แบบ ลข.01

สาหรับเจ้ าหน้ าที่
เลขคาขอ ลข. ………………………………..
รับวันที่ ……………………………………….

คาขอแจ้ งข้ อมูลลิขสิ ทธิ์

ทะเบียนข้ อมูลเลขที่ ………………….………

ประเภทงานอันมีลขิ สิ ทธิ์







วรรณกรรม
นาฏกรรม
ศิลปกรรม
โสตทัศนวัสดุ
สิ่ งบันทึกเสี ยง






ดนตรีกรรม
ภาพยนตร์
งานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ
งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิลปะ

1. ชื่ อเจ้ าของลิขสิ ทธิ์

เอกสารแนบ







สาเนาคาขอ ลข.01
หนังสื อรับรองความเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์
ผลงานหรื อภาพถ่ าย
สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อรับรองนิติบุคคล
หนังสื อมอบอานาจ (ถ้ ามี)
เอกสารอื่น ๆ (ถ้ ามี)

2. ชื่ อตัวแทน

ชื่อ บริ ษทั ก. (ประเทศไทย) จากัด

ชื่อ นายทรัพย์สิน ปั ญญาดี

สัญชาติ

สัญชาติ

ไทย

ไทย

ท บ 0 0 0 8 / 2 5 4 7
เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล 
6
4

3 3 4 3 6 6 7 4 2 5 8 9 9
เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล 
6
4

ที่อยู่

ที่อยู่
33/33 ซ.พหลโยธิน 32 แขวงลาดยาว
จตุจกั ร กทม.
รหัสไปรษณี ย ์ 10900

โทรศัพท์ 02-223-2223

โทรสาร 02-999-9931

138/476 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุ งเทพฯ
รหัสไปรษณี ย ์ 10200
โทรศัพท์ 0-2548-4594

โทรสาร 0-2549-2245

3.
สถานที่ตดิ ต่ อในประเทศไทย …………………………………………………………………………………………………………
สัญชาติ
4. ชื่ อผู้สร้ างสรรค์ หรื อนามแฝง
ชื่อ

5. ชื่ อผู้สร้ างสรรค์ ร่วม หรื อนามแฝง

นายศรุ ต วรัตพงศ์

สัญชาติ

นางสาวสุกญั ญา เจริ ญวัย

ชื่อ

ไทย

สัญชาติ

ไทย

3 1 0 0 0 5 8 4 2 5 8 9 9
เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล 

3 1 0 6 0 5 8 2 2 5 8 9 9
เลขประจาตัวประชาชน/นิติบุคคล 

ที่อยู่

ที่อยู่
44/100 ถ.นนทบุรี 1
ต.บางกระสอ จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 0-2547-4633

77 ซ.สุขใจ ถนนพหลโยธิน 78
จตุจกั ร กทม.
รหัสไปรษณี ย ์ 10900
โทรสาร 0-2547-4631

วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล
วัน เดือน ปี ที่ผ้สู ร้ างสรรค์ตาย (เฉพาะบุคคลธรรมดา)

โทรศัพท์ 02-888-8888

รหัสไปรษณี ย ์ 10900
โทรสาร 0-2555-4444

วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียนนิติบุคคล
วัน เดือน ปี ที่ผ้ ูสร้ างสรรค์ตาย (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
หน้า 1 ของจานวน

หน้า

แบบ ลข.01

6. ชื่ อผลงาน (โปรดสะกดชื่ อผลงานที่ถูกต้ อง)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ FCS

7. ประเภทของงาน
7. ประเภทของงาน
 วรรณกรรม

ลักษณะงาน







 นาฎกรรม
ลักษณะงาน

หนังสื อ
 จุลสาร
 สิ่งเขียน
สิ่งพิมพ์
 ปาฐกถา
 เทศนา
คาปราศรัย  สุ นทรพจน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานนิพนธ์ อื่น ๆ (ระบุ)…………………….






