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กรมทรั พยสิน ทางปญญาใชเวลา 1 – 3 เดือ น
ในการออกหนังสือรับรองของสํานักลิขสิทธิ์

ขั้นตอนและคําแนะนําในการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์
1. ผูมีความประสงคจะยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ใหยื่นเอกสารดังตอไปนี้
1.1) แบบฟอรมประกอบคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ (สําหรับบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน)
1.2) ผลงานที่ตองการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์
- งานวรรณกรรม ใหใชสําเนาปกหนังสือ และสําเนาเอกสาร 5 หนาแรก และ 5 หนาสุดทาย หรือ
แผนซีดีที่บรรจุผลงาน (ถามี)
- งานโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหใชสําเนา Source Code จํานวน 5 หนาแรก และ 5 หนาสุดทาย
หรือแผนซีดีบรรจุโปรแกรมคอมพิวเตอร
- งานนาฏกรรม ใหใชแผนวีซีดีที่บ รรจุผ ลงาน หรือภาพการแสดงพรอมคํา บรรยายประกอบ
ทาทางทุกขั้นตอน
- งานศิลปกรรม ใหใชภาพถายผลงาน หรือภาพรางผลงาน หรือภาพพิมพเขียว หากเปนงาน
ประติมากรรม ใหใชภาพถายผลงานทั้ง 4 ดาน [ดานซาย ดานขวา ดานหนา และดานหลัง]
- งานดนตรีกรรม ใหใชแผนซีดีที่บรรจุผลงาน เอกสารเนื้อเพลงหรือโนตเพลง
- งานโสตทัศนวัสดุ ใหใชแผนวีซีดี หรือแผนดีวีดี ที่บรรจุผลงาน
- งานภาพยนตร ใหใชแผนวีซีดี หรือแผนดีวีดี ที่บรรจุผลงาน
- งานสิ่งบันทึกเสียง ใหใชแผนซีดีที่บรรจุผลงาน
- งานแพรเสียงแพรภาพ ใหใชแผนซีดี แผนวีซีดี หรือแผนดีวีดี ที่บรรจุผลงาน
- งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ใหใชภาพถายผลงานหรือแผน
ซีดีที่บรรจุผลงาน
1.3) สํ า เนาบั ต รผู สรางสรรคผลงาน (บั ต รที่ ทางราชการออกใหมี เ ลขประจํ า ตั ว 13 หลั ก ไดแก บั ต ร
ประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือ ใบขับขี่) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
- กรณีมีผุสรางสรรคผลงานรวมหลายคน ใหแนบสําเนาบัตร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด มา
พรอมกัน
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2. เจาหนาที่ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ไดแก
- แบบคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ (แบบ ลข.01)
- หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์
- หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์
- หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
3. ศูนยทรัพยสินทางปญญาสงเอกสารใหผูสรางสรรคลงนาม
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คู่มือลิขสิทธิ์

คำ�นำ�
คู่มือลิขสิทธิ์เล่มนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำ�เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และผูท้ มี่ คี วามสนใจด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการคุม้ ครองด้าน
ลิขสิทธิม์ ากขึน้ ซึง่ ในปัจจุบนั หลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การนำ�พาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) ที่ให้
ความสำ�คัญกับทุนทางปัญญาและการบริหารจัดการองค์ความรูโ้ ดยเฉพาะอย่างยิง่ ทรัพย์สนิ
ทางปัญญาอันเป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์ของคนในประเทศในการที่จะเสริมสร้างความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลก
สาระเนื้ อ หาในเอกสารเล่มนี้จะเน้นเรื่องลิขสิ ท ธิ์ ตลอดจนคำ � แนะนำ � ในการ
เตรียมข้อมูลในการจดแจ้งลิขสิทธิ์ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะสามารถนำ�ความรู้
ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ต่อไปในภายภาคหน้า

จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
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คู่มือลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ คือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำ�การใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำ�ขึ้น โดยการแสดงออกตาม
ประเภทงานลิขสิทธิ์ต่างๆ ลิขสิทธิ์เป็นงานหรือความคิดสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม หรือ
งานอื่นใดในแผนกวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังรวมทั้งสิทธิ์ข้างเคียง คือการนำ�เอางานด้านสิทธิ์ออกแสดง เช่น
นักแสดง ผู้บันทึกเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ในการบันทึกหรือถ่ายทอดเสียงหรือภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งาน
ฐานข้อมูล (Database) คือ ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิในการทำ�ซํ้า หรือดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำ�เนา งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิง่ บันทึกเสียง รวมทัง้ สิทธิใ์ นการให้ประโยชน์อนั เกิดจาก
ลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น และสิทธิในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ ในงานอันมีลิขสิทธิ์

1. ประเภทของลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิใ์ ห้ความคุม้ ครองสำ�หรับการแสดงออกซึง่ ความคิด (expression of idea) โดยประเภทของงาน
ที่ได้รับการคุ้มครองตาม พรบ. ลิขสิทธิ์นี้ สามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
1.1 งานวรรณกรรม ได้แก่ หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำ�ปราศรัยสุนทรพจน์ และ
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 งานนาฏกรรม งานเกี่ยวกับการรำ� การเต้น การทำ�ท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และ
		 ให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย
1.3 งานศิลปกรรม โดยงานศิลปกรรมนี้ยังแบ่งประเภทเป็นอีก 7 ประเภท ดังนี้
		 1.3.1 งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รปู ทรงทีป่ ระกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิง่ อืน่ อย่างใดอย่างหนึง่
			 หรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง
		 1.3.2 งานประติ ม ากรรม ได้ แ ก่ งานสร้ า งสรรค์ รู ป ทรงที่ เ กี่ ย วกั บ ปริ ม าตรที่ สั ม ผั ส และจั บ ต้ อ งได้
		 1.3.3 งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความรวมถึง
			 แม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย
		 1.3.4 งานสถาปั ต ยกรรม ได้ แ ก่ งานออกแบบอาคารหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง งานออกแบบตกแต่ ง
			 ภายในหรื อ ภายนอก ตลอดจนบริ เวณของอาคารหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง หรื อ การสร้ า งสรรค์
			 หุ่นจำ�ลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
		 1.3.5 งานภาพถ่ า ย ได้ แ ก่ งานสร้ า งสรรค์ ภ าพที่ เ กิ ด จากการใช้ เ ครื่ อ งมื อ บั น ทึ ก ภาพโดยให้ แ สง
			 ผ่ า นเลนซ์ ไ ปยั ง ฟิ ล์ ม หรื อ กระจก และล้า งด้ ว ยนํ้ า ยาซึ่ ง มี สู ต รเฉพาะ หรื อ ด้ ว ยกรรมวิ ธี ใ ดๆ
			 อันทำ�ให้เกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น
		 1.3.6 งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับ
			 ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์
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		 1.3.7 งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นำ�เอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
			 รวมกั น ไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งอื่ น นอกเหนื อ จากการชื่ น ชมในคุ ณ ค่ า ของตั ว งานดั ง กล่ า วนั้ น
			 เช่น นำ�ไปใช้สอย นำ�ไปตกแต่งวัสดุหรือสิง่ ของอันเป็นเครือ่ งใช้ หรือนำ�ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ทางการค้า
1.4 งานโสตทัศนวัสดุ ลำ�ดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะ
		 นำ � มาเล่ น ซํ้า ได้ อี ก โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จำ � เป็ น สำ � หรั บ การใช้ วั ส ดุ นั้ น และให้ ห มายความรวมถึ ง เสี ย ง
		 ประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี
1.5 งานภาพยนตร์ เป็นลำ�ดับของภาพ ซึ่งสามารถนำ�ออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถ
		 บั น ทึ ก ลงบนวั ส ดุ อื่ น เพื่ อ นำ � ออกฉายต่ อ เนื่ อ งได้ อ ย่ า งภาพยนตร์ และให้ ห มายความรวมถึ ง เสี ย ง
		 ประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย ถ้ามี
1.6 งานสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง งานอั น ประกอบด้ ว ยลำ � ดั บ ของเสี ย งดนตรี เสี ย งการแสดง หรื อ เสี ย งอื่ น ใด
		 โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนำ�มาเล่นซํ้าได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำ�เป็น
		 สำ�หรับการใช้วัสดุ
1.7 ดนตรีกรรม งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะมีทำ�นองและคำ�ร้องหรือ
		 มีทำ�นองอย่างเดียว และรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
1.8 งานแพร่ เ สี ย งแพร่ ภ าพ งานที่ นำ � ออกสู่ ส าธารณชนโดยการแพร่ เ สี ย งทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
		 การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน
1.9 งานอื่นใด อันเป็นงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

