1/13

คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรยื่นขอรับเงินสินบนตำมระเบียบกรมทรัพย์ สินทำงปั ญญำฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงำน: การยื่นขอรับเงินสินบนตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการจ่ายเงิ นสิ นบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน พ.ศ. 2556
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 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การยื่นขอรับเงินสินบนตามระเบียบกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ซีดี สานักป้องปรามการละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญา ชัน้ 11 กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี 11000 /ติ ดต่อด้วย
ตนเอง 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 2) สถานที่ให้ บริการ สถานีตารวจที จ่ บั กุมผู้กระทาความผิ ด/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)
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3)

4)

หมายเหตุ (หน่วยงานที ร่ ับแจ้งความนาจับ และหน่วยงานที จ่ บั กุมผูก้ ระทาความผิ ด)
สถานที่ให้ บริการ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี ่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ /ติ ดต่อ
ด้วยตนเอง 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 (หน่วยงานที ร่ ับแจ้งความนาจับ และหน่วยงานที จ่ บั กุมผูก้ ระทาความผิ ด)
สถานที่ให้ บริการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ/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 (หน่วยงานที ร่ ับแจ้งความนาจับ และหน่วยงานที จ่ บั กุมผูก้ ระทาความผิ ด)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1.ผู้ขอรับเงินสินบนตามระเบียบฯ ต้ องเป็ นผู้แจ้ งความนาจับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตเิ ครื่ องหมายการค้ า
พ.ศ. 2534 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม และคดีนนศาลได้
ั้
มีคาพิพากษาถึงที่สดุ แล้ ว
2.ได้ แจ้ งความนาจับไว้ กบั
(1) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรื อผู้ซงึ่ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมาย ตามแบบ สร.๐๑ ตามที่ระเบียบ
ฯ กาหนด หรื อ
(2) พนักงานสอบสวน หรื อเจ้ าพนักงานตารวจ ซึง่ มีหน้ าที่สืบสวนจับกุมที่มียศตังแต่
้ ร้อยตารวจตรี ขึ ้นไป โดยมีการลง
บันทึกประจาวันไว้ ที่ที่ทาการของเจ้ าพนักงาน หรื อ
(3) เจ้ าหน้ าที่คดีพิเศษ หรื อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยดาเนินการตามหนังสือรับแจ้ งความ
ของเจ้ าพนักงาน
3.การแจ้ งความนาจับต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้แจ้ งความนาจับ โดยระบุ ชื่อ สกุล ที่อยูจ่ ริงที่สามารถติดต่อได้
ให้ ผ้ รู ับแจ้ งความนาจับทราบ และต้ องระบุข้อเท็จจริงหรื อรายละเอียดอย่างน้ อย ดังนี ้
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทาความผิด สถานที่เกิดเหตุ วัน เวลาที่เกิดเหตุ บุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้ องกับการ
กระทาความผิด
( 2) ลักษณะเบาะแส หรื อเค้ าเงื่อนที่เป็ นประโยชน์จนนาไปสูก่ ารจับกุมและลงโทษผู้กระทาความผิดได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่
เป็ นสิ่งที่ผ้ มู ีอานาจหน้ าที่มีข้อมูลรายละเอียดอยูแ่ ล้ ว หรื อเป็ นข้ อมูลรายละเอียดที่ทราบได้ โดยทัว่ ไปตามสื่อต่างๆ ก่อน
วัน เวลา ที่แจ้ งความนาจับ
วิธีการยื่นขอ
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1.ใช้ แบบคาขอรับเงินสินบน (แบบ สร.02) บันทึกรับรองผลคดี พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามระเบียบกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ
2.ยื่นขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้ อมกับการยื่นขอรับเงินรางวัลของเจ้ าหน้ าที่ ผ้ จู บั ผ่านหน่วยงานของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
จับ คือ สถานีตารวจที่จบั กุมผู้กระทาความผิดกรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แล้ วแต่กรณี
เงื่อนไข
1.ยื่นขอภายใน 4 ปี นับแต่วนั ที่ศาลได้ มีคาพิพากษาถึงที่สดุ
2.จ่ายเงินสินบนในอัตรา 1 ใน 3 ของเงินรางวัลที่ได้ รับ
3.บุคคลที่ไม่มีสิทธิได้ รับเงินสินบน
(1) พนักงานเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ปฏิบตั หิ น้ าที่สืบสวน จับกุม ร้ องทุกข์ กล่าวโทษ หรื อดาเนินคดีกบั ผู้กระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตเิ ครื่ องหมายการค้ า พ.ศ. 2534 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อบุคคลที่มีอานาจหรื อหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการป้อง
ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(2) ข้ าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้ างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
(3) กรรมการ อนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัตเิ ครื่ องหมายการค้ า พ.ศ. 2534 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(4) เจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า ตลอดจนพนักงาน ลูกจ้ าง หรื อตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
(5) ผู้กระทาความผิดหรื อมีสว่ นร่วมในการกระทาความผิด
4.กรณีมีผ้ แู จ้ งความนาจับหลายคน ให้ ถือว่าผู้แจ้ งความนาจับก่อนเป็ นผู้มีสิทธิได้ รับเงินสินบน แต่ถ้ามีผ้ แู จ้ งความนาจับ
หลายคน ให้ แบ่งจ่ายเงินสินบนในอัตราเท่ากันทุกคน
5.กรณีเจ้ าหน้ าที่เห็นว่าเอกสารหลักฐานการขอรับเงินไม่ครบถ้ วนถูกต้ อง เมื่อเจ้ าหน้ าที่สงั่ แก้ ไข หากไม่แก้ ไขให้
ถูกต้ องและนาส่งหลักฐานส่งต่อเจ้ าหน้ าที่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ถือว่าผู้แจ้ งความนาจับหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู บั
สละสิทธิที่จะขอรับเงินสินบนรางวัล และให้ เงินสินบนรางวัลตกเป็ นรายได้ ของแผ่นดินต่อไป
6.เมื่ออธิบดีได้ อนุมตั กิ ารสัง่ จ่ายเงินสินบน กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้ งผู้แจ้ งความนาจับหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู บั
เป็ นหนังสือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรื อแจ้ งโดยวิธีอื่นที่อธิบดีกาหนด และให้ ผ้ แู จ้ งความนาจับหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
จับมาแสดงตนเพื่อขอรับเงินสินบนรางวัล ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง หากไม่มาในกาหนดดังกล่าว ถือว่าผู้แจ้ ง
ความนาจับหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู บั สละสิทธิที่จะขอรับเงินสินบนรางวัล และให้ เงินสินบนรางวัลตกเป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
ต่อไป
7.การยื่นขอรับเงินสินบนตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้ วยการจ่ายเงิน สินบนรางวัลและค่าใช้ จา่ ยในการ

