
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตน ำเขำ้เครือ่งบนัทกึควำมเร็วสงูของแถบบนัทกึเสยีง (เทป

เพลง) หรอืเครือ่งท ำส ำเนำแถบบนัทกึภำพและเสยีง (วดีโีอเทป) (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

เพือ่ก ากบัดแูลการน าเขา้เครือ่งจักรทีอ่าจน ามาใชเ้พือ่ผลติงานละเมดิลขิสทิธิ ์และเพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการแกไ้ข

ปัญหาการละเมดิลขิสทิธิ ์โดยใหอ้ านาจอธบิดกีรมทรัพยส์นิทางปัญญาพจิารณาอนุญาตใหน้ าเขา้เครือ่งจักรไดเ้ป็นการทัว่ไป 

 

อธบิดกีรมทรัพยส์นิทางปัญญา มอี านาจพจิารณาอนุญาตใหน้ าเขา้เครือ่งจักร ดงันี้ 

 

1. เครือ่งบนัทกึความเร็วสงูของแถบบนัทกึเสยีง (เทปเพลง) หมายความวา่  

 

   (1.1) เครือ่งสง่ถา่ยสญัญาณเสยีงความเร็วสงู (master high speed machine) ทีม่อีตัราความเร็วของแถบบนัทกึเสยีงตัง้แต ่

3 1/4 .x 16 นิว้ตอ่วนิาทขีึน้ไป 

 

   (1.2) เครือ่งรับสญัญาณเสยีงดว้ยความเร็วสงู (slave machine) ทีม่อีตัราความเร็วของแถบบนัทกึเสยีงตัง้แต ่1 7/8 .x 16 นิว้

ตอ่วนิาทขีึน้ไป 

 

   (1.3) เครือ่งกรอแถบบนัทกึเสยีงเขา้ตลบั (winding machine หรอื loaders machine) 

 

2. เครือ่งท าส าเนาแถบบนัทกึภาพและเสยีง (วดีโีอเทป) หมายความวา่  

 

   (2.1) เครือ่งบนัทกึแถบบนัทกึภาพและเสยีงทีม่คีณุภาพสญัญาณสงู ระบบไฮไฟ (professional video helical scan high 

fidelity duplication) ระบบ HiFi audio track ซึง่มคีวามถีใ่นการบนัทกึระหวา่ง 15 Hz - 30 KHz และระบบ normal audio 

track ซึง่มคีวามถีใ่นการบนัทกึระหวา่ง 45 Hz - 15 KHz  

 

   (2.2) เครือ่งบนัทกึแถบบนัทกึภาพและเสยีงความเร็วสงู (sprinter system for VHS) ในระบบ phase alternationline (PAL) 

ซึง่มอีตัราความเร็วของการเดนิเนือ้เทปตัง้แต ่23 - 39 มลิลเิมตรตอ่วนิาทขีึน้ไป  

 

   (2.3) เครือ่งแปลงสญัญาณของแถบบนัทกึภาพและเสยีงจากระบบ NTSC เป็นระบบ PAL หรอืจากระบบ PAL เป็นระบบ NTSC 

(standard converter converts from NTSC to PAL or PAL to NTSC)  

 

   (2.4) เครือ่งขยายสญัญาณภาพและเสยีง (audio/video amplifier and distributor) 

 

วธิกีารยืน่ค าขอ 

 

   1. ใหย้ืน่ค าขอตอ่หน่วยงานทีรั่ฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชยม์อบหมาย (กรมทรัพยส์นิทางปัญญา) โดยค าขอใหท้ าเป็น

หนังสอืลงนามโดยผูข้ออนุญาตหรอืผูม้อี านาจท าการแทนนติบิคุคล (ไมม่แีบบฟอรม์ค าขอ)  

 

   2. ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตน าเขา้เครือ่งจักรฯ รายงานการน าเขา้ตอ่หน่วยงานทีรั่ฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชยม์อบหมาย (กรม

