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ค าน า 
 

 จากการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด าเนินการพัฒนาระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์       
(e-Filing) โดยให้อยู่ในรูปแบบเทคโนโลยีไร้กระดาษ (Paperless) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ     
(Service Reform) ในการให้บริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีประสิทธิภาพ 
อันเป็นการสร้างความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และบริหารข้อมลูลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งท าให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบรับแจ้งและบริหารข้อมูลลิขสิทธิ์จากระบบเดิม ทีไ่ม่มีการรับค าขอ
แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับ
เจ้าหน้าที่พิจารณาค าขอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์มีความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงาน และ
แนวทางการพิจารณาค าขอฯ ที่ไม่เหมือนกัน ที่ผ่านมาไม่มีการจัดท าคู่มือแนวทางในการพิจารณาค าขอฯ 
รวมถึงการให้ค าแนะน าแก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานลิขสิทธิ์ และการใช้งานระบบ     
รับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ทางอิเล็กทรอนิกส์                   
 ในการนี้ กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้จัดท าคู่มือการใช้งานระบบรับแจ้งและบริหาร
จัดการข้อมูลลิขสิทธิ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลลิขสิทธิ์อีกทางหนึ่ง       
ซึ่งจะเป็นการสร้างความพร้อมในการใช้งานระบบรับแจ้งและบริหารข้อมูลลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าหน้าที่กองลิขสิทธิ์ 
เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด และประชาชน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง และ        
อยู่ภายใต้หลักพ้ืนฐานเดียวกัน 
 
 
 
      กลุ่มรับแจ้งและบริหารข้อมูลลิขสิทธิ์ กองลิขสิทธิ์ 
         มีนาคม 2564 
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สารบัญ 

               หน้า 

ส่วนที่ 1 ขั้นตอนการยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แบบฟอร์ม ลข.01    
   1.1 ส าหรับประชาชนที่มีบญัชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน DIP Certificate Authority (CA) 4 
   1.2 ส าหรับประชาชนที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน DIP Certificate Authority (CA) 13 
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   3.2 กรณีการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์    21 
   3.3 กรณีค าขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์       22 
ส่วนที่ 4 ค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งานระบบรับแจ้งและบริหารข้อมูลลิขสิทธิ์   25 
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ส่วนที่ 1 ข้ันตอนการยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ ์แบบฟอร์ม ลข.01 
 
การยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แบบฟอร์ม ลข.01 สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี 
 1.1 ส าหรับประชาชนที่มีบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน DIP Certificate Authority (CA) 
       (1) ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.ipthailand.go.th/th/ 
 

 

 
 
ภาพที่ 1 เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

       (2) ขั้นตอนที่ 2 ท าการเข้าสู่ระบบ Single Sign-on กดเลือกประเภทการจดทะเบียน/แจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ จะเปิดหน้าเว็บไซต์ https://copyright.ipthailand.go.th/ 
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กดเลือกประเภทการจดทะเบียน/แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 

 
ภาพที่ 2 หน้าเว็บไซต์เข้าสู่ระบบ Single Sign-on 
 
       (3) ขั้นตอนที่ 3 เลือกประเภทการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ แบบฟอร์ม ลข. 01   

 

 

ภาพที่ 3 หน้าเว็บไซต์ https://copyright.ipthailand.go.th/ 

       (4) ขั้นตอนที่ 4 ให้ประชาชนด าเนินการกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ดังนี้ 
  (4).1 กรอกข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์และตัวแทน 

          - ให้ระบุจ านวนเจ้าของลิขสิทธิ์  ถ้ามีตัวแทนให้ กดปุ่ม      
พร้อมทั้งระบุจ านวนตัวแทน 

          - กรณีผู้ยื่นค าขอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้กดปุ่ม  หรือหากเป็น
ตัวแทน กดปุ่ม  
          - กรอกข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ยื่นค าขอ พร้อมทั้งระบุอีเมลที่สามารถติดต่อได้ 
 

https://copyright.ipthailand.go.th/
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กรอกข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์ 

