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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรแจ้ งกำรจำหน่ ำย จ่ ำย โอน เครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ ซีดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้ งการจาหน่าย จ่าย โอน เครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื ่อง การกาหนด แบบ รายการที ่ต้องแจ้ง หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไข
การทาการผลิ ตหรื อว่าจ้างทาการผลิ ต การเปลีย่ นแปลงรายการ การย้ายสถานทีผ่ ลิ ต เครื ่องหมายรับรองการ
ผลิ ต เครื ่องหมายรับรองงานต้นแบบ การจัดทาบัญชี ของผูท้ าการผลิ ต การได้มาหรื อมี ไว้ในครอบครอง หรื อ
จาหน่าย จ่าย โอน เครื ่องจักร และการได้มาหรื อมี ไว้ในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติ ก ตามพระราชบัญญัติการ
ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548 ลงวันที ่ 7 กันยายน 2554
2)

พระราชบัญญัติการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 1
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 1
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งการจาหน่าย จ่าย โอน เครื่ องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
14/05/2015 08:46
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ซีดี สานักป้องปรามการละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญา ชัน้ 11 กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี 11000/ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
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2)

3)

4)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ สถานที่ให้ บริการ สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด 76 จังหวัด/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (กรณี ยืน่ คาขอที ่สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด เจ้าหน้าที ่ดาเนิ นการรับคาขอพร้อมเอกสารประกอบและ
ให้หลักฐานการรับ ก่อนส่งแบบคาขอและเอกสารประกอบให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาต่อไป)
สถานที่ให้ บริการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สานักป้องปรามการละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มการผลิ ต
ผลิ ตภัณฑ์ซีดี ชัน้ 11 เลขที ่ 563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี 11000/ไปรษณี ย์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ในการส่งทางไปรษณี ย์ ผู้ยืน่ คาขอต้องส่งไปรษณี ย์แบบลงทะเบี ยนตอบรับ และให้ถือว่าวันที แ่ บบ
การแจ้งไปถึงพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นวันทีย่ ืน่ แบบการแจ้ง)
สถานที่ให้ บริการ ส่งทางโทรสารไปยัง สานักป้องปรามการละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มการผลิ ต
ผลิ ตภัณฑ์ซีดี หมายเลข 02-547-4705/โทรศัพท์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ในกรณี ทีส่ ่งทางโทรสาร ให้ถือวันทีไ่ ด้รับโทรสารเป็ นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง แต่การแจ้งจะ
สมบูรณ์ ต่อเมื ่อผูแ้ จ้งได้ส่งต้นฉบับให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ทีไ่ ด้รับโทรสาร)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
ผู้ใดจาหน่าย จ่าย โอน เครื่ องจักร ต้ องแจ้ งต่ออธิบดีภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่จาหน่าย จ่าย โอน
กรณีเครื่ องจักรพ้ นจากการครอบครองของผู้ครอบครองไม่วา่ กรณีใดก็ต้องแจ้ ง
การแจ้ งตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
เครื่ องจักร หมายถึง เครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี และหมายความรวมถึงอุปกรณ์ของเครื่ องจักรตามที่

