
 

 

แบบ ซีดี ๐๒ 

       หน้า          ของจํานวน           หน้า    

 
 

แบบการแจ้งสําหรับเจ้าของลิขสิทธ์ิ   
 

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

       เจ้าของลขิสิทธ์ิ           ผู้รับโอนลิขสทิธ์ิ          ผู้ได้รับอนุญาตให้ทําการผลิตงานอันมีลิขสิทธ์ิ  

ทะเบียนนิติบุคคล/เลขหมายประจําตัวประชาชน เลขที่               สํานักงานใหญ/่ที่อยู่เลขที ่   

ตรอก/ซอย    ถนน         ตําบล/แขวง           

อําเภอ/เขต    จังหวัด         รหสัไปรษณีย์         

โทรศัพท ์    โทรสาร         e-mail address   
 

 ๒. งานท่ีจะทําการผลิต หรือว่าจ้างทําการผลิต  

      รายการที ่๑. (เรื่อง/ชุด/อัลบ้ัม/อ่ืนๆ)         

  (๑)  ประเภทงานที่จะทําการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิต  

               เพลง   ภาพยนตร์      ซอฟต์แวร์       อ่ืนๆ (ระบุ)    
  (๒)  ประเภทสินค้าที่จะทําการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิต  

               แผ่นงานต้นแบบ  

             แผ่นซีดี          แผ่นดีวีดี           อ่ืนๆ (ระบุ)     

  (๓)  ปริมาณผลิตภัณฑ์ซีดีที่จะทําการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิต      

  (๔)  รหัสเจ้าของลิขสิทธ์ิเดิม (ถ้ามี)         

  (๕)  เครื่องหมายรับรองการผลิตสําหรับผูท้าํการผลิตแผ่นงานต้นแบบเดิม (ถ้าม)ี    

 

      รายการที ่๒. (เรื่อง/ชุด/อัลบ้ัม/อ่ืนๆ)         

  (๑)  ประเภทงานที่จะทําการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิต  

               เพลง   ภาพยนตร์      ซอฟต์แวร์       อ่ืนๆ (ระบุ)      
  (๒)  ประเภทสินค้าที่จะทําการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิต  

               แผ่นงานต้นแบบ  

             แผ่นซีดี          แผ่นดีวีดี           อ่ืนๆ (ระบุ)     

  (๓)  ปริมาณผลิตภัณฑ์ซีดีที่จะทําการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิต      

  (๔)  รหัสเจ้าของลิขสิทธ์ิเดิม (ถ้ามี)         

  (๕)  เครื่องหมายรับรองการผลิตสําหรับผูท้าํการผลิตแผ่นงานต้นแบบเดิม (ถ้าม)ี   
 

(ถ้าไม่พอให้ใช้ใบต่อ) 

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



 

 

แบบ ซีดี ๐๒ 

       หน้า          ของจํานวน           หน้า    

 

    ๓. รายละเอียดเก่ียวกับชื่อและที่ต้ังสถานท่ีผลิต (ทั้งโรงงานผลิตแผ่นซีดี , แผ่นดีวีดี และแผ่นงานต้นแบบ) 

      ๓.๑  ช่ือผูจ้ะทําการผลิตหรือผู้จะรับจ้างทําการผลิตแผ่นงานต้นแบบ(Stamper)    
ทะเบียนนิติบุคคล/เลขหมายประจําตัวประชาชน เลขที่        

สํานักงานใหญ/่ที่อยู่เลขที ่   ตรอก/ซอย   ถนน    

ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   จังหวัด    

รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท ์   โทรสาร    
e-mail address             
     ช่ือสถานที่ผลิต           

ที่ต้ังสถานที่ผลติ เลขที ่    ตรอก/ซอย   ถนน    

ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   จังหวัด    

รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท ์   โทรสาร    

     รายการทีจ่ะทําการผลิต หรือว่าจ้างทําการผลิต ตาม ข้อ ๒  ได้แก่ รายการที่   
              

              
 
 

       ๓.๒  ช่ือผู้จะทําการผลติหรือผู้จะรับจ้างทําการผลิต         แผ่นซีดี    แผน่ดีวีดี 

ทะเบียนนิติบุคคล/เลขหมายประจําตัวประชาชน เลขที่        

สํานักงานใหญ/่ที่อยู่เลขที ่   ตรอก/ซอย   ถนน    

ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   จังหวัด    

รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท ์   โทรสาร    
e-mail address             
     ช่ือสถานที่ผลิต           

ที่ต้ังสถานที่ผลติ เลขที ่    ตรอก/ซอย   ถนน    

ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   จังหวัด    

รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท ์   โทรสาร    

     รายการทีจ่ะทําการผลิต หรือว่าจ้างทําการผลิต ตาม ข้อ ๒  ได้แก่ รายการที่   
              

             
       
      

(ถ้าไม่พอให้ใช้ใบต่อ) 
 



 

 

แบบ ซีดี ๐๒ 

       หน้า          ของจํานวน           หน้า    

 

 ๔. หลักฐานประกอบการแจ้ง 

    (๑) สําเนาบัตรประจําตัวของเจ้าของลิขสิทธ์ิ หรือผู้รับโอนลิขสิทธิ์ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ทําการผลิตงาน
อันมีลิขสิทธ์ิ หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธ์ิ หรือผู้รับโอนลิขสิทธิ์ หรือผู้ได้รับอนุญาต
ให้ทําการผลิตงานอันมีลิขสิทธ์ิเป็นนิติบุคคล จํานวน  แผ่น 

