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รบัลงประกาศโฆษณาใหก้บัหน่วยงานราชการ

มูลนธิิ องคก์รต่างๆ, บุคคล, นติิบุคคล, 

บริษทัจํากดั, บริษทัมหาชน, สาํนกังานทนายความ, 

ธนาคาร, ลงงบการเงินประจําปี, 

ประกาศเชิญประชมุสามญัและวิสามญั 

ตรงตามรูปแบบที�กฎหมายกาํหนดไว้ 
ปีที ่  2  ฉบับที ่  208   วนัจนัทร์ที ่ 22  พฤษภาคม   พ.ศ.  2560  ราคา   15   บาท

                                      ภาคเหนือ
 มฝีนฟ้า คะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื�นทีต่ลอดช่วง ส่วนมากด้าน

ตะวนัตกของภาค ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

อุณหภูมติํา่สุด 22 - 25 องศาเซสเซียส  สูงสุด 31 -36 องศาเซลเซียส  

                         ภาคใต้ ฝั�งตะวนัตก
มฝีนฟ้า คะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื�นที ่ ตลอดช่วง 

 อุณหภูมติํา่สุด 22 -25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32 - 35 องศาเซลเซียส   

 บริเวณทีม่ฝีนฟ้าคะนองทะเลมคีลืน่สูงมากกว่า 3 เมตร

                          

                       ภาคใต้ ฝั�งตะวนัออก
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 -60 ของพื�นทีแ่ละมฝีนตกหนักบางแห่ง  

อุณหภูมติํา่สุด  24 - 27  องศาเซสเซียส  สูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส  

ทะเลมคีลืน่สูงประมาณ  2 เมตร

                 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60  ของพื�นที ่และมฝีนตกหนักบางแห่ง

อุณหภูมติํา่สุด  22-26 องศาเซสเซียส สูงสุด 29 - 35  องศาเซลเซียส

ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

                             ภาคกลาง
 มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 -60 ของพื�นที ่ และมฝีนตกหนักใน

บางแห่ง ลมตะวนัตกเฉียงใต้  ความเร็ว  10- 30 กม. / ชม.

อุณหภูมติํา่สุด 24-26องศาเซสเซียส สูงสุด 30 -35 องศาเซสเซียส    

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มฝีนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40  - 60 ของพื�นทีต่ลอดช่วง และมฝีน

ตกหนักบางแห่ง  อุณหภูมติํา่สุด  25-28 องศาเซสเซียส อุณหภูมิ

สูงสุด 31 - 36  องศาเซลเซียส

 นายทศพล  ทงัสุบุตร    อธิบดีกรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา   เปิดเผยวา่   กรมไดข้อใหผู้ป้ระกอบการที�เป็นเจา้

ของสินคา้ ทั�งเจา้ของเครื�องหมายการคา้และตวัแทนสิทธิ

ที�นาํสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทย

แจง้ความจาํนง   เพื�อขอรับความคุ้มครองเครื�องหมายการ

คา้ ณ จุดนาํเขา้และส่งออก เพื�อป้องกนัไม่ใหมี้การนาํสิน

คา้ที�ปลอมเครื�องหมายการคา้   เขา้มาจาํหน่ายในประเทศ

หรือส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ     โดยเฉพาะสินคา้ที�

ไดรั้บความนิยม  ทั�งเสื�อผา้  เครื�องหนงั  รองเทา้   นาฬิกา 

โทรศพัทแ์ละอุปกรณ์เสริม แผน่ซีดี และดีวดีี เป็นตน้

 ทั�งนี�        เพื�อเป็นการสกดักั�นสินคา้ละเมิดเครื�อง

หมายการคา้ที�ประตูหนา้ด่านของประเทศก่อนที�สินคา้จะ

กระจายเขา้สู่ตลาดภายในประเทศหรือใชไ้ทยเป็นฐานส่ง

ออกไปต่างประเทศ  ซึ� งผลการดาํเนินการร่วมกบักรมศุล-

กากรในปีที�ผา่นมาถือวา่น่าพอใจ    มีการจบักมุสินคา้ละ-

เมิดไดร้วม 814 คดี มีของกลางที�ยดึได ้1.21 ลา้นชิ�น  โดย

ผูป้ระกอบการ     ที�ตอ้งการใหก้รมศุลกากรเพิ�มความเขม้

งวดในการตรวจปล่อยสินคา้  ที�ตอ้งสงสยัวา่ละเมิดเครื�อง

หมายการคา้      สามารถแจง้ความประสงคโ์ดยดาวโหลด

แบบฟอร์มไดที้�เวบ็ไซตก์รม  คือ   www.ipthailand.go.th 

หรือนาํเครื�องหมายการคา้    มาแจง้รับความคุม้ครองไดที้�

กรมที�สนามบินนํ�า จงัหวดันนทบุรี โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย

 นายทศพล กล่าววา่ การแจง้รายชื�อ หรือแจง้ราย

รับเงินส่วนแบ่งค่าปรับจากคดีดว้ย  1  ส่วน  จาก  4  ส่วน 

เช่น เงินค่าปรับ 100% จะแบ่งไว ้20% ส่งเขา้คลงัอีก 80% 

จะนาํมาแบ่งเป็น 4 ส่วน  โดย 1 ส่วน     จะมอบใหก้บัผูที้�

แจง้เบาะแส และอีก 3 ส่วน  มอบใหก้บัเจา้หนา้ที�ที�จบักมุ 

โดยดูหลกัฐานจากบนัทึกการจบักมุ     ล่าสุดขณะนี� มีการ

จ่ายเงิน    ใหก้บัผูแ้จง้เบาะแสไปแลว้กวา่  100,000   บาท 

และเหลือรอการจ่ายอีกนบัลา้นบาท

 นางสาววบูิลยล์กัษณ์  ร่วมรักษ ์   ปลดักระทรวง

พาณิชย ์ กล่าววา่  ประเดน็ทรัพยสิ์นทางปัญญา  ประเทศ

ไทยไดแ้กไ้ขปัญหาที�สหรัฐฯ   ใหค้วามสาํคญัและเป็นกงั

วลมาอยา่งต่อเนื�อง         โดยเฉพาะการป้องกนัและปราบ

ปรามการละเมิด  ไม่วา่เป็นการปรับปรุงกฎหมายและการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย   รวมทั�งการเขา้เป็นภาคีพิธีสารมาดริด

และสนธิสญัญา วา่ดว้ยลิขสิทธิ� ขององคก์ารทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาโลก   เพื�อใหก้ารคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

ไทยมีประสิทธิภาพ   “กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเตรียมหา

รือเชิงเทคนิคผา่น  VDO conference  กบัสาํนกังานผูแ้ทน

การคา้สหรัฐฯ (USTR) เมื�อสปัดาห์ที�ผา่นมา  เพื�อรายงาน

ความคืบหนา้แกไ้ขปัญหา   คาดวา่การหารืออยา่งต่อเนื�อง

ระหวา่งกนัจะส่งผลในทิศทางบวกช่วยใหส้หรัฐยกระดบั

ไทยจากบญัชีประเทศที�ตอ้งจบัตามองเป็นพิเศษ    (PWL)

มาเป็นประเทศที�ตอ้งจบัตามอง  (WL)   ตามกฎหมายการ

คา้สหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ไดโ้ดยเร็ว”.

ละเอียดสินคา้ที�มีเครื�องหมายการคา้      ผูป้ระกอบการได้

ดาํเนินการมาอยา่งต่อเนื�อง  แต่ปัจจุบนัสินคา้ไดป้รับปรุง

พฒันา และมีรายละเอียดใหม่ๆ เพิ�มมากขึ�น   ทั�งการปรับ

รูปแบบสินคา้  การปรับดีไซน ์ ทาํใหมี้สินคา้ใหม่ๆ   เพิ�ม

มากขึ�น  กรมจึงตอ้งการใหผู้ป้ระกอบการมีการอพัเดตขอ้

มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั       เพื�อใหก้รมศุลกากรไดใ้ชเ้ป็นหลกั

เกณฑใ์นการตรวจสอบและป้องกนั   โดยมาตรการตรวจ

จบั ณ จุดนาํเขา้และส่งออกเป็นไปตามประกาศกระทรวง

พาณิชยว์า่ดว้ยการส่งสินคา้ออกไปนอกและการนาํสินคา้

เขา้มาในราชอาณาจกัร     ซึ� งสินคา้ที�มีเครื�องหมายการคา้

ปลอม หรือเลียนแบบเครื�องหมายการคา้ผูอื้�น พ.ศ. 2530

 “กรมยงัมีแผนตรวจสอบและจบักมุการจาํหน่าย

สินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งต่อเนื�องโดยเฉพาะ

สินคา้ที�ปลอมเครื�องหมายการคา้  ที�มีจาํหน่ายตามร้านคา้

ตลาดนดัรวมถึงการจาํหน่ายผา่นทางออนไลนท์ั�งเวบ็ไซต ์

เฟซบุก๊ อินสตาแกรม    ที�ผา่นมากรมไดร่้วมมือกบัหน่วย

งานที�เกี�ยวขอ้งและภาคเอกชน    ดาํเนินการจบักมุมาโดย

ตลอด และจะดาํเนินการตรวจสอบและจบักมุต่อไป”

 ขณะเดียวกนั กรมขอเชิญชวนใหผู้ที้�พบเห็นการ

จาํหน่ายสินคา้ละเมิด  ไม่วา่จะเป็นร้านคา้ในหา้งในตลาด

ในเวบ็ไซต ์หรือในเฟซบุก๊ อินสตาแกรม ฯลฯ   แจง้เบาะ

แสเขา้มายงักรมหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  เพราะหากจบั

กมุและดาํเนินคดีจนถึงที�สุดแลว้      ผูที้�แจง้เบาะแสจะได้

แนะตวัแทน-เจา้ของสินคา้ ขอรับความคุ้มครองเครื�องหมายการคา้

ป้องกนัของปลอมทาํขายทั�งในและต่างประเทศ



ทรรศนะ  วนัจนัทร์ที ่ 22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  


