
 
 

 

แบบ ซีดี ๐2 
 

 

แบบการแจ้งส าหรับเจ้าของลิขสิทธิ ์
 

 ๑.  ข้าพเจ้า (บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / นาย / นาง / นางสาว)...................................................................เป็น 

       เจ้าของลิขสิทธิ์           ผู้รับโอนลิขสิทธิ์          ผู้ไดร้ับอนุญาตให้ท าการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์  

ทะเบียนนิติบุคคล/เลขหมายประจ าตัวประชาชน เลขที่.......................ส านักงานใหญ่/ที่อยู่เลขที่............................... 

ตรอก/ซอย.................ถนน..........................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต....................จังหวัด...................
รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์............................โทรสาร…………………….e-mail address……………………………. 
 

 ๒. งานที่จะท าการผลิต หรือว่าจ้างท าการผลิต  

      รายการที่ ๑. (เรื่อง/ชุด/อัลบั้ม/อ่ืนๆ)………………………………………………………………………………………… 

  (๑)  ประเภทงานที่จะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต  

               เพลง   ภาพยนตร์      ซอฟต์แวร์       อ่ืนๆ (ระบุ)………………………...
  (๒)  ประเภทสินค้าที่จะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต  

               แผ่นงานต้นแบบ  

             แผ่นซีดี          แผ่นดีวีดี           อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………   

  (๓)  ปริมาณผลิตภัณฑ์ซีดีที่จะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต……………………………………… 

  (๔)  รหัสเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม (ถ้ามี)…………………………………………………………………………….... 
  (๕)  เครื่องหมายรับรองการผลิตส าหรับผู้ท าการผลิตแผ่นงานต้นแบบเดิม (ถ้ามี) ……………… 
 

      รายการที่ ๒. (เรื่อง/ชุด/อัลบั้ม/อ่ืนๆ) ………………………………………………………………………………………… 

  (๑)  ประเภทงานที่จะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต  

               เพลง   ภาพยนตร์      ซอฟต์แวร์       อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………...
  (๒)  ประเภทสินค้าที่จะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต  

               แผ่นงานต้นแบบ  

             แผ่นซีดี          แผ่นดีวีดี           อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………  
  (๓)  ปริมาณผลิตภัณฑ์ซีดีที่จะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต ………………………………….…………  

  (๔)  รหัสเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………. 

  (๕)  เครื่องหมายรับรองการผลิตส าหรับผู้ท าการผลิตแผ่นงานต้นแบบเดิม (ถ้ามี)......................... 
 

(ถ้าไม่พอให้ใช้ใบต่อ) 
 

หน้า ของจ านวน          หน้า 

เลขท่ีรับ ....................... 
รับวันท่ี ......................... 
เวลา ............................. 
ผู้รับ .............................. 



 
 

   แบบ ซีดี ๐2 

 

 ๓. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต (ทั้งโรงงานผลิตแผ่นซีดี , แผ่นดีวีด ีและแผน่งานต้นแบบ) 

      ๓.๑  ชื่อผู้จะท าการผลิตหรือผู้จะรับจ้างท าการผลิตแผ่นงานต้นแบบ (Stamper)................................ 
ทะเบียนนิติบุคคล/เลขหมายประจ าตัวประชาชน เลขที่ …………………………………………………………………………………. 

ส านักงานใหญ่/ที่อยู่เลขที่..........................................ตรอก/ซอย......................................ถนน................................... 

ต าบล/แขวง................................................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................... 

รหัสไปรษณีย์..............................................................โทรศพัท์..........................................โทรสาร……………………….. 

e-mail address………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ชื่อสถานที่ผลิต .............................................................................................................................  

ที่ตั้งสถานที่ผลิต เลขที่................................................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................. 

ต าบล/แขวง................................................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................. 

รหัสไปรษณีย์..............................................................โทรศพัท์.........................................โทรสาร............................. 

     รายการที่จะท าการผลิต หรือว่าจ้างท าการผลิต ตาม ข้อ ๒  ได้แก่ รายการที่ .......................... 

.............................................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ........................................................................................  
 

       ๓.๒  ชื่อผู้จะท าการผลิตหรือผู้จะรับจ้างท าการผลิต         แผ่นซีดี    แผ่นดีวีดี 

ทะเบียนนิติบุคคล/เลขหมายประจ าตัวประชาชน เลขที่ …………………………………………………………………………………. 

ส านักงานใหญ่/ที่อยู่เลขที่..........................................ตรอก/ซอย......................................ถนน................................... 

ต าบล/แขวง................................................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................... 

รหัสไปรษณีย์..............................................................โทรศพัท์..........................................โทรสาร……………………….. 

e-mail address…………………………………………………………………………………………………………………………………………
        ชื่อสถานที่ผลิต........................................................... .............................................................. 

ที่ตั้งสถานที่ผลิต เลขที่................................................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................. 

ต าบล/แขวง................................................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................. 

รหัสไปรษณีย์..............................................................โทรศพัท์.........................................โทรสาร............................. 

     รายการที่จะท าการผลิต หรือว่าจ้างท าการผลิต ตาม ข้อ ๒  ได้แก่ รายการที่ .......................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................       
      

