
                                                                      แบบ ลข.01 

สําหรับเจาหนาที่ 

เลขคําขอ ลข.    ……………………………….. 

รับวันที่  ………………………………………. 

ทะเบียนขอมูลเลขท่ี  ………………….……… 

 

คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ ์
 

  ประเภทงานอนัมีลิขสิทธิ ์
 

              วรรณกรรม             ดนตรีกรรม 

    นาฏกรรม             ภาพยนตร 
 

   

   ศิลปกรรม             งานแพรเสียงแพรภาพ 

    โสตทัศนวัสดุ            งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี 
    สิ่งบันทึกเสียง                     แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ
   

  

เอกสารแนบ 
 

 สําเนาคําขอ ลข.01 

 หนังสือรับรองความเปนเจาของลิขสทิธิ์ 
 ผลงานหรือภาพถาย 
 สําเนาบัตรประจําตวัหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล 

 หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี 

 เอกสารอื่น ๆ (ถามี)  

 

    
 
 
 
 
 
 
 

  × 

1.  ชื่อเจาของลิขสิทธิ์               
      ช่ือ     บริษัท ก. (ประเทศไทย) จํากัด    

2.  ชื่อตัวแทน                                       

                   

       สัญชาติ      ไทย   
 

 เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล    

      ช่ือ        นายทรัพยสิน  ปญญาดี    
                    

      สัญชาติ                 ไทย   

 เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล    
  
 

ท่ีอยู  
            33/33 ซ.พหลโยธิน 32  แขวงลาดยาว 

            จตุจักร กทม. 

  
 
 

         3   3        4    3       6           6          7    4       2      5       8     9     9     
 
 

 

           ท           บ             0                 0           0         8   /             2                       5         4           7        

ท่ีอยู  
  138/476  ถนนพระอาทิตย  เขตพระนคร 
  กรุงเทพฯ 

        รหัสไปรษณีย   10200     รหัสไปรษณีย     10900 

โทรศัพท  02-223-2223  โทรสาร 02-999-9931 โทรศัพท 0-2548-4594  โทรสาร 0-2549-2245 

3.  สถานที่ติดตอในประเทศไทย ………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ชื่อผูสรางสรรค หรือนามแฝง   
    ช่ือ                  นายศรุต  วรัตพงศ    
                   

      สัญชาติ      ไทย   
 

 เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล     

5.  ชื่อผูสรางสรรครวม หรือนามแฝง 
      ช่ือ                  นางสาวสุกัญญา  เจริญวัย   
                   

      สัญชาติ      ไทย   
 

 เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล     
 

  
 
 
 
 
 
 

 

       3   1            0    0       0      5      8         4   2     5     8     9      9   

 

  
 
 
 
 
 
 

 

     3   1            0     6     0     5       8           2       2     5     8                 9   9   

 

ท่ีอยู ท่ีอยู 
 44/100   ถ.นนทบุรี 1  77 ซ.สุขใจ  ถนนพหลโยธิน 78 

 จตุจักร กทม. 
   

  ต.บางกระสอ  จ.นนทบุรี 
   

   รหัสไปรษณีย 10900   รหัสไปรษณีย  10900 

โทรศัพท 0-2547-4633   โทรสาร 0-2547-4631 โทรศัพท 02-888-8888  โทรสาร 0-2555-4444 
วัน เดือน ป ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล วัน เดือน ป ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล 

วัน เดือน ปท่ีผูสรางสรรคตาย (เฉพาะบุคคลธรรมดา) วัน เดือน ปท่ีผูสรางสรรคตาย (เฉพาะบุคคลธรรมดา) 
                                                                                                                                                    หนา  1   ของจํานวน        หนา 

 

 



 

                                             แบบ ลข.01 
 

6. ชื่อผลงาน (โปรดสะกดชือ่ผลงานที่ถูกตอง)        โปรแกรมคอมพิวเตอร FCS       
               

 

7. ประเภทของงาน 
  

 

7. ประเภทของงาน 
   วรรณกรรม        นาฎกรรม      ศิลปกรรม 

ลักษณะงาน     ลักษณะงาน   ลักษณะงาน  
       หนังสือ         จุลสาร   สิ่งเขียน        ทารํา         จิตรกรรม (เชน ภาพวาด)  

       สิ่งพิมพ    ปาฐกถา   เทศนา        ทาเตน         ประติมากรรม (เชน รูปปน/แกะสลัก) 
       คําปราศรัย        สุนทรพจน          การแสดงใบ             ภาพพิมพ (เชน ภาพปกหนังสือ) 

       โปรแกรมคอมพิวเตอร               การทําทาหรือการแสดง                     สถาปตยกรรม (เชน งานออกแบบ 

       งานนิพนธอื่น ๆ (ระบุ)…………………….                 ท่ีประกอบขึ้นเปนเรื่องราว               อาคาร/สิ่งปลูกสราง) 
                ภาพถาย   

