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บทคดัย่อ 
กรมศุลกากรเป็นองค์กรท่ีมีบทบาทส าคญัในการป้องกนัและปราบปรามสินคา้ละเมิด

กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ ณ จุดน าเขา้-ส่งออก ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศไม่ใหมี้
การน าเขา้มาหรือส่งออกไปนอกประเทศไทย ทั้งน้ีโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัศุลกากร 
พระพุทธศกัราช 2469 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดจากสินคา้ท่ีมีการละเมิด
กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ ไดส่้งผลกระทบเป็นวงกวา้ง ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  
ดงันั้นในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกขององคก์ารการคา้โลก (WTO) และเขา้ร่วมในความตกลง
วา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ หรือ Agreement on Trade – Related Aspects of 
Intellectual Property Right (TRIPs Agreement) ซ่ึงไดใ้หค้วามส าคญักบัการป้องกนัและปราบปราม
สินคา้ท่ีมีการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยการใช้มาตรการทางศุลกากรท่ีเรียกว่ามาตรการกกั
สินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ณ จุดน าเขา้-ส่งออก  อนัเป็นการให้อ านาจแก่เจา้หนา้ท่ีศุลกากร
โดยตรงในการตรวจสอบสินคา้ท่ีละเมิดกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าและลิขสิทธ์ิ ณ จุดน าเข้า-
ส่งออก ซ่ึงในภาคท่ี 3 ส่วนท่ี 4 ไดก้ าหนดให้ประเทศสมาชิกตอ้งท าการอนุวตักฎหมายให้เป็นไป
ตามความตกลงในการให้อ านาจแก่เจา้หน้าท่ีศุลกากรมีอ านาจโดยตรงในการตรวจสอบสินคา้ท่ีมี
การละเมิดกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ ณ จุดน าเขา้-ส่งออก  ซ่ึงประเทศไทยได้ตรา
กฎหมายให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ (TRIPs 
Agreement) แลว้  

จากการศึกษากฎหมายไทยและต่างประเทศยงัคงพบปัญหาในการบงัคบัใช้มาตรการ
ทางกฎหมายในการปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรการดงักล่าว โดยมีปัจจยัจากหลายสาเหตุทั้งปัญหาขอ้
กฎหมายและปัญหาทางปฏิบติั จึงท าให้เจา้หน้าท่ีศุลกากรไม่สามารถการบงัคบัใช้มาตรการทาง

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตร์มหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
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กฎหมายศุลกากรในการกกัสินคา้ละเมิดกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ ณ จุดน าเขา้ – 
ส่งออก ไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

ผูศึ้กษาได้เสนอแนะแนวทางและมาตรการต่างๆ ท่ีจะน ามาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ประกาศ ค าสั่งและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัใช้มาตรการทางกฎหมายศุลกากรในการกกั
สินคา้ละเมิดกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ ณ จุดน าเขา้ - ส่งออก เพื่อให้เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและท าให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีศุลกากรในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู ้
น าเขา้หรือส่งออกท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และป้องกนัปราบปรามสินคา้ท่ีละเมิด
กฎหมายเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ ณ จุดน าเขา้ - ส่งออกได ้
 

ABSTRACT 
The Royal Thai Customs is an organization in charge of protecting an intellectual 

property through the point import - export  clearance by air, land and sea to regulate and to exercise 
an effective control over import and export activities within the kingdom  under Customs ACT BC. 
1926 (2 4 6 9 ) and other related regulations. An intellectual property infringement is 
the infringement or violation of an intellectual property right (IPR)  which has been negative 
impact to the social and economic widely  The Royal Thai Customs as a WTO Member adopting 
Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement)  is 
focusing on protecting IPR by preventive measurement by conferring the power upon the 
authorities to inspect goods involving an intellectual infringement or violation property right 
inspection at the point of import - export clearance. Under part 3, section  4, a WTO member should 
adapt that section to national legislation by confering the power of intellectual 
infringement inspection and prevention upon the customs officer directly to check the product 
which is in violation of trademark and copyright law at the point of import – export clearance. 
Thailand has enacted laws to comply with the Agreement on Intellectual Property Rights relating 
to Trade (TRIPs Agreement) already. 

