คูมือลิขสิทธิ์สําหรับนักเขียน
บทนิยาม
นักเขียนหมายถึง ผูแตงหรือผูประพันธงานเขียนประเภทตางๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง
เชน นวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี ตํารา บทความ ความเรียง กวีนิพนธ ฯลฯ
สิ่งที่ไดรับความคุมครอง
สิ่งที่จะไดรับความคุมครองคืองานที่นักเขียนไดสรางสรรคขึ้น สวนชื่อเรื่อง แนวความคิด

ขอมูล สถิติ ขอเท็จจริง ขาว หรือบทบัญญัติของกฎหมายเปนสิ่งที่ไมมีลิขสิทธิ์
การคุมครองงานลิขสิทธิ์
นักเขียนจะไดรับความคุมครองโดยอัตโนมัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันทีท่ีสรางสรรคผลงาน
โดยไมตองจดทะเบียน หรือไปจดแจงตอหนวยงานใด
แมนักเขียนจะไดรับการคุมครองสิทธิในผลงานของตนเองโดยทันที แตนักเขียนสามารถนํา
ผลงาน (หนังสือหรือแผนซีดี) มาแจงขอมูลลิขสิทธิท์ ี่กรมทรัพยสินทางปญญาโดยไมเสียคาใชจา ยใดๆ
ทั้งสิ้น และกรมทรัพยสินทางปญญาจะออกหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถใชเปนหลักฐาน
เบื้องตนในการแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ได ขณะเดียวกันยังสามารถใชเปนหลักประกันการกูยืม
เงินจากธนาคารที่เขารวมโครงการ ตามนโยบายแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุนไดดวย
นอกจากนี้ นักเขียนยังอาจแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิใ์ นผลงานของตนโดยแสดงขอความ
เชน “สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย .......” หรือ แสดงสัญลักษณ ©
สิทธิของนักเขียน
นักเขียนจะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในงานเขียนของตนที่จะทําการใดๆ ดังตอไปนี้
1. ทําซ้ํา เชน การทําสําเนา การดาวนโหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร หรือจัดพิมพงาน
เปนรูปเลม เปนตน
2. ดัดแปลง เชน การนํางานวรรณกรรมไปแปลเปนภาษาตางประเทศ หรือนําไปจัดทําเปน
บทละครโทรทัศน หรือบทภาพยนตร เปนตน
3. เผยแพรตอ สาธารณชน เชน การนําผลงานเผยแพรลงในเว็บไซตตางๆ และการจําหนาย
จาย แจกงานเขียน เปนตน
4. อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิ ไดแก อนุญาตใหสํานักพิมพนําไปจัดพิมพ จัดจําหนาย อนุญาต
ใหดัดแปลงหรืออนุญาตใหนําไปดาวนโหลด และเผยแพรลงในเว็บไซตตางๆ
5. ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น ไดแก การโอนผลตอบแทนที่ไดจากคาลิขสิทธิ์ใหแก
บุคคลอื่น
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การแสดงขอมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
นักเขียนควรระบุขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับงานทีต่ นไดสรางสรรคขึ้น เชน ชื่อผลงาน ชื่อผูสรางสรรค
ชื่อเจาของลิขสิทธิ์ ชื่อสํานักพิมพ ปที่สรางสรรค ปที่พิมพ/โฆษณา ปริมาณที่อนุญาตใหใชงานได
โดยไมตองขอความยินยอม เพื่อใหผูอื่นรับรูขอมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเพื่อประโยชนแกผูที่ประสงค
จะใชงาน ในการติดตอขออนุญาตใชสทิ ธิในงานนั้น
อายุการคุมครองลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์งานเขียนจะมีตลอดอายุของนักเขียนผูนั้นนับแตสรางสรรคผลงาน และตอไปอีก 50 ป
นับแตนักเขียนผูนั้นเสียชีวติ
การกระทําอยางไรคือการละเมิดลิขสิทธิ์
การละเมิดลิขสิทธิ์มีไดหลายรูปแบบ เชน
- นําผลงานของนักเขียนไปรวมเลม(อาทิ นํางานของนักเขียนหลายคนมารวมเลม)
โดยไมไดรับอนุญาต
- นําผลงานไปเผยแพรทางอินเตอรเน็ตโดยไมไดรับอนุญาต
- นําผลงานไปจัดพิมพเปนรูปเลมโดยไมไดรับอนุญาต
- นําผลงานไปดัดแปลง (อาทิ ใชเนื้อเรื่องเดิม ใสชื่อเรื่องใหม) โดยไมไดรับอนุญาต
ฯลฯ
เมื่อถูกละเมิดลิขสิทธิ์นักเขียนควรทําอยางไร
เมื่อนักเขียนถูกละเมิดลิขสิทธิ์จะตองดําเนินการดังนี้
1. ในเบื้องตนนักเขียนจะตองตรวจสอบผลงานของตนเองกับงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์วา
มีการทําซ้ํากันหรือไม อยางไร โดยตรวจสอบอยางรอบคอบและระมัดระวัง เนื่องจากปจจุบันมี
งานเขียนที่มีลักษณะใกลเคียงกันเปนจํานวนมาก
2. เมื่อพบวามีการทําซ้ํา จนมั่นใจวาถูกละเมิดลิขสิทธิ์แลว หากงานที่ถูกละเมิดนั้น
เปนหนังสือ ใหแจงไปยังสํานักพิมพที่จัดพิมพเพื่อใหดําเนินการตรวจสอบ และตองแจงแกผูกระทํา
ละเมิดในทันที
3. เจรจากับสํานักพิมพและผูกระทําละเมิดวาจะชดใชคา เสียหายอยางไร
4. หากไมสามารถเจรจาตกลงกันได อาจทําหนังสือถึงกรมทรัพยสินทางปญญาขอให
กรมทรัพยสินทางปญญาไกลเกลี่ยขอพิพาทดังกลาว (ไมมีคาใชจาย)
หากการดําเนินการตามขอ 3 และขอ 4 ไมบรรลุผล อาจเลือกดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งได ดังนี้
1) คูก รณีอาจนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการของอนุญาโตตุลาการ กรมทรัพยสินทางปญญา
เพื่อตัดสินชี้ขาด คําตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเปนทีส่ ุด ไมสามารถดําเนินคดีในชั้นศาลไดอีก (เวนแต
เปนคําชี้ขาดที่ขัดตอกฎหมาย)
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กระบวนการอนุญาโตตุลาการมีคาใชจาย ดังนี้

