
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ขอท ำกำรผลติหรอืวำ่จำ้งท ำกำรผลติซดีขีองเจำ้ของลขิสทิธิ ์(N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์ 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์

 

   เจา้ของลขิสทิธิต์ามกฎหมายวา่ดว้ยลขิสทิธิ ์ผูรั้บโอนลขิสทิธิ ์หรอืผูไ้ดรั้บอนุญาตใหท้ าการผลติงานอนัมลีขิสทิธิ ์แลว้แตก่รณี 

เมือ่จะท าการผลติหรอืวา่จา้งท าการผลติ ใหแ้จง้ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีก่อ่นเริม่ท าการผลติหรอืวา่จา้งท าการผลติทกุครัง้ เวน้แต่

การท าการผลติหรอืวา่จา้งท าการผลติเพือ่ใชใ้นการศกึษา เพือ่ประโยชนใ์นทางราชการ เพือ่การสาธารณประโยชน ์หรอืการ

อนุรักษ์ศลิปวฒันธรรมของชาต ิตามทีรั่ฐมนตรปีระกาศก าหนด 

 

แบบการแจง้ รายการทีต่อ้งแจง้ วธิกีารแจง้ และแบบใบรับแจง้ ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

 

เงือ่นไขในการแจง้ 

 

   แจง้กอ่นจะท าการผลติ หรอืวา่จา้งท าการผลติซดีทีกุครัง้ ไมต่อ้งแจง้ในกรณีท าการผลติหรอืวา่จา้งท าการผลติ เพือ่ใชใ้น

การศกึษา เพือ่ประโยชนใ์นทางราชการ เพือ่การสาธารณประโยชน ์หรอืการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมของชาต ิตามทีรั่ฐมนตรี

ประกาศก าหนด 

 

   กรณีแจง้ ณ ส านักงานพาณิชยจั์งหวดั เมือ่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาพจิารณาแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืแลว้ กรม

จะจัดสง่ตน้ฉบับทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับไปยังผูย้ืน่ค าขอ หรอืส านักงานพาณชิยจั์งหวดั แลว้แตก่รณี ภายใน 7 วนั นับ

แตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

   กรณีเอกสารประกอบการแจง้เป็นภาษาตา่งประเทศ ผูแ้จง้ตอ้งจัดใหม้คี าแปลเป็นภาษาไทย โดยมคี ารับรองของผูแ้ปลดว้ยวา่

เป็นค าแปลทีถ่กูตอ้ง ยกเวน้ในสว่นทีเ่ป็นชือ่เฉพาะ 

 

   การสง่ส าเนาหรอืภาพถา่ยเอกสารประกอบการแจง้ ส าเนาหรอืภาพถา่ยตอ้งครบถว้นชดัเจน และผูแ้จง้ตอ้งรับรองความถูกตอ้ง

ดว้ย 

 

หนังสอืรับรองนติบิคุคล ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 

   กรณีมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ด าเนนิการแทน หนังสอืมอบอ านาจตอ้งไมข่าดชว่ง และตอ้งมสี าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนผูม้อบ

