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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรยื่นขอรับเงินสินบนตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์
1. ชื่อกระบวนงำน: การยื่นขอรับเงินสินบนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ฯ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงิ นรำงวัลหรื อเงิ นสิ นบนคดีผลิ ตและจำหน่ำยผลิ ตภัณฑ์ซีดีหรื อ
ผลิ ตภัณฑ์เทปทีล่ ะเมิ ดต่อกฎหมำย พ.ศ.2547
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 1
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การยื่นขอรับเงินสินบนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ฯ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มกำรผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ซีดี สำนักป้องปรำมกำรละเมิ ดทรัพย์สินทำงปัญญำ ชัน้ 11 กรม
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี 11000 /ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริการ สถำนี ตำรวจที จ่ บั กุมผู้กระทำควำมผิ ด/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
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3)

4)

หมายเหตุ (หน่วยงำนที จ่ บั กุมผูก้ ระทำควำมผิ ด)
สถานที่ให้ บริการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (หน่วยงำนที จ่ บั กุมผูก้ ระทำควำมผิ ด)
สถานที่ให้ บริการ กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิ ดเกี ่ยวกับอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิ จ /ติ ดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (หน่วยงำนที จ่ บั กุมผูก้ ระทำควำมผิ ด)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
1.เป็ นผู้แจ้ งข้ อมูลการกระทาละเมิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซีดีหรื อผลิตภัณฑ์เทปที่เป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยลิขสิทธิ์
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เป็ นต้ นไป โดยแจ้ งต่อ
(1) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรื อผู้ซงึ่ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมาย หรื อ
(2) พนักงานสอบสวนหรื อพนักงานตารวจ ซึง่ มีหน้ าที่สืบสวนจับกุมที่มียศตังแต่
้ ร้อยตารวจตรี ขึ ้นไป
2.แจ้ งข้ อมูลโดยแสดงความประสงค์ขอรับเงินสินบน
3.แจ้ งข้ อมูลต่อผู้รับแจ้ งก่อนการจับกุม โดยมีหลักฐานการรับแจ้ งข้ อมูล ตามแบบที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กาหนด (แบบ สปป.1) หรื อลงบันทึกประจาวันไว้ ที่ที่ทาการของเจ้ าพนักงาน
วิธีการยื่นขอ
1.ใช้ แบบขอรับเงินสินบน (แบบ สปป.2) พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ
2.ยื่นขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้ อมกับการยื่นขอรับเงินรางวัลของเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู บั ผ่านหน่วยงานของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
จับ คือ สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แล้ วแต่กรณี

