กระบวนการยื่ นคํา ขอแจ้ ง ข้ อ มู ลลิ ข สิ ท ธิ์
หล ักเกณฑ์ในการพิจารณางานลิขสิทธิ
1.

เป็ นงานทีแสดงออกถึงความคิด (expression of idea)

2.

เป็ นงานทีริเริมสร ้างสรรค์ด ้วยตนเอง (originality)

3.

การทุม
่ เทกําลัง ความรู ้ ความสามารถ ความตังใจวิรย
ิ ะอุตสาหะในการสร ้างสรรค์ (sweat & labour and judement )

4.

มีลก
ั ษณะเข ้าข่ายตามประเภทของงานทีกฎหมายลิขสิทธิรับรอง

5.

เป็ นงานทีไม่ขด
ั ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

สิงทียืนแจ้งลิขสิทธิได้ ได ้แก่ งานสร ้างสรรค์ประเภทต่างๆ คือ
-

วรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

-

นาฏกรรม (ท่ารํา ท่านเต ้น ฯลฯ)

-

ศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สถาปั ตยกรรม ภาพถ่าย ภาพประกอบ แผนที ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)

-

ดนตรีกรรม (คําร ้องทีแต่งเพือประกอบทํานอง ทํานองและคําร ้อง ฯลฯ)

-

โสตทัศนวัสดุ (ดีวด
ี )ี

-

ภาพยนตร์ (ดีวด
ี )ี

-

สิงบันทึกเสียง (ซีด)ี

-

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์) (ดีวด
ี )ี

-

งานอืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

สิงทียืนแจ้งข้อมูลลิขสิทธิไม่ได้
1.

ความคิด ขันตอน กรรมวิธ ี ระบบ วิธใี ช ้หรือวิธท
ี ํางาน แนวความคิด หลักการ การค ้นพบ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือ

คณิตศาสตร์
2.

ข่าวประจําวัน และข ้อเท็จจริงต่างๆทีมีลก
ั ษณะเป็ นเพียงข่าวสาร

3.

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

4.

ระเบียบ ข ้อบังคับ ประกาศ คําสัง คําชีแจง และหนังสือโต ้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอืนใดของรัฐ

หรือท ้องถิน
5.

คําพิพากษา คําสัง คําวินจ
ิ ฉั ย และรายงานทางราชการ

6.

คําแปลและการรวบรวมสิงต่างๆตามข ้อ 2-5 ทีกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานใดของรัฐหรือของท ้องถินทีจัดทําขึน

วิธด
ี า
ํ เนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ
1.

การกรอกข้อมูลและระบุรายละเอียดต่างๆ

(1)

ชือเจ้าของสิทธิ ให ้ระบุ ชือ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือนิตบ
ิ ค
ุ คล (แล ้วแต่กรณี) และที

อยูข
่ องเจ ้าของลิขสิทธิ
(2)

ชือต ัวแทน กรณีทเจ
ี ้าของลิขสิทธิต ้องการมอบอํานาจให ้ผู ้รับมอบอํานาจมาดําเนินการใดๆเกียวกับการรับ

แจ ้งข ้อมูลลิขสิทธิ ระบุถงึ ขอบเขตอํานาจของผู ้รับมอบอํานาจ รวมทังให ้ระบุ ชือ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือนิตบ
ิ ค
ุ คล (แล ้วแต่กรณี) และทีอยูข
่ องผู ้รับมอบอํานาจ
(3)

สถานทีติดต่อในประเทศไทย ให ้ระบุสถานทีและเบอร์โทรศัพท์ทสามารถติ
ี
ดต่อเจ ้าของสิทธิหรือตัวแทน

เพือสะดวกในการติดตามเอกสารและผลงาน กรณีเอกสารและผลงานไม่ครบถ ้วน
(4)

ื สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือนิตบ
ชือผูส
้ ร้างสรรค์หรือนามแฝง ให ้ระบุชอ
ิ ค
ุ คล ทีอยูผ
่ ู้

