แบบ ลข.01

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
เลขคำขอ ลข. ………………………………..
รับวันที่ ……………………………………….

คำขอแจ้ งข้ อมูลลิขสิ ทธิ์

ทะเบียนข้ อมูลเลขที่ ………………….………

ประเภทงำนอันมีลขิ สิ ทธิ์
 วรรณกรรม
 นำฏกรรม

 ดนตรีกรรม
 ภำพยนตร์

 ศิลปกรรม

 งำนแพร่ เสี ยงแพร่ ภำพ

 โสตทัศนวัสดุ
 สิ่ งบันทึกเสี ยง

 งำนอื่นใดในแผนกวรรณคดี

เอกสำรแนบ

แผนกวิทยำศำสตร์ หรือแผนกศิลปะ

1. ชื่อเจ้ ำของลิขสิ ทธิ์








สำเนำคำขอ ลข.01
หนังสือรับรองควำมเป็ นเจ้ ำของลิขสิทธิ์
ผลงำนหรือภำพถ่ ำย
สำเนำบัตรประจำตัวหรือหนังสื อรับรองนิติบุคคล
หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ ำมี)
เอกสำรอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)

2. ชื่อตัวแทน

ชื่อ

ชื่อ

สัญชาติ

สัญชาติ ………………………………

เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล



ที่อยู่

เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล



ที่อยู่

รหัสไปรษณี ย ์
โทรสาร

โทรศัพท์

โทรศัพท์

รหัสไปรษณี ย ์
โทรสาร

3. สถำนที่ตดิ ต่ อในประเทศไทย …………………………………………………………………………………………………………
สั4.ญชำติ
ชื่อผู้สร้ ำงสรรค์ หรือนำมแฝง

5. ชื่อผู้สร้ ำงสรรค์ ร่วม หรือนำมแฝง

ชื่อ ……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
สัญชาติ ………………………………
เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล



ที่อยู่

โทรศัพท์

ชื่อ ……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
สัญชาติ ………………………………
เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล



ที่อยู่

รหัสไปรษณี ย ์
โทรสาร

วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล
วัน เดือน ปี ที่ผ้สู ร้ ำงสรรค์ตำย (เฉพำะบุคคลธรรมดำ)

โทรศัพท์

รหัสไปรษณี ย ์
โทรสาร

วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล
วัน เดือน ปี ที่ผ้ สู ร้ ำงสรรค์ ตำย (เฉพำะบุคคลธรรมดำ)
หน้า 1 ของจานวน

หน้า

แบบ ลข.01

6. ชื่อผลงำน (โปรดสะกดชื่อผลงำนที่ถูกต้ อง)…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. ประเภทของงำน



วรรณกรรม
ลักษณะงำน






หนังสือ
 จุลสำร
 สิ่งเขียน
สิ่งพิมพ์
 ปำฐกถำ
 เทศนำ
คำปรำศรัย  สุ นทรพจน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งำนนิพนธ์ อนื่ ๆ (ระบุ)…………………….



นำฎกรรม
ลักษณะงำน





ท่ ำรำ
ท่ ำเต้ น
กำรแสดงใบ้
กำรทำท่ ำหรือกำรแสดง
ที่ประกอบขึน้ เป็ นเรื่องรำว



ศิลปกรรม
ลักษณะงำน
 จิตรกรรม (เช่ น ภำพวำด)
 ประติมำกรรม (เช่ น รู ปปั้น/แกะสลัก)
 ภำพพิมพ์ (เช่ น ภำพปกหนังสือ)
 สถำปัตยกรรม (เช่ น งำนออกแบบ
อำคำร/สิ่ งปลูกสร้ ำง)
 ภำพถ่ ำย
 ภำพประกอบ แผนที่ฯ
 ศิลปประยุกต์ (งำนที่นำไปใช้ ประโยชน์
อย่ ำงอืน่ )

 สิ่งบันทึกเสียง

 โสตทัศนวัสดุ

 ภำพยนตร์

 ดนตรีกรรม
ลักษณะงำน

 งำนแพร่ เสียงแพร่ ภำพ
ลักษณะงำน

 งำนอืน่ ใดอันเป็ นงำนในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยำศำสตร์ หรือแผนกศิลปะ
ลักษณะงำน

