
         ตัวอยาง                                                           แบบ ลข.01 

สําหรับเจาหนาที่ 

เลขคําขอ ลข.    ……………………………….. 

รับวันท่ี  ………………………………………. 

ทะเบียนขอมูลเลขที่  ………………….……… 

 

คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ ์
 

  ประเภทงานอนัมีลิขสิทธิ ์
 

                วรรณกรรม    ดนตรีกรรม 

     นาฏกรรม     ภาพยนตร 
 

                ศิลปกรรม     งานแพรเสียงแพรภาพ   

     โสตทัศนวัสดุ    งานอื่นใดในแผนกวรรณคด ี

     สิ่งบันทึกเสียง         แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ 
  

  

เอกสารแนบ 
 

 สําเนาคําขอ ลข.01 

 หนังสือรับรองความเปนเจาของลิขสทิธิ์ 
 ผลงานหรือภาพถาย 
 สําเนาบัตรประจําตวัหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล 

 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

 เอกสารอื่น ๆ (ถามี)  

 
1.  ชื่อเจาของลิขสิทธิ์               
      ช่ือ ผศ.จริงใจ     นามสมมุติ…………………………………….. 

                   

  

      สัญชาติ ไทย   

 เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 

2.  ชื่อตัวแทน   (กรณีมอบอํานาจ)                                    
      ช่ือ นางสาวใจจริง     นามแฝง .....................................................        
       

  

      สัญชาติ ไทย………………………… 

 เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล   9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 4   
 

ท่ีอยู บานเลขท่ี 1 ม.2 ต.บางรัก อ.บางจาก จ.กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
    รหัสไปรษณีย  10330 

ท่ีอยู  บานเลขท่ี 10 ม.20 ต.บางจาก  อ.บางรัก  จ.กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

       รหัสไปรษณีย 10200 
โทรศัพท  02-1234567   โทรสาร โทรศัพท  02-9874561  โทรสาร 

3.  สถานที่ติดตอในประเทศไทย บานเลขท่ี 1 ม.2 ต.บางรัก อ.บางจาก จ.กรุงเทพมหานคร 10330………………………………………… 

4.  ชื่อผูสรางสรรค หรือนามแฝง   
    ช่ือ ผศ.จริงใจ     นามสมมุติ…………………………………….. 

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

      สัญชาติ ไทย………………………… 
 

 เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล   1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 

5.  ชื่อผูสรางสรรครวม หรือนามแฝง 
      ช่ือ ………………………………………………………………. 

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

      สัญชาติ ……………………………… 
 

 เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล     

ท่ีอยู  บานเลขท่ี 1 ม.2 ต.บางรัก อ.บางจาก จ.กรุงเทพมหานคร 
   

   

  รหัสไปรษณีย 10330 

ท่ีอยู 
 

   

  รหัสไปรษณีย 

โทรศัพท  02-1234567  โทรสาร โทรศัพท    โทรสาร 

วัน เดือน ป ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล  1 มกราคม 2500 วัน เดือน ป ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล 

วัน เดือน ปท่ีผูสรางสรรคตาย (เฉพาะบุคคลธรรมดา) วัน เดือน ปท่ีผูสรางสรรคตาย (เฉพาะบุคคลธรรมดา) 
                                                                                                                                                    หนา  1   ของจํานวน   5  หนา 

 

 



                   ตัวอยาง 
                                             แบบ ลข.01 
 

6. ชื่อผลงาน (โปรดสะกดชือ่ผลงานที่ถูกตอง) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ.......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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 

� ศิลปะประยุกต (งานท่ีนําไปใชประโยชน 
                        อยางอื่น)          
 

   สิ่งบันทึกเสียง       โสตทัศนวัสดุ     ภาพยนตร  
 

   ดนตรีกรรม        งานแพรเสียงแพรภาพ     งานอ่ืนใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี 
ลักษณะงาน     ลักษณะงาน                      แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ 

      ทํานอง    โนตเพลง        งานแพรเสียง                                     ลักษณะงาน   

      ทํานองและคํารอง   แผนภูมิเพลง        งานแพรภาพ                   ลายถัก       ลายปก 

      คํารองท่ีแตงเพื่อประกอบทํานอง                     งานแพรเสียงและภาพ                อื่น ๆ (ระบุ)……………… 
                         

