
คู่มือลิขสิทธ์ิสาํหรบันักเขียน 
 
 

บทนิยาม 
 

 นักเขยีนหมายถงึ ผูแ้ต่งหรอืผูป้ระพนัธ์งานเขยีนประเภทต่างๆ ทัง้รอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง 
เช่น นวนิยาย เรือ่งสัน้ สารคด ีตํารา บทความ ความเรยีง กวนิีพนธ ์ฯลฯ 
 

ส่ิงท่ีได้รบัความคุ้มครอง 
 

 ส่ิงทีจ่ะไดร้บัความคุม้ครองคอืงานทีน่กัเขยีนไดส้รา้งสรรคข์ึน้  สว่นชื่อเรือ่ง แนวความคดิ 
ขอ้มลู สถติ ิขอ้เทจ็จรงิ ขา่ว หรอืบทบญัญตัขิองกฎหมายเป็นสิง่ทีไ่มม่ลีขิสทิธิ ์
 

การคุ้มครองงานลิขสิทธ์ิ 
 

 นักเขยีนจะไดร้บัความคุม้ครองโดยอตัโนมตัติามกฎหมายลขิสทิธิท์นัททีีส่รา้งสรรคผ์ลงาน
โดยไมต่อ้งจดทะเบยีน  หรอืไปจดแจง้ต่อหน่วยงานใด 
 

แมน้กัเขยีนจะไดร้บัการคุม้ครองสทิธใินผลงานของตนเองโดยทนัท ี แต่นกัเขยีนสามารถนํา
ผลงาน (หนงัสอืหรอืแผน่ซดี)ี มาแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิท์ีก่รมทรพัยส์นิทางปัญญาโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทัง้สิน้ และกรมทรพัยส์นิทางปัญญาจะออกหนงัสอืรบัรองการแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์ ซึง่สามารถใชเ้ป็นหลกัฐาน
เบือ้งตน้ในการแสดงความเป็นเจา้ของลขิสทิธิไ์ด ้ขณะเดยีวกนัยงัสามารถใชเ้ป็นหลกัประกนัการกูย้มื
เงนิจากธนาคารทีเ่ขา้รว่มโครงการ ตามนโยบายแปลงทรพัยส์นิทางปัญญาเป็นทนุไดด้ว้ย 

 

 นอกจากน้ี  นกัเขยีนยงัอาจแสดงความเป็นเจา้ของลขิสทิธิใ์นผลงานของตนโดยแสดงขอ้ความ 
เชน่ “สงวนลขิสทิธิต์ามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 โดย .......” หรอื แสดงสญัลกัษณ์ © 
 

สิทธิของนักเขียน 
 

 นกัเขยีนจะมสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในงานเขยีนของตนทีจ่ะทาํการใดๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

 1. ทาํซํ้า เชน่ การทาํสาํเนา  การดาวน์โหลดลงเครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอืจดัพมิพง์าน 
เป็นรปูเล่ม เป็นตน้ 
 2. ดดัแปลง เชน่ การนํางานวรรณกรรมไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศ หรอืนําไปจดัทาํเป็น 
บทละครโทรทศัน์ หรอืบทภาพยนตร ์เป็นตน้ 
 3. เผยแพรต่่อสาธารณชน เชน่ การนําผลงานเผยแพรล่งในเวบ็ไซตต่์างๆ และการจาํหน่าย 
จา่ย แจกงานเขยีน เป็นตน้ 
 4. อนุญาตใหผู้อ้ื่นใชส้ทิธ ิไดแ้ก่ อนุญาตใหส้าํนักพมิพนํ์าไปจดัพมิพ ์จดัจาํหน่าย  อนุญาต
ใหด้ดัแปลงหรอือนุญาตใหนํ้าไปดาวน์โหลด และเผยแพรล่งในเวบ็ไซตต่์างๆ 
 5. ใหป้ระโยชน์อนัเกดิจากลขิสทิธิแ์ก่ผูอ้ื่น ไดแ้ก่ การโอนผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากคา่ลขิสทิธิใ์หแ้ก่ 
บุคคลอื่น 
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การแสดงข้อมลูเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ 
 

 นกัเขยีนควรระบุขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีต่นไดส้รา้งสรรคข์ึน้ เชน่ ชื่อผลงาน ชื่อผูส้รา้งสรรค์
ชื่อเจา้ของลขิสทิธิ ์   ชื่อสาํนกัพมิพ ์ ปีทีส่รา้งสรรค ์ ปีทีพ่มิพ/์โฆษณา  ปรมิาณทีอ่นุญาตใหใ้ชง้านได ้ 
โดยไมต่อ้งขอความยนิยอม  เพือ่ใหผู้อ้ื่นรบัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัลขิสทิธิแ์ละเพือ่ประโยชน์แก่ผูท้ีป่ระสงค ์
จะใชง้าน ในการตดิต่อขออนุญาตใชส้ทิธใินงานนัน้ 
 

อายกุารคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 
 

 ลขิสทิธิง์านเขยีนจะมตีลอดอายขุองนกัเขยีนผูน้ัน้นบัแต่สรา้งสรรคผ์ลงาน และต่อไปอกี 50 ปี 
นบัแต่นกัเขยีนผูน้ัน้เสยีชวีติ 
 

การกระทาํอย่างไรคือการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 

 การละเมดิลขิสทิธิม์ไีดห้ลายรปูแบบ เชน่  
  -  นําผลงานของนกัเขยีนไปรวมเล่ม(อาท ินํางานของนกัเขยีนหลายคนมารวมเล่ม)      
โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต  
  -  นําผลงานไปเผยแพรท่างอนิเตอรเ์น็ตโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต            
  -  นําผลงานไปจดัพมิพเ์ป็นรปูเล่มโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต  

               -  นําผลงานไปดดัแปลง (อาท ิใชเ้น้ือเรือ่งเดมิ ใสช่ื่อเรือ่งใหม)่ โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต  
ฯลฯ 

 

เม่ือถกูละเมิดลิขสิทธ์ินักเขียนควรทาํอย่างไร 
 

  เมือ่นกัเขยีนถกูละเมดิลขิสทิธิจ์ะตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 
 

  1. ในเบือ้งตน้นกัเขยีนจะตอ้งตรวจสอบผลงานของตนเองกบังานทีล่ะเมดิลขิสทิธิว์า่ 
มกีารทาํซํ้ากนัหรอืไม ่ อยา่งไร โดยตรวจสอบอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั เน่ืองจากปัจจุบนัม ี
งานเขยีนทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัเป็นจาํนวนมาก 
  2. เมื่อพบว่ามกีารทําซํ้า จนมัน่ใจว่าถูกละเมดิลขิสทิธิแ์ล้ว หากงานที่ถูกละเมดินัน้
เป็นหนังสอื ใหแ้จง้ไปยงัสํานักพมิพ์ที่จดัพมิพ์เพื่อใหด้ําเนินการตรวจสอบ และต้องแจง้แก่ผูก้ระทํา
ละเมดิในทนัท ี
  3. เจรจากบัสาํนกัพมิพแ์ละผูก้ระทาํละเมดิวา่จะชดใชค้า่เสยีหายอยา่งไร 
  4. หากไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได ้อาจทาํหนงัสอืถงึกรมทรพัยส์นิทางปัญญาขอให ้
กรมทรพัยส์นิทางปัญญาไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทดงักล่าว (ไมม่คีา่ใชจ้า่ย)  
 

 หากการดาํเนินการตามขอ้ 3 และขอ้ 4 ไมบ่รรลุผล  อาจเลอืกดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้ดงัน้ี 
 

