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1.  

บทท่ี 1 
การกรอกข้อมูลแบบฟอรม์ ส าหรบัประชาชนทัว่ไป 

 
การแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิส์ าหรบัประชาชนทัว่ไป ใชเ้พือ่การยื่นค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ 
สามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดยมชี่องทางการยื่น 2 ช่องทาง 
1) การยื่นผ่านเวบ็ไซต ์ส าหรบัประชาชนทีม่ ีCA 

- เขา้สูเ่วบ็ไซต ์http://www.ipthailand.go.th/th/ 
 

ภาพที ่1-1 เปิดเวบ็ไซตก์รมทรพัยส์นิทางปัญญา 
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- ท าการเขา้สูร่ะบบ Single Sign-on โดยระบบุญัชผีูใ้ชง้านและรหสัผ่าน DIP CA 
 

ภาพที ่1-2 การเขา้สู่ระบบ Single Sign-on ของกรมทรพัยส์นิทางปัญญา 

 
 

- กดเลอืกประเภทการจดทะเบยีน/แจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์จะเปิดหน้าเวบ็ไซต ์
https://copyright.ipthailand.go.th/ 

 

ภาพที ่1-3 กดเลอืกประเภทการจดทะเบยีน/แจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
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2) การยื่นผ่านเวบ็ไซต ์ส าหรบัประชาชนทีไ่ม่ม ีCA เขา้สูเ่วบ็ไซต ์
https://copyright.ipthailand.go.th/ แสดงเมนูส าหรบัเลอืกประเภทการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
แบบฟอรม์ ลข. 01  แบบฟอรม์ ลข. 02 และแบบฟอรม์ ลข. 03 

 
ภาพที ่1-4 หน้าเวบ็ไซตส์ าหรบัการเลอืกประเภทการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์

 

 

1.1. แบบฟอรม์ ลข. 01 
ส าหรบัประชาชนที่ต้องการยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ ์ เริม่ต้นจากการกดเลือก แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ ์

แบบฟอรม์ ลข. 01 โดยกรอกขอ้มลูตามขัน้ตอน พรอ้มแนบเอกสารประกอบดงัต่อไปนี้ 

ภาพที ่1-5 หน้าเวบ็ไซตส์ าหรบัการเลอืกประเภทการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์

 

ขัน้ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกบัค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 
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1) ค าขอนี้มเีจา้ของลขิสทิธิท์ ัง้หมดกีร่าย? ใหร้ะบุจ านวนเจา้ของลขิสทิธิ ์ 

2) ค าขอนี้มตีวัแทนเจ้าของลขิสทิธิห์รอืไม่? ถ้ามตีวัแทน กดปุ่ ม  พร้อม
ทัง้ระบุจ านวนตวัแทน 

3) กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นเจ้าของลขิสทิธิ ์กดปุ่ ม  หรอืหากเป็นตวัแทน กด

ปุ่ ม  
4) กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัผูย้ื่นค าขอ พรอ้มทัง้ระบุอเีมลทีส่ามารถตดิต่อได ้
5) กดปุ่ ม ขัน้ตอนต่อไป 

 

ภาพที ่1-6 การกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
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ขัน้ตอนท่ี 2 รายละเอียดค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 

หวัขอ้ที ่1 ขอ้มลูเจา้ของลขิสทิธิแ์ละตวัแทน 

1) กดปุ่ ม  ทีร่ายการเจา้ของลขิสทิธิ ์
 

ภาพที ่1-7 การกรอกขอ้มลูเจา้ของลขิสทิธิแ์ละตวัแทน 
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1.1) เลอืกประเภทบุคคล 
1.2) ระบุขอ้มลูเจา้ของลขิสทิธิ ์

- บุคคลธรรมดา (ไทย) ระบุข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ  ์ เลขประจ าตัวประชาชน  
และทีอ่ยู่ของเจา้ของลขิสทิธิ ์

-  บุคคลธรรมดา (ต่างชาติ) ระบุข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ  ์ เลขที่หนังสือเดินทาง  
และทีอ่ยู่ของเจา้ของลขิสทิธิ ์

- นิตบิุคคล (ไทย) ระบุขอ้มูลนิตบิุคคลซึ่งเป็นเจ้าของลขิสทิธิ ์เลขทะเบยีนนิตบิุคคล 
ขอ้มลูกรรมการตามหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล และทีอ่ยู่ของเจา้ของลขิสทิธิ ์

- นิติบุคคล (ต่างชาติ) ระบุข้อมูลนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ ์ เลขทะเบียนนิติ
บุคคล ขอ้มลูกรรมการตามหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล และทีอ่ยู่ของเจา้ของลขิสทิธิ ์ 

- ส่วนราชการไทย ระบุขอ้มูลหน่วยงานราชการ ขอ้มูลขอ้มูลบุคคลผู้มอี านาจในการ
ลงนามของหน่วยงาน และทีอ่ยู่ของเจา้ของลขิสทิธิ ์

 

ภาพที ่1-8 การกรอกขอ้มลูเจา้ของลขิสทิธิ ์

 
 

2) กดปุ่ ม  > ระบุจ านวนเจ้าของลขิสทิธิท์ีคุ่ณต้องการจะเพิม่ (ครัง้ละไม่เกนิ 
5 รายชื่อ) > กดปุ่ ม OK 

3) กดปุ่ ม  ทีร่ายการตวัแทนเจา้ของลขิสทิธิ ์
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ภาพที ่1-9 การเพิม่จ านวนเจา้ของลขิสทิธิ ์

 
 

3.1) เลอืกประเภทบุคคล 
3.2) ระบุขอ้มลูตวัแทน 

- บุ ค ค ล ธ ร ร ม ด า  ( ไ ท ย )  ร ะ บุ ข้ อ มู ล ตั ว แ ทน เ ล ข ป ร ะ จ า ตั ว ป ร ะ ช า ชน  
และทีอ่ยู่ของตวัแทน 

- นิตบิุคคล (ไทย) ระบุขอ้มูลนิตบิุคคลซึ่งเป็นตวัแทน เลขทะเบยีนนิตบิุคคล ขอ้มูล
กรรมการตามหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล และทีอ่ยู่ของตวัแทน 
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ภาพที ่1-10 การกรอกขอ้มูลตวัแทน 

 
 

4) กดปุ่ ม  > ระบุจ านวนตวัแทนเจา้ของลขิสทิธิท์ีคุ่ณต้องการจะเพิม่ (ครัง้ละ
ไม่เกนิ 5 รายชื่อ) > กดปุ่ ม OK 

5) กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ กดปุ่ ม ผลงานลขิสทิธิ ์
 

ภาพที ่1-11 การเพิม่จ านวนตวัแทน 

 
 

หวัขอ้ที ่2 ผลงานและผูส้รา้งสรรค์ 
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1) ผลงานทีต่อ้งการจดแจง้มจี านวนทัง้หมดกีช่ิ้น? ระบุจ านวนผลงานทีต่อ้งการแจง้ 
กรณีผลงานประเภทเดยีวกนั สามารถแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ไดม้ากกว่า 1 ผลงาน 

2) ผลงานทีต่อ้งการจดแจง้มผีูส้รา้งสรรคก์ีร่าย? ระบุจ านวนผูส้รา้งสรรค ์
3) เลือกประเภทผลงานที่ต้องการแจ้ง  โดยสามารถศึกษาวิธีการเลือกประเภทได้จาก 

 
4) เลอืกความเป็นเจา้ของผลงานงานลขิสทิธิ ์
5) ระบุการน าผลงานไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของคนพกิาร กรณีกดปุ่ ม เลอืก ม ีจะตอ้งเลอืกประเภท

สือ่ทีน่ าไปใชด้ว้ย 
6) กดปุ่ ม รายละเอยีดผลงาน 

 

ภาพที ่1-12 รายละเอยีดเบื้องตน้เกีย่วกบัผลงานทีข่อแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์

