
  

 
 

 

 

 

 
ประกาศกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา 

เร่ือง  การแจง้ขอ้มูลตวัแทนรบัมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

พ.ศ. 2548 

 

 

 

  ตามที่กรมทรัพย์สนิทางปัญญาได้ออกประกาศเร่ือง การแจ้งข้อมูลตัวแทน 

รับมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา เพ่ือให้การรวบรวมฐานข้อมูลเบ้ืองต้น

เกี่ยวกบัตัวแทนรับมอบอ านาจในการด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีระบบ 

ตลอดจนสามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งก่อให้เกดิความสะดวก 

รวดเรว็ในการด าเนินคดีและขจัดปัญหาความสบัสนเกี่ยวกบัตัวแทนรับมอบอ านาจ  น้ัน 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และตามพระราชบัญญัติลิขสทิธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสทิธิบัตร 

พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสทิธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ

พระราชบัญญัติสทิธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า  

พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 

ประกอบกบัมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2536 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2539 และวันที่ 

1 เมษายน 2540 ที่ให้ด าเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาอย่างจริงจัง 

และต่อเน่ือง อธิบดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี 

 

  ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศกรมทรัพย์สนิทางปัญญา เร่ือง การแจ้งข้อมูลตัวแทน 

รับมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2544  

 

  ข้อ 2  เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มอบอ านาจให้ตัวแทนด าเนินคดี

ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาอาจแจ้งข้อมูลตัวแทนรับมอบอ านาจดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 
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           การแจ้งข้อมูลตัวแทนรับมอบอ านาจตามวรรคแรก มิใช่การจดทะเบียน

ก่อให้เกดิสทิธิใดๆ ตามกฎหมาย เป็นเพียงการรวบรวมฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ

ข้อมูลแก่ประชาชน และอ านวยความสะดวก รวดเรว็ในการด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา

เท่าน้ัน 

 

  ข้อ 3  การย่ืนค าขอแจ้งข้อมูลตัวแทนรับมอบอ านาจ ค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลง  

ค าขอยกเลิก ค าขอต่ออายุหนังสอืรับรอง และค าขอออกหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบ

อ านาจด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาฉบับใหม่ ตามประกาศน้ีให้ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส านัก

ลิขสทิธิ์ กรมทรัพย์สนิทางปัญญา หรือ ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดในแต่ละจังหวัด หรือโดยวิธีอื่น

ตามที่อธิบดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญาประกาศก าหนด 

 

  ข้อ 4  การแจ้งข้อมูลตัวแทนรับมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ให้ใช้แบบพิมพ์ค าขอท้ายประกาศน้ี  ดังน้ี 

   (1)  ค าขอแจ้งข้อมูลตัวแทนรับมอบอ านาจ 

       ด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา  ให้ใช้แบบ ตทป. 1  

   (2)  ค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลตัวแทน 

       รับมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิด 

       ทรัพย์สนิทางปัญญา    ให้ใช้แบบ ตทป. 2 

   (3)  ค าขอยกเลิกข้อมูลตัวแทนรับมอบอ านาจ 

                                  ด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา  ให้ใช้แบบ ตทป. 3 

   (4)  ค าขอต่ออายุหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทน 

       รับมอบอ านาจด าเนินคดี 

       ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา   ให้ใช้แบบ ตทป. 4  

(5)  ค าขอออกหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทน 

รับมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สนิ 

       ทางปัญญาฉบับใหม่    ให้ใช้แบบ ตทป. 5 

    

  ข้อ 5  การย่ืนค าขอตามข้อ 4 ให้เจ้าของสทิธิหรือผู้รับมอบอ านาจด าเนินการ

ดังต่อไปน้ี 

           (5.1)  การย่ืนค าขอแจ้งข้อมูลตัวแทนรับมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิด

ทรัพย์สนิทางปัญญาให้ย่ืนค าขอโดยใช้แบบ ตทป. 1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปน้ี 
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    (5.1.1)  หนังสอืมอบอ านาจล าดับแรก หากส่งส าเนา ให้รับรอง

ส าเนาถูกต้องและต้นฉบับหนังสอืมอบอ านาจช่วงให้เป็นตัวแทนรับมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิด

ทรัพย์สนิทางปัญญาโดยไม่ขาดสาย 

    (5.1.2) ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ส่งส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

    (5.1.3) ในกรณีเป็นนิติบุคคลให้ส่งหนังสอืรับรองนิติบุคคลซ่ึงเป็น

ฉบับปัจจุบัน โดยมีค ารับรองของผู้มีอ านาจให้ค ารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่

วันที่ออกหนังสือรับรองน้ัน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

มอบอ านาจ เว้นแต่ในกรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังตามกฎหมายต่างประเทศให้ส่งเอกสารตาม 

(5.1.4)  