 ศิลปกรรม
ลักษณะงาน

ท่ ารา
ท่ าเต้ น
การแสดงใบ้
การทาท่ าหรื อการแสดง
ที่ประกอบขึน้ เป็ นเรื่ องราว

จิตรกรรม (เช่ น ภาพวาด)
ประติมากรรม (เช่ น รู ปปั้น/แกะสลัก)
ภาพพิมพ์ (เช่ น ภาพปกหนังสื อ)
สถาปัตยกรรม (เช่ น งานออกแบบ
อาคาร/สิ่ งปลูกสร้ าง)
 ภาพถ่ าย
 ภาพประกอบ แผนที่ฯ
 ศิลปประยุกต์ (งานที่นาไปใช้ ประโยชน์
อย่างอื่น)





 สิ่งบันทึกเสียง

 โสตทัศนวัสดุ

 ภาพยนตร์

 ดนตรีกรรม
ลักษณะงาน

 งานแพร่ เสียงแพร่ ภาพ
ลักษณะงาน

 งานอื่นใดอันเป็ นงานในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิลปะ
ลักษณะงาน

 ทานอง
 โน้ ตเพลง
 ทานองและคาร้ อง
 แผนภูมิเพลง
 คาร้ องที่แต่ งเพื่อประกอบทานอง

ผลงานที่ยื่นประกอบคาขอ

 งานแพร่ เสียง
 งานแพร่ ภาพ
 งานแพร่ เสียงและภาพ

 ลายถัก  ลายปัก
 อื่น ๆ (ระบุ)………

Source Code (10 หน้าแรกและ 10 หน้าหลัง) (หรื อซีดีบรรจุ Source Code 1 แผ่น)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. ความเป็ นเจ้ าของลิขสิ ทธิ์
วรรณกรรม
 เป็ นผู้สร้ างสรรค์ เอง
ลักษณะงาน

 นาฎกรรม
 เป็ นผู้รับโอนลิขลัสิกทษณะงาน
ธิ์

 ศิลปกรรม
 เป็ นผู้รวบรวมโดย
ลักษณะงาน

 หนัเป็งสืนอผูว้ า่ จ้าง จุลสาร
 นาเอาผลงานอั
มีลิขสิ ท(เช่
ธิ์ มารวบรวมหรื


สิ่งเขีรัยบนโอนทั้งหมดในงานสร้
 ท่ าราางสรรค์
 จิตนรกรรม
น ภาพวาด) อประกอบเข้ากัน
 สิ่งเป็พิมนพ์ผูร้ ับจ้าง
ซึ่งสัปาฐกถา
ญญาจ้าง  
โดยได้
รับอนุประติ
ญาตจากเจ้

เทศนารับโอนลิขสิ ทธิ์บางส่
 วท่นาเต้ น
มากรรมาของลิ
(เช่ นขรูสิปทปัธิ้ น์ /แกะสลัก)
 คาปราศรั
 สุผนรู ้ ทรพจน์
 าซการแสดงใบ้
ภาพพิกมรมฯสารานุ
พ์ (เช่ น ภาพปกหนั
ทาของกย าหนดให้
ับจ้าง
 สิ ทธิ ในการท
ในรู ป 
 พจนานุ
กรม งสื อ)
้า
 โปรแกรมคอมพิ
ดการท
เป็ นเจ้าของลิขวเตอร์
สิ ทธิ์
 สิ ทธิในการดั
แปลงาท่ าหรื อการแสดง
เว็บสถาปั
เพจ ตยกรรม (เช่ น งานออกแบบ
นธ์ อื่นางซึ
ๆ (ระบุ
ที่ประกอบขึน้ เป็ นเรื่ องราว
่ งปลู
กสร้ าง)
 งานนิ

เป็ นพนายจ้
่ งมีห)นั…………………….
งสื อ
 อื่น ๆ (ระบุ)………………..
 อือาคาร/สิ
่น ๆ (ระบุ
)…………………………….
 อภาพถ่
ตกลงกับลูกจ้างว่า ให้
 เป็ นผูด้ ดั แปลงโดยได้รับอนุญาต
 เป็ นผูน้ าเอาข้
มูลหรืายอสิ่ งอื่นใดมารวบรวมหรื อประกอบเข้ากัน
ภาพประกอบ
นายจ้างเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์
จากเจ้าของลิขสิ ทธิ์
ในรู ป
 ฐานข้
อมูล แผนที่ฯ