ไมมีทุนทรัพย

คิดอัตรารอยละ
ของทุนทรัพย
-

ไมเกิน 1,000,000 บาท

1

1,000,001-5,000,000 บาท

1

5,000,001 บาทขึ้นไป

1.5

ทุนทรัพยทเี่ รียกรอง

ขั้นต่ํา

ขั้นสูง

ไมต่ํากวา
5,000 บาท
ไมต่ํากวา
5,000 บาท
ไมต่ํากวา
20,000 บาท
ไมต่ํากวา
75,000 บาท

ไมเกิน
10,000 บาท
ไมเกิน
10,000 บาท
ไมเกิน
50,000 บาท
ไมเกิน
120,000 บาท

2) นักเขียนอาจฟองรองใหดําเนินคดีตอศาล ซึ่งทําได 2 กรณี คือ
2.1 การฟองรองดําเนินคดีอาญา นักเขียนสามารถฟองรองผูละเมิดลิขสิทธิ์เปน
คดีอาญาได หรืออาจใชสิทธิในทางอาญาโดยการแจงความรองทุกขตอเจาพนักงานตํารวจ โดยเจาหนาที่
ตํารวจจะเปนผูดําเนินการสอบสวน สรุปสํานวนคดี และเสนอพนักงานอัยการเพื่อฟองรองดําเนินคดีแก
ผูละเมิดลิขสิทธิ์ตอไป
2.2 นักเขียนฟองคดีแพงเพื่อเรียกรองคาเสียหายเพิ่มเติมจากการละเมิดลิขสิทธิ์
นั้นๆไดอีก ในกรณีที่คาเสียหายในคดีอาญาไมคุมกับความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น
อยางไรก็ดี หากนักเขียนไมประสงคจะฟองรองดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําละเมิด
นักเขียนอาจฟองรองเรียกคาเสียหายในคดีแพงเพียงอยางเดียวก็ได
อายุความในการดําเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์
เมื่อถูกละเมิดลิขสิทธิ์ นักเขียนจะตองฟองรองดําเนินคดีภายใน 3 ป นับแตวันทีร่ ูวามีการละเมิด
และรูตวั ผูกระทําการละเมิด แตตองไมเกิน 10 ป นับแตวันที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ กรณีที่นักเขียนตอง
แจงความรองทุกขเพื่อดําเนินคดีผูละเมิดลิขสิทธิ์ นักเขียนจะตองแจงความรองทุกขภายใน 3 เดือนนับแต
รูวามีการละเมิดและรูตวั ผูก ระทําละเมิด
เขียนหนังสืออยางไรไมใหละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น
การสรางสรรคงานลิขสิทธิ์
การสรางสรรคผลงานลิขสิทธิ์ ผูสรางสรรคจะตองสรางสรรคดวยตนเองคือไมคัดลอกงาน
ของผูอื่น กรณีของงานเขียนก็เชนกัน นักเขียนจะตองเขียนงานจากความคิดสรางสรรคของตนเอง
โดยไมลอกเลียน ตัดตอ หรือดัดแปลงงานเขียนของบุคคลอื่น
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การคัดลอกหรืออางอิงผลงานของผูอื่น
กรณีการคัดลอกหรืออางอิงงานเขียนของผูอื่นบางตอนซึ่งทําไดตามสมควร แตตองระบุ
ที่มาและชื่อเจาของลิขสิทธิผ์ ลงานที่คัดลอกใหชัดเจน เพื่อใหรับรูความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงาน
ดังกลาว โดยการคัดลอกหรืออางอิงจะทําไดในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดเทานั้น คือจะตองไมขัดตอ
การแสวงหาประโยชนตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์
เกินสมควร (กรณีดังกลาวศาลเทานั้นจะเปนผูตัดสิน) หากไมแนใจวาการคัดลอก อางอิงดังกลาวอยูใน
ขอบเขตของกฎหมายหรือไม ก็ควรขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์กอน เพื่อปองกันขอพิพาทที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
เมื่อถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธิ์จะตองทําอยางไร
เมื่อมีผูกลาวหาวางานเขียนของทานละเมิดลิขสิทธิข์ องผูอื่น นักเขียนจะตองปฏิบตั ิดังนี้ คือ
1. รวบรวมผลงานตนฉบับทีเ่ ขียนไวในแตละครั้ง เพื่อใชเปนหลักฐานแสดงวาไดเขียน
ผลงานดวยตนเองไมไดลอกเลียน ตัดตอ คัดลอก หรือดัดแปลงงานของผูอื่น
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการตีพิมพครั้งแรกของหนังสือเลมที่ถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธิ์
3. จัดเตรียมและตรวจสอบสัญญาการอนุญาตใหใชงานลิขสิทธิ์ (ถามี) วาขอบเขตของ
สัญญาที่ตกลงกันไวมีแคไหน อยางไร
4. จัดหาพยานบุคคลที่อางอิงไดวาผูเขียนเปนผูสรางสรรคผลงานนัน้ จริง
5. ตรวจสอบและเปรียบเทียบงานเขียนของทานวาละเมิดลิขสิทธิ์ของผูกลาวหาหรือไม
6. คูกรณีอาจนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยทําหนังสือ
ถึงกรมทรัพยสินทางปญญา
7. กรณีทไี่ กลเกลี่ยไมสําเร็จ คูกรณีอาจนําขอพิพาทเขาสูอ นุญาโตตุลาการเพื่อตัดสินชีข้ าด
นักเขียนที่มีปญหาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ สามารถขอคําแนะนําหรือปรึกษาไดที่ สํานักลิขสิทธิ์
กรมทรัพยสินทางปญญา โทรศัพทหมายเลข 02-5474633, 02-5474634 หรือ www.ipthailand.org
จัดทําโดย
คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา
การคุมครองลิขสิทธิ์วรรณกรรมและงานที่เกีย่ วของ
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