
ประกาศกรมศุลกากร 
ที่  106/๒๕65 

เรื่อง  การควบคมุการส่งออก  การน าเขา้  และการน าผา่นซึง่สินค้าละเมิดเครื่องหมายการคา้และสินคา้
ละเมดิลิขสิทธิ ์

 
 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกไปนอก  การน าเข้ามาใน  และการน าผ่าน
ราชอาณาจักร  ซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  
เรื่อง  ก าหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก  
ห้ามน าเข้า  และห้ามน าผ่านราชอาณาจักร  พ.ศ.  2565  เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและมีประสิทธภิาพ  
ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๑๐๒  มาตรา  ๑๐๔  มาตรา  ๑๕๗  
มาตรา  ๑๕๘  มาตรา  ๑๕๙  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบ  ประกาศ 
กระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  ก าหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  เป็นสินค้า   
ที่ต้องห้ามส่งออก  ห้ามน าเข้า  และห้ามน าผ่านราชอาณาจักร  พ.ศ.  2565  ข้อ  6  อธิบดีกรมศุลกากร   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอื่นที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้  หรือที่ขัด  
หรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน   

หมวด  ๑ 
การแจ้งข้อมูลสินค้าล่วงหนา้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 
 

ข้อ 2 เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
หรือลิขสิทธิ์  อาจยื่นค าขอแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  โดยระบุข้อมูลใด ๆ   ที่พนักงานศุลกากร 
อาจใช้ในการพิสูจน์ว่าสินค้าที่ก าลังส่งออกไปนอก  น าเข้ามาใน  หรือน าผ่านราชอาณาจักรนั้น   
เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่อกองสืบสวนและปราบปราม  กรมศุลกากร   
เพ่ือให้พนักงานศุลกากรใช้เป็นฐานข้อมูลและพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์   
ที่มีความประสงค์จะยื่นค าขอแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ตามความในวรรคแรก  จะต้องมี
คุณสมบัติ  ดังนี้ 

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา  ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  และมีภูมิล าเนา  
อยู่ในราชอาณาจักรไทย 

2.2 กรณีนิติบุคคล  ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย   
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2.3 กรณีเจ้าของสิทธิ  หรือผู้ยื่นค าขอไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย  หรือไม่ใช่นิติบุคคล 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ตัวแทนผู้รับมอบอ านาจต้องเป็นบุคคลตาม  2.1  หรือ  2.2 

ข้อ 3 เมื่อกรมศุลกากรได้ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอตามข้อ  2  แล้ว  กรมศุลกากร
จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบ   

ข้อมูลตามค าขอใหม้ีระยะเวลาสามปี  นับแต่วันที่ได้รบัค าขอ  หรือตามระยะเวลาความคุ้มครอง
เครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ที่เหลืออยู่  ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์แล้วแต่ระยะเวลาใด
สิ้นสุดลงก่อนกัน   

การขยายระยะเวลาการใช้ข้อมูลตามค าขอในวรรคสอง  ให้ด าเนินการได้โดยการยื่นค าขอ  
ขยายระยะเวลาต่อกองสืบสวนและปราบปราม  กรมศุลกากร  ก่อนสิ้นอายุค าขอไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และ 
เมื่อได้มีการยื่นค าขอขยายระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้ข้อมูลตามค าขอดังกล่าวมีระยะเวลาบังคับต่อเนื่อง  
ไปอีกสามปี  นับแต่ระยะเวลาเดิมสิ้นสุดลง  หรือตามระยะเวลาความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า   
หรือลิขสิทธิ์ที่เหลืออยู่  ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์แล้วแต่ระยะเวลาใดสิ้นสุดลงก่อนกัน 

ข้อ 4 กรณี  มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใต้ค าขอตามข้อ  ๓  ให้ผู้ยื่นค าขอตามข้อ  ๓  
หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ให้กองสืบสวนและปราบปราม  กรมศุลกากร  ทราบด้วย 

กรณี  มิได้มีการปฏิบัติตามความในวรรคแรก  กรมศุลกากรจะใช้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งมา
จนกว่าจะมีการแก้ไข 

ข้อ 5 กรณี  พนักงานศุลกากรมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าที่น าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่าน
เป็นสินค้าที่อาจละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ตามข้อมูลภายใต้ค าขอตามข้อ  2  
พนักงานศุลกากรจะด าเนินการ  ดังนี้ 

5.๑ อายัดสินค้าดังกล่าว  และแจ้งการอายัดเช่นว่านั้นต่อผู้ส่งของออก  ผู้น าของเข้า  ผู้ขอน าผ่าน   
หรือตัวแทน  และเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
หรือลิขสิทธิ์  ที่ยื่นค าขอตามข้อ  2  นับแต่ได้มีการอายัดสินค้า 

5.๒ กรณี  ผู้ส่งของออก  ผู้น าของเข้า  ผู้ขอน าผ่าน  หรือตัวแทน  ให้การรับสารภาพว่าสินค้า
ดังกล่าว  เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  พนักงานศุลกากรจะท าบันทึก
ตรวจยึดหรือจับกุม  และส่งหน่วยงานคดีด าเนินการต่อไปตามระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด 

