แบบ ลข.01

สําหรับเจาหนาที่
เลขคําขอ ลข. ………………………………..
รับวันที่ ……………………………………….

คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์

ทะเบียนขอมูลเลขที่ ………………….………

ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์
 วรรณกรรม
 นาฏกรรม

 ดนตรีกรรม
 ภาพยนตร

 ศิลปกรรม

 งานแพรเสียงแพรภาพ

 โสตทัศนวัสดุ
 สิ่งบันทึกเสียง

 งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี

แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ

1. ชื่อเจาของลิขสิทธิ์
ชื่อ : ชื่อ – สกุล








สําเนาคําขอ ลข.01
หนังสือรับรองความเปนเจาของลิขสิทธิ์
ผลงานหรือภาพถาย
สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล
หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
เอกสารอื่น ๆ (ถามี)

2. ชื่อตัวแทน

ชื่อ …………-…………………………………………………….
……………………………………………………………….
สัญชาติ ……………-…………………

ไทย

สัญชาติ

เอกสารแนบ

เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล ระบุ

เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล

ที่อยู : ระบุ

ที่อยู .....................................................................................
รหัสไปรษณีย ระบุ

โทรศัพท ระบุ

โทรสาร -

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

โทรสาร

3. สถานที่ติดตอในประเทศไทย : มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 4 หมู 11 ถ.หทัยราษฎร ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
4. ชื่อผูสรางสรรค หรือนามแฝง

5. ชื่อผูสรางสรรครวม หรือนามแฝง

ชื่อ ระบุ

เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล ระบุ

ชื่อ …………-…………………………………………………….
……………………………………………………………….
สัญชาติ ……………-…………………

เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล

ที่อยู

ที่อยู : ระบุ

รหัสไปรษณีย ระบุ
โทรศัพท

ระบุ โทรสาร -

วัน เดือน ป ที่จดทะเบียนนิติบุคคล
วัน เดือน ปที่ผูสรางสรรคตาย (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

โทรศัพท

รหัสไปรษณีย
โทรสาร

วัน เดือน ป ที่จดทะเบียนนิติบุคคล
วัน เดือน ปที่ผูสรางสรรคตาย (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
หนา 1 ของจํานวน 6 หนา

แบบ ลข.01

6. ชื่อผลงาน (โปรดสะกดชื่อผลงานที่ถูกตอง) : ระบุชื่องานวิจัย/ตํารา

7. ประเภทของงาน



วรรณกรรม
ลักษณะงาน






หนังสือ
 จุลสาร
 สิ่งเขียน
สิ่งพิมพ
 ปาฐกถา
 เทศนา
คําปราศรัย  สุนทรพจน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
งานนิพนธอื่น ๆ (ระบุ)…………………….



นาฎกรรม
ลักษณะงาน





ทารํา
ทาเตน
การแสดงใบ
การทําทาหรือการแสดง
ที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราว



ศิลปกรรม
ลักษณะงาน

จิตรกรรม (เชน ภาพวาด)
ประติมากรรม (เชน รูปปน/แกะสลัก)
ภาพพิมพ (เชน ภาพปกหนังสือ)
สถาปตยกรรม (เชน งานออกแบบ
อาคาร/สิ่งปลูกสราง)
 ภาพถาย
 ภาพประกอบ แผนที่ฯ
 ศิลปประยุกต (งานที่นําไปใชประโยชน
อยางอื่น)





 สิ่งบันทึกเสียง

 โสตทัศนวัสดุ

 ภาพยนตร

 ดนตรีกรรม
ลักษณะงาน

 งานแพรเสียงแพรภาพ
ลักษณะงาน

 งานอื่นใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ
ลักษณะงาน

 ทํานอง
 โนตเพลง
 ทํานองและคํารอง
 แผนภูมิเพลง
 คํารองที่แตงเพื่อประกอบทํานอง

 งานแพรเสียง
 งานแพรภาพ
 งานแพรเสียงและภาพ

 ลายถัก  ลายปก
 อื่น ๆ (ระบุ)………………

ผลงานที่ยื่นประกอบคําขอ : ผลงานจํานวน 10 หนา (จากจํานวนทั้งหมด.........หนา)

8. ความเปนเจาของลิขสิทธิ์
 เปนผูสรางสรรคเอง
 เปนผูรับโอนลิขสิทธิ์
 เปนผูรวบรวมโดย
 เปนผูวาจาง
 รับโอนทั้งหมดในงานสรางสรรค
 นําเอาผลงานอันมีลิขสิทธิ์ มารวบรวมหรือประกอบเขากัน
 เปนผูรับจาง ซึ่งสัญญาจาง
 รับโอนลิขสิทธิ์บางสวน
โดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์
ทําของกําหนดใหผูรับจาง
 สิทธิในการทําซ้ํา
ในรูป  พจนานุกรมฯสารานุกรม
 สิทธิในการดัดแปลง
 เว็บเพจ
เปนเจาของลิขสิทธิ์
 เปนนายจางซึ่งมีหนังสือ
 อื่น ๆ (ระบุ)………………..
 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………….
 เปนผูดัดแปลงโดยไดรับอนุญาต
 เปนผูนําเอาขอมูลหรือสิ่งอื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเขากัน
ตกลงกับลูกจางวา ให
นายจางเปนเจาของลิขสิทธิ์
จากเจาของลิขสิทธิ์
ในรูป  ฐานขอมูล
 เปนกระทรวง ทบวง กรม
โดย  การแปล
 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………
 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………
หรือหนวยงานของรัฐหรือของ
ทองถิ่นที่มีลิขสิทธิ์โดยการจางหรือ
ตามคําสั่งหรือการควบคุมของตน
หนา 2 ของจํานวน 6 หนา

