
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรยืน่ขอรบัเงนิสนิบนตำมระเบยีบกรมทรพัยส์นิทำงปญัญำฯ (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

   1. ผูข้อรับเงนิสนิบนตามระเบยีบฯ ตอ้งเป็นผูแ้จง้ความน าจับการกระท าความผดิตามพระราชบญัญัตเิครือ่งหมายการคา้ พ.ศ. 

2534 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และคดนัีน้ศาลไดม้คี าพพิากษาถงึทีส่ดุแลว้ 

   2. ไดแ้จง้ความน าจับไวก้ับ 

       (1) อธบิดกีรมทรัพยส์นิทางปัญญา หรอืผูซ้ ึง่อธบิดกีรมทรัพยส์นิทางปัญญามอบหมาย ตามแบบ สร.๐๑ ตามทีร่ะเบยีบฯ 

ก าหนด หรอื 

       (2) พนักงานสอบสวน หรอืเจา้พนักงานต ารวจ ซึง่มหีนา้ทีส่บืสวนจับกมุทีม่ยีศตัง้แตร่อ้ยต ารวจตรขี ึน้ไป โดยมกีารลงบนัทกึ

ประจ าวนัไวท้ีท่ีท่ าการของเจา้พนักงาน หรอื 

       (3) เจา้หนา้ทีค่ดพีเิศษ หรอืพนักงานสอบสวนคดพีเิศษ กรมสอบสวนคดพีเิศษ โดยด าเนนิการตามหนังสอืรับแจง้ความ

ของเจา้พนักงาน 

   3. การแจง้ความน าจับตอ้งท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่ผูแ้จง้ความน าจับ โดยระบ ุชือ่ สกลุ ทีอ่ยูจ่รงิทีส่ามารถตดิตอ่ไดใ้หผู้รั้บ

แจง้ความน าจับทราบ และตอ้งระบขุอ้เท็จจรงิหรอืรายละเอยีดอยา่งนอ้ย ดงันี้ 

       (1) รายละเอยีดเกีย่วกับการกระท าความผดิ สถานทีเ่กดิเหต ุวนั เวลาทีเ่กดิเหต ุบคุคลและสิง่ของทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท า

ความผดิ 

       (2) ลกัษณะเบาะแส หรอืเคา้เงือ่นทีเ่ป็นประโยชนจ์นน าไปสูก่ารจับกมุและลงโทษผูก้ระท าความผดิได ้ทัง้นี ้จะตอ้งไมเ่ป็น

สิง่ทีผู่ม้อี านาจหนา้ทีม่ขีอ้มลูรายละเอยีดอยูแ่ลว้ หรอืเป็นขอ้มูลรายละเอยีดทีท่ราบไดโ้ดยทั่วไปตามสือ่ตา่งๆ กอ่นวนั เวลา ที่

แจง้ความน าจับ 

 

วธิกีารยืน่ขอ 

   1. ใชแ้บบค าขอรับเงนิสนิบน (แบบ สร.02) บนัทกึรับรองผลคด ีพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบตามระเบยีบกรมทรัพยส์นิ

ทางปัญญาฯ 

   2. ยืน่ขอตอ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาพรอ้มกบัการยืน่ขอรับเงนิรางวลัของเจา้หนา้ทีผู่จั้บผ่านหน่วยงานของเจา้หนา้ทีผู่จั้บ คอื 

สถานตี ารวจทีจ่ับกมุผูก้ระท าความผดิกรมสอบสวนคดพีเิศษ กองบงัคับการปราบปรามการกระท าความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรม

ทางเศรษฐกจิ แลว้แตก่รณี 

 

เงือ่นไข 

   1. ยืน่ขอภายใน 4 ปี นับแตว่นัทีศ่าลไดม้คี าพพิากษาถงึทีส่ดุ 

   2. จา่ยเงนิสนิบนในอตัรา 1 ใน 3 ของเงนิรางวัลทีไ่ดรั้บ 

   3. บคุคลทีไ่มม่สีทิธไิดรั้บเงนิสนิบน 

       (1) พนักงานเจา้หนา้ทีซ่ ึง่ปฏบิตัหินา้ทีส่บืสวน จับกมุ รอ้งทกุข ์กลา่วโทษ หรอืด าเนนิคดกีับผูก้ระท าความผดิตาม