 
7) กดปุ่ ม  ทีร่ายการผลงาน 

 
ภาพที ่1-13 ขอ้มลูผลงานและผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 
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7.1) ระบุชื่อผลงาน 
7.2) รายละเอยีดการสรา้งสรรคผ์ลงานโดยย่อ (แรงบนัดาลใจ) 
7.3) ระบุประเทศทีท่ าการสรา้งสรรค ์และปี พ.ศ. ทีส่รา้งสรรค ์
7.4) ระบุการโฆษณาผลงานลขิสทิธิ ์กรณีมกีารโฆษณาแล้วจะต้องระบุวนัเดอืนปี ที่ท าการ

โฆษณา 
7.5) อพัโหลดไฟล์ผลงานประกอบการแจ้งขอ้มูลลขิสทิธิ ์ได้มากกว่า 1 ไฟล์ > กดปุ่ ม เพิม่

ไฟล ์
7.6) กดปุ่ ม เกบ็ขอ้มลูผลงาน 
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ภาพที ่1-14 การกรอกขอ้มูลผลงาน 

 
 

8) กดปุ่ ม  แลว้ระบุขอ้มลูผลงาน ตามขอ้ที ่7.1) ถงึ ขอ้ที ่7.6)  

9) กดปุ่ ม  ทีร่ายการผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 
10) เลอืกขอ้มลูผูส้รา้งสรรคผ์ลงานเป็นบุคคลเดยีวกบัเจา้ของลขิสทิธิป์ระเภทบุคคลหรอืไม่ 
11) กดปุ่ ม ใช่ กรณีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นบุคคลเดยีวกบัเจ้าของลขิสทิธิ ์> เลอืกชื่อเจ้าของ

ลิขสทิธิผ์ู้เป็นผู้สร้างสรรค์ > ระบุนามแฝงของผู้สร้างสรรค์ (หากม)ี > กดปุ่ ม เก็บข้อมูลผู้
สรา้งสรรคผ์ลงาน 
ภาพที ่1-15 การกรอกขอ้มูลผูส้รา้งสรรคผ์ลงานเป็นบุคคลเดยีวกบัเจา้ของลขิสทิธิ ์

 

12) กดปุ่ ม ไมใ่ช่ กรณีทีผู่ส้รา้งสรรคผ์ลงานไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัเจา้ของลขิสทิธิ ์ 
12.1) เลอืกประเภทบุคคล 
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- บุคคลธรรมดา (ไทย) ระบุข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงาน เลขประจ าตัวประชาชน  
และทีอ่ยู่ของผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 

- บุคคลธรรมดา (ต่างชาต)ิ ระบุขอ้มลูผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง และ
ทีอ่ยู่ของผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 

- นิติบุคคล (ไทย) ระบุข้อมูลนิติบุคคลซึ่ ง เ ป็นข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงาน  
เลขทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลกรรมการตามหนังสือรับรองนิติบุคคล และ 
ทีอ่ยู่ของผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 

- นิตบิุคคล (ต่างชาต)ิ ระบุขอ้มูลนิตบิุคคลซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเลขทะเบยีน
นิตบิุคคล ขอ้มลูกรรมการตามหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล และทีอ่ยู่ของผูส้รา้งสรรค ์

- สว่นราชการไทย ระบุขอ้มลูหน่วยงานราชการ ขอ้มลูขอ้มลูบุคคลผูม้อี านาจในการ
ลงนามของหน่วยงาน และทีอ่ยู่ของผูส้รา้งสรรค ์

12.2) ระบุนามแฝงของผูส้รา้งสรรค ์(หากม)ี  
12.3) กดปุ่ ม เกบ็ขอ้มลูผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 

ภาพที ่1-16 การกรอกขอ้มูลผูส้รา้งสรรคผ์ลงานทีไ่ม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัเจา้ของลขิสทิธิ ์

 

13) กดปุ่ ม สถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร เพือ่ด าเนินการต่อขัน้ตอนต่อไป 
 

ภาพที ่1-17 การกรอกขอ้มูลผูส้รา้งสรรคผ์ลงานเป็นบุคคลเดยีวกบัเจา้ของลขิสทิธิ ์
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หวัขอ้ที ่3 สถานทีต่ดิต่อและสง่เอกสาร 

1) กดปุ่ ม  เพือ่ระบุทีอ่ยู่ทีใ่ชเ้ป็นสถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
 

ภาพที ่1-18 การกรอกขอ้มูลสถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2) ระบทุีอ่ยู่ในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

2.1) กดปุ่ ม  เพื่อเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของเจ้าของลขิสทิธิท์ีต่้องการ โดย
เลอืกจากรายชื่อเจา้ของลขิสทิธิ ์
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ภาพที ่1-19 การเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของเจา้ของลขิสทิธิใ์นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2.2) กดปุ่ ม  เพื่อเลือกใช้ที่อยู่ของตวัแทนที่ต้องการ โดยเลือก
จากรายชื่อตวัแทน 

 
ภาพที ่1-20 การเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของตวัแทนในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2.3) กดปุ่ ม  เพือ่กรอกทีอ่ยู่ในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
3) กดปุ่ ม เกบ็ขอ้มลูสถานทีใ่นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 



16 
 

 
ภาพที ่1-21 การกรอกทีอ่ยู่ทีใ่ชใ้นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

4) เลอืกวธิกีารจดัสง่หนงัสอืรบัรอง 
สามารถเลอืกได ้2 วธิ ี 
- ต้องการรับหนังสือรับรองด้วยตนเอง ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชัน้ 3  กดปุ่ ม 

 
- ตอ้งการรบัหนงัสอืรบัรองทางไปรษณีย ์ กดปุ่ ม  
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ภาพที ่1-22 การกรอกทีอ่ยู่ทีใ่ชใ้นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

5) เลอืกการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 

5.1)  กดปุ่ ม  เมื่อตอ้งการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมลเกีย่วกบัค าขอ > 
- เลอืกอเีมลทีต่้องการใชร้บัการแจง้เตอืน จากอเีมลของเจา้ของลขิสทิธิ ์ตวัแทน หรอื

ผูย้ื่น 
- เลอืก อเีมลอื่นๆ เพือ่ระบุอเีมลทีต่อ้งการรบัการแจง้เตอืน 

5.2)  กดปุ่ ม  หากไม่ตอ้งการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 
6) กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 
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ภาพที ่1-23 การเลอืกการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 
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หวัขอ้ที ่4 ตรวจสอบหลกัฐานและสง่ค าขอแจง้ลขิสทิธิ ์

1) ดาวน์โหลดหนงัสอืรบัรองความเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์สัง่พมิพ ์และท าการลงนามในหนงัสอื
ดงักล่าวโดยเจา้ของลขิสทิธิ ์/ ผูม้อี านาจในการลงนามของนิตบิุคคล หรอืหน่วยงาน > สแกน
ไฟลห์นงัสอืรบัรองความเป็นเจา้ของลขิสทิธิท์ีไ่ดล้งนามเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ภาพที ่1-24 การดาวน์โหลดหนงัสอืรบัรองความเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์

 

ภาพที ่1-25 ตวัอย่างหนงัสอืรบัรองความเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์
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หมายเหตุ 

กรณีทีร่ายละเอยีดของเจา้ของลขิสทิธิ ์ในหนงัสอืรบัรองความเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์ไม่ถูกตอ้ง 
ผูย้ื่นสามารถกดเลอืก หวัขอ้ที ่1 ขอ้มลูเจา้ของลขิสทิธิแ์ละตวัแทน เพือ่แกไ้ขขอ้มลู จากนัน้จงึท า
การดาวน์โหลดหนงัสอืรบัรองความเป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์เพือ่สัง่พมิพอ์กีครัง้ 
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2) กดปุ่ ม  ทีร่ายการหลกัฐานประกอบการแจง้ลขิสทิธิ ์

 
ภาพที ่1-26 การอพัโหลดไฟลห์ลกัฐานประกอบการแจง้ลขิสทิธิ ์
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3) แนบไฟลเ์อกสารประกอบค าขอ พรอ้มระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัไฟลแ์นบ (ถา้ม)ี 
4) กดปุ่ ม สง่ขอ้มลู 

