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ประกาศกรมศุลกากร
ที่ 106/๒๕65
เรื่อง การควบคุมการส่งออก การนาเข้า และการนาผ่านซึง่ สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์
เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกไปนอก การนาเข้ามาใน และการนาผ่าน
ราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กาหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก
ห้ามนาเข้า และห้ามนาผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๕๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๕๗
มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๕๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ศุ ล กากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบ ประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กาหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนาเข้า และห้ามนาผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2565 ข้อ 6 อธิบดีกรมศุลกากร
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นที่กาหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือที่ขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
หมวด ๑
การแจ้งข้อมูลสินค้าล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 2 เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์ อาจยื่นคาขอแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ โดยระบุข้อมูลใด ๆ ที่พนักงานศุลกากร
อาจใช้ ใ นการพิ สู จ น์ ว่ า สิ น ค้ า ที่ ก าลั ง ส่ ง ออกไปนอก น าเข้ า มาใน หรื อ น าผ่ า นราชอาณาจั ก รนั้ น
เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่อกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
เพื่อให้พนักงานศุลกากรใช้เป็นฐานข้อมูลและพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์
ที่มีความประสงค์จะยื่นคาขอแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ตามความในวรรคแรก จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
2.1 กรณีบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และมีภูมิลาเนา
อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2.2 กรณีนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
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2.3 กรณี เ จ้ า ของสิ ท ธิ หรื อ ผู้ ยื่ น ค าขอไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย หรื อ ไม่ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ตัวแทนผู้รับมอบอานาจต้องเป็นบุคคลตาม 2.1 หรือ 2.2
ข้อ 3 เมื่อกรมศุลกากรได้ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอตามข้อ 2 แล้ว กรมศุลกากร
จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ข้อมูลตามคาขอให้มีระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่ได้รบั คาขอ หรือตามระยะเวลาความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ที่เหลืออยู่ ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์แล้วแต่ระยะเวลาใด
สิ้นสุดลงก่อนกัน
การขยายระยะเวลาการใช้ข้อมูลตามคาขอในวรรคสอง ให้ดาเนินการได้โดยการยื่นคาขอ
ขยายระยะเวลาต่อกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ก่อนสิ้นอายุคาขอไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และ
เมื่อได้มีการยื่นคาขอขยายระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้ข้อมูลตามคาขอดังกล่าวมีระยะเวลาบังคับต่อเนื่อง
ไปอีกสามปี นั บแต่ระยะเวลาเดิมสิ้น สุด ลง หรือตามระยะเวลาความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ า
หรือลิขสิทธิ์ที่เหลืออยู่ ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์แล้วแต่ระยะเวลาใดสิ้นสุดลงก่อนกัน
ข้อ 4 กรณี มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใต้คาขอตามข้อ ๓ ให้ผู้ยื่นคาขอตามข้อ ๓
หรือบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ แจ้งแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ให้กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ทราบด้วย
กรณี มิไ ด้มีการปฏิบัติตามความในวรรคแรก กรมศุลกากรจะใช้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งมา
จนกว่าจะมีการแก้ไข
ข้อ 5 กรณี พนักงานศุลกากรมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าที่นาเข้า ส่งออก หรือนาผ่าน
เป็นสินค้าที่อาจละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ตามข้อมูลภายใต้คาขอตามข้อ 2
พนักงานศุลกากรจะดาเนินการ ดังนี้
5.๑ อายัดสินค้าดังกล่าว และแจ้งการอายัดเช่นว่านั้นต่อผู้ส่งของออก ผู้นาของเข้า ผู้ขอนาผ่าน
หรื อ ตั ว แทน และเจ้า ของเครื่ อ งหมายการค้า หรือลิ ขสิ ทธิ์ หรื อ ตัวแทนสิ ทธิใ นเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์ ที่ยื่นคาขอตามข้อ 2 นับแต่ได้มีการอายัดสินค้า
5.๒ กรณี ผู้ส่งของออก ผู้นาของเข้า ผู้ขอนาผ่าน หรือตัวแทน ให้การรับสารภาพว่าสินค้า
ดังกล่าว เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ พนักงานศุลกากรจะทาบันทึก
ตรวจยึดหรือจับกุม และส่งหน่วยงานคดีดาเนินการต่อไปตามระเบียบที่กรมศุลกากรกาหนด
5.๓ กรณี ผู้ส่งของออก ผู้นาของเข้า ผู้ขอนาผ่าน หรือตัวแทน ประสงค์จะโต้แย้งคัดค้าน
ให้ยื่นคาร้องพร้อมพยานหลักฐานว่าสินค้าที่ตนจะทาการส่งออก นาเข้า หรือนาผ่าน นั้น มิได้เป็น
สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใดภายในสามวัน นับแต่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานศุลกากร
เมื่ อ พนั ก งานศุ ล กากรได้ รั บ ข้ อ โต้ แย้ ง ตามวรรคแรก พนั ก งานศุ ล กากรจะแจ้ ง ให้ เ จ้ า ของ
เครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ที่ยื่นคาขอตามข้อ 2
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ทราบข้อโต้แย้ง และหากประสงค์ขอยืนยันสิทธิให้มีหนังสือยืนยันสิทธิและคาร้องขอดาเนินคดีภายใน
สามวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานศุลกากร ทั้งนี้ เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับหนังสือยืนยันสิทธิ
และคาร้องขอให้ ดาเนิ น คดีภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ว พนักงานศุลกากรจะทาบันทึกตรวจยึด
หรือจับกุม และส่งหน่วยงานคดีดาเนินการต่อไปตามระเบียบที่กรมศุลกากรกาหนด
กรณี เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ หรือ ตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์ ที่ยื่นคาขอตามข้อ 2 พบว่ามีเหตุจาเป็นในขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ และไม่สามารถยื่นขอ
ยืนยันสิทธิ และคาร้องขอดาเนินคดีได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสอง หากเจ้าของเครือ่ งหมาย
การค้าหรือลิขสิทธิ์หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ ที่ยื่นคาขอตามข้อ 2 ประสงค์จะ
ขอขยายระยะเวลาให้ยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการสานักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรที่ทาการอายัด
สิน ค้าดังกล่าว ในการนี้ ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรจะสั่งให้วางประกัน
ความเสียหายไว้ด้วยก็ได้
การขอขยายระยะเวลาตามวรรคสาม เมื่อรวมกับระยะเวลาขอยืนยันสิทธิจะต้องไม่เกิน
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานศุลกากรตามวรรคสอง
กรณี เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์ ที่ยื่นคาขอตามข้อ 2 มิได้มีหนังสือยืนยันสิทธิและคาร้องขอดาเนินคดีตามที่กาหนดในวรรคสอง
พนักงานศุลกากรจะตรวจปล่อยสินค้าตามขั้นตอนปกติ
5.๔ กรณี พนั ก งานศุ ล กากรไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ ผู้ ส่ ง ของออก ผู้ น าของเข้ า ผู้ ข อน าผ่ าน
หรือตัวแทนได้ หรือผู้ส่งของออก ผู้น าของเข้า ผู้ขอนาผ่าน หรือตัวแทน มิได้โต้แย้งคัดค้าน ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 5.3 ให้ถือว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์ ได้ยื่นคาขอไว้ตามข้อ 2 ในการนี้ พนักงานศุลกากรจะทาบันทึกตรวจยึดหรือ จับกุม
และส่งหน่วยงานคดีดาเนินการต่อไปตามระเบียบที่กรมศุลกากรกาหนด
5.5 กรณี ผู้ส่งของออก ผู้นาของเข้า หรือตัวแทน นาเข้าหรือส่งออกของทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ หรือนาเข้าหรือส่งออกของเร่งด่วน และผู้ส่งของออก ผู้นาของเข้า หรือตัวแทนมิได้
โต้ แ ย้ งคั ด ค้าน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 5.3 ให้ ถื อ ว่า สินค้ าดังกล่า วเป็นสิ นค้าละเมิด
เครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนสิทธิ
ในเครื่ อ งหมายการค้ า หรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ได้ ยื่ น ค าขอไว้ ต ามข้ อ 2 ในการนี้ ให้ น าบทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
ของอันพึงต้องริบตามกฎหมายศุลกากรมาบังคับใช้ และพนักงานศุลกากรจะทาบันทึกตรวจยึดหรือจับกุม
และส่งหน่วยงานคดีดาเนินการต่อไปตามระเบียบที่กรมศุลกากรกาหนด
หมวด ๒
การตรวจสอบสินค้าตามคาร้องเป็นรายกรณี
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ข้อ 6 เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์ อาจยื่นคาร้องขอตรวจสอบสินค้าต่อพนักงานศุลกากรเป็นรายกรณี กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย
ว่าสินค้าที่นาเข้า ส่งออก หรือนาผ่าน เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของตน
ก่อนที่พนักงานศุลกากรจะทาการตรวจปล่อยสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรหรือส่งมอบสินค้าให้แก่ผนู้ า
ของเข้า โดยยื่นคาร้องตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ต่อสานักงานศุลกากร ด่านศุลกากร หรือกองสืบสวน
และปราบปราม
ให้นาความในข้อ 2 วรรคสอง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ มาใช้บังคับแก่ผู้ยื่นคาร้องตามความ
ในวรรคแรกโดยอนุโลม
ข้อ 7 พนักงานศุลกากรผู้ได้รบั คาร้องขอตรวจสอบสินค้าในกรณีมเี หตุอันควรสงสัยว่าสินค้า
ที่นาเข้า ส่งออก หรือนาผ่าน เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของตน
ตามข้อ 6 จะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของคาร้อง และหลักฐานการเป็นเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าหรือลิขสิทธิ์ หรือตัวแทน หรือการได้รับมอบอานาจโดยไม่ขาดสายจากเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าหรือลิขสิทธิ์
ข้อ 8 กรณี พนั กงานศุลกากรไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารการเป็ น
เจ้าของสิทธิ และการมอบอานาจ ตามข้อ 7 พนักงานศุลกากรจะอายัดสินค้า และแจ้งให้ผู้ส่งของออก
ผู้นาของเข้า ผู้ขอนาผ่าน หรือตัวแทน และผู้ยื่นคาร้อง ทราบ ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคาร้องมาดาเนินการ
ร่วมตรวจสอบสินค้าภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานศุลกากร
กรณี ผู้ยื่นคาร้องขอตรวจสอบสินค้ามิได้มาดาเนินการร่วมตรวจสอบสินค้าภายในระยะเวลา
ที่กาหนดตามวรรคแรก พนักงานศุลกากรจะตรวจปล่อยสินค้าตามขั้นตอนปกติ
ข้อ 9 เมื่อพนักงานศุลกากรได้ตรวจสินค้าตามข้อ 8 เสร็จสิ้นแล้ว พนักงานศุลกากร
จะดาเนินการ ดังนี้
9.๑ แจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรื อลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์ ที่ได้ยื่นคาร้องตามข้อ 6 มีหนังสือยืนยันสิทธิและคาร้องขอดาเนินคดีเพื่อขอดาเนินคดี
ภายในสามวัน นับแต่ได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบสินค้าตามข้อ 8
9.๒ กรณี ผู้ส่งของออก ผู้นาของเข้า ผู้ขอนาผ่าน หรือตัวแทน ให้การรับสารภาพว่าสินค้า
ดังกล่าวเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์มีหนังสือยืนยันสิทธิและคาร้องขอดาเนินคดีตามข้อ 9.1 หรือไม่ประสงค์โต้แย้งคัดค้าน
พนักงานศุลกากรจะทาบันทึกตรวจยึดหรือจับกุม และส่งหน่วยงานคดีดาเนินการต่อไปตามระเบียบ
ที่กรมศุลกากรกาหนด
9.๓ กรณี ผู้ส่งของออก ผู้นาของเข้า ผู้ขอนาผ่าน หรือตัวแทน ประสงค์จะโต้แย้งคัดค้าน
ให้ยื่นคาร้องพร้อมพยานหลักฐานว่าสินค้าที่ตนจะทาการส่งออก นาเข้า หรือนาผ่าน นั้น มิได้เป็น