2. สิ่งที่กฎหมายไม่ให้การคุ้มครอง

กฎหมายลิขสิทธิ์นี้จะไม่ครอบคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำ�งาน หรือ
แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดย พรบ. ลิขสิทธิ์นี้ ได้กำ�หนดสิ่ง
ที่ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ อันได้แก่
2.1 ข่ า วประจำ � วั น และข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า งๆ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เพี ย งข่ า วสารอั น มิ ใช่ ง านในแผนกวรรณคดี
		 แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
2.2 รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
2.3 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ คำ�ชีแ้ จง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอืน่ ใด
		 ของรัฐหรือของท้องถิ่น
2.4 คำ�พิพากษา คำ�สั่ง คำ�วินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
2.5 คำ�แปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ
		 หรือของท้องถิ่นจัดทำ�ขึ้น
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3. การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
3.1
3.2
		
		
3.3
		
3.4
		
		
3.5
		
		
		
		
		
		
3.6
		
		
3.7
3.8

ในฐานะผู้สร้างสรรค์
จากการจ้างแรงงาน งานทีผ่ สู้ ร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขนึ้ ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ท�ำ เป็นหนังสือ
ตกลงกันไว้เป็นอย่างอืน่ ให้ลขิ สิทธิใ์ นงานนัน้ เป็นของผูส้ ร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสทิ ธิน�ำ งานนัน้ ออกเผยแพร่
ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น
จากการจ้างทำ�ของ งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์
ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
การดั ด แปลง งานใดมี ลั ก ษณะเป็ น การดั ด แปลงงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ โ ดยได้ รั บ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้ดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง
การรวบรวม งานใดมีลกั ษณะเป็นการนำ�เอางานอันมีลขิ สิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ มารวบรวมหรือประกอบ
เข้ากันโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นการนำ�เอาข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอ่าน
หรือถ่ายทอดได้โดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณ์อื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเข้ากันหากผู้ที่ได้รวบรวม
หรือประกอบเข้ากันได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันซึ่งงานดังกล่าวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดลำ�ดับ
ในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลอื่น ใผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้
รวบรวมหรือประกอบเข้ากันตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์
ที่มีอยู่ในงาน หรือข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกนำ�มารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน
ฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอืน่ ใดของรัฐหรือของท้องถิน่ ย่อมมีลขิ สิทธิ์
ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้าง หรือตามคำ�สั่งหรือในความควบคุมของตน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้
เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
การรับโอน
ทางมรดก

4. อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์

อายุลิขสิทธิ์ทั่วไป จะมีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีต่อไปอีกห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
➢ กรณีมผี สู้ ร้างสรรค์รว่ ม มีอยูต่ ลอดอายุของผูส้ ร้างสรรค์รว่ ม และมีตอ่ ไปอีกห้าสิบปีนบั แต่ผสู้ ร้างสรรค์รว่ ม
		 คนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
➢ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล จะมีอายุห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น
➢ งานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏสร้างสรรค์ จะมีอายุห้าสิบปีนับแต่สร้างสรรค์
		 งานนั้นขึ้น
➢ งานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ จะมีอายุห้าสิบปี
		 นับแต่สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
➢ งานศิลปะประยุกต์ จะมีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
➢ งานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้าง หรือตามคำ�สั่ง หรือในความควบคุม จะมีอายุห้าสิบปีนับแต่สร้างสรรค์
		 งานนั้นขึ้น
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5. การละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การทำ�ซํ้าหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
โดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายความว่า การทำ�ให้ปรากฏต่อสาธารณชน อาจจะเป็นการทำ�ให้ปรากฏ
ด้วยเสียงและหรือภาพ การจำ�หน่าย หรือโดยวิธีอื่นใด
โดยการละเมิดลิขสิทธิ์ในปัจจุบันนี้ อาจจะเป็นการละเมิดได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง : คือ การทำ�ซํ้า ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน รวมทั้ง
การนำ�ต้นฉบับหรือสำ�เนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม : คือ การกระทำ�ทางการค้า หรือการกระทำ�ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิด
ลิขสิทธิด์ งั กล่าวข้างต้นโดยผูก้ ระทำ�รูอ้ ยูแ่ ล้ว ว่างานใดได้ท�ำ ขึน้ โดยละเมิดลิขสิทธิข์ องผูอ้ นื่ แต่กย็ งั กระทำ�เพือ่ หากำ�ไร
จากงานนั้น ได้แก่ การขาย มีไว้เพื่อขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เสนอให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจก
จ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และนำ�หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
➢ กรณีงานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง นอกจากการทำ�ซํ้า ดัดแปลง ที่ถือเป็นการละเมิด
แล้ว พรบ.ลิขสิทธิน์ ยี้ งั ได้ก�ำ หนดไว้วา่ การละเมิดงานประเภทนีใ้ ห้รวมถึงการให้เช่าต้นฉบับหรือสำ�เนางานดังกล่าวด้วย
➢ สำ�หรับงานแพร่เสียงแพร่ภาพนั้น การละเมิดงานประเภทนี้ให้รวมถึง จัดทำ�โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์
สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แพร่เสียงแพร่ภาพซํ้า ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน จัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นใน
ทางการค้า
นอกจาก พรบ. ลิขสิทธิ์ ยังได้กล่าวว่าหาก ผูใ้ ดรูอ้ ยูแ่ ล้วหรือมีเหตุอนั ควรรูว้ า่ งานใดได้ท�ำ ขึน้ โดยละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้อื่น กระทำ�อย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำ�ไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำ�การละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำ�ดังต่อ
ไปนี้
		 - ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
		 - เผยแพร่ต่อสาธารณชน
		 - แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
		 - นำ�หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร
ดังนั้นถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระทำ�การทำ�ซํ้าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น แต่หากทราบว่างานที่
ตนนำ�มาเพื่อกระทำ�การตามข้อ 1-4 ข้างต้นเป็นงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทางกฎหมายก็ให้ถือว่าเป็นผู้ที่ทำ�การละเมิด
ลิขสิทธิ์เช่นกัน เช่น นายไก่ทราบว่าซีดีเพลงที่ตนเองนำ�มาจากนายหน่อยเพื่อจำ�หน่ายในร้านนั้น เป็นซีดีที่นายหน่อย
ได้ทำ� copy โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่นายไก่ก็ยังนำ�มาจำ�หน่ายอยู่ เพราะถือว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้
ลงมือ copy กรณีนี้ก็ถือว่านายไก่เป็นผู้ที่ทำ�การละเมิดลิขสิทธิ์เช่นกันกับนายหน่อย เพราะนายไก่ทราบอยู่แล้วซีดีที่
นายหน่อยทำ�มานั้นเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
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หลักการในการพิจารณาการละเมิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในงานด้านวรรณกรรม ซึ่งในปัจจุบันนี้แทบจะ
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่ติดอันดับต้นๆในเอเชีย
ที่มีการละเมิดสูง ซึ่งก่อนที่จะพูดถึงการกระทำ�อะไรที่ถือว่าเป็นการละเมิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็ต้องขอกล่าวถึง
ความหมายก่อน
ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537 ได้ให้คำ�จำ�กัดความไว้ว่า หมายความว่า คำ�สั่ง
ชุดคำ�สัง่ หรือสิง่ อืน่ ใดทีน่ �ำ ไปใช้กบั เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ท�ำ งานหรือเพือ่ ให้ได้รบั ผลอย่างหนึง่
อย่างใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด
การกระทำ�อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถือว่าเป็นการละเมิด
1. ทำ�ซํ้าหรือดัดแปลง
ทำ�ซํ้า ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หมายถึง คัดลอกหรือทำ�สำ�เนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระสำ�คัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำ�งานขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งจะเห็นใช้คำ�ทับศัพท์กันบ่อยๆ ว่า copy ซึ่งก็มีความหมายเดียวกันกับคำ�ว่าทำ�ซํ้า
โดยการทำ�ซํา้ นัน้ อาจจะเกิดจาการใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การทำ�สำ�เนาโดยผูใ้ ช้งาน ซึง่ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ทเี่ กิดขึน้ บ่อยทีส่ ดุ ในกลุม่ ผูใ้ ช้งาน ได้แก่การทำ�สำ�เนาแจกจ่ายระหว่างผูใ้ ช้งาน รวมทัง้ การติดตัง้ ซอฟต์แวร์ลง
ในคอมพิวเตอร์เกินจำ�นวนสิทธิที่ได้รับ แม้ว่าจะเป็นการกระทำ�จากซอฟต์แวร์ต้นฉบับของแท้ ก็ถือว่าเป็นการละเมิด
ดัดแปลง หมายความว่า ทำ�ซํ้าโดยเปลีย่ นรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิม่ เติม หรือจำ�ลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็น
สาระสำ�คัญโดยไม่มลี กั ษณะเป็นการจัดทำ�งานขึน้ ใหม่ ทัง้ นี้ ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยในส่วนทีเ่ กีย่ วกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให้หมายความรวมถึง ทำ�ซํ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอัน
เป็นสาระสำ�คัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำ�ขึ้นใหม่
ในเรื่องของการทำ�ซํ้า หรือดัดแปลง นอกจากจะจะพิจารณาว่าเป็นการกระทำ�โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ สิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นลำ�ดับต่อมาคือ ความเหมือนของงานทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ
ฝ่ายที่เป็นผู้ละเมิด

6. ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ได้วางหลักไว้ในการยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ว่าถ้าได้ทำ�การละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นแต่การกระทำ�
นัน้ ไม่ถอื ว่าเป็นความผิด ถ้าการกระทำ�นัน้ ไม่ขดั ต่อการแสวงหาประโยชน์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอนั ชอบด้วย
กฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวนี้ได้แก่
6.1 วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำ�เพื่อหากำ�ไร
6.2 ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง
6.3 ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำ�ผลงาน
6.4 เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน
6.5 ทำ�ซํ้า ดัดแปลง นำ�ออกแสดง หรือทำ�ให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงาน
		 ซึ่งมีอำ�นาจตามกฎหมาย
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6.6 ทำ�ซํ้า ดัดแปลง นำ�ออกแสดง หรือทำ�ให้ปรากฏโดยผู้สอน
6.7 ทำ�ซํ้า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทำ�บทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา
6.8 นำ�งานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
6.9 การทำ�ซํ้าโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำ�ไร
6.10 การนำ�งานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสม โดยมิได้
จัดทำ�ขึ้นหรือดำ�เนินการ เพื่อหากำ�ไร
นอกจากนั้นกฎหมายยังได้บัญญัติเพิ่มเติม ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีก ารกระทำ�แก่โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ ไว้ดังนี้
➢ วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
➢ ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของสำ�เนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
➢ ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำ�ผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
➢ เสนอรายงานข่าวทางสือ่ สารมวลชนโดยมีการรับรูถ้ งึ ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิใ์ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้
➢ ทำ�สำ�เนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจำ�นวนที่สมควรเพื่อป้องกันการสูญหาย
➢ ทำ�ซํา้ ดัดแปลง นำ�ออกแสดง หรือทำ�ให้ปรากฏเพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึง่
		 มีอำ�นาจตามกฎหมาย
➢ ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
➢ จัดทำ�สำ�เนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรักษาไว้สำ�หรับการอ้างอิง หรือค้นคว้า

1.
2.
3.
4.

หนังสืออ้างอิง

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546
วิศษิ ฐ์ ศรีพบิ ลู ย์ (2548) “คำ�อธิบายพร้อมตัวบทกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา” สํานักพิมพ์ทพิ ยดา พิมพครัง้ ที่ 3
ไชยยศ เหมะรัชตะ (2548) “ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” สํานักพิมพ์ นิติธรรม พิมพครั้งที่ 5
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ขั้นตอนและคำ�แนะนำ�ในการยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผูม้ คี วามประสงค์จะยืน่ จดแจ้งลิขสิทธิ์ ให้ยนื่ เอกสารดังต่อไปนีท้ สี่ �ำ นักงาน
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
		 1.1 แบบฟอร์มประกอบคำ�ขอยืน่ จดแจ้งลิขสิทธิ์ (สามารถ download ได้จาก http:// www.ip.kku.ac.th)
		 1.2 ผลงานที่ต้องการยื่นจดแจ้ง 2 ชุด
			 - หนังสือ, ตำ�รา, คู่มือต่างๆ (ทำ�แป็นรูปเล่ม โดยมีคำ�นำ� สารบัญ พร้อมอ้างอิง)
			 - กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ พร้อม
			 - ในกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ขอสำ�เนา Source Code หากมีจำ�นวนมากกว่า 20 หน้า ให้เอา
สำ�เนา Source Code เฉพาะ10 หน้าแรก และ 10 หน้าสุดท้าย
		 1.3 สำ�เนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่) กรณีมีผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ร่วมหลายคน ให้แนบสำ�เนาบัตรประชาชนขอผู้สร้างสรรค์งทุกคน พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง 1 ชุด มาพร้อมกัน
2. เจ้าหน้าที่จะดำ�เนินการจัดทำ�แบบฟอร์มคำ�ขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และเอกสารประกอบต่างๆ จากนั้นส่งให้
ผู้สร้างสรรค์และคณะลงนาม
3. ส่งเอกสารให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงนาม
4. ส่งเอกสารไปยังสำ�นักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

