คู่มือลิขสิทธ์ ิ สาํ หรับนักเขียน
บทนิ ยาม
นักเขียนหมายถึง ผูแ้ ต่งหรือผูป้ ระพันธ์งานเขียนประเภทต่างๆ ทัง้ ร้อยแก้วและร้อยกรอง
เช่น นวนิยาย เรือ่ งสัน้ สารคดี ตํารา บทความ ความเรียง กวีนิพนธ์ ฯลฯ
สิ่ งที่ได้รบั ความคุ้มครอง
สิ่ งทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองคืองานทีน่ กั เขียนได้สร้างสรรค์ขน้ึ ส่วนชื่อเรือ่ ง แนวความคิด

ข้อมูล สถิติ ข้อเท็จจริง ข่าว หรือบทบัญญัตขิ องกฎหมายเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มลี ขิ สิทธิ ์
การคุ้มครองงานลิ ขสิ ทธิ์
นักเขียนจะได้รบั ความคุม้ ครองโดยอัตโนมัตติ ามกฎหมายลิขสิทธิ ์ทันทีทส่ี ร้างสรรค์ผลงาน
โดยไม่ตอ้ งจดทะเบียน หรือไปจดแจ้งต่อหน่วยงานใด
แม้นกั เขียนจะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิในผลงานของตนเองโดยทันที แต่นกั เขียนสามารถนํา
ผลงาน (หนังสือหรือแผ่นซีด)ี มาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ ์ทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
ทัง้ สิน้ และกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาจะออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ ์ ซึง่ สามารถใช้เป็ นหลักฐาน
เบือ้ งต้นในการแสดงความเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ได้ ขณะเดียวกันยังสามารถใช้เป็ นหลักประกันการกูย้ มื
เงินจากธนาคารทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ตามนโยบายแปลงทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นทุนได้ดว้ ย
นอกจากนี้ นักเขียนยังอาจแสดงความเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ในผลงานของตนโดยแสดงข้อความ
เช่น “สงวนลิขสิทธิ ์ตามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ ์ พ.ศ. 2537 โดย .......” หรือ แสดงสัญลักษณ์ ©
สิ ทธิ ของนักเขียน
นักเขียนจะมีสทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในงานเขียนของตนทีจ่ ะทําการใดๆ ดังต่อไปนี้
1. ทําซํ้า เช่น การทําสําเนา การดาวน์โหลดลงเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือจัดพิมพ์งาน
เป็ นรูปเล่ม เป็ นต้น
2. ดัดแปลง เช่น การนํางานวรรณกรรมไปแปลเป็ นภาษาต่างประเทศ หรือนําไปจัดทําเป็ น
บทละครโทรทัศน์ หรือบทภาพยนตร์ เป็ นต้น
3. เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น การนําผลงานเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ต่างๆ และการจําหน่าย
จ่าย แจกงานเขียน เป็ นต้น
4. อนุ ญาตให้ผอู้ ่นื ใช้สทิ ธิ ได้แก่ อนุ ญาตให้สาํ นักพิมพ์นําไปจัดพิมพ์ จัดจําหน่ าย อนุ ญาต
ให้ดดั แปลงหรืออนุ ญาตให้นําไปดาวน์โหลด และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ต่างๆ
5. ให้ประโยชน์อนั เกิดจากลิขสิทธิ ์แก่ผอู้ ่นื ได้แก่ การโอนผลตอบแทนทีไ่ ด้จากค่าลิขสิทธิ ์ให้แก่
บุคคลอื่น
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การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลิ ขสิ ทธิ์
นักเขียนควรระบุขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีต่ นได้สร้างสรรค์ขน้ึ เช่น ชื่อผลงาน ชื่อผูส้ ร้างสรรค์
ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ ์ ชื่อสํานักพิมพ์ ปี ทส่ี ร้างสรรค์ ปี ทพ่ี มิ พ์/โฆษณา ปริมาณทีอ่ นุ ญาตให้ใช้งานได้
โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอม เพือ่ ให้ผอู้ ่นื รับรูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับลิขสิทธิ ์และเพือ่ ประโยชน์แก่ผทู้ ป่ี ระสงค์
จะใช้งาน ในการติดต่อขออนุญาตใช้สทิ ธิในงานนัน้
อายุการคุ้มครองลิ ขสิ ทธิ์
ลิขสิทธิ ์งานเขียนจะมีตลอดอายุของนักเขียนผูน้ นั ้ นับแต่สร้างสรรค์ผลงาน และต่อไปอีก 50 ปี
นับแต่นกั เขียนผูน้ นั ้ เสียชีวติ
การกระทําอย่างไรคือการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์
การละเมิดลิขสิทธิ ์มีได้หลายรูปแบบ เช่น
- นําผลงานของนักเขียนไปรวมเล่ม(อาทิ นํางานของนักเขียนหลายคนมารวมเล่ม)
โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
- นําผลงานไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ได้รบั อนุญาต
- นําผลงานไปจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่มโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
- นําผลงานไปดัดแปลง (อาทิ ใช้เนื้อเรือ่ งเดิม ใส่ช่อื เรือ่ งใหม่) โดยไม่ได้รบั อนุญาต
ฯลฯ
เมื่อถูกละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ นักเขียนควรทําอย่างไร
เมือ่ นักเขียนถูกละเมิดลิขสิทธิ ์จะต้องดําเนินการดังนี้
1. ในเบือ้ งต้นนักเขียนจะต้องตรวจสอบผลงานของตนเองกับงานทีล่ ะเมิดลิขสิทธิ ์ว่า
มีการทําซํ้ากันหรือไม่ อย่างไร โดยตรวจสอบอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เนื่องจากปั จจุบนั มี
งานเขียนทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันเป็ นจํานวนมาก
2. เมื่อพบว่ามีการทําซํ้า จนมันใจว่
่ าถูกละเมิดลิขสิทธิ ์แล้ว หากงานที่ถูกละเมิดนัน้
เป็ นหนังสือ ให้แจ้งไปยังสํานักพิมพ์ท่จี ดั พิมพ์เพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบ และต้องแจ้งแก่ผูก้ ระทํา
ละเมิดในทันที
3. เจรจากับสํานักพิมพ์และผูก้ ระทําละเมิดว่าจะชดใช้คา่ เสียหายอย่างไร
4. หากไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ อาจทําหนังสือถึงกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาขอให้
กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทดังกล่าว (ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย)
หากการดําเนินการตามข้อ 3 และข้อ 4 ไม่บรรลุผล อาจเลือกดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ดังนี้
1) คูก่ รณีอาจนําข้อพิพาทเข้าสูก่ ระบวนการของอนุญาโตตุลาการ กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
เพือ่ ตัดสินชีข้ าด คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็ นทีส่ ดุ ไม่สามารถดําเนินคดีในชัน้ ศาลได้อกี (เว้นแต่
เป็ นคําชีข้ าดทีข่ ดั ต่อกฎหมาย)
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กระบวนการอนุญาโตตุลาการมีคา่ ใช้จา่ ย ดังนี้