 

ภาพที ่1-27 การแนบไฟลเ์อกสารประกอบค าขอ 
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5) กดปุ่ ม เลอืกวธิกีารยนืยนัตน 

 
ภาพที ่1-28 การกดปุ่ มเลอืกวธิยีนืยนัตน 
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6) เลอืกวธิใีนการยนืยนัตนของผูย้ื่นค าขอ 
6.1) กดเลอืก ยนืยนัตนผ่านระบบยนืยนัตนแบบรวมศูนย์กลาง กรณีทีป่ระชาชนมบีญัชี

ผูใ้ชง้าน DIP CA > กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 
 

ภาพที ่1-29 เลอืกวธิยีนืยนัตนดว้ย CA 
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- กรอกบญัชีผู้ใช้งานและรหสัผ่าน > กดปุ่ ม เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่ระบบ Single 
Sign-On 
 

ภาพที ่1-30 การเขา้สูร่ะบบ Single Sign-On 
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- ตรวจสอบขอ้มลูทีใ่ชใ้นการยนืยนัตวัตน > กดปุ่ ม ยนืยนัตนดว้ยขอ้มลูเบือ้งตน้ 
 

ภาพที ่1-31 การกดปุ่ มยนืยนัตนดว้ยขอ้มลูเบือ้งตน้ 
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6.2) กดเลอืก ยื่นเรื่องดว้ยตนเอง > กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 

วธิกีารยื่นเรื่องดว้ยตนเอง ม ี3 วธิ ี
วธิทีี ่1 ยนืยนัตนดว้ยตนเองทีก่รมทรพัยส์นิทางปัญญา 
ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอ และแบบฟอรม์ ลข. 01 ในขัน้ตอนที ่3  
น าหลกัฐานการยนืยนัตน มายนืยนัตนดว้ยตวัเองทีก่รมทรพัยส์นิทางปัญญา ชัน้ 3 
- ส าหรบับุคคลธรรมดา ใชก้ารเสยีบบตัรประจ าตวัประชาชน กรอกเลขประจ าตวั

ประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ื่น  
- ส าหรบันิตบิุคคล ใชก้ารกรอกเลขนิตบิุคคล หรอืส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล

ของผูย้ื่น 
 

วธิทีี ่2 ยนืยนัตนดว้ยตน ดว้ยส าเนาหลกัฐานผ่านทางส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั 
ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอ และแบบฟอรม์ ลข. 01 ในขัน้ตอนที ่3  
น าส าเนาหลกัฐานการยนืยนัตน มายนืยนัตนสง่ผ่านทางส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั 
- ส าหรบับุคคลธรรมดา ใช้การกรอกเลขประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตร

ประจ าตวัประชาชนของผูย้ื่น  
- ส าหรบันิตบิุคคล ใชก้ารกรอกเลขนิตบิุคคล หรอืส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล

ของผูย้ื่น 
 
วธิทีี ่3 ยนืยนัตนดว้ยตน ดว้ยส าเนาหลกัฐานผ่านทางไปรษณีย ์
ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอ และแบบฟอรม์ ลข. 01 ในขัน้ตอนที ่3  
น าส าเนาหลกัฐานการยนืยนัตน มายนืยนัตนสง่ผ่านทางไปรษณีย ์
- ส าหรบับุคคลธรรมดา ใช้การกรอกเลขประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตร

ประจ าตวัประชาชนของผูย้ื่น  
- ส าหรบันิตบิุคคล ใชก้ารกรอกเลขนิตบิุคคล หรอืส าเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคล

ของผูย้ื่น 
7) กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 

ภาพที ่1-32 เลอืกยนืยนัตนดว้ยตนเอง 
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8) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ 

 

ภาพที ่1-33 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 
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9) กดยอมรบัเงือ่นไขการรบัรองค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ 
10) กดปุ่ ม สง่ค าขอขอแจง้ลขิสทิธิ ์> กดปุ่ ม OK เพือ่ยนืยนัหากคุณไดต้รวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้

ครบทุกประการแลว้ 

 

ภาพที ่1-34 การยอมรบัเงือ่นไข 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 แสดงหลกัฐานการยื่นค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 

1) ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอและแบบฟอรม์ ลข. 01 
2) สัง่พมิพแ์ละลงนามในเอกสาร ขอ้ที ่1) 
3) น าหลกัฐานการยนืยนัตน มายนืยนัตนตามวธิกีารทีเ่ลอืกไว ้ในขัน้ตอนที ่2 หวัขอ้ที ่4 
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ภาพที ่1-35 การแสดงหลกัฐานการยื่นค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
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1.2. แบบฟอรม์ ลข. 02 
 

ส าหรบัประชาชนทีต่้องการยื่นขอแก้ไขเปลีย่นแปลงขอ้มูลลขิสทิธิ ์ เริม่ต้นจากการกดเลอืก  ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสทิธิ ์แบบฟอร์ม ลข.02 โดยกรอกข้อมูลตามขัน้ตอน พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบดงัต่อไปนี้ 

 

ภาพที ่1-36 หน้าเวบ็ไซตส์ าหรบัการเลอืกประเภทการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์

 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 ระบุเลขค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิท่ีต้องการแก้ไข 

1) ระบุเลขค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิท์ีต่อ้งการแกไ้ข 
2) กดปุ่ ม คน้หา 
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ภาพที ่1-37 การระบุเลขค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิท์ีต่อ้งการแกไ้ข 

 

 

3) กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัผูย้ื่นค าขอ พรอ้มทัง้ระบุอเีมลทีส่ามารถตดิต่อได ้
4) กดปุ่ ม ขัน้ต่อไป 

 

ภาพที ่1-38 การกรอกขอ้มูลเบือ้งตน้เกีย่วกบัค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 ระบุรายละเอียดการแก้ไขข้อมูล 
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หวัขอ้ที ่1 รายละเอยีดการแกไ้ขขอ้มลู 

1) กดปุ่ ม  เพือ่เพิม่รายละเอยีดการแกไ้ขทีต่อ้งการ และเลอืกรายการ 
 

ภาพที ่1-39 การระบุรายละเอยีดการแกไ้ขทีต่อ้งการ 
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2) กด เ ลื อ ก ร า ยก า ร ข อ แก้ ไ ข ข้ อ มู ล ลิ ข สิท ธิ ์ ดั ง ภ าพที่  1-40 แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด 
ตามตารางที ่1-1- 

 
ภาพที ่1-40 การเพิม่รายการขอแกไ้ขขอ้มลูลขิสทิธิ ์

 
รายการค าขอทีส่ามารถขอแกไ้ขขอ้มลูได ้ดงัตารางที ่1-1 

ตารางที ่1-1 รายการค าขอแกไ้ขขอ้มลู 

ประเภทค าขอแก้ไข รายการขอแก้ไขข้อมูล 
ขอ้มลูเจา้ของลขิสทิธิ ์ การโอนลขิสทิธิ ์ทางนิตกิรรม 
 การโอนลขิสทิธิ ์ทางพนิัยกรรม 
 การโอนลขิสทิธิ ์ดว้ยสาเหตุอื่น 
 เพิม่เจา้ของลขิสทิธิใ์หม่ 
 แกไ้ขขอ้มลูชื่อ ชื่อสกุล ทีอ่ยู่ของเจา้ของลขิสทิธิเ์ดมิ 
 ยกเลกิเจา้ของลขิสทิธิเ์ดมิ 
ขอ้มลูตวัแทน เพิม่ตวัแทนใหม ่
 แกไ้ขขอ้มลูชื่อ ชื่อสกุล ทีอ่ยู่ของตวัแทนเดมิ 
 ยกเลกิตวัแทนเดมิ 
ทีอ่ยู่ทีใ่ชใ้นการตดิต่อและจดัส่งเอกสาร แกไ้ขทีอ่ยู่ในการตดิต่อ/จดัส่งเอกสาร 
ผลงาน แกไ้ขชื่อผลงาน 
การจดัท าสื่อส าหรบัคนพกิาร แกไ้ขขอ้มลูการจดัท าสื่อส าหรบัคนพกิาร 