4/13

ดาเนินงาน พ.ศ. 2556 เป็ นการยื่นขอรับเงินสินบนจากเงินค่าปรับตามคาพิพากษาของศาลในคดีเดียวกัน กับคดีที่ยื่น
ขอรับเงินรางวัล ต้ องยื่นมาพร้ อมกับการยื่นขอรับเงินรางวัลของหน่วยงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู บั เสมอ เงินค่าปรับที่ได้ รับจาก
สานักงานศาลยุตธิ รรมจะนามาแบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน 1 ส่วน (กรมทรัพย์สินทางปั ญญา)
เงินสินบน 1 ส่วน (ผู้แจ้ งความนาจับตามระเบียบ) เงินรางวัล 2 ส่วน (เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีสว่ นร่วมในการจับกุมผู้กระทา
ความผิด) ทังนี
้ ้ จานวนเงินที่จะได้ รับย่อมขึ ้นอยูก่ บั จานวนเงินที่ได้ รับจริงจากสานักงานศาลยุตธิ รรม
8.การส่งสาเนาหรื อภาพถ่ายเอกสารประกอบการแจ้ ง สาเนาหรื อภาพถ่ายต้ องครบถ้ วนชัดเจน และผู้แจ้ งต้ องรับรอง
ความถูกต้ องด้ วย
9.กรณีเอกสารประกอบการยื่นคาขอเป็ นภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นคาขอต้ องจัดให้ มีคาแปลภาษาไทย โดยมีคารับรองของ
ผู้แปลด้ วยว่าเป็ นคาแปลที่ถกู ต้ อง ยกเว้ นในส่วนที่เป็ นชื่อเฉพาะ
10.กรณีมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการแทน หนังสือมอบอานาจต้ องไม่ขาดช่วง และต้ องมีสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ประกอบด้ วย

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้ าหน้ าที่ลงรับ และ
1 วันทาการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักป้องปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

หมำยเหตุ

(ยื่นขอต่อกร
มทรัพย์สินทาง
ปัญญาพร้ อมกับ
การยื่นขอรับเงิน
รางวัลของ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู บั
ผ่านหน่วยงาน
ของเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู บั
คือ สถานีตารวจที่
จับผู้กระทา
ความผิด กรม
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