5.๓ กรณี  ผู้ส่งของออก  ผู้น าของเข้า  ผู้ขอน าผ่าน  หรือตัวแทน  ประสงค์จะโต้แย้งคัดค้าน
ให้ยื่นค าร้องพร้อมพยานหลักฐานว่าสินค้าที่ตนจะท าการส่งออก  น าเข้า  หรือน าผ่าน  นั้น  มิได้เป็น
สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใดภายในสามวัน  นับแต่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานศุลกากร 

เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับข้อโต้แย้งตามวรรคแรก  พนักงานศุลกากรจะแจ้งให้เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ที่ยื่นค าขอตามข้อ  2  
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ทราบข้อโต้แย้ง  และหากประสงค์ขอยืนยันสิทธิให้มีหนังสือยืนยันสิทธิและค าร้องขอด าเนินคดีภายใน
สามวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานศุลกากร  ทั้งนี้  เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับหนังสือยืนยันสิทธิ
และค าร้องขอให้ด าเนินคดีภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว  พนักงานศุลกากรจะท าบันทึกตรวจยึด  
หรือจับกุม  และส่งหน่วยงานคดีด าเนินการต่อไปตามระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด 

 กรณี  เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
หรือลิขสิทธิ์  ที่ยื่นค าขอตามข้อ  2  พบว่ามีเหตุจ าเป็นในขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ  และไม่สามารถยื่นขอ 
ยืนยันสิทธิ  และค าร้องขอด าเนินคดีได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคสอง  หากเจ้าของเครือ่งหมาย
การค้าหรือลิขสิทธิ์หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการคา้หรือลิขสิทธิ์  ที่ยื่นค าขอตามข้อ  2  ประสงค์จะ
ขอขยายระยะเวลาให้ยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรที่ท าการอายัด
สินค้าดังกล่าว  ในการนี้  ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรหรือนายด่านศุลกากรจะสั่งให้วางประกัน  
ความเสียหายไว้ด้วยก็ได้ 

 การขอขยายระยะเวลาตามวรรคสาม  เมื่อรวมกับระยะเวลาขอยืนยันสิทธิจะต้องไม่เกิน
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานศุลกากรตามวรรคสอง   

 กรณี  เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า  
หรือลิขสิทธิ์  ที่ยื่นค าขอตามข้อ  2  มิได้มีหนังสือยืนยันสิทธิและค าร้องขอด าเนินคดีตามที่ก าหนดในวรรคสอง   
พนักงานศุลกากรจะตรวจปล่อยสินค้าตามขั้นตอนปกติ 

5.๔ กรณี  พนักงานศุลกากรไม่สามารถติดต่อผู้ส่งของออก  ผู้น าของเข้า  ผู้ขอน าผ่าน   
หรือตัวแทนได้  หรือผู้ส่งของออก  ผู้น าของเข้า  ผู้ขอน าผ่าน  หรือตัวแทน  มิได้โต้แย้งคัดค้าน  ภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ  5.3  ให้ถือว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า  
หรือลิขสิทธิ์  ได้ยื่นค าขอไว้ตามข้อ  2  ในการนี้  พนักงานศุลกากรจะท าบันทึกตรวจยึดหรือจับกุม   
และส่งหน่วยงานคดีด าเนินการต่อไปตามระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด 

5.5 กรณี  ผู้ส่งของออก  ผู้น าของเข้า  หรือตัวแทน  น าเข้าหรือส่งออกของทางไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ  หรือน าเข้าหรือส่งออกของเร่งด่วน  และผู้ส่งของออก  ผู้น าของเข้า  หรือตัวแทนมิได้
โต้แย้งคัดค้าน  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ  5.3  ให้ถือว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าละเมิด
เครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทนสิทธิ 
ในเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  ได้ยื่นค าขอไว้ตามข้อ  2  ในการนี้  ให้น าบทบัญญัติว่าด้วย 
ของอันพึงต้องริบตามกฎหมายศุลกากรมาบังคับใช้  และพนักงานศุลกากรจะท าบันทึกตรวจยึดหรือจับกุม   
และส่งหน่วยงานคดีด าเนินการต่อไปตามระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด 

หมวด  ๒ 
การตรวจสอบสนิค้าตามค าร้องเป็นรายกรณ ี

 
 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 6 เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
หรือลิขสิทธิ์  อาจยื่นค าร้องขอตรวจสอบสินค้าต่อพนักงานศุลกากรเป็นรายกรณี  กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ว่าสินค้าที่น าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่าน  เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของตน   
ก่อนที่พนักงานศุลกากรจะท าการตรวจปล่อยสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรหรือส่งมอบสินคา้ให้แกผู่น้ า 
ของเข้า  โดยยื่นค าร้องตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  ต่อส านักงานศุลกากร  ด่านศุลกากร  หรือกองสืบสวน 
และปราบปราม 

ให้น าความในข้อ  2  วรรคสอง  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  มาใช้บังคับแก่ผู้ยื่นค าร้องตามความ  
ในวรรคแรกโดยอนุโลม 

