
CR 01

สถาบันวิวัฒนเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงมหาวิทยาลยัมหดิล
ช้ัน 2  สํานักงานอธิการบดี  เลขท่ี 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท 0-2849-6050-3 โทรสาร 0-2849-6054

 ………………………………………….

มหาวิทยาลัยมหิดล

                                                                                     โทร. ........................โทรสาร .............................

ท่ี ศธ .........................................................

วันท่ี       .......................................................

เร่ือง       การขอจดแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิวัฒนเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงมหาวิทยาลัยมหิดล

ดวย……………………………………………..................…และคณะ(กรณีมีผูสรางสรรคหลายคน)จาก

ภาควิชา……………………………….คณะ……..……………………………..ไดสรางสรรคผลงานอันมีลิขสิทธ์ิ

ช่ือ…………..………..………..…………………………………………….ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใชใน

การ…………………………………………………...โดย ผูสรางสรรค  มีความประสงค

จดแจงขอมูลลิขสิทธิ์

ใหนําผลงานอันมีลิขสิทธ์ิไปใชประโยชน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

 (ลงนาม)……………………..……………..

                  (……………………………………)

คณบดคีณะ/ ผูอํานวยการ

                                                   สถาบัน ……………………………
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ขอมูลประกอบการดาํเนนิการดานลขิสิทธิ์

1.ช่ือผูสรางสรรค

1.1  ช่ือ……………………..……….……ภาควิชา………………….คณะ……….…………………..

เลขท่ีบัตรประชาชน ……………..…………………วันเดือนปเกิด…………..…........................

ท่ีอยู……………………….……………………….……………………………….......................

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

1.2  ช่ือ……………………..……….……ภาควิชา………………….คณะ……….…………………..

เลขท่ีบัตรประชาชน ……………..…………………วันเดือนปเกิด…………..….................…....

ท่ีอยู…………………………….……………………….……………………………...................

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

1.3  ช่ือ……………………..……….……ภาควิชา………………….คณะ……….……………...……

เลขท่ีบัตรประชาชน ……………..…………………วันเดือนปเกิด…………..…................….....

ท่ีอยู…………………………….……………………….…………………………................…...

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

2.การมีสวนรวมในผลงาน

ชื่อผูสรางสรรค บทบาทหนาท่ี ปริมาณงานคดิเปนรอยละ รบัรองถูกตอง

(ลงนาม)

3. ชื่อผลงาน

……………………………………………………………………………

4. ประเภทของงาน

 วรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ จุลสาร    สิ่งเขียน           ส่ิงพิมพ

    ปาฐกถา     เทศนา คําปราศรัย     สุนทรพจน

  โปรแกรมคอมพิวเตอร

งานพิมพอ่ืนๆ ระบุ………………….

นาฏกรรม ลักษณะงาน    ทารํา ทาเตน การแสดง

    การทําทาหรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราว\
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  ศิลปกรรม ลักษณะงาน  จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ

   สถาปตยกรรม ภาพถาย ภาพประกอบ

ศิลปะประยุกต

ดนตรีกรรม ลักษณะงาน ทํานอง โนตเพลง

ทํานองและคํารอง แผนภูมิเพลง

   คํารองท่ีแตงเพ่ือประกอบทํานอง

โสตทัศนวัสดุ ลักษณะงาน     ลําดับของภาพ

  ลําดับของภาพและเสียงประกอบ

  เสียงประกอบโสตทัศนวัสดุ

ภาพยนตร ลักษณะงาน    โสตทัศนวัสดุซ่ึงประกอบดวยลําดับของภาพ

เสียงประกอบภาพยนตร

สิ่งบันทึกเสยีง ลักษณะงาน    เสียงดนตรี เสียงการแสดง

 เสียงอื่นๆ ระบุ………………

งานแพรเสยีงแพรภาพ ลักษณะงาน      งานแพรเสียง งานแพรภาพ

  งานแพรเสียงและภาพ

งานดดัแปลง ลักษณะงาน     คําแปล  อื่นๆ ระบุ……………………….