 
ภาพที่ 4 กรอกข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์ 
      
       (4).2 กรอกข้อมูลผลงานและผู้สร้างสรรค์ 
     - ระบุจ านวนผลงานที่ต้องการแจ้ง กรณีผลงานประเภทเดียวกัน สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
ได้มากกว่า 1 ผลงาน 
     - ระบุจ านวนผู้สร้างสรรค์ 
     - ระบรุายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ (แรงบันดาลใจ) 
     - ระบุประเทศที่ท าการสร้างสรรค์ และปี พ.ศ. ที่สร้างสรรค์ 
     - ระบุการโฆษณาผลงานลิขสิทธิ์ กรณีมีการโฆษณาแล้วจะต้องระบุวันเดือนปี ที่ท าการ
โฆษณา 
     - อัพโหลดไฟล์ผลงานประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  
     - เลือกข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
     หากเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้กดปุ่มเลือกกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นบุคคล
เดียวกับเจ้าของลิขสิทธิ์   
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ภาพที่ 5 กรอกข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์ กรณีท่ีผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ 
   
       กรณีท่ีผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เลือกประเภทบุคคล ดังนี้ 

 บุคคลธรรมดา (ไทย) ระบุข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงาน  เลขประจ าตัวประชาชน และที่อยู่ของ          
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

 บุคคลธรรมดา (ต่างชาติ) ระบุข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงาน เลขที่หนังสือเดินทาง และท่ีอยู่ของผู้
สร้างสรรค์ผลงาน 

 นิติบุคคล (ไทย) ระบุข้อมูลนิติบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลผู้สร้างสรรค์ผลงาน เลขทะเบียนนิติบุคคล 
ข้อมูลกรรมการตามหนังสือรับรองนิติบุคคล และท่ีอยู่ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

 นิติบุคคล (ต่างชาติ) ระบุข้อมูลนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเลขทะเบียนนิติบุคคล 
ข้อมูลกรรมการตามหนังสือรับรองนิติบุคคล และท่ีอยู่ของผู้สร้างสรรค์ 

 ส่วนราชการไทย ระบุข้อมูลหน่วยงานราชการข้อมูลบุคคลผู้มีอ านาจในการลงนามของ
หน่วยงาน และท่ีอยู่ของผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 6 กรอกข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์ กรณีท่ีผู้สร้างสรรค์ผลงานไมเ่ป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ 

       (4).3 กรอกข้อมูลสถานที่ติดต่อและส่งเอกสาร 

     - กดปุ่ม  เพ่ือระบุท่ีอยู่ที่ใช้เป็นสถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสาร 
 

 
ภาพที่ 7 กรอกข้อมูลสถานที่ติดต่อและส่งเอกสาร 
 
 



9 
 

     - ระบุท่ีอยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร 
 กดปุ่ม  เพ่ือเลือกใช้ที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ต้องการ 

โดยเลือกจากรายชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 กดปุ่ม   เ พ่ือเลือกใช้ที่ อยู่ ของตัวแทนที่ต้องการ         

โดยเลือกจากรายชื่อตัวแทน 
 กดปุ่ม  เพ่ือกรอกท่ีอยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร 

 

 
ภาพที่ 8 กรอกข้อมูลสถานที่ติดต่อและส่งเอกสาร (ต่อ) 
 
     - เลือกวิธีการจัดส่งหนังสือรับรอง สามารถเลือกได้ 2 วิธี  

 ต้องการรับหนังสือรับรองด้วยตนเอง ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3  กดปุ่ม 