ข้อ 7 พนักงานศุลกากรผู้ได้รบัค ารอ้งขอตรวจสอบสินค้าในกรณีมเีหตอุันควรสงสัยวา่สนิคา้
ที่น าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่าน  เป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของตน  
ตามข้อ  6  จะพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของค าร้อง  และหลักฐานการเป็นเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าหรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทน  หรือการได้รับมอบอ านาจโดยไม่ขาดสายจากเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าหรือลิขสิทธิ์ 

ข้อ 8 กรณี  พนักงานศุลกากรไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารการเป็น
เจ้าของสิทธิ  และการมอบอ านาจ  ตามข้อ  7  พนักงานศุลกากรจะอายัดสินค้า  และแจ้งให้ผู้ส่งของออก  
ผู้น าของเข้า  ผู้ขอน าผ่าน  หรือตัวแทน  และผู้ยื่นค าร้อง  ทราบ  ทั้งนี้  ให้ผู้ยื่นค าร้องมาด าเนินการ  
ร่วมตรวจสอบสินค้าภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่ได้รับแจ้งจากพนักงานศุลกากร   

กรณี  ผู้ยื่นค าร้องขอตรวจสอบสินค้ามิได้มาด าเนินการร่วมตรวจสอบสินค้าภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดตามวรรคแรก  พนักงานศุลกากรจะตรวจปล่อยสินค้าตามขั้นตอนปกติ 

ข้อ 9 เมื่อพนักงานศุลกากรได้ตรวจสินค้าตามข้อ  8  เสร็จสิ้นแล้ว  พนักงานศุลกากร  
จะด าเนินการ  ดังนี้ 

9.๑ แจ้งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์  ที่ได้ยื่นค าร้องตามข้อ  6  มีหนังสือยืนยันสิทธิและค าร้องขอด าเนินคดีเพ่ือขอด าเนินคดี
ภายในสามวัน  นับแต่ได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบสินค้าตามข้อ  8   

9.๒ กรณี  ผู้ส่งของออก  ผู้น าของเข้า  ผู้ขอน าผ่าน  หรือตัวแทน  ให้การรับสารภาพว่าสินค้า
ดังกล่าวเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์มีหนังสือยืนยันสิทธิและค าร้องขอด าเนินคดีตามข้อ  9.1  หรือไม่ประสงค์โต้แย้งคัดค้าน  
พนักงานศุลกากรจะท าบันทึกตรวจยึดหรือจับกุม  และส่งหน่วยงานคดีด าเนินการต่อไปตามระเบียบ 
ที่กรมศุลกากรก าหนด 

9.๓ กรณี  ผู้ส่งของออก  ผู้น าของเข้า  ผู้ขอน าผ่าน  หรือตัวแทน  ประสงค์จะโต้แย้งคัดค้าน
ให้ยื่นค าร้องพร้อมพยานหลักฐานว่าสินค้าที่ตนจะท าการส่งออก  น าเข้า  หรือน าผ่าน  นั้น  มิได้เป็น

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๘๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   สิงหาคม   ๒๕๖๕



สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด  ภายในสามวัน  นับแต่ได้รับแจ้งจาก
พนักงานศุลกากร  ในการนี้  พนักงานศุลกากรจะท าบันทึกตรวจยึดหรือจับกุม  และส่งหน่วยงานคดี
ด าเนินการต่อไปตามระเบียบที่กรมศุลกากรก าหนด 

9.๔ กรณี  พนักงานศุลกากรไม่สามารถติดต่อผู้ส่งของออก  ผู้น าของเข้า  ผู้ขอน าผ่าน   
หรือตัวแทนได้  หรือผู้ส่งของออก  ผู้น าของเข้า  ผู้ขอน าผ่าน  หรือตัวแทน  มิได้โต้แย้งคัดค้านภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนดและเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
หรือลิขสิทธิ์  ที่ยื่นค าร้องตามข้อ  6  ได้มีหนังสือยืนยันสิทธิและค าร้องขอด าเนินคดีตามข้อ  9.๑  แล้ว  
พนักงานศุลกากรจะท าบันทึกตรวจยึดหรือจับกุม  และส่งหน่วยงานคดีด าเนินการต่อไปตามระเบียบ  
ที่กรมศุลกากรก าหนด 

9.๕ กรณี  เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรอืลิขสิทธิ ์ หรือตัวแทนสิทธใินเครื่องหมายการคา้หรอื
ลิขสิทธิ์  ที่ยื่นค าร้องตามข้อ  6  และได้มีการด าเนินการตามข้อ  8  แล้ว  แต่มิได้มีหนังสือยืนยันสิทธิ
และค าร้องขอด าเนินคดีตามข้อ  9.๑  พนักงานศุลกากรจะตรวจปล่อยสินค้าตามขั้นตอนปกติ 

ข้อ 10 เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  หรือตัวแทนสิทธิในเครื่องหมายการค้า 
หรือลิขสิทธิ์  ที่ยื่นค าขอตามข้อ  2  หรือค าร้องตามข้อ  6  จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใด  ๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการโดยสุจริตของพนักงานศุลกากรในการตรวจสอบสินค้าตามค าขอ  หรือค าร้อง
ดังกล่าวแก่ผู้ส่งของออก  ผู้น าของเข้า  ผู้ขอน าผ่าน  หรือตัวแทน  และกรมศุลกากร 