  1) คูก่รณอีาจนําขอ้พพิาทเขา้สูก่ระบวนการของอนุญาโตตุลาการ กรมทรพัยส์นิทางปัญญา  
เพือ่ตดัสนิชีข้าด คาํตดัสนิของอนุญาโตตุลาการถอืเป็นทีส่ดุ ไมส่ามารถดาํเนินคดใีนชัน้ศาลไดอ้กี (เวน้แต่
เป็นคาํชีข้าดทีข่ดัต่อกฎหมาย)  
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กระบวนการอนุญาโตตุลาการมคีา่ใชจ้า่ย ดงัน้ี 
 

ทุนทรพัยท่ี์เรียกร้อง 
คิดอตัราร้อยละ
ของทุนทรพัย ์

ขัน้ตํา่ ขัน้สงู 

ไมม่ทีุนทรพัย ์ - ไมต่ํ่ากวา่ 
5,000 บาท 

ไมเ่กนิ 
10,000 บาท 

ไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 1 ไมต่ํ่ากวา่ 
5,000 บาท 

ไมเ่กนิ 
10,000 บาท 

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

ไมเ่กนิ
50,000 บาท 

5,000,001 บาทขึน้ไป 1.5 ไมต่ํ่ากวา่ 
75,000 บาท 

ไมเ่กนิ 
120,000 บาท 

 
  2) นกัเขยีนอาจฟ้องรอ้งใหด้าํเนินคดต่ีอศาล  ซึง่ทาํได ้2 กรณ ีคอื 
 

        2.1 การฟ้องรอ้งดาํเนินคดอีาญา นกัเขยีนสามารถฟ้องรอ้งผูล้ะเมดิลขิสทิธิเ์ป็น
คดอีาญาได ้หรอือาจใชส้ทิธใินทางอาญาโดยการแจง้ความรอ้งทุกขต่์อเจา้พนกังานตํารวจ โดยเจา้หน้าที่
ตํารวจจะเป็นผูด้าํเนินการสอบสวน สรปุสาํนวนคด ีและเสนอพนกังานอยัการเพือ่ฟ้องรอ้งดาํเนินคดแีก่ 
ผูล้ะเมดิลขิสทิธิต่์อไป   
        2.2  นกัเขยีนฟ้องคดแีพง่เพือ่เรยีกรอ้งคา่เสยีหายเพิม่เตมิจากการละเมดิลขิสทิธิ ์
นัน้ๆไดอ้กี ในกรณทีีค่า่เสยีหายในคดอีาญาไมคุ่ม้กบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 
 

      อยา่งไรกด็ ีหากนกัเขยีนไมป่ระสงคจ์ะฟ้องรอ้งดาํเนินคดอีาญาแก่ผูก้ระทาํละเมดิ  
นกัเขยีนอาจฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายในคดแีพง่เพยีงอยา่งเดยีวกไ็ด ้
 

อายคุวามในการดาํเนินคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ 
  

 เมือ่ถูกละเมดิลขิสทิธิ ์ นกัเขยีนจะตอ้งฟ้องรอ้งดาํเนินคดภีายใน 3 ปี นบัแต่วนัทีรู่ว้า่มกีารละเมดิ
และรูต้วัผูก้ระทาํการละเมดิ  แต่ตอ้งไมเ่กนิ 10 ปี นบัแต่วนัทีม่กีารละเมดิลขิสทิธิ ์กรณทีีน่กัเขยีนต้อง
แจง้ความรอ้งทุกขเ์พือ่ดาํเนินคดผีูล้ะเมดิลขิสทิธิ ์นกัเขยีนจะตอ้งแจง้ความรอ้งทุกขภ์ายใน 3 เดอืนนบัแต่
รูว้า่มกีารละเมดิและรูต้วัผูก้ระทาํละเมดิ 
 

เขียนหนังสืออย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 
 

 การสรา้งสรรคง์านลขิสทิธิ ์
   

       การสรา้งสรรคผ์ลงานลขิสทิธิ ์ผูส้รา้งสรรคจ์ะตอ้งสรา้งสรรคด์ว้ยตนเองคอืไมค่ดัลอกงาน
ของผูอ้ื่น กรณีของงานเขยีนกเ็ช่นกนั นักเขยีนจะต้องเขยีนงานจากความคดิสรา้งสรรคข์องตนเอง 
โดยไมล่อกเลยีน ตดัต่อ หรอืดดัแปลงงานเขยีนของบุคคลอื่น   
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 การคดัลอกหรอือา้งองิผลงานของผูอ้ื่น 
 

