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พรบ.ลขิสิทธิ� พ.ศ.2537 (ปรับปรุงจาก พ.ศ.2521)
พรบ.ลขิสิทธิ� เป็นกฎหมายที�มีโทษทางอาญา (ปรับถึงจาํคุก) และโทษทางแพ่ง

การคุ้มครอง (มาตรา 15) เจา้ของลิขสิทธิ� มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว ในการทาํซํ�าหรือดดัแปลง เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรือสาํเนางาน ใหป้ระโยชน์อนัเกิดจากลิขสิทธิ� แก่ผูอื้�น และอนุญาตให้
ผูอื้�นใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ได ้แต่ตอ้งไม่เป็นการจาํกดัการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม ตลอดจนการโอน ขาย 
มีไวเ้พื�อขาย ใหเ้ช่า เสนอใหเ้ช่า เช่าซื�อ เสนอใหเ้ช่าซื�อ จ่ายแจกอนัเกิดความเสียหาย นาํ หรือสั�งเขา้ใน
ราชอาณาจกัร (คุม้ครองในกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์น)

ข้อยกเว้นการละเมิด (มาตรา 32)
1) วจิยัหรือศึกษางานนั�น อนัมิใช่การกระทาํเพื�อหากาํไร
2) ใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเอง บุคคลอื�นในครอบครัว หรือญาติสนิท
3) ติชม วจิารณ์ หรือแนะนาํผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธิ� ในงานนั�น
4) เสนอรายงานข่าวทางสื�อมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของลิขสิทธิ� ในงานนั�น
5) ทาํซํ� า ดดัแปลง แสดง ทาํใหป้รากฏเพื�อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจา้พนกังาน
6) ทาํซํ� า ดดัแปลง แสดง ทาํใหป้รากฏโดยผูส้อน เพื�อประโยชน์ในการสอน มิใช่หากาํไร
7) ทาํซํ� า ดดัแปลงบางส่วน ตดัทอน หรือทาํสรุปโดยผูส้อน เพื�อแจกหรือจาํหน่าย มิใช่หากาํไร
8) นาํงานนั�นมาใชเ้ป็นส่วนหนึ�งในการถามและตอบในการสอบ 2



งานที�ได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.ลขิสิทธิ�
งานอนัมลีขิสิทธิ� (พรบ.ลขิสิทธิ� มาตรา 6)
งานอนัไดแ้ก่ งานสร้างสรรคป์ระเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 
โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ สิ�งบนัทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื�นใดใน
แผนกวรรณคดี แผนกวทิยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผูส้ร้างสรรค ์ไม่วา่งาน
ดงักล่าวจะแสดงออกโดยวธีิหรือรูปแบบอยา่งใด แต่จะไม่คลุมถึงความคิด หรือ
ขั�นตอน กรรมวธีิ ระบบ วธีิใชห้รือทาํงาน แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี (ตอ้งคุม้ครองดว้ย 
พรบ.สิทธิบตัร)

งานที�ไม่ถือว่าเป็นงานอนัมลีขิสิทธิ� (พรบ.ลขิสิทธิ� มาตรา 7)
1) ข่าวประจาํวนั และขอ้เท็จจริงต่างๆ มีลกัษณะเป็นเพียงข่าว มิใช่งานตาม มาตรา 6
2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
3) ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง คาํชี�แจง และหนงัสือตอบโตข้องรัฐหรือทอ้งถิ�น
4) คาํพิพากษา คาํสั�ง คาํวนิิจฉยั และรายงานของทางราชการ
5) คาํแปลและการรวบรวมสิ�งต่างๆ ตาม 1) ถึง 4) ที�รัฐหรือทอ้งถิ�นจดัทาํขึ�น 3



การได้มาซึ�งลขิสิทธิ�
มาตรา 8 ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มลีขิสิทธิ� ในงานที�ตนไดส้ร้างสรรคขึ์�นภายใตเ้งื�อนไข
1) กรณียงัไม่โฆษณา ผูส้ร้างสรรคต์อ้งมีสญัชาติไทยหรืออยูใ่นราชอาณาจกัร หรือเป็นผู ้
มีสญัชาติหรืออยูใ่นประเทศที�เป็นภาคีแห่งอนุสญัญาขณะสร้างสรรคง์านนั�น
2) กรณีโฆษณาแลว้ ไดโ้ฆษณาครั� งแรกในราชอาณาจกัรหรือในประเทศที�เป็นภาคี หรือ
ภายใน 30 วนั นบัจากโฆษณาครั�งแรก หรือเป็นผูมี้ลกัษณะตาม 1) ขณะโฆษณา
หากกรณีผูส้ร้างสรรคเ์ป็นนิติบุคคล ตอ้งจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย

