
หลกัเกณฑใ์นการพจิารณางานลขิสทิธิ�

1.       เป็นงานที�แสดงออกถงึความคดิ (expression of idea)

2.       เป็นงานที�รเิริ�มสรา้งสรรคด์ว้ยตนเอง (originality)

3.       การทุม่เทกําลงั ความรู ้ความสามารถ ความตั�งใจวริยิะอตุสาหะในการสรา้งสรรค ์(sweat & labour and judement )

4.       มลีกัษณะเขา้ขา่ยตามประเภทของงานที�กฎหมายลขิสทิธิ�รับรอง

5.       เป็นงานที�ไมข่ดัตอ่กฎหมายและศลีธรรมอนัดี

 
สิ�งที�ย ื�นแจง้ลขิสทิธิ�ได ้ไดแ้ก ่งานสรา้งสรรคป์ระเภทตา่งๆ คอื

-          วรรณกรรม  (หนังสอื  จลุสาร  โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ ฯลฯ)

-          นาฏกรรม  (ทา่รํา  ทา่นเตน้  ฯลฯ)

-          ศลิปกรรม  (จติรกรรม  ประตมิากรรม  ภาพพมิพ ์ สถาปัตยกรรม  ภาพถา่ย  ภาพประกอบ  แผนที�  ศลิปประยกุต ์ฯลฯ)

-          ดนตรกีรรม  (คํารอ้งที�แตง่เพื�อประกอบทํานอง  ทํานองและคํารอ้ง  ฯลฯ)

-          โสตทศันวสัด ุ (ดวีดี)ี

-          ภาพยนตร ์ (ดวีดี)ี

-          สิ�งบนัทกึเสยีง  (ซดี)ี

-          งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ  (รายการวทิย ุ รายการโทรทศัน)์  (ดวีดี)ี

-          งานอื�นใดในแผนกวรรณคด ี แผนกวทิยาศาสตร ์ หรอืแผนกศลิปะ

 
สิ�งที�ย ื�นแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ�ไมไ่ด้

1.       ความคดิ  ขั�นตอน  กรรมวธิ ี ระบบ วธิใีชห้รอืวธิทํีางาน แนวความคดิ หลกัการ การคน้พบ ทฤษฎทีางวทิยาศาสตร ์หรอื
คณติศาสตร์

2.       ขา่วประจําวนั และขอ้เท็จจรงิตา่งๆที�มลีกัษณะเป็นเพยีงขา่วสาร

3.       รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

4.       ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  คําสั�ง  คําชี�แจง  และหนังสอืโตต้อบของกระทรวง  ทบวง  กรม หรอืหน่วยงานอื�นใดของรัฐ
หรอืทอ้งถิ�น

5.       คําพพิากษา  คําสั�ง  คําวนิจิฉัย  และรายงานทางราชการ

6.       คําแปลและการรวบรวมสิ�งตา่งๆตามขอ้  2-5  ที�กระทรวง ทบวง กรม หรอืหน่วยงานใดของรัฐหรอืของทอ้งถิ�นที�จัดทําขึ�น

 
วธิดีาํเนนิการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ�

1.       การกรอกขอ้มลูและระบรุายละเอยีดตา่งๆ

กระบวนการย่ืนคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์



(1)     ชื�อเจา้ของสทิธิ�  ใหร้ะบ ุชื�อ สญัชาต ิหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน หรอืนติบิคุคล (แลว้แตก่รณี) และที�
อยูข่องเจา้ของลขิสทิธิ�

(2)     ชื�อตวัแทน  กรณีที�เจา้ของลขิสทิธิ�ตอ้งการมอบอํานาจใหผู้รั้บมอบอํานาจมาดําเนนิการใดๆเกี�ยวกบัการรับ
แจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ� ระบถุงึขอบเขตอํานาจของผูรั้บมอบอํานาจ รวมทั�งใหร้ะบ ุชื�อ สญัชาต ิหมายเลขบตัรประจําตวั
ประชาชนหรอืนติบิคุคล (แลว้แตก่รณี) และที�อยูข่องผูรั้บมอบอํานาจ

(3)    สถานที�ตดิตอ่ในประเทศไทย  ใหร้ะบสุถานที�และเบอรโ์ทรศพัทท์ี�สามารถตดิตอ่เจา้ของสทิธิ�หรอืตวัแทน
เพื�อสะดวกในการตดิตามเอกสารและผลงาน กรณีเอกสารและผลงานไมค่รบถว้น