พระราชบญัญัตเิครือ่งหมายการคา้ พ.ศ. 2534 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ หรอืบคุคลทีม่อี านาจหรอืหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องปราม

การละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญา 

       (2) ขา้ราชการ พนักงานราชการ และลกูจา้งกรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์

       (3) กรรมการ อนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัตเิครือ่งหมายการคา้ พ.ศ. 2534 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

       (4) เจา้ของเครือ่งหมายการคา้ ตลอดจนพนักงาน ลกูจา้ง หรอืตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว 

       (5) ผูก้ระท าความผดิหรอืมสีว่นร่วมในการกระท าความผดิ 

   4. กรณีมผีูแ้จง้ความน าจับหลายคน ใหถ้อืวา่ผูแ้จง้ความน าจับกอ่นเป็นผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิสนิบน แตถ่า้มผีูแ้จง้ความน าจับหลาย

คน ใหแ้บง่จ่ายเงนิสนิบนในอตัราเทา่กนัทกุคน 

 

   5. กรณีเจา้หนา้ทีเ่ห็นวา่เอกสารหลักฐานการขอรับเงนิไม่ครบถว้นถกูตอ้ง เมือ่เจา้หนา้ทีส่ัง่แกไ้ข หากไมแ่กไ้ขใหถ้กูตอ้งและ

น าสง่หลักฐานสง่ตอ่เจา้หนา้ทีภ่ายใน 90 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ ถอืวา่ผูแ้จง้ความน าจับหรอืเจา้หนา้ทีผู่จั้บสละสทิธทิีจ่ะขอรับ

เงนิสนิบนรางวัล และใหเ้งนิสนิบนรางวลัตกเป็นรายไดข้องแผ่นดนิตอ่ไป 

 

    6. เมือ่อธบิดไีดอ้นุมัตกิารสัง่จา่ยเงนิสนิบน กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะแจง้ผูแ้จง้ความน าจับหรอืเจา้หนา้ทีผู่จั้บเป็นหนังสอื

สง่ไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับ หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ทีอ่ธบิดกี าหนด และใหผู้แ้จง้ความน าจับหรอืเจา้หนา้ทีผู่จั้บมาแสดงตนเพือ่



ขอรับเงนิสนิบนรางวัล ภายใน 90 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ หากไมม่าในก าหนดดงักลา่ว ถอืวา่ผูแ้จง้ความน าจับหรอืเจา้หนา้ทีผู่ ้

จับสละสทิธทิีจ่ะขอรับเงนิสนิบนรางวลั และใหเ้งนิสนิบนรางวัลตกเป็นรายไดข้องแผน่ดนิตอ่ไป 

 

   7. การยืน่ขอรับเงนิสนิบนตามระเบยีบกรมทรัพยส์นิทางปัญญาวา่ดว้ยการจา่ยเงนิ สนิบนรางวลัและคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 

พ.ศ. 2556 เป็นการยืน่ขอรับเงนิสนิบนจากเงนิคา่ปรับตามค าพพิากษาของศาลในคดเีดยีวกัน กบัคดทีีย่ืน่ขอรับเงนิรางวลั ตอ้ง

ยืน่มาพรอ้มกบัการยืน่ขอรับเงนิรางวลัของหน่วยงานเจา้หนา้ทีผู่จั้บเสมอ เงนิคา่ปรับทีไ่ดรั้บจากส านักงานศาลยุตธิรรมจะน ามา

แบง่เป็น 4 สว่น ไดแ้ก ่คา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงาน 1 สว่น (กรมทรัพยส์นิทางปัญญา) เงนิสนิบน 1 สว่น (ผูแ้จง้ความน าจับตาม

ระเบยีบ) เงนิรางวลั 2 สว่น (เจา้หนา้ทีผู่ม้สีว่นร่วมในการจับกมุผูก้ระท าความผดิ) ทัง้นี ้จ านวนเงนิทีจ่ะไดรั้บยอ่มขึน้อยู่กบัจ านวน

เงนิทีไ่ดรั้บจรงิจากส านักงานศาลยตุธิรรม 

 