3/9

กาหนดในกฎกระทรวง
เครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี คือ
(1) เครื่ องจักรที่ใช้ ในการทาอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อให้ มีขึ ้นซึง่ แผ่นซีดีทกุ ชนิด
(2)เครื่ องจักรที่ใช้ ในการทาอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อให้ มีขึ ้นซึง่ แผ่นดีวีดีทกุ ชนิด
(3) เครื่ องจักรที่ใช้ ในการทาอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อให้ มีขึ ้นซึง่ แผ่นงานต้ นแบบทุกชนิด
ทังนี
้ ้ ให้ หมายความรวมถึงเครื่ องผลิตแผ่นซีดี-อาร์ ทุกชนิด เครื่ องผลิตแผ่นดีวีดี-อาร์ ทุกชนิด เครื่ องผลิตแผ่นบลูเรย์
เครื่ องพิมพ์สี ด้ วย
อุปกรณ์ของเครื่ องจักรดังต่อไปนี ้ เป็ นเครื่ องจักร
(1) เครื่ องประมวลสัญญาณสาหรับเครื่ องบันทึกแสงเลเซอร์ (Signal ProcessingSystem for Laser Beam
Recorder)
(2) อุปกรณ์สาหรับเคลือบแม่แบบกระจกสาหรับเครื่ องบันทึกแสงเลเซอร์ ไม่วา่ จะเคลือบด้ วยน ้ายาไวแสงหรื อน ้ายา
ไม่ไวแสง (Equipment for Spin Coating Glass Master with a Photo Resist or Non Photo Resist Layer for Laser
Beam Recorder)
(3) อุปกรณ์ฉาบสารโลหะบนกระจกสาหรับเครื่ องบันทึกแสงเลเซอร์ (Metaliser for Laser Beam Recorder)
(4) ชุดลาเลียงในขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี (Integrated Optical Disc ReplicationLine)
(5) แม่พิมพ์ (Mould) สาหรับใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี
(6) อุปกรณ์เคลือบสารโลหะสาหรับเคลือบชันสะท้
้
อนแสงบนผลิตภัณฑ์ซีดี (Metaliser for Applying a Reflective
Layer to Optical Disc)
(7) อุปกรณ์เคลือบน ้ามันแลคเกอร์ บนผลิตภัณฑ์ซีดี (Equipment for Spin CoatingOptical Disc with a Lecquer
Coating)
(8) อุปกรณ์เชื่อมแผ่นติดกันด้ วยน ้ายา (Bonding System) สาหรับเครื่ องผลิตผลิตภัณฑ์ดีวีดี
เงื่อนไขในการแจ้ ง
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1.กรณีแจ้ ง ณ สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเมื่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้ วเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือแล้ ว กรมจะจัดส่งต้ นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ยื่นคาขอ หรื อสานักงานพาณิชย์จงั หวัด แล้ วแต่
กรณี ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
2.กรณีเอกสารประกอบการแจ้ งเป็ นภาษาต่างประเทศ ผู้แจ้ งต้ องจัดให้ มีคาแปลเป็ นภาษาไทย โดยมีคารับรองของผู้
แปลด้ วยว่าเป็ นคาแปลที่ถกู ต้ อง ยกเว้ นในส่วนที่เป็ นชื่อเฉพาะ
3.การส่งสาเนาหรื อภาพถ่ายเอกสารประกอบการแจ้ ง สาเนาหรื อภาพถ่ายต้ องครบถ้ วนชัดเจน และผู้แจ้ งต้ องรับรอง
ความถูกต้ องด้ วย
4.หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล ต้ องไม่เกิน 6 เดือน
5.กรณีมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการแทน หนังสือมอบอานาจต้ องไม่ขาดช่วง และต้ องมีสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ประกอบด้ วย

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้ าหน้ าที่ลงรับและ
1 วันทาการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง ถ้ าถูกต้ อง
ครบถ้ วน พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่รับแจ้ งจะถ่าย
สาเนาใบรับแจ้ งที่ลงรับแล้ ว
ให้ แก่ผ้ แู จ้ งในวันที่รับแจ้ ง

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักป้องปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมำยเหตุ

-
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
2) ประชำชนของ
ผู้รับมอบอำนำจ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
3)
บุคคล
กำรค้ ำ
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชนของผู้มี
อำนำจกระทำ
4)
กำรแทนนิติ
บุคคลผู้มอบ
อำนำจ
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชนของผู้มี
อำนำจกระทำ
5)
กำรแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อำนำจ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
6) บุคคลของผู้รับ กำรค้ ำ
มอบอำนำจ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

(กรณีเป็ นบุคคล
ธรรมดำ)
(กรณีมอบอำนำจ
ให้ บคุ คลธรรมดำ)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ให้ นิติบคุ คลเป็ น
ตัวแทน)

