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ลิขสิทธิ์ และสิทธิของนักแสดง
ลิขสิทธิ์คืออะไร?

ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิตามกฎหมายที่ใหความคุมครองแกผูสรางสรรค “งานอันมี
ลิขสิทธิ์” ในสาขาตางๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยใหความคุมครองแกผูสรางสรรค
อาทิ ผูแตงเพลงหรือหนังสือ ผูเรียบเรียงเสียงประสาน ศิลปน ผูออกแบบภาพประกอบ
หรื อ ตกแต ง เว็ บ ไซต รวมไปถึ ง นั ก เขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร โดยผลงานดั ง กล า ว
เปนการถายทอดหรือแสดงออกซึ่งความคิดของผูสรางสรรค์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน
บทความ หนังสือ บทเพลง ภาพยนตร ภาพวาด การแสดงทาทาง ฯลฯ ซึ่งไมจ�ำเปนตองมี
ความใหม แตจะตองเปนการสรางสรรคดวยตนเองโดยใชสติปญญา ความรู ความสามารถ
ความวิรยิ อุตสาหะ ความพยายามในระดับหนึง่ เพือ่ สรางสรรคงานใหเกิดขึน้ และเปนสิง่ ทีม่ ี
คุณคาในทางเศรษฐกิจ
ลิขสิทธิ์จัดเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทที่กฎหมายใหความคุมครองทันที
ที่ไดมีการสรางสรรคงาน และเปนสิทธิเด็ดขาดของเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยจะเปนผูที่
มีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระท�ำการใดๆ ตองานนั้นภายในระยะเวลาที่จ�ำกัดไวตาม
กฎหมาย ตลอดจนสามารถที่ จ ะได รั บ การเยี ย วยาชดเชยความเสี ย หายจากการ
ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งทางแพงและอาญา ซึ่งจะท�ำใหเจาของลิขสิทธิ์สามารถบริหารจัดการ
การใชงานอันมีลิขสิทธิ์ของตน รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น
หรือที่เรียกวา “สิทธิในทางเศรษฐกิจ”
นอกจากนี้ เจาของลิขสิทธิ์ยังไดรับ “สิทธิทางศีลธรรม” หรือสิทธิแตเพียงผูเดียว
ของเจาของลิขสิทธิ์ที่จะสงวนไวเพื่อความเชื่อมโยงระหวางตนเองกับงานอันมีลิขสิทธิ์
ของตน เชน การอางตนเปนผูส รางสรรค หรือการหามบุคคลอืน่ บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง
หรือท�ำการใดๆ จนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงและเกียรติคุณของเจาของลิขสิทธิ์

สิทธิของนักแสดงคืออะไร?
สิทธิของนักแสดง คือ สิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์อีกประเภทหนึ่งที่ก�ำหนดสิทธิไว
ใหแกนักแสดง ซึ่งไดแก ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักร�ำ และผูซึ่งแสดงทาทาง รอง
กลาว พากย แสดงตามบท หรือในลักษณะอื่นใดเปนผูมีสิทธิ แตเพียงผูเดียวในการกระท�ำ
แกงานแสดงของตน ไดแก
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• แพรเสียงแพรภาพ ไมวาจะโดยทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโดย
วิธีการอยางอื่นที่คลายกัน หรือน�ำการแสดงของตนออกเผยแพรตอสาธารณชน ไมวา
จะเป น การแสดง การบรรยาย การบรรเลง การท� ำ ให ป รากฏด ว ยเสี ย งหรื อ ภาพ
การจ� ำ หน า ยหรื อ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใด แต ไ ม ร วมถึ ง การแพร เ สี ย งแพร ภ าพหรื อ การ
เผยแพรจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไวแลว
• บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว
• ท� ำ ซ�้ ำ คั ด ลอก เลี ย นแบบ ท� ำ ส� ำ เนา บั น ทึ ก ภาพและ/หรื อ เสี ย ง ซึ่ ง
สิ่ ง บั น ทึ ก การแสดง ที่ มี ผู  บั น ทึ ก ไว โ ดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากนั ก แสดงหรื อ สิ่ ง บั น ทึ ก
การแสดงที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวน
การละเมิดสิทธิของนักแสดง
• ไดรับคาตอบแทนเมื่อมีการน�ำผลงานที่ไดบันทึกไวออกเผยแพรเพื่อการคา ภาย
ใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายก�ำหนด
• โอนสิทธิของนักแสดงของตนใหแกผูอื่น ไมวาจะโดยทางนิติกรรมหรือทางมรดก
ทั้งนี้ การโอนทางนิติกรรมอาจจะโอนทั้งหมดหรือบางสวน และโดยก�ำหนดระยะเวลาหรือ
ตลอดระยะเวลาการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได
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ในบางกิจกรรมของการประกอบธุรกิจอาจมีส่วนที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทจี่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ ใช้ในองค์กร เนือ้ หาต่างๆ ทีจ่ ดั ท�ำขึน้
เพือ่ สนับสนุนการประกอบธุรกิจทัง้ ในรูปแบบเอกสารปกติหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เช่น เนื้อหาบนเว็บไซต์ รวมถึงแค็ตตาล็อกสินค้า จดหมายข่าว คู่มือการใช้งานสินค้า
งานศิลปกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า ป้ายโฆษณา ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ที่เข้าข่ายงาน
ลิขสิทธิ์ และเนื้อหาโฆษณาและภาพประกอบโฆษณาตามสื่อต่างๆ ด้วย

ขอบเขตการคุมครอง
งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ไดแกงานดังตอไปนี้
• วรรณกรรม หมายความถึง งานเขียนตางๆ เชน หนังสือ จุลสาร สิง่ พิมพ ปาฐกถา
เทศนา สุนทรพจน คูมือ แค็ตตาล็อกสินคา หรือสิ่งอื่นใดที่เขียนหรือพิมพขึ้น รวมไปถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
• นาฏกรรม ไดแก งานเกี่ยวกับการร�ำ การเตน การแสดงทาทางประกอบขึ้นเปน
เรื่องราว โดยรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย
• ศิลปกรรม คืองานศิลปะสาขาตางๆ ดังนี้
•• งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรคที่ประกอบดวย เสน แสง สี อยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน ลงบนวัสดุอยางเดียว หรือหลายอยาง เชน
ภาพเขียน ภาพวาด
•• งานประติมากรรม เชน งานปนรูปทรงตางๆ
•• งานภาพพิมพ คือ งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพ
•• งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือสิง่ ปลูกสราง งานออกแบบ
ตกแตงภายใน การสรางแบบจ�ำลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
•• งานภาพถาย
•• งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง
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•• งานศิลปะประยุกต คือ งานทีน่ ำ� เอาศิลปะสาขาตางๆ ขางตน อยางหนึง่ อยางใด
หรือหลายอยางรวมกันไปใชประโยชนอยางอื่น
• ดนตรีกรรม คือ งานเพลงตางๆ ไมวาจะมีทั้งท�ำนองและค�ำรอง หรือมีแตท�ำนอง
หรือค�ำรองเพียงอยางใดอยางหนึ่ง และหมายความรวมถึงโนตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่
ไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว
• โสตทัศนวัสดุ คือ งานอันประกอบดวยล�ำดับของภาพซึง่ บันทึกลงในวัสดุซงึ่ สามารถ
น�ำมาเลนซ�้ำได และรวมถึงเสียงที่ใชประกอบงานนั้นดวย
• ภาพยนตร หมายถึง ล�ำดับของภาพซึ่งสามารถน�ำออกฉายใหเห็นเปนภาพ
เคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ รวมถึงเสียงประกอบของภาพยนตรดวย
• สิ่งบันทึกเสียง หมายถึง งานอันประกอบดวยล�ำดับของเสียงซึ่งบันทึกลงบนวัสดุ
ใดๆ เชน เทป แผนเสียง หรือคอมแพคดิสก ซึ่งสามารถน�ำมาเลนซ�้ำไดอีก
• งานแพรเสียงแพรภาพ หมายถึง งานที่เผยแพรสูสาธารณชนโดยกระจายเสียง
ทางสถานี วิ ท ยุ และการกระจายภาพและเสี ย งทางสถานี โ ทรทั ศ น หรื อ โดยวิ ธี ก าร
อยางอื่นที่คลายคลึงกัน
• งานอื่นๆ ในแผนกวรรณคดี และวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ

การคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิใ์ ห้ความคุม้ ครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในฐานะทีเ่ ป็นงานวรรณกรรม
ประเภทหนึ่ง เนื่องจากถือว่า Source Code หรือชุดค�ำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาต่างๆ
เป็นงานวรรณกรรมประเภทหนึ่งซึ่งผู้ที่อยู่ในวงการการเขียนโปรแกรมสามารถอ่าน
และเข้าใจได้ และเป็นการแสดงออกทางความคิดของผูเ้ ขียนโปรแกรมทีเ่ ขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้น
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อยางไรก็ตาม งานทั้ง 9 ประเภทขางตนอาจไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ หาก
เขาขายดังตอไปนี้
• ขาวประจ�ำวัน หรือขอเท็จจริงตางๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสาร เชน สถานที่
เกิดเหตุ วันเวลาที่เกิดเหตุ ชื่อบุคคล จ�ำนวนคน ปริมาณตางๆ เปนตน โดยตองไมเปนงาน
ในแผนกวรรณคดี กลาวคือ ตองไมใชขาวหรือขอเท็จจริงที่ไดมีการเรียบเรียงจนมีลักษณะ
เข าข ายเป น งานวรรณกรรม เชน บทความ บทบรรณาธิ ก าร หรื อ การวิ เ คราะห ข  า ว
ซึ่งอาจไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ รวมทั้งตองไมเปนงานในแผนกวิทยาศาสตรหรือ
แผนกศิลปะดวย
• รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายตางๆ
• ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง ค�ำชี้แจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง
ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ หรือของทองถิ่น
• ค�ำพิพากษา ค�ำสั่ง ค�ำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
• ค�ำแปล และการรวบรวมสิ่งตางๆ ตามขางตนที่กลาวมา ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม
หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ หรือของทองถิ่นจัดท�ำขึ้น
อยางไรก็ตาม การจัดท�ำค�ำแปลหรือรวบรวมงานที่ด�ำเนินการโดยบุคคลที่มิใช
หนวยงานรัฐถือวามีลขิ สิทธิ์ เชน การแปลหรือการรวบรวมกฎหมายตางๆ ไวในเลมเดียวกัน
เพื่อจ�ำหนาย เปนตน
นอกจากสิง่ ต่างๆ ข้างต้นแล้ว ลิขสิทธิย์ งั ไม่คมุ้ ครองขัน้ ตอน กรรมวิธี หลักการ
การค้นพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ตลอดจนแนวคิดหรือ
ความคิดซึ่งยังไม่ได้ถ่ายทอดออกมาให้ปรากฏเป็นรูปธรรม และรวมไปถึงชื่อ ชื่อเรื่อง
ค�ำขวัญ หรือวลีสั้นๆ อีกด้วย
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ความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์
เจาของลิขสิทธิ์
การเปนเจาของลิขสิทธิ์ จะขึ้นอยูกับพฤติการณในการสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์
ซึ่งโดยปกติแลวหากเปนงานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นดวยตนเองโดยอิสระ เจาของ
ลิขสิทธิก์ จ็ ะหมายถึงผูส รางสรรคงาน ซึง่ ตามกฎหมายก�ำหนดวาเมือ่ ไดมกี ารสรางสรรคงาน
ขึ้นมาแลว ผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครองสิทธิทันทีโดยไมตองน�ำงานสรางสรรคดัง
กลาวไปจดทะเบียน ดังนั้น จึงกลาวไดวาการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์มี 2 วิธี คือ
• โดยการสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งมีกรณีที่ตองพิจารณาอีก คือ
•• สรางสรรคงานในฐานะลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน1 หากไมไดท�ำหนังสือ
ตกลงกันไวเปนอยางอืน่ เจาของลิขสิทธิค์ อื ผูส รางสรรคงาน แตนายจางมีสทิ ธิ
ที่จะน�ำงานสรางสรรคนั้นออกเผยแพรตอสาธารณชนไดตามวัตถุประสงค
ของการจางแรงงานนั้น
•• สรางสรรคในฐานะผูรับจางตามสัญญาจางท�ำของ 2 หากไมไดท�ำหนังสือ
ตกลงกันไวเปนอยางอื่น เจาของลิขสิทธิ์คือผูวาจาง
•• สรางสรรคภายใตการจางหรือตามค�ำสัง่ ของหนวยงานของรัฐ เจาของลิขสิทธิ์
คือหนวยงานของรัฐ
•• สรางสรรคโดยการดัดแปลงงานลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยไดรับอนุญาต เจาของ
ลิขสิทธิ์คือผูดัดแปลงงาน
•• สรางสรรคโดยการรวบรวมงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอื่นโดยไดรับอนุญาต ซึ่ง
ผูรวบรวมไดท�ำการคัดเลือกหรือจัดล�ำดับงานในลักษณะที่ไมลอกเลียนผูอื่น
เจาของลิขสิทธิ์คือผูรวบรวม แตก็มีเพียงเฉพาะในงานที่รวบรวมเทานั้น
อยางไรก็ตามเจาของผลงานเดิมก็มลี ขิ สิทธิใ์ นสวนงานของเขาตามเดิมเชนกัน
สัญญาจางแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา “ลูกจาง” ตกลงจะท�ำงานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา “นายจาง”
และ “นายจาง” ตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ท�ำงานให
2
สัญญาจางท�ำของ คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา “ผูรับจาง” ตกลงจะท�ำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนส�ำเร็จใหแกบุคคล
อีกคนหนึ่งเรียกวา “ผูวาจาง” และ “ผูวาจาง” ตกลงจะใหสินจางเพื่อผลส�ำเร็จแหงการที่ท�ำนั้น
1
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กรณีจา้ งบุคคลภายนอกสร้างสรรค์งาน เช่น สร้างภาพยนตร์โฆษณา ผลิตหนังสือ
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ หรือแม้แต่การจัดท�ำเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยน�ำงาน
อันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบการจัดท�ำงานนั้นด้วยอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ผูว้ า่ จ้างจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิใ์ นงานทีจ่ า้ งผลิตนัน้ เท่านัน้ หากต่อมา ผูว้ า่ จ้าง
ต้องการน�ำงานอันมีลขิ สิทธิท์ ใี่ ช้เป็นส่วนประกอบของงานทีจ่ า้ งผลิตดังกล่าวมาใช้แยก
ต่างหากจากงานทีจ่ า้ ง เช่น น�ำเพลงประกอบโฆษณา ภาพประกอบหนังสือ หรือเว็บไซต์
ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ถูกน�ำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์งานที่จ้างผลิตนั้นไปใช้
เพือ่ ก่อให้เกิดรายได้แก่ผวู้ า่ จ้าง ผูว้ า่ จ้างอาจต้องขออนุญาตจากผูท้ เี่ ป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในเพลงหรือภาพที่น�ำมาประกอบในงานที่จ้างสร้างสรรค์นั้นก่อน
• โดยการรับโอนสิทธิ์จากเจาของลิขสิทธิ์ ทั้งโดยทางนิติกรรมและโดยทางมรดก
ทั้งนี้ การโอนทางนิติกรรมอาจจะโอนทั้งหมดหรือบางสวน และโดยก�ำหนดระยะเวลาหรือ
ตลอดระยะเวลาการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได
อนึ่ง การโอนโดยทางนิติกรรมนี้ กฎหมายก�ำหนดใหตองท�ำเปนหนังสือลงลายมือ
ชื่อผูโอนและผูรับโอน และหากไมไดก�ำหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอนใหถือวาการโอนมี
ก�ำหนดระยะเวลา 10 ป
การเป็นเจ้าของลิขสิทธิจ์ ะแยกต่างหากจากการเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ ทีบ่ นั ทึก
งานอันมีลขิ สิทธิน์ นั้ เช่น บุคคลทีซ่ อื้ หนังสือ แผ่น DVD ภาพยนตร์ หรือแผ่น CD เพลง
จะได้เฉพาะสิทธิครอบครองหนังสือ แผ่น DVD หรือแผ่น CD เท่านัน้ แต่จะไม่ได้ลขิ สิทธิ์
ในงานดังกล่าวไปด้วย ฉะนัน้ ผูท้ ซี่ อื้ งานดังกล่าวไปจึงมีสทิ ธิเพียงอ่าน ชม ฟัง หรือใช้งาน
อันมีลิขสิทธิ์นั้นเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิที่จะน�ำไปท�ำส�ำเนาเพื่อจ�ำหน่ายหรือให้เช่า หรือ
แสวงหาประโยชน์ใดๆ จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น ซึ่งรวมไปถึงการอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์
หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีการใดๆ ด้วย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์แล้ว
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สิทธิที่จะไดรับจากการคุมครองลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ใหสิทธิแกผูเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ 2 กลุม ไดแก
• สิ ท ธิ ใ นทางเศรษฐกิ จ เป น สิ ท ธิ แ ต เ พี ย งผู  เ ดี ย วของเจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นการ
หารายไดหรือคาตอบแทนจากการใหผูอื่นใชประโยชนจากงานของตน รวมถึงสามารถ
หวงกันหรือหามมิใหผูอื่นมาใชงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนโดยไมไดรับอนุญาต และสามารถ
เรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายจากผูละเมิดลิขสิทธิ์ได และสิทธิน้ีอาจถายโอนหรือ
มอบใหแกผูอื่นโดยไดรับคาตอบแทนหรือไมก็ได ประกอบดวย
•• สิ ท ธิ ใ นการท�ำซ�้ำ หมายถึง การคัด ลอก การเลี ย นแบบ การท� ำ ส� ำ เนา
การท�ำแมพิมพ การบันทึกเสียงหรือภาพ และรวมถึงการท�ำซ�้ำโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวย โดยตองเปนการท�ำซ�้ำในสวนอันเปนสาระส�ำคัญซึ่งตอง
สามารถรับรูโดยวิธีการใดๆ ไดอยางชัดเจน และตองมีความคงทนถาวร
อยูชั่วระยะเวลาหนึ่ง
•• สิทธิในการดัดแปลง หมายถึง การท�ำซ�้ำโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงาน
รวมถึงการปรับปรุงหรือแกไข และการลอกงานตนฉบับในสวนอันเปนสาระส�ำคัญ
โดยไมมีลักษณะเปนการจัดท�ำงานขึ้นใหม เชน การแปล การท�ำหุนจ�ำลอง
จากแบบราง หรือการเรียบเรียงเสียงประสานบทท�ำนองหรือเนื้อรองใหม
เปนตน
•• สิทธิในการเผยแพรตอสาธารณชน หมายถึง การท�ำใหผลงานปรากฏ
ตอสาธารณชน เชน การแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การท�ำให
ปรากฏดวยเสียงหรือภาพไมวาโดยวิธีการใดๆ การกอสราง การจ�ำหนาย
หรือโดยวิธีอื่นใด
•• สิทธิในการใหเชาตนฉบับหรือส�ำเนางาน หมายถึง การใหเชางานโปรแกรม
คอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และสิ่งบันทึกเสียง ทั้งนี้ เนื่องจาก
การใหเชายอมท�ำใหเจาของลิขสิทธิ์สูญเสียประโยชนหรือขาดรายไดที่ควร
จะไดรับจากการน�ำผลงานนั้นออกหาประโยชน
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•• สิทธิในการใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น หมายถึง การโอน
ผลตอบแทนอันเกิดจากการใชประโยชนงานอันมีลิขสิทธิ์ใหแกบุคคลอื่น
•• สิทธิในการอนุญาตใหผอู นื่ ใชสทิ ธิ หมายถึง การอนุญาตใหผอู นื่ ใชสทิ ธิตา งๆ
ตามที่กลาวมาแลวขางตน แตการอนุญาตใหใชสิทธินี้จะตองไมตัดสิทธิ
ของเจาของลิขสิทธิท์ จี่ ะอนุญาตใหผอู นื่ ใชดว ย เวนแตจะไดระบุไวเปนอยางอืน่
ในขอตกลง
• สิทธิในทางศีลธรรม เปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์ในฐานะผูสราง
สรรค ง านอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ จ ะด� ำ เนิ น การเพื่ อ สงวนไว ซึ่ ง ความเชื่ อ มโยงระหว า งตนเอง
กับผลงานลิขสิทธิ์ ซึ่งสิทธินี้จะยังคงเปนของผูสรางสรรคงานคนแรกเสมอ แมวาจะไดโอน
ลิขสิทธิ์ใหแกบุคคลอื่นแลวก็ตาม นอกจากนี้เมื่อผูสรางสรรค ถึงแกความตาย ทายาท
ของผูสรางสรรคยังคงมีสิทธิที่จะฟองร้องบังคับตามสิทธิไดตลอดอายุแหงการคุมครอง
ลิขสิทธิ์อีกดวย โดยสิทธิในทางศีลธรรมประกอบดวย
•• สิทธิที่จะแสดงตนเปนผูสรางสรรคงานลิขสิทธิ์ คือ สิทธิที่จะใชอางในฐานะ
เปนผูส รางสรรคผลงาน ซึง่ เปนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการระบุชอื่ ผูส รางสรรค และ
สิทธิที่จะท�ำใหสาธารณชนรับรูวาใครคือผูสรางสรรคผลงาน
•• สิทธิทจี่ ะหามมิใหผรู บั โอนลิขสิทธิห์ รือบุคคลอืน่ ใด บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง
หรือท�ำโดยประการอื่นใดแกงานนั้นจนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง หรือ
เกียรติคณ
ุ ของผูส รางสรรค (การพิจารณาความเสียหายเปนไปตามขอเท็จจริง
แตละกรณี)
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การคุมครองงานสรางสรรค
งานสรางสรรคจะคุมครองอยางไร?
การคุ  ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละสิ ท ธิ ข  า งเคี ย งจะได รั บ ความคุ  ม ครองโดยอั ต โนมั ติ
ในทันทีเมื่อผลงานไดรับการสรางสรรคโดยไมจ�ำเปนตองจดทะเบียน และกฎหมาย
ไมไดบังคับใหเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ตองแจงขอมูลลิขสิทธิ์ของตน สงผลท�ำใหเจาของ
สามารถเลือกไดวาจะแจงขอมูลหรือไมก็ได นอกจากนี้ การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ก็มิได
กอใหเกิดสิทธิพิเศษเพิ่มเติมแตประการใด รวมทั้งมิไดแสดงถึงความเปนเจาของงานอันมี
ลิขสิทธิ์นั้นๆ
แตอยางไรก็ตาม เพือ่ เปนการสงเสริมใหมกี ารสรางสรรคงานและเกิดการน�ำผลงาน
ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย รวมทั้งเพื่อเปนการรวบรวมและสรางฐานขอมูลงานลิขสิทธิ์
ใหเปนแหลงในการศึกษาคนควา และเพื่อใชเปนหลักฐานเบื้องตนส�ำหรับใชในการ
พิสูจนความมีอยูของผลงาน ณ วันที่ไดรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา
จึงไดจดั ใหมบี ริการรับแจงขอมูลงานลิขสิทธิข์ น้ึ โดยเจาของลิขสิทธิส์ ามารถน�ำขอมูลลิขสิทธิ์
มาแจงไวแกกรมทรัพยสินทางปญญาได แตท้ังนี้ ตองพึงระลึกอยูเสมอวาการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ไมกอใหเกิดสิทธิตามกฎหมายเพิ่มเติมแตอยางใด
14