อ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ ประกอบดว้ย 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กลุม่การผลติผลติภัณฑซ์ดี ีส านักป้องปรามการละเมดิทรัพยส์นิ
ทางปัญญา ชัน้ 11กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 563 ถนนนนทบรุ ี
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ (กรณียืน่ค าขอทีส่ านักงานพาณชิยจั์งหวดั เจา้หนา้ที่
ด าเนนิการรับค าขอพรอ้มเอกสารประกอบและใหห้ลกัฐานการรับ 
กอ่นสง่แบบค าขอและเอกสารประกอบใหก้รมทรัพยส์นิทาง
ปัญญาพจิารณาตอ่ไป))  
ส านักงานพาณชิยจั์งหวดั 76 จังหวดั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (ในการสง่ทางไปรษณีย ์ผูย้ืน่ค าขอตอ้งสง่ไปรษณีย์
แบบลงทะเบยีนตอบรับ และใหถ้อืวา่วนัทีแ่บบการแจง้ไปถงึ
พนักงานเจา้หนา้ทีเ่ป็นวนัทีย่ืน่แบบการแจง้))  
กรมทรัพยส์นิทางปัญญา ส านักป้องปรามการละเมดิทรัพยส์นิทาง
ปัญญา กลุม่การผลติผลติภัณฑซ์ดี ีชัน้ 11 เลขที ่563 ถนน
นนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวัดนนทบรุ ี11000/
ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีส่ง่ทางโทรสาร ใหถ้อืวนัทีไ่ดรั้บโทรสาร
เป็นวนัแสดงเจตนาในการแจง้ แตก่ารแจง้จะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูแ้จง้
ไดส้ง่ตน้ฉบบัใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีภ่ายใน 7 วนัท าการ นับแต่
วนัทีไ่ดรั้บโทรสาร))  
สง่ทางโทรสารไปยัง ส านักป้องปรามการละเมดิทรัพยส์นิทาง
ปัญญา กลุม่การผลติผลติภัณฑซ์ดี ีหมายเลข 02-547-4705/
โทรศพัท ์ 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 2 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีล่งรับ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักป้องปราม        
การละเมดิทรัพยส์นิ  

ทางปัญญา 

2) กำรพจิำรณำ 

อธบิดพีจิารณาออกเครือ่งหมายรับรองงานตน้แบบใหก้ับเจา้ของ

ลขิสทิธิผ์ูแ้จง้ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักป้องปราม        

การละเมดิทรัพยส์นิ   

ทางปัญญา 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นบคุคลธรรมดา) 

จดุรับค าขอ 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหบ้คุคลธรรมดา) 

จดุรับค าขอ 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคลผู ้

มอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

จดุรับค าขอ 

5) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจกระท ำกำรแทนนติบิุคคล

ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

จดุรับค าขอ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ((กรณีมอบอ านาจใหน้ติบิคุคลเป็นตวัแทน) 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ านาจใหน้ติบิคุคลเป็นตวัแทน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) 

 

แบบ ซดี ี02 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักป้องปรามการละเมดิทรัพยส์นิ

ทางปัญญา 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองทีผู่แ้จง้รบัรองวำ่เป็นเจำ้ของลขิสทิธิ ์หรอืผูร้บัโอน
ลขิสทิธิ ์หรอืผูไ้ดร้บัอนุญำตใหท้ ำกำรผลติงำนอนัมลีขิสทิธิ ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตามตวัอย่างหนังสอืรับรอง) 

- 

9) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ในกรณีทีก่ารมอบอ านาจนัน้ไดก้ระท าในตา่งประเทศ 
หนังสอืมอบอ านาจนัน้จะมคี ารับรองลายมอืชือ่หรอืไม่ก็ได)้ 

- 

10) 
 

เอกสำรหรอืหลกัฐำนอืน่ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วขอ้ง (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมทรัพยส์นิทางปัญญา 563 ถนนนนทบรุ ีต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 

(หมายเหต:ุ -)  
2) รอ้งเรยีนผา่นเว็บไซตก์รมทรัพยส์นิทางปัญญา www.ipthailand.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
3) สายดว่นกรมทรัพยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณชิย ์1368 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

 

 



แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ซดี ี02 

(หมายเหต:ุ (แบบการแจง้ส าหรับเจา้ของลขิสทิธิ)์)  
2) ตวัอยา่งการกรอกหนังสอืรับรองความเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์หรอืผูรั้บโอนลขิสทิธิ ์

(หมายเหต:ุ (พมิพห์รอืเขยีนดว้ยขอ้ความทีช่ดัเจน))  
3) ตวัอยา่งหนังสอืรับรองการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหท้ าการผลติงานอนัมลีขิสทิธิ ์(ซอฟตแ์วร,์ เกม) 

