
คูมือลิขสิทธ์ิสําหรับนักเขียน 
 
 

บทนิยาม 
 
 นักเขียนหมายถึง ผูแตงหรือผูประพันธงานเขียนประเภทตางๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง 
เชน นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี ตํารา บทความ ความเรียง กวีนิพนธ ฯลฯ 
 

สิ่งที่ไดรับความคุมครอง 
 
 สิ่งที่จะไดรับความคุมครองคืองานที่นักเขียนไดสรางสรรคขึ้น  สวนชื่อเรื่อง แนวความคิด 
ขอมูล สถิติ ขอเท็จจริง ขาว หรือบทบัญญัติของกฎหมายเปนสิ่งที่ไมมีลิขสิทธิ ์
 
การคุมครองงานลิขสิทธ์ิ 
 
 นักเขียนจะไดรับความคุมครองโดยอัตโนมัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันทีที่สรางสรรคผลงาน
โดยไมตองจดทะเบียน  หรอืไปจดแจงตอหนวยงานใด 
 

แมนักเขียนจะไดรับการคุมครองสิทธิในผลงานของตนเองโดยทันที  แตนักเขียนสามารถนํา
ผลงาน (หนังสือหรือแผนซีดี) มาแจงขอมูลลิขสทิธิท์ี่กรมทรัพยสินทางปญญาโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น และกรมทรัพยสินทางปญญาจะออกหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์  ซึ่งสามารถใชเปนหลักฐาน
เบื้องตนในการแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ได ขณะเดียวกันยังสามารถใชเปนหลักประกันการกูยืม
เงินจากธนาคารที่เขารวมโครงการ ตามนโยบายแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทนุไดดวย 

 

 นอกจากนี ้ นกัเขยีนยังอาจแสดงความเปนเจาของลขิสทิธิใ์นผลงานของตนโดยแสดงขอความ 
เชน “สงวนลขิสิทธิต์ามพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย .......” หรือ แสดงสัญลักษณ © 
 
สิทธิของนักเขียน 
 
 นักเขียนจะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในงานเขียนของตนที่จะทําการใดๆ ดังตอไปน้ี 
 

 1. ทําซ้ํา เชน การทําสําเนา  การดาวนโหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร หรือจัดพิมพงาน 
เปนรูปเลม เปนตน 
 2. ดัดแปลง เชน การนํางานวรรณกรรมไปแปลเปนภาษาตางประเทศ หรือนําไปจัดทําเปน 
บทละครโทรทัศน หรือบทภาพยนตร เปนตน 
 3. เผยแพรตอสาธารณชน เชน การนําผลงานเผยแพรลงในเวบ็ไซตตางๆ และการจําหนาย 
จาย แจกงานเขียน เปนตน 
 4. อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิ ไดแก อนุญาตใหสํานักพิมพนําไปจัดพิมพ จัดจําหนาย  อนุญาต
ใหดัดแปลงหรืออนุญาตใหนําไปดาวนโหลด และเผยแพรลงในเวบ็ไซตตางๆ 
 5. ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอ่ืน ไดแก การโอนผลตอบแทนที่ไดจากคาลิขสิทธิ์ใหแก 
บุคคลอื่น 
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การแสดงขอมูลเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ 
 
 นักเขียนควรระบุขอมูลทีเ่กี่ยวของกับงานทีต่นไดสรางสรรคขึ้น เชน ชื่อผลงาน ชื่อผูสรางสรรค
ชื่อเจาของลิขสิทธิ์    ชื่อสํานักพิมพ  ปที่สรางสรรค  ปที่พิมพ/โฆษณา  ปริมาณที่อนุญาตใหใชงานได  
โดยไมตองขอความยินยอม  เพ่ือใหผูอ่ืนรับรูขอมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเพ่ือประโยชนแกผูที่ประสงค 
จะใชงาน ในการติดตอขออนุญาตใชสทิธใินงานนั้น 
 
อายกุารคุมครองลิขสิทธิ ์
 
 ลิขสิทธิ์งานเขยีนจะมีตลอดอายุของนักเขียนผูนั้นนับแตสรางสรรคผลงาน และตอไปอีก 50 ป 
นับแตนักเขียนผูนั้นเสียชวีติ 
 
