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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรย่ืนขอรับเงนิสินบนตำมระเบียบกรมทรัพย์สินทำงปัญญำฯ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกัปอ้งปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การย่ืนขอรับเงินสินบนตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกัปอ้งปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนมุตัิ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าดว้ยการจ่ายเงินสินบนรางวลัและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พ.ศ. 2556 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การย่ืนขอรับเงินสินบนตามระเบียบกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาฯ  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ กลุ่มการผลิตผลิตภณัฑ์ซีดี ส านกัป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชัน้ 11 กรม

ทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบรีุ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 /ติดต่อดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ สถานีต ารวจทีจ่บักมุผู้กระท าความผิด/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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หมายเหตุ (หน่วยงานทีรั่บแจ้งความน าจบั และหน่วยงานทีจ่บักมุผูก้ระท าความผิด) 
3) สถานท่ีให้บริการ กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ/ติดต่อ

ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (หน่วยงานทีรั่บแจ้งความน าจบั และหน่วยงานทีจ่บักมุผูก้ระท าความผิด) 

4) สถานท่ีให้บริการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (หน่วยงานทีรั่บแจ้งความน าจบั และหน่วยงานทีจ่บักมุผูก้ระท าความผิด) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์ 
 1.ผู้ขอรับเงินสินบนตามระเบียบฯ ต้องเป็นผู้แจ้งความน าจบัการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัตเิคร่ืองหมายการค้า 
พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ และคดีนัน้ศาลได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสดุแล้ว 
 2.ได้แจ้งความน าจบัไว้กบั 
 (1) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือผู้ซึง่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมาย ตามแบบ สร.๐๑ ตามท่ีระเบียบ
ฯ ก าหนด หรือ 
 (2) พนกังานสอบสวน หรือเจ้าพนกังานต ารวจ ซึง่มีหน้าท่ีสืบสวนจบักมุท่ีมียศตัง้แตร้่อยต ารวจตรีขึน้ไป โดยมีการลง
บนัทกึประจ าวนัไว้ท่ีท่ีท าการของเจ้าพนกังาน หรือ 
 (3) เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษ หรือพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยด าเนินการตามหนงัสือรับแจ้งความ
ของเจ้าพนกังาน 
 3.การแจ้งความน าจบัต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้แจ้งความน าจบั โดยระบ ุช่ือ สกลุ ท่ีอยูจ่ริงท่ีสามารถติดตอ่ได้
ให้ผู้ รับแจ้งความน าจบัทราบ และต้องระบขุ้อเท็จจริงหรือรายละเอียดอยา่งน้อย ดงันี  ้
 (1) รายละเอียดเก่ียวกบัการกระท าความผิด สถานท่ีเกิดเหต ุวนั เวลาท่ีเกิดเหต ุบคุคลและสิ่งของท่ีเก่ียวข้องกบัการ
กระท าความผิด 
 ( 2) ลกัษณะเบาะแส หรือเค้าเง่ือนท่ีเป็นประโยชน์จนน าไปสูก่ารจบักมุและลงโทษผู้กระท าความผิดได้ ทัง้นี ้จะต้องไม่
เป็นสิ่งท่ีผู้ มีอ านาจหน้าท่ีมีข้อมลูรายละเอียดอยูแ่ล้ว หรือเป็นข้อมลูรายละเอียดท่ีทราบได้โดยทัว่ไปตามส่ือตา่งๆ ก่อน
วนั เวลา ท่ีแจ้งความน าจบั 
 
วิธีการย่ืนขอ 
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 1.ใช้แบบค าขอรับเงินสินบน (แบบ สร.02) บนัทกึรับรองผลคดี พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบตามระเบียบกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาฯ 
 2.ย่ืนขอตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมกบัการย่ืนขอรับเงินรางวลัของเจ้าหน้าท่ีผู้จบัผา่นหน่วยงานของเจ้าหน้าท่ีผู้
จบั คือ สถานีต ารวจท่ีจบักมุผู้กระท าความผิดกรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิด
เก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แล้วแตก่รณี 
 