 

หมายเหตุ กรณีมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูเจา้ของลขิสทิธิ ์จะมกีารออกหนงัสอืรบัรองฉบบัใหม่ 

2.1) การโอนลขิสทิธิ ์
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- เลอืกเจา้ของลขิสทิธิท์ีต่อ้งการโอนลขิสทิธิ ์
- เลอืกผูร้บัโอนลขิสทิธิ ์เป็นเจา้ของลขิสทิธิเ์ดมิ  
- เลอืกประเภทการโอนลขิสทิธิ ์ทางนิตกิรรม ทางพนิยักรรม หรอือื่นๆ 
- กดปุ่ ม กดปุ่ ม เลอืกเจา้ของเพือ่ใชใ้นการโอนลขิสทิธิ ์

 
ภาพที ่1-41 กรอกขอ้มลูการโอนลขิสทิธิ ์

 
 

- กรณีผูร้บัโอนลขิสทิธิ ์เป็นเจา้ของลขิสทิธิใ์หม่ จะต้องท าการกรอกขอ้มูลผูไ้ดร้บัการ
โอนลขิสทิธิใ์หม่ > กดปุ่ ม เกบ็ขอ้มลูผูไ้ดร้บัการโอนลขิสทิธิ ์
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ภาพที ่1-42 กรอกขอ้มลูผูไ้ดร้บัการโอนลขิสทิธิใ์หม่ 

 
 

2.2) การเพิม่เจา้ของลขิสทิธิใ์หม่ 
 

ภาพที ่1-43 กรอกขอ้มลูเจา้ของลขิสทิธิใ์หม่ 

 
2.3) การแกไ้ขขอ้มลูเจา้ของลขิสทิธิ ์

- กดเลอืกเจา้ของลขิสทิธิท์ีต่อ้งการแกไ้ข 
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- กดปุ่ ม แกไ้ขขอ้มลูเจา้ของลขิสทิธิท์ีเ่ลอืก 
 

ภาพที ่1-44 การเลอืกเจา้ของลขิสทิธิท์ีต่อ้งการแกไ้ข 

 
 

- เลอืกขอ้มูลเจา้ของลขิสทิธิท์ีต่้องการแก้ไข ไดแ้ก่ การแก้ไขค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล 
ทีอ่ยู่ 

- กรอกขอ้มลูทีต่อ้งการแกไ้ข 
- กดปุ่ ม แกไ้ขขอ้มลูเจา้ของลขิสทิธิ ์

 
ภาพที ่1-45 การเลอืกขอ้มลูเจา้ของลขิสทิธิท์ีต่อ้งการแก้ไข 

 
2.4) การยกเลกิเจา้ของลขิสทิธิ ์จะตอ้งคงเหลอืเจา้ของลขิสทิธิเ์ดมิอย่างน้อย 1 ราย 

- กดเลอืกเจา้ของลขิสทิธิท์ีต่อ้งการยกเลกิ 
- กดปุ่ ม ยกเลกิขอ้มลูเจา้ของลขิสทิธิท์ีเ่ลอืก 
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ภาพที ่1-46 การยกเลกิเจา้ของลขิสทิธิ ์

 
 

2.5) การเพิม่ตวัแทนใหม่ 
 

ภาพที ่1-47 กรอกขอ้มลูตวัแทนใหม่ 

 
 

2.6) การแกไ้ขขอ้มลูตวัแทนเดมิ 
- กดเลอืกตวัแทนทีต่อ้งการแกไ้ข 
- กดปุ่ ม แกไ้ขขอ้มลูตวัแทนเจา้ของลขิสทิธิท์ีเ่ลอืก 

ภาพที ่1-48 การเลอืกตวัแทนทีต่อ้งการแกไ้ข 
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- เลอืกขอ้มูลตวัแทนเจ้าของลขิสทิธิท์ี่ต้องการแก้ไข ได้แก่ การแก้ไขค าน าหน้า ชื่อ 
นามสกุล ทีอ่ยู่ 

- กรอกขอ้มลูทีต่อ้งการแกไ้ข 
- กดปุ่ ม แกไ้ขขอ้มลูตวัแทนเจา้ของลขิสทิธิ ์

 
ภาพที ่1-49 การเลอืกขอ้มลูตวัแทนเจา้ของลขิสทิธิท์ีต่อ้งการแกไ้ข 

 
2.7) การยกเลกิตวัแทนเดมิ 

 
- กดเลอืกตวัแทนเจา้ของลขิสทิธิท์ีต่อ้งการยกเลกิ 
- กดปุ่ ม ยกเลกิขอ้มลูตวัแทนเจา้ของลขิสทิธิท์ีเ่ลอืก 

 
ภาพที ่1-50 การยกเลกิตวัแทนเจา้ของลขิสทิธิ ์

 
 

2.8) การแกไ้ขทีอ่ยู่ในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
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ภาพที ่1-51 การกรอกทีอ่ยู่ในการตดิต่อและจดัสง่เอกสารทีต่อ้งการแกไ้ข 

 
 

2.9) การแกไ้ขชื่อผลงาน 
 

ภาพที ่1-52 การกรอกทีช่ื่อผลงานทีต่อ้งการแกไ้ข 
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2.10) การแกไ้ขขอ้มลูการจดัท าสือ่ส าหรบัคนพกิาร 

กรณีกดปุ่ ม มี  จะต้องเลือกประเภทสื่อที่ผลงานถูกน าไปใช้ด้วย  >  
กดปุ่ ม แกไ้ขขอ้มลู 

 

ภาพที ่1-53 การกรอกขอ้มูลการจดัท าสือ่ส าหรบัคนพกิารทีต่อ้งการแกไ้ข 

 

3) กดปุ่ ม สถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร เพือ่ด าเนินการต่อขัน้ตอนต่อไป 
 

ภาพที ่1-54 การกดปุ่ มสถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 

 

 

หวัขอ้ที ่2 สถานทีต่ดิต่อและสง่เอกสาร 
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1) กดปุ่ ม  เพือ่ระบุทีอ่ยู่ทีใ่ชเ้ป็นสถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
 

ภาพที ่1-55 การกรอกขอ้มูลสถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2) ระบทุีอ่ยู่ในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

2.1) กดปุ่ ม  เพื่อเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของเจ้าของลขิสทิธิท์ีต่้องการ โดย
เลอืกจากรายชื่อเจา้ของลขิสทิธิ ์
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ภาพที ่1-56 การเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของเจา้ของลขิสทิธิใ์นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2.2) กดปุ่ ม  เพื่อเลือกใช้ที่อยู่ของตวัแทนที่ต้องการ โดยเลือก
จากรายชื่อตวัแทน 

 
ภาพที ่1-57 การเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของตวัแทนในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2.3) กดปุ่ ม  เพือ่กรอกทีอ่ยู่ในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
3) กดปุ่ ม เกบ็ขอ้มลูสถานทีใ่นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
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ภาพที ่1-58 การกรอกทีอ่ยู่ทีใ่ชใ้นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

4) กรณีมกีารขอแกไ้ขขอ้มลูของเจา้ของลขิสทิธิ ์จะตอ้งเลอืกวธิกีารจดัสง่หนงัสอืรบัรอง 
ซึง่สามารถเลอืกได ้2 วธิ ี 
- ต้องการรับหนังสือรับรองด้วยตนเอง ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชัน้ 3  กดปุ่ ม 

 
- ตอ้งการรบัหนงัสอืรบัรองทางไปรษณีย ์ กดปุ่ ม  
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ภาพที ่1-59 การกรอกทีอ่ยู่ทีใ่ชใ้นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

5) เลอืกการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 

5.3)  กดปุ่ ม  เมื่อตอ้งการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมลเกีย่วกบัค าขอ > 
- เลอืกอเีมลทีต่้องการใชร้บัการแจง้เตอืน จากอเีมลของเจา้ของลขิสทิธิ ์ตวัแทน หรอื

