คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตนำเข้ำเครื่องบันทึกควำมเร็วสูงของแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) หรือ
เครื่องทำสำเนำแถบบันทึกภำพและเสียง (วีดีโอเทป)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักลิขสิทธิ์
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
• ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตนาเข้าเครื่องบันทึกความเร็วสูงของแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) หรือเครื่องทา
สาเนาแถบบันทึกภาพและเสียง (วีดีโอเทป)
• หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สานักลิขสิทธิ์
• ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
• หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
• กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นาเครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์
เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดีเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2556
2)

คาสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 539/2556 เรื่อง มอบอานาจในการพิจารณาอนุญาตให้นาเครื่องจักรที่สามารถ
ใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดีเข้ามาในราชอาณาจักร

• ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
• พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง
• กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นาเครื่องจักร
ที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดีเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2556
• ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
90 วัน
• ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 3
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 1
• ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตนาเข้าเครื่องบันทึกความเร็วสูงของแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) หรือ
เครื่องทาสาเนาแถบบันทึกภาพและเสียง (วีดีโอเทป)
• ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร สานักลิขสิทธิ์ ชั้น 11 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หมำยเหตุ (โทรศัพท์ 02 5474704 โทรสาร 02 5474631)

• หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เพื่อกากับดูแลการนาเข้าเครื่องจักรที่อาจนามาใช้เพื่อผลิตงานละเมิดลิขสิทธิ์ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยให้อานาจอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาอนุญาตให้นาเข้า
เครื่องจักรได้เป็นการทั่วไป
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีอานาจพิจารณาอนุญาตให้นาเข้าเครื่องจักร ดังนี้
1. “เครื่องบันทึกความเร็วสูงของแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง)” หมายความว่า
(1.1) เครื่องส่งถ่ายสัญญาณเสียงด้วยความเร็วสูง (master high speed machine) ที่มีอัตราความเร็วของแถบ
บันทึกเสียงตั้งแต่ 3 1/4 .x 16 นิ้วต่อวินาทีขึ้นไป
(1.2) เครื่องรับสัญญาณเสียงด้วยความเร็วสูง (slave machine) ที่มีอัตราความเร็วของแถบบันทึกเสียงตั้งแต่
1 7/8 .x 16 นิ้วต่อวินาทีขึ้นไป
(1.3) เครื่องกรอแถบบันทึกเสียงเข้าตลับ (winding machine หรือ loaders machine)
2. “เครื่องทาสาเนาแถบบันทึกภาพและเสียง (วีดีโอเทป)” หมายความว่า
(2.1) เครื่องบันทึกแถบบันทึกภาพและเสียงที่มีคุณภาพสัญญาณสูง ระบบไฮไฟ (professional video helical
scan high fidelity duplication) ระบบ HiFi audio track ซึ่งมีความถี่ในการบันทึกระหว่าง 15 Hz - 30
KHz และระบบ normal audio track ซึ่งมีความถี่ในการบันทึกระหว่าง 45 Hz - 15 KHz
(2.2) เครื่องบันทึกแถบบันทึกภาพและเสียงความเร็วสูง (sprinter system for VHS) ในระบบ phase alternation
line (PAL) ซึ่งมีอัตราความเร็วของการเดินเนื้อเทปตั้งแต่ 23 - 39 มิลลิเมตรต่อวินาทีขึ้นไป
(2.3) เครื่องแปลงสัญญาณของแถบบันทึกภาพและเสียงจากระบบ NTSC เป็นระบบ PAL หรือจากระบบ PAL
เป็นระบบ NTSC (standard converter converts from NTSC to PAL or PAL to NTSC)
(2.4) เครื่องขยายสัญญาณภาพและเสียง (audio/video amplifier and distributor)
วิธีกำรยื่นคำขอ
1. ให้ยื่นคาขอต่อหน่วยงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) โดยคาขอให้ทา
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เป็นหนังสือลงนามโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคล (ไม่มีแบบฟอร์มคาขอ)
2. ให้ผู้ได้รับอนุญาตนาเข้าเครื่องจักรฯ รายงานการนาเข้าต่อหน่วยงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย
(กรมทรัพย์สินทางปัญญา) ตามแบบรายงานการนาเข้าที่กาหนดท้ายระเบียบนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นาเข้า
หมายเหตุ : ระเบียบฯ ไม่ได้กาหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเอาไว้ ดังนั้นผู้ขออนุญาตจึงเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล

• ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

เจ้าหน้าที่พิจารณา
เอกสาร/นาข้อมูลทั้งหมด
มาทาความเห็นเสนอต่อ
อธิบดี

24 วัน

สานักลิขสิทธิ์

-

อธิบดีพิจารณาอนุญาต

14 วัน

สานักลิขสิทธิ์

-

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขอ
พร้อมกับแนบเอกสาร
หลักฐาน และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน หากไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งให้
ผู้ขออนุญาตส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม

การพิจารณา

การพิจารณา

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

หมำยเหตุ

1 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักลิขสิทธิ์

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

-
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การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ทาหนังสือแจ้ง
ผู้ขออนุญาต เพื่อให้
ดาเนินการยื่นแบบ ข.1
และแบบ ข.2 ภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน นับแต่
วันที่อธิบดีพิจารณา
อนุญาต

7 วัน

สานักลิขสิทธิ์

(หากไม่ยื่นแบบ
ข.1 และแบบ ข.2
ภายในกาหนด
ถือว่าผู้ขออนุญาต
ละทิ้งคาขอ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

อธิบดีหรือผู้อานวยการ
สานักลิขสิทธิ์ ลงนามใน
แบบ ข.1 และแบบ ข.2

14 วัน

สานักลิขสิทธิ์

(หากผู้ขออนุญาต
ไม่นาเครื่องจักร
เข้ามาภายใน
ระยะเวลา 3
เดือน นับแต่วันที่
อธิบดีหรือ
ผู้อานวยการ
สานักลิขสิทธิ์
ลงนามในแบบ
ข.1 และแบบ ข.2
ก็สามารถขอต่อ
อายุได้อีก 2 ครั้ง
โดยมีกาหนดครั้ง
ละ 3 เดือน หาก
พ้นกาหนดระยะ
เวลาดังกล่าวโดย
ไม่มีการขอต่ออายุ
ถือว่าผู้ขออนุญาต
ละทิ้งคาขอ)

4)

5)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 60 วัน
• งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
- ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
• รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
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1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ

เอกสำร

หมำยเหตุ

หนังสือรับรอง
นิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล
โดยไม่มีการจากัด
ทุนจดทะเบียน)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นบุคคลธรรมดา)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

0

1

ฉบับ

(กรณีใช้แทนบัตร
ประจาตัวประชาชน)

-

1

0

ฉบับ

(ปิดอากรแสตมป์
จานวน 30 บาท )

4)

หนังสือมอบ
อานาจ/หนังสือ
มอบอานาจช่วง/
หนังสือมอบ
อานาจเฉพาะ
การ (ถ้ามี)

-

0

1

ฉบับ

5)

บัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ

(กรณีมอบอานาจ
/มอบอานาจช่วง)

กรมการจัดหางาน

0

1

ฉบับ

6)

ใบอนุญาต
ทางานใน
ประเทศไทย
(work permit)
(ถ้ามี)

(กรณีผู้ขออนุญาต
มิได้เป็นผู้มี
สัญชาติไทย)

1)

2)
3)

2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
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ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
หนังสือขอ
อนุญาตนาเข้า
เครื่องจักรฯ
ใบเสนอขาย
(proforma
invoice) หรือ
เอกสารอื่นใดที่
แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับสินค้าที่
จะนาเข้า
ภาพหรือภาพถ่าย
และสาเนา
เอกสารแสดง
คุณลักษณะ
(specification)
ของสินค้าที่จะ
นาเข้า
แผนที่หรือ
เอกสารระบุ
สถานที่ติดตั้ง
สินค้าที่จะนาเข้า
โดยสังเขป