เงื่อนไข
1.ยื่นขอภายใน 180 วัน นับแต่วนั ที่พนักงานอัยการสัง่ ฟ้องโดยมีตวั ผู้ต้องหา (ครึ่งแรก) หรื อวันที่ศาลมีคาพิพากษาถึง
ที่สดุ ให้ ลงโทษจาเลย (ครึ่งหลัง) แล้ วแต่กรณี
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2.จ่ายให้ แก่ผ้ แู จ้ งข้ อมูลการกระทาละเมิด เมื่อข้ อมูลนันน
้ าไปสูก่ ารจับกุมสาเร็จ และข้ อมูลดังกล่าวมิใช่ข้อมูลเกี่ย วกับ
การกระทาความผิดที่ได้ มีการจับกุมตามกฎหมายอื่น หรื อเป็ นข่าวทางสื่อมวลชนอยูแ่ ล้ ว
3.จ่ายเงินสินบนในอัตราร้ อยละ 10 ของเงินรางวัล (กรณีการจับกุม ณ แหล่งเก็บ หรื อแหล่งจาหน่าย ให้ จา่ ยเฉพาะกรณี
ที่มีการยึดหรื ออายัดผลิตภัณฑ์ซีดี หรื อผลิตภัณฑ์เทปที่มีการกระทาละเมิด ซึง่ เจ้ าของลิขสิทธิ์ หรื อผู้ได้ รับอนุญาตจาก
เจ้ าของลิขสิทธิ์ได้ นางานอันมีลิขสิทธิ์นนออกจ
ั้
าหน่ายหรื อเผยแพร่ครัง้ สุดท้ ายไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน ก่อนวันจับกุม และมี
ของกลางในคดีตงแต่
ั ้ 300 ชิ ้น ขึ ้นไป จ่ายเงินรางวัลตามจานวนของกลางในคดีที่ปรากฏในบันทึกประจาวันและได้
หมายเลขคดี ชิ ้นละ 3 บาท)
4.คณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินรางวัลหรื อเงินสินบนตามระเบียบจะพิจารณาจ่ายจานวนกึ่งหนึง่ เมื่อพนักงาน
อัยการสัง่ ฟ้อง (มีตวั ผู้ต้องหา) และจ่ายส่วนที่เหลือทังหมด
้
เมื่อศาลมีคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ลงโทษจาเลย
5.ถ้ าคดีใดมีผ้ แู จ้ งข้ อมูลการกระทาละเมิดหลายคน ให้ จ่ายเงินสินบนโดยแบ่งเท่าๆ กัน ทุกคน เว้ นแต่จะมีหลักฐานตก
ลงกันไว้ เป็ นอย่างอื่น
6.การยื่นขอรับเงินสินบนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้ องยื่นมาพร้ อมกับการยื่นขอรับเงินรางวัลของเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู บั ผ่าน
หน่วยงาน ของเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู บั คือ สถานีตารวจที่จบั กุมผู้กระทาความผิดกรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แล้ วแต่กรณี และการจ่ายเงินสินบนจะจ่ายให้ ใน
อัตรา ร้ อยละ 10 ของเงินรางวัล
7.การพิจารณาจ่ายเงินรางวัลหรื อเงินสินบนเป็ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินรางวัลหรื อเงิน
สินบน
8.กรณีเอกสารประกอบการแจ้ งเป็ นภาษาต่างประเทศ ผู้แจ้ งต้ องจัดให้ มีคาแปลเป็ นภาษาไทย โดยมีคารับรองของผู้
แปลด้ วยว่าเป็ นคาแปลที่ถกู ต้ อง ยกเว้ นในส่วนที่เป็ นชื่อเฉพาะ
9.การส่งสาเนาหรื อภาพถ่ายเอกสารประกอบการแจ้ ง สาเนาหรื อภาพถ่ายต้ องครบถ้ วนชัดเจน และผู้แจ้ งต้ องรับรอง
ความถูกต้ องด้ วย
10.กรณีมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการแทน หนังสือมอบอานาจต้ องไม่ขาดช่วง และต้ องมีสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ประกอบด้ วย

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา
3)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่ลงรับ และ
1 วันทาการ สานักป้องปราม
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การละเมิด
ที่เกี่ยวข้ อง
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา
เจ้ าหน้ าที่จดั เตรี ยมข้ อมูล/ 26 วันทาการ สานักป้องปราม
เสนออธิบดีเห็นชอบ/เตรี ยม
การละเมิด
วาระและการประชุม
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา
ประชุมคณะกรรมการ
1 วันทาการ สานักป้องปราม
วินิจฉัยการจ่ายเงินรางวัล
การละเมิด
หรื อเงินสินบน พิจารณา
ทรัพย์สินทาง
อนุมตั จิ า่ ยเงินสินบน
ปัญญา
รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

หมำยเหตุ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

-

-

(แจ้ งผลการ
พิจารณาแก่ผ้ ยู ื่น
คาขอภายใน 7 วัน
นับแต่วนั พิจารณา
แล้ วเสร็จ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 28 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
บัตรประจำตัวอื่น 0
ที่หน่วยงำนของ
2)
รัฐออกให้

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

(กรณีใช้ บตั รอื่น
ยืนยันตัวตนแทน
กำรใช้ สำเนำบัตร
ประจำตัว
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ทะเบียนบ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

3)

หมำยเหตุ
ประชำชน)
(สำเนำทะเบียน
บ้ ำนจะต้ องมีหน้ ำ
แรกที่แสดง
รำยกำรเกี่ยวกับ
บ้ ำน และหน้ ำอื่น
ที่มีรำยชื่อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับกำร
ดำเนินกำรในเรื่ อง
นี ้ )