งานรวบรวม ลักษณะงาน    พจนานุกรม สารานุกรม ฐานขอมูล

        หนังสือนามสงเคราะห     อ่ืนๆ ระบุ……………………

งานอืน่ใดอนัเปนงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตรหรือแผนกศิลปะ

ลักษณะงาน    ลายถัก        การออกแบบเวที        ลายปก      อ่ืนๆ ระบุ………………….

5. ลักษณะการสรางสรรค

สรางสรรคข้ึนเองท้ังหมด สรางสรรคบางสวน

  อื่นๆ………………

6. สถานทีส่รางสรรค

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

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

7. วัน เดอืน ป ท่ีสรางสรรค

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..
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8. การโฆษณางาน (การนําสําเนางานออกจําหนายโดยความยินยอมของผูสรางสรรค โดยสําเนามีจํานวนมาก

พอสมควร)

ยังไมโฆษณา

ไดโฆษณาแลว โดยโฆษณาครั้งแรกเมื่อวันที…่….. เดือน ………………. พ.ศ. ………………………...

ณ ประเทศ ……………………………………………………………………………...............................

9. การแจง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในตางประเทศ

ไมเคย แจง/จดทะเบียนไวแลวท่ีประเทศ…………………………………………....

10. การอนญุาตใหใชลิขสิทธิ/์โอนลิขสิทธิ์

ไมเคย                อนุญาตใหใชสิทธิ/โอนลิขสิทธ์ิใหแก………………………………..……….

เม่ือวันท่ี…………………………………………….…………………………

11.วัตถุประสงคของการสรางสรรคงาน

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

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

12. รายละเอียดของการสรางสรรคผลงานโดยยอ (หากเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแนบ Source Code มาพรอมน้ี

ดวย)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

13. การเปดเผยขอมูลของผลงาน หรือการแสดงผลงาน

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

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

14. แหลงทุนทีใ่ชในการสรางสรรคงาน (แนบสัญญารับทุนมาพรอมมาพรอมน้ีดวย)

………………………………………………………………………………………………………………

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

ลงช่ือผูใหขอมูล……………………………………

(…………………………….)

                วันท่ี…………………………………
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หนังสือยืนยนัการเปนผูสรางสรรคและมสีวนรวมในงานอันมีลิขสิทธิ์

เร่ือง.................................................................................

ขาพเจาผูมีรายนามตามหนังสือฉบับน้ีขอรับรองวาขาพเจาเปนผูสรางสรรคผลงานอันมีลิขสิทธ์ิดวยตนเอง  โดย

ไมไดกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน หากปรากฏภายหลังวาขาพเจา

ไมไดเปนผูสรางสรรคผลงานอันมีลิขสิทธ์ิและกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือแก

มหาวิทยาลัยมหิดล  ขาพเจาจะเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแตเพียงผูเดียวทุกประการ

โดยการเปนผูสรางสรรคผลงานลขิสิทธิ์ และสัดสวนการมีสวนรวมในการสรางสรรคในลิขสิทธิ์ เรื่อง

ดังกลาวประกอบดวยบุคคลท่ีมีรายนามดังตอไปน้ี

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล สังกัด

คิดเปนรอยละ

การมสีวนรวมในการ

ประดิษฐ

การมีสวนรวมในการนํา

ผลงานไปใชประโยชน

1. % ......... %

2 % ......... %

3 %  ......... %
3

หากมีผลประโยชนเกิดขึน้จากการนําผลงานทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชน  ใหการจัดสรร

ผลประโยชนเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย

โดย               มอบให ......................................................เปนผูรับผลประโยชนจากมหาวิทยาลัยมหิดลแทนผูสราง

สรรคอื่น และนําไปจัดสรรใหกับผูสรางสรรคแตละคนในภายหลัง

                     ใหจัดสรรโดยตรงแกผูสรางสรรคแตละคน

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงนาม 1) ...............................................

2) ...............................................

3) ...............................................

วันท่ี ………………………………

รับทราบ

(ลงช่ือ)………………………………

 คณบดคีณะ........................................


	จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