ในกรณีที่มีผู้น�ำผลงานมาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นว่างานชิ้นนั้น
ไม่เข้าข่ายเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายก็สามารถปฏิเสธการรับแจ้งได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการพิจารณาค�ำขอแจ้งผลงานฯ
พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ดีการปฏิเสธดังกล่าวไม่ท�ำให้สิทธิอันพึงมีตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ของผู้แจ้งเสียไปแต่อย่างใด

ใครคือผูมีสิทธิในการแจงขอมูลลิขสิทธิ์?
ผูที่สามารถแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดประกอบดวยบุคคลตางๆ ดังนี้
• ผูสรางสรรคงาน ซึ่งแบงเปนกรณีตางๆ ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน คือ
•• กรณีสรางสรรคงานขึ้นเอง
•• กรณีสรางสรรคงานในฐานะลูกจาง (ตามสัญญาจางแรงงาน)
•• กรณีสรางสรรคงานในฐานะผูรับจาง (ตามสัญญาจางท�ำของ)
•• กรณีสรางสรรคภายใตการจางหรือตามค�ำสั่งของหนวยงานรัฐ
•• กรณีสรางสรรคโดยการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดย ไดรับ
อนุญาต
• เจาของลิขสิทธิ์ ที่เปนบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย
• ตัวแทนรับมอบอ�ำนาจจากเจาของลิขสิทธิ์
• ผูรับโอนงานอันมีลิขสิทธิ์

เอกสารหลักฐานที่ตองใช
• แบบพิมพค�ำขอ ลข.01
• เอกสารประกอบแบบพิมพค�ำขอ ไดแก
•• ใบตอทายค�ำขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ (กรณีที่ขอมูลที่กรอกในค�ำขอ (ลข.01) มี
จ�ำนวนมาก และผูขอไมอาจกรอกขอมูลไดครบถวนในแตละขอ)
•• แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานโดยยอ
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•• หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์
•• ผลงานหรือส�ำเนาผลงานที่จะแจงขอมูล
• เอกสารประกอบอื่นๆ เชน ส�ำเนาบัตรประชาชน ส�ำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
ส�ำเนาหนังสือการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ส�ำเนาหนังสือแตงตั้งผูบริหารหนวยงาน (กรณี
หนวยงานหรือองคกรของรัฐบาล) ส�ำเนาหนังสือแตงตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอ�ำนาจ
สัญญาวาจาง สัญญาโอนลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาตใหดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ เปนตน
ทั้งนี้ เจาของลิขสิทธิ์ที่น�ำผลงานมายื่นแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตองเปนเจาของลิขสิทธิ์
อยางถูกตอง และผลงานทีย่ นื่ ประกอบตองแสดงออกถึงความคิดสรางสรรค และแสดงใหเห็น
ถึงองคประกอบ/สาระส�ำคัญของงานไดอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะหยาบคาย
และในกรณีทยี่ น่ื ผลงานประเภทและลักษณะงานเดียวกัน ผูส รางสรรคคนเดียวกัน
ซึ่งมีผลงานมากกวา 1 ผลงาน สามารถใชค�ำขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ชุดเดียวไดโดยเพิ่ม
ชือ่ ผลงาน ปทสี่ รางสรรค เปนตน ในหนาใบตอทายค�ำขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ และกรอกขอมูล
เกี่ยวกับแรงบันดาลใจ วัตถุประสงครายละเอียดในการสรางสรรคงาน ในหนารายละเอียด
การสรางสรรคงาน
อนึ่ง หากผลงานลิขสิทธิ์ที่น�ำมาแจงขอมูลลิขสิทธิ์ปรากฏพระบรมฉายาลักษณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และ/หรือ
พระบรมวงศานุวงศ ในผลงาน ใหกรอกขอมูลในแบบค�ำรับรองประกอบการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ดวย