  However the study has found problems in the enforcement of legal obligations under 
such measures, causing from several reasons, both legal and practical problems. Therefore, customs 
authorities are unable to enforce the law on customs detention of goods which violates copyright 
and trademark law at the point of import - export clearance. 
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The author has studied the issue and proposed guidelines and measures to revise the 
laws concerned. The revised laws would be announcements, orders and regulations relating to 
customs enforcement, and legal measures of detention of goods which have violated trademark and 
copyright law at the point of import - export clearance. The revised laws would enhance efficiency 
and performance of duties of customs authorities in facilitating the importer or exporter to follow 
the law correctly, protecting and suppressing products that violate trademark and copyright law at 
the point of import – export clearance. 
 

1. บทน า 
ปัจจุบนัมีการน าเขา้และส่งออกสินคา้ท่ีละเมิดกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ                         

ณ จุดน าเข้า - ส่งออก อนัก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูเ้ป็นเจ้าของสิทธิในเคร่ืองหมายการค้าและ
ลิขสิทธ์ิ สินคา้ละเมิดเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีดอ้ยคุณภาพจึงท าให้มี
ผลกระทบต่อประชาชนผูบ้ริโภค อีกทั้งท าให้ประเทศมหาอ านาจท่ีเป็นคู่คา้ทางเศรษฐกิจและเป็น
ประเทศท่ีมีผูส้ร้างสรรคผ์ลงานเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญากดดนัและมีมาตรการกีดกนัทางการคา้
กบัประเทศไทย อนัก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกล าดบัท่ี 59 ขององคก์ารการคา้โลก (WTO) และเขา้
ร่วมในความตกลงวา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ หรือ Agreement On Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) ประเทศไทยจึงมีพนัธกรณีท่ี
จะตอ้งอนุวติักฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานในขอ้ตกลงดงักล่าว ปัญหาในเร่ืองของการป้องกนั
และปราบปรามสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา จึงนับว่าเป็นปัญหาท่ีต้องการการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน และความตกลงวา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ (TRIPs Agreement) ได้
ใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัและปราบปรามสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาโดยการใชม้าตรการ
ทางศุลกากร ท่ีเรียกวา่มาตรการกกัสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ณ จุดน าเขา้-ส่งออก อยา่งมาก 
โดยไดบ้ญัญติัขอ้ก าหนดพิเศษเก่ียวกบัมาตรการ ณ จุดน าเขา้-ส่งออก ไวใ้นความตกลงวา่ดว้ยสิทธิ
ในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ (TRIPs Agreement)3  เพื่อให้ประเทศสมาชิกท าการอนุวติั
กฎหมายของตนใหไ้ดม้าตรฐานดงักล่าว 

มาตรการป้องกนัและปราบการสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ณ จุดน าเขา้-ส่งออก 
โดยการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีศุลกากร มีบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทาง
                                                           
3 ปัจฉิมา ธนสนัติ, ความเก่ียวพนัระหวา่งศุลกากรกบัเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญา, กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ.., 
2539), น.12.  
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ปัญญาหลายฉบบั จากการศึกษาพบวา่ปัญหาการบงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายศุลกากรในการกกั
สินคา้ละเมิดเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ ณ จุดน าเขา้ – ส่งออก เกิดจากการท่ีประเทศไทย มี
กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีให้อ านาจแก่เจา้หน้าท่ีผูป้ฎิบติัหน้าท่ีในการ
ปราบปรามสินคา้ละเมิดกฎหมายเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ ณ จุดน าเขา้ - ส่งออกไม่ชดัเจน
และไม่ครอบคลุมปัญหา ขาดประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีกฎหมายท่ีใช้ในการป้องกนัปราบปราม
สินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่สอดคลอ้งและไม่ไดม้าตรฐานตามความตกลงวา่ดว้ยสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ (TRIPs Agreement) ไดก้  าหนดอีกดว้ย ดงันั้น ประเทศไทย
ควรตอ้งมีการปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง และระเบียบขา้งตน้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตก
ลงวา่ดว้ยสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการคา้ (TRIPs Agreement) และเพื่อให้การป้องกนั
ปราบปรามสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2. หลกัการและแนวความคิดทางทฤษฎีในการบังคับใช้มาตรการทางศุลกากรในการกัก
สินค้าทีล่ะเมดิกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าและลขิสิทธ์ิ ณ จุดน าเข้า – ส่งออก 

2.1  หลกัการพธีิการศุลกากรในการน าเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
กรมศุลกากรได้มีการปรับเป ล่ียนระบบพิ ธีการศุลกากรเพื่ อให้ เ ป็นไปตาม

มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพื่ออ านวยความสะดวกทาง
การคา้ระหวา่งประเทศ อนัเป็นการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  โดยอธิบดีกรม
ศุลกากรไดอ้อกประกาศยกเลิกการให้บริการการรับส่งขอ้มูลในระบบการผ่านพิธีการศุลกากรใน
ระบบแลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI)4  มาเป็นการ
ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรส าหรับการน าเขา้และการส่งของออก ระบบพิธีการศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยสามารถส่งผ่านขอ้มูลใบขนสินคา้ขาเขา้และใบขน
สินคา้ขาออก ซ่ึงผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารเขา้สู่ระบบการด าเนินการ
ต่อเน่ืองไดโ้ดยไม่ตอ้งจดัส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษอีก5 

2.1.1 พธีิการน าเข้า 
ระบบพิธีการศุลกากรน าเขา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) ก าหนดข้ึนเพื่อประโยชน์ใน

การน าของเข้ามาในราชอาณาจกัร ให้การผ่านพิธีการศุลกากรสามารถกระท าโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร โดยให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปส าหรับการน าของเข้ามาใน

                                                           
4  ประกาศกรมศุลกากรท่ี 100/2550 ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550. 
5  ประกาศกรมศุลกากรท่ี 73/2549 ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2549. 
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ราชอาณาจกัรทางเรือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ ทางท่อแก๊สหรือสายส่งไฟฟ้า ทางเคร่ืองบิน ทาง
ไปรษณีย์ และการน าพาโดยผู ้เดินทางทางบกหรือผู ้โดยสารทางอากาศยาน ตามหมวดท่ี 4  
กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกบัการน าของเขา้ 

การน าของเขา้มาในราชอาณาจกัร หมายถึง การน าของใด ๆ จากภายนอกราชอาณาจกัร
เขา้มาในราชอาณาจกัร โดยการขนส่งทางเรือ ทางอากาศยาน ทางรถไฟ ทางบก ทางท่อส่ง ทางสาย
ส่ง ทางไปรษณีย ์เป็นตน้ 

การผ่านพิธีการศุลกากรทางศุลกากรกับของท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักรนั้ น ให้
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือ ท่ี หรือสนามบินศุลกากรท่ีระบุไวใ้นบญัชี
สินคา้ท่ีมีช่ือส่งของถึง 

ในการผา่นพิธีการทางศุลกากรกบัของท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจกัรและจะขนเขา้เก็บใน
คลงัสินคา้ทณัฑ์บน หรือน าเขา้ไปในเขตปลอดอากรและ/หรือน าเขา้ไปในเขตประกอบการเสรี ให้
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือ ท่ี หรือสนามบินศุลกากรท่ีระบุไวใ้นบญัชี
สินคา้ท่ีมีช่ือส่งของถึง 

ระบบพิธีการน าเขา้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import) 
ขั้นตอนการน าเขา้  5 ขั้นตอน 
1. การจดัท าใบขนสินคา้ขาเขา้ 
2. การตดับญัชีใบขนสินคา้กบัรายงานการน าของเขา้ 
3. การช าระค่าภาษีอากร  
4. การตรวจสอบตามกระบวนการศุลกากร 
5. การรับของจากอารักขาศุลกากร 
2.1.2  พธีิการส่งออก 
ระบบพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) ก าหนดข้ึนเพื่อประโยชน์

ในการส่งของออก ให้การผา่นพิธีการศุลกากรสามารถกระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้
เอกสารได ้ โดยใหใ้ชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไปส าหรับการส่งของออกไปนอกราชอาณาจกัรทางเรือ ทาง
อากาศยาน ทางบก  ทางรถไฟ และทางไปรษณีย ์ตามหมวดท่ี 5 กระบวนการทางศุลกากรเก่ียวกบั
การน าของออก 

การส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร  หมายถึง  การน าของใด  ๆ  จากภายใน
ราชอาณาจกัรขน หรือยา้ยขน โดยทางเรือ ทางอากาศยาน ทางรถไฟ ทางบก ทางท่อส่ง ทางสายส่ง
ทางไปรษณีย์ เป็นต้นเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  และให้ด าเนินการโดยวิธีการทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือท่ี หรือสนามบินศุลกากรสุดทา้ยท่ีระบุไวว้า่จะท าการขน หรือยา้ยขนของ
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร 