 
 ต้องการรับหนังสือรับรองทางไปรษณีย์ กดปุ่ม  

 
ภาพที่ 9 กรอกข้อมูลสถานที่จัดส่งหนังสือรับรอง 
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     - เลือกการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลกดปุ่ม  เมื่อต้องการรับการแจ้งเตือนทาง
อีเมลเกี่ยวกับค าขอ  ให้เลือกอีเมลที่ต้องการใช้รับการแจ้งเตือนจากอีเมลของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทน หรือ
ผู้ยื่น หรือเลือกอีเมลอ่ืนๆ เพ่ือระบุอีเมลที่ต้องการรับการแจ้งเตือน หรือหากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนทาง
อีเมลใหก้ดปุ่ม   
       (5) ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบหลักฐานและดาวน์โหลดหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์     
จากระบบฯ 
    ดาวน์โหลดหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และท าการลงนามในหนังสือดังกล่าว
โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้มีอ านาจในการลงนามของนิติบุคคล หรือหน่วยงาน และสแกนไฟล์หนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วเข้าระบบฯ 

 

ภาพที่ 10 การดาวน์โหลดหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 

       (6) ขั้นตอนที่ 6 อัพโหลดไฟล์หลักฐานประกอบการแจ้งลิขสิทธิ์ โดยกดปุ่ม              
ที่รายการหลักฐานประกอบการแจ้งลิขสิทธิ์ 

 

ภาพที่ 12 การอัพโหลดไฟล์หลักฐานประกอบการแจ้งลิขสิทธิ์  
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       (7) ขั้นตอนที่ 7 เลือกวิธีการยืนยันตน กดเลือก ยืนยันตนผ่านระบบยืนยันตนแบบรวมศูนย์กลาง 
กรณีท่ีประชาชนมีบัญชีผู้ใช้งาน DIP CA  กดปุ่ม ขั้นตอนถัดไป 

 
ภาพที่ 13 เลือกวิธียืนยันตนด้วย CA 

       (8) ขั้นตอนที่ 8 กดยอมรับเงื่อนไขการรับรองค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และส่งค าขอแจ้งลิขสิทธิ์  

 

ภาพที่ 14 ตรวจสอบข้อมูลและกดส่งค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
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 1.2 ส าหรับประชาชนที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน DIP Certificate Authority (CA) 
       (1) ให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 3 – ขั้นตอนที่ 6 ของกรณีที่ 1 
       (2) เลือกวิธีการยื่นเรื่องด้วยตนเอง มี 2 วิธี 
  (2).1 วิธีที่ 1 ยืนยันตนด้วยตนเองท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
          ดาวน์โหลดใบน าส่งค าขอ และแบบฟอร์ม ลข. 01 พร้อมน าหลักฐานการยืนยันตน    
มายืนยันตนด้วยตัวเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 หรือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
          - ส าหรับบุคคลธรรมดา ให้ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่น 
          - ส าหรับนิติบุคคล ให้ใช้ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล   
  (2).2 วิธีที่ 2 ยืนยันตนด้วยตนด้วยส าเนาหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์ 
          ดาวน์โหลดใบน าส่งค าขอ และแบบฟอร์ม ลข. 01 พร้อมน าส าเนาหลักฐานการยืนยัน
ตนส่งผ่านทางไปรษณีย์ 
          - ส าหรับบุคคลธรรมดา ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่น  
          - ส าหรับนิติบุคคล ใช้ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์ แบบฟอร์ม ลข.02 
 

      (1) ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ https://copyright.ipthailand.go.th/ เลือกแบบฟอร์ม
ค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์ (ลข. 02) 

 

 

ภาพที่ 15 การยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์ แบบฟอร์ม ลข.02 

       (2) ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 
            - ระบุเลขค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ต้องการแก้ไข 
            - กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ยื่นค าขอ พร้อมทั้งระบุอีเมลที่สามารถติดต่อได้ 
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ภาพที่ 16 การระบุรายละเอียดข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ต้องการแก้ไข 

            - กดเลือกรายการขอแก้ไขข้อมูลลิขสิทธิ์ โดยรายการค าขอที่สามารถขอแก้ไขข้อมูลได้  
มีดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รายการค าขอที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