การพิจารณา

กรณีเอกสารหลักฐาน
5 วันทาการ
ถูกต้ อง เจ้ าหน้ าที่จดั ทา
บันทึกสรุปรายละเอียดคา
ขอ สาเนาเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมจัดทาร่าง
หนังสือขอรับเงินเงินสินบน
รางวัลและค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานจากศาลในนาม
ของหน่วยงานกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (หน่วยงาน
เจ้ าของรายได้ เงินค่าปรับ)
เพื่อนามาจ่ายตามระเบียบ
ฯ ต่อไป

สานักป้องปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

การพิจารณา

อธิบดีพิจารณาลงนามใน
หนังสือ

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

ศาลทรัพย์สินทางปัญญา 365 วัน
และการค้ าระหว่างประเทศ

สานักป้องปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา
-

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

5 วันทาการ

หมำยเหตุ

สอบสวนคดีพิเศษ
กองบังคับการ
ปราบปรามการ
กระทาความผิด
เกี่ยวกับ
อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ แล้ วแต่
กรณี)
-

-

(สานักอานวยการ
ศาลทรัพย์สินทาง
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

กลางพิจารณาจ่ายเงินตาม
คาขอของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ปัญญาและ
การค้ าระหว่าง
ประเทศกลาง )

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่จดั ทาสรุปส่งมอบ 8 วันทาการ
เงินให้ ฝ่ายการเงิน เพื่อแยก
เข้ าบัญชีเงินสินบนรางวัล
และค่าใช้ จา่ ยในการ
ดาเนินงาน/เจ้ าหน้ าที่จดั ทา
บันทึกรายละเอียดเสนอ
อธิบดีพิจารณาจ่ายเงิน
สินบนรางวัล

สานักป้องปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

อธิบดีพิจารณาอนุมตั ิ
จ่ายเงินสินบนรางวัล

สานักป้องปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

-

5)

6)

หมำยเหตุ

5 วันทาการ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 389 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
2) บัตรประจำตัว
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(กรณีใช้ บตั รอื่น
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ที่

3)

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
พนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่ ที่มี
ภำพถ่ำยและ
หมำยเลข
ประจำตัว
ประชำชน
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ
ที่มีภำพถ่ำยและ
หมำยเลข
ประจำตัว
ประชำชน
บัตรประจำตัวอื่น ที่หน่วยงำนของ
รัฐออกให้ ที่มี
ภำพถ่ำยและ
หมำยเลข
ประจำตัว
ประชำชน
ทะเบียนบ้ ำน
กรมกำรปกครอง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตนแทน
กำรใช้ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน)

0

1

ฉบับ

(กรณีใช้ บตั รอื่น
ยืนยันตัวตนแทน
กำรใช้ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน)

0

1

ฉบับ

(กรณีใช้ บตั รอื่น
ยืนยันตัวตนแทน
กำรใช้ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน)

0

1

ฉบับ

(สำเนำทะเบียน
บ้ ำนจะต้ องมีหน้ ำ
แรกที่แสดง
รำยกำรเกี่ยวกับ
บ้ ำน และหน้ ำอื่น
ที่มีรำยชื่อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับกำร
ดำเนินกำรในเรื่ อง
นี ้ )
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบ สร.02
(แบบคำขอรับ
เงินสินบน)
แบบ สร.01 (ใบ
แจ้ งควำมนำจับ)
(ถ้ ำมี)

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

1

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

หนังสือรับแจ้ ง
ควำมนำจับ

บันทึกประจำวัน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ

0

1

ฉบับ

สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ

0

1

ฉบับ

(กรณีแจ้ งควำมนำ
จับไว้ ตอ่ กร
มทรัพย์สินทำง
ปัญญำ )
(กรณีแจ้ งควำมนำ
จับต่อพนักงำน
สอบสวน สถำนี
ตำรวจ หรื อกอง
กำกับกำร
ปรำบปรำมกำร
กระทำควำมผิด
เกี่ยวกับ
อำชญำกรรมทำง
เศรษฐกิจ และ
รับรองควำม
ถูกต้ องจำกผู้รับ
แจ้ งควำมนำจับ
หรื อหัวหน้ ำส่วน
รำชกำรที่รับแจ้ ง
ควำมนำจับ)
(กรณีแจ้ งควำมนำ
จับต่อพนักงำน
สอบสวน สถำนี
ตำรวจ หรื อกอง
บังคับกำร

3)

4)

หมำยเหตุ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หนังสือรับแจ้ ง
ควำมนำจับ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