    (๒) หนังสือรับรองที่ผู้แจ้งรับรองว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้รับโอนลิขสิทธิ์ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ทํา
การผลิตงานอันมีลิขสิทธ์ิ  จํานวน  แผ่น 
        (กรณีหนังสือรับรองดังกล่าวได้จัดทําขึ้นในต่างประเทศ หนังสือรับรองน้ันจะมีคํารับรองลายมือช่ือ
หรือไม่ก็ได้) 
    (๓) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่จําเป็นและเก่ียวข้อง (ถ้ามี)  จํานวน  แผ่น 
         (เช่น หลักฐานการนําเข้าแผ่นงานต้นแบบ (Stamper) มาจากต่างประเทศ เป็นต้น) 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการท่ีแจ้งน้ีเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็น
เจ้าของลิขสิทธ์ิ หรือผู้รับโอนลิขสิทธ์ิ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ทําการผลิตงานอันมีลิขสิทธ์ิและก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
 
       

      ลงช่ือ     ผู้แจ้ง 
             (                              ) 
      ตําแหน่ง (ถ้าม)ี     

                  วันที่     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



 

 

แบบ ซีดี ๐๒ 

       หน้า          ของจํานวน           หน้า    

 

 (ใบต่อ ข้อ ๒) 
 
 

 ๒. รายการผลติภัณฑ์ เรื่อง/ชุด/อัลบ้ัม/อ่ืนๆ ที่จะทําการผลิต หรือว่าจา้งทําการผลิต  

      รายการที ่  (เรื่อง/ชุด/อัลบ้ัม/อ่ืนๆ)         

  (๑)  ประเภทงานที่จะทําการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิต  

               เพลง   ภาพยนตร์      ซอฟต์แวร์       อ่ืนๆ (ระบุ)    
  (๒)  ประเภทสินค้าที่จะทําการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิต  

               แผ่นงานต้นแบบ  

             แผ่นซีดี          แผ่นดีวีดี           อ่ืนๆ (ระบุ)     

  (๓)  ปริมาณผลิตภัณฑ์ซีดีที่จะทําการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิต      

  (๔)  รหัสเจ้าของลิขสิทธ์ิเดิม (ถ้ามี)         

  (๕)  เครื่องหมายรับรองการผลิตสําหรับผูท้าํการผลิตแผ่นงานต้นแบบเดิม (ถ้าม)ี    

 

      รายการที ่   (เรื่อง/ชุด/อัลบ้ัม/อ่ืนๆ)         

  (๑)  ประเภทงานที่จะทําการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิต  

               เพลง   ภาพยนตร์      ซอฟต์แวร์       อ่ืนๆ (ระบุ)      
  (๒)  ประเภทสินค้าที่จะทําการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิต  

               แผ่นงานต้นแบบ  

             แผ่นซีดี          แผ่นดีวีดี           อ่ืนๆ (ระบุ)     

  (๓)  ปริมาณผลิตภัณฑ์ซีดีที่จะทําการผลิตหรือว่าจ้างทําการผลิต      

  (๔)  รหัสเจ้าของลิขสิทธ์ิเดิม (ถ้ามี)         
  (๕)  เครื่องหมายรับรองการผลิตสําหรับผูท้าํการผลิตแผ่นงานต้นแบบเดิม (ถ้าม)ี   
 
 
       
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

      ลงช่ือ     ผู้แจ้ง 
             (                              ) 
      ตําแหน่ง (ถ้าม)ี     

                  วันที่     
 
 
 
 

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 



 

 

แบบ ซีดี ๐๒ 

       หน้า          ของจํานวน           หน้า    

 

(ใบต่อ ข้อ ๓) 
 

 ๓. รายละเอียดเก่ียวกับชื่อและที่ต้ังสถานท่ีผลิต (ทั้งโรงงานผลิตแผ่นซีดี , แผ่นดีวีดี และแผ่นงานต้นแบบ) 

     ๓.๑  ช่ือผูจ้ะทําการผลิตหรือผู้จะรับจ้างทําการผลิตแผ่นงานต้นแบบ(Stamper)    
ทะเบียนนิติบุคคล/เลขหมายประจําตัวประชาชน เลขที่        

สํานักงานใหญ/่ที่อยู่เลขที ่   ตรอก/ซอย   ถนน    

ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   จังหวัด    

รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท ์   โทรสาร    
e-mail address             

     ช่ือสถานที่ผลิต           

ที่ต้ังสถานที่ผลติ เลขที ่    ตรอก/ซอย   ถนน    

ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   จังหวัด    

รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท ์   โทรสาร    

     รายการทีจ่ะทําการผลิต หรือว่าจ้างทําการผลิต ตาม ข้อ ๒  ได้แก่ รายการที่   
              

              

       ๓.๒  ช่ือผู้จะทําการผลติหรือผู้จะรับจ้างทําการผลิต         แผ่นซีดี    แผน่ดีวีดี 

ทะเบียนนิติบุคคล/เลขหมายประจําตัวประชาชน เลขที่        

สํานักงานใหญ/่ที่อยู่เลขที ่   ตรอก/ซอย   ถนน    

ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   จังหวัด    

รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท ์   โทรสาร    
e-mail address             

     ช่ือสถานที่ผลิต           

ที่ต้ังสถานที่ผลติ เลขที ่    ตรอก/ซอย   ถนน    

ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต   จังหวัด    

รหัสไปรษณีย์     โทรศัพท ์   โทรสาร    

     รายการทีจ่ะทําการผลิต หรือว่าจ้างทําการผลิต ตาม ข้อ ๒  ได้แก่ รายการที่   
              
              
 

             ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

      ลงช่ือ     ผู้แจ้ง 
             (                              ) 
      ตําแหน่ง (ถ้าม)ี     
                  วันที่     

ประทับตรา 
นิติบุคคล 

(ถ้ามี) 


