
การจดลิขสทิธิ์งานเขียน / งานวิจัย / งานวิชาการ 
 
1. ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานท่ีผูสรางสรรคไดทําข้ึน โดยการแสดงออก
ตามประเภทงานลิขสิทธ์ิตาง ๆ ลิขสิทธ์ิ เปนผลงานท่ีเกิดจาการใชสติปญญา ความรูความสามารถและความวิริยะ
อุตสาหะในการสรางสรรคงานใหเกิดข้ึน ซ่ึงถือวาเปน "ทรัพยสินทางปญญา"ประเภทหน่ึงท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้นเจาของผลงานทางลิขสิทธ์ิจึงควรไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ลิขสิทธ เปนทรัพยสินประเภทที่สามารถ 
ซ้ือ ขาย หรือโอนสิทธิกันได ทั้งทางมรดก หรือโดยวิธีอ่ืน ๆ การโอนลิขสิทธ์ิควรที่จะทําเปนลายลักษณอักษร หรือ
ทําเปนสัญญาใหชัดเจน จะโอนสิทธิท้ังหมดหรือเพียงบางสวนก็ได  
2. ลิขสิทธ์ิจะมีไดในงานตาง ๆ 9 ประเภท  

2.1. งานวรรณกรรม ไดแก หนังสือ จุลสาร ส่ิงพิมพ ปาฐกถา โปรแกรมคอมพิวเตอร  
2.2. งานนาฏกรรม ไดแก งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงท่ีประกอบข้ึนเปนเร่ืองราว 

การแสดงโดยวิธีใบ  
2.3. งานศิลปกรรม ไดแก งานจิตกรรม งานปฏิมากรรม งานภาพพมิพ งานสถาปตยกรรม งานภาพถาย 

ภาพประกอบ แผนท่ีโครงสราง งานศิลปประยุกต และรวมท้ังภาพถายและแผนผังของงานดังกลาว  
2.4. งานดนตรีกรรม หมายถึง งานท่ีเกีย่วกบัเพลง ทํานองและเนื้อรอง หรือทํานองอยางเดยีว และรวมถึง

โนตเพลงท่ีไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว  
2.5. งานโสตทัศนวัสดุ เชน วิดีโอเทป แผนเลเซอรดิสก  
2.6. งานภาพยนตร  
2.7. งานส่ิงบันทึกเสียง เชน เทปเพลง แผนคอมแพ็คดิสก  
2.8. งานแพรเสียงและภาพ เชน งานท่ีนําออกเผยแพรทางวิทยกุระจายเสียงหรือโทรทัศน  
2.9. งานอ่ืนใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ 

3. ผลงานท่ีไมถือวามีลิขสิทธ์ิ  
3.1. ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีมีลักษณะเปนเพียงขาวสาร อันมิใชงานในแผนกวรรณคดี แผนก

วิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ  
3.2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย  
3.3. ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง คําช้ีแจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง ทบวง กรม หนวยงาน

ของรัฐ หรือของทองถ่ิน  
3.4. คําพิพากษา คําส่ัง คําวนิิจฉัย และรายงานของทางราชการ  
3.5. คําแปลและการรวบรวม ตามขอ 3.1 – 3.4 ซ่ึงทางราชการจัดทําข้ึน  

4. การไดมาซ่ึงลิขสิทธ์ิสิทธ์ิ ในลิขสิทธ์ิจะเกิดข้ึนโดยทันที นับต้ังแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคผลงานโดยไมตองจด
ทะเบียน ดังนั้น เจาของลิขสิทธ์ิจึงควรท่ีจะปกปองคุมครองสิทธ์ิของตนเอง โดยการเก็บรวบรวมหลักฐานตาง ๆ ท่ีได
ทําการสรางสรรคผลงานนั้นข้ึน เพื่อประโยชนในการพิสูจนสิทธ์ิ หรือความเปนเจาของในโอกาสตอไป  
 

/5. ใครคือ..... 