มาตรา 9 งานที�ผูส้ร้างสรรคไ์ดส้ร้างสรรคขึ์�นในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง 
ถา้มิไดท้าํหนังสือตกลงกนัเป็นอยา่งอื�น ใหลิ้ขสิทธิ� เป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่
นายจา้งมีสิทธินาํงานนั�นเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามวตัถุประสงคข์องการจา้ง
แรงงานนั�น
มาตรา 10 งานที�ผูส้ร้างสรรคไ์ดส้ร้างสรรคขึ์�นโดยการรับจ้าง ใหลิ้ขสิทธิ� เป็นของ     
ผู้ว่าจ้าง เวน้แต่ผูส้ร้างสรรคแ์ละผูว้า่จา้งจะไดต้กลงเป็นอยา่งอื�น
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การได้มาซึ�งลขิสิทธิ� (ต่อ)
มาตรา 11 งานดดัแปลงโดยไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธิ�  ใหผู้ด้ดัแปลงมีลิขสิทธิ� ใน
งานที�ดดัแปลง แต่ทั�งนี�ตอ้งไม่กระทบกระเทือนลิขสิทธิ� เดิมที�ถูกดดัแปลง
มาตรา 12 งานใดที�นาํเอาลิขสิทธิ� มารวบรวม ประกอบเขา้กนัโดยไดรั้บอนุญาต โดย
คดัเลือกหรือจดัลาํดบัซึ�งมิไดล้อกเลียนบุคคลอื�น แต่ตอ้งไม่กระทบกระเทือนลิขสิทธิ� เดิม
มาตรา 13 ใหน้าํมาตรา 8, 9, และ 10 มาใชบ้งัคบัการมีลิขสิทธิ� ตามมาตรา 11 หรือ 12 
โดยอนุโลม

มาตรา 14 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื�นใดของรัฐหรือทอ้งถิ�น 
ย่อมมีลิขสิทธิ� ในงานที�ไดส้ร้างสรรคขึ์�นโดยการจา้ง หรือตามคาํสั�ง หรือใน
ความควบคุมของตน เว้นแต่ จะไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอื�นเป็นลายลกัษณ์
อกัษร

การได้มาซึ�งลขิสิทธิ� เป็นการใช้กระบวนการแจ้ง หรือการคุ้มครองโดยไม่ต้อง
ลงทะเบียน โดยนับตั�งแต่การสร้างสรรค์ แต่การแจ้งจะทาํให้ได้เอกสารหลกัฐาน สําหรับ
ใช้เป็น “หลกัฐานพยาน” ประกอบการพจิารณาคดใีนศาล
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สิทธิของนักแสดง
มาตรา 4 นกัแสดง คือ ผูแ้สดง นกัดนตรี ร้อง เตน้ รํา และผูแ้สดงท่าทาง ตามบท หรืออื�นใด
มาตรา 44 นกัแสดงยอ่มมี สิทธิแต่เพยีงผู้เดยีว ในการกระทาํอนัเกี�ยวกบัการแสดงของตน ดงันี�
1) แพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ตอ่สาธารณชนซึ�งการแสดง เวน้แต่จะเป็นการแพร่เสียงแพร่
ภาพ หรือเผยแพร่ตอ่สาธารณชนจากสิ�งที�บนัทึกการแสดงที�บนัทึกไวแ้ลว้
2) บนัทึกการแสดง ที�ยงัไม่มีการบนัทึกไวก่้อนหนา้นี�
3) ทาํซํ� าซึ�งสิ�งบนัทึกการแสดงที�มีผูบ้นัทึกไวโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากนกัแสดง หรือสิ�งบนัทึก
การแสดงที�ไดรั้บอนุญาตเพื�อวตัถปุระสงคอื์�น หรือสิ�งบนัทึกการแสดงที�เขา้ขอ้ยกเวน้การ
ละเมิดสิทธิ
มาตรา 45 ผูใ้ดนาํสิ�งบนัทึกเสียงการแสดงซึ�งไดน้าํออกเผยแพร่เพื�อวตัถปุระสงคท์างการคา้แลว้ 
หรือนาํสาํเนาของงานนั�นไปแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรง ใหผู้น้ั�นจ่าย
ค่าตอบแทนที�เป็นธรรมแก่นกัแสดง โดยคาํนึงถึงอตัราตอบแทนปกติของธุรกิจนั�น
มาตรา 46 กรณีที�การแสดงมีนกัแสดงมากกวา่ 1 คน อาจตั�งตวัแทนเพื�อดูแลบริหารได้
มาตรา 50 และ 51 สิทธิของนกัแสดงตามมาตรา 44 และ 45 มีอาย ุ50 ปี นกัแต่วนัสิ�นปีของ
ปฏิทินที�มีการบนัทึกการแสดง และสามารถโอนไดเ้ฉพาะสิทธิที�เป็นของตน 6