การกระทําอยางไรคือการละเมิดลิขสทิธ์ิ 
 
 การละเมิดลิขสิทธิ์มีไดหลายรูปแบบ เชน  
  -  นําผลงานของนักเขียนไปรวมเลม(อาทิ นํางานของนักเขียนหลายคนมารวมเลม)      
โดยไมไดรับอนุญาต  
  -  นําผลงานไปเผยแพรทางอินเตอรเน็ตโดยไมไดรับอนุญาต            
  -  นําผลงานไปจัดพิมพเปนรูปเลมโดยไมไดรับอนุญาต  

               -  นําผลงานไปดัดแปลง (อาทิ ใชเน้ือเรื่องเดิม ใสชื่อเรื่องใหม) โดยไมไดรับอนุญาต  
ฯลฯ 

 
เมื่อถกูละเมดิลิขสิทธ์ินักเขียนควรทําอยางไร 
 
  เม่ือนักเขียนถกูละเมิดลิขสทิธิ์จะตองดําเนินการดังนี้ 
 

  1. ในเบื้องตนนักเขียนจะตองตรวจสอบผลงานของตนเองกับงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์วา 
มีการทําซ้ํากันหรือไม อยางไร โดยตรวจสอบอยางรอบคอบและระมัดระวัง เน่ืองจากปจจุบันมี 
งานเขียนที่มีลักษณะใกลเคียงกันเปนจํานวนมาก 
  2. เม่ือพบวามีการทําซ้ํา จนม่ันใจวาถูกละเมิดลิขสิทธิ์แลว หากงานที่ถูกละเมิดนั้น
เปนหนังสือ ใหแจงไปยังสํานักพิมพที่จัดพิมพเพ่ือใหดําเนินการตรวจสอบ และตองแจงแกผูกระทํา
ละเมิดในทันที 
  3. เจรจากับสํานักพิมพและผูกระทําละเมิดวาจะชดใชคาเสียหายอยางไร 
  4. หากไมสามารถเจรจาตกลงกันได อาจทําหนังสือถึงกรมทรัพยสินทางปญญาขอให 
กรมทรัพยสินทางปญญาไกลเกลี่ยขอพิพาทดังกลาว (ไมมีคาใชจาย)  
 
 หากการดําเนนิการตามขอ 3 และขอ 4 ไมบรรลผุล  อาจเลอืกดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งได ดังนี้ 
 

  1) คูกรณีอาจนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการของอนุญาโตตลุาการ กรมทรพัยสินทางปญญา  
เพ่ือตัดสินชี้ขาด คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเปนทีสุ่ด ไมสามารถดําเนินคดีในชั้นศาลไดอีก (เวนแต
เปนคําชี้ขาดที่ขัดตอกฎหมาย)  
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กระบวนการอนุญาโตตลุาการมีคาใชจาย ดังนี้ 
 

ทุนทรัพยทีเ่รียกรอง 
คิดอัตรารอยละ 
ของทุนทรัพย 

ข้ันต่ํา ข้ันสูง 

ไมมีทุนทรัพย - ไมต่ํากวา  
5,000 บาท 

ไมเกิน  
10,000 บาท 

ไมเกิน 1,000,000 บาท 1 ไมต่ํากวา  
5,000 บาท 

ไมเกิน  
10,000 บาท 

1,000,001-5,000,000 บาท 1 ไมต่ํากวา 
20,000 บาท 

ไมเกิน 
50,000 บาท 

5,000,001 บาทขึ้นไป 1.5 ไมต่ํากวา  
75,000 บาท 

ไมเกิน  
120,000 บาท 

 
  2) นักเขียนอาจฟองรองใหดําเนินคดีตอศาล  ซึ่งทําได 2 กรณี คือ 
 

        2.1 การฟองรองดําเนินคดีอาญา นักเขียนสามารถฟองรองผูละเมิดลิขสิทธิ์เปน
คดีอาญาได หรืออาจใชสิทธใินทางอาญาโดยการแจงความรองทุกขตอเจาพนักงานตํารวจ โดยเจาหนาที่
ตํารวจจะเปนผูดําเนินการสอบสวน สรุปสาํนวนคดี และเสนอพนักงานอัยการเพื่อฟองรองดําเนินคดีแก 
ผูละเมิดลขิสิทธิ์ตอไป   
        2.2  นักเขียนฟองคดีแพงเพ่ือเรียกรองคาเสียหายเพิ่มเติมจากการละเมิดลิขสทิธิ์
นั้นๆไดอีก ในกรณีที่คาเสียหายในคดีอาญาไมคุมกับความเสียหายทีเ่กิดขึ้น 
 