5. ใครคือเจาของลิขสิทธ์ิ เจาของลิขสิทธ์ินอกจากจะเปนผูสรางสรรคงานแลว บุคคลอ่ืนอาจมีสิทธ์ิในงานท่ีสรางสรรค
นั้นก็ได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอเท็จจริงตางๆ ในการไดมาซ่ึงลิขสิทธ์ิ เชนการสรางสรรคงานรวมกัน การวาจางใหสรางสรรค
งาน การโอนสิทธ์ิในลิขสิทธ์ิ เปนตน ดังนั้นผูมีลิขสิทธ์ิจะเปนบุคคล หรือกลุมบุคคล ตอไปนี้  

5.1. ผูสรางสรรคงานข้ึนใหม ท้ังท่ีสรางสรรคงานดวยตนเองเพียงผูเดยีว หรือผูสรางสรรคงานรวมกัน   
5.2. ผูสรางสรรคในฐานะพนักงาน หรือลูกจาง  
5.3. ผูวาจาง  
5.4. ผูรวบรวมหรือประกอบกันเขา  
5.5. กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐหรือทองถ่ิน  
5.6. ผูรับโอนลิขสิทธ์ิ  
5.7. ผูสรางสรรคซ่ึงเปนคนชาติภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศ เชน อนสัุญญากรุงเบอรน และประเทศใน

ภาคีสมาชิกโองการคาโลก  
5.8. ผูพิมพโฆษณางานท่ีใชนามแฝงหรือนามปากกกาท่ีไมปรากฏชื่อผูสรางสรรค  

6. การคุมครองลิขสิทธ์ิ เจาของลิขสิทธ์ิมีสิทธ์ิแตเพียงผูเดียวท่ีจะกระทําการใด ๆ ตองานอันมีลิขสิทธ์ิของตน ดังนี้  
6.1. ทําซํ้า หรือดัดแปลง  
6.2. การเผยแพรตอสาธารณชน  
6.3. ใหเชาตนฉบับ หรือสําเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และส่ิงบันทึกเสียง 
6.4. ใหประโยชนอันเกดิจากลิขสิทธ์ิแกผูอ่ืน  
6.5. อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธ์ิในการเชาซ้ือ ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน และใหเชาตนฉบับ  
6.6. อายุแหงการคุมครองลิขสิทธ์ิ  

7. ผลของการคุมครองลิขสิทธ์ิโดย ท่ัวไป การคุมครองลิขสิทธ์ิ จะมีผลเกิดข้ึนโดยทันทีท่ีมีการสรางสรรคผลงาน 
โดยความคุมครองนี้จะมีผลตลอดอายุของผูสรางสรรค และจะคุมครองตองไปอีก 50 ป นับต้ังแตผูสรางสรรค
เสียชีวิต หากแตมีงานบางประเภทจะมีการคุมครองท่ีแตกตางกันไป โดยสรุปดังนี้  

7.1. ในงานท่ัวไป ลิขสิทธ์ิ จะมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรค และจะมีตอไปอีก 50 ป นับต้ังแตผูสรางสรรคถึง
แกความตาย กรณีเปนผูสรางสรรครวม ก็ใหนับจากผูสรางสรรคคนสุดทายถึงแกความตาย กรณีเปนนิติบุคคล ลิขสิทธ์ิจะ
มีอายุ 50 ป นับต้ังแตท่ีไดสรางสรรคงานนั้นข้ึน กรณีผูสรางสรรคใชนามแฝง หรือไมปรากฏชื่อผูสรางสรรค ลิขสิทธ์ิมี
อายุ 50 ป นับต้ังแตไดสรางสรรคงานน้ันข้ึน  

7.2. งานภาพถาย โสตทัศนวสัดุ ภาพยนตร หรืองานแพรเสียงแพรภาพ ลิขสิทธ์ิมีอายุ 50 ป นับแตได
สรางสรรคงานข้ึน  

7.3. งานท่ีสรางสรรค โดยการวาจาง หรือตามคําส่ังใหมีอายุ 50 ป นับแตไดสรางสรรคงานข้ึน  
7.4. งานศิลปประยุกต ลิขสิทธ์ิจะมีอายุ 25 ป นับแตไดสรางสรรคงานข้ึน กรณีท่ีไดมีการโฆษณางานเหลานั้น 

ในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธ์ิมีอายุตอไปอีก 50 ป นับต้ังแตโฆษณาคร้ังแรก ยกเวนในกรณีงานศิลปประยุกต
ใหลิขสิทธ์ิมีอายุตอไปอีก 25 ป นับแตโฆษณาคร้ังแรก  
 

/8.ประโยชน..... 