ประเภทค าขอแก้ไข รายการขอแก้ไขข้อมูล 
ข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์ การโอนลิขสิทธิ์ ทางนิติกรรม 
 การโอนลิขสิทธิ์ ทางพินัยกรรม 
 การโอนลิขสิทธิ์ ด้วยสาเหตุอื่น 
 เพ่ิมเจ้าของลิขสิทธิ์ใหม่ 
 แก้ไขข้อมูลชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม 
 ยกเลิกเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม 
ข้อมูลตัวแทน เพ่ิมตัวแทนใหม่ 
 แก้ไขข้อมูลชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ของตัวแทนเดิม 
 ยกเลิกตัวแทนเดิม 
ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร แก้ไขท่ีอยู่ในการติดต่อ/จัดส่งเอกสาร 
ผลงาน แก้ไขชื่อผลงาน 
การจัดท าสื่อส าหรับคนพิการ แก้ไขข้อมูลการจัดท าสื่อส าหรับคนพิการ 

หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ จะมีการออกหนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ 



16 
 

 

ภาพที่ 17 การเพ่ิมรายการขอแก้ไขข้อมูลลิขสิทธิ์ 

        (3) ขั้นตอนที่ 3 สถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสาร  

 

ภาพที่ 18 การเลือกสถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสาร 

               (3).1 กดปุ่ม  เพ่ือระบุท่ีอยู่ที่ใช้เป็นสถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสาร 
             - กดปุ่ม  เพ่ือเลือกใช้ที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์
ที่ต้องการ โดยเลือกจากรายชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ 

            -  กดปุ่ม  เ พ่ือเลือกใช้ที่อยู่ของตัวแทนที่
ต้องการ โดยเลือกจากรายชื่อตัวแทน 

            - กดปุ่ม  เพ่ือกรอกท่ีอยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร 
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            (3).2 กรณีมีการขอแก้ไขข้อมูลของเจ้าของลิขสิทธิ์ จะต้องเลือกวิธีการจัดส่งหนังสือ
รับรอง ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 วิธี  
          - ต้องการรับหนังสือรับรองด้วยตนเอง ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3      
กดปุ่ม  
          - ต้องการรับหนังสือรับรองทางไปรษณีย์ กดปุ่ม  
    (3).3 เลือกการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลกดปุ่ม  เมื่อต้องการรับ      
การแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับค าขอ  ให้เลือกอีเมลที่ต้องการใช้รับการแจ้งเตือนจากอีเมลของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
หรือตัวแทน หรือผู้ยื่น หรือเลือกอีเมลอ่ืนๆ เพ่ือระบุอีเมลที่ต้องการรับการแจ้งเตือน หรือหากไม่ต้องการรับ
การแจ้งเตือนทางอีเมลให้กดปุ่ม  

 
 
ภาพที่ 19 การจัดส่งหนังสือรับรอง 
 
       (4) ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบหลักฐาน 
   (4).1 กดปุ่ม  ที่รายการหลักฐานประกอบการ และแนบไฟล์เอกสาร
ประกอบค าขอ พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์แนบ (ถ้ามี) 
   (4).2 กดปุ่ม ส่งข้อมูล 
 
  



18 
 

 

ภาพที่ 20 การอัพโหลดไฟล์หลักฐานประกอบแบบฟอร์ม ลข.02 

        (5) ขั้นตอนที่ 5 การยืนยันตน โดยประชาชนสามารถเลือกวิธีการยื่นเรื่องด้วยตนเอง     
2 วิธี ดังนี ้