ในการผา่นพิธีการทางศุลกากรกบัของท่ีเก็บในคลงัสินคา้ทณัฑบ์น หรืออยูใ่นเขตปลอด
อากรและ/หรือในเขตนิคมอุตสาหกรรมส่งออก ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า 
หรือท่ี หรือสนามบินศุลกากรสุดทา้ยท่ีระบุไวว้่าจะท าการขนหรือยา้ยขนของเพื่อส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัร 

ระบบพิธีการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export)  มีขั้นตอนการส่งออก 5 ขั้นตอน 
1. การจดัท าใบขนสินคา้ขาออก 
2. การบรรจุสินคา้และการจดัท าใบก ากบัการขนยา้ยสินคา้ 
3. การขนยา้ยสินคา้ผา่นสถานีรับบรรทุก ณ ท่า ท่ี หรือสนามบินท่ีส่งออก 
4. การตดับญัชีใบก ากบัการขนยา้ย 
5. การรับบรรทุกของส่งออก6 

2.2 อ านาจหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีศุ่ลกากร 
2.2.1  ความหมายของเจ้าหน้าทีศุ่ลกากร  
ตามพระราชบญัญติัศุลกากร พระพุทธศกัราช 2469 
พนกังานศุลกากร” และ “พนกังาน” หมายความและกินความรวมไปถึงบุคคลใดๆ ซ่ึง

รับราชการในกรมศุลกากร หรือนายทหารแห่งราชนาวี หรือนายอ าเภอ หรือผูช่้วยนายอ าเภอ ซ่ึง
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นพิเศษใหก้ระท าการแทนกรมศุลกากร”7 

2.2.2  อ านาจของเจ้าหน้าทีศุ่ลกากรตามกฎหมายศุลกากร 
2.2.2.1 อ านาจในการตรวจคน้ 
2.2.2.2 อ านาจในการยดึอายดั 
2.2.2.3 อ านาจกกัสินคา้ 
2.2.2.4 อ านาจจบักุม 

2.3 หลกัการและแนวความคิดทางทฤษฎใีนการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าและลิขสิทธ์ิ 
2.3.1  ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาตามความหมายทัว่ไปหมายถึง ผลงานสร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึนจากการ

คิดคน้ของมนุษย ์ซ่ึงก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจการคา้และอุตสาหกรรม อนัน ามาซ่ึงความเจริญ

                                                           
6  เพ่ิงอา้ง.  
7  พระราชบญัญติัศุลกากร พระพทุธศกัราช 2469, มาตรา 2 วรรค 4. 
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ต่อสังคม8 แต่ความหมายในทางกฎหมายแลว้ทรัพยสิ์นทางปัญญา หมายถึง “สิทธิตามกฎหมาย  อนั
เก่ียวกบัผลงานสร้างสรรค ์อนัเกิดจากความคิดหรือสติปัญญาของมนุษย”์ 9 ทรัพยสิ์นทางปัญญาจึง
เป็นสิทธิทางกฎหมายท่ีมีอยูเ่หนือผลงานการสร้างสรรคท์างปัญญาของบุคคล10 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นเร่ืองของการท่ีกฎหมายให้การรับรองและให้ความคุม้ครอง
สิทธิท่ีเก่ียวกบัผลงานการสร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึนจากสติปัญญาของมนุษย ์สิทธิในท่ีน้ีหมายถึง “สิทธิท่ี
เกิดข้ึนจากผลิตผลทางความคิดมากกวา่จะหมายถึงตวัผลิตผลท่ีไดรั้บจากการสร้างสรรคข้ึ์น”11 

2.3.2  ประเภทของทรัพยสิ์นทางปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 
ประเภทท่ี 1 ทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Property) หมายถึง 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทางดา้นอุตสาหกรรม ซ่ึงไดแ้ก่
เคร่ืองหมายการคา้ (Trade Mark) เก่ียวขอ้งกบัสิทธิในเคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีใชก้บัสินคา้ ในท่ีน้ีจะขอ
อธิบายเฉพาะเคร่ืองหมายการคา้ (Trade Mark) 

   เคร่ืองหมายการคา้ ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ.2535 มาตรา 4 วรรค
สอง บญัญติัว่า “เคร่ืองหมายการคา้” หมายความว่า เคร่ืองหมายท่ีใช้หรือจะใช้เป็นท่ีหมายหรือ
เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ เพื่อแสดงวา่สินคา้ท่ีใชเ้คร่ืองหมายของเจา้ของเคร่ืองหมายการคา้นั้นแตกต่างกบั
เคร่ืองหมายการคา้ของบุคคลอ่ืน 