ผูย้ื่น 
- เลอืก อเีมลอื่นๆ เพือ่ระบุอเีมลทีต่อ้งการรบัการแจง้เตอืน 

5.4)  กดปุ่ ม  หากไม่ตอ้งการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 
6) กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 
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ภาพที ่1-60 การเลอืกการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 

 
 

หวัขอ้ที ่3 ตรวจสอบหลกัฐานและสง่ค าขอแจง้ลขิสทิธิ ์

1) กดปุ่ ม  ทีร่ายการหลกัฐานประกอบการแจง้ลขิสทิธิ ์
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ภาพที ่1-61 การอพัโหลดไฟลห์ลกัฐานประกอบการแจง้ลขิสทิธิ ์

 

 

2) แนบไฟลเ์อกสารประกอบค าขอ พรอ้มระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัไฟลแ์นบ (ถา้ม)ี 
3) กดปุ่ ม สง่ขอ้มลู 

 

ภาพที ่1-62 การแนบไฟลเ์อกสารประกอบค าขอ 
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4) กดปุ่ ม เลอืกวธิกีารยนืยนัตน 

 
ภาพที ่1-63 การกดปุ่ มเลอืกวธิยีนืยนัตน 

 
  



50 
 

5) เลอืกวธิใีนการยนืยนัตนของผูย้ื่นค าขอ 
5.1)กดเลือก ยืนยนัตนผ่านระบบยืนยันตนแบบรวมศูนย์กลาง กรณีที่ประชาชนมีบัญชี

ผูใ้ชง้าน DIP CA > กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 
 

ภาพที ่1-64 เลอืกวธิยีนืยนัตนดว้ย CA 
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- กรอกบญัชผีูใ้ชง้านและรหสัผ่าน > กดปุ่ ม เขา้สู่ระบบ เพื่อเขา้สู่ระบบ Single Sign-
On 

 
ภาพที ่1-65 การเขา้สูร่ะบบ Single Sign-On 

 
 

- ตรวจสอบขอ้มลูทีใ่ชใ้นการยนืยนัตวัตน > กดปุ่ ม ยนืยนัตนดว้ยขอ้มลูเบือ้งตน้ 
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ภาพที ่1-66 การกดปุ่ มยนืยนัตนดว้ยขอ้มลูเบือ้งตน้ 

 
 

5.2)กดเลอืก ยื่นเรื่องดว้ยตนเอง > กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 
วธิกีารยื่นเรื่องดว้ยตนเอง ม ี3 วธิ ี
วธิทีี ่1 ยนืยนัตนดว้ยตนเองทีก่รมทรพัยส์นิทางปัญญา 
ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอ และแบบฟอรม์ ลข. 02 ในขัน้ตอนที ่3  
น าหลกัฐานการยนืยนัตน มายนืยนัตนดว้ยตวัเองทีก่รมทรพัยส์นิทางปัญญา ชัน้ 3 
- ส าหรบับุคคลธรรมดา ใช้การเสียบบัตรประจ าตัวประชาชน กรอกเลขประจ าตวั

ประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ื่น  
- ส าหรบันิตบิุคคล ใชก้ารกรอกเลขนิตบิุคคล หรอืส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลของผู้

ยื่น 
 
วธิทีี ่2 ยนืยนัตนดว้ยตน ดว้ยส าเนาหลกัฐานผ่านทางส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั 
ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอ และแบบฟอรม์ ลข. 02 ในขัน้ตอนที ่3  
น าส าเนาหลกัฐานการยนืยนัตน มายนืยนัตนสง่ผ่านทางส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั 
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- ส าหรบับุคคลธรรมดา ใชก้ารกรอกเลขประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูย้ื่น  

- ส าหรบันิตบิุคคล ใชก้ารกรอกเลขนิตบิุคคล หรอืส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลของผู้
ยื่น 

 
วธิทีี ่3 ยนืยนัตนดว้ยตน ดว้ยส าเนาหลกัฐานผ่านทางไปรษณีย ์
ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอ และแบบฟอรม์ ลข. 02 ในขัน้ตอนที ่3  
น าส าเนาหลกัฐานการยนืยนัตน มายนืยนัตนสง่ผ่านทางไปรษณีย ์
- ส าหรบับุคคลธรรมดา ใชก้ารกรอกเลขประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชนของผูย้ื่น  
- ส าหรบันิตบิุคคล ใชก้ารกรอกเลขนิตบิุคคล หรอืส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลของผู้

ยื่น 
6) กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 
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ภาพที ่1-67 เลอืกยนืยนัตนดว้ยตนเอง 

 
  



55 
 

7) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ 

 

ภาพที ่1-68 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 
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8) กดยอมรบัเงือ่นไขการรบัรองค าขอแกไ้ขขอ้มลูลขิสทิธิ ์
9) กดปุ่ ม สง่ค าขอแกไ้ขขอ้มลูลขิสทิธิ ์> กดปุ่ ม OK เพือ่ยนืยนัหากคุณไดต้รวจสอบขอ้มลู

เบือ้งตน้ครบทุกประการแลว้ 

 

ภาพที ่1-69 การยอมรบัเงือ่นไข 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 แสดงหลกัฐานการยื่นค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 

4) ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอและแบบฟอรม์ ลข. 02 
5) สัง่พมิพแ์ละลงนามในเอกสาร ขอ้ที ่1) 
6) น าหลกัฐานการยนืยนัตน มายนืยนัตนตามวธิกีารทีเ่ลอืกไว ้ในขัน้ตอนที ่2 หวัขอ้ที ่4 
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ภาพที ่1-70 การแสดงหลกัฐานการยื่นค าขอแกไ้ขขอ้มูลลขิสทิธิ ์
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1.3. แบบฟอรม์ ลข. 03 
 

ส าหรบัการยื่นขอใหเ้พกิถอนขอ้มลูลขิสทิธิ ์ออกใบแทนหนงัสอืรบัรองการแจง้ขอ้มูลลขิสทิธิ ์และ
ตรวจคน้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์เริม่ตน้จากการกดเลอืก  ตรวจคน้ ออกหนงัสอืรบัรอง หรอืใบแทน แบบฟอรม์ ลข.
03 โดยกรอกขอ้มลูตามขัน้ตอน พรอ้มแนบเอกสารประกอบดงัต่อไปนี้ 

 

ภาพที ่1-71 หน้าเวบ็ไซตส์ าหรบัการเลอืกประเภทการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์

 

 

1.3.1. การเพกิถอนขอ้มลูลขิสทิธิ ์
ขัน้ตอนท่ี 1 ระบุข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกบัค าขอ 

1) กดเลอืกความประสงค ์ขอใหเ้พกิถอนขอ้มลูลขิสทิธิ ์
2) ระบเุลขค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
3) กดปุ่ ม คน้หาขอ้มลู 

  



59 
 

ภาพที ่1-72 การระบุเลขค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิท์ีต่อ้งการเพกิถอน 

 

 

4) กดเลอืกประเภทของผูย้ื่นค าขอ 
- เจา้ของลขิสทิธิ ์
- ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
- ตวัแทนของเจา้ของลขิสทิธิ ์
- เจา้พนกังานตามกฎหมาย 

5) กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัผูย้ื่นค าขอ พรอ้มทัง้ระบุอเีมลทีส่ามารถตดิต่อได ้
6) ระบรุายละเอยีด / เหตุผลทีย่ื่นค าขอ 
7) กดปุ่ ม ขัน้ต่อไป 
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ภาพที ่1-73 การกรอกขอ้มูลเบือ้งตน้เกีย่วกบัผูย้ื่นค าขอ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ระบุรายละเอียดค าขอและความประสงค ์

หวัขอ้ที ่1 รายละเอยีดค าขอและความประสงค์ 

8) กรอกรายละเอยีดของผูย้ื่นตามประเภทของผูย้ื่นค าขอในขอ้ที ่4) > กดปุ่ ม เกบ็ขอ้มลู 
 

ภาพที ่1-74 การกรอกรายละเอยีดของผูย้ื่น 
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4) กดปุ่ ม สถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร เพือ่ด าเนินการต่อขัน้ตอนต่อไป 
 