แบบ ลข.01

9. ลักษณะการสรางสรรค

 สรางสรรคขึ้นเองทั้งหมด
 สรางสรรคบางสวน (ระบุ) ………………………………………………………………
 อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. สถานที่สรางสรรค สรางสรรคในประเทศ (ระบุ) : ประเทศไทย
11. ปที่สรางสรรค (ระบุ) ………………2559…………………………………………………………………………….……………….…….…….
12. การโฆษณางาน (การนําสําเนางานออกจําหนายโดยความยินยอมของผูสรางสรรค โดยสําเนามีจํานวนมากพอสมควร)
 ยังไมไดโฆษณา
 ไดโฆษณาแลวโดยโฆษณาครั้งแรกเมื่อวันที่ ……….. เดือน ………………………. พ.ศ. ………….
ณ ประเทศ ……………………………………………………………………………………………...

13. การแจง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในตางประเทศ
 ไมเคยแจงหรือจดทะเบียน

 แจงหรือจดทะเบียนไวแลวที่ประเทศ (ระบุ) ……………………………………

14. การอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์

 ไมเคยอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ / โอนลิขสิทธิ์
 อนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ / โอนลิขสิทธิ์ใหแก ………………………………เมื่อวันที่ ……… เดือน …………………….. พ.ศ. ……………..
 อนุญาต/โอนลิขสิทธิ์ (แนบสําเนาสัญญาหรือนิติกรรม)
 สิทธิทั้งหมด

 สิทธิบางสวน (ระบุ) …………………………………………..

 ตลอดอายุลิขสิทธิ์

 มีกําหนดเวลา (ระบุ)………………ป

 อนุญาต/โอนลิขสิทธิ์ (แนบสําเนาสัญญาหรือนิติกรรม)

15. การเผยแพรขอมูลลิขสิทธิ์

 ขาพเจาอนุญาตใหคนอื่นตรวจดูเอกสารในแฟมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และผลงานของขาพเจาได
 ขาพเจาไมอนุญาตใหบุคคลใดตรวจดูเอกสารในแฟมคําขอฯ และผลงานของขาพเจา
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………..

ทั้งนี้ขาพเจารับทราบวา กรมฯ ใหบริการตรวจคนขอมูลลิขสิทธิ์แกประชาชนทั่วไปทางคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ขาพเจายินดีเผยแพร
ขอมูลตามที่ปรากฏในแบบ ลข.01

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการและหลักฐานที่สงประกอบคําขอเปนหลักฐานที่ถกู ตอง หากปรากฏภายหลังวา
ขาพเจาไมไดเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว และกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกรมทรัพยสิน
ทางปญญา ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
ลงชื่อ……………………………….………เจาของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(ระบุชอื่ – สกุล)
………..…/…………..……../……….
หมายเหตุ ในกรณีที่แบบ ลข.01 มีเนื้อที่ไมพอ และตองการระบุรายละเอียดเพิ่ม ใหใชใบตอทาย ลข.01
โดยระบุหมายเลขกํากับขอ และหัวขอที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกลาวดวย
การดําเนินการตามคําขอนี้ ไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
หนา 3 ของจํานวน 6 หนา

ใบตอทายคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์

คําขอเลขที…
่ ……………………………
ทะเบียนขอมูล เลขที…
่ ………………….
แบบ ลข.01

ระบุชื่อเรื่องวิจัย /ตํารา(ขนาดอักษร 26)

ลงชื่อ……………………………………………………เจาของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(ระบุชื่อ – สกุล)
……………/………………………/…………….
หนา 4 ของจํานวน 6 หนา

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานโดยยอ

แบบคําขอ ลข. เลขที่ ...........................
ทะเบียนขอมูล เลขที่ ............................

ระบุเนื้อหางานวิจัย/ตํารา (เนื้อหาไมเกินมากรอบที่กําหนด /งานวิจัยนําบทคัดยอมาใส/ตํารานํา คํานํามาใส)

ลงชื่อ……………………………………………………เจาของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(ระบุชื่อ – สกุล)
……………/………………………/…………….
หนา 5 ของจํานวน 6 หนา

หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์
โดยหนังสือฉบับนี้ นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หางหุนสวน …....... ระบุชื่อ – สกุล……….
ตั้งอยูเลขที่ ระบุ........................................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ (ถามี) ………………………...……………………... ขอรับรองวาเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานอันมี
ลิขสิทธิ์ประเภท …วรรณกรรม…. ชื่อผลงาน …...ระบุชื่องานวิจัย/ตํารา
ที่ยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไวตอกรมทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที่ ...……………………...……..……... แตเพียงผูเดียว
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังวาขาพเจาไมไดเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์และกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกรมทรัพยสินทางปญญา ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
ลงชื่อ……………………………..……….เจาของลิขสิทธิ์
(ระบุชื่อ – สกุล)
ตําแหนง …….......................……………..…
ประทับตรา (ถามี)
วันที่ …..… เดือน ………………..… พ.ศ. ………..

หนา 6 ของจํานวน 6 หนา