การยื่นค�ำขอ
ในการยื่นค�ำขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ สามารถด�ำเนินการได ดังนี้
• ยื่นค�ำขอโดยตรงตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ชั้น 3 กรมทรัพยสินทางปญญา ถนนนนทบุรี ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
• ส�ำนักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด
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การตรวจคนขอมูล
สามารถท�ำไดโดยมาขอตรวจคนที่ส�ำนักลิขสิทธิ์ ยื่นค�ำขอตรวจคนขอมูลลิขสิทธิ์
(ลข.05) พรอมกับกรอกขอมูล เชน ชื่อเจาของลิขสิทธิ์ เลขค�ำขอ หรือขอมูลที่ตองการ
ตรวจคน พรอมวัตถุประสงคในการขอตรวจคน หรือสามารถตรวจคนขอมูลดวยตนเอง
ไดในเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญา

การคุมครองงานลิขสิทธิ์ที่อยูในรูปแบบดิจิตอล
เนื่องจากงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคปจจุบันมีไดหลายลักษณะ ซึ่งรวมไปถึงในรูปแบบ
ดิจิตอล เชน บันทึกในแผนคอมแพคดิสก หรือเผยแพรบนเว็บไซต ดังนั้น จึงมีความเสี่ยง
ที่จะถูกละเมิดไดงายโดยการท�ำซ�้ำ เผยแพรสูสาธารณะ หรือจ�ำหนาย ดังนั้น จึงเปนสิ่ง
จ�ำเปนที่ตองมีมาตรการทางเทคโนโลยีใดๆ เพื่อคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์เหลานั้น เชน
การก�ำหนดรหัสผานส�ำหรับการใชงาน การจ�ำกัดการเขาถึงงานรวมถึงการท�ำสัญลักษณ
หรือเครื่องหมาย ทั้งแบบที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาและแบบที่ไมสามารถมองเห็น
ไดดวยตาเปลา เชน การท�ำลายน�้ำดิจิตอล เปนตน
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ระยะเวลาการคุมครองลิขสิทธิ์
โดยทั่วไปการคุมครองลิขสิทธิ์ มีอยูตลอดอายุผูสรางสรรค และอีก 50 ป หลังจาก
ผูส รางสรรคเสียชีวติ ดังนัน้ จึงไมใชเพียงแตผสู รางสรรคเทานัน้ ทีจ่ ะไดรบั ประโยชนจากงาน
อันมีลขิ สิทธิ์ แตทายาทของผูส รางสรรคกส็ ามารถจะไดรบั ประโยชนดว ยเชนกัน นอกจากนี้
กรณีมีผูสรางสรรคหลายคน (ผูสรางสรรครวม) ระยะเวลาที่กฎหมายใหความคุมครอง
แกงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นยังค�ำนวณจากอายุของผูสรางสรรครวมคนสุดทาย กลาวคือ อีก
50 ป หลังจากผูสรางสรรครวมคนสุดทายเสียชีวิต
อยางไรก็ตาม หากเปนกรณีงานสรางสรรคประเภทอืน่ ก็จะมีระยะเวลาการคุม ครอง
ตามกฎหมายแตกตางกันไป ดังนี้
• กรณีเปนงานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียง
แพรภาพ มีระยะเวลาการคุมครอง 50 ป นับตั้งแตสรางสรรค หรือ 50 ป นับตั้งแตมีการ
โฆษณาครั้งแรก
• กรณีงานศิลปะประยุกต มีระยะเวลาการคุมครอง 25 ป นับตั้งแตวันสรางสรรค
หรือ 25 ป นับตั้งแตมีการโฆษณาครั้งแรก
18

• กรณีผสู รางสรรคเปนนิตบิ คุ คล มีระยะเวลาการคุม ครอง 50 ป นับตัง้ แตสรางสรรค
หรือ 50 ป นับตั้งแตมีการโฆษณาครั้งแรก
• กรณีสิทธินักแสดง มีระยะเวลาการคุมครอง 50 ป นับตั้งแตมีการแสดง หรือหาก
มีการบันทึกการแสดงไว ใหมีอายุ 50 ป นับตั้งแตมีการบันทึก

ลิขสิทธิ์ กับการประกอบธุรกิจ
จากการที่ลิขสิทธิ์ใหความคุม ครององคป ระกอบต า งๆ ทางด า นวรรณกรรม
ศิลปกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุตางๆ รวมถึงงานอื่นๆ เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร และการแพรเสียงแพรภาพ ดังนั้น หากองคกรธุรกิจใดเปนเจาของลิขสิทธิ์
ก็จะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะแสวงหารายไดจากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น ซึ่งจะท�ำใหไดรับ
ประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดสรางสรรคขึ้น และสามารถด�ำรงตนเปนผูน�ำในตลาด
อยางยัง่ ยืน หรือหมายความวาจะสามารถคงไวซงึ่ สิทธิแตเพียงผูเ ดียวในการด�ำเนินการใดๆ
ตอไปนี้
• ใช ขาย ใหเชา ดัดแปลง ท�ำซ�้ำ เผยแพร งานอันมีลิขสิทธิ์นั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่
เปนการขายส�ำเนางานอันมีลขิ สิทธิ์ องคกรธุรกิจจะยังคงความเปนเจาของงานอันมีลขิ สิทธิ์
นั้นทั้งหมด และส�ำหรับกรณีขายลิขสิทธิ์ (กอใหเกิดการโอนสิทธิ์) ก็อาจพิจารณาขายงาน
อันมีลิขสิทธิ์นั้นเพียงบางสวน (หากงานนั้นสามารถแบงแยกได) หรือขายทั้งหมดก็ได
• อนุญาตใหผูอื่นน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์ไปใชประโยชน หรือกระท�ำการอื่นใด เชน
ดัดแปลง ท�ำซ�้ำ เผยแพร ใหเชา โดยอาจจะก�ำหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม
• ควบคุมการใชงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งองคกรธุรกิจเปนเจาของ เชน เนื้อหาเอกสารที่
อยูในรูปแบบตางๆ เนื้อรองและท�ำนองเพลง ภาพยนตร โปรแกรมคอมพิวเตอร เนื้อหา
โฆษณา ฉลากหรือบรรจุภัณฑสินคา หรืองานอื่นใดที่เกิดจากการสรางสรรคเชิงศิลปะ
โดยการหามผูอื่นน�ำงานนั้นไปใชหรือท�ำส�ำเนากอนที่จะไดรับอนุญาต
• ด� ำ เนิ น การตามกฎหมายกั บ บุ ค คลใดๆ ที่ ล  ว งล�้ ำ น� ำ ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ปแสวงหา
ผลประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต
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การละเมิดลิขสิทธิ์
ในการประกอบธุรกิจ อาจจะมีบางกรณีที่ตองน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
มาใชเพื่อประโยชนในการสงเสริมหรือประชาสัมพันธสินคาหรือบริการของตน หรือ
แม ก ระทั่ ง การประชาสั ม พั น ธ อ งค ก รให เ ป น ที่ รู  จั ก ในหมู  ผู  บ ริ โ ภค ซึ่ ง ในการกระท� ำ
ดังกลาวอาจเขาขายละเมิดลิขสิทธิ์ได ทั้งนี้ การละเมิดลิขสิทธิ์แบงออกเปน 2 แนวทาง
ไดแก
• การละเมิ ดลิขสิทธิ์โ ดยตรง หมายถึง การกระท� ำ ใดๆ แก ง านอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์
ในลักษณะที่เปนการใชสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์โดยมิไดรับอนุญาต ดังจะไดแยกพิจารณา
ตามประเภทของงานออกเปน 4 ประเภท คือ
•• การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานทั่ ว ไป หมายถึ ง การท� ำ ซ�้ ำ ดั ด แปลง หรื อ
เผยแพรตอสาธารณชน โดยไมไดรับอนุญาต
•• การละเมิด ลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร หรื อ สิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง
หมายถึง การท�ำซ�้ำ ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน หรือใหเชาตนฉบับ
หรื อ ส� ำ เนางานดั ง กล า ว เฉพาะเสี ย ง หรื อ ภาพ หรื อ ทั้ ง เสี ย งและภาพ
โดยไมไดรับอนุญาต

