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คาลงท้ายและการลงนาม
: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิได้กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
: ข้าพเจ้าได้ศึกษา “รายละเอียดในภาคผนวก 1-ภาคผนวก 5” ตลอดจน “ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์” และ
“ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)” จนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว และยินดีจะปฏิบัตติ าม
รายละเอียดดังกล่าวทุกประการ
: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง
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ภาคผนวก 1

อัตราค่าสมนาคุณ

โครงการหนังสือวิชาการที่น่าพิมพ์เกิด ขึ้นจากการตระหนั กถึงข้อจากัดในการตีพิมพ์หนังสือที่ใช้ใ นการเรียนการสอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่มีนักศึกษาผู้ใช้จานวนไม่มากนัก มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย จึงได้อนุมัติ
โครงการหนั ง สื อ วิ ช าการที่ น่ า พิ มพ์ และได้ จั ด สรรงบประมาณให้ จ านวนหนึ่ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ประสงค์จะตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นหนังสือเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ และยังเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพทางวิชาการอีกทางหนึ่ง
ดังนั้น หากต้ นฉบับได้รับการอนุมัติจัดพิมพ์แล้ว สานักพิมพ์ฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อนุญาต ช่วยกรุณาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพื่อการจัดจาหน่ายด้วย อันจะทาให้โครงการนี้เป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ท่านอื่นๆ ต่อไป
โครงการฯ กาหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์และวิธีการจ่ายดังนี้
หนังสือ

•
•

อัตราค่าสมนาคุณที่เป็นค่าลิขสิทธิ์หนังสือที่โครงการฯ จัดพิมพ์ให้กาหนดในอัตราร้อยละ 10 ของราคาปกคูณด้วย
จานวนที่พิมพ์ โดยมอบค่าลิขสิทธิ์เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์เมื่อจัดพิมพ์แล้วเสร็จ
หนังสือที่ได้จัดพิมพ์โดยโครงการฯ ให้โครงการฯ มีลิขสิทธิ์ในการพิมพ์หนังสือแต่ละครั้ง จนกว่าจะจาหน่ายหมดหรือ
จาหน่ายได้ตามจานวนที่คณะกรรมการบริหารสานักพิมพ์ฯ กาหนด

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
• อัตราค่าลิขสิทธิ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทาให้จ่ายได้ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละสิบของราคาดาวน์โหลดที่กาหนดไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตสาหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) รายชื่อหนึ่งๆ
ที่จาหน่ายในระบบขายปลีก ส่วนกรณีจาหน่ายแบบหลายชื่อเรื่องพร้อมกัน (batch) ในคราวหนึ่งๆ ให้จ่ายได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละสิบของราคาดาวน์โหลดข้างต้นคูณด้วยจานวนประมาณการดาวน์โหลดที่กาหนดขึ้นเฉพาะการ
จาหน่ายคราวเดียวกัน และหักด้วยส่วนลดที่มีให้แก่การจาหน่ายคราวเดียวกันนีด้ ้วย
• การจ่ายเงินค่าลิขสิทธิห์ นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ให้จ่ายได้เป็นงวด งวดละหกเดือน
• หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) รายชื่อใดจะมีค่าลิขสิทธิ์ในอัตราเท่าใด ให้คณะกรรมการบริหารสานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร

ภาคผนวก 2

คาแนะนาในการกรอกแบบฟอร์ม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเจ้าของต้นฉบับ
ข้อที่ 1: โปรดกรอกชื่อและนามสกุลจริงของเจ้าของผลงานตามบัตรประจาตัวประชาชน
ข้อที่ 2: ระบุวุฒิการศึกษาระดับปริญญาจากขั้นสูงสุดลงมา โดยให้ระบุสถาบันที่สาเร็จการศึกษาไว้ด้วย
ข้อที่ 3: แจ้งสถานที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวกที่สุดในปัจจุบัน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ E-mail ทั้งที่
บ้านพักอาศัยและที่ทางาน กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในขณะที่ต้นฉบับอยู่ในระหว่างการดาเนินการโปรดแจ้งให้
โครงการฯ ทราบโดยด่วนด้วย
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ภาคผนวก 2