ข้อ ๑1 ประกาศฉบับนี้มิให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนหรือจ ากัดขอบเขตหน้าที่ซึ่งพนักงานศุลกากร   
พึงมีภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และพระราชบัญญัติศุลกากร   
พ.ศ.  2560  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
พชร  อนันตศิลป ์

อธิบดีกรมศุลกากร 
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ภำยใต้กำรลงนำมเพ่ือยื่นค ำขอแจ้งข้อมูลเครื่องหมำยกำรค้ำต่อกรมศุลกำกร ผู้ยื่นค ำขอตกลงที่จะ 

- ยินยอมให้กรมศุลกำกรน ำข้อมูลตำมค ำขอไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในกำรตรวจสอบสินค้ำ 
ที่น ำเข้ำ ส่งออก หรือน ำผ่ำนรำชอำณำจักร ที่ต้องสงสัยว่ำละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำ  

- ยินยอมให้กรมศุลกำกรด ำเนินกำรกับสินค้ำที่ต้องสงสัยว่ำเป็นสินค้ำละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำ ตำมค ำขอนี้ 
ในนำมของตนเอง 

- รับทรำบว่ำค ำขอนี้มีระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับค ำขอ หรือตำมระยะเวลำควำมคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำที่เหลืออยู่
ตำมกฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดสิ้นสุดลงก่อนกัน กรณี กำรขยำยระยะเวลำค ำขอ ให้ด ำเนินกำรได้
โดยกำรยื่นค ำขอขยำยระยะเวลำต่อกองสืบสวนและปรำบปรำม กรมศุลกำกร ก่อนสิ้นอำยุค ำขอไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  
และเม่ือได้มีกำรยื่นค ำขอขยำยระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว ให้ข้อมูลตำมค ำขอดังกล่ำวมีระยะเวลำบังคับต่อเนื่องไปอีก 3 ปี 
นับแต่ระยะเวลำเดิมสิ้นสุดลง หรือตำมระยะเวลำควำมคุ้มครองเครื่องหมำยกำรค้ำที่เหลืออยู่ตำมกฎหมำยเครื่องหมำย
กำรค้ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดสิ้นสุดลงก่อนกัน 

- แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรแห่งค ำขอให้กรมศุลกำกรทรำบ นับแต่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรแห่งค ำขอ ในกรณี 
ทีม่ิได้ปฏิบัติตำมควำมในวรรคแรก กรมศุลกำกรจะใช้ข้อมูลตำมที่ได้รับแจ้งจนกว่ำจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

- รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ทุกประกำรอันเกิดขึ้นแก่ผู้ส่งของออก ผู้น ำของเข้ำ ผู้ขอน ำผ่ำนรำชอำณำจักร และ 
กรมศุลกำกรจำกกำรตรวจสอบสินค้ำที่ต้องสงสัยตำมค ำขอโดยสุจริต  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นเจ้ำของหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยในเครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้น ำมำแจ้งข้อมูล
ตำมค ำขอนี้ โดยข้อเท็จจริงทั้งปวงที่ระบุในค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร  
หำกปรำกฏภำยหลังว่ำข้ำพเจ้ำมิได้เป็นเจ้ำของหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยและก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดหรือกรมศุลกำกร ข้ำพเจ้ำขอเป็นผู้รับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนทุกประกำร 

 ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำกำรแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำนซึ่งอำจท ำให้ผู้ อ่ืนหรือประชำชนเสียหำย  
เป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำฐำนแจ้งควำมเท็จ และอำจเข้ำข่ำยควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยกำรน ำเข้ำซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือข้อมูล  
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน 
 
 
 
 

                                                                                   ลงชื่อ ............................................ ผู้ยื่นค ำขอ 

                                                                                         (...............................................) 
                                                                                          ........./......................../........... 
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เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

ส ำเนำหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำซึ่งมีค ำรับรองว่ำเป็นส ำเนำถูกต้อง หรือส ำเนำทะเบียนแบบ  
และทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำซึ่งมีค ำรับรองจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจให้ค ำรับรอง รับรองว่ำส ำเนำถูกต้อง 

บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวอ่ืน ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว  
หรือหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจ้ำของ  

บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวอ่ืน ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว  
หรือหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของตัวแทน (ถ้ำมี)  

บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวอ่ืน ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว  
หรือหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ติดต่อเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)  

ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมลงชื่อและรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ 
ผู้มอบอ ำนำจ และรับมอบอ ำนำจ  

หนังสือมอบอ ำนำจช่วง พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)  

อ่ืน ๆ  (ถ้ำมี โปรดระบุ)                                                                                                              . 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำขอเรียบร้อยแล้ว และค ำขอมีระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ ............................................ 
วันหมดอำยุแห่งค ำขอ ....................................................... 

ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ............................................................. 
..................................................................... .....................................................................................................................  
 

ไม่รับค ำขอ เนื่องจำก 
................................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................. 

                                                                                   ลงชื่อ ............................................ เจ้ำหน้ำที ่

                                                                                         (...............................................) 
                                                                                          ........./......................../........... 
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ประกอบค ำขอเลขท่ี................................ 
 

แบบรำยละเอียดเครื่องหมำยกำรค้ำประกอบค ำขอแจ้งข้อมูลเครื่องหมำยกำรค้ำต่อกรมศุลกำกร 

ล ำดับ 
......... 

เลขทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ...............................................................................................  

วันที่จดทะเบียน................................. วันที่หมดอำยุทำงทะเบียน.......................................... 

รูปภำพเครื่องหมำยกำรค้ำ 
 
 
 
 
ประเภทของสินค้ำภำยใต้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 
 
 
 

ล ำดับ 
......... 

เลขทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ ...............................................................................................  

วันที่จดทะเบียน.............................................. วันที่หมดอำยุทำงทะเบียน ....................................... 

รูปภำพเครื่องหมำยกำรค้ำ 
 
 
 
 
ประเภทของสินค้ำภำยใต้สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ ................................................ ผู้ยื่นค ำขอ 

                                                                                       (...............................................) 
                                                                                        ........./......................../........... 
 

                                  ค ำขอแจ้งข้อมูลเครื่องหมำยกำรค้ำ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565 



 
ค ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ ์

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

เลขทีค่ ำขอ .................................................. 

วันรับหนังสือ ............................................... 

ประเภทของค ำขอ 
               แจ้งควำมประสงค์ครั้งแรก 

               แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรในค ำขอเลขท่ี .................................. 

     แจ้งต่ออำยุในค ำขอเลขท่ี ................................................................ 

1. ชื่อเจ้ำของลิขสิทธิ์                                บุคคลธรรมดำ      นิติบุคคล      ต่ำงประเทศ       แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร 

ชื่อ - สกุล ......................................................................................................... .............................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................  
บริษัท ........................................................................................................................................................................................ ..... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/เลขท่ีหนังสือเดินทำง/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร............................................................................... 
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. ........... 
...................................................................................................................................................................................... .................. 
โทรศัพท์ ....................................................................... โทรศัพท์มือถือ ...................................................................................... ... 

อีเมล .............................................................................  เว็บไซต์ .................................................................................................... 

 

2. ชื่อผู้สร้ำงสรรค์ หรือนำมแฝง                 บุคคลธรรมดำ       นิติบุคคล      ต่ำงประเทศ      แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร 

ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ...................................................  
บริษัท ...................................................................................................................... .................................................................. ..... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/เลขท่ีหนังสือเดินทำง/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร ............................................................................. . 
ที่อยู่ ............................................................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................................................................................. ........... 
...................................................................................................................................................................................... .................. 
โทรศัพท์ ....................................................................... โทรศัพท์มือถือ ...................................................................................... ... 
อีเมล .............................................................................  เว็บไซต์ .................................................................................................... 
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3. ชื่อตัวแทน                                       บุคคลธรรมดำ       นิติบุคคล       ต่ำงประเทศ       แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร 

ชื่อ - สกุล ......................................................................................................... ............................................................................. 
บริษัท ...................................................................................................................... .......................................................................  
บัตรประจ ำตัวประชำชน/เลขท่ีหนังสือเดินทำง/เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร................................................................................ 
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ........................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. ...... 
.................................................................................................................................................................. ...................................... 
โทรศัพท์ ....................................................................... โทรศัพท์มือถือ .........................................................................................  
อีเมล ............................................................................. เว็บไซต์ .................................................................................................... 

หมำยเหตุ : ผู้ยื่นค ำขอจะต้องมีตัวแทนซึ่งมีส ำนักงำนอยู่ภำยในรำชอำณำจักรเพ่ือกำรประสำนกำรด ำเนินงำนของพนักงำน
ศุลกำกร 

4. รำยช่ือผู้ติดต่อเพิ่มเติม (ถ้ำมี)                                  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำร 

    5.1 ชื่อ - สกุล ........................................................................................................................ .................................................. 
          โทรศัพท์ .................................................................. อีเมล ........................................... .................................................... 

    5.2 ชื่อ - สกุล ..........................................................................................................................................................................  
          โทรศัพท์ .................................................................. อีเมล ........................................... .................................................... 

    5.3 ชื่อ - สกุล ........................................................................................................................ .................................................. 
          โทรศัพท์ .................................................................. อีเมล ..................................................... .......................................... 