(ถ้าไม่พอให้ใช้ใบต่อ) 
 

หน้า ของจ านวน          หน้า 
 



 
 

   แบบ ซีดี ๐2 
 

  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้รับโอนลิขสิทธิ์ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ท าการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์และก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 
 

       

      ลงชื่อ………………………………………………………ผู้แจ้ง 

             (............................................................ ) 

      ต าแหน่ง (ถ้ามี)……………………………………….. 

                  วันที่………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ของจ านวน          หน้า 
 
 
 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



 
 

   แบบ ซีดี ๐2 
 
 

 (ใบต่อ ข้อ ๒) 
 
 

 ๒. รายการผลิตภัณฑ์ เรื่อง/ชดุ/อัลบั้ม/อ่ืนๆ ที่จะท าการผลิต หรือว่าจ้างท าการผลิต  

      รายการที่.... (เรื่อง/ชุด/อัลบั้ม/อ่ืนๆ) ………………………………………………………………………………………… 

  (๑)  ประเภทงานที่จะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต  

               เพลง   ภาพยนตร์      ซอฟต์แวร์       อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………...
  (๒)  ประเภทสินค้าที่จะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต  

               แผ่นงานต้นแบบ  

             แผ่นซีดี          แผ่นดีวีดี           อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………  
  (๓)  ปริมาณผลิตภัณฑ์ซีดีที่จะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต ………………………………….…………  

  (๔)  รหัสเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………. 

  (๕)  เครื่องหมายรับรองการผลิตส าหรับผู้ท าการผลิตแผ่นงานต้นแบบเดิม (ถ้ามี)......................... 
 

      รายการที่.... (เรื่อง/ชุด/อัลบั้ม/อ่ืนๆ) ………………………………………………………………………………………… 

  (๑)  ประเภทงานที่จะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต  

               เพลง   ภาพยนตร์      ซอฟต์แวร์       อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………...
  (๒)  ประเภทสินค้าที่จะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต  

               แผ่นงานต้นแบบ  

             แผ่นซีดี          แผ่นดีวีดี           อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………  
  (๓)  ปริมาณผลิตภัณฑ์ซีดีที่จะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต ………………………………….…………  

  (๔)  รหัสเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม (ถ้ามี)……………………………………………………………………………………. 

  (๕)  เครื่องหมายรับรองการผลิตส าหรับผู้ท าการผลิตแผ่นงานต้นแบบเดิม (ถ้ามี)......................... 
 
       
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 

      ลงชื่อ………………………………………………………ผู้แจ้ง 

             (............................................................ ) 

      ต าแหน่ง (ถ้ามี)……………………………………….. 

                  วันที่………………………………………... 
 
 
 
 
 

หน้า ของจ านวน          หน้า 
 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



 
   แบบ ซีดี ๐2 

(ใบต่อ ข้อ ๓) 
 

 ๓. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต (ทั้งโรงงานผลิตแผ่นซีดี , แผ่นดีวีด ีและแผน่งานต้นแบบ) 

      ๓.๑  ชื่อผู้จะท าการผลิตหรือผู้จะรับจ้างท าการผลิตแผ่นงานต้นแบบ (Stamper)................................ 
ทะเบียนนิติบุคคล/เลขหมายประจ าตัวประชาชน เลขที่ …………………………………………………………………………………. 

ส านักงานใหญ่/ที่อยู่เลขที่..........................................ตรอก/ซอย......................................ถนน................................... 

ต าบล/แขวง................................................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................... 

รหัสไปรษณีย์..............................................................โทรศพัท์..........................................โทรสาร……………………….. 

e-mail address………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ชื่อสถานที่ผลิต ........................................................................................................................ ..... 

ที่ตั้งสถานที่ผลิต เลขที่................................................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................. 

ต าบล/แขวง................................................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................. 

รหัสไปรษณีย์..............................................................โทรศพัท์.........................................โทรสาร............................. 
     รายการที่จะท าการผลิต หรือว่าจ้างท าการผลิต ตาม ข้อ ๒  ได้แก่ รายการที่ .......................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................... ................................................ 

       ๓.๒  ชื่อผู้จะท าการผลิตหรือผู้จะรับจ้างท าการผลิต         แผ่นซีดี    แผ่นดีวีดี 

ทะเบียนนิติบุคคล/เลขหมายประจ าตัวประชาชน เลขที่ …………………………………………………………………………………. 

ส านักงานใหญ่/ที่อยู่เลขที่..........................................ตรอก/ซอย......................................ถนน................................... 

ต าบล/แขวง................................................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................... 

รหัสไปรษณีย์..............................................................โทรศพัท์..........................................โทรสาร……………………….. 

e-mail address…………………………………………………………………………………………………………………………………………
        ชื่อสถานที่ผลิต............................................................................................ ............................. 

ที่ตั้งสถานที่ผลิต เลขที่................................................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................. 

ต าบล/แขวง................................................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................. 

รหัสไปรษณีย์..............................................................โทรศพัท์.........................................โทรสาร............................. 
     รายการที่จะท าการผลิต หรือว่าจ้างท าการผลิต ตาม ข้อ ๒  ได้แก่ รายการที่ .......................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................................... ......................... 
             ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งนี้เป็นความจริงทุกประการ 

      ลงชื่อ………………………………………………………ผู้แจ้ง 

             (............................................................ ) 

      ต าแหน่ง (ถ้ามี)……………………………………….. 

                  วันที่………………………………………... 
 

หน้า ของจ านวน          หน้า

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



    
 


