
วิธีดําเนินการแจงขอมูลลิขสทิธ์ิ 
1. การกรอกขอมูลและระบุรายละเอียดตางๆ   
                (1)  ช่ือเจาของลิขสิทธิ์  ใหระบุช่ือสัญชาติ  หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือนิติบุคคล (แลวแตกรณี)  และท่ีอยูของเจาของลิขสิทธิ์  
                (2)  ช่ือตัวแทน  กรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ตองการมอบอํานาจใหกับผูรับมอบ
อํานาจมาดําเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์และระบุถึงขอบเขตอํานาจ
ของผูรับมอบอํานาจ โดยใหระบุ ช่ือ สัญชาติ  หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือนิติ
บุคคล (แลวแตกรณี)  และที่อยูของผูรับมอบอํานาจ  
                (3)  สถานที่ติดตอในประเทศไทย  ใหระบุสถานที่และเบอรโทรศัพทที่
สามารถติดตอเจาของสิทธิหรือตัวแทน  เพื่อสะดวกในการติดตามเอกสารและ
ผลงาน  กรณีเอกสารและผลงานมีความไมครบถวน  
                (4)  ช่ือผูสรางสรรคหรือนามแฝง  ใหระบุช่ือ สญัชาติ  หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือนิติบุคคล  ที่อยูผูสรางสรรค นามแฝง กรณีผูสรางสรรคเปนนิติ
บุคคลใหระบุ วัน เดือน ป ที่จดทะเบียนนิติบุคคล และกรณีที่ผูสรางสรรคเสยีชีวิตแลวให
ระบุ วัน เดือน ป ที่ผูสรางสรรคเสียชีวิต  
                (5)  ช่ือผูสรางสรรครวมหรือนามแฝง  ใหระบุช่ือ  สัญชาติ  หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือนิติบุคคล  ที่อยูของผูสรางสรรคหรือนามแฝง  กรณมีีผู
สรางสรรครวมมากกวา 1 คน  ใหระบุในชองน้ี  กรณีผูสรางสรรครวมเปนนิติบุคคล  ให
ระบ ุ วัน  เดือน  ป  ที่จดทะเบียนนิติบุคคล  และกรณีที่ 
ผูสรางสรรครวมเสียชีวิตแลว  ใหระบ ุ วัน  เดือน  ป ที่ผูสรางสรรคเสียชีวติ  
                (6)  ช่ือผลงาน  ใหระบุช่ือผลงานที่สะกดถูกตอง เพื่อประโยชนในการระบุ
ในหนังสือรับรองการแจงขอมูล  
                (7)  ประเภทของงาน  ใหระบุประเภทของงานและลักษณะงานที่ประสงคจะ
ยื่นแจงขอมูลพรอมระบุผลงาน ที่ยื่นประกอบคําขอ  เชน   หนังสือ 1 เลม หรือแผน
ซีดี  1  แผน  ฯลฯ  เปนตน   
                (8)  ความเปนเจาของลิขสิทธิ์  ใหระบุวาเปนเจาของลิขสิทธิ์โดยวิธีใด เชน 
เปนผูสรางสรรค   
ผูวาจาง  ผูรับจาง  นายจาง  หรือผูรับโอนลิขสิทธิ์  ฯลฯ  เปนตน  
                (9)  ลักษณะการสรางสรรค  ใหระบุวา  เปนผูสรางสรรคขึ้นเอง
ทั้งหมด  สรางสรรคบางสวน   โดยระบุวามีสวนใดบาง  หรือ  เปนกรณีอื่นๆ  เชน  เปนผู
รวบรวมผลงาน  หรือผูดัดแปลงผลงาน  ฯลฯ   
                (10)  สถานที่สรางสรรค  ใหระบุวา  การสรางสรรคผลงานกระทําใน
ประเทศใด  
                (11)  ปที่สรางสรรค  ใหระบุปที่ทําการสรางสรรคผลงาน  
                (12)  การโฆษณางาน  ใหระบุ  วัน  เดือน  ป  และประเทศที่มีการโฆษณา
ครั้งแรก  โดยการทําสําเนางานออกจําหนายโดยความยินยอมของผูสรางสรรคและ
สําเนางานมี จํานวนมากพอสมควร  กรณ ี
ยังไมมีการโฆษณางานใหระบุโดยทําเครื่องหมายในชองยังไมไดโฆษณา  

                (13)  การแจง/จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในตางประเทศ  ใหระบุวาเคยแจง/จด
ทะเบียนลิขสิทธิ์  
ในตางประเทศหรือไม  โดยใหทําเคร่ืองหมายลงในชองการแจงหรือจด
ทะเบียน  (แลวแตกรณี)  
                 (14) การอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์  ใหระบุเครื่องหมายลงในชอง
วาเคยอนุญาต/โอน 
ลิขสิทธิ์หรือไม  เชน  หากไมเคยอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์  ใหทําเครื่องหมาย
ในชองไมเคยอนุญาตใหผูอื่นใชลิขสิทธิ์หรือโอนลิขสิทธิ์ ในงานของตน  หากเคย
อนุญาตใหใชลิขสิทธิ์/โอนลิขสิทธิ์  