ประเภทของลขิสิทธิ�
งานสร้างสรรคที์�มีลิขสิทธิ� ตามมาตรา 4 ประกอบดว้ยงาน 9 ประเภท
1) งานวรรณกรรม เช่น  หนงัสือ  จุลสาร สิ�งเขียน  สิ�งพิมพ ์ คาํปราศรัย  รวมถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2) งานนาฏกรรม  เช่น  งานเกี�ยวกบัการรํา  การเตน้  การทาํท่า  หรือการแสดงที�
ประกอบขึ�นเป็นเรื�องราว รวมถึงการแสดงโดยวธีิใบด้ว้ย
3) งานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม  งานประติมากรรม  ภาพพิมพ ์ งานสถาปัตยกรรม  
ภาพถ่าย  ภาพประกอบ  หรืองานสร้างสรรครู์ปทรงสามมิติ เกี�ยวกบัภูมิประเทศหรือ
วทิยาศาสตร์ งานศิลปประยกุต ์ ซึ�งรวมถึงภาพถ่ายและแผนผงัของงาน
4) งานดนตรีกรรม เช่น คาํร้อง  ทาํนอง  การเรียบเรียงเสียงประสาน รวมถึงโนต้เพลงที�
ไดแ้ยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว้
5) งานโสตทศันวสัดุ เช่น  วดีิโอเทป  แผน่เลเซอร์ดิสกที์�บนัทึกขอ้มูล ซึ�งประกอบดว้ย
ลาํดบัของภาพหรือภาพและเสียงอนัสามารถที�จะนาํมาเล่นซํ� าไดอี้ก
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ประเภทของลขิสิทธิ� (ต่อ)
6) งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ รวมทั�งเสียงประกอบของภาพยนตร์นั�นดว้ย
7) งานสิ�งบันทกึเสียง เช่น เทปเพลง  แผน่คอมแพค็ดิสกที์�บนัทึกขอ้มูลเสียง ทั�งนี�  ไม่
รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทศันวสัดุอยา่งอื�น
8) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การกระจายเสียงทางวทิย ุหรือการแพร่เสียงหรือภาพทาง
สถานีโทรทศัน์
9) งานอื�นใด อนัเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวทิยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
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อายุแห่งการคุ้มครองลขิสิทธิ�
1) อายกุารคุม้ครองทั�วไป ลิขสิทธิ� จะอยูต่ลอดอายผุูส้ร้างสร้างสรรค ์และจะมีอายตุ่อไปอีก 
50 ปี นบัแต่ผูส้ร้างสรรคถึ์งแก่ความตาย (มาตรา 19) โดยนบัวนัสิ�นปีปฏิทิน (มาตรา 25)
-กรณีมีผูส้ร้างสรรคร่์วมใหคุ้ม้ครองไปจนผูร่้วมคนสุดทา้ยตาย และนบัไปอีก 50 ปี
-กรณีที�นิติบคุคลเป็นผูส้ร้างสรรค ์ลิขสิทธิ� จะมีอาย ุ50 ปี นบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนั�นขึ�น
-กรณีที�ผูส้ร้างสรรคใ์ชน้ามแฝงหรือไม่ปรากฏชื�อผูส้ร้างสรรคลิ์ขสิทธิ� จะมีอาย ุ50 ปี นบัแต่
ไดส้ร้างสรรคง์านนั�นขึ�น (มาตรา 20) หรือ 50 ปี นบัจากการโฆษณาเป็นครั� งแรก โดยความ
ยนิยอมของเขา้ของลิขสิทธิ�  ในส่วนนิติบุคคล นามแฝง หรือไม่ปรากฏชื�อ (มาตรา 24)
2) งานภาพถ่าย โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ สิ�งบนัทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ มีอาย ุ
50 ปี นบัแต่สร้างสรรค ์แต่ถา้มีการโฆษณาใหน้บั 50 ปี จากการโฆษณาครั� งแรก(มาตรา 21)
3) งานศิลปประยกุต ์ลิขสิทธิ� มีอาย ุ25 ปี นบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนั�นขึ�น (มาตรา 22)
4) งานที�สร้างสรรคโ์ดยการจา้งหรือตามคาํสั�งของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานรัฐ 
มีอาย ุ50 ปี นบัแต่ไดส้ร้างสรรคง์านนั�น หรือ 50 ปี จากการโฆษณาครั� งแรก (มาตรา 23)
5) การนาํงานมีลิขสิทธิ� ออกโฆษณาครั� งแรก หลงัจากอายกุารคุม้ครองสิ�นสุด ไม่ก่อใหเ้กิด
ลิขสิทธิ� ในงานนั�นขึ�นใหม่  (มาตรา 26) 9



