
1/9 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรย่ืนขอรับเงนิสินบนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีฯ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกัปอ้งปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การย่ืนขอรับเงินสินบนตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีฯ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกัปอ้งปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีตอ่เน่ืองจากหนว่ยงานอ่ืน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนมุตัิ  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรจ่ำยเงินรำงวลัหรือเงินสินบนคดีผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ซีดีหรือ
ผลิตภณัฑ์เทปทีล่ะเมิดต่อกฎหมำย พ.ศ.2547 
 

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 1  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การย่ืนขอรับเงินสินบนตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีฯ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ กลุ่มกำรผลิตผลิตภณัฑ์ซีดี ส ำนกัป้องปรำมกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ชัน้ 11 กรม
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 563 ถนนนนทบรีุ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 /ติดต่อดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ สถำนีต ำรวจทีจ่บักมุผู้กระท ำควำมผิด/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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หมายเหตุ (หน่วยงำนทีจ่บักุมผูก้ระท ำควำมผิด) 
3) สถานท่ีให้บริการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (หน่วยงำนทีจ่บักุมผูก้ระท ำควำมผิด) 

4) สถานท่ีให้บริการ กองบงัคบักำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัอำชญำกรรมทำงเศรษฐกิจ/ติดต่อ
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (หน่วยงำนทีจ่บักุมผูก้ระท ำควำมผิด) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
หลกัเกณฑ์ 
 1.เป็นผู้แจ้งข้อมลูการกระท าละเมิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ซีดีหรือผลิตภณัฑ์เทปท่ีเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป โดยแจ้งตอ่ 
 (1) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือผู้ซึง่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมาย หรือ 
  (2) พนกังานสอบสวนหรือพนกังานต ารวจ ซึง่มีหน้าท่ีสืบสวนจบักมุท่ีมียศตัง้แตร้่อยต ารวจตรีขึน้ไป 
 2.แจ้งข้อมลูโดยแสดงความประสงค์ขอรับเงินสินบน 
 3.แจ้งข้อมลูตอ่ผู้ รับแจ้งก่อนการจบักมุ โดยมีหลกัฐานการรับแจ้งข้อมูล ตามแบบท่ีอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ก าหนด (แบบ สปป.1) หรือลงบนัทกึประจ าวนัไว้ท่ีท่ีท าการของเจ้าพนกังาน 
 
วิธีการย่ืนขอ 
 1.ใช้แบบขอรับเงินสินบน (แบบ สปป.2) พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ 
 2.ย่ืนขอตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมกบัการย่ืนขอรับเงินรางวลัของเจ้าหน้าท่ีผู้จบัผา่นหน่วยงานของเจ้าหน้าท่ีผู้
จบั คือ ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิกรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบั
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แล้วแตก่รณี 
 
 
เง่ือนไข 
 1.ย่ืนขอภายใน 180 วนั นบัแตว่นัท่ีพนกังานอยัการสัง่ฟ้องโดยมีตวัผู้ ต้องหา (คร่ึงแรก) หรือวนัท่ีศาลมีค าพิพากษาถึง
ท่ีสดุให้ลงโทษจ าเลย (คร่ึงหลงั) แล้วแตก่รณี 
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 2.จา่ยให้แก่ผู้แจ้งข้อมลูการกระท าละเมิด เม่ือข้อมลูนัน้น าไปสูก่ารจบักมุส าเร็จ และข้อมลูดงักลา่วมิใชข้่อมลูเก่ียวกบั
การกระท าความผิดท่ีได้มีการจบักมุตามกฎหมายอ่ืน หรือเป็นข่าวทางส่ือมวลชนอยูแ่ล้ว 
 3.จา่ยเงินสินบนในอตัราร้อยละ 10 ของเงินรางวลั (กรณีการจบักมุ ณ แหลง่เก็บ หรือแหลง่จ าหน่าย ให้จา่ยเฉพาะกรณี
ท่ีมีการยึดหรืออายดัผลิตภณัฑ์ซีดี หรือผลิตภณัฑ์เทปท่ีมีการกระท าละเมิด ซึง่เจ้าของลิขสิทธ์ิ หรือผู้ ได้รับอนญุาตจาก
เจ้าของลิขสิทธ์ิได้น างานอนัมีลิขสิทธ์ินัน้ออกจ าหน่ายหรือเผยแพร่ครัง้สดุท้ายไมเ่กิน 1 ปี 6 เดือน ก่อนวนัจบักมุ และมี
ของกลางในคดีตัง้แต ่300 ชิน้ ขึน้ไป จา่ยเงินรางวลัตามจ านวนของกลางในคดีท่ีปรากฏในบนัทกึประจ าวนัและได้
หมายเลขคดี ชิน้ละ 3 บาท) 
 4.คณะกรรมการวินิจฉัยการจา่ยเงินรางวลัหรือเงินสินบนตามระเบียบจะพิจารณาจา่ยจ านวนกึ่งหนึง่ เม่ือพนกังาน
อยัการสัง่ฟ้อง (มีตวัผู้ ต้องหา) และจา่ยสว่นท่ีเหลือทัง้หมด เม่ือศาลมีค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้ลงโทษจ าเลย 
  5.ถ้าคดีใดมีผู้แจ้งข้อมลูการกระท าละเมิดหลายคน ให้จ่ายเงินสินบนโดยแบง่เทา่ๆ กนั ทกุคน เว้นแตจ่ะมีหลกัฐานตก
ลงกนัไว้เป็นอยา่งอ่ืน 
 