กรมสอบสวนคดี
พิเศษ

0

1

ฉบับ

บันทึกกำรรับรอง กรมทรัพย์สินทำง
ผลคดี ที่มี
ปัญญำ
หัวหน้ ำชุดจับกุม
หรื อหัวหน้ ำ
หน่วยงำนที่
จับกุม เป็ นผู้
รับรองผลคดี

1

0

ฉบับ

สำเนำคำ
พิพำกษำคดีถึง
ที่สดุ

0

1

ฉบับ

5)

6)

7)

-

หมำยเหตุ
ปรำบปรำมกำร
กระทำควำมผิด
เกี่ยวกับ
อำชญำกรรมทำง
เศรษฐกิจ)
(กรณีแจ้ งควำมนำ
จับต่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษ
และรับรองควำม
ถูกต้ องจำกผู้รับ
แจ้ งควำมนำจับ
หรื อหัวหน้ ำส่วน
รำชกำรที่รับแจ้ ง
ควำมนำจับ)
(แบบคำขอรับเงิน
สินบน (แบบ
สร.02) หน้ ำที่ 2
โดยแบบฟอร์ ม
เป็ นแบบที่กรม
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำกำหนด
และต้ องรับรอง
โดยหัวหน้ ำชุด
จับกุม หรื อ
หัวหน้ ำหน่วยงำน
ที่จบั กุม)
(ศำลทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
กำรค้ ำระหว่ำง
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ที่

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

1

0

ฉบับ

ประเทศกลำง)
(ศำลทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
กำรค้ ำระหว่ำง
ประเทศกลำง)
-

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(เป็ นหลักฐำนจำก
หน่วยงำนอื่นๆ
และกำรส่งสำเนำ
หรื อภำพถ่ำย
เอกสำร
ประกอบกำรแจ้ ง
สำเนำหรื อ
ภำพถ่ำยต้ อง
ครบถ้ วนชัดเจน

หนังสือรับรอง
ของศำลว่ำคดีถึง
ที่สดุ แล้ ว

หนังสือมอบ
ฉันทะให้ รับเงิน
สินบน (ถ้ ำมี)
โดยใช้ แบบ
9) สร.04 แบบคำ
ขอรับเงินสินบน
รำงวัล (กรณี
มอบฉันทะรับเงิน
สินบนรำงวัล)
หลักฐำนกำรเป็ น
10) ทำยำทโดยธรรม
(ถ้ ำมี)
หลักฐำนกำรเป็ น
11) ผู้จดั กำรมรดก
(ถ้ ำมี)
เอกสำรอื่นๆ (ถ้ ำ
มี) เช่น สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชนผู้มอบ
12) ฉันทะ และผู้รับ
มอบฉันทะ
สำเนำหนังสือ
สำคัญแสดงกำร
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

11/13

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สกุล เป็ นต้ น

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
และผู้แจ้ งต้ อง
รับรองควำม
ถูกต้ องด้ วย)

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 ยนผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา 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 สร.01
(ใบแจ้งความนาจับ เฉพาะกรณี แจ้งความนาจับต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรณี แจ้งความนาจับไว้กบั
พนักงานสอบสวน หรื อเจ้าพนักงานตารวจซึ่งมี หน้าทีส่ ื บสวนจับกุมทีม่ ี ยศตัง้ แต่ร้อยตารวจตรี ขึ้นไป ให้เป็ นไป
ตามแบบทีห่ น่วยงานนัน้ ๆ กาหนด และลงบันทึกประจาวันไว้ทีท่ าการของเจ้าพนักงานด้วย กรณี แจ้งความนา
จับไว้ต่อเจ้าหน้าที ่คดีพิเศษ หรื อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดาเนิ นการตามหนังสื อ
รับแจ้งความของเจ้าพนักงานนัน้ ๆ)
2)

แบบ สร.02
(แบบคาขอรับเงิ นสิ นบน และบันทึกการรับรองผลคดี )
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3)

แบบ สร.04
(แบบคาขอรับเงิ นสิ นบนรางวัล (กรณี มอบฉันทะรับเงิ นสิ นบนรางวัล))

4)

แบบ สร.05
(แบบคาขอรับเงิ นสิ นบนรางวัล (กรณี ผแู้ จ้งความนาจับ หรื อเจ้าหน้าที ผ่ จู้ บั ถึงแก่กรรม)

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 ยื่นคาขอและในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขอไม่ดาเนินการส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ ครบถ้ วนภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอโดยเจ้ าหน้ าที่จะดาเนินการคืนคา
ขอให้ 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
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จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
วัลลพ ศรี วิลยั
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