ผลงานทีย่ื่นประกอบคําขอ  หนังสือ 1 เลม..................................………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

8. ความเปนเจาของลิขสิทธิ ์
   

       เปนผูสรางสรรคเอง    เปนผูรับโอนลิขสิทธ์ิ             เปนผูรวบรวมโดย 
     เปนผูวาจาง           รับโอนท้ังหมดในงานสรางสรรค            นําเอาผลงานอันมีลิขสิทธิ์ มารวบรวมหรือประกอบเขากัน 

      เปนผูรับจาง ซึ่งสัญญาจาง           รับโอนลิขสิทธิ์บางสวน               โดยไดรับอนุญาตจากเจาของลขิสิทธิ์ 

            ทําของกําหนดใหผูรับจาง      สิทธิในการทําซํ้า                                 ในรูป    พจนานุกรมฯสารานกุรม            
             เปนเจาของลิขสิทธ์ิ           สิทธิในการดัดแปลง                       เว็บเพจ 

      เปนนายจางซ่ึงมีหนังสือ      อื่น ๆ (ระบุ)………………..         อื่น ๆ (ระบุ)……………………………. 

             ตกลงกับลูกจางวา ให         เปนผูดัดแปลงโดยไดรับอนุญาต        เปนผูนําเอาขอมลูหรอืสิ่งอื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเขากัน 

 นายจางเปนเจาของลิขสิทธ์ิ                    จากเจาของลิขสิทธิ ์                ในรูป   ฐานขอมูล 

      เปนกระทรวง ทบวง กรม   โดย   การแปล                             อื่น ๆ (ระบุ)………………………… 

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

 ทองถ่ินท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยการจางหรือ 

 ตามคาํส่ังหรือการควบคุมของตน                                                      

                                                                                                                                                                                        หนา   2   ของจํานวน  5   หนา 

 
 
 
 
 

 



                   ตัวอยาง 
 

                                                                                                                     แบบ ลข.01 

9. ลักษณะการสรางสรรค 

   สรางสรรคข้ึนเองท้ังหมด   สรางสรรคบางสวน (ระบ)ุ  บทที่ 1 , บทที่ 4  และ บทที่ 5  (หนา 201-230) สวนอืน่เกิดจากการรวบรวมขอมูล 
   อ่ืน ๆ (ระบ)ุ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
10. สถานที่สรางสรรค สรางสรรคในประเทศ (ระบุ)  ไทย………………………………………………………………………………………….. 
 

 

11. ปที่สรางสรรค (ระบุ)  …พ.ศ.2551……………………………………………………………………………………………….……………….……. 
 

12. การโฆษณางาน (การนําสําเนางานออกจําหนายโดยความยินยอมของผูสรางสรรค โดยสําเนามีจํานวนมากพอสมควร) 

    ยังไมไดโฆษณา 
    ไดโฆษณาแลวโดยโฆษณาครั้งแรกเม่ือวันท่ี  ………..  เดือน  ……………………….  พ.ศ. …………. 
          ณ ประเทศ  ……………………………………………………………………………………………... 

13. การแจง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในตางประเทศ 

   ไมเคยแจงหรือจดทะเบียน     แจงหรือจดทะเบียนไวแลวทีป่ระเทศ (ระบุ) …………………………………… 

 
14. การอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์  

   ไมเคยอนุญาตใหใชลิขสิทธ์ิ / โอนลิขสิทธ์ิ 

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

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

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

15. การเผยแพรขอมูลลิขสทิธิ ์

   ขาพเจาอนญุาตใหคนอ่ืนตรวจดูเอกสารในแฟมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิและผลงานของขาพเจาได 
               ขาพเจาไมอนุญาตใหบุคคลใดตรวจดูเอกสารในแฟมคาํขอฯ และผลงานของขาพเจา 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  ทั้งนี้ขาพเจารับทราบวา กรมฯ ใหบริการตรวจคนขอมูลลิขสิทธ์ิแกประชาชนท่ัวไปทางคอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ ขาพเจายินดีเผยแพร
ขอมูลตามท่ีปรากฏในแบบ ลข.01 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการและหลักฐานท่ีสงประกอบคําขอเปนหลักฐานท่ีถูกตอง หากปรากฏภายหลังวา           
   ขาพเจาไมไดเปนเจาของลิขสิทธ์ิหรือตัวแทนรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว และกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหน่ึงบุคคลใด หรือกรมทรัพยสิน   
   ทางปญญา ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นทุกประการ 
 