ประเภทท่ี 2 ทรัพย์สินทางปัญญาอันเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ (Copyright) ในท่ีน้ีจะกล่าว
รายละเอียดเฉพาะลิขสิทธ์ิ (Copyright) เท่านั้น 

ลิขสิทธ์ิ (Copyright) หมายความว่า สิทธิในทรัพยสิ์นตามประเภทของงานท่ีกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิไดก้ าหนดไว ้เช่น สิทธิในงานวรรณกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม โสตทศันวสัดุ หรืองาน
ศิลปกรรม เป็นตน้12 

 
 
 

                                                           
8  จิรศกัด์ิ รอดจนัทร์, ลิขสิทธ์ิ หลกักฎหมายและแนววธีิปฏิบติัเพื่อการคุม้ครองและการแสวงหาประโยชน์จาก
งานสร้างสรรคอ์นัมีลิขสิทธ์ิ, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพว์ญิญูชน, 2555), น.17. 
9  เพ่ิงอา้ง. 
10  จกัรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบตัร แนวความคิดและบทวเิคราะห์ (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพนิ์ติ
ธรรม, 2544), น.1. 
11  จิรศกัด์ิ รอดจนัทร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 6. 
12  จิรประภา  มากล่ิน, ค  าอธิบายกฎหมายลิขสิทธ์ิ, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพว์ญิญูชน, 2558), น.18. 
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3. วเิคราะห์ 
3.1 วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายศุลกากรในการกักสินค้าที่ละเมิดกฎหมาย
เคร่ืองหมายการค้าและลขิสิทธ์ิ ณ จุดน าเข้า – ส่งออก 

จากการศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีท าให้มาตรการดงักล่าวน้ีไม่สามารถใช้ในการป้องกัน
ปราบปรามสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น แบ่งออกไดด้งัน้ี 

 3.1.1 ปัญหาทางกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ังที่ใช้บังคับตามมาตรการกักสินค้าที่ละเมิด
กฎหมายเคร่ืองหมายการค้าและลขิสิทธ์ิ ณ จุดน าเข้า – ส่งออก 

3.1.1.1  ปัญหาการระงับคดีส าหรับสินค้าทีล่ะเมิดเคร่ืองหมายการค้าและลิขสิทธ์ิ
ในช้ันศุลกากร 

         จากการศึกษาการใชม้าตรการทางกฎหมายในการกกัสินคา้ท่ีละเมิดเคร่ืองหมาย
การคา้และลิขสิทธ์ิ ณ จุดน าเขา้ – ส่งออก ตามกฎหมายไทย จะพบวา่การน าเขา้ – ส่งออกสินคา้ท่ีมี
การละเมิดสิทธิดงักล่าวของผูอ่ื้นนั้น ถูกบญัญติัเป็นความผิดไวใ้นกฎหมายหลายฉบบั ดงันั้นเม่ือมี
การน าเขา้ – ส่งออกสินคา้ท่ีมีการละเมิดเคร่ืองหมายการคา้หรือลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้นจึงเป็นความผิด
กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท พบวา่มีปัญหาการลงโทษตามกฎหมายท่ีเป็นความผิดบทหนกั ซ่ึง
ความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทต้องลงโทษบทหนักท่ีสุดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 90  

กล่าวคือปัญหาว่า หากเจา้หน้าท่ีศุลกากรจบักุมสินคา้ของตอ้งห้ามท่ีเป็นสินคา้
ปลอมหรือเลียนเคร่ืองหมายการคา้ของหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาผูอ่ื้น และได้มีการเป รียบเทียบ
ระงับคดีตามเกณฑ์เพื่องดการฟ้องร้องนั้ น จะมีผลคลุมถึงการถูกฟ้องร้องในความผิดตาม
พระราชบญัญติัการส่งออกไปนอกและน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้หรือไม่  

3.1.1.2 ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกักสินค้าละเมิดเคร่ืองหมาย
การค้า 