(หมายเหต:ุ (พมิพห์รอืเขยีนดว้ยขอ้ความทีช่ดัเจน))  
4) ตวัอยา่งหนังสอืรับรองการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหท้ าการผลติงานอนัมลีขิสทิธิ ์(เพลง) 

(หมายเหต:ุ (พมิพห์รอืเขยีนดว้ยขอ้ความทีช่ดัเจน))  
5) ตวัอยา่งหนังสอืรับรองการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหท้ าการผลติงานอนัมลีขิสทิธิ ์(เพลงบรรเลง) 

(หมายเหต:ุ (พมิพห์รอืเขยีนดว้ยขอ้ความทีช่ดัเจน))  
6) ตวัอยา่งหนังสอืรับรองการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหท้ าการผลติงานอนัมลีขิสทิธิ ์(ภาพยนตร,์ โสตทศันวัสด)ุ 

(หมายเหต:ุ (พมิพห์รอืเขยีนดว้ยขอ้ความทีช่ดัเจน))  
7) ตวัอยา่งหนังสอืรับรองการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหท้ าการผลติงานอนัมลีขิสทิธิ ์(โสตทัศนวัสด ุอืน่ๆ) 

(หมายเหต:ุ (พมิพห์รอืเขยีนดว้ยขอ้ความทีช่ดัเจน))  
8) ตวัอยา่งหนังสอืรับรองการเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหท้ าการผลติ (อลับัม้เพลง) 

(หมายเหต:ุ (พมิพห์รอืเขยีนดว้ยขอ้ความทีช่ดัเจน))  
9) ตวัอยา่งหนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ (ตวัอยา่งหนังสอืมอบอ านาจ))  
 

หมำยเหตุ 

1. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืส าหรับประชาชนจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารวา่มคีวามถกูตอ้ง
ครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืบรกิารประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
2. กรณีทีค่ าขอหรอืเอกสารหลักฐานไมถ่กูตอ้งครบถว้น เจา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสาร

หลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ (บนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอ) โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิ

ภายในก าหนดระยะเวลา 90วนันับแตว่นัยืน่ค าขอ และในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการสง่เอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้นภายใน
ก าหนดระยะเวลาดงักลา่วใหถ้อืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีจ่ะด าเนนิการคนืค าขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค าขอพรอ้มทัง้แจง้เหตุ

แหง่การคนืค าขอและสทิธใินการอทุธรณ์ใหท้ราบดว้ย 
 

3. เมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดช้ าระเงนิคา่ธรรมเนยีมใดๆ ใหแ้กก่รมทรัพยส์นิทางปัญญาไปแลว้ จะขอคนืคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วไมไ่ดไ้มว่า่

ในกรณีใดๆ เวน้แต ่(1) มกีฎหมายบญัญัตไิวใ้หค้นืคา่ธรรมเนยีม หรอื (2) ช าระคา่ธรรมเนยีมซ ้าซอ้นหรอืช าระเกนิ ซึง่การช าระ
ดงักลา่ว เกดิเนือ่งจากความผดิพลาดของเจา้หนา้ทีรั่ฐ โดยมใิชค่วามผดิของผูช้ าระซึง่กรมทรัพยส์นิทางปัญญาจะไดพ้จิารณา

เป็นกรณีๆ ไป 
 

4. ในกรณีทีค่ าขอไมถ่กูตอ้งหรอืมเีอกสารไมถ่กูตอ้งครบถว้น และผูย้ืน่ค าขอ (เจา้ของค าขอ) หรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บมอบอ านาจ

ไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่ค าขอดว้ยตนเอง เนือ่งจากไดท้ าการมอบอ านาจใหใ้หบ้คุคลนัน้มอี านาจยืน่ค าขอแทนและมอี านาจลงนามใน
บนัทกึขอ้ตกลงการรับค าขอดว้ยหากไมม่หีนังสอืมอบอ านาจดังกลา่วขา้งตน้ อาจท าใหเ้จา้หนา้ทีไ่มม่อี านาจรับค าขอได ้
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