
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรยืน่ขอรบัเงนิสนิบนตำมระเบยีบส ำนกันำยกรฐัมนตรฯี 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

 1.เป็นผูแ้จง้ขอ้มลูกำรกระท ำละเมดิเกีย่วกบัผลติภัณฑซ์ดีหีรอืผลติภัณฑเ์ทปทีเ่ป็นควำมผดิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยลขิสทิธิ ์ตัง้แต่

วนัที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2546 เป็นตน้ไป โดยแจง้ตอ่ 

 (1) อธบิดกีรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ หรอืผูซ้ ึง่อธบิดกีรมทรัพยส์นิทำงปัญญำมอบหมำย หรอื 

  (2) พนักงำนสอบสวนหรอืพนักงำนต ำรวจ ซึง่มหีนำ้ทีส่บืสวนจับกมุทีม่ยีศตัง้แตร่อ้ยต ำรวจตรขี ึน้ไป 

 2.แจง้ขอ้มลูโดยแสดงควำมประสงคข์อรับเงนิสนิบน 

 3.แจง้ขอ้มลูตอ่ผูรั้บแจง้กอ่นกำรจับกมุ โดยมหีลักฐำนกำรรับแจง้ขอ้มูล ตำมแบบทีอ่ธบิดกีรมทรัพยส์นิทำงปัญญำก ำหนด 

(แบบ สปป.1) หรอืลงบนัทกึประจ ำวนัไวท้ีท่ีท่ ำกำรของเจำ้พนักงำน 

 

วธิกีำรยืน่ขอ 

 1.ใชแ้บบขอรับเงนิสนิบน (แบบ สปป.2) พรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบตำมระเบยีบกรมทรัพยส์นิทำงปัญญำฯ 

 2.ยืน่ขอตอ่กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำพรอ้มกบักำรยืน่ขอรับเงนิรำงวลัของเจำ้หนำ้ทีผู่จั้บผ่ำนหน่วยงำนของเจำ้หนำ้ทีผู่จั้บ คอื 

ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิกรมสอบสวนคดพีเิศษ กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผดิเกีย่วกบัอำชญำกรรมทำง

เศรษฐกจิ แลว้แตก่รณี 

 

 

เงือ่นไข 

 1.ยืน่ขอภำยใน 180 วนั นับแตว่นัทีพ่นักงำนอยักำรสัง่ฟ้องโดยมตีวัผูต้อ้งหำ (ครึง่แรก) หรอืวนัทีศ่ำลมคี ำพพิำกษำถงึทีส่ดุให ้

ลงโทษจ ำเลย (ครึง่หลงั) แลว้แตก่รณี 

 2.จำ่ยใหแ้กผู่แ้จง้ขอ้มูลกำรกระท ำละเมดิ เมือ่ขอ้มลูนัน้น ำไปสูก่ำรจับกมุส ำเร็จ และขอ้มลูดงักลำ่วมใิชข่อ้มลูเกีย่วกบักำรกระท ำ

ควำมผดิทีไ่ดม้กีำรจับกมุตำมกฎหมำยอืน่ หรอืเป็นขำ่วทำงสือ่มวลชนอยูแ่ลว้ 

 3.จำ่ยเงนิสนิบนในอตัรำรอ้ยละ 10 ของเงนิรำงวัล (กรณีกำรจับกมุ ณ แหลง่เก็บ หรอืแหลง่จ ำหน่ำย ใหจ้่ำยเฉพำะกรณีทีม่กีำร

ยดึหรอือำยัดผลติภัณฑซ์ดี ีหรอืผลติภัณฑเ์ทปทีม่กีำรกระท ำละเมดิ ซึง่เจำ้ของลขิสทิธิ ์หรอืผูไ้ดรั้บอนุญำตจำกเจำ้ของลขิสทิธิ์

ไดน้ ำงำนอนัมลีขิสทิธินั์น้ออกจ ำหน่ำยหรอืเผยแพร่ครัง้สดุทำ้ยไมเ่กนิ 1 ปี 6 เดอืน กอ่นวนัจับกมุ และมขีองกลำงในคดตีัง้แต ่