เจ้าของลขิสิทธิ� และเจ้าของกรรมสิทธิ�
ทรัพย์สิน คือ สิ�งที�มีรูปร่าง หรือไม่มีรูปร่าง อาจมีราคา และอาจถือเอาได้
ทรัพย์ คือ สิ�งที�มีรูปร่าง อาจมีราคา และอาจถือเอาได้
นิติกรรม คือ การกระทาํที�หวงัผลตามกฎหมายแพง่และพาณิชยน์ั�นเอง
สัญญา คือ นิติกรรม 2 ฝ่ายขึ�นไป ที�แสดงเจตนา “เสนอ” และ “สนอง” ตรงกนั
บุคคลสิทธิ คือ สิทธิระหวา่งคู่สญัญา ผูสื้บสิทธิของคูส่ัญญา หรือเจา้หนี�กบัลูกหนี�  อนัที�จะ
บงัคบัใหคู้่สญัญา ผูสื้บสิทธิของคูส่ัญญา หรือลูกหนี�กระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการ หรือ
ส่งมอบทรัพยต์ามสัญญา หรือตามมูลหนี�  เช่นนี� เป็นสิทธิเรียกร้อง
ทรัพยสิทธิ [ซบัพะยะสิด] คือ สิทธิเหนือทรัพยที์�จะก่อตั�งขึ�นไดแ้ต่ดว้ยอาศยัอาํนาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย เช่น สิทธิครอบครอง กรรมสิทธิ�  เป็นตน้
กรรมสิทธิ� เป็นทรัพยสิทธิที�ทาํใหผู้เ้ป็นเจา้ของทรัพยสิทธิสามารถใชส้อย จาํหน่าย
ทรัพยสิ์น ติดตามเอาทรัพยสิ์นนั�นคืนจากผูที้�ไม่มีอาํนาจยดึถือไว้ ทรัพยสิทธิเป็นสิทธิที�ใช้
ยนัแก่บคุคลไดท้ั�วไป หรือใชย้นัแก่บุคคลไดท้ั�วโลก
การซื�อ-ขาย ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 458 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ “กรรมสิทธิ�
ในทรัพยสิ์นที�ขาย ยอ่มโอนไปยงัผูซื้�อตั�งแต่ขณะเมื�อไดท้าํสัญญาซื�อขายกนั” 10



กรณยีื�นแจ้งในนามบุคคล
1) แบบ ลข. 01 คาํขอแจง้ขอ้มูลลิขสิทธิ�  1 ชุด ต่อผลงาน
2) หนงัสือรับรองความเป็นเจา้ของผลงานลิขสิทธิ� 1 ชุด ต่อผลงาน  
3) แบบแสดงรายละเอียดเกี�ยวกบัการสร้างสรรคผ์ลงานโดยยอ่ 1 ฉบบั ต่อ
ผลงาน          
4) ผลงานที�ยื�นขอแจง้ขอ้มูลลิขสิทธิ� 1 ชิ�น ต่อผลงาน 
5) สาํเนาบตัรประชาชน /หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ พร้อมสาํเนาทะเบียน
บา้น (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด ต่อผลงาน