              (5).1 วิธีที่ 1 ยืนยันตนด้วยตนเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด  
            ดาวน์โหลดใบน าส่งค าขอ และแบบฟอร์ม ลข. 02 พร้อมน าหลักฐาน      
การยืนยันตน มายืนยันตนด้วยตัวเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 หรือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
            - ส าหรับบุคคลธรรมดา ให้ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่น 
            - ส าหรับนิติบุคคล ให้ใช้ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล   
             (5).2 วิธีที่ 2 ยืนยันตนด้วยส าเนาหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์ 
              ดาวน์โหลดใบน าส่งค าขอ และแบบฟอร์ม ลข. 02 พร้อมน าส าเนา
หลักฐานการยืนยันตนส่งผ่านทางไปรษณีย์ 
               - ส าหรับบุคคลธรรมดา ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่น  
               - ส าหรับนิติบุคคล ใช้ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
   (6) ขั้นตอนที่ 6 กดยอมรับเงื่อนไขค าขอแก้ไขข้อมูลลิขสิทธิ์ และกดปุ่ม ส่งค าขอ
แก้ไขข้อมูลลิขสิทธิ์  
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ภาพที่ 21 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม ลข.02  
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการยื่นค าขอเพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์ ออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ และตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ แบบฟอร์ม ลข. 03 

 
      (1) ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ https://copyright.ipthailand.go.th/ เลือกแบบฟอร์ม   
ค าขอเพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์ ออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์  (ลข. 03) 

 

ภาพที่ 22 การยื่นค าขอเพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์ ออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และตรวจค้น
ข้อมูลลิขสิทธิ์ แบบฟอร์ม ลข.03 

        (2) ขั้นตอนที่ 2 กดเลือกความประสงค์  
   (2).1 กรณขีอให้เพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์ 
          - ระบุเลขค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง  
          - เลือกประเภทของผู้ยื่นค าขอ (เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย) 
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ภาพที่ 23 การยื่นค าขอเพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์  
 
   (2).2 กรณกีารออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
           - ระบุเลขค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง           
                  - เลือกความประสงค์ ขอออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์  
           - เลือกประเภทของผู้ยื่นค าขอ (เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทน) และกรอกข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ยื่นค าขอ พร้อมทั้งระบุอีเมลที่สามารถติดต่อ 
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ภาพที่ 24 การยื่นค าขอออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
 
  (2).3 กรณคี าขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ 
          - ระบุเลขค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
          - เลือกความประสงค์ ขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ 
          - เลือกประเภทของผู้ยื่นค าขอ (ผู้ยื่นค าขอ หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย) และกรอก
ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ยื่นค าขอ พร้อมทั้งระบุอีเมลที่สามารถติดต่อ 
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ภาพที่ 24 การยื่นค าขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ 
 
  (3) ขั้นตอนที่ 3 สถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสาร  

       (3).1 กดปุ่ม  เพ่ือระบุท่ีอยู่ที่ใช้เป็นสถานที่ติดต่อและจัดส่งเอกสาร 
     - กดปุ่ม  เ พ่ือเลือกใช้ที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์           
ที่ต้องการ โดยเลือกจากรายชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ 

    - กดปุ่ม  เพ่ือเลือกใช้ที่อยู่ของตัวแทนที่ต้องการ     
โดยเลือกจากรายชื่อตัวแทน 

    - กดปุ่ม  เพ่ือกรอกท่ีอยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร 
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       (3).2 เลือกวิธีการจัดส่งใบแทน หรือเอกสารข้อมูลลิขสิทธิ์  หรือหนังสือขอเพิกถอน      
ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 วิธี  
          -  ต้องการรับด้วยตนเอง ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3   กดปุ่ ม 

 
          - ต้องการรับทางไปรษณีย์ กดปุ่ม  
    (3).3 เลือกการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลกดปุ่ม  เมื่อต้องการรับการ
แจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับค าขอ ให้เลือกอีเมลที่ต้องการใช้รับการแจ้งเตือนจากอีเมลของเจ้าของลิขสิทธิ์          
หรือตัวแทน หรือผู้ยื่น หรือเลือกอีเมลอ่ืนๆ เพ่ือระบุอีเมลที่ต้องการรับการแจ้งเตือน หรือหากไม่ต้องการรับ
การแจ้งเตือนทางอีเมลให้กดปุ่ม  
       (4) ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบหลักฐาน 
   (4).1 กดปุ่ม  ที่รายการหลักฐานประกอบการ และแนบไฟล์เอกสาร
ประกอบค าขอ พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์แนบ (ถ้ามี) 
   (4).2 กดปุ่ม ส่งข้อมูล 
       (5) ขั้นตอนที่ 5 การยืนยันตน โดยประชาชนสามารถเลือกวิธีการยื่นเรื่องด้วยตนเอง     
2 วิธี ดังนี้ 