300 ชิน้ ขึน้ไป จ่ำยเงนิรำงวัลตำมจ ำนวนของกลำงในคดทีีป่รำกฏในบนัทกึประจ ำวนัและไดห้มำยเลขคด ีชิน้ละ 3 บำท) 

 4.คณะกรรมกำรวนิจิฉัยกำรจ่ำยเงนิรำงวลัหรอืเงนิสนิบนตำมระเบยีบจะพจิำรณำจ่ำยจ ำนวนกึง่หนึง่ เมือ่พนักงำนอยักำรสัง่ฟ้อง 

(มตีวัผูต้อ้งหำ) และจำ่ยสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด เมือ่ศำลมคี ำพพิำกษำถงึทีส่ดุใหล้งโทษจ ำเลย 

  5.ถำ้คดใีดมผีูแ้จง้ขอ้มลูกำรกระท ำละเมดิหลำยคน ใหจ้ำ่ยเงนิสนิบนโดยแบง่เทำ่ๆ กนั ทกุคน เวน้แตจ่ะมหีลกัฐำนตกลงกนัไว ้

เป็นอยำ่งอืน่ 

 

 6.กำรยืน่ขอรับเงนิสนิบนตอ่กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ ตอ้งยืน่มำพรอ้มกับกำรยืน่ขอรับเงนิรำงวลัของเจำ้หนำ้ทีผู่จั้บผำ่น

หน่วยงำน ของเจำ้หนำ้ทีผู่จ้ับ คอื สถำนตี ำรวจทีจ่ับกมุผูก้ระท ำควำมผดิกรมสอบสวนคดพีเิศษ กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำร

กระท ำควำมผดิเกีย่วกับอำชญำกรรมทำงเศรษฐกจิ แลว้แตก่รณี และกำรจำ่ยเงนิสนิบนจะจ่ำยใหใ้นอตัรำ รอ้ยละ 10 ของเงนิ

รำงวลั 

 

        7.กำรพจิำรณำจ่ำยเงนิรำงวลัหรอืเงนิสนิบนเป็นอ ำนำจหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำรวนิจิฉัยกำรจ่ำยเงนิรำงวัลหรอืเงนิสนิบน 

 

 8.กรณีเอกสำรประกอบกำรแจง้เป็นภำษำตำ่งประเทศ ผูแ้จง้ตอ้งจัดใหม้คี ำแปลเป็นภำษำไทย โดยมคี ำรับรองของผูแ้ปลดว้ยวำ่

เป็นค ำแปลทีถ่กูตอ้ง ยกเวน้ในสว่นทีเ่ป็นชือ่เฉพำะ 

 

 9.กำรสง่ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยเอกสำรประกอบกำรแจง้ ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยตอ้งครบถว้นชดัเจน และผูแ้จง้ตอ้งรับรองควำมถกูตอ้ง

ดว้ย 

 

 10.กรณีมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรแทน หนังสอืมอบอ ำนำจตอ้งไมข่ำดชว่ง และตอ้งมสี ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนผูม้อบ



อ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ ประกอบดว้ย 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กลุม่กำรผลติผลติภัณฑซ์ดี ีส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิ
ทำงปัญญำ ชัน้ 11 กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 563 ถนนนนทบรุ ี
ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

สถำนตี ำรวจทีจ่ับกมุผูก้ระท ำควำมผดิ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (หน่วยงำนทีจ่ับกมุผูก้ระท ำควำมผดิ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กรมสอบสวนคดพีเิศษ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (หน่วยงำนทีจ่ับกมุผูก้ระท ำควำมผดิ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผดิเกีย่วกบัอำชญำกรรม
ทำงเศรษฐกจิ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (หน่วยงำนทีจ่ับกมุผูก้ระท ำควำมผดิ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 28 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้หนำ้ทีล่งรับ และตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักป้องปรำมกำร
ละเมดิทรัพยส์นิทำง

ปัญญำ 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจำ้หนำ้ทีจ่ัดเตรยีมขอ้มลู/เสนออธบิดเีห็นชอบ/เตรยีมวำระและ
กำรประชมุ 

(หมำยเหต:ุ -)  