ใหระบุวาอนุญาตใหใชหรือโอนลิขสิทธิ์แกใคร เมื่อใด เปนการอนุญาตโอนลิขสิทธิ์โดย
ใหสิทธิทั้งหมดหรือบางสวน และมีระยะเวลาในการอนุญาต/โอนลิขสิทธิ์เทาใด   
                 (15) การเผยแพรขอมูลลิขสิทธิ์  ใหระบุวาอนุญาตใหคนอื่นตรวจดูเอกสาร
ในแฟมคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์และผล งานหรือไม  
                 (16) การลงนามในคําขอใหเจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนเปนผูลงนาม  

2. ใบตอทายคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์  ในกรณีที่ขอมูลที่กรอกในคําขอ (ลข.01) มี
จํานวนมาก และผูขอไมอาจกรอกขอมูลไดครบถวนในแตละขอ เชน ในกรณีที่มีเจาของ
ลิขสิทธิ์  ตัวแทน ผูสรางสรรครวมมากกวา 1 คน ผูขอสามารถระบุขอมูลเพิม่เติมไดใน
ใบตอทายฯ  
 ผูลงนามในใบตอทาย คือ เจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน  

3. แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานโดยยอ  ใหระบุวิธีการและ
ขั้นตอนในการสรางสรรคผลงานโดยยอหรือแรงบันดาลใจในการ สรางสรรคผลงาน  
 ผูลงนามในแบบแสดงรายละเอียดการสรางสรรคผลงานโดยยอ คือ เจาของลิขสิทธิ์
หรือ 
ตัวแทน  

4. หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์  ใหระบุช่ือเจาของลิขสิทธิ์ ที่อยู 
ทะเบียนนิติบุคคล 
(ถามี)  ประเภทของงานลิขสิทธิ์  ช่ือผลงาน และระบุวันที่ยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์   
 ผูลงนามในหนังสือรับรองความเปนเจาของลิขสิทธิ์ คือ เจาของลิขสิทธิ์  เทานั้น  

5. ผลงานลิขสิทธิ์ที่ใชยื่นประกอบคําขอ   
               - วรรณกรรม  เชน  หนังสือ ชุดเอกสาร แผนซีดี ฯลฯ  
               - โปรแกรมคอมพิวเตอร  เชน  สําเนา Source Code จํานวน 10 หนาแรก
และ 10 หนา สุดทาย หรือสงซีดีหรอืแผนดิสกบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร และในกรณีที่
มี Source Code นอยกวา 50 หนา ใหสงแผนซีดีหรือแผนดิสกบรรจุโปรแกรม
คอมพิวเตอร โดยเจาของลิขสิทธิ์อาจผนึกและลงลายมือช่ือกํากับดวยก็ได  
               - นาฏกรรม  เชน  แผนซีดี ภาพการแสดงพรอมบรรยายประกอบทาทางทุก
ขั้นตอน ฯลฯ  
               - ศิลปกรรม  เชน  ภาพถายผลงาน  ภาพรางผลงาน  ภาพพิมพเขียว   
               - สิ่งบันทึกเสียง  เชน  แผนซีดี  เทปเพลง ฯลฯ  
               - โสตทัศนวัสดุ  เชน  แผนซีดี  แผนดีวีดี ฯลฯ  
               - ภาพยนตร  เชน  แผนซีดี  แผนดีวีดี ฯลฯ  
               - ดนตรีกรรม  เชน  เน้ือเพลง  แผนซีดี  เทปเพลง  โนตเพลง  ฯลฯ  
               - แพรเสียงแพรภาพ  เชน  แผนวีซีดี  แผนซีดี ฯลฯ  
               - งานอื่นใดอันเปนงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนก
ศิลปะ เชน ภาพถายของผลงาน ฯลฯ   

6. เอกสารที่ใชประกอบการแจงขอมูลลิขสิทธิ์  
               1.  สําเนาบัตรประชาชน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีเปนบุคคล
ธรรมดา) 
               2.  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกใหไมเกิน 6 เดือน 
ของเจาของลิขสิทธิ์   
 (กรณีเปนนิติบุคคล)  
               3. หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน
ของผูรับมอบอํานาจ  พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง (กรณีมีการมอบอํานาจ) 



               4. หนวยงานหรือองคกรของรัฐบาลใชสําเนาหนังสือแตงตั้งผูบริหาร
หนวยงานหรือ องคกรฯ รวมทั้งสําเนาบัตรประชาชนของผูยื่นคําขอ พรอมรบัรองสําเนา
ถูกตอง  
               5.  มูลนิธิใชสําเนาหนังสือการจดทะเบียนตั้งมูลนิธิ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง  

 