สร ้างสรรค์ นามแฝง กรณีผู ้สร ้างสรรค์เป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลให ้ระบุ วัน เดือน ปี ทีจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล และกรณีทผู
ี ้
สร ้างสรรค์เสียชีวต
ิ แล ้วให ้ระบุ วัน เดือน ปี ทีผู ้สร ้างสรรค์เสียชีวต
ิ
(5)

ื สัญชาติ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือนิตบ
ชือผูส
้ ร้างสรรค์รว่ มหรือนามแฝง ให ้ระบุชอ
ิ ค
ุ คล ที

อยูผ
่ ู ้สร ้างสรรค์ นามแฝง กรณีมผ
ี ู ้สร ้างสรรค์รว่ มมากกว่า 1คน ให ้ระบุในช่องนี กรณีผู ้สร ้างสรรค์รว่ มเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลให ้
ระบุ วัน เดือน ปี ทีจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล และกรณีทผู
ี ้สร ้างสรรค์รว่ มเสียชีวต
ิ แล ้วให ้ระบุ วัน เดือน ปี ทีผู ้สร ้างสรรค์
เสียชีวต
ิ
(6)

ื
ชือผลงาน ให ้ระบุชอผลงานที
สะกดถูกต ้อง เพือประโยชน์ในการระบุในหนังสือรับรองการแจ ้งข ้อมูล

(7)

ประเภทผลงาน ให ้ระบุประเภทของงานและลักษณะงานทีประสงค์จะยืนแจ ้งข ้อมูลพร ้อมระบุผลงานทียืน

ประกอบคําขอ เช่น หนังสือ 1 เล่ม หรือแผ่นซีด ี 1แผ่น ฯลฯ เป็ นต ้น
(8)

ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ ให ้ระบุวา่ เป็ นเจ ้าของลิขสิทธิโดยวิธใี ด เช่น เป็ นผู ้สร ้างสรรค์ ผู ้ว่าจ ้าง ผู ้รับ

จ ้าง นายจ ้าง หรือผู ้รับโอนสิทธิ ฯลฯ เป็ นต ้น
(9)

ล ักษณะการสร้างสรรค์ ให ้ระบุวา่ เป็ นผู ้สร ้างสรรค์ขนเองทั
ึ
งหมด สร ้างสรรค์บางส่วน โดยระบุวา่ มีสว่ น

ใดบ ้าง หรือเป็ นกรณีอนๆ
ื เช่น เป็ นผู ้รวบรวมผลงาน หรือผู ้ดัดแปลงผลงาน ฯลฯ
(10) สถานทีสร้างสรรค์ ให ้ระบุวา่ การสร ้างสรรค์ผลงานกระทําในประเทศใด
(11) ปี ทีสร้างสรรค์ ให ้ระบุปีททํ
ี าการสร ้างสรรค์ผลงาน
(12) การโฆษณา ให ้ระบุ วัน เดือน ปี และประเทศทีมีการโฆษณาครังแรก โดยการทําสําเนางานออกจําหน่าย
โดยความยินยอมของผู ้สร ้างสรรค์และสําเนางานมีจํานวนมากพอสมควร กรณียงั ไม่มก
ี ารโฆษณางานให ้ระบุโดยทํา
เครืองหมายในช่องยังไม่ได ้โฆษณา
(13) การแจ้ง/จดทะเบียนลิขสิทธิในต่างประเทศ ให ้ระบุวา่ เคยแจ ้ง/จดทะเบียนลิขสิทธิในต่างประเทศหรือไม่
โดยให ้ทําเครืองหมายลงในช่องการแจ ้งหรือจดทะเบียน (แล ้วแต่กรณี)
้ ข
(14) การอนุญาตให้ใชล
ิ สิทธิ/ โอนลิขสิทธิ ให ้ระบุเครืองหมายลงในช่องว่าเคยอนุญาต/โอนลิขสิทธิหรือไม่
เช่น หากไม่เคยอนุญาตให ้ใช ้ลิขสิทธิ/โอนลิขสิทธิ ให ้ทําเครืองหมายในช่องไม่เคยอนุญาตให ้ผู ้อืนใช ้ลิขสิทธิหรือ
โอนลิขสิทธิในงานของตน หากเคยอนุญาตให ้ใช ้ลิขสิทธิ/โอนลิขสิทธิ ให ้ระบุวา่ อนุญาตให ้ใช ้หรือโอนลิขสิทธิแก่
ใคร เมือใด เป็ นการอนุญาตโอนลิขสิทธิโดยให ้สิทธิทังหมดหรือบางส่วน และมีระยะเวลาในการอนุญาต/โอนลิข
สิทธ์เท่าใด
(15) การเผยแพร่ขอ
้ มูลลิขสิทธิ ให ้ระบุวา่ อนุญาตให ้คนอืนตรวจดูเอกสารในแฟ้ มคําขอแจ ้งข ้อมูลลิขสิทธิและ
ผลงานหรือไม่
(16) การลงนามในคําขอให้เจ้าของลิขสิทธ์หรือเป็นต ัวแทนผูล
้ งนาม
2.