เอกสารประกอบการยื�นแจ้งลขิสิทธิ�
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กรณยีื�นแจ้งในนามมหาวทิยาลยั
1) แบบ ลข. 01 คาํขอแจง้ขอ้มูลลิขสิทธิ�  1 ชุด ต่อผลงาน
2) หนงัสือรับรองความเป็นเจา้ของผลงานลิขสิทธิ� 1 ชุด ต่อผลงาน  
3) แบบแสดงรายละเอียดเกี�ยวกบัการสร้างสรรคผ์ลงานโดยยอ่ 1 ฉบบั ต่อ
ผลงาน  
4) ผลงานที�ยื�นขอแจง้ขอ้มูลลิขสิทธิ� 1 ชิ�น ต่อผลงาน 
5) สาํเนาบตัรประชาชน /หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ พร้อมสาํเนาทะเบียน
บา้น (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด ต่อผลงาน
6) สาํเนาบตัรขา้ราชการของอธิการบดี  (TLO จัดเตรียมเอง) 1 ชุด ต่อผลงาน 
7) สาํเนาเอกสารคาํสั�งแต่งตั�งอธิการบดี(TLO จัดเตรียมเอง) 1 ชุด ต่อผลงาน 

เอกสารประกอบการยื�นแจ้งลขิสิทธิ� (ต่อ)
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เอกสารประกอบการยื�นแจ้งลขิสิทธิ� (ต่อ)
1)

2) 3) 4)
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เอกสารประกอบการยื�นแจ้งลขิสิทธิ� (ต่อ)
ในกรณีที�มีพระบรมฉายาลกัษณ์

14



แบบ ลข. 01 คาํขอแจ้งข้อมูลลขิสิทธิ�

ทาํเครื�องหมายหนา้ 
ตามประเภทลขิสิทธิ�

1. กรอกรายละเอียด 
เจา้ของลิขสิทธิ�  ไดแ้ก่
ชื�อ, สญัชาติ, 
เลขบตัรประชาชน, ที�อยู,่ 
และเบอร์โทรศพัท ์(หากมี
มากกวา่ 1 คน ใหร้ะบุวา่ 
“ดูใบต่อทา้ย” เพิ�มเติม)

2. กรอกรายละเอียด ตวัแทน  (กรณีไม่ไดม้า
ติดต่อดว้ยตนเอง พร้อมแนบใบมอบอาํนาจ) 15



แบบ ลข. 01 คาํขอแจ้งข้อมูลลขิสิทธิ� (ต่อ)

3. ที�อยูติ่ดต่อได้
ของเจา้ของลิขสิทธิ�

4. รายละเอียดของ
ผูส้ร้างสรรค ์อาจไม่ใช่
เจ้าของกไ็ด้ ไดแ้ก่ ชื�อ, 
สญัชาติ, ที�อยู,่ เบอร์
โทรศพัท,์ วนัเดือนปีที�จด
ทะเบียนนิติบุคคล 
(ระบุวนัเกดิของผู้
สร้างสรรค์) 5. กรอกรายละเอียดของผูส้ร้างสรรคร่์วม 

กรณีมีผูส้ร้างสรรคม์ากกวา่ 1 คน              
(ดูรายละเอียดต่อๆไป)
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แบบ ลข. 01 คาํขอแจ้งข้อมูลลขิสิทธิ� (ต่อ)

6. ชื�อผลงาน

7. ประเภทของงาน
โดยทาํเครื�องหมายหนา้
ช่อง  ใหถู้กตอ้ง
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แบบ ลข. 01 คาํขอแจ้งข้อมูลลขิสิทธิ� (ต่อ)

7. (ต่อ) ใหร้ะบุ
ผลงานที�แนบวา่ 

แนบอะไรมา เช่น 
แผน่ซีดีบนัทึก

ขอ้มูล, หนงัสือ

8. ระบุที�มาของความ
เป็นเจา้ของลิขสิทธิ� วา่ได้
อยา่งไรมาในช่อง  เช่น 
“เป็นผูส้ร้างสรรคเ์อง”

18



แบบ ลข. 01 คาํขอแจ้งข้อมูลลขิสิทธิ� (ต่อ)
9. ลกัษณะการ
สร้างสรรคว์า่ 

ทั�งหมด, บางส่วน
10. สถานที�สร้าง 
สรรค ์(ประเทศ)

11. ปีที�สร้างสรรค์

12. การโฆษณา
ตาม มาตรา 24 

13. การแจง้ใน ตปท.

