สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. วิธีการในการรับฟังความเห็น
1.1 การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดประชุม รับฟังความคิดเห็นเพื่อ
ทบทวนประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน จากหลากหลาย
ภาคส่วน อาทิ กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจ
บันเทิงไทย (TECA) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) กลุ่ม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น บริษัท
ทีโอที จากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) และกลุ่มหน่วยงานของรัฐ เช่น
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA)
๑.2 การประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายว่ า ด้ ว ยลิ ข สิ ท ธิ์
ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และนักวิชาการ โดยมีอธิบดีกรมทรัพย์สิน ทาง
ปัญญาเป็นประธานกรรมการ เพื่อดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่ วนที่
เกี่ย วกับ ข้อจ ากัดความรั บ ผิ ดของผู้ ให้ บ ริการ และการเข้าเป็นภาคีส นธิสั ญญาว่าด้ว ยลิ ขสิทธิ์ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก) โดยได้มีการจัดประชุมจานวน 8 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
- ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561
- ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
- ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
1.3 การประชุมกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายและกระบวนการแก้ไขปัญ หาการละเมิดลิขสิทธิ์บน
อินเทอร์เน็ตของต่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดประชุมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศจานวน 3 ครั้ง ดังนี้
1.3.1 การประชุมกับ Professor Justin Hughes ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในเรื่องกระบวนการ Notice and Takedown ตาม Digital Millennium
Copyright Act (DMCA) ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2560
1.3.2 การประชุมกับ Professor Eleonora Rosati ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ ของ
สหภาพยุโรป ในเรื่องกระบวนการ Notice and Staydown ซึ่งเกิดจากแนวคาพิพากษาของศาลในยุโรป
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
1.3.3 การประชุมกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายลิขสิทธิ์จากสานักงานลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกา (United
States Copyright Office) และสานักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (United States
Patent and Trademark Office) ในเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลตามกฎหมาย Digital Millennium
Copyright Act (DMCA) ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

-๒1.4 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์จากภาคเอกชน
1.4.1 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัด ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ใ นส่ ว นข้ อจ ากั ดความรั บผิ ด ของผู้ ให้ บริ การจากผู้ ให้ บริ การอิ นเทอร์ เน็ ตในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 43 คน จากบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จากัด (ผู้ให้บริการ
www.kapook.com) บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จากัด (ผู้ให้บริการ www.sanook.com แอพพลิเคชั่น
WeChat และ JOOX) บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด บริษัท
ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เป็นต้น
1.4.2 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ลิขสิทธิ์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อจากัดความ
รับผิดของผู้ให้บริการ และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก)
ให้แก่สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจและเปิด
โอกาสให้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างกฎหมาย โดยมีผู้เข้ารับฟังการบรรยายเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยประมาณ 50 คน
1.5 การรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(www.ipthailand.go.th) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 15 มีนาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 44 วัน โดยมี
ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่
(๑) สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
(๒) ความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
(๓) หลักการอันเป็นสาระสาคัญของกฎหมาย
(4) ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
(5) ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กับร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ....
ทั้งนี้ มีผู้เข้าชมหน้าเว็บไซต์จานวน 4,444 ครั้ง และมีผู้แสดงความคิดเห็นจานวน 68 ราย โดย
ผู้แสดงความเห็นจัดอยู่ในกลุ่มของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และเจ้าของลิขสิทธิ์
2. พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความเห็น
2.1 พื้นที่ในการรับฟังความเห็น
ทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา (www.ipthailand.go.th)
2.2 กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความเห็น
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
3. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นและคาชี้แจงรายประเด็น
เพื่อความสะดวกในการรวบรวมและวิเคราะห์ความเห็นที่ได้รับ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัด กลุ่ม
ผู้แสดงความคิดเห็นออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