              (5).1 วิธีที่ 1 ยืนยันตนด้วยตนเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด  
            ดาวน์โหลดใบน าส่งค าขอ และแบบฟอร์ม ลข. 03 พร้อมน าหลักฐาน      
การยืนยันตน มายืนยันตนด้วยตัวเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 หรือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
            - ส าหรับบุคคลธรรมดา ให้ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่น 
            - ส าหรับนิติบุคคล ให้ใช้ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล   
             (5).2 วิธีที่ 2 ยืนยันตนด้วยส าเนาหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์ 
              ดาวน์โหลดใบน าส่งค าขอ และแบบฟอร์ม ลข. 03 น าส าเนาหลักฐาน         
การยืนยันตนส่งผ่านทางไปรษณีย์ 
               - ส าหรับบุคคลธรรมดา ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่น  
               - ส าหรับนิติบุคคล ใช้ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
        (6) ขั้นตอนที่ 6 กดยอมรับเงื่อนไขค าขอ ลข. 03 และกดปุ่มส่งค าขอ  
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ส่วนที่ 4 ค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งานระบบรับแจ้งและบริหารข้อมูลลิขสิทธิ์ 
 
      (1) หากกรอกข้อมูลผ่านระบบฯ เรียบร้อยแล้ว  และเลือกการยืนยันตัวตน 
ผ่านทางไปรษณีย์ จะต้องจัดส่งผลงานและเอกสารประกอบมาให้กองลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่ 
          ค าตอบ หากกรอกข้อมูลและอัพโหลดหลักฐานประกอบเข้าระบบฯ เรียบร้อยแล้ว     
ไม่ต้องจัดส่งผลงานและเอกสารประกอบมาให้กองลิขสิทธิ์  แต่ให้ดาวน์โหลดใบน าส่งค าขอ และแบบฟอร์ม     
ค าขอ พร้อมส าเนาหลักฐานการยืนยันตนส่งผ่านทางไปรษณีย์มายังกองลิขสิทธิ์ 
      (2) หากไม่มีบัญชีผู้ ใช้งานและรหัสผ่าน DIP Certificate Authority (CA) สามารถ
ด าเนินการยื่นค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผ่านทางออนไลน์ได้หรือไม่ 
          ค าตอบ สามารถด าเนินการกรอกแบบฟอร์มค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ 
https://copyright.ipthailand.go.th/ แล้วเลือกวิธีการยื่นเรื่องด้วยตนเอง มี 2 วิธี 
           (2).1 วิธีที่ 1 ยืนยันตนด้วยตนเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด โดยดาวน์โหลดใบน าส่งค าขอ และแบบฟอร์ม ลข. 01 พร้อมน าหลักฐานการยืนยันตน       
มายืนยันตนด้วยตัวเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 หรือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
         - ส าหรับบุคคลธรรมดา ให้ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่น 
         - ส าหรับนิติบุคคล ให้ใช้ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล   
          (2) .2 วิธีที่  2  ยืนยันตนด้วยตนด้วยส าเนาหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์                 
โดยดาวน์โหลดใบน าส่งค าขอ และแบบฟอร์ม ลข. 01 พร้อมน าส าเนาหลักฐานการยืนยันตนส่งผ่านทางไปรษณีย์ 
          - ส าหรับบุคคลธรรมดา ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่น  
          - ส าหรับนิติบุคคล ใช้ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
      (3) ไฟล์ผลงานที่ระบบฯ รองรับมีประเภทใดบ้าง 
           ค าตอบ สามารถอัพโหลดผลงาน โดยแนบไฟล์ในรูปแบบไฟล์ภาพนามสกุล .jpg 
.jpeg .png ขนาดไม่เกิน 50MB ไฟล์เอกสาร .doc .docx หรือ .pdf ขนาดไม่เกิน 50MB ไฟล์วีดีโอ .ogg 
.mp4 ขนาดไม่เกิน 50MB ไฟล์เสียง .mp3 .mp4 ขนาดไม่เกิน 50MB       
      (4) หากต้องการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องส่งหนังสือแสดงการแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ตัวจริงมาที่กองลิขสิทธิ์หรือไม่ 
           ค าตอบ จะต้องส่งหนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ฉบับเดิมมาที่กองลิขสิทธิ์ และ
กองลิขสิทธิ์จะด าเนินการออกหนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ให้ 