เง่ือนไข 
 1.ย่ืนขอภายใน 4 ปี นบัแตว่นัท่ีศาลได้มีค าพิพากษาถึงท่ีสดุ 
 2.จา่ยเงินสินบนในอตัรา 1 ใน 3 ของเงินรางวลัท่ีได้รับ 
 3.บคุคลท่ีไมมี่สิทธิได้รับเงินสินบน 
 (1) พนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีสืบสวน จบักมุ ร้องทกุข์ กลา่วโทษ หรือด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบญัญตัเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ หรือบคุคลท่ีมีอ านาจหรือหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการปอ้ง
ปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 (2) ข้าราชการ พนกังานราชการ และลกูจ้างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
 (3) กรรมการ อนกุรรมการ ตามพระราชบญัญัตเิคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
 (4) เจ้าของเคร่ืองหมายการค้า ตลอดจนพนกังาน ลกูจ้าง หรือตวัแทนของบคุคลดงักลา่ว 
 (5) ผู้กระท าความผิดหรือมีสว่นร่วมในการกระท าความผิด 
 4.กรณีมีผู้แจ้งความน าจบัหลายคน ให้ถือวา่ผู้แจ้งความน าจบัก่อนเป็นผู้ มีสิทธิได้รับเงินสินบน แตถ้่ามีผู้แจ้งความน าจบั
หลายคน ให้แบง่จา่ยเงินสินบนในอตัราเทา่กนัทกุคน 
 
         5.กรณีเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเอกสารหลกัฐานการขอรับเงินไมค่รบถ้วนถกูต้อง เม่ือเจ้าหน้าท่ีสัง่แก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้
ถกูต้องและน าสง่หลกัฐานสง่ตอ่เจ้าหน้าท่ีภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ถือวา่ผู้แจ้งความน าจบัหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จบั
สละสิทธิท่ีจะขอรับเงินสินบนรางวลั และให้เงินสินบนรางวลัตกเป็นรายได้ของแผน่ดินตอ่ไป 
 
         6.เม่ืออธิบดีได้อนมุตักิารสัง่จา่ยเงินสินบน กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งผู้แจ้งความน าจบัหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จบั
เป็นหนงัสือสง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือแจ้งโดยวิธีอ่ืนท่ีอธิบดีก าหนด และให้ผู้แจ้งความน าจบัหรือเจ้าหน้าท่ีผู้
จบัมาแสดงตนเพ่ือขอรับเงินสินบนรางวลั ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง หากไมม่าในก าหนดดงักลา่ว ถือวา่ผู้แจ้ง
ความน าจบัหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จบัสละสิทธิท่ีจะขอรับเงินสินบนรางวลั และให้เงินสินบนรางวลัตกเป็นรายได้ของแผ่นดนิ
ตอ่ไป 
 
 7.การย่ืนขอรับเงินสินบนตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาวา่ด้วยการจ่ายเงิน สินบนรางวลัและคา่ใช้จา่ยในการ
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ด าเนินงาน พ.ศ. 2556 เป็นการย่ืนขอรับเงินสินบนจากเงินคา่ปรับตามค าพิพากษาของศาลในคดีเดียวกนั กบัคดีท่ีย่ืน
ขอรับเงินรางวลั ต้องย่ืนมาพร้อมกบัการย่ืนขอรับเงินรางวลัของหนว่ยงานเจ้าหน้าท่ีผู้จบัเสมอ เงินคา่ปรับท่ีได้รับจาก
ส านกังานศาลยตุธิรรมจะน ามาแบง่เป็น 4 สว่น ได้แก่ คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 1 สว่น (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) 
เงินสินบน 1 สว่น (ผู้แจ้งความน าจบัตามระเบียบ) เงินรางวลั 2 สว่น (เจ้าหน้าท่ีผู้ มีสว่นร่วมในการจบักมุผู้กระท า
ความผิด) ทัง้นี ้จ านวนเงินท่ีจะได้รับย่อมขึน้อยูก่บัจ านวนเงินท่ีได้รับจริงจากส านกังานศาลยตุธิรรม 
 
 8.การสง่ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารประกอบการแจ้ง ส าเนาหรือภาพถ่ายต้องครบถ้วนชดัเจน และผู้แจ้งต้องรับรอง
ความถกูต้องด้วย 
 