ภาพที ่1-75 การกดปุ่ มสถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
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หวัขอ้ที ่2 สถานทีต่ดิต่อและสง่เอกสาร 

1) กดปุ่ ม  เพือ่ระบุทีอ่ยู่ทีใ่ชเ้ป็นสถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
 

ภาพที ่1-76 การกรอกขอ้มูลสถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2) ระบทุีอ่ยู่ในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

2.1) กดปุ่ ม  เพื่อเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของเจ้าของลขิสทิธิท์ีต่้องการ โดย
เลอืกจากรายชื่อเจา้ของลขิสทิธิ ์
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ภาพที ่1-77 การเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของเจา้ของลขิสทิธิใ์นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2.2) กดปุ่ ม  เพื่อเลือกใช้ที่อยู่ของตวัแทนที่ต้องการ โดยเลือก
จากรายชื่อตวัแทน 

 
ภาพที ่1-78 การเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของตวัแทนในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2.3) กดปุ่ ม  เพือ่กรอกทีอ่ยู่ในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
3) กดปุ่ ม เกบ็ขอ้มลูสถานทีใ่นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
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ภาพที ่1-79 การกรอกทีอ่ยู่ทีใ่ชใ้นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

4) เลอืกการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 

4.1)  กดปุ่ ม  เมื่อตอ้งการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมลเกีย่วกบัค าขอ > 
- เลอืกอเีมลทีต่้องการใชร้บัการแจง้เตอืน จากอเีมลของเจา้ของลขิสทิธิ ์ตวัแทน หรอื

ผูย้ื่น 
- เลอืก อเีมลอื่นๆ เพือ่ระบุอเีมลทีต่อ้งการรบัการแจง้เตอืน 

4.2)  กดปุ่ ม  หากไม่ตอ้งการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 
5) กดปุ่ ม หลกัฐานและเอกสาร 
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ภาพที ่1-80 การเลอืกการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 

 
 

หวัขอ้ที ่3 ตรวจสอบหลกัฐานและสง่ค าขอแจง้ลขิสทิธิ ์

1) กดปุ่ ม  ทีร่ายการหลกัฐานประกอบการแจง้ลขิสทิธิ ์
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ภาพที ่1-81 การอพัโหลดไฟลห์ลกัฐานประกอบการแจง้ลขิสทิธิ ์

 

 

2) แนบไฟลเ์อกสารประกอบค าขอ พรอ้มระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัไฟลแ์นบ (ถา้ม)ี 
3) กดปุ่ ม สง่ขอ้มลู 
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ภาพที ่1-82 การแนบไฟลเ์อกสารประกอบค าขอ 

 
 

4) กดปุ่ ม เลอืกวธิกีารยนืยนัตน 

ภาพที ่1-83 การกดปุ่ มเลอืกวธิยีนืยนัตน 

 
5) กดเลอืก ยื่นเรื่องดว้ยตนเอง โดย 
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ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอ และแบบฟอรม์ ลข. 03 ในขัน้ตอนที ่3 และน าหลกัฐานการยนืยนั
ตน มายนืยนัตนดว้ยตวัเองทีก่รมทรพัยส์นิทางปัญญา ชัน้ 3 

- ส าหรบับุคคลธรรมดา ใช้การเสียบบัตรประจ าตัวประชาชน กรอกเลขประจ าตวั
ประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ื่น  

- ส าหรบันิตบิุคคล ใชก้ารกรอกเลขนิตบิุคคล หรอืส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลของผู้
ยื่น 

6) กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 

 
ภาพที ่1-84 เลอืกยนืยนัตนดว้ยตนเอง
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7) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ 

 

ภาพที ่1-85 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 
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8) กดยอมรบัเงือ่นไขการรบัรองค าขอเพกิถอนขอ้มลูลขิสทิธิ ์
9) กดปุ่ ม สง่ค าขอขอแจง้ลขิสทิธิ ์> กดปุ่ ม OK เพือ่ยนืยนัหากคุณไดต้รวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้

ครบทุกประการแลว้ 

 

ภาพที ่1-86 การยอมรบัเงือ่นไข 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 แสดงหลกัฐานการยื่นค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 

1) ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอและแบบฟอรม์ ลข. 03 
2) สัง่พมิพแ์ละลงนามในเอกสาร ขอ้ที ่1) 
3) น าหลกัฐานการยนืยนัตนดว้ยตนเองทีก่รมทรพัยส์นิทางปัญญาชัน้ 3 
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ภาพที ่1-87 การแสดงหลกัฐานการยื่นค าขอเพกิถอนขอ้มลูลขิสทิธิ ์
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1.3.2. การออกใบแทนหนงัสอืรบัรองการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
ขัน้ตอนท่ี 1 ระบุข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกบัค าขอ 

1) กดเลอืกความประสงค ์ขอออกใบแทนหนงัสอืรบัรองการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
2) ระบเุลขค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
3) กดปุ่ ม คน้หาขอ้มลู 

ภาพที ่1-88 การระบุเลขค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิท์ีต่อ้งการออกใบแทน 
หนงัสอืรบัรองการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์

 

4) กดเลอืกสาเหตุการขอออกใบแทนหนงัสอืรบัรองการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
- ช ารุด 
- สญูหาย 
- อื่นๆ กรณีเลอืกอื่นๆ โปรดระบุสาเหตุ 

5) ประเภทของผูย้ื่นค าขอ 
- เจา้ของลขิสทิธิ ์
- ตวัแทนของเจา้ของลขิสทิธิ ์

6) กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัผูย้ื่นค าขอ พรอ้มทัง้ระบุอเีมลทีส่ามารถตดิต่อได ้
7) ระบรุายละเอยีด / เหตุผลทีย่ื่นค าขอ 
8) กดปุ่ ม ขัน้ต่อไป 

 

ภาพที ่1-89 การกรอกขอ้มูลเบือ้งตน้เกีย่วกบัผูย้ื่นค าขอ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ระบุรายละเอียดค าขอและความประสงค ์

หวัขอ้ที ่1 รายละเอยีดค าขอและความประสงค์ 

1) กรอกรายละเอยีดของผูย้ื่นตามประเภทของผูย้ื่นค าขอในขอ้ที ่5) > กดปุ่ ม เกบ็ขอ้มลู 
 

ภาพที ่1-90 การกรอกรายละเอยีดของผูย้ื่น 
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2) กดปุ่ ม สถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร เพือ่ด าเนินการต่อขัน้ตอนต่อไป 
 

ภาพที ่1-91 การกดปุ่ มสถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 

 

  



77 
 

หวัขอ้ที ่2 สถานทีต่ดิต่อและสง่เอกสาร 

1) กดปุ่ ม  เพือ่ระบุทีอ่ยู่ทีใ่ชเ้ป็นสถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
 

ภาพที ่1-92 การกรอกขอ้มูลสถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
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2) ระบทุีอ่ยู่ในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

2.1) กดปุ่ ม  เพื่อเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของเจ้าของลขิสทิธิท์ีต่้องการ โดย
เลอืกจากรายชื่อเจา้ของลขิสทิธิ ์
 
ภาพที ่1-93 การเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของเจา้ของลขิสทิธิใ์นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2.2) กดปุ่ ม  เพื่อเลือกใช้ที่อยู่ของตวัแทนที่ต้องการ โดยเลือก
จากรายชื่อตวัแทน 
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ภาพที ่1-94 การเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของตวัแทนในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2.3) กดปุ่ ม  เพือ่กรอกทีอ่ยู่ในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
 

3) กดปุ่ ม เกบ็ขอ้มลูสถานทีใ่นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
 

ภาพที ่1-95 การกรอกทีอ่ยู่ทีใ่ชใ้นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
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4) เลอืกวธิกีารจดัสง่หนงัสอืรบัรอง 
ซึง่สามารถเลอืกได ้2 วธิ ี 
- ต้องการรับหนังสือรับรองด้วยตนเอง ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชัน้ 3  กดปุ่ ม 

 
- ตอ้งการรบัหนงัสอืรบัรองทางไปรษณีย ์ กดปุ่ ม  

 
ภาพที ่1-96 การกรอกทีอ่ยู่ทีใ่ชใ้นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

5) เลอืกการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 

5.1) กดปุ่ ม  เมื่อตอ้งการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมลเกีย่วกบัค าขอ > 
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- เลอืกอเีมลทีต่้องการใชร้บัการแจง้เตอืน จากอเีมลของเจา้ของลขิสทิธิ ์ตวัแทน หรอื
ผูย้ื่น 

- เลอืก อเีมลอื่นๆ เพือ่ระบุอเีมลทีต่อ้งการรบัการแจง้เตอืน 

5.2)  กดปุ่ ม  หากไม่ตอ้งการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 
6) กดปุ่ ม หลกัฐานและเอกสาร 

 

ภาพที ่1-97 การเลอืกการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 

 
หวัขอ้ที ่3 ตรวจสอบหลกัฐานและสง่ค าขอแจง้ลขิสทิธิ ์

1) กดปุ่ ม  ทีร่ายการหลกัฐานประกอบการแจง้ลขิสทิธิ ์
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ภาพที ่1-98 การอพัโหลดไฟลห์ลกัฐานประกอบการแจง้ลขิสทิธิ ์

 

 

2) แนบไฟลเ์อกสารประกอบค าขอ พรอ้มระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัไฟลแ์นบ (ถา้ม)ี 
3) กดปุ่ ม สง่ขอ้มลู 
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ภาพที ่1-99 การแนบไฟลเ์อกสารประกอบค าขอ 

 
 

4) กดปุ่ ม เลอืกวธิกีารยนืยนัตน 

ภาพที ่1-100 การกดปุ่ มเลอืกวธิยีนืยนัตน 

 
5) กดเลอืก ยื่นเรื่องดว้ยตนเอง โดย 
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ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอ และแบบฟอรม์ ลข. 03 ในขัน้ตอนที ่3 และน าหลกัฐานการยนืยนั
ตน มายนืยนัตนดว้ยตวัเองทีก่รมทรพัยส์นิทางปัญญา ชัน้ 3 

- ส าหรบับุคคลธรรมดา ใช้การเสียบบัตรประจ าตัวประชาชน กรอกเลขประจ าตวั
ประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ื่น  

- ส าหรบันิตบิุคคล ใชก้ารกรอกเลขนิตบิุคคล หรอืส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลของผู้
ยื่น 

6) กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 

 
ภาพที ่1-101 เลอืกยนืยนัตนดว้ยตนเอง
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7) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ 

 

ภาพที ่1-102 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 
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8) กดยอมรบัเงือ่นไขการรบัรองค าขอออกใบแทนหนงัสอืรบัรองการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
9) กดปุ่ ม สง่ค าขอขอแจง้ลขิสทิธิ ์> กดปุ่ ม OK เพือ่ยนืยนัหากคุณไดต้รวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้

ครบทุกประการแลว้ 

 

ภาพที ่1-103 การยอมรบัเงื่อนไข 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 แสดงหลกัฐานการยื่นค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 

1) ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอและแบบฟอรม์ ลข. 03 
2) สัง่พมิพแ์ละลงนามในเอกสาร ขอ้ที ่1) 
3) น าหลกัฐานการยนืยนัตนดว้ยตนเองทีก่รมทรพัยส์นิทางปัญญาชัน้ 3 
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ภาพที ่1-104 การแสดงหลกัฐานการยื่นค าขอออกใบแทนหนังสอืรบัรองการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
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1.3.3. การตรวจคน้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
ขัน้ตอนท่ี 1 ระบุข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกบัค าขอ 

1) กดเลอืกความประสงค ์ขอตรวจคน้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
2) ระบเุลขค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
3) กดปุ่ ม คน้หาขอ้มลู 

 

ภาพที ่1-105 การระบุเลขค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิท์ีต่อ้งการตรวจคน้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์

 

4) กดเลอืกประเภทของผูย้ื่นค าขอ 
- ผูส้ง่ค าขอ 
- เจา้พนกังานตามกฎหมาย 

5) กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัผูย้ื่นค าขอ พรอ้มทัง้ระบุอเีมลทีส่ามารถตดิต่อได ้
6) ระบรุายละเอยีด / เหตุผลทีย่ื่นค าขอ 
7) กดปุ่ ม ขัน้ต่อไป 
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ภาพที ่1-106 การกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัผูย้ื่นค าขอ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ระบุรายละเอียดค าขอและความประสงค ์

หวัขอ้ที ่1 รายละเอยีดค าขอและความประสงค์ 

1) กรอกรายละเอยีดของผูย้ื่นตามประเภทของผูย้ื่นค าขอในขอ้ที ่4) > กดปุ่ ม เกบ็ขอ้มลู 
 

ภาพที ่1-107 การกรอกรายละเอยีดของผูย้ื่น 
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2) กดปุ่ ม สถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร เพือ่ด าเนินการต่อขัน้ตอนต่อไป 
 

ภาพที ่1-108 การกดปุ่ มสถานทีต่ดิต่อและจดัส่งเอกสาร 
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หวัขอ้ที ่2 สถานทีต่ดิต่อและสง่เอกสาร 

1) กดปุ่ ม  เพือ่ระบุทีอ่ยู่ทีใ่ชเ้ป็นสถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
 

ภาพที ่1-109 การกรอกขอ้มลูสถานทีต่ดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2) ระบทุีอ่ยู่ในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

2.1) กดปุ่ ม  เพื่อเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของเจ้าของลขิสทิธิท์ีต่้องการ โดย
เลอืกจากรายชื่อเจา้ของลขิสทิธิ ์
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ภาพที ่1-110 การเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของเจา้ของลขิสทิธิใ์นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2.2) กดปุ่ ม  เพื่อเลือกใช้ที่อยู่ของตวัแทนที่ต้องการ โดยเลือก
จากรายชื่อตวัแทน 

 
ภาพที ่1-111 การเลอืกใชท้ีอ่ยู่ของตวัแทนในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

2.3) กดปุ่ ม  เพือ่กรอกทีอ่ยู่ในการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
3) กดปุ่ ม เกบ็ขอ้มลูสถานทีใ่นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 
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ภาพที ่1-112 การกรอกทีอ่ยู่ทีใ่ชใ้นการตดิต่อและจดัสง่เอกสาร 

 
 

4) เลอืกการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 

4.1)  กดปุ่ ม  เมื่อตอ้งการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมลเกีย่วกบัค าขอ > 
- เลอืกอเีมลทีต่้องการใชร้บัการแจง้เตอืน จากอเีมลของเจา้ของลขิสทิธิ ์ตวัแทน หรอื

ผูย้ื่น 
- เลอืก อเีมลอื่นๆ เพือ่ระบุอเีมลทีต่อ้งการรบัการแจง้เตอืน 

4.2)  กดปุ่ ม  หากไม่ตอ้งการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 
5) กดปุ่ ม หลกัฐานและเอกสาร 
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ภาพที ่1-113 การเลอืกการรบัการแจง้เตอืนทางอเีมล 
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หวัขอ้ที ่3 ตรวจสอบหลกัฐานและสง่ค าขอแจง้ลขิสทิธิ ์

1) กดปุ่ ม  ทีร่ายการหลกัฐานประกอบการแจง้ลขิสทิธิ ์

 

ภาพที ่1-114 การอพัโหลดไฟลห์ลกัฐานประกอบการแจง้ลขิสทิธิ ์

 

 

2) แนบไฟลเ์อกสารประกอบค าขอ พรอ้มระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัไฟลแ์นบ (ถา้ม)ี 
3) กดปุ่ ม สง่ขอ้มลู 
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ภาพที ่1-115 การแนบไฟลเ์อกสารประกอบค าขอ 

 
 

4) กดปุ่ ม เลอืกวธิกีารยนืยนัตน 

ภาพที ่1-116 การกดปุ่ มเลอืกวธิยีนืยนัตน 
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5) กดเลอืก ยื่นเรื่องดว้ยตนเอง โดย 
ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอ และแบบฟอรม์ ลข. 03 ในขัน้ตอนที ่3 และน าหลกัฐานการยนืยนั
ตน มายนืยนัตนดว้ยตวัเองทีก่รมทรพัยส์นิทางปัญญา ชัน้ 3 