• ค่ำธรรมเนียม

จำนวน

จำนวน

เอกสำร

เอกสำร

ฉบับจริง

สำเนำ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(ลงนามโดยผู้ขออนุญาต
หรือผู้มีอานาจทาการ
แทนนิติบุคคล)
-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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1)

แบบ ข. 1 (แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญำตนำสินค้ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร) และแบบ ข.2 (แบบฟอร์ม
ใบอนุญำตให้นำสินค้ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร)
ค่ำธรรมเนียม 30 บาท
หมำยเหตุ (แบบ ข.1 และแบบ ข.2 อยู่ในชุดเดียวกัน ชุดละ 30 บาท โดยสามารถติดต่อขอซื้อได้ที่กรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)

• ช่องทำงกำรร้องเรียน
1)
ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักลิขสิทธิ์ ชั้น 11 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ (563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 5474704
โทรสาร 02 5474631)
2)
ช่องทำงกำรร้องเรียน ตู้จดหมายรับเรื่องร้องเรียน ณ ชั้น 3 ส่วนงานบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ 3)
ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต์ http://www.ipthailand.go.th
หมายเหตุ 4)
ช่องทำงกำรร้องเรียน สายด่วน 1368
หมายเหตุ 5)
ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
• ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ตัวอย่าง แบบ ข.1 และแบบ ข.2
(สามารถซื้อแบบฟอร์มได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
2)

3)

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นาเครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์
เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2556
คาสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 539/2556 เรื่อง มอบอานาจในการพิจารณาอนุญาตให้นาเครื่องจักรที่สามารถ
ใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี เข้ามาในราชอาณาจักร
-
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• หมำยเหตุ
1. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่ามี
ความถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (บันทึกข้อตกลงการรับคาขอ) โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในกาหนดระยะเวลา 90 วันนับแต่วันยื่นคาขอ และในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอ
ไม่ดาเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ
โดยเจ้าหน้าที่จะดาเนินการคืนคาขอให้แก่ผู้ยื่นคาขอพร้อมทั้งแจ้งเหตุแห่งการคืนคาขอและสิทธิในการอุทธรณ์
ให้ทราบด้วย
3. ในกรณี ที่ผู้ยื่น คาขอต้องนาเอกสารหรือหลั กฐานหลายรายการมายื่นเพิ่มเติมให้ ครบถ้วน ให้ ผู้ยื่นคาขอนา
เอกสารหรือหลักฐานมายื่นพร้อมกันทั้งหมดในคราวเดียวกัน
4. ในกรณีที่จะต้องส่งสาเนาเอกสารหลักฐาน ให้ผู้ยื่นคาขอรับรองความถูกต้องของสาเนาเอกสารหลักฐานนั้นด้วย
5. ในกรณีที่คาขอไม่ถูกต้องหรือมีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน และผู้ยื่นคาขอ (เจ้าของคาขอ) หรือตัวแทนที่ได้รับ
มอบอานาจไม่ได้เป็นผู้ยื่นคาขอด้วยตนเอง เนื่องจากได้ทาการมอบอานาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคาขอแทน
จะต้องมีหนังสือมอบอานาจช่วงหรือหนังสือมอบอานาจเฉพาะการให้บุคคลนั้นมีอานาจยื่นคาขอแทนและ
มีอานาจลงนามในบัน ทึกข้อตกลงการรับคาขอด้วยหากไม่มีหนังสือมอบอานาจดังกล่าวข้างต้น อาจทาให้
เจ้าหน้าที่ไม่มีอานาจรับคาขอได้

วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

20/08/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
Sirilak Rungruangkunladit
Kajit Sukhum
APICHITRA APIRACHAJIT
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