ไม่มที ุนทรัพย์

คิ ดอัตราร้อยละ
ของทุนทรัพย์
-

ไม่เกิน 1,000,000 บาท

1

1,000,001-5,000,000 บาท

1

5,000,001 บาทขึน้ ไป

1.5

ทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง

ขัน้ ตํา่

ขัน้ สูง

ไม่ต่าํ กว่า
5,000 บาท
ไม่ต่าํ กว่า
5,000 บาท
ไม่ต่าํ กว่า
20,000 บาท
ไม่ต่าํ กว่า
75,000 บาท

ไม่เกิน
10,000 บาท
ไม่เกิน
10,000 บาท
ไม่เกิน
50,000 บาท
ไม่เกิน
120,000 บาท

2) นักเขียนอาจฟ้ องร้องให้ดาํ เนินคดีต่อศาล ซึง่ ทําได้ 2 กรณี คือ
2.1 การฟ้ องร้องดําเนินคดีอาญา นักเขียนสามารถฟ้ องร้องผูล้ ะเมิดลิขสิทธิ ์เป็ น
คดีอาญาได้ หรืออาจใช้สทิ ธิในทางอาญาโดยการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตํารวจ โดยเจ้าหน้าที่
ตํารวจจะเป็ นผูด้ าํ เนินการสอบสวน สรุปสํานวนคดี และเสนอพนักงานอัยการเพือ่ ฟ้ องร้องดําเนินคดีแก่
ผูล้ ะเมิดลิขสิทธิ ์ต่อไป
2.2 นักเขียนฟ้ องคดีแพ่งเพือ่ เรียกร้องค่าเสียหายเพิม่ เติมจากการละเมิดลิขสิทธิ ์
นัน้ ๆได้อกี ในกรณีทค่ี า่ เสียหายในคดีอาญาไม่คมุ้ กับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
อย่างไรก็ดี หากนักเขียนไม่ประสงค์จะฟ้ องร้องดําเนินคดีอาญาแก่ผกู้ ระทําละเมิด
นักเขียนอาจฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งเพียงอย่างเดียวก็ได้
อายุความในการดําเนิ นคดีละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์
เมือ่ ถูกละเมิดลิขสิทธิ ์ นักเขียนจะต้องฟ้ องร้องดําเนินคดีภายใน 3 ปี นับแต่วนั ทีร่ วู้ า่ มีการละเมิด
และรูต้ วั ผูก้ ระทําการละเมิด แต่ตอ้ งไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ารละเมิดลิขสิทธิ ์ กรณีทน่ี กั เขียนต้อง
แจ้งความร้องทุกข์เพือ่ ดําเนินคดีผลู้ ะเมิดลิขสิทธิ ์ นักเขียนจะต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนนับแต่
รูว้ า่ มีการละเมิดและรูต้ วั ผูก้ ระทําละเมิด
เขียนหนังสืออย่างไรไม่ให้ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น
การสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ ์
การสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ ์ ผูส้ ร้างสรรค์จะต้องสร้างสรรค์ดว้ ยตนเองคือไม่คดั ลอกงาน
ของผูอ้ ่นื กรณีของงานเขียนก็เช่นกัน นักเขียนจะต้องเขียนงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
โดยไม่ลอกเลียน ตัดต่อ หรือดัดแปลงงานเขียนของบุคคลอื่น
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การคัดลอกหรืออ้างอิงผลงานของผูอ้ ่นื
กรณีการคัดลอกหรืออ้างอิงงานเขียนของผูอ้ ่นื บางตอนซึง่ ทําได้ตามสมควร แต่ตอ้ งระบุ
ทีม่ าและชื่อเจ้าของลิขสิทธิ ์ผลงานทีค่ ดั ลอกให้ชดั เจน เพือ่ ให้รบั รูค้ วามเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ในงาน
ดังกล่าว โดยการคัดลอกหรืออ้างอิงจะทําได้ในขอบเขตทีก่ ฎหมายกําหนดเท่านัน้ คือจะต้องไม่ขดั ต่อ
การแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ ์ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ ์
เกินสมควร (กรณีดงั กล่าวศาลเท่านัน้ จะเป็ นผูต้ ดั สิน) หากไม่แน่ใจว่าการคัดลอก อ้างอิงดังกล่าวอยูใ่ น
ขอบเขตของกฎหมายหรือไม่ ก็ควรขออนุ ญาตเจ้าของลิขสิทธิ ์ก่อน เพือ่ ป้ องกันข้อพิพาททีจ่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต
เมื่อถูกกล่าวหาว่าละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ จะต้องทําอย่างไร
เมือ่ มีผกู้ ล่าวหาว่างานเขียนของท่านละเมิดลิขสิทธิ ์ของผูอ้ ่นื นักเขียนจะต้องปฏิบตั ดิ งั นี้ คือ
1. รวบรวมผลงานต้นฉบับทีเ่ ขียนไว้ในแต่ละครัง้ เพือ่ ใช้เป็ นหลักฐานแสดงว่าได้เขียน
ผลงานด้วยตนเองไม่ได้ลอกเลียน ตัดต่อ คัดลอก หรือดัดแปลงงานของผูอ้ ่นื
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการตีพมิ พ์ครัง้ แรกของหนังสือเล่มทีถ่ ูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ ์
3. จัดเตรียมและตรวจสอบสัญญาการอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ ์ (ถ้ามี) ว่าขอบเขตของ
สัญญาทีต่ กลงกันไว้มแี ค่ไหน อย่างไร
4. จัดหาพยานบุคคลทีอ่ า้ งอิงได้วา่ ผูเ้ ขียนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานนัน้ จริง
5. ตรวจสอบและเปรียบเทียบงานเขียนของท่านว่าละเมิดลิขสิทธิ ์ของผูก้ ล่าวหาหรือไม่
6. คู่กรณีอาจนําข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยทําหนังสือ
ถึงกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
7. กรณีทไ่ี กล่เกลีย่ ไม่สาํ เร็จ คูก่ รณีอาจนําข้อพิพาทเข้าสูอ่ นุ ญาโตตุลาการเพือ่ ตัดสินชีข้ าด
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