 

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

            ( ผูชวยศาสตราจารยจริงใจ  นามสมมุติ ) 
                 …15..…/.มิถุนายน../.2552 

 

           หมายเหตุ   ในกรณีที่แบบ ลข.01 มีเนื้อที่ไมพอ และตองการระบุรายละเอียดเพิ่ม ใหใชใบตอทาย ลข.01 

                  โดยระบุหมายเลขกาํกับขอ และหัวขอที่แสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมดังกลาวดวย 
 
 

การดําเนินการตามคําขอนี้ ไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
 

            

                      หนา   3   ของจํานวน   5  หนา 
       



      ตัวอยาง             
 

               คําขอเลขท่ี……………………………… 

             ทะเบียนขอมูล เลขท่ี……………………. 

ใบตอทายคาํขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ          
        

                       แบบ ลข.01 

 
วัตถุประสงคท่ีจัดทําผลงานช้ินนี้ เพื่อใชประกอบการเรียนการสอน วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ ในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน เนื้อหาของหนังสือประกอบดวย ภาคทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารองคกร และการประกันคุณภาพภายในองคกร โดยใชเคร่ืองมือดานการประกันคุณภาพ และภาคปฏิบัติโดยการฝก
เขียน วิเคราะห องคกร โดยใชเคร่ืองมือท่ีไดเรียนในภาคทฤษฎี รวมถึงการฝกทําแบบทดสอบของกระบวนวิชา 

 

 
 

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

                                                ( ผูชวยศาสตราจารยจริงใจ  นามสมมุติ ) 
       …15..…/.มิถุนายน../.2552 

 
 

                                             หนา  4 ของจํานวน   5  หนา 



            ตัวอยาง 
 
 

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

แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานโดยยอ        
        

                       

 หนังสือช่ือ  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ 

ประกอบไปดวยเนื้อหา จํานวน 5 บท  จํานวน 255 หนา 

บทท่ี 1 การบริหารองคกรภาครัฐ  หนา 1-50 

บทท่ี 2 การบริหารองคกรภาคเอกชน  หนา 51-100 

บทท่ี 3  เคร่ืองมือการประกันคุณภาพองคกร  หนา 101-150 

บทท่ี 4 การวิเคราะหองคกรภาครัฐ  หนา 151-200 

บทท่ี 5 การวิเคราะหองคกรภาคเอกชน  หนา 201-250 

ภาคผนวก  หนา 251-255 

รายละเอียดตามผลงานที่แนบมา 

 

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

                                                  ( ผูชวยศาสตราจารยจริงใจ  นามสมมุติ ) 
       …15..…/.มิถุนายน../.2552 

 
 

                                             หนา   5 ของจํานวน    5  หนา 



                  ตัวอยาง 
 

 
 

                     

หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธ์ิ 
 
 

  โดยหนังสือฉบับน้ี นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/หางหุนสวน  จริงใจ  นามสมมุติ …………………............................... 
 ต้ังอยูเลขที ่ บานเลขที่ 1 ม.2 ต.บางรัก อ.บางจาก จ.กรุงเทพมหานคร 10330............................................................................
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ (ถามี)  ………………………...……………………...  ขอรับรองวาเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานอันม ี

 ลิขสิทธิ์ประเภท …….วรรรณกรรม……..  ชื่อผลงาน  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการบริหารเชิงกลยทุธ................. 
 ที่ยื่นคําขอแจงขอมูลลขิสิทธิ์ไวตอกรมทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที ่ 15  มถุินายน 2552  แตเพียงผูเดยีว 
 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ   หากปรากฏภายหลังวาขาพเจาไมไดเปนเจาของ
 ลิขสิทธิ์และกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกรมทรัพยสินทางปญญา ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบในความ 

               เสียหายที่เกิดขึ้นทกุประการ 

      ลงชื่อ……………………………..……….เจาของลิขสิทธิ ์
                    (ผูชวยศาสตราจารยจริงใจ  นามสมมุติ) 

      ตําแหนง (ถามี)…………………………… 

        ประทับตรา (ถามี) 

      วันที่ …15… เดือน....มิถุนายน… พ.ศ. 2552.. 