- ส าหรบับุคคลธรรมดา ใช้การเสียบบัตรประจ าตัวประชาชน กรอกเลขประจ าตวั
ประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ื่น  

- ส าหรบันิตบิุคคล ใชก้ารกรอกเลขนิตบิุคคล หรอืส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลของผู้
ยื่น 

6) กดปุ่ ม ขัน้ตอนถดัไป 

 
ภาพที ่1-117 เลอืกยนืยนัตนดว้ยตนเอง

 

  



99 
 

7) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูค าขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ 

 

ภาพที ่1-118 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 
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8) กดยอมรบัเงือ่นไขการรบัรองค าขอตรวจคน้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
9) กดปุ่ ม สง่ค าขอขอแจง้ลขิสทิธิ ์> กดปุ่ ม OK เพือ่ยนืยนัหากคุณไดต้รวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้

ครบทุกประการแลว้ 

 

ภาพที ่1-119 การยอมรบัเงื่อนไข 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 แสดงหลกัฐานการยื่นค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 

1) ดาวน์โหลดใบน าสง่ค าขอและแบบฟอรม์ ลข. 03 
2) สัง่พมิพแ์ละลงนามในเอกสาร ขอ้ที ่1) 
3) น าหลกัฐานการยนืยนัตนดว้ยตนเองทีก่รมทรพัยส์นิทางปัญญาชัน้ 3 
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ภาพที ่1-120 การแสดงหลกัฐานการยื่นค าขอตรวจคน้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
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2. บทท่ี 2 
การกรอกข้อมูลแบบฟอรม์ ส าหรบัองคก์รท่ีได้รบัการอนุญาต 

 

 องคก์รทีไ่ดร้บัการอนุญาตตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ทุกองคก์รจะไดร้บัขอ้มลูบญัชผีูใ้ชง้าน 
ส าหรบัเขา้สูร่ะบบ เพือ่แจง้ขอ้มลูการใชข้อ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิเ์พือ่ประโยชน์ของคนพกิารทีไ่ม่
สามารถเขา้ถงึผลงานอนัมลีขิสทิธิไ์ด ้

2.1. แบบฟอรม์ ลส. 32/4  
 

มขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
1) เขา้สูเ่วบ็ไซต ์https://copyright.ipthailand.go.th/ กดเลอืกเมนู เขา้ระบบ 

 
ภาพที ่2-1 หน้าเวบ็ไซตส์ าหรบัการเลอืกประเภทการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
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2) กดปุ่ ม เขา้ระบบดว้ยบญัชสี าหรบับรษิทั / องคก์ร  
 

ภาพที ่2-2 กดปุ่ ม เขา้ระบบดว้ยบญัชสี าหรบับรษิทั / องคก์ร 

 

3) ระบุชื่อบญัชผีูใ้ช ้และรหสัผ่านเพือ่เขา้สู่ระบบดว้ยบญัชผีูใ้ชง้านส าหรบัองคก์รฯ >  
กดปุ่ ม เขา้สูร่ะบบ 

 

ภาพที ่2-3 ระบุชื่อบญัชผีูใ้ช ้และรหสัผ่านเพือ่เขา้สูร่ะบบ 
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4) เมื่อเขา้สูร่ะบบส าเรจ็จะแสดงขอ้มลูองคก์รของบญัชผีูใ้ชง้านผูย้ื่นค าขอ 
 

ภาพที ่2-4 แสดงขอ้มลูผูย้ื่นค าขอ 

 
 

5) ระบุรายละเอยีดผลงานลขิสทิธิต์น้ฉบบัทีต่อ้งการน าไปใชป้ระโยชน์  
5.1) กรณีทราบเลขค าขอ ระบเุลขค าขอของผลงานทีต่อ้งการ แลว้กดปุ่ มคน้หา 

หากระบบคน้หาหมายเลขค าขอพบ จะดงึขอ้มลูผลงานตน้ฉบบัมาแสดง ไดแ้ก่  
- ชื่อผลงานตน้ฉบบั  
- ประเภทของผลงานอนัมลีขิสทิธิ ์ 
- ชื่อเจา้ของลขิสทิธิ ์ 
- ชื่อผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 

ผูย้ื่นสามารถขา้มขัน้ตอนไปด าเนินการในขอ้ที ่7) ถงึ ขอ้ที ่10) 
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ภาพที ่2-5 แสดงขอ้มลูผลงานตน้ฉบบั 
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5.2) กรณีไม่ทราบเลขค าขอ กดปุ่ ม   
6) ระบุผลงานลขิสทิธิต์น้ฉบบัทีต่อ้งการน าไปใชป้ระโยชน์ 

6.1) ชื่อผลงานตน้ฉบบั 
6.2) เลอืกประเภทของผลงานอนัมลีขิสทิธิ ์
6.3) ระบุชื่อเจา้ของลขิสทิธิ ์
6.4) ระบชุื่อผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน 

7) ระบุรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลงาน เช่น เลขมาตรฐานสากลประจ าหนงัสอื / วารสาร 
8) ระบุประเภทสือ่ทีต่อ้งการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 

8.1) หนงัสอือกัษรเบรลล์ 
8.2) สือ่ทีม่ลีกัษณะเป็นสือ่ผสม 
8.3) สือ่เสยีง 
8.4) สือ่ภาษามอื 
8.5) หนงัสอืหรอืภาพขยายใหญ่ 
8.6) ค าบรรยายแทนเสยีง 
8.7) ตวัหนงัสอืนูน แผนภาพนูน 
8.8) สือ่การสอนรูปทรงเรขาคณิต 
8.9) รปูจ าลอง 
8.10) สือ่เพือ่การเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะ 
8.11) สือ่อเิลก็ทรอนิกสต์ามมาตรฐานสากล 

9) ระบุวธิกีารน าผลงานไปใชป้ระโยชน์เพือ่ประโยชน์ของคนพกิาร 
9.1) ผลงานนี้มกีารน าไปท าซ ้า/ดดัแปลง หรอืน าเขา้ส าเนางานมาหรอืไม่ 

- ไม่มกีารท าซ ้าดดัแปลง หรอืน าเขา้ส าเนางาน 
- การท าซ ้า / ดดัแปลง กรุณาระบุวนัเดอืนปี และจ านวน 
- การน าเขา้ส าเนาผลงาน กรุณาระบุวนัเดอืนปี จ านวน องคก์รทีน่ าเขา้ และประเทศที่

น าเขา้ 
9.2) ผลงานนี้เคยเผยแพร่แก่สาธารณชนหรอืไม่ 

หากเคยเผยแพร่แลว้จะตอ้งระบุว่า 
- ส าเนางานมาจากการท าซ ้า / ดดัแปลง กรุณาระบุวนัเดอืนปี จ านวน และวธิกีารและ

ช่องทางเผยแพร่ 
- น าเขา้ส าเนางาน กรุณาระบุวนัเดอืนปี จ านวน และวธิกีารและช่องทางเผยแพร่ 
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- รบัส าเนางานมาจากองคก์รทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืไดร้บัการยอมรบัตามบญัชทีีป่ระกาศ
ก าหนด กรุณาระบุวนัเดอืนปี จ านวน องคก์รทีไ่ดร้บัส าเนางานมา และวธิกีารและ
ช่องทางเผยแพร่ 

10) ระบุกลุ่มคนพกิารทีไ่ดร้บัประโยชน์ 
10.1) พกิารทางการมองเหน็ 
10.2) พกิารทางการไดย้นิ 
10.3) พกิารทางการเคลื่อนไหว 
10.4) พกิารทางสตปัิญญา 
10.5) พกิารทางการเรยีนรู้ 
10.6) ความบกพร่องประเภทอื่นตามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยป์ระกาศก าหนด 

11) กดปุ่ ม   
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ภาพที ่2-6 การระบุขอ้มลูผลงานตน้ฉบบั 

 
 
 
 
 