8. ประโยชนของลิขสิทธ์ิ  
8.1. ประโยชนของเจาของลิขสิทธ์ิ เจาของลิขสิทธ์ิจะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ลิขสิทธ์ิ และมีสิทธ์ิแต

เพียงผูเดียวท่ีจะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานท่ีไดสรางสรรคข้ึน หรือผลงานตามขอใดขอหนึ่งดังท่ีกลาวไวขางตน ดังนั้น 
เจาของลิขสิทธ์ิจะมีสิทธ์ิทําซํ้า หรือดัดแปลง จําหนาย ใหเชา คัดลอก เลียนแบบ ทําสําเนา การทําใหปรากฏตอ
สาธารณชน หรืออนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธ์ิของตนท้ังหมด หรือแตบางสวนก็ได โดยเจาของลิขสิทธ์ิยอมไดรับคาตอบแทน
ท่ีเปนธรรม  

8.2. ประโยชนของประชาชนหรือผูบริโภค การคุมครองและพิทักษสิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์มีผลใหเกิด
แรงจูงใจแกผู สรางสรรคผลงาน ท่ีจะสรางสรรคผลงานท่ีเปนประโยชน มีคุณคาทางวรรณกรรมและศิลปกรรม ออกสู
ตลาดใหมากข้ึน สงผลใหผูบริโภคไดรับความรู ความบันเทิง และไดผลงานท่ีมีคุณภาพ  
9. การแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ ลิขสิทธ์ิเปนสิทธ์ิท่ีเกิดข้ึนทันทีท่ีมีการสรางสรรคผลงานโดยไมตองจดทะเบียน อยางไรก็ตาม 
กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดรับทําใหมีการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ เพื่อใชเปนฐานขอมูลและรวบรวมขอมูล
เบ้ืองตน เกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ ซ่ึงจะเปนองคประกอบหนึ่งในการพิทักษและคุมครองสิทธ์ิเจาของลิขสิทธ์ิ นอกจากนี้แลวยัง
เปนแหลงขอมูลสําหรับผูตองการขออนุญาตใชลิขสิทธ์ิ สามารถตรวจคนเพื่อประโยชนในการติดตอธุรกิจกับเจาของ
ลิขสิทธิ์ดวยการ แจงขอมูลลิขสิทธ์ิไมไดหมายความวาจะทําใหผูแจงไดรับสิทธ์ิในผลงาน นั้น หรือเปนเจาของลิขสิทธ์ิ 
ดังนั้น การแจงขอมูลลิขสิทธ์ิจะไมกอใหเกิดสิทธ์ิใด ๆ เพิ่มข้ึนจากสิทธ์ิท่ีมีอยูเดิมของเจาของลิขสิทธ์ิท่ีแทจริง  
10. เอกสารและหลักฐานประกอบการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ  

10.1. คําขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ จํานวน 2 ชุด (แบบ ลข.01 ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา 
http://www.ipthailand.org) ซ่ึงผูแจงจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวนเชน ประเภทของงาน ช่ือผูแจง ช่ือผู
สรางสรรค สถานท่ีติดตอ ลักษณะของงาน วิธีการสรางสรรค เปนตน  

10.2. หลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  
10.3. ผลงานลิขสิทธ์ิท่ีสมบูรณ จํานวน 1 ชุด โดยเขาเลมใหเรียบรอย  

11. สถานท่ีติดตอเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ การแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ สามารถดําเนินการได ดังนี ้ 
11.1. สวนจัดการงานลิขสิทธ์ิ สํานักลิขสิทธ์ิ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย  
11.2. สํานักงานพาณิชยจังหวัด ทุกจังหวัด  

12. การตรวจคนขอมูลลิขสิทธ์ิ ตรวจคนไดท่ีสวนจดัการงานลิขสิทธ์ิ สํานักลิขสิทธ์ิ กรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย หรือคนหาผานเว็บไซดไดท่ีนี ่http://www.ipthailand.org  
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ไมเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายใดๆ 
ขอมูลจาก รวมกฎหมายพิเศษ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑติยสภา และ http://www.ipthailand.org 