   8. การสง่ส าเนาหรอืภาพถา่ยเอกสารประกอบการแจง้ ส าเนาหรอืภาพถา่ยตอ้งครบถว้นชดัเจน และผูแ้จง้ตอ้งรับรองความ

ถกูตอ้งดว้ย 

 

   9. กรณีเอกสารประกอบการยืน่ค าขอเป็นภาษาตา่งประเทศ ผูย้ืน่ค าขอตอ้งจัดใหม้คี าแปลภาษาไทย โดยมคี ารับรองของผู ้

แปลดว้ยวา่เป็นค าแปลทีถ่กูตอ้ง ยกเวน้ในสว่นทีเ่ป็นชือ่เฉพาะ 

 

   10. กรณีมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ด าเนนิการแทน หนังสอืมอบอ านาจตอ้งไมข่าดชว่ง และตอ้งมสี าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนผู ้

มอบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ ประกอบดว้ย 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กลุม่การผลติผลติภัณฑซ์ดี ีส านักป้องปรามการละเมดิทรัพยส์นิ
ทางปัญญา ชัน้ 11 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 563 ถนนนนทบรุ ี
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บแจง้ความน าจับ และหน่วยงานที่
จับกมุผูก้ระท าความผดิ))  
สถานตี ารวจทีจ่ับกมุผูก้ระท าความผดิ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บแจง้ความน าจับ และหน่วยงานที่
จับกมุผูก้ระท าความผดิ))  
กองบงัคับการปราบปรามการกระท าความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรม
ทางเศรษฐกจิ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานทีรั่บแจง้ความน าจับ และหน่วยงานที่
จับกมุผูก้ระท าความผดิ))  
กรมสอบสวนคดพีเิศษ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 389 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีล่งรับ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ (ยืน่ขอตอ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาพรอ้มกบัการยืน่
ขอรับเงนิรางวัลของเจา้หนา้ทีผู่จ้ับผ่านหน่วยงานของเจา้หนา้ที่
ผูจ้ับ คอื สถานีต ารวจทีจ่ับผูก้ระท าความผดิ กรมสอบสวนคดี
พเิศษ กองบงัคับการปราบปรามการกระท าความผดิเกีย่วกับ

1 วนัท าการ ส านักป้องปราม 

การละเมดิทรัพยส์นิ 
ทางปัญญา 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ แลว้แตก่รณี))  
2) กำรพจิำรณำ 

กรณีเอกสารหลักฐานถกูตอ้ง เจา้หนา้ทีจ่ัดท าบนัทกึสรุป

รายละเอยีดค าขอ ส าเนาเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้ม
จัดท าร่างหนังสอืขอรับเงนิเงนิสนิบนรางวลัและคา่ใชจ้่ายในการ

ด าเนนิงานจากศาลในนามของหน่วยงานกรมทรัพยส์นิทาง

ปัญญา (หน่วยงานเจา้ของรายไดเ้งนิคา่ปรับ) เพือ่น ามาจ่ายตาม
ระเบยีบฯ ตอ่ไป 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัท าการ ส านักป้องปราม 
การละเมดิทรัพยส์นิ 

ทางปัญญา 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
อธบิดพีจิารณาลงนามในหนังสอื 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัท าการ ส านักป้องปราม 
การละเมดิทรัพยส์นิ 

ทางปัญญา 
 

4) กำรพจิำรณำโดยหนว่ยงำนอืน่ 

ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง
พจิารณาจ่ายเงนิตามค าขอของกรมทรัพยส์นิทางปัญญา 

(หมายเหต:ุ (ส านักอ านวยการ ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและ
การคา้ระหวา่งประเทศกลาง ))  

365 วนั กระทรวงยตุธิรรม 

 

5) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีจั่ดท าสรุปสง่มอบเงนิใหฝ่้ายการเงนิ เพือ่แยกเขา้บัญชี

เงนิสนิบนรางวัลและคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน/เจา้หนา้ทีจ่ัดท า

บนัทกึรายละเอยีดเสนออธบิดพีจิารณาจ่ายเงนิสนิบนรางวัล 
(หมายเหต:ุ -)  

8 วนัท าการ ส านักป้องปราม 

การละเมดิทรัพยส์นิ 
ทางปัญญา 

 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

อธบิดพีจิารณาอนุมัตจิา่ยเงนิสนิบนรางวลั 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัท าการ ส านักป้องปราม 