5. ข้อมูลผลงำนอันมีลิขสิทธิ์ 

 

ล ำดับ ประเภทของงำนอันมี
ลิขสิทธิ ์

ภำพ/รำยละเอียดผลงำน
อันมีลิขสิทธิ ์

เลขทะเบยีนหนังสือกำร
รับรองกำรแจ้งข้อมลู

ลิขสิทธิ์จำกกรมทรัพยส์ิน
ทำงปัญญำ (ถ้ำมี) 

วันท่ีจดแจ้ง  
(ถ้ำมี) 

ประเภทของสินค้ำภำยใต้
ลิขสิทธิ ์

      
      
      
      

โปรดระบุข้อมูลเพ่ิมเติมในแบบรำยละเอียดผลงำนอันมีลิขสิทธิ์ประกอบค ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมศุลกำกร 
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6. รำยละเอียดของสินค้ำภำยใต้ลิขสิทธิ์ (รำยละเอียดสินค้ำ/ภำพตัวอย่ำง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. วิธีกำรตรวจสอบสินค้ำภำยใต้ลิขสิทธิ์ และ/หรือ ข้อมูลเพื่อเป็นเบำะแสในกำรตรวจสอบสินค้ำละเมิดลิขสิทธิ์ 
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ภำยใต้กำรลงนำมเพ่ือยื่นค ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมศุลกำกร ผู้ยื่นค ำขอตกลงที่จะ 

- ยินยอมให้กรมศุลกำกรน ำข้อมูลตำมค ำขอไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในกำรตรวจสอบสินค้ำ 
ที่น ำเข้ำ ส่งออก หรือน ำผ่ำนรำชอำณำจักร ที่ต้องสงสัยว่ำละเมิด ลิขสิทธิ์  

- ยินยอมให้กรมศุลกำกรด ำเนินกำรกับสินค้ำที่ต้องสงสัยว่ำเป็นสินค้ำละเมิดลิขสิทธิ์ ตำมค ำขอนี้ในนำมของตนเอง 

- รับทรำบว่ำค ำขอนี้มีระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับค ำขอ หรือตำมระยะเวลำควำมคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่ เหลืออยู ่
ตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ แล้วแต่ระยะเวลำใดสิ้นสุดลงก่อนกัน กรณ ีกำรขยำยระยะเวลำค ำขอ ให้ด ำเนินกำรได้โดยกำรยื่น
ค ำขอขยำยระยะเวลำต่อกองสืบสวนและปรำบปรำม กรมศุลกำกร ก่อนสิ้นอำยุค ำขอไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน และเม่ือได้
มีกำรยื่นค ำขอขยำยระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว ให้ข้อมูลตำมค ำขอดังกล่ำวมีระยะเวลำบังคับต่อเนื่องไปอีก 3 ปี นับแต่
ระยะเวลำเดิมสิ้นสุดลง หรือตำมระยะเวลำควำมคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่เหลืออยู่ตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ แล้วแต่ว่ำระยะเวลำใด
สิ้นสุดลงก่อนกัน 

- แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรแห่งค ำขอให้กรมศุลกำกรทรำบ นับแต่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรแห่งค ำขอ ในกรณีที่ 
มิได้ปฏิบัติตำมควำมในวรรคแรก กรมศุลกำกรจะใช้ข้อมูลตำมที่ได้รับแจ้งจนกว่ำจะมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

- รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ทุกประกำรอันเกิดขึ้นแก่ผู้ส่งของออก ผู้น ำของเข้ำ ผู้ขอน ำผ่ำนรำชอำณำจักรและ 
กรมศุลกำกรจำกกำรตรวจสอบสินค้ำที่ต้องสงสัยตำมค ำขอโดยสุจริต  

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นเจ้ำของหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยในลิขสิทธิ์ที่ได้น ำมำแจ้งข้อมูลตำมค ำขอนี้ 
โดยข้อเท็จจริงทั้งปวงที่ระบุในค ำขอและเอกสำรประกอบค ำขอข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏ
ภำยหลังว่ำข้ำพเจ้ำมิได้เป็นเจ้ำของหรือผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมำยและก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือ
กรมศุลกำกร ข้ำพเจ้ำขอเป็นผู้รับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนทุกประกำร 

 ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำกำรแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จแก่เจ้ำพนักงำนซึ่ งอำจท ำให้ผู้ อ่ืนหรือประชำชนเสียหำย 
เป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำฐำนแจ้งควำมเท็จ และอำจเข้ำข่ำยควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยกำรน ำเข้ำซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือข้อมูล  
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชน 
 
 
                                                                                   ลงชื่อ ............................................ ผู้ยื่นค ำขอ 

                                                                                         (...............................................) 
                                                                                          ........./......................../........... 

หมำยเหตุ: กำรแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมศุลกำกรนี้ มิได้ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ ตำมกฎหมำย เป็นแต่เพียงกำรแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  
ต่อพนักงำนศุลกำกรเพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบสินค้ำที่มีหรืออำจมีลักษณะเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ อันเป็นกำรปฏิบัติตำม
ประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง ก ำหนดให้สินค้ำละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำและสินค้ำละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้ำที่ต้องห้ำมส่งออก 
ห้ำมน ำเข้ำ และห้ำมน ำผ่ำนรำชอำณำจักร พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่ำนั้น เป็นหน้ำที่ของผู้ยื่นค ำขอแจ้งข้อมูลรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำว
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ 

                                  ค ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565 



 

เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

ส ำเนำหนังสือแสดงกำรจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ซึ่งมีค ำรับรองจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจให้ค ำรับรอง รับรองว่ำส ำเนำถูกต้อง 
(ถ้ำมี) หรือ แบบสรุปผลงำนอันมีลิขสิทธิ์ 

บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวอ่ืน ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว  
หรือหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจ้ำของ  

บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวอ่ืน ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว  
หรือหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของตัวแทน (ถ้ำมี)  

บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวอ่ืน ๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว  
หรือหนังสือเดินทำง หรือส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ติดต่อเพ่ิมเติม (ถ้ำมี)  

ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมลงชื่อและรับรองส ำเนำถูกต้อง พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ 
ผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ  

หนังสือมอบอ ำนำจช่วง พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี)  

อ่ืน (ถ้ำมี โปรดระบุ) ............................................................................................................................................. ......... 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของค ำขอเรียบร้อยแล้ว และค ำขอมีระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ ............................................ 
วันหมดอำยุแห่งค ำขอ ....................................................... 

ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................... ............................................................................... 
 

ไม่รับค ำขอ เนื่องจำก 
............................................................................................................................. ............................................................. 
..................................................................... .....................................................................................................................  

                                                                                   ลงชื่อ ............................................ เจ้ำหน้ำที ่

                                                                                         (...............................................) 
                                                                                          ........./......................../........... 
 
 
 

                                  ค ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565 



 

ประกอบค ำขอเลขท่ี................................ 
แบบรำยละเอียดลิขสิทธิ์ประกอบค ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมศุลกำกร 

 
ล ำดับ 
......... 

ชื่อผลงำน .................................................................... .......................................................................... 

ประเภทของงำนอันมีลิขสิทธิ์
............................................................................................................................. .................................. 

ควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ 
 เป็นผู้สร้ำงสรรค์เอง 
 กรณีจ้ำงแรงงำนโดยมีหนังสือตกลงว่ำ ให้นำยจ้ำงเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ (พร้อมแนบส ำเนำหลักฐำน) 
 กรณีจ้ำงท ำของ     มีหนังสือตกลงว่ำ ให้ผู้ว่ำจ้ำงเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ (พร้อมแนบส ำเนำ
หลักฐำน)    ไม่มีหนังสือตกลงว่ำ ให้ผู้รับจ้ำงเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ 
 เป็นผู้ดัดแปลงโดยได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ (พร้อมแนบส ำเนำหลักฐำน) 
 เป็นผู้รวบรวมหรือประกอบเข้ำกันโดยได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ (พร้อมแนบส ำเนำหลักฐำน) 
 เป็นผู้น ำเอำข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดมำรวบรวมหรือประกอบเข้ำกันในรูปฐำนข้อมูลหรืออ่ืน ๆ 
 เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนอ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถิ่นที่มีลิขสิทธิ์โดยกำร
ว่ำจ้ำงหรือตำมค ำสั่งหรือในควำมควบคุมของตน 
 เป็นผู้รับโอนลิขสิทธิ์ (พร้อมแนบส ำเนำหลักฐำน)     รับโอนทั้งหมด     รับโอนลิขสิทธิ์
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 ............................................. ผู้ยื่นค ำขอ 

                                                                                         (...............................................) 
                                                                                          ........./......................../........

                                  ค ำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565 



หน่วยงำน.................................................... 
รับที่.............. วันที่.................. เวลำ........... 
              ลงชื่อ..................................... 
                     (..................................) 
      ต ำแหน่ง............................................ 

ค ำขอขยำยระยะเวลำกำรตรวจสอบสินค้ำฯ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565  

ค ำขอขยำยระยะเวลำกำรตรวจสอบสินค้ำที่ต้องสงสัยว่ำเป็นสินค้ำละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำหรือลิขสิทธิ์ 
ตำมข้อมูลที่ได้รับแจ้งจำกเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำหรือลิขสิทธิ์  

 
เขียนที่..................................................... 

               วันที่…….… เดือน………………....……… พ.ศ. …………... 

กรณี เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ/ลิขสิทธิ์ 

ข้ำพเจ้ำ บริษัท..................................... ................................................................................................... 
เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำหรือลิขสิทธิ์................................................................................................................. 
นิติบุคคลประเภท..................................... จดทะเบียนตำมกฎหมำยแห่งรำชอำณำจักรไทย เมื่อวันที่............ ..... 
ทะเบียนเลขท่ี........................................... ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.............................. ..................................... 
..............................................................................................................................................................................
โดย นำย/นำง/นำงสำว .............................................................................................. ......................................... 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง เลขที่.................................................. ในฐำนะกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
ในกำรลงนำมแทนบริษัทฯ  

กรณี ตัวแทน 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว................................................................................................................. 
บัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง เลขที่........................................................................ .........................
และ/หรือ บริษัท................................................................................ นิติบุคคลประเภท.. ...................................
จดทะเบียนตำมกฎหมำยแห่งรำชอำณำจักรไทย เมื่อวันที่........................... ทะเบียนเลขที่........................ ........
ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่....................................................................................... ............................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
โดย นำย/นำง/นำงสำว ................................ .................................................................................................  
บัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง เลขที่.................................................. ในฐำนะกรรมกำรผู้มีอ ำน ำจ 
ในกำรลงนำมแทนบริษัทฯ และเป็นผู้รับมอบอ ำนำจจำกบริษัท.............................................................. ........... 
ซึ่งเป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำหรือลิขสิทธิ์.................................................................... ................................ 
ดังมีรำยละเอียดตำมหนังสือมอบอ ำนำจที่แนบมำพร้อมนี้  