		 .....................................................................
		 		 			
		 -
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การดำ�เนินการต่างๆขั้นตอนที่ 1 -4 ใช้เวลาประมาณ 1- 2 สัปดาห์
ระยะเวลาการออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิข์ องสำ�นักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ใช้เวลาประมาณ 1- 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของสำ�นักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
การดำ�เนินการต่างๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สำ�นักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11/19/11 8:50 AM

คู่มือลิขสิทธิ์

แบบฟอร์มประกอบคำ�ขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ (สำ�หรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
1. ชื่อผลงาน..............................................................................................................................................
2. ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์
วรรณกรรม
นาฏกรรม
ศิลปกรรม
โสตทัศนวัสดุ
สิ่งบันทึกเสียง 		

ดนตรีกรรม
ภาพยนตร์
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

3. รายชื่อผู้สร้างสรรค์และสถานที่ติดต่อ (กรณีมีมากกว่า 7 คน ให้ใช้แผ่นต่อท้ายได้)
ลำ�ดับที่

ชื่อ
เลขประจำ�
นามสกุล ตัวบัตร
ประชาชน

ว/ด/ป
เกิด

ที่อยู่

โทรศัพท์ ส่วนร่วม
(%)

ลาย
เซ็นต์

ว/ด/ป

1
2
3
4
5
6
7

4. ชื่อศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (เฉพาะกรณีที่ต้องการให้นับ KPI เป็นของศูนย์)
………………………………………………………………………………………………………………...……..................................
5. วัน/เดือน/ปีทสี่ ร้างสรรค์.......................................................................................................................
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6. การโฆษณางาน (การนำ�สำ�เนางานออกจำ�หน่ายโดยความยินยอมของผู้สร้างสรรค์ โดยสำ�เนา
มีจำ�นวนมากพอสมควร)
ยังไม่ได้โฆษณา
ได้โฆษณาแล้วโดยโฆษณาครั้งแรกเมื่อวันที่ ............... เดือน ........................... พ.ศ. .................
		 ณ ประเทศ .................................................................................................................................
7. การแจ้ง / จดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ
ไม่เคยแจ้งหรือจดทะเบียน
แจ้งหรือจดทะเบียนไว้ที่ประเทศ ( ระบุ ) ………………..…
8. ข้อมูลเพื่อประกอบการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ระยะเวลาในการสร้างสรรค์................................................
- จำ�นวนเงินที่ใช้ไป................................................................
9. การสร้ า งสรรค์ นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น จากหรื อ อยู่ ภ ายใต้ ข้ อ ตกลง หรื อ สั ญ ญาใดๆ กั บ หน่ ว ยงาน
ภายนอกอื่นหรือไม่ (ให้ระบุ)
( ) ไม่ได้รับการอุดหนุนใดๆ
( ) ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ...........................................................................
( ) ทุนอุดหนุนเงินรายได้คณะ..........................................................ปีงบประมาณ.........................
( ) ทุนอุดหนุนศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ปีงบประมาณ..........................................................................
( ) ทุนจากหน่วยงานภายนอก (ให้ระบุชื่อแหล่งทุน ปีที่ได้)...........................................................
( ) อื่นๆ (กรุณาระบุ).......................................................................................................................
10. การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ / โอนลิขสิทธิ์
ไม่เคยอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ / โอนลิขสิทธิ์
อนุญาตให้ใช้ลขิ สิทธิ์ / โอนลิขสิทธิใ์ ห้แก่ ................... เมือ่ วันที่ .......เดือน .............. พ.ศ. ...........
		
