
 

 

 

 

กรมศุลกากรจบักุมสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม/เลียนเครื่องหมายการค้า 
ประเภทบหุรีย่ีห่้อ MARLBORO มูลคา่รวม ๖๕  ลา้นบาท 

******************************************** 

   วันน้ี (วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา 13.30 น. ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ต าบลบ้านแซว 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากรร่วมกับนายพินิจ แก้วจิตคงทอง 
นายอ าเภอเชียงแสน และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ แถลงข่าวการจับกุมสินค้าต้องห้ามผ่านแดน ประเภทบุหรี่ 
ที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม/เลียนเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ MARLBORO มูลค่าของกลาง ๖๕ ล้านบาท 

                  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งมั่นและ
ตั้งใจในการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง รวมถึงกรมศุลกากรได้มีนโยบาย  ในการปกป้อง
สังคม สร้างความเป็นธรรมทางการค้า นายกุลิศ  สมบัติศิริ  อธิบดีกรมศุลกากร จึงสั่งการให้นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี  
รองอธิบดีกรมศุลกากร มอบหมายให้  นางชลิดา  พันธ์กระวี ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรภาคที่ ๓ และ 
นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ นายด่านศุลกากรเชียงแสน เร่งรัดปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ เลียนแบบ
เครื่องหมายการค้าทั้งที่น าเข้ามาและน าผ่านประเทศไทย 

             เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเชียงแสน ร่วมกับตัวแทน
บริษัทฟิลิป มอร์ริส  โปรดัคส์ เอส. อา. จ ากัด เข้าตรวจสอบสินค้าผ่านแดนประเภทบุหรี่ยี่ห้อ MARLBORO 
จ านวน ๙๐๐ หีบห่อ ( ๙ ล้านมวน) ขนส่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเรือโชคชัยคูณค า เมื่อวันที ่
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และจะปฏิบัติพิธีการผ่านแดนจากด่านศุลกากรเชียงแสน เพื่อส่งออกไปประเทศกรีซ (Greece) 
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง มีบริษัท นอร์ท-เซาท์  โลจีสติกส์ จ ากัด เป็นตัวแทนผู้ขอผ่านแดน  ในประเทศไทย โดยสงสัยว่า 
จะเป็นบุหรี่ที่ปลอม/เลียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากหีบห่อสินค้าและเอกสาร  ที่เกี่ยวข้องไม่ระบุเครื่องหมาย 
เลขหมายและยี่ห้อสินค้า ซึ่งผลการตรวจสอบของบริษัท ฟิลิป มอร์ริสฯ พบว่าบุหรี่ทั้งหมดปลอม/เลียนเครื่องหมาย
การค้าของบุหรี่ยี่ห้อ MARLBORO ซึ่งเป็นของต้องห้ามน าผ่านราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง สินค้าต้องห้ามน าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                   กรณีดังกล่าวเป็นความผิดฐานน าสินค้าต้องห้ามผ่านราชอาณาจักร อันเป็นความผิด ตามมาตรา 
๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๒๔๔ และมาตรา ๒๕๒ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.  ๒๕๖๐ และประกาศ 
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามน าผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ ด่านศุลกากรเชียงแสน จึงได้จับกุมและ 
ยึดสินค้าดังกล่าวโดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา ๑๖๖ มาตรา ๑๖๗ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 
เพื่อด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

   อนึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมศุลกากรได้ด าเนินการจับกุมสินค้าละเมิดลขิสิทธ์ิปลอม/เลยีน
เครื่องหมายการค้าแล้ว จ านวน ๒๔๗,๘๓๙ ช้ิน มูลค่าประมาณ 117 ล้านบาท 



 

 

Press Release on The Customs Department Seized Counterfeit Marlboro 
Cigarettes in Total of 900 Packages Worth More Than 65 Million Baht (94,500 

US Dollar) 

*************************************************************** 

 On Tuesday 24 April, 2018, Mr. Auychai Kuntipmontre, Deputy Director-General 
together with Mr. Phinit Kaeochitkongtong, The Chief of Chiang Saen District Officer, and 
Security Units in Chiang Saen District jointly announce the seizure of counterfeit Marlboro 
cigarettes worth more than 65 Million Baht which are prohibited items to transit  

 Based on government policy on Intellectual property driven economy aims to solve a 
problem on IP infringement seriously, Also, The Customs Department has policies to secure 
the society and promote fair trade, Mr. Kulit Sombatsiri, Director General of the Customs 
Department, orders Mr. Auychai Kuntipmontre, Deputy Director General, who assigns Mrs. 
Chalida Phungravee, Director of Regional Customs Bureau III, and Mr. Pongsak Tanawattananon, 
Director of Chiang Saen Customs House, to suppress pirated and counterfeit goods in 
connection with importation, exportation, transit, and transshipment expeditiously. 

 On Thursday 15 March, 2018, Customs officers and representatives from Phillip Morris 
Products S.R collaboratively inspected and verified Marlboro cigarettes in total of 900 packages 
(9 million class) transported from China PDR. to Chiang Saen Commercial port by vessel named 
“ Choak Chai Khun Khum” on March 12, 2018 and then intendedly proceeded customs 
formality on transit from Chiang Saen to Greece via Laem Chabang port by North-South 
Logistics company as representative in Thailand. This shipment was a reasonable doubt that 
containg counterfeit cigarettes by unclear mark and trademark on packages. The result of 
verification state that the whole shipment was counterfeit Marlboro cigarettes which were 
prohibited goods for transit in connection with Notification of Commerce Ministry on 
prohibited goods are unable to transit through Kingdom of Thailand B.E.2559 (B.C.2016). 

 This case file was offence concerning to bring in prohibited goods for transit through 
Kingdom or Thailand under section 105, section 106 , section 244 ,and section 252 of Customs 
Act B.E.2560 (B.C.2017) together with Notification of Commerce Ministry on prohibited goods 
cannot transit through Kingdom of Thailand B.E.2559 (B.C.2016), so Customs officers seized 
and confiscated such goods by virtue of section 166, and section 167 of Customs Act B.E.2560 
for legal proceedings. 

 Moreover, in this fiscal year 2018, The Customs Department has already seized pirated 
and counterfeit goods in total of 247,839 pieces worth approximately 117 Million Baht. 
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