ทรัพยส์นิทางปัญญา) ตามแบบรายงานการน าเขา้ทีก่ าหนดทา้ยระเบยีบนี ้ภายใน 15 วนันับแตว่นัทีน่ าเขา้ 

 

หมายเหต ุ: ระเบยีบฯ ไมไ่ดก้ าหนดคณุสมบตัขิองผูข้ออนุญาตเอาไว ้ดงันัน้ผูข้ออนุญาตจงึเป็นไดท้ัง้บคุคลธรรมดาและนติิ

บคุคล 

 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (โทรศพัท ์02 5474704 โทรสาร 02 5474631))  
ส านักลขิสทิธิ ์ชัน้ 11 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขอ พรอ้มกับแนบเอกสารหลักฐาน และ

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลักฐาน หากไมถ่กูตอ้งครบถว้น
เจา้หนา้ทีแ่จง้ใหผู้ข้ออนุญาตสง่เอกสารหลักฐานเพิม่เตมิ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักลขิสทิธิ ์

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีพ่จิารณาเอกสาร/น าขอ้มลูทัง้หมดมาท าความเห็น

เสนอตอ่อธบิด ี
(หมายเหต:ุ -)  

24 วนั ส านักลขิสทิธิ ์

 

3) กำรพจิำรณำ 

อธบิดพีจิารณาอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

14 วนั ส านักลขิสทิธิ ์

 

4) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีท่ าหนังสอืแจง้  ผูข้ออนุญาต เพือ่ใหด้ าเนนิการยืน่

แบบ ข.1 และแบบ ข.2 ภายในระยะเวลา 2 เดอืน นับแตว่นัที่

อธบิดพีจิารณาอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (หากไมย่ืน่แบบ ข.1 และแบบ ข.2 ภายในก าหนด  
ถอืวา่ผูข้ออนุญาตละทิง้ค าขอ))  

7 วนั ส านักลขิสทิธิ ์
 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
อธบิดหีรอืผูอ้ านวยการส านักลขิสทิธิ ์ลงนามในแบบ ข.1 และ

แบบ ข.2 
(หมายเหต:ุ ((หากผูข้ออนุญาตไมน่ าเครือ่งจักรเขา้มาภายใน
ระยะเวลา 3 เดอืน นับแตว่นัทีอ่ธบิดหีรอืผูอ้ านวยการส านัก
ลขิสทิธิล์งนามในแบบ ข.1 และแบบ ข.2 ก็สามารถขอตอ่อายุ
ไดอ้กี 2 ครัง้ โดยมกี าหนดครัง้ละ 3 เดอืน หากพน้ก าหนดระยะ 
เวลาดงักลา่วโดยไมม่กีารขอตอ่อาย ุถอืวา่ผูข้ออนุญาตละทิง้ 
ค าขอ))  

14 วนั ส านักลขิสทิธิ ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล โดยไมม่กีารจ ากัดทนุจด
ทะเบยีน) 

กองทะเบยีนธรุกจิ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา) 
 

จดุรับค าขอ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีใชแ้ทนบตัรประจ าตัวประชาชน) 

กรมการกงสลุ 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ/หนงัสอืมอบอ ำนำจชว่ง/หนงัสอืมอบอ ำนำจ

เฉพำะกำร (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 30 บาท ) 

- 

5) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจ /มอบอ านาจชว่ง) 

จดุรับค าขอ 

6) 

 

ใบอนุญำตท ำงำนในประเทศไทย (work permit) (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาต มไิดเ้ป็นผูม้สีญัชาตไิทย) 

กรมการจัดหางาน 

7) 
 

หนงัสอืขออนุญำตน ำเขำ้เครือ่งจกัรฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนามโดยผูข้ออนุญาตหรอืผูม้อี านาจท าการแทนนติิ

บคุคล) 

- 

8) 
 

ใบเสนอขำย (proforma invoice) หรอืเอกสำรอืน่ใดทีแ่สดง
รำยละเอยีดเกีย่วกบัสนิคำ้ทีจ่ะน ำเขำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

ภำพหรอืภำพถำ่ย  และส ำเนำเอกสำรแสดงคุณลกัษณะ 
(specification) ของสนิคำ้ทีจ่ะน ำเขำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

แผนทีห่รอืเอกสำรระบุสถำนทีต่ดิต ัง้สนิคำ้ทีจ่ะน ำเขำ้ โดยสงัเขป 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส านักลขิสทิธิ ์ชัน้ 11 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ หมายเหต ุ(563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.

เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 โทรศัพท ์02 5474704  โทรสาร 02 5474631) 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ตูจ้ดหมายรับเรือ่งรอ้งเรยีน ณ ชัน้ 3 สว่นงานบรกิารกรมทรัพยส์นิทางปัญญา  กระทรวงพาณชิย ์

(หมายเหต:ุ -)  
3) เว็บไซต ์http://www.ipthailand.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

4) สายดว่น 1368 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ระเบยีบกระทรวงพาณชิยว์า่ดว้ยการอนุญาตใหน้ าเครือ่งจักรทีส่ามารถใชเ้พือ่ประโยชนใ์นการละเมดิลขิสทิธิเ์ทป
เพลง วดีโีอเทป และแผน่ซดี ีเขา้มาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ค าสัง่กระทรวงพาณิชย ์ที ่539/2556 เรือ่ง มอบอ านาจในการพจิารณาอนุญาตใหน้ าเครือ่งจักรทีส่ามารถ          

ใชเ้พือ่ประโยชนใ์นการละเมดิลขิสทิธิเ์ทปเพลง วดีโีอเทป และแผน่ซดี ีเขา้มาในราชอาณาจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ค าขอรับใบอนุญาตน าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักร (แบบ ข.1) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ใบอนุญาตใหน้ าสนิคา้เขา้มาในราชอาณาจักรเครือ่งจักรทีส่ามารถใชเ้พือ่ประโยชนใ์นการละเมดิลขิสทิธิ ์ 

(แบบ ข.2) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

 

 ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืส าหรับประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารวา่ม ีความถกูตอ้ง
ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 กรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมถ่กูตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอื

เอกสารหลักฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอ) โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสาร
เพิม่เตมิภายในก าหนดระยะเวลา 90 วนันับแตว่นัยืน่ค าขอ และในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอ ไมด่ าเนนิการสง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น

ภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่วใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการคนืค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้
แจง้เหตแุหง่การคนืค าขอและสทิธใินการอทุธรณ์ ใหท้ราบดว้ย 

 ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอตอ้งน าเอกสารหรอืหลักฐานหลายรายการมายืน่เพิม่เตมิใหค้รบถว้น ใหผู้ย้ืน่ค าขอน าเอกสารหรอื

หลกัฐานมายืน่พรอ้มกนัทัง้หมดในคราวเดยีวกนั 
 ในกรณีทีจ่ะตอ้งสง่ส าเนาเอกสารหลกัฐาน ใหผู้ย้ืน่ค าขอรับรองความถกูตอ้งของส าเนาเอกสารหลกัฐานนัน้ดว้ย 

 ในกรณีทีค่ าขอไมถ่กูตอ้งหรอืมเีอกสารไมถู่กตอ้งครบถว้น และผูย้ืน่ค าขอ (เจา้ของค าขอ) หรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บมอบ
อ านาจไม่ไดเ้ป็นผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง เนือ่งจากไดท้ าการมอบอ านาจใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค าขอแทนจะตอ้งมหีนังสอืมอบ

อ านาจชว่งหรอืหนังสอืมอบอ านาจเฉพาะการใหบ้คุคลนัน้มอี านาจยืน่ค าขอแทนและ มอี านาจลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงการรับค า
ขอดว้ยหากไมม่หีนังสอืมอบอ านาจดงักลา่วขา้งตน้ อาจท าใหเ้จา้หนา้ทีไ่มม่อี านาจรับค าขอได ้
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