           ทั้งนี้ กองลิขสิทธิ์จะออกหนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ให้เฉพาะกรณี
เปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น ในกรณีที่แก้ไขรายละเอียดอ่ืนๆ กองลิขสิทธิ์จะด าเนินการแก้ไขข้อมูล
ให้ในระบบฯ  
      (5) ระยะเวลาในการพิจารณารับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
           ค าตอบ หากยื่นค าขอผ่านระบบ Single Sign-on จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันท าการ 
และหากยื่นค าขอด้วยตนเองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด หรือทางไปรษณีย์จะใช้
ระยะเวลาประมาณ 10 วันท าการ 
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      (6) กรณีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นนิติบุคคลต่างชาติจะต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง 
           ค าตอบ กรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องระบุข้อความ
รับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้ด้วย โดยการรับรองลายมือชื่อหรือรับรองการมอบอ านาจ              
ที่กระท าในต่างประเทศให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   (6).1 กรณีการรับรองลายมือชื่อเพียงอย่างเดียว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ มีอ านาจของ
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศที่มีการมอบอ านาจ เป็นผู้รับรอง 
   (6).2 กรณีการรับรองลายมือชื่อหรือรับรองการมอบอ านาจ ให้หัวหน้าส านักงาน
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศที่มีการมอบอ านาจ โนตารีปับลิก หรือบุคคลซึ่งกฎหมาย     
แห่งท้องถิ่นระบุให้เป็นผู้มีอ านาจเป็นพยานในเอกสารเป็นผู้รับรอง 
      (7) การยื่นค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์มีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการหรือไม่ 
           ค าตอบ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
      (8) หากไม่มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จะสามารถยื่นค าขอแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์อย่างไร 
           ค าตอบ ประชาชนสามารถด าเนินการกรอกข้อมูลค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์               
โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th แล้วเลือกหัวข้อ
แบบฟอร์ม โดยสามารถด าเนินการขอไฟล์แบบฟอร์มได้จากศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
          ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีจุดบริการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตให้บริการ
ประชาชน ณ ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
      (9) หากต้องการขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์จะต้องด าเนินอย่างไร 
           ค าตอบ หากต้องการขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ทราบข้อมูลอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ได้แก่ ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน เลขที่ค าขอ เลขที่ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ สามารถตรวจค้นข้อมูล
เบื้องต้นได้จากหน้าเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลือกหัวบริการออนไลน์ และสอบถามข้อมูลการจดแจ้ง
ลิขสิทธิ์ โดยระบบฯ จะแสดงข้อมูลชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน ประเภทงาน เลขค าขอ และเลขทะเบียน
ข้อมูลลิขสิทธิ์ 
          ในกรณีที่ต้องการขอตรวจค้นแฟ้มข้อมูลลิขสิทธิ์ ประชาชนจะต้องด าเนินการยื่น     
แบบค าขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ (แบบฟอร์ม ลข. 03) ต่อกองลิขสิทธิ์  
      (10) หากต้องการขอค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้งานระบบรับแจ้งและบริหารข้อมูลลิขสิทธิ์
สามารถติดต่อได้อย่างไร 
    ค าตอบ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-547-4634 กลุ่มรับแจ้งและบริหารข้อมูลลิขสิทธิ์ 
กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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