การละเมดิทรัพยส์นิ 
ทางปัญญา 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

จดุรับค าขอ 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัพนกังำนเจำ้หนำ้ที ่ทีม่ภีำพถำ่ยและหมำยเลข
ประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีใชบ้ตัรอืน่ยนืยันตวัตนแทนการใชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน) 

- 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัเจำ้หนำ้ทีข่องรฐั ทีม่ภีำพถำ่ยและหมำยเลข

ประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีใชบ้ตัรอืน่ยนืยันตวัตนแทนการใชส้ าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน) 

- 

4) 
 

บตัรประจ ำตวัอืน่ทีห่นว่ยงำนของรฐัออกใหท้ีม่ภีำพถำ่ยและ
หมำยเลขประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีใชบ้ตัรอืน่ยนืยันตวัตนแทนการใชส้ าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 

 

ทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส าเนาทะเบยีนบา้นจะตอ้งมหีนา้แรกทีแ่สดงรายการเกีย่วกับ
บา้น และหนา้อืน่ทีม่รีายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิการในเรือ่งนี้) 

จดุรับค าขอ 

6) 

 

แบบ สร.02 (แบบค ำขอรบัเงนิสนิบน) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักป้องปรามการละเมดิทรัพยส์นิ

ทางปัญญา 

7) 
 

แบบ สร.01 (ใบแจง้ควำมน ำจบั) (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีแจง้ความน าจับไวต้อ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญา ) 

ส านักป้องปรามการละเมดิทรัพยส์นิ
ทางปัญญา 

8) 

 

หนงัสอืรบัแจง้ควำมน ำจบั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีแจง้ความน าจับตอ่พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจ หรอื
กองก ากบัการปราบปรามการกระท าความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง

เศรษฐกจิ และรับรองความถกูตอ้งจากผูรั้บแจง้ความน าจับหรอืหัวหนา้

สว่นราชการทีรั่บแจง้ความน าจับ) 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

9) 

 

บนัทกึประจ ำวนั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีแจง้ความน าจับตอ่พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจ หรอื

กองบงัคับการปราบปรามการกระท าความผดิเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง
เศรษฐกจิ) 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล 

10) 

 

หนงัสอืรบัแจง้ควำมน ำจบั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีแจง้ความน าจับตอ่กรมสอบสวนคดพีเิศษ และรับรอง
ความถกูตอ้งจากผูรั้บแจง้ความน าจับหรอืหัวหนา้สว่นราชการทีรั่บแจง้

ความน าจับ) 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

11) 
 

บนัทกึกำรรบัรองผลคด ีทีม่หีวัหนำ้ชุดจบักมุ หรอืหวัหนำ้
หนว่ยงำนทีจ่บักมุ เป็นผูร้บัรองผลคด ี

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(แบบค าขอรับเงนิสนิบน (แบบ สร.02) หนา้ที ่2 โดย

แบบฟอรม์เป็นแบบทีก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาก าหนด และตอ้งรับรอง
โดยหัวหนา้ชดุจับกมุ หรอืหัวหนา้หน่วยงานทีจ่ับกมุ) 

ส านักป้องปรามการละเมดิทรัพยส์นิ
ทางปัญญา 

12) 

 

ส ำเนำค ำพพิำกษำคดถีงึทีสุ่ด 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง) 

กระทรวงยตุธิรรม 

13) 

 

หนงัสอืรบัรองของศำลวำ่คดถีงึทีส่ดุแลว้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง) 

กระทรวงยตุธิรรม 

14) 

 

หนงัสอืมอบฉนัทะใหร้บัเงนิสนิบน (ถำ้ม)ี โดยใชแ้บบ สร.04 แบบ

ค ำขอรบัเงนิสนิบนรำงวลั (กรณีมอบฉนัทะรบัเงนิสนิบนรำงวลั) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักป้องปรามการละเมดิทรัพยส์นิ

ทางปัญญา 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

15) 

 

หลกัฐำนกำรเป็นทำยำทโดยธรรม (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

16) 

 

หลกัฐำนกำรเป็นผูจ้ดักำรมรดก (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ศาลยุตธิรรม) 

กระทรวงยตุธิรรม 

17) 

 

เอกสำรอืน่ๆ (ถำ้ม)ี เชน่ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูม้อบ

ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ ส ำเนำหนงัสอืส ำคญัแสดงกำรเปลีย่น
ชือ่ตวั ชือ่สกลุ เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((เป็นหลกัฐานจากหน่วยงานอืน่ๆ และการสง่ส าเนาหรอื
ภาพถา่ยเอกสารประกอบการแจง้ ส าเนาหรอืภาพถา่ยตอ้งครบถว้น

ชดัเจน และผูแ้จง้ตอ้งรับรองความถกูตอ้งดว้ย) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 563 ถนนนนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 
(หมายเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนผา่นเว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทางปัญญา www.ipthailand.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

3) สายดว่นกรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์1368 

(หมายเหต:ุ -)  
4) 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))  
5) 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) แบบ สร.01 

(หมายเหต:ุ (ใบแจง้ความน าจับ เฉพาะกรณีแจง้ความน าจับตอ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กรณีแจง้ความน าจับไวก้บั
พนักงานสอบสวน หรอืเจา้พนักงานต ารวจซึง่มหีนา้ทีส่บืสวนจับกมุทีม่ยีศตัง้แตร่อ้ยต ารวจตรขี ึน้ไป ใหเ้ป็นไปตาม
แบบทีห่น่วยงานนัน้ๆ ก าหนด และลงบนัทกึประจ าวนัไวท้ีท่ าการของเจา้พนักงานดว้ย กรณีแจง้ความน าจับไวต้อ่
เจา้หนา้ทีค่ดพีเิศษ หรอืพนักงานสอบสวนคดพีเิศษ กรมสอบสวนคดพีเิศษ ใหด้ าเนนิการตามหนังสอืรับแจง้ความ



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ของเจา้พนักงานนัน้ๆ))  
2) แบบ สร.02 

(หมายเหต:ุ (แบบค าขอรับเงนิสนิบน และบนัทกึการรับรองผลคด)ี)  
3) แบบ สร.04 

(หมายเหต:ุ (แบบค าขอรับเงนิสนิบนรางวลั (กรณีมอบฉันทะรับเงนิสนิบนรางวลั)))  
4) แบบ สร.05 

(หมายเหต:ุ (แบบค าขอรับเงนิสนิบนรางวลั (กรณีผูแ้จง้ความน าจับ หรอืเจา้หนา้ทีผู่จ้ับถงึแกก่รรม)))  
 

หมำยเหตุ 

1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืส าหรับประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารวา่มคีวามถกูตอ้ง

ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

2. กรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมถ่กูตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสาร
หลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอ) โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ

ภายในก าหนดระยะเวลา 90วนันับแตว่นัยืน่ค าขอและในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการสง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นภายใน

ก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการคนืค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้แจง้เหตุ
แหง่การคนืค าขอและสทิธใินการอทุธรณ์ใหท้ราบดว้ย 

 
3. เมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดช้ าระเงนิคา่ธรรมเนยีมใดๆ ใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไปแลว้ จะขอคนืคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไมไ่ดไ้มว่า่

ในกรณีใดๆ เวน้แต ่(1) มกีฎหมายบญัญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนยีม หรอื (2) ช าระคา่ธรรมเนยีมซ ้าซอ้นหรอืช าระเกนิ ซึง่การช าระ

ดงักลา่ว เกดิเนือ่งจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐ โดยมใิชค่วามผดิของผูช้ าระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณา
เป็นกรณีๆ ไป 

 
4. ในกรณีทีค่ าขอไมถ่กูตอ้งหรอืมเีอกสารไมถ่กูตอ้งครบถว้น และผูย้ืน่ค าขอ (เจา้ของค าขอ) หรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บมอบอ านาจ

ไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง เนือ่งจากไดท้ าการมอบอ านาจใหใ้หบ้คุคลนัน้มอี านาจยืน่ค าขอแทนและมอี านาจลงนามใน
บนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอดว้ยหากไมม่หีนังสอืมอบอ านาจดังกลา่วขา้งตน้ อาจท าใหเ้จา้หนา้ทีไ่มม่อี านาจรับค าขอได ้

 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 03/02/2563 

http://www.info.go.th/