14. การอนุญาตใหใ้ช้
ลิขสิทธิ� /โอนลิขสิทธิ�
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แบบ ลข. 01 คาํขอแจ้งข้อมูลลขิสิทธิ� (ต่อ)
15. การเผยแพร่

ขอ้มูลลิขสิทธิ�
โดยระบุ 

ขา้พเจา้อนุญาต
ใหค้นอื�นตรวจดู
เอกสารในแฟ้มฯ

ของขา้พเจา้ได้

ลงนามชื�อเจา้ของ
ลิขสิทธิ� /ตวัแทน

(กรณีมีเจา้ของหลาย
คนใหล้งนามทุกคน)
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แบบ ลข. 01 คาํขอแจ้งข้อมูลลขิสิทธิ� (เพิ�มเติม)
กรณี มีผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของสิทธิมากกว่า 1 คน

1. เจา้ของลิขสิทธิ�  
ใหร้ะบุวา่ 

“ดูใบต่อท้าย” 
เพิ�มเติม ต่อจาก

ชื�อเจา้ของคนที� 1

21



แบบ ลข. 01 คาํขอแจ้งข้อมูลลขิสิทธิ� (เพิ�มเติม)

ลงชื�อใน “ใบต่อท้ายคาํขอแจ้ง
ข้อมูลลขิสิทธิ�” ครบทุกคน

เพิ�มเติมตามที�ระบุไวใ้น
แบบ ลข.01 ปกติ ที�วา่ 
“ดูใบต่อท้าย” 
(สามารถเพิ�มไดทุ้กขอ้)

กรณี มีผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของสิทธิมากกว่า 1 คน
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หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลขิสิทธิ�
ระบุโดยเจา้ของงาน

ลิขสิทธิ�  เท่านั�น 
(ตวัแทนไม่ได้)

ลงนามชื�อเจา้ของลิขสิทธิ�
(กรณีมีจา้ของหลายคน

ใหล้งนามทุกคน)

23



แบบแสดงรายละเอยีดเกี�ยวกบัการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ

ใหร้ะบุวา่ งานที�สร้างสรรค ์คือ อะไร สร้างสรรคอ์ยา่งไร ประกอบดว้ย
อะไรบา้ง มีวตัถุประสงคเ์พื�ออะไร  หรืออื�นๆ เพื�อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบ
หรือท่ารํา มีรายละเอียดการรําแต่ละท่าอยา่งไร

ลงนามชื�อเจา้ของลิขสิทธิ� /
ตวัแทน (กรณีมีมากกวา่ 1 

คน ก็ใหล้งนามทุกคน) 24



ผลงานที�ยื�นประกอบคาํแจ้งลขิสิทธิ�
การยื�นผลงานประกอบคาํแจง้ลิขสิทธิ�  ใหด้าํเนินการยื�นเป็น ผลงานจริง หรือสําเนา 
จาํนวน 1 ชิ�นต่อ 1 ผลงาน ยกเว้น บางผลงาน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�
1) หนังสือ สามารถยื�นเป็นหนงัสือจริง หนงัสือสาํเนา หรือบนัทึกลงแผน่ซีดีบนัทึก
ขอ้มูลได ้แต่ตอ้งมีส่วนประกอบครบถว้นตามลกัษณะของหนงัสือ จาํนวน 1 ชิ�น
2) โปรแกรมคอมพวิเตอร์ สามารถยื�น Source Code โดยจดัพิมพล์งในกระดาษ A4 
ประกอบดว้ย Source Code 10 หนา้แรก และ 10 หนา้สุดทา้ย จาํนวน 1 ชุด
3) งานนาฏกรรม และดนตรีกรรม สามารถบนัทึกเป็น VDO ลงแผน่ซีดีบนัทึกขอ้มูล 
จาํนวน 1 แผน่ (พร้อมระบุรายละเอียดของผลงาน เช่น ท่ารํา เป็นตน้ ลงใน “แบบแสดง
รายละเอียดเกี�ยวกบัการสร้างสรรคผ์ลงานโดยยอ่” ใหค้รบถว้น)
4) งานจติรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ ์งานสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย สามารถส่ง
เป็นภาพถ่าย จาํนวน 1 ชุด
5) คาํร้อง โน้ตเพลง สามารถบนัทึกลงในกระดาษ A4 จาํนวน 1 ชุด
6) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ การกระจายเสียงทางวทิย ุหรือการแพร่เสียงหรือภาพทาง
สถานีโทรทศัน์ สามารถบนัทึกลงแผน่ซีดีบนัทึกขอ้มูล จาํนวน 1 แผน่ 25



ลขิสิทธิ� ที�มา: เอกสารหลกัสูตรตวัแทนสิทธิบตัร
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