 9.กรณีเอกสารประกอบการย่ืนค าขอเป็นภาษาตา่งประเทศ ผู้ ย่ืนค าขอต้องจดัให้มีค าแปลภาษาไทย โดยมีค ารับรองของ
ผู้แปลด้วยวา่เป็นค าแปลท่ีถกูต้อง ยกเว้นในสว่นท่ีเป็นช่ือเฉพาะ 
 
 10.กรณีมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนด าเนินการแทน หนงัสือมอบอ านาจต้องไมข่าดชว่ง และต้องมีส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ประกอบด้วย 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีลงรับ และ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
ท่ีเก่ียวข้อง 
 

1 วนัท าการ ส านกัปอ้งปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

(ย่ืนขอตอ่กร
มทรัพย์สินทาง
ปัญญาพร้อมกบั
การย่ืนขอรับเงิน
รางวลัของ
เจ้าหน้าท่ีผู้จบั
ผา่นหนว่ยงาน
ของเจ้าหน้าท่ีผู้จบั 
คือ สถานีต ารวจท่ี
จบัผู้กระท า
ความผิด กรม
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

สอบสวนคดีพิเศษ 
กองบงัคบัการ
ปราบปรามการ
กระท าความผิด
เก่ียวกบั
อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ แล้วแต่
กรณี) 

2) 

การพิจารณา 
 

กรณีเอกสารหลกัฐาน
ถกูต้อง เจ้าหน้าท่ีจดัท า
บนัทกึสรุปรายละเอียดค า
ขอ ส าเนาเอกสารหลกัฐาน
ท่ีเก่ียวข้อง พร้อมจดัท าร่าง
หนงัสือขอรับเงินเงินสินบน
รางวลัและคา่ใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานจากศาลในนาม
ของหนว่ยงานกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา (หนว่ยงาน
เจ้าของรายได้เงินคา่ปรับ) 
เพ่ือน ามาจา่ยตามระเบียบ
ฯ ตอ่ไป 
 

5 วนัท าการ ส านกัปอ้งปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

อธิบดีพิจารณาลงนามใน
หนงัสือ 
 

5 วนัท าการ ส านกัปอ้งปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- 

4) 
การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอ่ืน 
 

ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหวา่งประเทศ

365 วนั - (ส านกัอ านวยการ 
ศาลทรัพย์สินทาง
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

กลางพิจารณาจา่ยเงินตาม
ค าขอของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 

ปัญญาและ
การค้าระหวา่ง
ประเทศกลาง ) 

5) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีจดัท าสรุปสง่มอบ
เงินให้ฝ่ายการเงิน เพ่ือแยก
เข้าบญัชีเงินสินบนรางวลั
และคา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนินงาน/เจ้าหน้าท่ีจดัท า
บนัทกึรายละเอียดเสนอ
อธิบดีพิจารณาจา่ยเงิน
สินบนรางวลั 
 

8 วนัท าการ ส านกัปอ้งปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- 

6) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

อธิบดีพิจารณาอนมุตัิ
จา่ยเงินสินบนรางวลั 
 

5 วนัท าการ ส านกัปอ้งปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   389 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) บตัรประจ ำตวั - 0 1 ฉบบั (กรณีใช้บตัรอ่ืน



7/13 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

พนกังำน
เจ้ำหน้ำท่ี ท่ีมี
ภำพถ่ำยและ
หมำยเลข
ประจ ำตวั
ประชำชน 

ยืนยนัตวัตนแทน
กำรใช้ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน) 

3) 

บตัรประจ ำตวั
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
ท่ีมีภำพถ่ำยและ
หมำยเลข
ประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีใช้บตัรอ่ืน
ยืนยนัตวัตนแทน
กำรใช้ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน) 

4) 

บตัรประจ ำตวัอ่ืน
ท่ีหนว่ยงำนของ
รัฐออกให้ท่ีมี
ภำพถ่ำยและ
หมำยเลข
ประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีใช้บตัรอ่ืน
ยืนยนัตวัตนแทน
กำรใช้ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน) 

5) 

ทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนจะต้องมีหน้ำ
แรกท่ีแสดง
รำยกำรเก่ียวกบั
บ้ำน และหน้ำอ่ืน
ท่ีมีรำยช่ือบคุคลท่ี
เก่ียวข้องกบักำร
ด ำเนินกำรในเร่ือง
นี ้) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แบบ สร.02 
(แบบค ำขอรับ
เงินสินบน) 

