8. ค่าธรรมเนียม
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ “ไม่มีค่าธรรมเนียม”

9. สถานที่รับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

ลิขสิทธิ์

9.1 ศูนย์บริการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
9.2 ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
9.3 จัดส่งทางไปรษณีย์ (ไปรษณียล
์ งทะเบียนตอบรับ ถึงผู้อ�ำนวยการกอง
ลิ ข สิ ท ธิ์ กรมทรั พ ย์สิ น ทางปัญ ญา 563 ถนนนนทบุ รี ต� ำ บลบางกระสอ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000)
9.4 ผ่านทางระบบ E-filing (www.ipthailand.go.th)

10. การตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์
การตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์สามารถด�ำเนินการได้ที่ ส่วนจัดการงานลิขสิทธิ์
ส�ำนักลิขสิทธิ์ ชั้น 11 กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือทาง www.ipthailand.go.th

Copyright
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“ เจ้าของลิขสิทธิ์ควรที่จะปกป้องคุ้มครอง

สิทธิของตน โดยการเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ
ที่แสดงว่าได้ทำ�การสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิหรือ
ความเป็นเจ้าของในโอกาสต่อไป ”

1. ลิขสิทธิ์คืออะไร
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระท�ำการใดๆ
เกี่ยวกับงานที่ได้ริเริ่ม โดยการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะ
อุตสาหะของตนเอง โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น
บรรดางานที่สร้างสรรค์นั้นต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้
ความคุ้มครอง ซึ่งผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้อง
จดทะเบียน

2. ประเภทของงานที่มีลิขสิทธิ์
งานสร้างสรรค์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ “มี 9 ประเภท” หากไม่เข้าข่ายงานหนึ่ง
งานใดใน 9 ประเภท ก็จะไม่เรียกว่างานลิขสิทธิ์ ได้แก่
2.1 วรรณกรรม คือ งานนิพนธ์ที่ท�ำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ นิยาย บทกลอน
บทความ ปาฐกถา เทศนา ค�ำปราศรัย สุนทรพจน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2.2 นาฏกรรม คือ งานเกี่ยวกับการร�ำ การเต้น การท�ำท่า หรือการแสดงที่
ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ เช่นท่าเต้น ท่าร�ำ การแสดง
โดยวิธีใบ้
2.3 ศิลปกรรม คือ งานที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ได้แก่
งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรมงานภาพถ่าย
งานภาพประกอบ และงานศิ ล ปประยุ ก ต์ เช่น ภาพวาด ภาพถ่า ย งานปั้น
งานแกะสลัก ภาพพิมพ์ ฯลฯ
2.4 ดนตรีก รรม คือ งานเกี่ ย วกั บ เพลงที่ แ ต่งขึ้ นเพื่ อ บรรเลงหรื อ ขับ ร้อง
ไม่ว ่า จะมี ท� ำ นองและค� ำ ร้อ งหรื อ มี ท� ำ นองอย่า งเดี ย ว เช่น ค� ำ ร้อ ง ท� ำ นอง
การเรียบเรียงเสียงประสาน
2.5 โสตทัศนวัสดุ คือ งานทีป
่ ระกอบด้วยล�ำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุ
และสามารถที่จะน�ำมาเล่นซ�้ำได้ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบด้วย
เช่น วีซีดี ดีวีดี หรือคลิปวิดีโอที่บันทึกงานล�ำดับภาพ รวมถึงเสียงประกอบ
2.6 ภาพยนตร์ คือ โสตทัศนวัสดุที่น�ำมาฉายอย่างต่อเนื่องอย่างภาพยนตร์
และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบด้วย
2.7 สิ่งบันทึกเสียง คือ งานที่ประกอบด้วยล�ำดับของเสียงดนตรีเสียงการ
แสดงหรื อ เสี ย งอื่ น ใด โดยบั น ทึ ก ลงในวั ส ดุ แ ละสามารถที่ จ ะน� ำ มาเล่น ซ�้ ำ ได้
เช่น เทป ซีดีที่บันทึกเสียงดนตรี เสียงการแสดง การบรรยาย ฯลฯ
2.8 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ คือ งานที่น�ำออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียง
ทางวิทยุ การแพร่เสียงและภาพทางสถานีโทรทัศน์หรือการแพร่เสียงแพร่ภาพ
ทางสื่อ อินเทอร์เน็ต
2.9 งานประเภทอื่นๆ ในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนก
ศิลปะ เช่น ลายปัก ลายถัก