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๘๑ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด ภายในสามวัน นับแต่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานศุลกากร ในการนี้ พนักงานศุลกากรจะทาบันทึกตรวจยึดหรือจับกุม และส่งหน่วยงานคดี
ดาเนินการต่อไปตามระเบียบที่กรมศุลกากรกาหนด
9.๔ กรณี พนั ก งานศุ ล กากรไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ ผู้ ส่ ง ของออก ผู้ น าของเข้ า ผู้ ข อน าผ่ าน
หรือตัวแทนได้ หรือผู้ส่งของออก ผู้น าของเข้า ผู้ขอนาผ่าน หรือตัวแทน มิได้โต้แย้งคัดค้านภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดและเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์ ที่ยื่นคาร้องตามข้อ 6 ได้มีหนังสือยืนยันสิทธิและคาร้องขอดาเนินคดีตามข้อ 9.๑ แล้ว
พนักงานศุลกากรจะทาบันทึกตรวจยึดหรือจับกุม และส่งหน่วยงานคดีดาเนินการต่อไปตามระเบียบ
ที่กรมศุลกากรกาหนด
9.๕ กรณี เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือ
ลิขสิทธิ์ ที่ยื่นคาร้องตามข้อ 6 และได้มีการดาเนินการตามข้อ 8 แล้ว แต่มิได้มีหนังสือยืนยันสิทธิ
และคาร้องขอดาเนินคดีตามข้อ 9.๑ พนักงานศุลกากรจะตรวจปล่อยสินค้าตามขั้นตอนปกติ
ข้อ 10 เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนสิท ธิในเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์ ที่ยื่นคาขอตามข้อ 2 หรือคาร้องตามข้อ 6 จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการโดยสุจริตของพนักงานศุลกากรในการตรวจสอบสินค้าตามคาขอ หรือคาร้อง
ดังกล่าวแก่ผู้ส่งของออก ผู้นาของเข้า ผู้ขอนาผ่าน หรือตัวแทน และกรมศุลกากร
ข้อ ๑1 ประกาศฉบับนี้มิให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนหรือจากัดขอบเขตหน้าที่ซึ่งพนักงานศุลกากร
พึงมีภายใต้บทบัญญัติแ ห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65
พชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมศุลกากร
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ภำยใต้กำรลงนำมเพื่อยื่นคำขอแจ้งข้อมูลเครื่องหมำยกำรค้ำต่อกรมศุลกำกร ผู้ยื่นคำขอตกลงที่จะ
- ยินยอมให้กรมศุลกำกรนำข้อมูลตำมคำขอไปใช้ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในกำรตรวจสอบสิ นค้ ำ
ที่นำเข้ำ ส่งออก หรือนำผ่ำนรำชอำณำจักร ที่ต้องสงสัยว่ำละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำ
- ยิ น ยอมให้ ก รมศุ ล กำกรด ำเนิ น กำรกั บ สิ น ค้ ำ ที่ ต้ อ งสงสั ย ว่ ำ เป็ น สิ น ค้ ำ ละเมิ ด เครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ ตำมค ำขอนี้
ในนำมของตนเอง
- รับทรำบว่ำคำขอนี้มีระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับคำขอ หรือตำมระยะเวลำควำมคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำที่เหลืออยู่
ตำมกฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดสิ้นสุดลงก่อนกัน กรณี กำรขยำยระยะเวลำคำขอ ให้ดำเนินกำรได้
โดยกำรยื่นคำขอขยำยระยะเวลำต่อกองสืบสวนและปรำบปรำม กรมศุลกำกร ก่อนสิ้นอำยุคำขอไม่น้อยกว่ำสำมสิ บวัน
และเมื่อได้มีกำรยื่นคำขอขยำยระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว ให้ข้อมูลตำมคำขอดังกล่ำวมีระยะเวลำบังคับต่อเนื่องไปอีก 3 ปี
นับแต่ระยะเวลำเดิมสิ้นสุดลง หรือตำมระยะเวลำควำมคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำที่เหลืออยู่ตำมกฎหมำยเครื่องหมำย
กำรค้ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดสิ้นสุดลงก่อนกัน
- แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรแห่งคำขอให้กรมศุลกำกรทรำบ นับแต่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรแห่ง คำขอ ในกรณี
ทีม่ ิได้ปฏิบัติตำมควำมในวรรคแรก กรมศุลกำกรจะใช้ข้อมูลตำมที่ได้รับแจ้งจนกว่ำจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ทุกประกำรอันเกิดขึ้นแก่ผู้ส่งของออก ผู้นำของเข้ำ ผู้ขอนำผ่ำนรำชอำณำจักร และ
กรมศุลกำกรจำกกำรตรวจสอบสินค้ำที่ต้องสงสัยตำมคำขอโดยสุจริต
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นเจ้ำของหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยในเครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้นำมำแจ้งข้อมูล
ตำมคำขอนี้ โดยข้อเท็จจริงทั้งปวงที่ร ะบุ ในคำขอและเอกสำรประกอบคำขอข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร
หำกปรำกฏภำยหลังว่ำข้ำพเจ้ำมิได้เป็นเจ้ำของหรื อผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยและก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดหรือกรมศุลกำกร ข้ำพเจ้ำขอเป็นผู้รับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทุกประกำร
ทั้ ง นี้ ข้ ำ พเจ้ ำ รั บ ทรำบว่ ำ กำรแจ้ ง ข้ อ ควำมอั น เป็ น เท็ จ แก่ เ จ้ ำ พนั ก งำนซึ่ ง อำจท ำให้ ผู้ อื่ น หรื อ ประชำชนเสี ย หำย
เป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำฐำนแจ้งควำมเท็จ และอำจเข้ำข่ำยควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิด
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ โดยกำรน ำเข้ ำ ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ บิ ด เบื อ นหรื อ ปลอมไม่ ว่ ำ ทั้ ง หมดหรื อ บำงส่ ว น หรื อ ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน

ลงชื่อ ............................................ ผู้ยื่นคำขอ
(...............................................)
........./......................../...........

คำขอแจ้งข้อมูลเครื่องหมำยกำรค้ำ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565
เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ
สำเนำหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำซึ่งมีคำรับรองว่ำเป็นสำเนำถูกต้อง หรือสำเนำทะเบียนแบบ
และทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำซึ่งมีคำรับรองจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจให้คำรับรอง รับรองว่ำสำเนำถูกต้อง
บั ต รประจ ำตั ว ประชำชน หรื อ บั ต รประจ ำตั ว อื่ น ๆ ที่ ท ำงรำชกำรออกให้ หรื อ ใบส ำคั ญ ประจ ำตั ว คนต่ ำ งด้ ำว
หรือหนังสือเดินทำง หรือสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจ้ำของ
บั ต รประจ ำตั ว ประชำชน หรื อ บั ต รประจ ำตั ว อื่ น ๆ ที่ ท ำงรำชกำรออกให้ หรื อ ใบส ำคั ญ ประจ ำตั ว คนต่ ำ งด้ ำว
หรือหนังสือเดินทำง หรือสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของตัวแทน (ถ้ำมี)
บั ต รประจ ำตั ว ประชำชน หรื อ บั ต รประจ ำตั ว อื่ น ๆ ที่ ท ำงรำชกำรออกให้ หรื อ ใบส ำคั ญ ประจ ำตั ว คนต่ ำ งด้ ำว
หรือหนังสือเดินทำง หรือสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ติดต่อเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ส ำเนำหนั ง สื อ มอบอ ำนำจ พร้ อ มลงชื่ อ และรั บ รองส ำเนำถู ก ต้ อ ง พร้ อ มส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว ประชำชนของ
ผู้มอบอำนำจ และรับมอบอำนำจ
หนังสือมอบอำนำจช่วง พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
อื่น ๆ (ถ้ำมี โปรดระบุ)

.

