………………………………………….
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ........................โทรสาร .............................
ที่ ศธ .........................................................
วันที่ .......................................................
เรื่อง การขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
เรียน ผู้อานวยการสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
ด้วย……………………………………………..................…และคณะ(กรณีมีผู้สร้างสรรค์หลายคน)จาก
ภาควิชา……………………………….คณะ……..……………………………..ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์
ชื่อ…………..………..………..…………………………………………….ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน
การ…………………………………………………...โดย ผู้สร้างสรรค์ มีความประสงค์
จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ให้นาผลงานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป

(ลงนาม)……………………..……………..
(……………………………………)
หัวหน้าภาควิชา ………..…………….…………

ข้อมูลประกอบการดาเนินการด้านลิขสิทธิ์
1.ชื่อผู้สร้างสรรค์ (โปรดส่งสาเนาบัตรประชาชน และรับรองสาเนาถูกต้อง ของผู้สร้างสรรค์ทุกคนมาด้วย)
1.1 ชื่อ……………………..……….……ภาควิชา………………….คณะ……….…………………..
เลขที่บัตรประชาชน ……………..…………………วันเดือนปีเกิด…………..…........................
ที่อยู่……………………….……………………….……………………………….......................
โทรศัพท์มือถือ…………………...……………………………………………….................…...
1.2 ชื่อ……………………..……….……ภาควิชา………………….คณะ……….…………………..
เลขที่บัตรประชาชน ……………..…………………วันเดือนปีเกิด…………..….................…....
ที่อยู่…………………………….……………………….……………………………...................
โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………………..................…
1.3 ชื่อ……………………..……….……ภาควิชา………………….คณะ……….……………...……
เลขที่บัตรประชาชน ……………..…………………วันเดือนปีเกิด…………..…................….....
ที่อยู่…………………………….……………………….…………………………................…...
โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………………....................
2.การมีส่วนร่วมในผลงาน
ชื่อผู้สร้างสรรค์

บทบาทหน้าที่

ปริมาณงานคิดเป็นร้อยละ

รับรองถูกต้อง
(ลงนาม)

3. ชื่อผลงาน
……………………………………………………………………………
4. ประเภทของงาน
วรรณกรรม ลักษณะงาน หนังสือ
จุลสาร
สิ่งเขียน
สิ่งพิมพ์
ปาฐกถา
เทศนา
คาปราศรัย
สุนทรพจน์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานพิมพ์อื่นๆ ระบุ………………….
นาฏกรรม ลักษณะงาน
ท่ารา
ท่าเต้น
การแสดง
การทาท่าหรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว\

ศิลปกรรม ลักษณะงาน

จิตรกรรม
ประติมากรรม
ภาพพิมพ์
สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย ภาพประกอบ
ศิลปะประยุกต์
ดนตรีกรรม ลักษณะงาน
ทานอง
โน้ตเพลง
ทานองและคาร้อง แผนภูมิเพลง
คาร้องที่แต่งเพื่อประกอบทานอง
โสตทัศนวัสดุ ลักษณะงาน
ลาดับของภาพ
ลาดับของภาพและเสียงประกอบ
เสียงประกอบโสตทัศนวัสดุ
ภาพยนตร์ ลักษณะงาน
โสตทัศนวัสดุซึ่งประกอบด้วยลาดับของภาพ
เสียงประกอบภาพยนตร์
สิ่งบันทึกเสียง ลักษณะงาน เสียงดนตรี
เสียงการแสดง
เสียงอื่นๆ ระบุ………………
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ ลักษณะงาน
งานแพร่เสียง
งานแพร่ภาพ
งานแพร่เสียงและภาพ
งานดัดแปลง ลักษณะงาน
คาแปล
อื่นๆ ระบุ……………………….
งานรวบรวม ลักษณะงาน
พจนานุกรม สารานุกรม
ฐานข้อมูล
หนังสือนามสงเคราะห์
อื่นๆ ระบุ……………………
งานอื่นใดอันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะ
ลักษณะงาน
ลายถัก
การออกแบบเวที
ลายปัก
อื่นๆ ระบุ………………….
5. ลักษณะการสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ขึ้นเองทั้งหมด
สร้างสรรค์บางส่วน
อื่นๆ………………
6. สถานที่สร้างสรรค์
…………………………………………………………………………………………...………….………
………………………………………………………………………………………………………….…………….
7. วัน เดือน ปี ที่สร้างสรรค์
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

8. การโฆษณางาน (การนาสาเนางานออกจาหน่ายโดยความยินยอมของผู้สร้างสรรค์ โดยสาเนามีจานวนมาก
พอสมควร)
ยังไม่โฆษณา
ได้โฆษณาแล้ว โดยโฆษณาครั้งแรกเมื่อวันที่…….. เดือน ………………. พ.ศ. ………………………...
ณ ประเทศ ……………………………………………………………………………...............................
9. การแจ้ง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ
ไม่เคย
แจ้ง/จดทะเบียนไว้แล้วที่ประเทศ…………………………………………....
10. การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์
ไม่เคย
อนุญาตให้ใช้สิทธิ/โอนลิขสิทธิ์ให้แก่………………………………..……….
เมื่อวันที่…………………………………………….…………………………
11.วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์งาน
………………………………………………………………………………………………………............
......................................................................................................................................................................................
12. รายละเอียดของการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ (หากเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบ Source Code มาพร้อมนี้
ด้วย)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
13. การเปิดเผยข้อมูลของผลงาน หรือการแสดงผลงาน
.……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………........
14. แหล่งทุนที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน (แนบสัญญารับทุนมาพร้อมมาพร้อมนี้ด้วย)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล……………………………………
(…………………………….)
วันที่…………………………………

หนังสือยืนยันการเป็นผู้สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในงานอันมีลิขสิทธิ์
เรื่อง.................................................................................
ข้าพเจ้าผู้มีรายนามตามหนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง โดย
ไม่ได้กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้า
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดหรื อ แก่
มหาวิทยาลัยมหิดล ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวทุกประการ
โดยการเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ และสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ในลิขสิทธิ์ เรื่อง
ดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลที่มีรายนามดังต่อไปนี้
คิดเป็นร้อยละ
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
การมีส่วนร่วมในการ การมีส่วนร่วมในการนา
ประดิษฐ์
ผลงานไปใช้ประโยชน์
1.
%
......... %
2
%
......... %
3
%
......... %
3

หากมี ผ ลประโยชน์ เ กิ ด ขึ้ น จากการน าผลงานทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาไปใช้ ป ระโยชน์ ให้ ก ารจั ด สรร
ผลประโยชน์เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย
โดย
มอบให้ ......................................................เป็นผู้รับผลประโยชน์จากมหาวิทยาลัยมหิดลแทนผู้สร้าง
สรรค์อื่น และนาไปจัดสรรให้กับผู้สร้างสรรค์แต่ละคนในภายหลัง
ให้จัดสรรโดยตรงแก่ผู้สร้างสรรค์แต่ละคน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงนาม 1)
...............................................
2)
...............................................
3)
...............................................
วันที่ ………………………………
รับทราบ
(ลงชื่อ)…………………………………...
(ศ. นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ)์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย ปฏิบัตหิ น้าที่แทน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

