แบบ ลข.01

สำหรับเจาหนาที่
วันที่ยื่น

คำขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์
ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์






วรรณกรรม
นาฏกรรม
ศิลปกรรม
โสตทัศนวัสดุ
สิ่งบันทึกเสียง






ดนตรีกรรม
ภาพยนตร
งานแพรเสียงแพรภาพ
งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ

หมายเหตุ : การกรอกขอความใหใชวิธีพิมพ

เลขคำขอ
ทะเบียนขอมูลเลขที่
เอกสารแนบ
 บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือรับรองนิติบุคคล
 ผลงาน
 หนังสือมอบอำนาจ
 สัญญาโอนลิขสิทธิ์
 อื่นๆ

1. ชื่อเจาของลิขสิทธิ์  บุคคลธรรมดา (ไทย)  นิตบิ ุคคล (ไทย)  ตางชาติ  สวนราชการไทย
ชื่อ – สกุล
ที่อยูตามภูมิลำเนา
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
ประเทศ
สัญชาติ
โทรศัพท
โทรสาร
อีเมล
เลขประจำตัวประชาชน / เลขทีห่ นังสือเดินทาง (Passport) / นิตบิ ุคคล
หมายเหตุ : หากมีเจาของลิขสิทธิ์รวม ใหระบุรายละเอียดเพิ่มในใบตอทาย ลข.01
2. ชื่อตัวแทน (ถามี)  บุคคลธรรมดา (ไทย)  นิติบุคคล (ไทย)
ชื่อ – สกุล
ที่อยูตามภูมิลำเนา
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย
ประเทศ
โทรศัพท
โทรสาร
เลขประจำตัวประชาชน / เลขทีห่ นังสือเดินทาง (Passport) / นิตบิ ุคคล
หมายเหตุ : หากมีตัวแทนมากกวา 1 คนใหระบุรายละเอียดเพิ่มในใบตอทาย ลข.01
3. สถานทีต่ ิดตอและจัดสงเอกสาร ในประเทศ
 ที่อยูต ามขอ 1  ที่อยูต ามขอ 2

จังหวัด
สัญชาติ
อีเมล

 มารับดวยตนเอง  จัดสงทางไปรษณีย (โปรดเลือกที่อยูที่ใหจัดสงฯ)
 อื่นๆ ระบุ

4. ชื่อผูสรางสรรค หรือนามแฝง
ชื่อ -สกุล
ที่อยูต ามภูมิลำเนา
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
รหัสไปรษณีย
ประเทศ
โทรศัพท
โทรสาร
เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport) / นิตบิ ุคคล
หมายเหตุ : หากมีผูสรางสรรครวม ใหระบุรายละเอียดเพิม่ ในใบตอทาย ลข.01

นามแฝง
จังหวัด
สัญชาติ
อีเมล

5. ชื่อผลงาน (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเทานั้น)
หมายเหตุ : หากมีผลงานมากกวา 1 ผลงานใหระบุในใบตอทาย ลข.01

หน้า ของจํานวน
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แบบ ลข.01
6. ประเภทของงาน
6.1  วรรณกรรม
 งานนิพนธ (เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน คำรองที่แตงเพื่อประกอบทำนอง เปนตน)  โปรแกรมคอมพิวเตอร
6.2  นาฎกรรม
6.3  ศิลปกรรม
ลักษณะงาน  จิตรกรรม  ประติมากรรม
 ภาพพิมพ
 สถาปตยกรรม  ภาพถาย
 ศิลปะประยุกต  ภาพประกอบ แผนที่ โครงสรางฯ
6.4  สิง่ บันทึกเสียง
6.5  โสตทัศนวัสดุ
6.6  ภาพยนตร
6.7  ดนตรีกรรม
6.8  งานแพรเสียงแพรภาพ
6.9  งานอื่นใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ
7. ความเปนเจาของลิขสิทธิ์
7.1  เปนผูสรางสรรคเอง
7.2  กรณีจา งแรงงานโดยมีหนังสือตกลงวา ใหนายจางเปนเจาของลิขสิทธิ์
7.3  กรณีจา งทำของ
 มีหนังสือตกลงให ผูวาจางเปนเจาของลิขสิทธิ์ (พรอมแนบสำเนาหลักฐาน)
 ไมมีหนังสือตกลงวา ใหผูรับจางเปนเจาของลิขสิทธิ์
7.4  เปนผูดัดแปลงโดยไดรบั อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ (พรอมแนบสำเนาหลักฐาน (ถามี))
7.5  เปนผูรวบรวมหรือประกอบเขากัน โดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ (เชน พจนานุกรม หรือเว็บเพจ) (พรอมแนบสำเนหลักฐาน (ถามี))
7.6  เปนผูนำเอาขอมูลหรือสิ่งอื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเขากันในรูปฐานขอมูลหรืออื่นๆ
7.7  เปนกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นที่มีลิขสิทธิ์โดยการจางหรือตามคำสั่งหรือการควบคุมของตน
7.8  เปนผูรับโอนลิขสิทธิ์ (พรอมแนบสำเนาหลักฐาน)
 รับโอนทั้งหมด
 รับโอนลิขสิทธิ์บางสวน (ระบุ) ..........................................................................
8. รายละเอียดการสรางสรรคผลงานโดยยอ/แรงบันดาลใจ
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : หากกรอกขอมูลไมเพียงพอใหกรอกในใบตอทาย ลข.01
9. สรางสรรค ในประเทศ/ปที่สรางสรรค (ระบุ)  ไทย ปพ.ศ. ................................ ตางประเทศ (ระบุ) .................................. ปพ.ศ ..............................................
10. การโฆษณางานผลงานลิขสิทธิ์
 ยังไมไดโฆษณา
 โฆษณาครั้งแรก ณ ประเทศ
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
11. การจัดทำสื่อสำหรับคนพิการ  มี  ไมมี
 สื่อที่มีลักษณะเปนสื่อผสม
ประเภทสื่อ  หนังสืออักษรเบรลล




 ตัวหนังสือนูน แผนภาพนูน
คำบรรยายแทนเสียง
สื่ออิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานสากล




สื่อเสียง
สื่อการสอนรูปทรงเรขาคณิต




สื่อภาษามือ
รูปจำลอง




หนังสือหรือภาพขยายใหญ
สื่อเพื่อการเรียนรูและพัฒนาทักษะ

ขาพเจาอนุญาตใหบุคคลอื่นตรวจดูเอกสารในแฟมคำขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และผลงานของขาพเจาได และขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริง
ทุกประการและหลักฐานที่สงประกอบคำขอเปนหลักฐานที่ถูกตอง หากปรากฏภายหลังวา ขาพเจาไมไดเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนรับมอบอำนาจจากบุคคลดังกลาว และ
กอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกรมทรัพยสินทางปญญา ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
ลงชื่อ……………………………….………เจาของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(……………………………...………..)
………..…/…………..……../……….
หมายเหตุ - การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ มิไดกอใหเกิดสิทธิใดๆ ตามกฎหมาย
- กรณีทแี่ บบ ลข.01 มีเนื้อที่ไมพอ และตองการระบุรายละเอียดเพิ่ม ใหใชใบตอทาย ลข.01
- โดยระบุหมายเลขกำกับขอ และหัวขอที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมดังกลาวดวย
การดำเนินการตามคำขอนี้ ไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

หน้า ของจํานวน

หน้า