20

•• การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานแพรเสียงแพรภาพ (รายการวิทยุหรือรายการ
โทรทัศน) โดยการท�ำซ�ำ้ ดัดแปลง หรือการแพรเสียงแพรภาพผานวิธกี ารตางๆ
เชน เคเบิลทีวี ดาวเทียม หรืออินเทอรเน็ต ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
โดยมีผลประโยชนในทางการคาโดยไมไดรับอนุญาต
•• การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยการท�ำซ�้ำ ดัดแปลง
เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชาตนฉบับหรือส�ำเนางาน ดังกลาว โดยไมไดรับ
อนุญาต
• การละเมิดลิขสิทธิโ์ ดยออม คือ การกระท�ำทีผ่ กู ระท�ำรูห รือมีเหตุอนั ควรรูว า งาน
นั้ น ๆ ไดท�ำขึ้น โดยละเมิด ลิขสิทธิ์ของผูอื่นแล ว ยั ง แสวงหาก� ำ ไรจากงานนั้ น
ดังกรณีตอไปนี้
•• การขาย มี ไว เ พื่ อ ขาย เสนอขาย ให เช า เสนอให เช า ให เช า ซื้ อ หรื อ
เสนอใหเชาซื้อ
•• การน�ำออกเผยแพรตอสาธารณชน
•• การแจกจ า ยในจ� ำ นวนที่ ม ากพอที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก
เจาของลิขสิทธิ์
•• การน�ำหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
กฎหมายไดก�ำหนดกรณีที่ถือวาเปนขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว ดังนี้
• การกระท�ำภายใตวตั ถุประสงคของกฎหมาย ถือเปนขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
หากเขาขายหลัก 2 ประการ คือ
•• ไม ขั ด ต อ การแสวงหาประโยชน จ ากงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามปกติ ข อง
เจาของลิขสิทธิ์
•• ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์
เกินสมควร
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นอกจากนี้ ยังไมถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หากไดกระท�ำเพื่อการศึกษาวิจัย
อันมิใชการกระท�ำเพื่อหาก�ำไร เพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่นในครอบครัว
หรือญาติสนิท เพื่อการติชม วิจารณ หรือแนะน�ำผลงาน เพื่อการเสนอรายงานขาว
ทางสื่อสารมวลชนโดยแสดงการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น และรวมถึง
การท�ำซ�้ำ ดัดแปลง น�ำออกแสดง หรือท�ำใหปรากฏเพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาล
หรือเจาพนักงานซึ่งมีอ�ำนาจตามกฎหมายหรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว
เพื่อประโยชนในการสอนของผูสอนอันมิใชการกระท�ำเพื่อหาก�ำไร เพื่อแจกจายหรือ
จ�ำหนายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษาโดยไมเปนการกระท�ำเพื่อหาก�ำไร
และเพื่อน�ำงานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
• การอางอิงหรือการแสดงการรับรูถ งึ ความเปนเจาของลิขสิทธิ์ มิใหถอื วาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิใ์ นกรณีทไี่ ดแสดงถึงการรับรูค วามเปนเจาของลิขสิทธิใ์ นงานนัน้ รวมทัง้ ไมขดั
ตอการแสวงหาประโยชนหรือไมกระทบกระเทือนสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของ
ลิขสิทธิ์เกินสมควร
• การท�ำซ�้ำโดยบรรณารักษของหองสมุด มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ถาเปนการท�ำซ�้ำเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น หรือเปนการท�ำซ�้ำงานบางตอน
ตามสมควรให แ ก บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ประโยชน ใ นการวิ จั ย หรื อ การศึ ก ษา โดยมิ ไ ด มี
วัตถุประสงคเพือ่ แสวงหาผลก�ำไร และไมขดั ตอการแสวงหาประโยชนหรือกระทบกระเทือน
สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์
• การท�ำซ�้ำแกงานโปรแกรมคอมพิวเตอร มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ถาการกระท�ำนัน้ มิไดมวี ตั ถุประสงคเพือ่ หาก�ำไร ไมขดั ตอการแสวงหาประโยชนของเจาของ
ลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิเ์ กินสมควร ในกรณีการศึกษาวิจยั
การใชเพือ่ ประโยชนสว นบุคคล การติชม วิจารณ หรือแนะน�ำผลงาน การเสนอรายงานขาว
ทางสือ่ สารมวลชน โดยแสดงการรับรูถ งึ ความเปนเจาของลิขสิทธิ์ การท�ำซ�ำ้ ในจ�ำนวนทีส่ มควร
โดยบุคคลผูซ งึ่ ไดซอื้ หรือไดรบั โปรแกรมนัน้ มาจากบุคคลอืน่ โดยถูกตองเพือ่ ใชประโยชนในการ
บ�ำรุงรักษาหรือปองกันการสูญหาย การท�ำซำ ดัดแปลง น�ำออกแสดงหรือท�ำใหปรากฏเพือ่
ประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานซึ่งมีอ�ำนาจตามกฎหมาย หรือในการ
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รายงานผลการพิจารณาดังกลาว และรวมถึงการน�ำมาใชเปนสวนหนึง่ ในการถามและตอบ
ในการสอบการดัดแปลงในกรณีที่จ�ำเปนแกการใช และการท�ำซ�้ำเพื่อเก็บรักษาไวส�ำหรับ
การอางอิงหรือคนควาเพื่อประโยชนของสาธารณชน
• การน�ำงานนาฏกรรม และงานดนตรี ก รรมออกเผยแพร ต  อ สาธารณชน
ถาไดกระท�ำตามความเหมาะสมโดยมิไดแสวงหาก�ำไร และนักแสดงไมไดรับคาตอบแทน
ในการแสดงนั้น แตจะตองเปนการด�ำเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองคการอื่นที่มี
วัตถุประสงคเพื่อการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนาหรือการสังคมสงเคราะห ทั้งนี้
ตองไมขัดตอการแสวงหาประโยชนของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนสิทธิ
ของเจาของลิขสิทธิ์
• ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตองานศิลปกรรม มิใหถอื วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
หากไดกระท�ำการดังตอไปนี้ การวาดเขียน การระบายสี การแกะลายเสน การปน การแกะสลัก
การถายภาพ หรือการถายภาพยนตร ซึง่ ศิลปกรรมใดอันตัง้ เปดเผยประจ�ำอยูใ นทีส่ าธารณะ
รวมถึงการถายภาพ การถายภาพยนตร หรือการแพรภาพงานใดๆ อันมีศิลปกรรมใด
รวมอยูเปนสวนประกอบดวย
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อนึ่ง ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผูสรางสรรคเปนเจาของ
รวมอยูดวย การที่ผูสรางสรรคคนเดียวกันไดท�ำศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลัง ในลักษณะที่
เปนการท�ำซ�้ำบางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือใชแบบพิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจ�ำลอง
หรือขอมูล ที่ไดจากการศึกษาที่ใชในการท�ำศิลปกรรมเดิม ถาปรากฏวาผูสรางสรรคมิได
ท�ำซ�้ำหรือลอกแบบในสวนอันเปนสาระส�ำคัญของศิลปกรรมเดิมมิใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์
• ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิต์ อ งานสถาปตยกรรม มิใหถอื วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
หากได ด�ำ เนิ น การดั งตอไปนี้ การวาดเขียน การระบายสี การแกะลายเส น การป  น
การแกะสลัก การถายภาพ การถายภาพยนตร หรือการเผยแพร ซึ่งงานสถาปตยกรรม
แตมิไดหมายรวมถึงการจ�ำหนายแบบแปลนที่ไดท�ำซ�้ำหรือการน�ำแบบแปลนไปกอสราง
โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ นอกจากนี้การบูรณะอาคารอันมีซึ่งสถาปตยกรรม
อันมีลิขสิทธิ์ในรูปเดิมมิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
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• การน�ำภาพยนตรทหี่ มดอายุการคุม ครองออกเผยแพรตอ สาธารณชน ไมถอื วา
ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นงานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี ก รรม โสตทั ศ นวั ส ดุ
สิ่งบันทึกเสียง หรืองานที่ใชจัดท�ำภาพยนตร
• การท�ำซำเพือ่ ประโยชนในการปฏิบตั ริ าชการ ซึง่ เปนการกระท�ำโดยเจาพนักงาน
ซึ่งมีอ�ำนาจตามกฎหมายหรือตามค�ำสั่งของเจาพนักงานดังกลาว ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามกฎหมาย และทีอ่ ยูใ นความครอบครองของทางราชการ แตจะตองไมเปนการขัดตอการ
แสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบ
กระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร

การใชงานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
บ อ ยครั้ ง ที่ อ งค ก รธุ ร กิ จ จ� ำ เป น ต อ งน� ำ งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องบุ ค คลอื่ น มาใช
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมขององคกรเอง เชน การน�ำเพลงมาใชประกอบ การจัดท�ำ
ภาพยนตรโฆษณา หรือการน�ำภาพวาดหรือภาพถายมาใชประกอบสือ่ สิง่ พิมพหรือเว็บไซต
ซึ่งตามหลักการที่ถูกตองแลวหากสิ่งเหลานั้นองคกรไมไดเปนผูสรางสรรคขึ้นเองก็จะตอง
ไดรับอนุญาตจากผูที่เปนเจาของลิขสิทธิ์เสียกอน
สิ่งที่ตองกระท�ำเมื่อตองการน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช
ในกรณี ที่ มี ค วามประสงค จ ะน� ำ งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ บุ ค คลอื่ น ได ส ร า งสรรค ขึ้ น
มาใชประโยชน สามารถกระท�ำได 2 ลักษณะ คือ
• ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ไดแตงตั้งตัวแทนเพื่อท�ำหนาที่บริหารจัดการสิทธิไว
เชน ในงานลิขสิทธิป์ ระเภทดนตรีกรรม หรืองานภาพยนตรตา งๆ ซึง่ มีความซับซอนของสิทธิ
เจาของลิขสิทธิ์ตางๆ ที่รวมอยูในงานนั้นอาจมอบหมายใหองคกรหรือหนวยงานหนึ่ง
เปนผูรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการสิทธินั้นๆ แทน ดังนั้น หากตองการน�ำงานดังกลาว
ไปใชประโยชนก็อาจติดตอไปยังองคกรหรือหนวยงานซึ่งเปนตัวแทนนั้น
• ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ไมไดระบุตัวแทนเพื่อท�ำหนาที่บริหารจัดการสิทธิ
หรือกรณีที่ทราบตัวเจาของลิขสิทธิ์ ก็สามารถติดตอไปยังเจาของลิขสิทธิ์ไดโดยตรง
แตอยางไรก็ตาม ตองแนใจวาไดติดตอขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์ครบทุกรายแลว
25
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การใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม
จากการที่กฎหมายก�ำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการกระท�ำที่เปนขอยกเวนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตองเปนการกระท�ำที่ไมขัดตอการแสวงหาประโยชน ตามปกติของ
เจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์
จนเกินสมควร ดังนั้น การพิจารณาในเบื้องตนวาการใชลิขสิทธิ์จะเปนธรรมส�ำหรับเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือไม อาจอางอิงไดจากหลักเกณฑ 4 ประการ ดังนี้
• วัตถุประสงคและลักษณะของการใชงาน กลาวคือ
•• ไมมีลักษณะเพื่อการคาหรือการแสวงหาผลก�ำไร เชน การท�ำส�ำเนาเพลง
เพื่อขาย การถายส�ำเนาต�ำราเรียนโดยอาจารยเพื่อขายแกนักเรียน หรือการ
ท�ำส�ำเนาเอกสารเพื่อขาย
•• ไมมีเจตนาทุจริต เชน ไมอางอิงถึงที่มา หรือใชในลักษณะที่ท�ำใหผูอื่น
เขาใจวาเปนผลงานของผูใชเอง
•• เปนการใชงานเพือ่ กอใหเกิดประโยชนแกสงั คมโดยน�ำงานเดิมมาปรับเปลีย่ น
เพิม่ เติม หรือแกไขใหแตกตางไปจากงานเดิม เชน การคัดลอกอางอิงงานวิจยั
เพื่ออธิบายความคิดเห็นของผูคัดลอก หรือการรายงานขาวที่ยอค�ำกลาว
ของรัฐมนตรี หรือยอบทความโดยการคัดลอกอางอิงมาเพียงสั้นๆ เปนตน
• ลักษณะของงานอันมีลขิ สิทธิ์ โดยการพิจารณาจากลักษณะของงานทีถ่ กู น�ำไปใช
ไดแก
•• ระดับของการสรางสรรคงาน เชน กรณีของงานที่ตองใชความคิดสรางสรรค
หรือจินตนาการมาก เชน นวนิยาย หรือนิทาน หากมีการน�ำไปใชกจ็ ะมีโอกาส
ที่ จ ะถื อ ว า เป น การใช ง านลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ไ ม เ ป น ธรรมมากกว า งานลิ ข สิ ท ธิ์ อื่ น
ที่เปนงานซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริง เชนการรายงานขาว
•• การโฆษณางานสูสาธารณชน ซึ่งหากการน�ำงานซึ่งยังไมมีการโฆษณามาใช
อาจจะเปน การใชงานที่ไ มเปน ธรรมได เนื่ อ งจากเจ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ มีสิ ท ธิ
ที่จะเลือกวาจะโฆษณางานของตนหรือน�ำออกแสวงหาประโยชนเมื่อใดก็ได
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• ปริมาณและเนื้อหาที่เปนสาระส�ำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาทั้งหมด
โดยจะตองพิจารณาแยกตางหากจากกัน เชน กรณีที่มีการน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอื่น
มาใชในสัดสวนที่มาก แมวาจะไมใชสวนที่เปนสาระส�ำคัญก็อาจถือไดวาเปนการใชลิขสิทธิ์
ที่ไมเปนธรรม และในขณะเดียวกัน กรณีที่น�ำมาใชในสัดสวนที่นอย แตหากสวนนั้น
เป น สาระส� ำ คั ญ ของงานชิ้ น ดั ง กล า วก็ อ าจถื อ ได ว  า เป น การใช ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ไ ม เ ป น ธรรม
เชนเดียวกัน
• ผลกระทบตอตลาดหรือมูลคาของงานอันมีลขิ สิทธิ์ โดยการน�ำงานอันมีลขิ สิทธิ์
ของบุคคลอื่นมาใชจะตองไมมีผลท�ำใหงานนั้นสูญเสียความสามารถในการแสวงหา
ผลประโยชน อยางไรก็ตาม ขึ้นอยูกับปริมาณผลกระทบที่เกิดขึ้นดวย เชน กรณีงาน
วรรณกรรมซึ่งไมไดพิมพจ�ำหนายมาเปนเวลานาน หากมีการน�ำมาใชงานก็อาจไม่กระทบ
ตอการแสวงหาผลประโยชนของเจาของลิขสิทธิ์
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆ เอื้ออ�ำนวยต่อการน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคล
อืน่ มาใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นการโหลดคลิปภาพยนตร์ ดนตรี ภาพถ่าย ภาพวาด ข้อความ
หรือเนื้อหาต่างๆ ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามควรตระหนักอยู่เสมอว่า
งานอันมีลขิ สิทธิซ์ งึ่ ดูเหมือนว่าจะสามารถน�ำมาใช้ได้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยเหล่านัน้
ในบางกรณีเจ้าของลิขสิทธิ์อาจไม่ได้มีเจตนาให้บุคคลอื่นน�ำงานนั้นไปใช้โดยเสรี
หากเพียงแต่ต้องการเผยแพร่ให้สาธารณชนรับรู้ดังนั้น หากมีความต้องการน�ำงาน
อันมีลขิ สิทธิเ์ หล่านัน้ ไปใช้ในการประกอบธุรกิจก็ควรจะขออนุญาตให้ถกู ต้องเสียก่อน
รวมทัง้ อาจจะจัดให้มกี ารอ้างอิงความเป็นเจ้าของเพือ่ แสดงการรับรูถ้ งึ สิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ด้วย

27

ทรัพยสินทางปญญาสําหรับผูประกอบการ

ลิขสิทธิ์

กรณีที่ไมตองขออนุญาตใชลิขสิทธิ์
บางกรณี ก ารน� ำ งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องบุ ค คลอื่ น มาใช อ าจไม ต  อ งขออนุ ญ าต
เจาของลิขสิทธิ์ หากเขาขายกรณีดังตอไปนี้
• เปนงานที่อยูนอกขอบเขตการคุมครองของกฎหมายลิขสิทธิ์
• เปนงานที่ตกเปนสมบัติสาธารณะ ไดแก งานที่สิ้นสุดอายุการคุมครอง หรืองาน
ที่เจาของลิขสิทธิ์จงใจสละสิทธิ์การคุมครอง
• เปนงานที่อยูภายในขายการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม หรืออยูภายใตขอยกเวน
ไมละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ในงานอันมีลิขสิทธิ์ที่สิ้นสุดอายุการคุ้มครองแล้ว แม้ว่าสิทธิจะตกเป็นของ
สาธารณะก็ตามแต่การน�ำงานดังกล่าวมาใช้อาจต้องพิจารณาว่าได้มบี คุ คลอืน่ ใดน�ำงาน
ดั ง กล่ า วมาดั ด แปลง รวบรวม หรื อ บั น ทึ ก ซ�้ ำ อี ก หรื อ ไม่ เนื่ อ งจากการกระท� ำ
ดั ง กล่ า วอาจจะส่ ง ผลท� ำ ให้ เ กิ ด งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ชิ้ น ใหม่ ขึ้ น มา ซึ่ ง ผู ้ ก ระท� ำ การ
ดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกัน หากแต่เพียง
เฉพาะในงานที่ได้จัดท�ำขึ้นใหม่นั้นเท่านั้น