                ภาพประกอบ แผนที่ฯ 

                ศิลปประยกุต (งานที่นําไปใชประโยชน 
                        อยางอื่น)          
 

   สิ่งบันทึกเสียง       โสตทัศนวัสดุ     ภาพยนตร  
 

   ดนตรีกรรม        งานแพรเสียงแพรภาพ     งานอื่นใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี 
ลักษณะงาน     ลักษณะงาน                      แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ 

      ทํานอง    โนตเพลง        งานแพรเสียง                                     ลักษณะงาน   
      ทํานองและคํารอง   แผนภูมิเพลง        งานแพรภาพ                   ลายถัก       ลายปก 

      คํารองท่ีแตงเพื่อประกอบทํานอง                   งานแพรเสียงและภาพ                อื่น ๆ (ระบุ)……… 
           

ผลงานทีย่ื่นประกอบคําขอ         Source Code (10 หนาแรกและ 10 หนาหลัง) (หรือซีดีบรรจุ Source Code 1 แผน)  

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

  × 

  
 
 

  × 

 
 

8. ความเปนเจาของลิขสิทธิ ์
   

     เปนผูสรางสรรคเอง    เปนผูรับโอนลิขสิทธ์ิ             เปนผูรวบรวมโดย 
     เปนผูวาจาง           รับโอนทั้งหมดในงานสรางสรรค            นําเอาผลงานอันมีลิขสิทธิ์ มารวบรวมหรือประกอบเขากัน 

      เปนผูรับจาง ซึ่งสญัญาจาง           รับโอนลิขสิทธิ์บางสวน               โดยไดรับอนุญาตจากเจาของลขิสิทธิ์ 
            ทําของกําหนดใหผูรับจาง      สิทธิในการทําซ้ํา                                 ในรูป    พจนานุกรมฯสารานกุรม            
             เปนเจาของลิขสิทธ์ิ           สิทธิในการดัดแปลง                       เว็บเพจ 

      เปนนายจางซึ่งมีหนังสือ      อื่น ๆ (ระบุ)………………..         อื่น ๆ (ระบุ)……………………………. 

             ตกลงกับลูกจางวา ให         เปนผูดดัแปลงโดยไดรับอนุญาต        เปนผูนําเอาขอมลูหรอืสิ่งอื่นใดมารวบรวมหรอืประกอบเขากัน 

 นายจางเปนเจาของลิขสิทธ์ิ                    จากเจาของลิขสิทธิ ์                ในรูป   ฐานขอมูล 
      เปนกระทรวง ทบวง กรม   โดย   การแปล                             อื่น ๆ (ระบุ)………………………… 

 หรือหนวยงานของรัฐหรือของ            อื่น ๆ (ระบุ)………………………… 

 ทองถิ่นที่มีลิขสิทธ์ิโดยการจางหรือ 

 ตามคาํสั่งหรือการควบคุมของตน                                                      

 
 
 
 

 
 

      × 

                                                                                                                                                                                        หนา   2   ของจํานวน       หนา 

 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                                                                     แบบ ลข.01 

9. ลักษณะการสรางสรรค 
   สรางสรรคขึ้นเองทั้งหมด    สรางสรรคบางสวน (ระบ)ุ  …………………………………………………………………………… 

   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

× 

 

10. สถานที่สรางสรรค สรางสรรคในประเทศ (ระบุ)    ไทย         
 

 

11. ปที่สรางสรรค (ระบุ)    2549            
 

12. การโฆษณางาน (การนําสําเนางานออกจําหนายโดยความยินยอมของผูสรางสรรค โดยสําเนามีจํานวนมากพอสมควร) 
   ยังไมไดโฆษณา 
   ไดโฆษณาแลวโดยโฆษณาครัง้แรกเม่ือวันที ่ ………..  เดือน  ……………………….  พ.ศ. …………. 

          ณ ประเทศ  ……………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
 
 
 
 

× 

13. การแจง/จดทะเบียนลิขสทิธิ์ในตางประเทศ 
   ไมเคยแจงหรือจดทะเบียน     แจงหรือจดทะเบียนไวแลวทีป่ระเทศ (ระบุ) …………………………………… 

 

 
 
 
 

× 

14. การอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์  
   ไมเคยอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิ / โอนลิขสิทธ์ิ 

   อนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิ / โอนลิขสิทธ์ิใหแก  ………………………………เม่ือวันที่  ………  เดือน  ……………………..  พ.ศ. …………….. 

    อนุญาต/โอนลิขสิทธ์ิ (แนบสําเนาสัญญาหรือนติิกรรม) 
    สิทธิท้ังหมด    สิทธิบางสวน (ระบุ)  ………………………………………….. 