ต์ (งานที่นาไปใช้ ประโยชน์
 เป็ นกระทรวง ทบวง กรม
โดย  การแปล
 อืศิ่นลปประยุ
ๆ (ระบุก)…………………………
อย่างอื่น)
หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อของ
 อื่น ๆ (ระบุ)…………………………

 สิ่งบัท้นอทึงถิก่นเสีทีย่มงีลิขสิ ทธิ์โดยการจ้างหรื อ

 โสตทัศนวัสดุ

 ภาพยนตร์

 ดนตรีกรรม
ลักษณะงาน

 งานแพร่ เสียงแพร่ ภาพ
ลักษณะงาน

 งานอื่นใดอันเป็ นงานในแผนกวรรณคดี
หน้ า 2 ของจานวน หน้ า
แผนกวิทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิลปะ

ตามคาสั่งหรื อการควบคุมของตน

แบบ ลข.01

9. ลักษณะการสร้ างสรรค์
 สร้ างสรรค์ ขึน้ เองทั้งหมด

 สร้ างสรรค์ บางส่ วน (ระบุ) ……………………………………………………………………………
 อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. สถานที่สร้ างสรรค์ สร้ างสรรค์ ในประเทศ (ระบุ)

ไทย

2549

11. ปี ที่สร้ างสรรค์ (ระบุ)

12. การโฆษณางาน (การนาสาเนางานออกจาหน่ ายโดยความยินยอมของผู้สร้ างสรรค์ โดยสาเนามีจานวนมากพอสมควร)
 ยังไม่ได้โฆษณา

 ได้โฆษณาแล้วโดยโฆษณาครั้งแรกเมื่อวันที่ ……….. เดือน ………………………. พ.ศ. ………….
ณ ประเทศ ……………………………………………………………………………………………...

13. การแจ้ ง/จดทะเบียนลิขสิ ทธิ์ในต่ างประเทศ
 ไม่เคยแจ้งหรื อจดทะเบียน


 แจ้งหรื อจดทะเบียนไว้แล้วที่ประเทศ (ระบุ) ……………………………………

14. การอนุญาตให้ ใช้ ลขิ สิ ทธิ์/โอนลิขสิ ทธิ์
 ไม่เคยอนุ ญาตให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ / โอนลิขสิ ทธิ์

 อนุญาตให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ / โอนลิขสิ ทธิ์ให้แก่ ………………………………เมื่อวันที่ ……… เดือน …………………….. พ.ศ. ……………..

 อนุญาต/โอนลิขสิ ทธิ์ (แนบสาเนาสัญญาหรื อนิติกรรม)
 สิ ทธิ ท้งั หมด

 สิ ทธิ บางส่ วน (ระบุ) …………………………………………..

 อนุญาต/โอนลิขสิ ทธิ์ (แนบสาเนาสัญญาหรื อนิติกรรม)
 ตลอดอายุลขิ สิทธิ์

 มีกาหนดเวลา (ระบุ)………………ปี

15. การเผยแพร่ ข้อมูลลิขสิ ทธิ์
 ข้าพเจ้าอนุญาตให้คนอื่นตรวจดูเอกสารในแฟ้มคาขอแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์และผลงานของข้าพเจ้าได้
 ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้บุคคลใดตรวจดูเอกสารในแฟ้มคาขอฯ และผลงานของข้าพเจ้า

 อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ขา้ พเจ้ารับทราบว่า กรมฯ ให้บริ การตรวจค้นข้อมูลลิขสิ ทธิ์แก่ประชาชนทัว่ ไปทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ข้าพเจ้ายินดีเผยแพร่
ข้อมูลตามที่ปรากฏในแบบ ลข.01