      กรณีการคดัลอกหรอือา้งองิงานเขยีนของผูอ้ื่นบางตอนซึง่ทาํไดต้ามสมควร แต่ตอ้งระบุ
ทีม่าและชื่อเจา้ของลขิสทิธิผ์ลงานทีค่ดัลอกใหช้ดัเจน  เพือ่ใหร้บัรูค้วามเป็นเจา้ของลขิสทิธิใ์นงาน 
ดงักล่าว โดยการคดัลอกหรอือา้งองิจะทาํไดใ้นขอบเขตทีก่ฎหมายกําหนดเทา่นัน้ คอืจะตอ้งไมข่ดัต่อ
การแสวงหาประโยชน์ตามปกตขิองเจา้ของลขิสทิธิ ์และไมก่ระทบกระเทอืนสทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิ ์
เกนิสมควร (กรณดีงักล่าวศาลเทา่นัน้จะเป็นผูต้ดัสนิ)  หากไมแ่น่ใจวา่การคดัลอก อา้งองิดงักล่าวอยูใ่น
ขอบเขตของกฎหมายหรอืไม ่กค็วรขออนุญาตเจา้ของลขิสทิธิก่์อน  เพือ่ป้องกนัขอ้พพิาททีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต 
 

เม่ือถกูกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธ์ิจะต้องทาํอย่างไร 
 

 เมือ่มผีูก้ล่าวหาวา่งานเขยีนของทา่นละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น นกัเขยีนจะตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี คอื 
 

  1. รวบรวมผลงานตน้ฉบบัทีเ่ขยีนไวใ้นแต่ละครัง้ เพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวา่ไดเ้ขยีน
ผลงานดว้ยตนเองไมไ่ดล้อกเลยีน ตดัต่อ คดัลอก หรอืดดัแปลงงานของผูอ้ื่น 
  2. รวบรวมเอกสารหลกัฐานการตพีมิพค์รัง้แรกของหนงัสอืเล่มทีถู่กกล่าวหาวา่ละเมดิลขิสทิธิ ์
  3. จดัเตรยีมและตรวจสอบสญัญาการอนุญาตใหใ้ชง้านลขิสทิธิ ์(ถา้ม)ี วา่ขอบเขตของ
สญัญาทีต่กลงกนัไวม้แีคไ่หน อยา่งไร  
  4. จดัหาพยานบุคคลทีอ่า้งองิไดว้า่ผูเ้ขยีนเป็นผูส้รา้งสรรคผ์ลงานนัน้จรงิ 
  5. ตรวจสอบและเปรยีบเทยีบงานเขยีนของทา่นวา่ละเมดิลขิสทิธิข์องผูก้ล่าวหาหรอืไม ่
  6. คู่กรณีอาจนําข้อพพิาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท  โดยทาํหนังสอื
ถึงกรมทรพัยส์นิทางปัญญา 
  7. กรณทีีไ่กล่เกลีย่ไมส่าํเรจ็ คูก่รณอีาจนําขอ้พพิาทเขา้สูอ่นุญาโตตุลาการเพือ่ตดัสนิชีข้าด 
 
  นกัเขยีนทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัเรือ่งลขิสทิธิ ์สามารถขอคาํแนะนําหรอืปรกึษาไดท้ี ่สาํนกัลขิสทิธิ ์
กรมทรพัยส์นิทางปัญญา โทรศพัทห์มายเลข 02-5474633, 02-5474634 หรอื www.ipthailand.org 

 
 
                   จดัทาํโดย 

         คณะอนุกรรมการสง่เสรมิและพฒันา 
                                                              การคุม้ครองลขิสทิธิว์รรณกรรมและงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

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