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

แบบ สร.01 (ใบ
แจ้งควำมน ำจบั) 
(ถ้ำมี) 

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

0 1 ฉบบั (กรณีแจ้งควำมน ำ
จบัไว้ตอ่กร
มทรัพย์สินทำง
ปัญญำ ) 

3) 

หนงัสือรับแจ้ง
ควำมน ำจบั 

ส ำนกังำนต ำรวจ
แหง่ชำติ 

0 1 ฉบบั (กรณีแจ้งควำมน ำ
จบัตอ่พนกังำน
สอบสวน สถำนี
ต ำรวจ หรือกอง
ก ำกบักำร
ปรำบปรำมกำร
กระท ำควำมผิด
เก่ียวกบั
อำชญำกรรมทำง
เศรษฐกิจ และ
รับรองควำม
ถกูต้องจำกผู้ รับ
แจ้งควำมน ำจบั
หรือหวัหน้ำสว่น
รำชกำรท่ีรับแจ้ง
ควำมน ำจบั) 

4) 

บนัทกึประจ ำวนั ส ำนกังำนต ำรวจ
แหง่ชำติ 

0 1 ฉบบั (กรณีแจ้งควำมน ำ
จบัตอ่พนกังำน
สอบสวน สถำนี
ต ำรวจ หรือกอง
บงัคบักำร
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ปรำบปรำมกำร
กระท ำควำมผิด
เก่ียวกบั
อำชญำกรรมทำง
เศรษฐกิจ) 

5) 

หนงัสือรับแจ้ง
ควำมน ำจบั 

กรมสอบสวนคดี
พิเศษ 

0 1 ฉบบั (กรณีแจ้งควำมน ำ
จบัตอ่กรม
สอบสวนคดีพิเศษ 
และรับรองควำม
ถกูต้องจำกผู้ รับ
แจ้งควำมน ำจบั
หรือหวัหน้ำสว่น
รำชกำรท่ีรับแจ้ง
ควำมน ำจบั) 

6) 

บนัทกึกำรรับรอง
ผลคดี ท่ีมี
หวัหน้ำชดุจบักมุ 
หรือหวัหน้ำ
หนว่ยงำนท่ี
จบักมุ เป็นผู้
รับรองผลคดี 

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

1 0 ฉบบั (แบบค ำขอรับเงิน
สินบน (แบบ 
สร.02) หน้ำท่ี 2 
โดยแบบฟอร์ม
เป็นแบบท่ีกรม
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำก ำหนด 
และต้องรับรอง
โดยหวัหน้ำชดุ
จบักมุ หรือ
หวัหน้ำหนว่ยงำน
ท่ีจบักมุ) 

7) 
ส ำเนำค ำ
พิพำกษำคดีถึง
ท่ีสดุ 

- 0 1 ฉบบั (ศำลทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
กำรค้ำระหวำ่ง
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประเทศกลำง) 

8) 

หนงัสือรับรอง
ของศำลวำ่คดีถึง
ท่ีสดุแล้ว 

- 1 0 ฉบบั (ศำลทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
กำรค้ำระหวำ่ง
ประเทศกลำง) 

9) 

หนงัสือมอบ
ฉนัทะให้รับเงิน
สินบน (ถ้ำมี) 
โดยใช้แบบ 
สร.04 แบบค ำ
ขอรับเงินสินบน
รำงวลั (กรณี
มอบฉนัทะรับเงิน
สินบนรำงวลั) 

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

1 0 ฉบบั - 

10) 
หลกัฐำนกำรเป็น
ทำยำทโดยธรรม 
(ถ้ำมี) 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 

11) 
หลกัฐำนกำรเป็น
ผู้จดักำรมรดก 
(ถ้ำมี) 

- 0 1 ฉบบั - 

12) 

เอกสำรอ่ืนๆ (ถ้ำ
มี) เชน่ ส ำเนำ
บตัรประจ ำตวั
ประชำชนผู้มอบ
ฉนัทะ และผู้ รับ
มอบฉนัทะ 
ส ำเนำหนงัสือ
ส ำคญัแสดงกำร
เปล่ียนช่ือตวั ช่ือ