ตามท่ีได้ศึกษามาตรการทางกฎหมายศุลกากรในการกักสินค้า ท่ีละเมิด
เคร่ืองหมายการคา้ ณ จุดน าเขา้ – ส่งออก ของประเทศไทย สหราชอาณาจกัรและสหรัฐอเมริกา 
พบว่ากฎหมาย ประกาศ ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกับการบงัคบัใช้มาตรการกักสินค้าละเมิด
เคร่ืองหมายการคา้ ณ จุดน าเขา้ – ส่งออก ยงัมีความไม่ชดัเจนและยงัขาดหลกัเกณฑก์ฎหมายทั้งใน
ค าร้องการขอตรวจสอบเคร่ืองหมายการคา้ การแจง้บอกกล่าวการพิจารณาค าร้อง การวางประกนั
ความเสียหาย ระยะวลาการด าเนินการตรวจสอบ และการวินิจฉัยช้ีขาดสินคา้ละเมิดเคร่ืองหมาย
การคา้  
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3.1.1.3 ปัญหากฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัมาตรการกกัสินค้าละเมิดลขิสิทธ์ิ 
ตามท่ีไดศึ้กษา มาตรการทางกฎหมายศุลกากรในการกกัสินคา้ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ณ จุดน าเขา้ – ส่งออก ของประเทศไทย สหราชอาณาจกัรและสหรัฐอเมริกา พบวา่กฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชม้าตรการกกัสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ ณ จุดน าเขา้ – 
ส่งออก ยงัมีความไม่ชดัเจนและยงัขาดหลกัเกณฑก์ฎหมายทั้งในรายละเอียดของแบบค าร้อง การ
วางประกนัความเสียหาย และระยะเวลาการด าเนินการตรวจสอบสินคา้   

3.1.2  ปัญหาทางปฏิบัติในการใช้บังคับตามมาตรการกกัสินค้าละเมิดเคร่ืองหมายการค้า
และลขิสิทธ์ิ ของเจ้าหน้าทีศุ่ลกากร ณ จุดน าเข้า – ส่งออก 

เจา้หนา้ท่ีศุลกากรตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบสินคา้ท่ีน าเขา้และส่งออก แมห้าก
เจา้หน้าท่ีศุลกากรตรวจพบสินคา้ท่ีละเมิดเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ และมีอ านาจจบั กกั ยึด
สินคา้ท่ีตอ้งสงสัยวา่จะละเมิดขอ้หา้มเคร่ืองหมายการคา้หรือลิขสิทธ์ิตามกฎหมายศุลกากรได ้ 

แต่อยา่งไรก็ตาม การท่ีเจา้หนา้ท่ีศุลกากรจะตรวจจบั กกั ยดึสินคา้ตอ้งหา้ม เน่ืองจากการ
ละเมิดเคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น โดยเร่ิมจากความสงสัยของเจา้หนา้ท่ีศุลกากรเองนั้น
กระท าไดย้าก เน่ืองจากมีปัญหาแบ่งไดด้งัน้ี 

(ก) ปัญหาการจ าแนกสินคา้ 
(ข) ปัญหาความรับผดิของเจา้หนา้ท่ี 
(ค) ปัญหาการขาดขอ้มูลในการตรวจสอบสินคา้ 

 

4. ข้อเสนอแนะ 
เพื่อให้ผลการศึกษาสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ผูเ้ขียนจึงมีขอ้เสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงแกไ้ขปัญหา ทั้งการแกไ้ขกฎหมายและแนวทางการพฒันาบุคลากรให้สามารถท างานได้
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ รวม 3 ประการ ดงัน้ี 

(1) การแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งท่ีบังคับใช้ตามมาตรการกักสินค้าท่ีละเมิด
เคร่ืองหมายการค้า ให้ชัดเจนในเร่ืองค าร้อง การวางหลักทรัพย์หรือหลักประกัน การก าหนด
ระยะเวลาตรวจสอบ และการวนิิจฉยัสินคา้ท่ีมีการละเมิดเคร่ืองหมายการคา้ 

(2) การแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งท่ีบงัคบัใชต้ามมาตรการกกัสินคา้ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 
ใหช้ดัเจนในเร่ืองค าร้อง การวางหลกัเกณฑ ์การก าหนดระยะเวลาตรวจสอบ 

(3) การแกปั้ญหาทางปฏิบติัในการบงัคบัใช้ตามมาตรการกกัสินคา้ละเมิดเคร่ืองหมาย
การคา้และลิขสิทธ์ิของเจา้หนา้ท่ีศุลกากร ณ จุดน าเขา้ – ส่งออก 
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