ใบต่อท้ายคําขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ ในกรณีทข
ี ้อมูลทีกรอกในคําขอ (ลข.01) มีจํานวนมาก และผู ้ขอไม่อาจกรอก

ข ้อมูลได ้ครบถ ้วนในแต่ละข ้อ เช่น ในกรณีทมี
ี เจ ้าของลิขสิทธิ ตัวแทน ผู ้สร ้างสรรค์รว่ มมากกว่า 1คน ผู ้ขอสามารถระบุข ้อมูลเพิม
เติมได ้ในใบต่อท ้ายฯ ผู ้ลงนามในใบต่อท ้าย คือ เจ ้าของลิขสิทธิ หรือตัวแทน

3.

แบบแสดงรายละเอียดเกียวก ับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ ให ้ระบุวธิ ก
ี ารและขันตอนในสร ้างสรรค์ผลงานโดยย่อ

หรือแรงบันดาลใจในการสร ้างสรรค์ผลงาน ผู ้ลงนามในแบบแสดงรายละเอียดการสร ้างสรรค์ผลงานโดยย่อ คือ เจ ้าของลิขสิทธิ
หรือตัวแทน
4.

ื
หน ังสือร ับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ ให ้ระบุชอเจ
้าของลิขสิทธิ ทีอยู่ ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล (ถ ้ามี) ประเภทของ

งานลิขสิทธื ชือผลงาน และระบุวน
ั ทียืนคําขอแจ ้งข ้อมูลลิขสิทธิ ผู ้ลงนามในหนังสือรับรองความเป็ นเจ ้าของลิขสิทธิ คือ เจ ้าของ
ลิขสิทธิ เท่านัน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําด ับ

รายการ

1

สําเนาบัตรประชาชน พร ้อมรับรองสําเนาถูกต ้อง (กรณีเป็ นบุคคลธรรมดา)

2

สําเนาหนังสือรับรองนิตบ
ิ ค
ุ คล ทีนายทะเบียนออกให ้ไม่เกิน 6 เดือน ของเจ ้าของลิขสิทธิ (กรณีเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล)

3

ผลงานหรือภาพถ่ายงานลิขสิทธิ จํานวน 1 ชุด

4

หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร ้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู ้รับมอบอํานาจ (รับรองสําเนาถูกต ้อง)

5

หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลใช ้สําเนาหนังสือแต่งตังผู ้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรฯ รวมทังสําเนาบัตรประชาชนของผู ้ยืน
คําขอ (รับรองสําเนาถูกต ้อง)

ิ ทางปั ญญา (/th/component/obrss/dip.html)
กรมทรัพย์สน