- 0 1 ฉบบั (เป็นหลกัฐำนจำก
หนว่ยงำนอ่ืนๆ 
และกำรสง่ส ำเนำ
หรือภำพถ่ำย
เอกสำร
ประกอบกำรแจ้ง 
ส ำเนำหรือ
ภำพถ่ำยต้อง
ครบถ้วนชดัเจน 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สกลุ เป็นต้น และผู้แจ้งต้อง
รับรองควำม
ถกูต้องด้วย) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบรีุ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวดั

นนทบรีุ 11000 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผา่นเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th 
หมายเหต ุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายดว่นกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 1368 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบ สร.01 

(ใบแจ้งความน าจบั เฉพาะกรณีแจ้งความน าจบัต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรณีแจ้งความน าจบัไวก้บั
พนกังานสอบสวน หรือเจ้าพนกังานต ารวจซ่ึงมีหนา้ทีสื่บสวนจบักมุทีมี่ยศตัง้แต่ร้อยต ารวจตรีข้ึนไป ใหเ้ป็นไป
ตามแบบทีห่น่วยงานนัน้ๆ ก าหนด และลงบนัทึกประจ าวนัไวที้ท่ าการของเจ้าพนกังานดว้ย กรณีแจ้งความน า
จบัไวต่้อเจ้าหนา้ที่คดีพิเศษ หรือพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใหด้ าเนินการตามหนงัสือ
รับแจ้งความของเจ้าพนกังานนัน้ๆ) 
 

2) แบบ สร.02 
(แบบค าขอรับเงินสินบน และบนัทึกการรับรองผลคดี) 
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3) แบบ สร.04 

(แบบค าขอรับเงินสินบนรางวลั (กรณีมอบฉนัทะรับเงินสินบนรางวลั)) 
 

4) แบบ สร.05 
(แบบค าขอรับเงินสินบนรางวลั (กรณีผูแ้จ้งความน าจบั หรือเจ้าหน้าทีผู่จ้บัถึงแก่กรรม) 
 

 
19. หมำยเหตุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อส าหรับประชาชนจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารวา่มีความ
ถกูต้องครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
2. กรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมถ่กูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ (บนัทกึข้อตกลงการรับค าขอ) โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืน
เอกสารเพิ่มเตมิภายในก าหนดระยะเวลา 90วนันบัแตว่นัย่ืนค าขอและในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการสง่เอกสาร
เพิ่มเตมิให้ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ให้ถือวา่ผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการคืนค า
ขอให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอพร้อมทัง้แจ้งเหตแุหง่การคืนค าขอและสิทธิในการอทุธรณ์ให้ทราบด้วย 
 
3. เม่ือผู้ ย่ืนค าขอได้ช าระเงินคา่ธรรมเนียมใดๆ ให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้ว จะขอคืนคา่ธรรมเนียมดงักล่าว
ไมไ่ด้ไมว่า่ในกรณีใดๆ เว้นแต ่(1) มีกฎหมายบญัญัตไิว้ให้คืนคา่ธรรมเนียม หรือ (2) ช าระคา่ธรรมเนียมซ า้ซ้อนหรือช าระ
เกิน ซึง่การช าระดงักลา่ว เกิดเน่ืองจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยมิใช่ความผิดของผู้ช าระซึง่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะได้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
 
4. ในกรณีท่ีค าขอไมถ่กูต้องหรือมีเอกสารไมถ่กูต้องครบถ้วน และผู้ ย่ืนค าขอ (เจ้าของค าขอ) หรือตวัแทนท่ีได้รับมอบ
อ านาจไมไ่ด้เป็นผู้ ย่ืนค าขอด้วยตนเอง เน่ืองจากได้ท าการมอบอ านาจให้ให้บคุคลนัน้มีอ านาจย่ืนค าขอแทนและมีอ านาจ
ลงนามในบนัทึกข้อตกลงการรับค าขอด้วยหากไมมี่หนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวข้างต้น อาจท าให้เจ้าหน้าท่ีไมมี่อ านาจ
รับค าขอได้ 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 25/08/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ
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จัดท ำโดย วลัลพ ศรีวิลยั 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


