ลิขสิทธิค์ ุม้ ครองโดยอัตโนมัตไิ ม่ตอ้ งจดทะเบียนเพื่อขอรับ
ความคุ้มครอง มีขอบเขตการคุ้มครองทั้งในประเทศไทย
ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์นและประเทศที่เป็นสมาชิก
องค์การการค้าโลก

แผนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

แจ้งข้อมูล

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ ตามกฎหมาย
นอกจากเป็นการส่งเสริมให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถนำ�งาน
อันมีลขิ สิทธิ์ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อย่างไร

ยื่นคำ�ขอต่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่พิจารณาคำ�ขอ

เอกสารไม่ครบ
ไม่ ใช่สาระสำ�คัญ

รับคำ�ขอ

เอกสารไม่ครบ
ในสาระสำ�คัญ

ออกหนังสือรับรอง
แจ้งผู้ขอให้แก้ไข
ภายใน 30 วัน

ไม่แก้ไข
ภายใน 30 วัน
ละทิ้งคำ�ขอ

ไม่รับคำ�ขอ

แก้ไข
ภายใน 30 วัน

1368

เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับคำ�ขอ
เนื่องจากไม่เข้าข่ายงานลิขสิทธิ์
ไม่มี
การยืนยัน

ผู้ขอยืนยันการแจ้ง
เป็นหนังสือ
ต่อสำ�นักลิขสิทธิ์

สำ�นักลิขสิทธิ์ยืนยันไม่รับแจ้ง
และแจ้งผู้ขอทราบ
ผู้ขอไม่ยืนยันภายใน
30 วัน

รับแจ้ง

563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 4621-25

ผู้ขอยืนยันการแจ้ง
ภายใน 30 วัน

ไม่รับแจ้ง
(ไม่ทำ�ให้ผู้ขอเสียสิทธิอันพึงมีตามกฎหมาย)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
Department of Intellectual Property

www.facebook.com/ipthailand
www.ipthailand.go.th

เจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามสายงานเพื่อเสนออธิบดีพิจารณา

������������������.indd 1

Hot Line

ลิขสิทธิ์

รับแจ้ง
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ลิขสิทธิ์
หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้้เดียวที่จะกระทำ�การใดๆ
กับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำ�ขึ้น
งานอันมีลิขสิทธิ์
ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ คือ
1. วรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ สิ่งเขียน โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. นาฏกรรม เช่น ท่าเต้น ท่ารำ� การทำ�ท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้น
เป็นเรื่องราว เป็นต้น
3. ศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม (ภาพวาด) ภาพพิมพ์ งานประติมากรรม
ศิลปประยุกต์ ฯลฯ
4. ดนตรีกรรม เช่น ทำ�นองและเนื้อร้อง หรือการเรียบเรียงเสียง
ประสาน ฯลฯ
5. โสตทัศนวัสดุ เช่น งานที่ประกอบด้วยลำ�ดับของภาพและเสียงที่บันทึก
ลงในวัสดุ เช่น วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ
6. ภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์และเสียงประกอบของภาพยนตร์ ฯลฯ
7. สิ่งบันทึกเสียง เช่น เทป ซีดี ที่มีเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือ
เสียงอื่นๆ
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น กระจายเสียงทางสถานีวิทยุ หรือการ
แพร่ภาพ แพร่เสียงทางสถานีโทรทัศน์
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

สิ่งที่ ไม่ ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์
1. ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้ หรือวิธีทำ�งาน แนวความคิด
หลักการค้นพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
2. ข่าวประจำ�วันและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร
3. รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง คำ�ชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
5. คำ�พิพากษา คำ�สั่ง คำ�วินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
6. คำ�แปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ 2 - 5 ที่กระทรวง ทบวง กรม
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือของท้องถิ่นจัดทำ�ขึ้น

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่ต้องจดทะเบียน
อย่างไรก็ตามกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดให้มีการบริการ “รับแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จัดทำ�ฐานข้อมูล
เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำ�หรับผู้ที่ต้องการติดต่อขออนุญาตใช้ผลงานจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเป็นสำ�คัญ อันเป็นการส่งเสริมให้เจ้าของลิขสิทธิ์
สามารถนำ�งานอันมีลิขสิทธิ์ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์มิ ใช่เป็นการจดทะเบียนอันก่อให้เกิดสิทธิ ใดๆ

ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากสิทธิที่มีอยู่เดิมของเจ้าของลิขสิทธิ์

เอกสารและหลักฐานประกอบ
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
แบบ ลข.01 จำ�นวน 1 ชุด
ผลงานหรือภาพถ่ายอันมีลิขสิทธิ์ จำ�นวน 1 ชุด
• กรณีผู้ยื่นคำ�ขอเป็นบุคคลธรรมดา ใช้สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน
		 (รับรองสำ�เนาถูกต้อง)
• กรณีเป็นนิตบ
ิ คุ คล ใช้หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล (สำ�เนา) ทีน่ ายทะเบียน
		 ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันออกหนังสือรับรอง
• หน่วยงานหรือองค์กรฯ ของรัฐบาล ใช้สำ�เนาหนังสือแต่งตั้ง
		 ผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรฯ พร้อมทั้งรับรองสำ�เนาถูกต้อง
• มูลนิธิ ใช้สำ�เนาหนังสือการจดทะเบียนตั้งมูลนิธิ
		 กรณีตั้งตัวแทนหรือมอบอำ�นาจให้ผู้อื่นมายื่นคำ�ขอใช้ต้นฉบับ
		 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนหรือหนังสือรับมอบอำ�นาจติดอากรแสตมป์
		 30 บาท พร้อมสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้มอบอำ�นาจ
		 และของตัวแทนหรือผู้รับมอบอำ�นาจ (สำ�เนาทุกฉบับต้องรับรอง
		 สำ�เนาถูกต้อง)
•
•

แบบแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์
•
•
•

แบบ ลข.02 (คำ�ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์) จำ�นวน 2 ชุด
เอกสารแสดงเรื่องที่แก้ไข (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รลข.01

การขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์
เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นทันที
ที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน
โดยไม่ต้องจดทะเบียน

• แบบ ลข.05 (แบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลการขอตรวจค้นฐานข้อมูล
		 คอมพิวเตอร์)

ค่าธรรมเนียม
•

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียนใดๆ ทั้งสิ้น

สถานที่ยื่นคำ�ขอ
• ศูนย์บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3
		 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
• สำ�นักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
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