มีควำมประสงค์ขอขยำยระยะเวลำในกำรตรวจสอบสินค้ำ ตำมใบขนสินค้ำหรือใบตรำส่งสินค้ำ  
เลขที่........................................... เป็นไปตำมข้อก ำหนดข้อ 5.3 วรรคสำม ของประกำศศุลกำกร ที่     /2565  
เรื่อง กำรควบคุมกำรส่งออก กำรน ำเข้ำ และกำรน ำผ่ำนรำชอำณำจักรซึ่งสินค้ำที่ละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำและ
ละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจำกมีเหตุจ ำเป็นในขั้นตอนกำรตรวจสอบสิทธิ และไม่สำมำรถยื่นขอยืนยันสิทธิได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด ทั้งนี้ ได้ยื่นหลักฐำนประกอบค ำร้อง และยินยอมรับผิดในควำมเสียหำยใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรยื่นค ำร้องขอขยำยระยะเวลำกำรตรวจสอบสินค้ำดังกล่ำวแก่ผู้ส่งของออก ผู้น ำของเข้ำ ผู้ขอน ำผ่ำน
รำชอำณำจักร และกรมศุลกำกร ทุกประกำร โดยรับทรำบว่ำ ระยะเวลำที่ขอขยำยเมื่อนับรวมกับระยะเวลำ 
ขอยืนยันสิทธิแล้วจะต้องไม่เกินสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกพนักงำนศุลกำกร  

 
 

        ลงชื่อ.......................................................... ผู้ยื่นค ำรอ้ง 

            (..........................................................)



ค ำร้องขอตรวจสอบสินค้ำฯ แนบท้ำยประกำศกรมศุลกำกร ที่ 106/2565 

ค ำร้องขอตรวจสอบสินค้ำที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นสินค้ำละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำหรือละเมิดลิขสิทธิ์ 

                                                                                               เขียนที่ ................................................................ 

                                                                                               วันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. .......... 

เรื่อง  ขอตรวจสอบสินค้ำที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นสินค้ำละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำหรือละเมิดลิขสิทธิ์ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน/ ผู้อ ำนวยกำรกอง/ นำยด่ำนศุลกำกร.................................. ..................... 

                    ด้วยข้ำพเจ้ำ ชื่อ - สกุล ............................................................. บริษัท ................................................................ 
เลขบัตรประชำชน/ เลขที่หนังสือเดินทำง/ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร......................................................................................  
ที่อยู่ ..................................................................................................................... .............................................................................
โทรศัพท์ ................................ อีเมล ............................................. ผู้รับมอบอ ำนำจของ ........................................................ ........ 
เจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ/ลิขสิทธิ์ .......................................................................... .................................................................. ...... 
มีหลักฐำนว่ำสินค้ำ ...................................................................................... ที่น ำเข้ำมำ ส่งออกไป หรือน ำผ่ำนรำชอำณำจักรโดย 
.............................................................................. วัน ............ เดือน .............................. พ.ศ. ................. ตำมใบขนสินค้ำขำเข้ำ/ 
ขำออก/ ผ่ำนแดน/ ถ่ำยล ำ เลขที่ .............................................. ณ ส ำนักงำน/ ด่ำนศุลกำกร.......................................................... 
เป็นสินค้ำละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำ/ ลิขสิทธิ์ ซึ่งมี ......................................................................... .................................................. 
เป็นเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำ/ ลิขสิทธิ์ ดังกล่ำว 

                    ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงมีควำมประสงค์ขอให้พนักงำนศุลกำกรอำยัดสินค้ำดังกล่ำวเพ่ือท ำกำรตรวจสอบ โดยในกำร
อำยัดสินค้ำเพ่ือตรวจสอบในครั้งนี้หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำไม่ใช่สินค้ำที่ละเมิดเครื่องหมำยกำรค้ำหรือละเมิดลิขสิทธิ์ และก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผู้ส่งของออก ผู้น ำของเข้ำ ผู้ขอน ำผ่ำนรำชอำณำจักร และกรมศุลกำกร ข้ำพเจ้ำขอเป็นผู้รับผิดชอบในควำม
เสียหำยที่เกิดข้ึนทุกประกำร ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมค ำร้องของข้ำพเจ้ำทั้งหมด 

                                      ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                                     ลงชื่อ ................................................... ผู้ ยื่นค ำร้องขอตรวจสอบสินค้ำ 

                                                                            (...................................................) 
 

เอกสารประกอบค าร้อง 

- บัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ หนังสือรับรองการจดทะเบียน 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
- ทะเบียนเครื่องหมายการค้า/ หลักฐานการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
- หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
- หลักฐานเบื้องต้นแสดงเหตุอันควรสงสัยว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของตน 

 