 ทำนอง
 โน้ ตเพลง
 ทำนองและคำร้ อง
 แผนภูมิเพลง
 คำร้ องที่แต่ งเพือ่ ประกอบทำนอง

 งำนแพร่ เสียง
 งำนแพร่ ภำพ
 งำนแพร่ เสียงและภำพ

 ลำยถัก  ลำยปัก
 อืน่ ๆ (ระบุ)………………

ผลงำนที่ยื่นประกอบคำขอ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. ควำมเป็ นเจ้ ำของลิขสิ ทธิ์
 เป็ นผู้สร้ ำงสรรค์ เอง
 เป็ นผู้รับโอนลิขสิ ทธิ์
 เป็ นผู้รวบรวมโดย
 เป็ นผู้ว่ำจ้ ำง
 รับโอนทั้งหมดในงำนสร้ ำงสรรค์
 นำเอำผลงำนอันมีลขิ สิทธิ์ มำรวบรวมหรือประกอบเข้ ำกัน
 เป็ นผู้รับจ้ ำง ซึ่งสั ญญำจ้ ำง
 รับโอนลิขสิทธิ์บำงส่ วน
โดยได้ รับอนุญำตจำกเจ้ ำของลิขสิ ทธิ์
ทำของกำหนดให้ ผู้รับจ้ ำง
 สิทธิในกำรทำซ้ำ
ในรู ป  พจนำนุกรมฯสำรำนุกรม
เป็ นเจ้ ำของลิขสิ ทธิ์
 สิทธิในกำรดัดแปลง
 เว็บเพจ
 เป็ นนำยจ้ ำงซึ่งมีหนังสื อ
 อืน่ ๆ (ระบุ)………………..
 อืน่ ๆ (ระบุ)…………………………….
ตกลงกับลูกจ้ ำงว่ ำ ให้
 เป็ นผู้ดดั แปลงโดยได้ รับอนุญำต
 เป็ นผู้นำเอำข้ อมูลหรื อสิ่ งอืน่ ใดมำรวบรวมหรือประกอบเข้ ำกัน
นำยจ้ ำงเป็ นเจ้ ำของลิขสิ ทธิ์
จำกเจ้ ำของลิขสิทธิ์
ในรู ป  ฐำนข้ อมูล
 เป็ นกระทรวง ทบวง กรม
โดย  กำรแปล
 อืน่ ๆ (ระบุ)…………………………
หรือหน่ วยงำนของรัฐหรือของ
 อืน่ ๆ (ระบุ)…………………………
ท้ องถิ่นที่มีลขิ สิ ทธิ์โดยกำรจ้ ำงหรือ
ตำมคำสั่ งหรือกำรควบคุมของตน
หน้ ำ 2 ของจำนวน

หน้ ำ

แบบ ลข.01

9. ลักษณะกำรสร้ ำงสรรค์
 สร้ ำงสรรค์ ขึน้ เองทั้งหมด
 สร้ ำงสรรค์ บำงส่ วน (ระบุ) ………………………………………………………………
 อืน่ ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. สถำนที่สร้ ำงสรรค์ สร้ ำงสรรค์ ในประเทศ (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………..
11. ปี ที่สร้ ำงสรรค์ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………….……………….…….…….
12. กำรโฆษณำงำน (กำรนำสำเนำงำนออกจำหน่ ำยโดยควำมยินยอมของผู้สร้ ำงสรรค์ โดยสำเนำมีจำนวนมำกพอสมควร)
 ยังไม่ ได้โฆษณำ
 ได้โฆษณำแล้วโดยโฆษณำครั้งแรกเมื่อวันที่ ……….. เดือน ………………………. พ.ศ. ………….
ณ ประเทศ ……………………………………………………………………………………………...

13. กำรแจ้ ง/จดทะเบียนลิขสิ ทธิ์ในต่ ำงประเทศ
 ไม่ เคยแจ้ งหรือจดทะเบียน

 แจ้ งหรือจดทะเบียนไว้ แล้วที่ประเทศ (ระบุ) ……………………………………

14. กำรอนุญำตให้ ใช้ ลขิ สิ ทธิ์/โอนลิขสิ ทธิ์
 ไม่ เคยอนุญำตให้ ใช้ ลขิ สิ ทธิ์ / โอนลิขสิ ทธิ์
 อนุญำตให้ ใช้ ลขิ สิ ทธิ์ / โอนลิขสิ ทธิ์ให้ แก่ ………………………………เมื่อวันที่ ……… เดือน …………………….. พ.ศ. ……………..
 อนุญำต/โอนลิขสิ ทธิ์ (แนบสำเนำสั ญญำหรือนิติกรรม)
 สิทธิท้งั หมด

 สิทธิบำงส่ วน (ระบุ) …………………………………………..