      อยางไรก็ดี หากนักเขยีนไมประสงคจะฟองรองดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําละเมิด  
นักเขียนอาจฟองรองเรียกคาเสียหายในคดีแพงเพียงอยางเดียวก็ได 
 
อายุความในการดําเนินคดีละเมิดลิขสทิธ์ิ 
  
 เม่ือถูกละเมิดลิขสิทธิ์  นักเขียนจะตองฟองรองดําเนินคดีภายใน 3 ป นับแตวันทีรู่วามีการละเมดิ
และรูตวัผูกระทําการละเมิด  แตตองไมเกิน 10 ป นับแตวันที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ กรณีที่นักเขียนตอง
แจงความรองทุกขเพ่ือดําเนนิคดีผูละเมิดลขิสิทธิ์ นักเขียนจะตองแจงความรองทุกขภายใน 3 เดือนนับแต
รูวามีการละเมิดและรูตวัผูกระทําละเมิด 
 
เขียนหนังสอือยางไรไมใหละเมิดลิขสทิธ์ิของผูอ่ืน 
 
 การสรางสรรคงานลิขสิทธิ ์
   

       การสรางสรรคผลงานลขิสิทธิ์ ผูสรางสรรคจะตองสรางสรรคดวยตนเองคือไมคัดลอกงาน
ของผูอ่ืน กรณีของงานเขียนก็เชนกัน นักเขียนจะตองเขียนงานจากความคิดสรางสรรคของตนเอง 
โดยไมลอกเลียน ตัดตอ หรือดัดแปลงงานเขียนของบคุคลอื่น   
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 การคัดลอกหรืออางอิงผลงานของผูอ่ืน 
 

      กรณีการคัดลอกหรืออางอิงงานเขียนของผูอ่ืนบางตอนซึ่งทําไดตามสมควร แตตองระบุ
ที่มาและชื่อเจาของลิขสิทธิผ์ลงานที่คัดลอกใหชัดเจน  เพ่ือใหรับรูความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงาน 
ดังกลาว โดยการคัดลอกหรืออางอิงจะทําไดในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดเทานั้น คือจะตองไมขัดตอ
การแสวงหาประโยชนตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ ์
เกินสมควร (กรณีดังกลาวศาลเทานั้นจะเปนผูตัดสิน)  หากไมแนใจวาการคัดลอก อางอิงดังกลาวอยูใน
ขอบเขตของกฎหมายหรือไม ก็ควรขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์กอน  เพ่ือปองกันขอพิพาทที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 
 
เมื่อถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธ์ิจะตองทําอยางไร 
 
 เม่ือมีผูกลาวหาวางานเขียนของทานละเมิดลิขสิทธิข์องผูอ่ืน นักเขียนจะตองปฏิบตัิดังนี้ คือ 
 

  1. รวบรวมผลงานตนฉบับทีเ่ขียนไวในแตละครั้ง เพ่ือใชเปนหลักฐานแสดงวาไดเขยีน
ผลงานดวยตนเองไมไดลอกเลียน ตัดตอ คัดลอก หรือดัดแปลงงานของผูอ่ืน 
  2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการตีพิมพครั้งแรกของหนังสือเลมที่ถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธิ ์
  3. จัดเตรียมและตรวจสอบสัญญาการอนุญาตใหใชงานลิขสิทธิ์ (ถามี) วาขอบเขตของ
สัญญาที่ตกลงกันไวมีแคไหน อยางไร  
  4. จัดหาพยานบุคคลที่อางอิงไดวาผูเขียนเปนผูสรางสรรคผลงานนัน้จริง 
  5. ตรวจสอบและเปรียบเทียบงานเขยีนของทานวาละเมดิลิขสทิธิ์ของผูกลาวหาหรือไม 
  6. คูกรณีอาจนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท  โดยทําหนังสือ
ถึงกรมทรัพยสินทางปญญา 
  7. กรณีทีไ่กลเกลี่ยไมสําเร็จ คูกรณีอาจนําขอพิพาทเขาสูอนุญาโตตลุาการเพื่อตัดสินชีข้าด 
 
  นักเขียนที่มีปญหาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ สามารถขอคําแนะนําหรือปรึกษาไดที่ สํานักลิขสิทธิ์
กรมทรัพยสินทางปญญา โทรศัพทหมายเลข 02-5474633, 02-5474634 หรือ www.ipthailand.org 
 
 
                   จัดทําโดย 

         คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา 
                                                              การคุมครองลิขสทิธิ์วรรณกรรมและงานที่เกีย่วของ 
 

----------------------------------------------------------------- 
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