(4)    ชื�อผูส้รา้งสรรคห์รอืนามแฝง  ใหร้ะบชุื�อ  สญัชาต ิหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน หรอืนติบิคุคล ที�อยูผู่ ้
สรา้งสรรค ์นามแฝง กรณีผูส้รา้งสรรคเ์ป็นนติบิคุคลใหร้ะบ ุวนั เดอืน ปี ที�จดทะเบยีนนติบิคุคล และกรณีที�ผู ้
สรา้งสรรคเ์สยีชวีติแลว้ใหร้ะบ ุวนั เดอืน ปี ที�ผูส้รา้งสรรคเ์สยีชวีติ

(5)    ชื�อผูส้รา้งสรรคร์ว่มหรอืนามแฝง  ใหร้ะบชุื�อ  สญัชาต ิหมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน หรอืนติบิคุคล ที�
อยูผู่ส้รา้งสรรค ์นามแฝง กรณีมผีูส้รา้งสรรคร์ว่มมากกวา่ 1คน ใหร้ะบใุนชอ่งนี� กรณีผูส้รา้งสรรคร์ว่มเป็นนติบิคุคลให ้
ระบ ุวนั เดอืน ปี ที�จดทะเบยีนนติบิคุคล และกรณีที�ผูส้รา้งสรรคร์ว่มเสยีชวีติแลว้ใหร้ะบ ุวนั เดอืน ปี ที�ผูส้รา้งสรรค์
เสยีชวีติ

(6)    ชื�อผลงาน   ใหร้ะบชุื�อผลงานที�สะกดถกูตอ้ง เพื�อประโยชนใ์นการระบใุนหนังสอืรับรองการแจง้ขอ้มลู

(7)    ประเภทผลงาน   ใหร้ะบปุระเภทของงานและลกัษณะงานที�ประสงคจ์ะยื�นแจง้ขอ้มลูพรอ้มระบผุลงานที�ยื�น
ประกอบคําขอ เชน่ หนังสอื 1 เลม่  หรอืแผน่ซดี ี1แผน่ ฯลฯ เป็นตน้

(8)     ความเป็นเจา้ของลขิสทิธิ�  ใหร้ะบวุา่เป็นเจา้ของลขิสทิธิ�โดยวธิใีด  เชน่  เป็นผูส้รา้งสรรค ์ ผูว้า่จา้ง  ผูรั้บ
จา้ง  นายจา้ง  หรอืผูรั้บโอนสทิธิ�  ฯลฯ  เป็นตน้

(9)    ลกัษณะการสรา้งสรรค ์ ใหร้ะบวุา่  เป็นผูส้รา้งสรรคข์ึ�นเองทั�งหมด  สรา้งสรรคบ์างสว่น  โดยระบวุา่มสีว่น
ใดบา้ง  หรอืเป็นกรณีอื�นๆ เชน่  เป็นผูร้วบรวมผลงาน หรอืผูด้ดัแปลงผลงาน  ฯลฯ

(10)  สถานที�สรา้งสรรค ์ ใหร้ะบวุา่  การสรา้งสรรคผ์ลงานกระทําในประเทศใด

(11)  ปีที�สรา้งสรรค ์ ใหร้ะบปีุที�ทําการสรา้งสรรคผ์ลงาน

(12)  การโฆษณา   ใหร้ะบ ุ วนั  เดอืน  ปี และประเทศที�มกีารโฆษณาครั�งแรก โดยการทําสําเนางานออกจําหน่าย
โดยความยนิยอมของผูส้รา้งสรรคแ์ละสําเนางานมจํีานวนมากพอสมควร  กรณียงัไมม่กีารโฆษณางานใหร้ะบโุดยทํา
เครื�องหมายในชอ่งยงัไมไ่ดโ้ฆษณา

(13)  การแจง้/จดทะเบยีนลขิสทิธิ�ในตา่งประเทศ  ใหร้ะบวุา่เคยแจง้/จดทะเบยีนลขิสทิธิ�ในตา่งประเทศหรอืไม ่
โดยใหทํ้าเครื�องหมายลงในชอ่งการแจง้หรอืจดทะเบยีน (แลว้แตก่รณี)