 อนุญำต/โอนลิขสิ ทธิ์ (แนบสำเนำสั ญญำหรือนิติกรรม)
 ตลอดอำยุลขิ สิทธิ์

 มีกำหนดเวลำ (ระบุ)………………ปี

15. กำรเผยแพร่ ข้อมูลลิขสิ ทธิ์
 ข้ ำพเจ้ ำอนุญำตให้ คนอืน่ ตรวจดูเอกสำรในแฟ้ มคำขอแจ้ งข้ อมูลลิขสิ ทธิ์และผลงำนของข้ ำพเจ้ ำได้
 ข้ ำพเจ้ ำไม่ อนุญำตให้ บุคคลใดตรวจดูเอกสำรในแฟ้ มคำขอฯ และผลงำนของข้ ำพเจ้ ำ
 อืน่ ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ข้ำพเจ้ ำรับทรำบว่ ำ กรมฯ ให้ บริกำรตรวจค้ นข้ อมูลลิขสิ ทธิ์แก่ประชำชนทั่วไปทำงคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต ข้ ำพเจ้ ำยินดีเผยแพร่
ข้ อมูลตำมที่ปรำกฏในแบบ ลข.01

ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ ำข้ อควำมข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริงทุกประกำรและหลักฐำนทีส่ ่ งประกอบคำขอเป็ นหลักฐำนทีถ่ ูกต้ อง หำกปรำกฏภำยหลังว่ ำ
ข้ ำพเจ้ ำไม่ ได้ เป็ นเจ้ ำของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนรับมอบอำนำจจำกบุคคลดังกล่ ำว และก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกรมทรัพย์ สิน
ทำงปัญญำ ข้ ำพเจ้ ำขอเป็ นผู้รับผิดชอบในควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ทุกประกำร
ลงชื่อ……………………………….………เจ้ ำของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(……………………………...………..)
………..…/…………..……../……….
หมำยเหตุ ในกรณีที่แบบ ลข.01 มีเนื้อที่ไม่ พอ และต้ องกำรระบุรำยละเอียดเพิม่ ให้ ใช้ ใบต่ อท้ ำย ลข.01
โดยระบุหมำยเลขกำกับข้ อ และหัวข้ อที่แสดงรำยละเอียดเพิม่ เติมดังกล่ำวด้วย
กำรดำเนินกำรตำมคำขอนี้ ไม่ ต้องเสี ยค่ ำธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
หน้ ำ 3 ของจำนวน

หน้ ำ

คำขอเลขที…
่ ……………………………
ทะเบียนข้ อมูล เลขที…
่ ………………….

ใบต่ อท้ ำยคำขอแจ้ งข้ อมูลลิขสิ ทธิ์
แบบ ลข.01

ลงชื่อ……………………………………………………เจ้ ำของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(…………………………………………………...)
……………/………………………/…………….
หน้ ำ ของจำนวน

หน้ ำ

แบบคำขอ ลข. เลขที่ ...........................
ทะเบียนข้ อมูล เลขที่ ............................

แบบแสดงรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรสร้ ำงสรรค์ ผลงำนโดยย่ อ

ลงชื่อ……………………………………………………เจ้ ำของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(…………………………………………………...)
……………/………………………/…………….
หน้ ำ ของจำนวน

หน้ ำ

หนังสื อรับรองควำมเป็ นเจ้ ำของงำนลิขสิ ทธิ์
โดยหนังสื อฉบับนี้ นำย/นำง/นำงสำว/บริษทั /ห้ ำงหุ้นส่ วน ………………………………………………………….
ตั้งอยู่เลขที่ ……………………………………………………………..………………………………………………………
ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที่ (ถ้ ำมี) ………………………...……………………... ขอรับรองว่ำเป็ นเจ้ ำของลิขสิ ทธิ์ในงำนอันมี
ลิขสิ ทธิ์ประเภท ……………………………….. ชื่อผลงำน …………………………………..……………………………
ที่ยนื่ คำขอแจ้ งข้ อมูลลิขสิ ทธิ์ไว้ ต่อกรมทรัพย์ สินทำงปัญญำ เมือ่ วันที่ ...……………………...……..……... แต่ เพียงผู้เดียว
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ ำข้ อควำมข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริ งทุกประกำร หำกปรำกฏภำยหลังว่ ำข้ ำพเจ้ ำไม่ ได้ เป็ นเจ้ ำของ
ลิขสิ ทธิ์และก่ อให้ เกิดควำมเสี ยหำยแก่ บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกรมทรัพย์ สินทำงปัญญำ ข้ ำพเจ้ ำขอเป็ นผู้รับผิดชอบในควำม
เสี ยหำยที่เกิดขึน้ ทุกประกำร

ลงชื่อ……………………………..……….เจ้ ำของลิขสิ ทธิ์
(………………………….……….…)
ตำแหน่ ง (ถ้ ำมี)……………………………
ประทับตรำ (ถ้ ำมี)
วันที่ …..… เดือน ………………..… พ.ศ. ………..