26 วนัท ำกำร ส ำนักป้องปรำมกำร

ละเมดิทรัพยส์นิทำง
ปัญญำ 

 

3) กำรพจิำรณำ 
ประชมุคณะกรรมกำรวนิจิฉัยกำรจำ่ยเงนิรำงวลัหรอืเงนิสนิบน 

พจิำรณำอนุมัตจิ่ำยเงนิสนิบน 

(หมำยเหต:ุ (แจง้ผลกำรพจิำรณำแกผู่ย้ืน่ค ำขอภำยใน 7 วนั นับ
แตว่นัพจิำรณำแลว้เสร็จ))  

1 วนัท ำกำร ส ำนักป้องปรำมกำร
ละเมดิทรัพยส์นิทำง

ปัญญำ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัอืน่ทีห่นว่ยงำนของรฐัออกให ้
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีใชบ้ตัรอืน่ยนืยันตวัตนแทนกำรใชส้ ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน) 

- 

3) ทะเบยีนบำ้น กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส ำเนำทะเบยีนบำ้นจะตอ้งมหีนำ้แรกทีแ่สดงรำยกำรเกีย่วกับ

บำ้น และหนำ้อืน่ทีม่รีำยชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนนิกำรในเรือ่งนี ้
) 

4) 

 

แบบ สปป.2 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(แบบค ำขอรับเงนิสนิบน คดผีลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑซ์ดี ี
หรอืผลติภัณฑเ์ทปทีล่ะเมดิตอ่กฎหมำย) 

กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 

5) 

 

แบบ สปป.1 (แบบรบัแจง้ขอ้มูลกำรกระท ำละเมดิ คดผีลติและ

จ ำหนำ่ยผลติภณัฑซ์ดี ีหรอืผลติภณัฑเ์ทปทีล่ะเมดิตอ่กฎหมำย) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีแจง้ขอ้มลูกำรกระท ำละเมดิไวต้อ่กรมทรัพยส์นิทำง

ปัญญำ) 

ส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิ

ทำงปัญญำ 

6) 
 

บนัทกึกำรจบักมุของพนกังำนเจำ้หนำ้ที ่
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิ

7) 

 

หนงัสอืมอบฉนัทะใหห้วัหนำ้คณะผูจ้บักมุ เป็นผูร้บัเงนิสนิบน (ถำ้

ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

บนัทกึประจ ำวนัและหมำยเลขคด ี

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิ

9) 
 

ค ำส ัง่ฟ้องของพนกังำนอยักำร (เฉพำะกรณีขอรบัเงนิสนิบนครึง่
แรก) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

10) 

 

รำยงำนแสดงรำยละเอยีดกำรแจง้ขอ้มูลกำรกระท ำละเมดิหรอืกำร

ปฏบิตังิำน แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิ

11) 

 

ขอ้ตกลงในกำรแบง่เงนิรำงวลัหรอืเงนิสนิบน (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 
 

ค ำพพิำกษำศำลทีค่ดถีงึทีสุ่ดใหล้งโทษจ ำเลย (เฉพำะกรณีขอรบั
เงนิสนิบน ครึง่หลงั) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

13) 
 

ค ำรบัรองวำ่คดถีงึทีส่ดุแลว้ของหวัหนำ้หนว่ยงำนทีจ่บักุม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีขอรับเงนิสนิบน ครึง่หลงั) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

14) 

 

หลกัฐำนกำรเป็นทำยำทโดยธรรม (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

15) 

 

หลกัฐำนกำรเป็นผูจ้ดักำรมรดก (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนศำลยุตธิรรม 

16) 

 

แบบ สปป.5 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หนังสอืรับรองของเจำ้ของลขิสทิธิห์รอืผูไ้ดรั้บอนุญำตจำก
เจำ้ของลขิสทิธิ)์ 

กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 

17) 

 

เอกสำรอืน่ๆ (ถำ้ม)ี เชน่ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูม้อบ

ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ ส ำเนำหนงัสอืส ำคญัแสดงกำรเปลีย่น
ชือ่ตวั ชือ่สกลุ เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคำ่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ 563 ถนนนนทบรุ ีต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) รอ้งเรยีนผำ่นเว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทำงปัญญำ www.ipthailand.go.th 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) สำยดว่นกรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณชิย ์1368 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ สปป.1 

(หมำยเหต:ุ (แบบรับแจง้ขอ้มูลกำรกระท ำละเมดิ คดผีลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑซ์ดี ีหรอืผลติภัณฑเ์ทปทีล่ะเมดิ
ตอ่กฎหทำย))  

2) แบบ สปป.2 

(หมำยเหต:ุ (แบบค ำขอรับเงนิสนิบน คดผีลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑซ์ดี ีหรอืผลติภัณฑเ์ทปทีล่ะเมดิตอ่
กฎหมำย))  

3) แบบ สปป.5 
(หมำยเหต:ุ (หนังสอืรับรองของเจำ้ของลขิสทิธิห์รอืผุไ้ดรั้บอนุญำตจำกเจำ้ของลขิสทิธิ)์)  

 

หมำยเหตุ 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรวำ่มคีวำมถกูตอ้ง
ครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิำรประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 



2. กรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไมถ่กูตอ้งครบถว้น เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำร

หลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงกำรรับค ำขอ) โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิ
ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 90วนันับแตว่นัยืน่ค ำขอ และในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรสง่เอกสำรเพิม่เตมิใหค้รบถว้นภำยใน

ก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่วใหถ้อืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอโดยเจำ้หนำ้ทีจ่ะด ำเนนิกำรคนืค ำขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำขอพรอ้มทัง้แจง้เหตุ
แหง่กำรคนืค ำขอและสทิธใินกำรอทุธรณ์ใหท้รำบดว้ย 

 

3. เมือ่ผูย้ืน่ค ำขอไดช้ ำระเงนิคำ่ธรรมเนยีมใดๆ ใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทำงปัญญำไปแลว้ จะขอคนืคำ่ธรรมเนยีมดงักลำ่วไมไ่ดไ้มว่ำ่
ในกรณีใดๆ เวน้แต ่(1) มกีฎหมำยบญัญัตไิวใ้หค้นืคำ่ธรรมเนยีม หรอื (2) ช ำระคำ่ธรรมเนยีมซ ้ำซอ้นหรอืช ำระเกนิ ซึง่กำรช ำระ

ดงักลำ่ว เกดิเนือ่งจำกควำมผดิพลำดของเจำ้หนำ้ทีรั่ฐ โดยมใิชค่วำมผดิของผูช้ ำระซึง่กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำจะไดพ้จิำรณำ
เป็นกรณีๆ ไป 

 
4. ในกรณีทีค่ ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืมเีอกสำรไมถู่กตอ้งครบถว้น และผูย้ืน่ค ำขอ (เจำ้ของค ำขอ) หรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจ

ไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่ค ำขอดว้ยตนเอง เนือ่งจำกไดท้ ำกำรมอบอ ำนำจใหใ้หบ้คุคลนัน้มอี ำนำจยืน่ค ำขอแทนและมอี ำนำจลงนำมใน

บนัทกึขอ้ตกลงกำรรับค ำขอดว้ยหำกไมม่หีนังสอืมอบอ ำนำจดังกลำ่วขำ้งตน้ อำจท ำใหเ้จำ้หนำ้ทีไ่มม่อี ำนำจรับค ำขอได ้
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรยืน่ขอรับเงนิสนิบนตำมระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรฯี  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักป้องปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำ กรมทรัพยส์นิทำงปัญญำ ส ำนักป้อง

ปรำมกำรละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีต่อ่เนือ่งจำกหน่วยงำนอืน่ 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุมัต ิ

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรวีำ่ดว้ยกำรจ่ำยเงนิรำงวัลหรอืเงนิสนิบนคดผีลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑซ์ดีหีรอืผลติภัณฑเ์ทปที่
ละเมดิตอ่กฎหมำย พ.ศ.2547  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ไมม่ ี

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 1 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] กำรยืน่ขอรับเงนิสนิบนตำมระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรฯี 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: 29/08/2558 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


