
8. ค่าธรรมเนียม
 การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ “ไม่มีค่าธรรมเนียม”

9. สถานที่รับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 9.1 ศูนย์บริการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 9.2 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
 9.3 จัดส่งทางไปรษณีย์ (ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ถึงผู้อ�านวยการกอง 
ลิขสิทธ์ิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000)
 9.4 ผ่านทางระบบ E-filing (www.ipthailand.go.th)

10. การตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์

 การตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธ์ิสามารถด�าเนินการได้ท่ี ส่วนจัดการงานลิขสิทธ์ิ 
ส�านักลิขสิทธิ์ ชั้น 11 กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือทาง www.ipthailand.go.th

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
Department of Intellectual Property

563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

wwwกรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th

ลิขสิทธิ์

Copyright



“ เจ้าของลิขสิทธิ์ควรที่จะปกป้องคุ้มครอง
สิทธิของตน โดยการเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ

ที่แสดงว่าได้ทำาการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิหรือ
ความเป็นเจ้าของในโอกาสต่อไป ”

1. ลิขสิทธิ์คืออะไร
 ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ท่ีจะกระท�าการใดๆ 
เกี่ยวกับงานที่ได้ริเริ่ม โดยการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะ
อุตสาหะของตนเอง โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น 
 บรรดางานท่ีสร้างสรรค์นั้นต้องเป็นงานตามประเภทท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิให้ 
ความคุ้มครอง ซึ่งผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทนัททีี่สร้างสรรค์โดยไม่ต้อง
จดทะเบียน

2. ประเภทของงานที่มีลิขสิทธิ์
 งานสร้างสรรค์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ “มี 9 ประเภท” หากไม่เข้าข่ายงานหนึ่ง
งานใดใน 9 ประเภท ก็จะไม่เรียกว่างานลิขสิทธิ์ ได้แก่
 2.1 วรรณกรรม คือ งานนิพนธ์ที่ท�าขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ นิยาย บทกลอน  
บทความ ปาฐกถา เทศนา ค�าปราศรัย สุนทรพจน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 2.2 นาฏกรรม คือ งานเกี่ยวกับการร�า การเต้น การท�าท่า หรือการแสดงที่ 
ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ เช่นท่าเต้น ท่าร�า การแสดง 
โดยวิธีใบ้
 2.3 ศิลปกรรม คือ งานที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ได้แก่ 
งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรมงานภาพถ่าย 
งานภาพประกอบ และงานศิลปประยุกต์ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย งานปั้น 
งานแกะสลัก ภาพพิมพ์ ฯลฯ
 2.4 ดนตรีกรรม คือ งานเกี่ยวกับเพลงท่ีแต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง 
ไม่ว่าจะมีท�านองและค�าร้องหรือมีท�านองอย่างเดียว เช่น ค�าร้อง ท�านอง 
การเรียบเรียงเสียงประสาน
 2.5 โสตทัศนวัสด ุคอื งานท่ีประกอบด้วยล�าดบัของภาพโดยบนัทึกลงในวัสดุ  
และสามารถท่ีจะน�ามาเล่นซ�้าได้ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบด้วย  
เช่น วีซีดี ดีวีดี หรือคลิปวิดีโอที่บันทึกงานล�าดับภาพ รวมถึงเสียงประกอบ
 2.6 ภาพยนตร์ คือ โสตทัศนวัสดุท่ีน�ามาฉายอย่างต่อเนื่องอย่างภาพยนตร์  
และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบด้วย
 2.7 ส่ิงบันทึกเสียง คือ งานท่ีประกอบด้วยล�าดับของเสียงดนตรีเสียงการ 
แสดงหรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุและสามารถท่ีจะน�ามาเล่นซ�้าได้  
เช่น เทป ซีดีที่บันทึกเสียงดนตรี เสียงการแสดง การบรรยาย ฯลฯ
 2.8 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ คือ งานที่น�าออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียง 
ทางวิทยุ การแพร่เสียงและภาพทางสถานีโทรทัศน์หรือการแพร่เสียงแพร่ภาพ 
ทางสื่อ อินเทอร์เน็ต
 2.9 งานประเภทอื่นๆ ในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนก 
ศิลปะ เช่น ลายปัก ลายถัก