3. ผลงานที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์
3.1 ข่าวประจ�ำวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร เช่น
วัน เวลา สถานที่ ชื่อบุคคล จ�ำนวนคน ปริมาณ เป็นต้น ทั้งนี้หากมีการน�ำข้อมูล
ดังกล่าวมาเรียบเรียงจนมีลักษณะเป็นงานวรรณกรรม อาทิ การวิเคราะห์ข่าว
บทความ ผลงานนั้นอาจจะได้รับความคุ้มครองในลักษณะของงานวรรณกรรม
3.2 รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
3.3 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง ค�ำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
3.4 ค�ำพิพากษา ค�ำสั่ง ค�ำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
3.5 ค�ำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ 3.1, 3.4 ซึ่งกระทรวง ทบวง
กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดท�ำขึ้น
3.6 ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือท�ำงาน แนวความคิด
หลักการการค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

6. การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิเ์ ป็นสิทธิทเี่ กิดขึน
้ ทันทีทม
ี่ ก
ี ารสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน
อย่า งไรก็ ต ามกรมทรั พ ย์สิ น ทางปัญ ญาได้มี บ ริ ก ารรั บ แจ้ง ข้อ มู ล ลิ ข สิ ท ธิ์ เพื่ อ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลส�ำหรับผู้ที่
ต้องการขออนุญาตใช้ลขิ สิทธิ์ ให้สามารถตรวจค้นเพือ
่ ประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจ
กับเจ้าของลิขสิทธิ์ได้
ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ใช่การจดทะเบียนตามกฎหมาย และไม่ได้
เป็นการรับรองว่าผู้แจ้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้น การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จึงไม่ก่อ
ให้เกิดสิทธิใดๆ ตามกฎหมายและไม่ได้เป็นการเพิ่มสิทธิที่มีอยู่เดิมของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

4. การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
สิทธิในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงาน
โดยไม่ต้องจดทะเบียน ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควรที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ของตน โดยการเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่แสดงว่าได้ท�ำการสร้างสรรค์ผลงาน
นั้นขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิ หรือความเป็นเจ้าของในโอกาสต่อไป

5. อายุการคุ้มครอง
อายุการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์อาจพิจารณาได้ ดังนี้
5.1 อายุ ก ารคุ ้ม ครองงานลิ ข สิ ท ธิ์ ทั่ ว ไป ลิ ข สิ ท ธิ์ จ ะมี อ ยู ่ต ลอดอายุ ข อง
ผู้สร้างสรรค์ และมีต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
		
กรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลเป็น ผู ้ส ร้า งสรรค์ ลิ ข สิ ท ธิ์ มี อ ายุ 50 ปี นั บ แต่ไ ด้
สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก
		
กรณีที่ผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์
มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนัน
้ ขึน
้ แต่ถ้าได้มก
ี ารโฆษณางานนัน
้ ในระหว่าง
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก
5.2 งานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิง่ บันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียง
แพร่ภาพ ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการ
โฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้
มีการโฆษณาครั้งแรก
5.3 งานที่สร้างสรรค์โดยการจ้างหรือท�ำตามค�ำสั่งของกระทรวงทบวงกรม
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
แต่ถ้าได้มก
ี ารโฆษณางานนัน
้ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลข
ิ สิทธิม
์ อ
ี ายุ 50 ปี
นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก
5.4 งานศิลปประยุกต์ ลิขสิทธิ์มีอายุ 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
แต่ถ ้า ได้มี ก ารโฆษณางานนั้ น ในระหว่า งระยะเวลาดั ง กล่า วให้ลิ ข สิ ท ธิ์ มี
อายุ 25 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก

7. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
7.1 แบบค�ำขอ ลข. 01 จ�ำนวน 1 ชุด
7.2 ส�ำเนาผลงานลิขสิทธิ์ จ�ำนวน 1 ชุด
7.3 บัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดท�ำส�ำเนาหรือผูย
้ ื่น
แจ้ง ข้อ มู ล ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระสงค์ที่ จ ะน� ำ ส� ำ เนาเอกสารดั ง กล่า วมาด้ว ยตนเอง หรื อ
ส�ำเนาหนังสือรับรองหรือก่อตั้งหน่วยงานพร้อมค�ำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร (ภาครัฐ)
หรือส�ำเนาหนังสือจดทะเบียนมูลนิธิตามแต่กรณี
7.4 หนั ง สื อ มอบอ� ำ นาจ (ถ้า มี ) พร้อ มติ ด อากรแสตมป์ 10 บาทหรื อ
30 บาทตามแต่กรณี