1

ฉบับ

(กรณีมอบอำนำจ
ให้ นิติบคุ คลเป็ น
ตัวแทน)

(กรณีเป็ นนิติ
บุคคล)
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่
1)
2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบ ซีดี 01

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

ภำพถ่ำย
เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ของ
เครื่ องจักรอย่ำง
ครบถ้ วน
เอกสำรหรื อ
หลักฐำนเกี่ยวกับ
กำรจำหน่ำย
จ่ำย โอน
เครื่ องจักร
หนังสือมอบ
อำนำจ (ถ้ ำมี)

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

เอกสำรหรื อ
หลักฐำนอื่นที่
จำเป็ นและ
เกี่ยวข้ อง (ถ้ ำมี)
เช่น สำเนำใบขน
สินค้ ำขำเข้ ำ
พร้ อมแบบแสดง

0

1

ฉบับ

(ในกรณีที่กำร
มอบอำนำจนัน้ ได้
กระทำใน
ต่ำงประเทศ
หนังสือมอบ
อำนำจนันจะมี
้ คำ
รับรองลำยมือชื่อ
หรื อไม่ก็ได้ )
-

5)

6)

หมำยเหตุ

0

แบบ ซีดี 01/4

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ
กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
รำยกำรภำษี
สรรพสำมิตและ
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
จำกกรมศุลกำกร
เป็ นต้ น

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปั ญญา www.ipthailand.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 1368
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ ซีดี 01
(แบบการแจ้ง)
2)

แบบ ซีดี 01/4
(แบบการจาหน่าย จ่าย โอน เครื ่องจักร)

3)

ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจ
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(ตัวอย่างหนังสื อมอบอานาจ)

19. หมำยเหตุ
1. ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือสาหรับประชาชนจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารว่ามีความ
ถูกต้ องครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือบริการประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. กรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (บันทึกข้ อตกลงการรับคาขอ) โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ องดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในกาหนดระยะเวลา 90วันนับแต่วนั ยื่นคาขอ และในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขอไม่ดาเนินการส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ ครบถ้ วนภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอโดยเจ้ าหน้ าที่จะดาเนินการคืนคาขอ
ให้ แก่ผ้ ยู ื่นคาขอพร้ อมทังแจ้
้ งเหตุแห่งการคืนคาขอและสิทธิในการอุทธรณ์ให้ ทราบด้ วย
3. เมื่อผู้ยื่นคาขอได้ ชาระเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ให้ แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้ ว จะขอคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ไม่ได้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ เว้ นแต่ (1) มีกฎหมายบัญญัตไิ ว้ ให้ คืนค่าธรรมเนียม หรื อ (2) ชาระค่าธรรมเนียมซ ้าซ้ อนหรื อชาระ
เกิน ซึง่ การชาระดังกล่าว เกิดเนื่องจากความผิดพลาดของเจ้ าหน้ าที่รัฐ โดยมิใช่ความผิดของผู้ชาระซึง่ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะได้ พิจารณาเป็ นกรณีๆ ไป
4. ในกรณีที่คาขอไม่ถกู ต้ องหรื อมีเอกสารไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน และผู้ยื่นคาขอ (เจ้ าของคาขอ) หรื อตัวแทนที่ได้ รับมอบ
อานาจไม่ได้ เป็ นผู้ยื่นคาขอด้ วยตนเอง เนื่องจากได้ ทาการมอบอานาจให้ ให้ บคุ คลนันมี
้ อานาจยื่นคาขอแทนและมีอานาจ
ลงนามในบันทึกข้ อตกลงการรับคาขอด้ วยหากไม่มีหนังสือมอบอานาจดังกล่าวข้ างต้ น อาจทาให้ เจ้ าหน้ าที่ไม่มีอานาจ
รับคาขอได้

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

25/08/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
วัลลพ ศรี วิลยั
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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