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบควำมถูกต้องของคำขอเรียบร้อยแล้ว และคำขอมีระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ ............................................
วันหมดอำยุแห่งคำขอ .......................................................
ให้แก้ไขเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .............................................................
..........................................................................................................................................................................................
ไม่รับคำขอ เนื่องจำก
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................

ลงชื่อ ............................................ เจ้ำหน้ำที่
(...............................................)
........./......................../...........

คำขอแจ้งข้อมูลเครื่องหมำยกำรค้ำ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565
ประกอบคำขอเลขที่................................
แบบรำยละเอียดเครื่องหมำยกำรค้ำประกอบคำขอแจ้งข้อมูลเครื่องหมำยกำรค้ำต่อกรมศุลกำกร
ลำดับ เลขทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ...............................................................................................
.........
วันที่จดทะเบียน.................................
วันที่หมดอำยุทำงทะเบียน..........................................
รูปภำพเครื่องหมำยกำรค้ำ

ประเภทของสินค้ำภำยใต้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ

ลำดับ เลขทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ ...............................................................................................
.........
วันที่จดทะเบียน.............................................. วันที่หมดอำยุทำงทะเบียน .......................................
รูปภำพเครื่องหมำยกำรค้ำ

ประเภทของสินค้ำภำยใต้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ

ลงชื่อ ................................................ ผู้ยื่นคำขอ
(...............................................)
........./......................../...........

คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
เลขทีค่ ำขอ ..................................................

คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

วันรับหนังสือ ...............................................
ประเภทของคำขอ

แจ้งควำมประสงค์ครั้งแรก
แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในคำขอเลขที่ ..................................
แจ้งต่ออำยุในคำขอเลขที่ ................................................................
1. ชื่อเจ้ำของลิขสิทธิ์

บุคคลธรรมดำ

นิติบุคคล

ต่ำงประเทศ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร

ชื่อ - สกุล .......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
บริษัท .............................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/เลขที่หนังสือเดินทำง/เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร...............................................................................
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ...........................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................................... โทรศัพท์มือถือ .........................................................................................
อีเมล ............................................................................. เว็บไซต์ ....................................................................................................
2. ชื่อผู้สร้ำงสรรค์ หรือนำมแฝง

บุคคลธรรมดำ

นิติบุคคล

ต่ำงประเทศ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร

ชื่อ - สกุล .......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
บริษัท .............................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/เลขที่หนังสือเดินทำง/เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร ..............................................................................
ที่อยู่ ............................................................................................................................................................ ....................................
............................................................................................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................................... โทรศัพท์มือถือ .........................................................................................
อีเมล ............................................................................. เว็บไซต์ ....................................................................................................

คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565
3. ชื่อตัวแทน

บุคคลธรรมดำ

นิติบุคคล

ต่ำงประเทศ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร

ชื่อ - สกุล ......................................................................................................... .............................................................................
บริษัท .............................................................................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/เลขที่หนังสือเดินทำง/เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร................................................................................
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ...........................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ......................................
โทรศัพท์ ....................................................................... โทรศัพท์มือถือ .........................................................................................
อีเมล ............................................................................. เว็บไซต์ ....................................................................................................
หมำยเหตุ : ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีตัวแทนซึ่งมีสำนักงำนอยู่ภำยในรำชอำณำจักรเพื่อกำรประสำนกำรดำเนินงำนของพนักงำน
ศุลกำกร
4. รำยชื่อผู้ติดต่อเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร

5.1 ชื่อ - สกุล ........................................................................................................................ ..................................................
โทรศัพท์ .................................................................. อีเมล ...............................................................................................
5.2 ชื่อ - สกุล ..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................. อีเมล ...............................................................................................
5.3 ชื่อ - สกุล ........................................................................................................................ ..................................................
โทรศัพท์ .................................................................. อีเมล ...............................................................................................
5. ข้อมูลผลงำนอันมีลิขสิทธิ์
ลำดับ ประเภทของงำนอันมี
ลิขสิทธิ์

ภำพ/รำยละเอียดผลงำน
อันมีลิขสิทธิ์

เลขทะเบียนหนังสือกำร
รับรองกำรแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์จำกกรมทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ (ถ้ำมี)

วันที่จดแจ้ง
(ถ้ำมี)

ประเภทของสินค้ำภำยใต้
ลิขสิทธิ์

โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรำยละเอียดผลงำนอันมีลิขสิทธิ์ประกอบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมศุลกำกร

คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565
6. รำยละเอียดของสินค้ำภำยใต้ลิขสิทธิ์ (รำยละเอียดสินค้ำ/ภำพตัวอย่ำง)

7. วิธีกำรตรวจสอบสินค้ำภำยใต้ลิขสิทธิ์ และ/หรือ ข้อมูลเพื่อเป็นเบำะแสในกำรตรวจสอบสินค้ำละเมิดลิขสิทธิ์

คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565
ภำยใต้กำรลงนำมเพื่อยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ตอ่ กรมศุลกำกร ผู้ยื่นคำขอตกลงที่จะ
- ยินยอมให้กรมศุลกำกรนำข้อมูลตำมคำขอไปใช้ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในกำรตรวจสอบสิ นค้ ำ
ที่นำเข้ำ ส่งออก หรือนำผ่ำนรำชอำณำจักร ที่ต้องสงสัยว่ำละเมิด ลิขสิทธิ์
- ยินยอมให้กรมศุลกำกรดำเนินกำรกับสินค้ำที่ต้องสงสัยว่ำเป็นสินค้ำละเมิดลิขสิทธิ์ ตำมคำขอนี้ในนำมของตนเอง
- รั บทรำบว่ ำค ำขอนี้ มี ระยะเวลำ 3 ปี นั บแต่ วั นที่ ได้ รั บค ำขอ หรื อตำมระยะเวลำควำมคุ้ มครองลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ เ หลื อ อยู่
ตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ แล้วแต่ระยะเวลำใดสิ้นสุดลงก่อนกัน กรณี กำรขยำยระยะเวลำคำขอ ให้ดำเนินกำรได้โดยกำรยื่น
คำขอขยำยระยะเวลำต่อกองสืบสวนและปรำบปรำม กรมศุลกำกร ก่อนสิ้นอำยุคำขอไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน และเมื่อได้
มีกำรยื่นคำขอขยำยระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว ให้ข้อมูลตำมคำขอดังกล่ำวมีระยะเวลำบังคับต่อเนื่องไปอีก 3 ปี นับแต่
ระยะเวลำเดิมสิ้นสุดลง หรือตำมระยะเวลำควำมคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เหลืออยู่ตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ แล้วแต่ว่ำระยะเวลำใด
สิ้นสุดลงก่อนกัน
- แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรแห่งคำขอให้กรมศุลกำกรทรำบ นับแต่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรแห่ง คำขอ ในกรณีที่
มิได้ปฏิบัติตำมควำมในวรรคแรก กรมศุลกำกรจะใช้ข้อมูลตำมที่ได้รับแจ้งจนกว่ำจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ทุกประกำรอันเกิด ขึ้นแก่ผู้ส่งของออก ผู้นำของเข้ำ ผู้ขอนำผ่ำนรำชอำณำจักรและ
กรมศุลกำกรจำกกำรตรวจสอบสินค้ำที่ต้องสงสัยตำมคำขอโดยสุจริต
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นเจ้ำของหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยในลิขสิทธิ์ที่ได้นำมำแจ้งข้อมูลตำมคำขอนี้
โดยข้อเท็จจริงทั้งปวงที่ร ะบุ ในคำขอและเอกสำรประกอบคำขอข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำก ปรำกฏ
ภำยหลังว่ำข้ำพเจ้ำมิได้เป็นเจ้ำของหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยและก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือ
กรมศุลกำกร ข้ำพเจ้ำขอเป็นผู้รับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทุกประกำร
ทั้ ง นี้ ข้ ำ พเจ้ ำ รั บ ทรำบว่ ำ กำรแจ้ ง ข้ อ ควำมอั น เป็ น เท็ จ แก่ เ จ้ ำ พนั ก งำนซึ่ ง อำจท ำให้ ผู้ อื่ น หรื อ ประชำชนเสี ย หำย
เป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำฐำนแจ้งควำมเท็จ และอำจเข้ำข่ำยควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิด
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ โดยกำรน ำเข้ ำ ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ บิ ด เบื อ นหรื อ ปลอมไม่ ว่ ำ ทั้ ง หมดหรื อ บำงส่ ว น หรื อ ข้ อ มู ล
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน
ลงชื่อ ............................................ ผู้ยื่นคำขอ
(...............................................)
........./......................../...........
หมำยเหตุ: กำรแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมศุลกำกรนี้ มิได้ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ ตำมกฎหมำย เป็นแต่เพียงกำรแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ต่อพนักงำนศุลกำกรเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบสินค้ำที่มีหรืออำจมีลักษณะเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ อันเป็นกำรปฏิบัติตำม
ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้ำละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำและสินค้ำละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้ำที่ต้องห้ำมส่งออก
ห้ำมนำเข้ำ และห้ำมนำผ่ำนรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่ำนั้น เป็นหน้ำที่ของผู้ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำว
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565
เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ
สำเนำหนังสือแสดงกำรจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ซึ่งมีคำรับรองจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจให้คำรับรอง รับรองว่ำสำเนำถูกต้อง
(ถ้ำมี) หรือ แบบสรุปผลงำนอันมีลิขสิทธิ์
บั ต รประจ ำตั ว ประชำชน หรื อ บั ต รประจ ำตั ว อื่ น ๆ ที่ ท ำงรำชกำรออกให้ หรื อ ใบส ำคั ญ ประจ ำตั ว คนต่ ำ งด้ ำว
หรือหนังสือเดินทำง หรือสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจ้ำของ
บั ต รประจ ำตั ว ประชำชน หรื อ บั ต รประจ ำตั ว อื่ น ๆ ที่ ท ำงรำชกำรออกให้ หรื อ ใบส ำคั ญ ประจ ำตั ว คนต่ ำ งด้ ำว
หรือหนังสือเดินทำง หรือสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของตัวแทน (ถ้ำมี)
บั ต รประจ ำตั ว ประชำชน หรื อ บั ต รประจ ำตั ว อื่ น ๆ ที่ ท ำงรำชกำรออกให้ หรื อ ใบส ำคั ญ ประจ ำตั ว คนต่ ำ งด้ ำว
หรือหนังสือเดินทำง หรือสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ติดต่อเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ส ำเนำหนั ง สื อ มอบอ ำนำจ พร้ อ มลงชื่ อ และรั บ รองส ำเนำถู ก ต้ อ ง พร้ อ มส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว ประชำชนของ
ผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบอำนำจ
หนังสือมอบอำนำจช่วง พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี)
อื่น (ถ้ำมี โปรดระบุ) ............................................................................................................................................. .........
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบควำมถูกต้องของคำขอเรียบร้อยแล้ว และคำขอมีระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ ............................................
วันหมดอำยุแห่งคำขอ .......................................................
ให้แก้ไขเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................... .......................
..........................................................................................................................................................................................
ไม่รับคำขอ เนื่องจำก
............................................................................................................................. .............................................................
..........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................ เจ้ำหน้ำที่
(...............................................)
........./......................../...........

คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565
ประกอบคำขอเลขที่................................
แบบรำยละเอียดลิขสิทธิ์ประกอบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมศุลกำกร
ลำดับ ชื่อผลงำน ..............................................................................................................................................
.........
ประเภทของงำนอันมีลิขสิทธิ์
............................................................................................................................. ..................................
ควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์
เป็นผู้สร้ำงสรรค์เอง
กรณีจ้ำงแรงงำนโดยมีหนังสือตกลงว่ำ ให้นำยจ้ำงเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ (พร้อมแนบสำเนำหลักฐำน)
กรณีจ้ำงทำของ มีหนังสือตกลงว่ำ ให้ผู้ว่ำจ้ำงเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ (พร้อมแนบสำเนำ
หลักฐำน) ไม่มีหนังสือตกลงว่ำ ให้ผู้รับจ้ำงเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์
เป็นผู้ดัดแปลงโดยได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ (พร้อมแนบสำเนำหลักฐำน)
เป็นผู้รวบรวมหรือประกอบเข้ำกันโดยได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ (พร้อมแนบสำเนำหลักฐำน)
เป็นผู้นำเอำข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดมำรวบรวมหรือประกอบเข้ำกันในรูปฐำนข้อมูลหรืออื่น ๆ
เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐหรือของท้อ งถิ่นที่มีลิขสิทธิ์โดยกำร
ว่ำจ้ำงหรือตำมคำสั่งหรือในควำมควบคุมของตน
เป็นผู้รับโอนลิขสิ ทธิ์ (พร้อมแนบสำเนำหลั กฐำน) รับโอนทั้งหมด รับโอนลิขสิ ทธิ์
บำงส่วน (ระบุ).....
รำยละเอียดผลงงำนอันมีลิขสิทธิ์
สร้ำงสรรค์ ในประเทศ/ปีที่สร้ำงสรรค์ (ระบุ)
ไทย ปี พ.ศ. ............
ต่ำงประเทศ (ระบุ) ............................ ปี พ.ศ. ............
กำรโฆษณำผลงำนอันมีลิขสิทธิ์
ยังไม่ได้โฆษณำ
โฆษณำครั้งแรก ณ ประเทศ.... เมื่อวันที่.........เดือน.................... พ.ศ. ............
ประเภทของสินค้ำภำยใต้ลิขสิทธิ์

ลงชื่อ ............................................. ผู้ยื่นคำขอ
(...............................................)
........./......................../........