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการและหลักฐานที่ส่งประกอบคาขอเป็ นหลักฐานที่ถูกต้อง หากปรากฏภายหลังว่า
ข้าพเจ้าไม่ได้เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์หรื อตัวแทนรับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรื อกรมทรัพย์สิน
ทางปั ญญา ข้าพเจ้าขอเป็ นผูร้ ับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
ลงชื่อ……………………………….………เจ้าของลิขสิ ทธิ์ / ตัวแทน
( นายทรัพย์สิน ปั ญญาดี )
20 / กรกฎาคม / 2549
หมายเหตุ ในกรณีที่แบบ ลข.01 มีเนื้อที่ไม่ พอ และต้ องการระบุรายละเอียดเพิม่ ให้ ใช้ ใบต่ อท้ าย ลข.01
โดยระบุหมายเลขกากับข้ อ และหัวข้ อที่แสดงรายละเอียดเพิม่ เติมดังกล่าวด้วย
การดาเนินการตามคาขอนี้ ไม่ ต้องเสี ยค่ าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น
หน้ า 3 ของจานวน

หน้ า

คาขอเลขที…
่ ……………………………
ทะเบียนข้ อมูล เลขที…
่ ………………….

ใบต่ อท้ ายคาขอแจ้ งข้ อมูลลิขสิ ทธิ์
แบบ ลข.01

ใบต่อท้ายคาขอแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์ น้ ี ใช้สาหรับกรณี กรอกข้อมูลในคาขอแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์ ไม่เพียงพอ
เช่น กรณี ที่มีเจ้าของลิขสิ ทธิ์ หรื อผูส้ ร้างสรรค์หลายคน ผูย้ นื่ คาขอสามารถเขียนระบุรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังกล่าว ในใบต่อนี้ ได้

ลงชื่ อ……………………………………………………เจ้ าของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(
นายทรัพย์ สิน ปัญญาดี
)
20 /
กรกฎาคม / 2549
หน้ า ของจานวน

หน้ า

แบบคาขอ ลข. เลขที่ ...........................
ทะเบียนข้ อมูล เลขที่ ............................

แบบแสดงรายละเอียดเกีย่ วกับการสร้ างสรรค์ ผลงานโดยย่ อ

ในส่ วนนี้บรรยายเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการสร้างสรรค์ และลักษณะการทางานโดยย่อ โดยบรรยายถึง
ประโยชน์หน้าที่และลักษณะการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การคานวณภาษีอากร การจัดทาฐานข้อมูล
ของลูกค้า เป็ นต้น

ลงชื่ อ……………………………………………………เจ้ าของลิขสิทธิ์ / ตัวแทน
(
นายทรัพย์ สิน ปัญญาดี
)
20 /
กรกฎาคม / 2549
หน้ า ของจานวน

หน้ า

หนังสื อรับรองความเป็ นเจ้ าของงานลิขสิ ทธิ์
โดยหนังสื อฉบับนี้ นาย/นาง/นางสาว/บริ ษทั /ห้างหุน้ ส่ วน
ก. (ประเทศไทย) จากัด
ตั้งอยูเ่ ลขที่
33/333 ซ.พหลโยธิ น 32 ลาดยาว จตุจกั ร กทม. 10900
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ (ถ้ามี)
ทบ.0008/2547
ขอรับรองว่าเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในงานอันมี
ลิขสิ ทธิ์ ประเภท งานวรรณกรรม (โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ) ชื่อผลงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ FCS
ที่ยื่นคาขอแจ้งข้อมูลลิขสิ ทธิ์ ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2549
แต่เพียงผูเ้ ดียว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็ นเจ้าของ
ลิขสิ ทธิ์ และก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคลหนึ่ งบุคคลใดหรื อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ข้าพเจ้าขอเป็ นผูร้ ับผิดชอบในความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
เจ้าของลิขสิ ทธิ์

ลงชื่อ
( นายอิศรพงษ์ ศิลปสิ ทธิ )
ตาแหน่ง (ถ้ามี)

กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ก. (ประเทศไทย) จากัด
ประทับตรา (ถ้ามี)

วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549