 6.การย่ืนขอรับเงินสินบนตอ่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องย่ืนมาพร้อมกบัการย่ืนขอรับเงินรางวลัของเจ้าหน้าท่ีผู้จบัผา่น
หนว่ยงาน ของเจ้าหน้าท่ีผู้จบั คือ สถานีต ารวจท่ีจบักมุผู้กระท าความผิดกรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบงัคบัการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แล้วแตก่รณี และการจา่ยเงินสินบนจะจา่ยให้ใน
อตัรา ร้อยละ 10 ของเงินรางวลั 
 
        7.การพิจารณาจ่ายเงินรางวลัหรือเงินสินบนเป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉยัการจา่ยเงินรางวลัหรือเงิน
สินบน 
 
 8.กรณีเอกสารประกอบการแจ้งเป็นภาษาตา่งประเทศ ผู้แจ้งต้องจดัให้มีค าแปลเป็นภาษาไทย โดยมีค ารับรองของผู้
แปลด้วยวา่เป็นค าแปลท่ีถกูต้อง ยกเว้นในส่วนท่ีเป็นช่ือเฉพาะ 
 
 9.การสง่ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารประกอบการแจ้ง ส าเนาหรือภาพถ่ายต้องครบถ้วนชดัเจน และผู้แจ้งต้องรับรอง
ความถกูต้องด้วย 
 
 10.กรณีมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนด าเนินการแทน หนงัสือมอบอ านาจต้องไมข่าดชว่ง และต้องมีส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ประกอบด้วย 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีลงรับ และ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน
ท่ีเก่ียวข้อง 
 

1 วนัท าการ ส านกัปอ้งปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีจดัเตรียมข้อมลู/
เสนออธิบดีเห็นชอบ/เตรียม
วาระและการประชมุ 
 

26 วนัท าการ ส านกัปอ้งปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ประชมุคณะกรรมการ
วินิจฉยัการจ่ายเงินรางวลั
หรือเงินสินบน พิจารณา
อนมุตัจิา่ยเงินสินบน 
 

1 วนัท าการ ส านกัปอ้งปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

(แจ้งผลการ
พิจารณาแก่ผู้ ย่ืน
ค าขอภายใน 7 วนั 
นบัแตว่นัพิจารณา
แล้วเสร็จ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   28 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 ำตวัอ่ืน
ท่ีหนว่ยงำนของ
รัฐออกให้ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีใช้บตัรอ่ืน
ยืนยนัตวัตนแทน
กำรใช้ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประชำชน) 

3) 

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

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบ สปป.2 กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

1 0 ฉบบั (แบบค ำขอรับเงิน
สินบน คดีผลิต
และจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์ซีดี หรือ
ผลิตภณัฑ์เทปท่ี
ละเมิดตอ่
กฎหมำย) 

2) 

แบบ สปป.1 
(แบบรับแจ้ง
ข้อมลูกำรกระท ำ
ละเมิด คดีผลิต
และจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์ซีดี 
หรือผลิตภณัฑ์
เทปท่ีละเมิดตอ่