การลดความเสี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์
เนือ่ งจากลิขสิทธิส์ ามารถกอใหเกิดรายไดแกองคกรธุรกิจ ดังนัน้ การปกป้องคุม ครอง
จึงเปนสิ่งจ�ำเปน ซึ่งองคกรควรจะมีการด�ำเนินมาตรการใดๆ เพื่อปกปองลิขสิทธิ์ของตน
จากการถูกละเมิด เชน
• ใหการศึกษาแกพนักงานเพือ่ สรางความตระหนักถึงการไดมา การใชงาน และการ
ปกปองคุมครองลิขสิทธิ์ ทั้งของตนเอง ขององคกร และของบุคคลอื่น เชน ไมดาวนโหลด
สิ่งที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์จากอินเทอรเน็ต หรือน�ำงานอันมีลิขสิทธิ์
ของบุคคลอืน่ มาใชงานโดยไมไดรบั อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ และควรจัดใหมกี ารแบงแยก
ความเปนเจาของลิขสิทธิท์ ชี่ ดั เจนระหวางพนักงานและองคกรโดยการระบุเปนลายลักษณอกั ษร
วาลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการสรางสรรคงานจะตกเปนของผูใด
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• การอนุ ญาตใหบุคคลอื่น ใชลิขสิทธิ์ หรือการขออนุ ญาตใช ง านอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์
ของบุคคลอื่น ควรมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร โดยระบุขอบเขตของการใชงาน
และระยะเวลาที่ชัดเจนแนนอน
• ควรจัดใหมีระบบการแสดงความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์อยางชัดแจง เชน
การจัดท�ำลายน�้ำ การเขารหัส หรือการท�ำเครื่องหมายอื่นใดบนงานอันมีลิขสิทธิ์

การใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษ
ถึงแมวากฎหมายลิขสิทธิ์จะก�ำหนดใหสิทธิในการแปลหรือการดัดแปลงงาน
วรรณกรรมจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่งเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของผูสรางสรรค
แตกฎหมายก็ไดกำ� หนดบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการบังคับใชสทิ ธิเพือ่ ใหบคุ คลอืน่ ไดใช “ลิขสิทธิ์
ในพฤติการณพิเศษ” ได หากการขออนุญาตแปลงานนั้นเขาตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
ก�ำหนด
ทั้งนี้ “การใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษ” เปนการใหสิทธิแกผูมีสัญชาติไทย
ที่ประสงคจะขอแปลงานวรรณกรรมซึ่งจัดท�ำขึ้นในภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย เพื่อ
ประโยชนในการเรียนการสอน หรือคนควา โดยไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อหาก�ำไร ทั้งนี้
ผูนั้นจะตองเคยขออนุญาตแปลหรือท�ำซำงานแปลเปนภาษาไทยจากเจาของลิขสิทธิ์แลว
แตไมไดรับอนุญาต นอกจากนี้ ตองไมเคยมีการแปลงานนั้นเปนภาษาไทยหรือไมมี
ส�ำเนางานแปลของงานนั้นในทองตลาดภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากการเผยแพรงาน
ครั้งแรก หรือหลังจากจัดพิมพงานดังกลาวครั้งสุดทาย แลวแตกรณี ทั้งนี้ อธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญาจะเปนผูก�ำหนดคาตอบแทนใหแกเจาของลิขสิทธิ์
อยางไรก็ดี ส�ำเนาค�ำภาษาไทยจะถูกสงออกไปนอกราชอาณาจักรไมได เวนแตผรู บั
จะมีสัญชาติไทย และงานแปลที่สงออกไปนั้นจะตองใชเพื่อวัตถุประสงคในการเรียน
การสอนหรือคนควา ไมใชเพื่อการคา และประเทศผูรับไดอนุญาตใหไทยสงงานแปล
ดังกลาวไปประเทศนั้น
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การด�ำเนินคดีลิขสิทธิ์
เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เปนความผิดตอสวนตัว
หรือเปนความผิดที่ยอมความได เจาหนาที่ต�ำรวจจึงไมมีอ�ำนาจด�ำเนินคดีความไดเอง จึงมี
ความจ�ำเปนที่ผูเสียหาย เจาของลิขสิทธิ์ หรือผูรับมอบอ�ำนาจ ตองรองทุกขตอเจาหนาที่
ต�ำรวจเพือ่ ด�ำเนินคดีอาญา อยางไรก็ดี นอกจากการแจงความรองทุกขตอ เจาหนาทีต่ ำ� รวจ
แลว เจาของลิขสิทธิ์อาจแตงตั้งทนายความฟองรองคดีในชั้นศาล โดยไมตองแจงความก็ได
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายก�ำหนดใหศาลมีอ�ำนาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคา
เสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์ไดตามสมควร โดยพิจารณาขอเท็จจริงเปนรายกรณีไป

แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดเก็บคาลิขสิทธิเ์ พลงคาราโอเกะ
งานเพลงถือเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ซึง่ จะไดรบั ความคุม ครองทันทีทส่ี รางสรรค โดยไมตอ งจดทะเบียนและอาจประกอบดวยงาน
อันมีลขิ สิทธิป์ ระเภทตางๆ เชน งานดนตรีกรรม (เนือ้ รองและท�ำนองเพลง) งานสิง่ บันทึกเสียง
(เทป CD) งานโสตทัศนวัสดุ (DVD VCD คาราโอเกะ) งานโปรแกรมคอมพิวเตอร
(คอมพิวเตอรคาราโอเกะ) โดยเจาของลิขสิทธิ์จะเปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการท�ำซ�้ำ
งานเพลงนัน้ เชน ท�ำส�ำเนาสิง่ บันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุซงึ่ บันทึกเพลง คัดลอกงานเพลง
เก็บไวในคอมพิวเตอร ดัดแปลง เชน แกไขปรับปรุงเนื้อเพลงหรือท�ำนองเพลงเผยแพร
ตอสาธารณชน เชน การใหบริการเปดเพลงใหลกู คาฟงภายในราน หรือใหบริการคาราโอเกะ
โอนหรืออนุญาตใหผูอื่นใชงานลิขสิทธิ์ ฯลฯ
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ประเภทงานที่มีการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์
ตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.)
ก�ำหนดใหการใชลิขสิทธิ์ในการเผยแพรงานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการคาเปนบริการควบคุม
ซึ่งก�ำหนดใหเจาของลิขสิทธิ์เพลงที่ตองการจะจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ตองแจงคาตอบแทน
ต น ทุ น ค า ใช จ  า ย หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการจั ด เก็ บ ค า ลิ ข สิ ท ธิ์ ต  อ กกร.
กอนด�ำเนินการจัดเก็บ โดยประเภทงานที่ตองมีการแจงจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลงมีอยู 2
ประเภทหลัก คือ
• งานดนตรีกรรม (เนื้อรองท�ำนองเพลง) หรือที่เรียกวาสิทธิของครูเพลง
• งานสิ่งบันทึกเสียง ซึ่งรวมถึงงานโสตทัศนวัสดุ หรือที่เรียกวาสิทธิของคายเพลง
อยางไรก็ดี กรณีที่ผูประกอบการใหบริการในลักษณะของคอมพิวเตอร คาราโอเกะ
ผูป ระกอบการอาจจะตองจายคาลิขสิทธิจ์ ากการท�ำซ�ำ้ เพิม่ เติมนอกจากการจายคาลิขสิทธิ์
ทั้ง 2 ประเภทดังกลาว