คาแนะนาในการกรอกแบบฟอร์ม (ต่อ)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นฉบับ
ข้อที่ 4: โปรดระบุบทบาทของท่านในการจัดทาต้นฉบับ กรณีมากกว่าหนึ่งบทบาท เช่น เป็นทั้งผู้เขียนร่วม และบรรณาธิการ
ฯลฯ ก็สามารถชี้แจงเพิ่มเติมได้ในช่องอื่นๆ และกรุณาเสนอรายละเอียดที่ครบถ้วนเกีย่ วกับลิขสิทธิ์กรณีหนังสือแปล
ส่วนที่ 3 ข้อมูลประกอบการพิมพ์เผยแพร่
ข้อที่ 5: (1) ให้ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการเสนอต้นฉบับให้จดั พิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้ว่าเพื่อการใดบ้าง
(2) ให้อธิบายข้อเด่นของต้นฉบับว่ามีข้อเด่นกว่าอย่างไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงที่มีพิมพ์
จาหน่ายแล้วในท้องตลาด
ข้อที่ 6: ให้ระบุว่าต้นฉบับนี้ได้ทดลองใช้สอนตั้งแต่เมื่อใด มีการปรับปรุงเนื้อหามาแล้วกี่ครั้ง ฉบับที่เสนอนี้เป็นฉบับที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขเมื่อใด
ข้อที่ 7-8: ให้กรอกรหัสวิชาที่จะใช้หนังสือเรื่องนี้สาหรับสอน เช่น ภ.347 ชื่อวิชา “การสื่อสารระหว่างชนต่างวัฒนธรรม”
คณะศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2545 จานวนนักศึกษา 40 คน เป็นต้น สาหรับจานวนนักศึกษานัน้ ให้ระบุตาม
จานวนที่ลงทะเบียนเรียนจริงและตรวจสอบได้จากเอกสารการจดทะเบียนของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ข้อที่ 9: กรุณากรอกรายละเอียดของต้นฉบับว่ามีจานวนทั้งหมดกี่หน้า และส่งให้โครงการฯ จานวน 2 ชุด กรณีมีซีดี ให้ระบุ
ด้วยว่าพิมพ์ในระบบและโปรแกรมใด เช่น พิมพ์ในระบบ PC โปรแกรม WORD2010 หรือพิมพ์ระบบ MCINTOSH
เป็นต้น นอกจากนี้ในช่อง “อื่นๆ” หมายถึง ภาพหรือ FILE ภาพประกอบหนังสือ โดยให้ระบุจานวนว่ามีกี่ภาพ
กี่หน้า

ภาคผนวก 3

สถานที่ส่งต้นฉบับ

โครงการหนังสือวิชาการที่น่าพิมพ์ สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น U1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2223-9232, 0-2613-3801-2 โทรสาร 0-2226-2083
และ
ห้อง 317 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-2859-60, 0-2564-4440 ต่อ 1204-5 โทรสาร 0-2564-2860

ภาคผนวก 4

การจัดจาหน่าย

- การจาหน่ายภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต
และศูนย์ลาปาง
- การจาหน่ายผ่านเว็บไซต์ และรายการหนังสือ (Book Catalog)
- การจาหน่ายสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติ ิ์
- การออกบูธในกรณีอื่นๆ
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ภาคผนวก 5

ลักษณะของหนังสือโครงการ

- จัดพิมพ์เป็นหนังสือทีไ่ ด้มาตรฐาน ขนาด 8 หน้ายก (7.25 x 10.25”), 16 หน้ายกพิเศษ (5.75 x 8.50”)
- เนือ้ ในใช้กระดาษปอนด์ 70 กรัม
- ปกพิมพ์ด้วยกระดาษการ์ดอาร์ต 260 แกรม มีรูปแบบเฉพาะของโครงการฯ พิมพ์ 3 สี เคลือบปกพลาสติกเงา

- ปรากฏตรามหาวิทยาลัย (ตราธรรมจักร) และคาว่า สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ
Thammasat University Press ที่มุมซ้ายด้านบนของหนังสือ

-

ปกหลัง ประกอบด้วยเนื้อหาย่อของหนังสือ ประวัติผู้เขียนและรูป (ถ้าประสงค์จะให้ตีพิมพ์)