ส ำนกัปอ้งปรำม
กำรละเมิด
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

0 1 ฉบบั (กรณีแจ้งข้อมลู
กำรกระท ำละเมิด
ไว้ตอ่กรมทรัพย์
สินทำงปัญญำ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กฎหมำย) 

3) 
บนัทกึกำรจบักมุ
ของพนกังำน
เจ้ำหน้ำท่ี 

ส ำนกังำนต ำรวจ
แหง่ชำติ 

0 1 ฉบบั - 

4) 

หนงัสือมอบ
ฉนัทะให้หวัหน้ำ
คณะผู้จบักมุ 
เป็นผู้ รับเงิน
สินบน (ถ้ำมี) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 
บนัทกึประจ ำวนั
และหมำยเลขคดี 

ส ำนกังำนต ำรวจ
แหง่ชำติ 

0 1 ฉบบั - 

6) 

ค ำสัง่ฟ้องของ
พนกังำนอยักำร 
(เฉพำะกรณี
ขอรับเงินสินบน
คร่ึงแรก) 

- 0 1 ฉบบั - 

7) 

รำยงำนแสดง
รำยละเอียดกำร
แจ้งข้อมลูกำร
กระท ำละเมิด
หรือกำร
ปฏิบตังิำน 
แล้วแตก่รณี 

ส ำนกังำนต ำรวจ
แหง่ชำติ 

0 1 ฉบบั - 

8) 

ข้อตกลงในกำร
แบง่เงินรำงวลั
หรือเงินสินบน 
(ถ้ำมี) 

- 1 0 ฉบบั - 

9) 
ค ำพิพำกษำศำล
ท่ีคดีถึงท่ีสดุให้

- 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ลงโทษจ ำเลย 
(เฉพำะกรณี
ขอรับเงินสินบน 
คร่ึงหลงั) 

10) 

ค ำรับรองวำ่คดี
ถึงท่ีสดุแล้วของ
หวัหน้ำ
หนว่ยงำนท่ี
จบักมุ 

- 1 0 ฉบบั (เฉพำะกรณีขอรับ
เงินสินบน คร่ึง
หลงั) 

11) 
หลกัฐำนกำรเป็น
ทำยำทโดยธรรม 
(ถ้ำมี) 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 

12) 
หลกัฐำนกำรเป็น
ผู้จดักำรมรดก 
(ถ้ำมี) 

ส ำนกังำนศำล
ยตุธิรรม 

0 1 ฉบบั - 

13) 

แบบ สปป.5 กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

0 1 ฉบบั (หนงัสือรับรอง
ของเจ้ำของ
ลิขสิทธ์ิหรือผู้ ได้รับ
อนญุำตจำก
เจ้ำของลิขสิทธ์ิ) 

14) 

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

- 0 1 ฉบบั - 



8/9 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สกลุ เป็นต้น 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

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

นนทบรีุ 11000 
หมายเหตุ - 

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

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายดว่นกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 1368 
หมายเหตุ - 

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

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบ สปป.1 

(แบบรับแจ้งข้อมูลกำรกระท ำละเมิด คดีผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ซีดี หรือผลิตภณัฑ์เทปทีล่ะเมิดต่อกฎ
หทำย) 
 

2) แบบ สปป.2 
(แบบค ำขอรับเงินสินบน คดีผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ซีดี หรือผลิตภณัฑ์เทปทีล่ะเมิดต่อกฎหมำย) 
 

3) แบบ สปป.5 
(หนงัสือรับรองของเจ้ำของลิขสิทธ์ิหรือผุไ้ดรั้บอนญุำตจำกเจ้ำของลิขสิทธ์ิ) 
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19. หมำยเหตุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อส าหรับประชาชนจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารวา่มีความ
ถกูต้องครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
2. กรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมถ่กูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ (บนัทกึข้อตกลงการรับค าขอ) โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืน
เอกสารเพิ่มเตมิภายในก าหนดระยะเวลา 90วนันบัแตว่นัย่ืนค าขอ และในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการสง่เอกสาร
เพิ่มเตมิให้ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่วให้ถือวา่ผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการคืนค าขอ
ให้แก่ผู้ 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 29/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย วลัลพ ศรีวิลยั 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