อนุญาต / โอนลิขสิทธิ์ (แนบสำ�เนาสัญญาหรือนิติกรรม)
			
สิทธิทั้งหมด
สิทธิบางส่วน (ระบุ) ............................................
		
อนุญาต / โอนลิขสิทธิ์ (แนบสำ�เนาสัญญาหรือนิติกรรม)
			
ตลอดอายุลิขสิทธิ์
มีกำ�หนดเวลา (ระบุ) ......................... ปี
11. ข้อมูลทางการตลาด
a. บริษัทที่สนใจในผลงาน ได้แก่
		 i. บริษัท
ผู้ประสานงาน
		 ii. บริษัท
ผู้ประสานงาน

10

001.indd 10

โทรศัพท์
โทรศัพท์
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คู่มือลิขสิทธิ์
12. รายละเอียดผลงานโดยย่อ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
หมายเหตุ:
1. หากมีเนื้อที่ไม่พอ และต้องการระบุรายละเอียดเพิ่ม สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมหรือให้ใช้
		 ใบต่อท้ายได้
2. ผลงานทีป่ ระกอบการยืน่ จดแจ้งลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม (หนังสือ, ตำ�รา, คูม่ อื ต่างๆ) ทำ�เป็น
		 รูปเล่มโดยมีคำ�นำ� สารบัญ พร้อมอ้างอิง โดยจะมีเลขที่ ISBN หรือไม่มีก็ได้
		 - กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ
			 พร้อมสำ�เนา Source Code หากมีจำ�นวนมากกว่า 20 หน้า ให้เอาสำ�เนา Source Code
			 เฉพาะ 10 หน้าแรก และ 10 หน้าสุดท้าย
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คู่มือลิขสิทธิ์
ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดผลงานโดยย่อ
หนังสือเล่มนี้คือ สมาธิบำ�บัดในทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต จัดทำ�ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
ที่จะประมวลศาสตร์เกี่ยวข้องกับสมาธิบำ�บัด โดยเนื้อหาได้จากการรวบรวม ศึกษาค้นคว้าตำ�รา คำ�
สอนของครูอาจารย์ ผลงานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ ผสมผสานกับประสบการณ์ของผูเ้ ขียนในด้าน
การปฏิบัติสมาธิและการบำ�บัดผู้ป่วยในคลินิก
โดยเนือ้ หาประกอบด้วย ความรูพ้ นื้ ฐานเรือ่ งสมาธิ สรีระวิทยาของการทำ�สมาธิปรากฏการณ์
วิทยา การจำ�แนกชนิดของการทำ�สมาธิ ภาวะทางจิตวิญญาณ ศาสนาและการแพทย์การเปรียบเทียบ
จิตบำ�บัดและสมาธิบ�ำ บัด การประยุกต์ใช้สมาธิบ�ำ บัดในทางคลินกิ การวัดผลของสมาธิในทางคลินกิ
ข้อพิจารณาพิเศษอืน่ ๆ รวมทัง้ แนวทางการดำ�เนินงานจัดตัง้ คลินกิ สมาธิบ�ำ บัด และกรณีศกึ ษาและมี
โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำ�นึกเพื่อคลายเครียดอยู่ในส่วนของภาคผนวก ซึ่งผู้เขียนและคณะได้
สังเคราะห์ขนึ้ และใช้ในคลินกิ บำ�บัด โดยผูเ้ ขียนมุง่ เน้นให้ความรูแ้ ก่ผทู้ สี่ นใจศึกษาเกีย่ วกับสมาธิบ�ำ บัด
แต่หนังสือเล่มนี้ยงั ไม่สามารถใช้เป็นคูม่ อื ฝึกปฏิบตั สิ มาธิดว้ ยตนเองได้ จะต้องมีประสบการณ์ตรงใน
การฝึกสมาธิร่วมกับได้รับคำ�แนะนำ�ในการฝึกที่ถูกต้องจากครูผู้มีความเชี่ยวชาญก่อน
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คู่มือลิขสิทธิ์
ผู้เขียน

จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์

พิมพ์ครั้งแรก

พฤศจิกายน 2554

จำ�นวน

1,000 เล่ม

จัดพิมพ์โดย
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิมพ์ที่

หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา จังหวัดขอนแก่น