(14)  การอนญุาตใหใ้ชล้ขิสทิธิ�/ โอนลขิสทิธิ�  ใหร้ะบเุครื�องหมายลงในชอ่งวา่เคยอนุญาต/โอนลขิสทิธิ�หรอืไม่
เชน่ หากไมเ่คยอนุญาตใหใ้ชล้ขิสทิธิ�/โอนลขิสทิธิ�  ใหทํ้าเครื�องหมายในชอ่งไมเ่คยอนุญาตใหผู้อ้ ื�นใชล้ขิสทิธิ�หรอื
โอนลขิสทิธิ�ในงานของตน หากเคยอนุญาตใหใ้ชล้ขิสทิธิ�/โอนลขิสทิธิ�  ใหร้ะบวุา่อนุญาตใหใ้ชห้รอืโอนลขิสทิธิ�แก่
ใคร  เมื�อใด  เป็นการอนุญาตโอนลขิสทิธิ�โดยใหส้ทิธิ�ทั�งหมดหรอืบางสว่น และมรีะยะเวลาในการอนุญาต/โอนลขิ
สทิธเ์ทา่ใด

(15)   การเผยแพรข่อ้มลูลขิสทิธิ�  ใหร้ะบวุา่อนุญาตใหค้นอื�นตรวจดเูอกสารในแฟ้มคําขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ�และ
ผลงานหรอืไม่

(16)  การลงนามในคาํขอใหเ้จา้ของลขิสทิธห์รอืเป็นตวัแทนผูล้งนาม

2.       ใบตอ่ทา้ยคาํขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ�  ในกรณีที�ขอ้มลูที�กรอกในคําขอ (ลข.01)  มจํีานวนมาก และผูข้อไมอ่าจกรอก
ขอ้มลูไดค้รบถว้นในแตล่ะขอ้ เชน่ ในกรณีที�มเีจา้ของลขิสทิธิ�  ตวัแทน  ผูส้รา้งสรรคร์ว่มมากกวา่ 1คน  ผูข้อสามารถระบขุอ้มลูเพิ�ม
เตมิไดใ้นใบตอ่ทา้ยฯ  ผูล้งนามในใบตอ่ทา้ย  คอื เจา้ของลขิสทิธิ� หรอืตวัแทน



3.       แบบแสดงรายละเอยีดเกี�ยวกบัการสรา้งสรรคผ์ลงานโดยยอ่  ใหร้ะบวุธิกีารและขั�นตอนในสรา้งสรรคผ์ลงานโดยยอ่
หรอืแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงาน ผูล้งนามในแบบแสดงรายละเอยีดการสรา้งสรรคผ์ลงานโดยยอ่ คอื เจา้ของลขิสทิธิ�
หรอืตวัแทน

4.       หนงัสอืรบัรองความเป็นเจา้ของงานลขิสทิธิ�  ใหร้ะบชุื�อเจา้ของลขิสทิธิ�  ที�อยู ่ ทะเบยีนนติบิคุคล (ถา้ม)ี  ประเภทของ
งานลขิสทิธ ื ชื�อผลงาน  และระบวุนัที�ยื�นคําขอแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ� ผูล้งนามในหนังสอืรับรองความเป็นเจา้ของลขิสทิธิ� คอื เจา้ของ
ลขิสทิธิ� เทา่นั�น

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

 

ลาํดบั รายการ

1 สําเนาบตัรประชาชน พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง (กรณีเป็นบคุคลธรรมดา)

2 สําเนาหนังสอืรับรองนติบิคุคล ที�นายทะเบยีนออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ของเจา้ของลขิสทิธิ� (กรณีเป็นนติบิคุคล) 

3 ผลงานหรอืภาพถา่ยงานลขิสทิธิ� จํานวน 1 ชดุ

4 หนังสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้มสําเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ (รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

5 หน่วยงานหรอืองคก์รของรัฐบาลใชสํ้าเนาหนังสอืแตง่ตั�งผูบ้รหิารหน่วยงานหรอืองคก์รฯ รวมทั�งสําเนาบตัรประชาชนของผูย้ื�น
คําขอ (รับรองสําเนาถกูตอ้ง)

 

 กรมทรัพยส์นิทางปัญญา (/th/component/obrss/dip.html)

http://www.ipthailand.go.th/th/component/obrss/dip.html