3. ผลงานที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์

 3.1 ข่าวประจ�าวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีมีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร เช่น  
วัน เวลา สถานที่ ชื่อบุคคล จ�านวนคน ปริมาณ เป็นต้น ทั้งนี้หากมีการน�าข้อมูล 
ดังกลา่วมาเรียบเรียงจนมีลักษณะเป็นงานวรรณกรรม อาทิ การวิเคราะห์ข่าว  
บทความ ผลงานนั้นอาจจะได้รับความคุ้มครองในลักษณะของงานวรรณกรรม
 3.2 รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
 3.3 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ัง ค�าชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของ 
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
 3.4 ค�าพิพากษา ค�าสั่ง ค�าวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
 3.5 ค�าแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตามข้อ 3.1, 3.4 ซึ่งกระทรวง ทบวง  
กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดท�าขึ้น
 3.6 ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือท�างาน แนวความคิด 
หลักการการค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

4. การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

 สิทธิในลิขสิทธ์ิจะเกิดขึ้นโดยทันทีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงาน 
โดยไม่ต้องจดทะเบียน ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธ์ิจึงควรท่ีจะปกป้องคุ้มครองสิทธิ 
ของตน โดยการเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่แสดงว่าได้ท�าการสร้างสรรค์ผลงาน
นั้นขึ้นเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิ หรือความเป็นเจ้าของในโอกาสต่อไป

5. อายุการคุ้มครอง
 อายุการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์อาจพิจารณาได้ ดังนี้
 5.1 อายุการคุ ้มครองงานลิขสิทธ์ิท่ัวไป ลิขสิทธ์ิจะมีอยู ่ตลอดอายุของ 
ผู้สร้างสรรค์ และมีต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู ้สร้างสรรค์ ลิขสิทธ์ิมีอายุ 50 ปี นับแต่ได้ 
สร้างสรรค์งานนั้นข้ึน แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก
  กรณีท่ีผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธ์ิ 
มอีาย ุ50 ปี นบัแต่ได้สร้างสรรค์งานนัน้ข้ึน แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนัน้ในระหว่าง 
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก 
 5.2 งานภาพถ่าย โสตทัศนวสัด ุภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง หรอืงานแพร่เสียง 
แพร่ภาพ ลิขสิทธ์ิมีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการ 
โฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุ 50 ปี นับแต่ได ้
มีการโฆษณาครั้งแรก
 5.3 งานท่ีสรา้งสรรค์โดยการจ้างหรือท�าตามค�าส่ังของกระทรวงทบวงกรม  
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ลิขสิทธ์ิมีอายุ 50 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น 
แต่ถ้าได้มกีารโฆษณางานนัน้ในระหว่างระยะเวลาดงักล่าว ให้ลขิสิทธ์ิมอีาย ุ50 ปี 
นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก
 5.4 งานศิลปประยุกต์ ลิขสิทธ์ิมีอายุ 25 ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นข้ึน  
แต ่ถ ้าได ้มีการโฆษณางานนั้นในระหว ่างระยะเวลาดังกล ่าวให ้ลิขสิทธ์ิมี 
อายุ 25 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก

6. การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 ลขิสิทธ์ิเป็นสิทธิท่ีเกิดขึน้ทันทีท่ีมีการสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบยีน 
อย่างไรก็ตามกรมทรัพย์สินทางปญัญาได้มีบริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานลิขสิทธ์ิ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ท้ังยังเป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับผู้ท่ี
ต้องการขออนญุาตใช้ลิขสิทธ์ิ ให้สามารถตรวจค้นเพ่ือประโยชน์ในการตดิต่อธุรกิจ
กับเจ้าของลิขสิทธิ์ได้     
 ท้ังนี้ การแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิไม่ใช่การจดทะเบียนตามกฎหมาย และไม่ได้
เป็นการรับรองว่าผู้แจ้งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ ดังนั้น การแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิจึงไม่ก่อ
ให้เกิดสิทธิใดๆ ตามกฎหมายและไม่ได้เป็นการเพ่ิมสิทธิท่ีมีอยู่เดิมของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

7. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
 7.1 แบบค�าขอ ลข. 01 จ�านวน 1 ชุด
 7.2 ส�าเนาผลงานลิขสิทธิ์ จ�านวน 1 ชุด
 7.3 บัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลออก 
ให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะได้จัดท�าส�าเนาหรือผูย้ื่น 
แจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิประสงค์ท่ีจะน�าส�าเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วยตนเอง หรือ 
ส�าเนาหนังสือรับรองหรือก่อตั้งหน่วยงานพร้อมค�าส่ังแต่งตั้งผู้บริหาร (ภาครัฐ)  
หรือส�าเนาหนังสือจดทะเบียนมูลนิธิตามแต่กรณี
 7.4 หนังสือมอบอ�านาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาทหรือ 
30 บาทตามแต่กรณี