การใชงานลิขสิทธิ์ท�ำอยางไร

จั ด ซื้ อ จั ด หาสิ่งบัน ทึก เสียงหรือโสตทัศนวัสดุ ที่ มีลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย
มาใหบริการแกลูกคา ทั้งนี้ คายเพลงหรือเจาของลิขสิทธิ์ (บางราย) มีการจัดท�ำสิ่งบันทึก
เสียงหรือโสตทัศนวัสดุไวเฉพาะส�ำหรับใชในเชิงพาณิชย โดยผูประกอบการอาจสังเกตได
ตามปกของผลิตภัณฑจะระบุค�ำวา “Commercial Use Only” นอกจากการจัดซื้อจัดหา
แผนสิ่งบันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายแลว ผูประกอบการ
ตองจายคาลิขสิทธิ์ในการเผยแพรตอสาธารณชนใหกับเจาของลิขสิทธิ์ หรือบริษัทที่ไดรับ
อนุญาตในการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์จากเจาของลิขสิทธิ์ดวย
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ผูประกอบการควรท�ำอยางไร
• ตรวจสอบจ�ำนวนเพลงที่จะใชใหบริการแกลูกคาวาเพลงนั้นๆ ใครเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือของคายเทปใด รวมทั้ง มีการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในประเภทใด เชน เพลง
“รักเธอ” บริษัท ก. จัดเก็บคาลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม และบริษัท ข. จัดเก็บคาลิขสิทธิ์
ในงานสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย งในเพลงเดี ย วกั น ในการใช ง านเพลงดั ง กล า วผู  ป ระกอบการ
จะตองจายคาตอบแทนใหกับ บริษัท ก. และบริษัท ข.
• การบริหารจัดการ ผูประกอบการควรตรวจสอบการใชงานเพลงโดยบันทึก
และส�ำรวจเพลงทีม่ กี ารใชในแตละวัน เพือ่ รวบรวมไวเปนขอมูลในการตัดสินใจในการจายคา
ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ดยผู  ป ระกอบการอาจคั ด เพลงที่ มี ก ารใช ง านน อ ยหรื อ ไม มี ก ารใช ง านออก
เพื่อลดตนทุนในการจายคาตอบแทนใหกับบริษัทจัดเก็บฯ
• เพื่อปองกันปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ผูประกอบการควรลบเพลง ที่ไมไดรับ
อนุญาตใหเผยแพร หรือไมประสงคจะจายคาตอบแทนออกจากเครื่องคอมพิวเตอร หรือ
ถอดสิ่งบันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุที่ไมตองการใชออกไป
• เมื่อจายคาตอบแทนใหกับบริษัทจัดเก็บฯ แลว ควรด�ำเนินการตามเงื่อนไข
การใชงานเพลงตามทีบ่ ริษทั จัดเก็บก�ำหนด เชน ติดสติก๊ เกอร หรือเอกสารอนุญาตใหใชงาน
ลิขสิทธิ์ในบริเวณหรือสถานที่เห็นไดชัดเจน เปนตน
• ติดตามขาวสารเกี่ยวกับการใชงานเพลงกับบริษัทจัดเก็บฯ หรือกรมทรัพยสิน
ทางปญญาอยางตอเนื่อง เพราะอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อเพลงที่มีการจัดเก็บคา
ลิขสิทธิ์
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การตรวจสอบขอมูลลิขสิทธิ์เพลง
เนือ่ งจากกฎหมายลิขสิทธิไ์ มมบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการบริหารการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์
โดยตรง กรมทรัพยสินทางปญญาจึงน�ำมาตรการตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคา
และบริการ พ.ศ. 2542 มาใชบังคับ โดยคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ
(กกร.) ไดก�ำหนดใหสิทธิในการเผยแพรงานลิขสิทธิ์เพลง เพื่อการคาเปนบริการควบคุม
โดยใหผปู ระสงคจดั เก็บคาลิขสิทธิต์ อ งแจงคาตอบแทน ตนทุน คาใชจา ย วิธกี ารด�ำเนินการ
และอัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ตอ กกร. กอนจะด�ำเนินการจัดเก็บ
ทั้ ง นี้ ผู  ป ระกอบการที่ ใช ง านลิ ข สิ ท ธิ์ เ พลงสามารถตรวจสอบรายชื่ อ เพลง
ทีม่ กี ารแจงจัดเก็บคาลิขสิทธิไ์ ดทเี่ ว็บไซตกรมทรัพยสนิ ทางปญญา www.ipthailand.go.th
หรือสอบถามขอมูลโดยตรงไดที่ส�ำนักลิขสิทธิ์ 0 2547 4632-4 หรืออาจสอบถามขอมูล
กับบริษัทจัดเก็บฯ โดยตรงไดเชนกัน

การกระท�ำที่ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง
การกระท�ำที่ถือวาละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การน�ำงานลิขสิทธิ์เพลงมาใหบริการโดย
ไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ลักษณะของการละเมิดมีดังนี้
• การละเมิดดวยการท�ำซ�ำ้ อาทิเชน ดาวนโหลดเพลงลงในเครือ่ งคอมพิวเตอรระบบ
คาราโอเกะโดยไมไดรบั อนุญาต หรือการท�ำซ�ำ้ สิง่ บันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุทบี่ นั ทึกเพลง
เปนตน
• การละเมิดดวยการน�ำสิ่งบันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุละเมิดลิขสิทธิ์ (ปลอม)
มาเปดใหบริการ
• การละเมิด ดว ยการเผยแพรต อสาธารณชน คื อ การเป ด เพลงให ลู ก ค า ฟ ง
ภายในราน หรือการใหบริการรองเพลงคาราโอเกะ โดยไมไดรบั อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์
หรือไมไดจายคาตอบแทนแกบริษัทจัดเก็บฯ หรือกรณีจายคาตอบแทนใหเฉพาะเจาของ
ลิขสิทธิง์ านสิง่ บันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุ แตไมไดจา ยคาตอบแทนใหกบั เจาของลิขสิทธิ์
ในงานดนตรีกรรม
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ถาถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธิ์ควรปฏิบัติอยางไร
การขอตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน ดังนี้
• หลักฐานการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เนื่องจากคดีละเมิดลิขสิทธิ์
เปนคดีความผิดอันยอมความไดหรือความผิดตอสวนตัว เจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน
ผูร บั มอบอ�ำนาจตองแจงความรองทุกขเสียกอน เจาหนาทีต่ ำ� รวจจึงจะมีอำ� นาจในการจับกุม
ด�ำเนินคดีได และคดีนสี้ ามารถระงับไดดว ยการถอน ค�ำรองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความ
กันโดยถูกตองตามกฎหมาย
• หลั ก ฐานแสดงความเป น เจ า ของงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ห รื อ การได ม าซึ่ ง ลิ ข สิ ท ธิ์
ในงานใด (เชน งานดนตรีกรรม หรืองานสิ่งบันทึกเสียง) ไดมาอยางไร หรือโดยวิธีใด
หากไดมาโดยการรับโอนลิขสิทธิจ์ ะตองแสดงหลักฐานการโอนไมขาดสายจนถึงผูส รางสรรค
• บัตรประจ�ำตัวเจาหนาที่ต�ำรวจ
• หลักฐานการมอบอ�ำนาจใหตัวแทนมาด�ำเนินคดี เชน เอกสารหมดอายุหรือไม
การมอบอ�ำนาจถูกตองหรือไม มีอ�ำนาจในการรองทุกข ถอนค�ำรองทุกข หรือยอมความ
หรือไม เปนตน
• บัตรตัวแทนผูรับมอบอ�ำนาจด�ำเนินคดีทรัพยสินทางปญญา ซึ่งออกโดยกรม
ทรัพยสินทางปญญาถูกตองหรือไม หมดอายุหรือไม ทั้งนี้ ตัวแทนรับมอบอ�ำนาจที่
ไมมีบัตรตัวแทนรับมอบอ�ำนาจของกรมฯ ก็สามารถด�ำเนินคดีไดเชนกัน หากไดรับมอบ
อ�ำนาจโดยถูกตอง
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บัตรตัวแทนรับมอบอ�ำนาจที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้กับตัวแทน
รับมอบอ�ำนาจนั้น เป็นบัตรที่แสดงว่าบุคคลผู้ถือบัตรเป็นตัวแทนรับมอบอ�ำนาจ
ของเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบัตรเท่านั้น ซึ่งบัตรดังกล่าวไม่ก่อให้
เกิ ด สิ ท ธิ ใ ดๆ ตามกฎหมายและตั ว แทนจะสามารถด� ำ เนิ น คดี ไ ด้ ห รื อ ไม่
ให้พิจารณาจากหนังสือมอบอ�ำนาจว่าหนังสือมอบอ�ำนาจให้สิทธิด�ำเนินคดีหรือไม่
มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด และที่ส�ำคัญหนังสือมอบอ�ำนาจจะต้องยังไม่หมดอายุ
อย่ า งไรก็ ต าม การด� ำ เนิ น คดี ล ะเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาผู ้ ด� ำ เนิ น คดี ไ ม่ ต ้ อ งมี
บัตรตัวแทนดังกล่าวก็สามารถด�ำเนินการจับกุมได้หากได้รบั มอบอ�ำนาจมาโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายชื่อตัวแทนรับมอบอ�ำนาจที่แจ้ง
ข้อมูลไว้ตอ่ กรมฯ ได้ทเี่ ว็บไซต์กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือ
สอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ส�ำนักลิขสิทธิ์ 0 2547 4632-4 และอาจสอบถามข้อมูล
โดยตรงได้กับผู้มอบอ�ำนาจหรือเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิตามกฎหมายของผูประกอบการ
• กรณีถูกด�ำเนินคดีอาญา ผูประกอบการยอมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอตรวจดู
เอกสารตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการกระท�ำการใดๆ อันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตนเอง
• การคนในที่รโหฐานจะตองมีค�ำสั่งศาลหรือหมายศาลมาแสดงกอนจึงจะท�ำการ
คนได
• ของกลางในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกยึดหรืออายัดตองเปนเครื่องมือหรืออุปกรณที่
ใชในการกระท�ำความผิดเทานั้น เชน คอมพิวเตอรที่บันทึกเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ เปนตน
• กรณีตกเปนผูตองหายอมมีสิทธิ ดังนี้
•• สิทธิพบและปรึกษาผูที่จะเปนทนาย
•• สิทธิไดรับการเยี่ยมตามสมควร
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•• สิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย
•• สิทธิขอทราบขอกลาวหาในการกระท�ำความผิด
• การประกันตัวผูตองหา หลักฐานที่ตองน�ำมาใชในการประกันตัวผูตองหา
•• โฉนดที่ดิน เงินสด หรือบุคคลที่เปนขาราชการพลเรือนต�ำแหนงระดับปฏิบัติ
การขึ้นไปหรือเทียบเทา กรณีวงเงินประกันตัวไมเกิน 60,000 บาท
•• ขาราชการพลเรือนต�ำแหนงระดับช�ำนาญการขึน้ ไปหรือเทียบเทา กรณีวงเงิน
ประกันตัวไมเกิน 200,000 บาท
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