    อนุญาต/โอนลิขสิทธ์ิ (แนบสําเนาสัญญาหรือนติิกรรม)  
     ตลอดอายุลิขสิทธิ์    มีกําหนดเวลา (ระบุ)………………ป 

 
 
 
 
 
 
 
 

    × 

15. การเผยแพรขอมูลลิขสทิธิ ์
   ขาพเจาอนญุาตใหคนอืน่ตรวจดูเอกสารในแฟมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิและผลงานของขาพเจาได 
   ขาพเจาไมอนุญาตใหบคุคลใดตรวจดูเอกสารในแฟมคําขอฯ และผลงานของขาพเจา 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  ทั้งนี้ขาพเจารับทราบวา กรมฯ ใหบริการตรวจคนขอมูลลิขสิทธ์ิแกประชาชนทั่วไปทางคอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ ขาพเจายินดีเผยแพร
ขอมูลตามที่ปรากฏในแบบ ลข.01  

 
 
 
 
 

× 

 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการและหลักฐานที่สงประกอบคําขอเปนหลักฐานที่ถูกตอง หากปรากฏภายหลังวา           
   ขาพเจาไมไดเปนเจาของลิขสิทธ์ิหรือตัวแทนรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว และกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกรมทรัพยสิน   
   ทางปญญา ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ 
 
 

      ลงชื่อ……………………………….………เจาของลิขสิทธ์ิ / ตัวแทน 

                (    นายทรัพยสิน  ปญญาดี    ) 
/  กรกฎาคม  / 2549                  20   

 

          หมายเหตุ   ในกรณีที่แบบ ลข.01 มีเนื้อท่ีไมพอ และตองการระบุรายละเอียดเพิ่ม ใหใชใบตอทาย ลข.01 

                  โดยระบุหมายเลขกาํกับขอ และหัวขอที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกลาวดวย 
 
 

การดําเนินการตามคําขอนี้ ไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 

            

                      หนา   3   ของจํานวน       หนา 



              
 

               คําขอเลขที่……………………………… 

             ทะเบียนขอมูล เลขท่ี……………………. 

ใบตอทายคาํขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ          
        

                       แบบ ลข.01 

 
 ใบตอทายคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์นี้ ใชสําหรับกรณกีรอกขอมูลในคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไมเพียงพอ  

เชน กรณีที่มเีจาของลิขสิทธิ์หรือผูสรางสรรคหลายคน ผูยื่นคําขอสามารถเขียนระบุรายละเอียด ช่ือ ที่อยู                    
              หมายเลขโทรศัพทของบุคคลดังกลาว ในใบตอนี้ได 

 
   
 

 
 

  ลงชื่อ……………………………………………………เจาของลิขสิทธ์ิ / ตัวแทน 

                                            (                    นายทรัพยสิน  ปญญาดี         ) 
                                                                    20   /       กรกฎาคม       /    2549  
 

                                             หนา      ของจํานวน       หนา 



 
 
 

               แบบคําขอ ลข. เลขท่ี ........................... 
             ทะเบียนขอมูล เลขท่ี ............................ 

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานโดยยอ        
        

                       

  
 ในสวนนี้บรรยายเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการสรางสรรค และลักษณะการทาํงานโดยยอ โดยบรรยายถึง 

 ประโยชนหนาที่และลักษณะการใชงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน การคํานวณภาษีอากร การจัดทําฐานขอมลู 
 ของลูกคา เปนตน 

 
 

  ลงชื่อ……………………………………………………เจาของลิขสิทธ์ิ / ตัวแทน 

                                                 (             นายทรัพยสิน  ปญญาดี                ) 
                                                                      20   /       กรกฎาคม       /    2549  
 

                                             หนา      ของจํานวน       หนา 



 

หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสทิธ์ิ 
 
 

  โดยหนังสือฉบับนี้ นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หางหุนสวน                   ก. (ประเทศไทย) จาํกัด   

 ต้ังอยูเลขที ่      33/333 ซ.พหลโยธิน 32  ลาดยาว  จตุจักร  กทม. 10900      

 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ (ถามี)                  ทบ.0008/2547                   ขอรับรองวาเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานอันม ี

 ลิขสิทธิ์ประเภท      งานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร)  ชื่อผลงาน            โปรแกรมคอมพิวเตอร  FCS  

 ที่ยื่นคําขอแจงขอมูลลขิสิทธิ์ไวตอกรมทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที ่            20  กรกฎาคม  2549      แตเพียงผูเดยีว 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ   หากปรากฏภายหลังวาขาพเจาไมไดเปนเจาของ
 ลิขสิทธิ์และกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรอืกรมทรัพยสินทางปญญา ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบในความ 

               เสียหายที่เกิดขึ้นทกุประการ 

      ลงชื่อ      เจาของลขิสิทธิ ์
                          (   นายอิศรพงษ  ศิลปสิทธิ     ) 

      ตําแหนง (ถามี)         กรรมการผูจัดการบริษัท ก. (ประเทศไทย) จํากัด  

        ประทับตรา (ถามี) 

      วันที่   20  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2549 


	คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
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