คำขอขยำยระยะเวลำกำรตรวจสอบสินค้ำฯ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565
คำขอขยำยระยะเวลำกำรตรวจสอบสินค้ำที่ต้องสงสัยว่ำเป็นสินค้ำละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำหรือลิขสิทธิ์
ตำมข้อมูลที่ได้รับแจ้งจำกเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำหรือลิขสิทธิ์
เขียนที่.....................................................
วันที่…….… เดือน………………....……… พ.ศ. …………...
กรณี เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ/ลิขสิทธิ์
ข้ำพเจ้ำ บริษัท........................................................................................................................................
เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำหรือลิขสิทธิ์.................................................................................................................
นิติบุคคลประเภท..................................... จดทะเบียนตำมกฎหมำยแห่งรำชอำณำจักรไทย เมื่อวันที่............ .....
ทะเบียนเลขที่........................................... สำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.............................. .....................................
..............................................................................................................................................................................
โดย นำย/นำง/นำงสำว .............................................................................................. .........................................
บัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง เลขที่.................................................. ในฐำนะกรรมกำรผู้มีอำนำจ
ในกำรลงนำมแทนบริษัทฯ
กรณี ตัวแทน
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว.................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง เลขที่.................................................................................................
และ/หรือ บริษัท................................................................................ นิติบุคคลประเภท.. ...................................
จดทะเบียนตำมกฎหมำยแห่งรำชอำณำจักรไทย เมื่อวันที่........................... ทะเบียนเลขที่........................ ........
สำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่....................................................................................... .............................................
..............................................................................................................................................................................
โดย นำย/นำง/นำงสำว .................................................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง เลขที่.................................................. ในฐำนะกรรมกำรผู้มีอำนำจ
ในกำรลงนำมแทนบริษัทฯ และเป็นผู้รับมอบอำนำจจำกบริษัท.............................................................. ...........
ซึ่งเป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำหรือลิขสิทธิ์.................................................................... ................................
ดังมีรำยละเอียดตำมหนังสือมอบอำนำจที่แนบมำพร้อมนี้
มี ค วำมประสงค์ ข อขยำยระยะเวลำในกำรตรวจสอบสิ น ค้ ำ ตำมใบขนสิ น ค้ ำ หรื อ ใบตรำส่ ง สิ น ค้ ำ
เลขที่........................................... เป็นไปตำมข้อกำหนดข้อ 5.3 วรรคสำม ของประกำศศุลกำกร ที่ /2565
เรื่อง กำรควบคุมกำรส่งออก กำรนำเข้ำ และกำรนำผ่ำนรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำที่ละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำและ
ละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจำกมีเหตุจำเป็นในขั้นตอนกำรตรวจสอบสิทธิ และไม่สำมำรถยื่นขอยืนยันสิทธิได้ภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ยื่นหลักฐำนประกอบคำร้อง และยินยอมรับผิ ดในควำมเสียหำยใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรยื่ นค ำร้ องขอขยำยระยะเวลำกำรตรวจสอบสิ นค้ ำดั งกล่ ำวแก่ ผู้ ส่ ง ของออก ผู้ น ำของเข้ ำ ผู้ ขอน ำผ่ ำน
รำชอำณำจักร และกรมศุลกำกร ทุกประกำร โดยรับทรำบว่ำ ระยะเวลำที่ขอขยำยเมื่อนับรวมกับระยะเวลำ
ขอยืนยันสิทธิแล้วจะต้องไม่เกินสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกพนักงำนศุลกำกร
หน่วยงำน....................................................
รับที่.............. วันที่.................. เวลำ...........
ลงชื่อ.....................................
(..................................)
ตำแหน่ง............................................

ลงชื่อ.......................................................... ผู้ย่นื คำร้อง
(..........................................................)

คำร้องขอตรวจสอบสินค้ำฯ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565
คำร้องขอตรวจสอบสินค้ำที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นสินค้ำละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำหรือละเมิดลิขสิทธิ์
เขียนที่ ................................................................
วันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ..........
เรื่อง ขอตรวจสอบสินค้ำที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นสินค้ำละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำหรือละเมิดลิขสิทธิ์
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำน/ ผู้อำนวยกำรกอง/ นำยด่ำนศุลกำกร.......................................................
ด้วยข้ำพเจ้ำ ชื่อ - สกุล ............................................................. บริษัท ................................................................
เลขบัตรประชำชน/ เลขที่หนังสือเดินทำง/ เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร......................................................................................
ที่อยู่ ..................................................................................................................... .............................................................................
โทรศัพท์ ................................ อีเมล ............................................. ผู้รับมอบอำนำจของ ................................................................
เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ/ลิขสิทธิ์ ..................................................................................................................................................
มีหลักฐำนว่ำสินค้ำ ...................................................................................... ที่นำเข้ำมำ ส่งออกไป หรือนำผ่ำนรำชอำณำจักรโดย
.............................................................................. วัน ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................. ตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำ/
ขำออก/ ผ่ำนแดน/ ถ่ำยลำ เลขที่ .............................................. ณ สำนักงำน/ ด่ำนศุลกำกร..........................................................
เป็นสินค้ำละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำ/ ลิขสิทธิ์ ซึ่งมี ...........................................................................................................................
เป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ/ ลิขสิทธิ์ ดังกล่ำว
ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงมีควำมประสงค์ขอให้พนักงำนศุลกำกรอำยัดสินค้ำดังกล่ำวเพื่อทำกำรตรวจสอบ โดยในกำร
อำยัดสินค้ำเพื่อตรวจสอบในครั้งนี้หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำไม่ใช่สินค้ำที่ละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำหรือละเมิดลิขสิทธิ์ และก่อให้เกิ ด
ควำมเสียหำยแก่ผู้ส่งของออก ผู้นำของเข้ำ ผู้ขอนำผ่ำนรำชอำณำจักร และกรมศุลกำกร ข้ำพเจ้ำขอเป็นผู้รับผิดชอบในควำม
เสียหำยที่เกิดขึ้นทุกประกำร ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมคำร้องของข้ำพเจ้ำทั้งหมด
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ ................................................... ผู้ ยื่นคำร้องขอตรวจสอบสินค้ำ
(...................................................)
เอกสารประกอบคาร้อง
-

บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ หนังสือรับรองการจดทะเบียน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทะเบียนเครื่องหมายการค้า/ หลักฐานการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
หนังสือมอบอานาจ (กรณีมีการมอบอานาจ)
หลักฐานเบื้องต้นแสดงเหตุอันควรสงสัยว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของตน