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบ สปป.2

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

1

แบบ สปป.1
(แบบรับแจ้ ง
ข้ อมูลกำรกระทำ
ละเมิด คดีผลิต
และจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ซีดี
หรื อผลิตภัณฑ์
เทปที่ละเมิดต่อ

สำนักป้องปรำม
กำรละเมิด
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

2)

หมำยเหตุ
(แบบคำขอรับเงิน
สินบน คดีผลิต
และจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ซีดี หรื อ
ผลิตภัณฑ์เทปที่
ละเมิดต่อ
กฎหมำย)
(กรณีแจ้ งข้ อมูล
กำรกระทำละเมิด
ไว้ ตอ่ กรมทรัพย์
สินทำงปัญญำ)
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
กฎหมำย)
บันทึกกำรจับกุม
ของพนักงำน
เจ้ ำหน้ ำที่
หนังสือมอบ
ฉันทะให้ หวั หน้ ำ
คณะผู้จบั กุม
เป็ นผู้รับเงิน
สินบน (ถ้ ำมี)
บันทึกประจำวัน
และหมำยเลขคดี
คำสัง่ ฟ้องของ
พนักงำนอัยกำร
(เฉพำะกรณี
ขอรับเงินสินบน
ครึ่งแรก)
รำยงำนแสดง
รำยละเอียดกำร
แจ้ งข้ อมูลกำร
กระทำละเมิด
หรื อกำร
ปฏิบตั งิ ำน
แล้ วแต่กรณี
ข้ อตกลงในกำร
แบ่งเงินรำงวัล
หรื อเงินสินบน
(ถ้ ำมี)
คำพิพำกษำศำล
ที่คดีถึงที่สดุ ให้

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ
-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ลงโทษจำเลย
(เฉพำะกรณี
ขอรับเงินสินบน
ครึ่งหลัง)
คำรับรองว่ำคดี
ถึงที่สดุ แล้ วของ
10) หัวหน้ ำ
หน่วยงำนที่
จับกุม
หลักฐำนกำรเป็ น
11) ทำยำทโดยธรรม
(ถ้ ำมี)
หลักฐำนกำรเป็ น
12) ผู้จดั กำรมรดก
(ถ้ ำมี)
แบบ สปป.5

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ฉบับ

(เฉพำะกรณีขอรับ
เงินสินบน ครึ่ง
หลัง)

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

-

สำนักงำนศำล
ยุตธิ รรม

0

1

ฉบับ

-

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(หนังสือรับรอง
ของเจ้ ำของ
ลิขสิทธิ์หรื อผู้ได้ รับ
อนุญำตจำก
เจ้ ำของลิขสิทธิ์)
-

13)

เอกสำรอื่นๆ (ถ้ ำ มี) เช่น สำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชนผู้มอบ
14) ฉันทะ และผู้รับ
มอบฉันทะ
สำเนำหนังสือ
สำคัญแสดงกำร
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สกุล เป็ นต้ น

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนี 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 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบ สปป.1
(แบบรับแจ้งข้อมูลกำรกระทำละเมิ ด คดี ผลิ ตและจำหน่ำยผลิ ตภัณฑ์ ซีดี หรื อผลิ ตภัณฑ์เทปทีล่ ะเมิ ดต่อกฎ
หทำย)
2)

แบบ สปป.2
(แบบคำขอรับเงิ นสิ นบน คดี ผลิ ตและจำหน่ำยผลิ ตภัณฑ์ ซีดี หรื อผลิ ตภัณฑ์เทปทีล่ ะเมิ ดต่อกฎหมำย)

3)

แบบ สปป.5
(หนังสื อรับรองของเจ้ำของลิ ขสิ ทธิ์ หรื อผุไ้ ด้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิ ขสิ ทธิ์ )
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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 ยื่นคาขอ และในกรณีที่ผ้ ยู ื่นคาขอไม่ดาเนินการส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ ครบถ้ วนภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ ถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอโดยเจ้ าหน้ าที่จะดาเนินการคืนคาขอ
ให้ 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

29/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
วัลลพ ศรี วิลยั
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