โดยมีการระบุข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้ด้วย 

    (5.1.4) กรณีการมอบอ านาจได้กระท าในต่างประเทศให้ส่งส าเนา

หนังสอืมอบอ านาจฉบับภาษาต่างประเทศพร้อมค าแปลภาษาไทยที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แปล 

และส าเนาหนังสอืมอบอ านาจฉบับภาษาต่างประเทศต้องมีค ารับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ผู้มี

อ านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสลุไทย หรือหัวหน้าส านักงานสงักดักระทรวงพาณิชย์ 

ซ่ึงประจ าอยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอ านาจมีถิ่นที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระท าแทน

บุคคลดังกล่าว หรือมีค ารับรองของบุคคลซ่ึงกฎหมายของประเทศน้ันให้มีอ านาจรับรองลายมือช่ือ  

      ในกรณีที่หนังสือมอบอ านาจได้กระท าในประเทศไทย 

โดยผู้มอบอ านาจไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ให้ส่งส าเนาหนังสอืเดินทาง หรือส าเนาหนังสอื

รับรองถิ่นที่อยู่ช่ัวคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้เจ้าหน้าที่เหน็ว่าในขณะมอบอ านาจ ผู้น้ันได้เข้า

มาในประเทศไทยจริง 

    (5.1.5)  หนังสอืยืนยันความเป็นเจ้าของลิขสทิธิ์ หากส่งส าเนา 

ให้รับรองส าเนาถูกต้อง 

    (5.1.6)  กรณีได้รับสทิธิมาโดยการโอนหรืออนุญาต ให้แนบส าเนา

สญัญาโอน หรืออนุญาตโดยไม่ขาดสาย พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

    (5.1.7)  รูปถ่ายตัวแทนรับมอบอ านาจขนาด 2 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 

เดือน จ านวน 3 รูป ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ไม่สวมเคร่ืองแบบ 

    (5.1.8)  ในกรณีที่ตัวแทนผู้รับมอบอ านาจเป็นข้าราชการ ให้ส่ง

หนังสือรับรองจากต้นสงักดัว่าเป็นข้าราชการในสงักดัและยินยอมอนุญาตให้ข้าราชการผู้น้ันเป็น

ตัวแทนรับมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาได้ 
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    (5.1.9)  หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

      

   (5.2)  การย่ืนค าขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าขอแจ้งข้อมูลที่ได้แจ้งไว้แล้ว 

ตาม (5.1) ให้ย่ืนค าขอโดยใช้แบบ ตทป. 2 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

             (5.2.1)  หลักฐานเกี่ยวกบัรายการที่ขอแก้ไขเปล่ียนแปลง 

จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

             (5.2.2)  ในกรณีการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงมีผลท าให้ต้องแก้ไข

เปล่ียนแปลงหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบอ านาจ ให้แนบเอกสารหลักฐาน ดังน้ี 

                 (ก)  หนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบอ านาจ 

ฉบับเดิม 

                 (ข)  รูปถ่ายตัวแทนรับมอบอ านาจขนาด 2 น้ิว ถ่ายไว้ 

ไม่เกนิ 6 เดือน จ านวน 3 รูป ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ไม่สวมเคร่ืองแบบ 

 

   (5.3)  การย่ืนค าขอยกเลิกค าขอแจ้งข้อมูลตัวแทนรับมอบอ านาจ 

ที่ได้ย่ืนไว้ตาม (5.1)  ให้ย่ืนค าขอโดยใช้แบบ ตทป.3 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

    (5.3.1) หนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบอ านาจฉบับที่ 

ขอยกเลิกในกรณีที่ผู้มอบอ านาจไม่อาจน าหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบอ านาจมามอบได้ 

ให้ผู้ขอน าส่งหนังสอืแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐานว่าได้ยกเลิกการมอบอ านาจให้แก่

ตัวแทนดังกล่าวแล้ว  โดยระบุว่าหากตัวแทนน าหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนไปใช้ในทางไม่ชอบ  

จะด าเนินคดีอาญากบัตัวแทนดังกล่าว และให้ส่งส าเนาหนังสอืยกเลิกการเป็นตัวแทนที่ได้แจ้ง 

ต่อตัวแทนดังกล่าว พร้อมหลักฐานลงทะเบียนตอบรับ 

    (5.3.2)  หลักฐานอื่น (ถ้ามี) 

 

(5.4)  การขอต่ออายุหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบอ านาจ  

ให้ย่ืนค าขอโดยใช้แบบ ตทป. 4 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเช่นเดียวกบัข้อ (5.1) พร้อมทั้ง

หนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบอ านาจฉบับที่หมดอายุแล้ว 

 

(5.5)  การขอออกหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบอ านาจฉบับใหม่ 

เน่ืองจากหนังสอืรับรองช ารุดหรือสญูหายให้ย่ืนค าขอโดยใช้แบบ ตทป. 5 พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
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    (5.5.1)  หลักฐานการแจ้งความว่าหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทน

รับมอบอ านาจสญูหาย หรือ 

(5.5.2)  หนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบอ านาจฉบับที่ช ารุด 

(5.5.3)  รูปถ่ายตัวแทนรับมอบอ านาจขนาด 2 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 

6 เดือน จ านวน 3 รูป ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ไม่สวมเคร่ืองแบบ 

 

  ข้อ 6  ภายใต้บังคับข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 เม่ือเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

ได้รับค าขอแจ้งข้อมูลตัวแทนรับมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาแล้ว เจ้าหน้าที่ 

จะพิจารณาค าขอและเอกสารหลักฐาน หากครบถ้วนถูกต้องตามประกาศน้ี กรมทรัพย์สนิทางปัญญา

จะออกหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบอ านาจให้ 

          หากค าขอและเอกสารมีข้อบกพร่องในส่วนอนัเป็นสาระส าคัญ เจ้าหน้าที่จะ

ปฏเิสธไม่รับค าขอจนกว่าผู้ขอจะด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน 

          หนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบอ านาจตามข้อ 6 วรรคแรก ให้มีอายุ 

ไม่เกนิระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ในหนังสือมอบอ านาจ แต่ไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกหนังสือ

รับรอง และอาจขอต่ออายุได้ภายในหกสบิวันก่อนวันสิ้นอายุ 

 

  ข้อ 7  ในกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลตัวแทนรับมอบอ านาจ หรือยกเลิก

ค าขอแจ้งข้อมูลตัวแทนรับมอบอ านาจที่ได้แจ้งไว้แล้ว ให้เจ้าของสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 

หรือผู้รับมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ย่ืนค าขอต่อเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญาหรือเจ้าหน้าที่ส  านักงานพาณิชย์จังหวัดภายในเจด็วัน นับแต่วันที่ได้มีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลดังกล่าว   

 

  ข้อ 8  ตัวแทนรับมอบอ านาจหน่ึงคนให้มีหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนได้หน่ึงใบ

เท่าน้ัน หากตัวแทนรับมอบอ านาจรายใดมีหนังสือรับรองมากกว่าหน่ึงใบโดยไม่แจ้งให้กรม

ทรัพย์สินทางปัญญาทราบและคืนหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนภายใน 7 วัน กรมทรัพย์สนิ 

ทางปัญญาจะท าการยกเลิกหนังสอืรับรองของตัวแทนดังกล่าวทั้งหมด และจะแจ้งให้เจ้าของสทิธิ

และผู้มอบอ านาจทราบการยกเลิกโดยไม่ชักช้า และจะไม่ท าการออกหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทน

ให้แก่ตัวแทนดังกล่าวอกี 

 

  ข้อ 9  ในกรณีที่ตัวแทนรับมอบอ านาจน าหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบ

อ านาจไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ หรือน าไปใช้ในทางที่ไม่สจุริตอนัก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้อื่น 
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หรือกรมทรัพย์สนิทางปัญญา เช่น จับกุมเพลงที่มีการอ้างสทิธิจัดเกบ็ค่าลิขสทิธิ์ซ า้ซ้อนกนั 

หลายราย หรือใช้หนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบอ านาจของบริษัทหน่ึงไปอ้างว่าเป็นตัวแทน

รับมอบอ านาจของอกีบริษัทหน่ึง โดยไม่ปรากฏช่ือบริษัทดังกล่าวในหนังสอืรับรองดังกล่าว  

หรือแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใช้หนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบอ านาจคู่กบั

หนังสอืมอบอ านาจคนละฉบับกบัที่ย่ืนไว้ต่อกรมทรัพย์สนิทางปัญญา เป็นต้น กรมทรัพย์สิน 

ทางปัญญาจะยกเลิกและเรียกคืนหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจากผู้มอบอ านาจ และจะไม่ออก

หนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนให้แก่ตัวแทนดังกล่าวน้ันอกี 

 

  ข้อ 10 ในกรณีที่ประกาศน้ีก าหนดให้ส่งคืนหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบ

อ านาจด าเนินคดีละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาให้แก่กรมทรัพย์สนิทางปัญญา แต่ไม่ได้ส่งคืน  

กรมทรัพย์สนิทางปัญญาจะไม่ด าเนินการออกหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทนรับมอบอ านาจให้แก่ 

ผู้มอบอ านาจจนกว่าผู้มอบอ านาจ หรือตัวแทนรับมอบอ านาจจะส่งคืนหนังสอืรับรองการเป็นตัวแทน

รับมอบอ านาจให้กบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา เว้นแต่ มีเหตุผลสมควร และผู้มอบอ านาจได้แจ้งเหตุ

แห่งการน้ันให้กรมทรัพย์สนิทางปัญญาทราบเป็นหนังสอืโดยไม่ชักช้า 
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                                (นายคณิสสร  นาวานุเคราะห์) 

                      อธิบดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

       