-๓(1) กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์ ประกอบด้วย สมาคม องค์กร หรือบริษัท ที่เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ว่า
ประเภทใดๆ เช่น สมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย และ
บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็นต้น
(2) กลุ่มผู้ให้บริการ ประกอบด้วย สมาคม องค์กร หรือบริษัท ที่ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หรือให้บริการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เช่น กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟท์แวร์ บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จากัด บริษัท
เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท ทรู คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด บริษัท
ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เป็นต้น
(3) กลุ่มที่ปรึกษากฎหมาย เช่น สภาทนายความ และบริษัทที่ปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3.1 ประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ในปัจจุบัน
- กลุ่มเจ้ าของลิขสิทธิ์ และกลุ่มที่ปรึกษากฎหมายเห็ นว่า การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยี
(Technological Protection Measure หรือ TPM) ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์นามาใช้ปกป้องงานลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกัน
การทาซ้าหรือการเข้าถึงงานลิขสิทธิ์โดยไม่ชอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันยังไม่มี
บทลงโทษเกี่ยวกับการนาเข้า หรือจาหน่ายอุปกรณ์ ที่สามารถใช้ในการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีได้ และ
อุปกรณ์ในที่นี้ต้องหมายความรวมถึง “ซอฟต์แวร์” ด้วย
- กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่า บทบัญญัติเกี่ยวกับข้อจากัดความรับผิดของผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต
(มาตรา 32/3) ยังไม่มีประสิทธิภาพในการระงับการละเมิดบนอินเทอร์เน็ตได้จริง เนื่องจากกฎหมายกาหนดว่า
เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล หลักฐาน และคาขอบังคับในคาร้องที่จะยื่นต่อศาลโดยชัดแจ้ง
แต่ในทางปฏิบัติเจ้าของลิขสิทธิ์จะไม่อาจแสวงหาข้อมูลบางอย่าง เช่น การระบุความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
กระทาที่อ้างว่าเป็นการละเมิด และกระบวนการสืบทราบวันและเวลาที่พบการกระทาหรือพฤติการณ์ ละเมิด
รวมทั้ ง บางกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถหาตั ว ผู้ ก ระท าความผิ ด มาด าเนิ น คดี ไ ด้ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น คดี ภ ายใน
ระยะเวลาที่ศาลกาหนด
- กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่า การบังคับตามคาสั่งศาลมีปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากในกรณีที่
เซิร์ฟเวอร์ (Server) อยู่ต่างประเทศจะไม่สามารถปฏิบัติตามคาขอบังคับที่ให้ระงับการกระทาที่อ้างว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ (Website Blocking) หรือนางานที่อ้างว่าได้ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์
- กลุ่มที่ปรึกษากฎหมายเห็นว่า ควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติโดยกาหนดข้อจากัดความรับผิดของ
ผู้ให้บริการแยกตามประเภทและลักษณะของการให้บริการ โดยกาหนดเงื่อนไขของแต่ละประเภทให้ชัดเจน
เนื่องจากผู้ให้บริการในปัจจุบันมีหลายประเภทและแต่ละประเภทควรมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
คาชี้แจง
กรมทรัพย์สินทางปัญญารับทราบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายปัจจุบัน โดย
ในร่างกฎหมายฉบับนี้มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบังคับใช้ได้
จริง สร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในการดาเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลว่าจะมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการระงับ
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือนางานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันท่วงที และมีการกาหนดข้อจากัด
ความรั บผิ ดของผู้ ให้ บริ การแยกตามประเภทและลั กษณะการให้ บริ การที่สอดคล้ องกับแนวทางสากล รวมทั้ ง
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการนาเข้าหรือจาหน่ายอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี เพื่อให้
การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

-๔3.2 บทนิยาม (มาตรา 4)
- กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์เสนอให้แก้ไขนิยามคาว่า “ผู้ให้บริการ” ให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการที่
อยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากอาจมีบางกรณีที่ผู้ให้บริการอยู่นอกราชอาณาจักร
โดยไม่มีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร และแก้ไขนิยามคาว่า “ผู้ใช้บริการ” ให้ชัดเจนว่ารวมถึงผู้ลงทะเบียนของ
ผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะมีการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการหรือไม่
- กลุ่มผู้ให้บริการเสนอให้แก้ไขนิยามคาว่า “ผู้ให้บริการ” ให้หมายความรวมถึงผู้ ให้บริ การทั้ง 4
ประเภทตามมาตรา 43/1 และเสนอให้ตัดนิยามคาว่า “การชดเชยความเสียหายที่เป็นตัวเงิน” โดยให้ยกเว้น
ความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาแก่ผู้ให้บริการ
คาชี้แจง
ร่างพระราชบั ญญัติลิ ขสิ ทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนบทนิยามคาว่า “ผู้ ให้บริการ” และคาว่า
“ผู้ใช้บริการ” ครอบคลุมและสอดคล้ องกับบทนิยามคาว่า “ผู้ ให้บริการ” และคาว่า “ผู้ ใช้บริการ” ที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พิจารณาความเห็นในประเด็นนี้แล้ว เห็นว่า เพื่อให้คงหลักการ
เดิมตามพระราชบั ญญั ติลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ มในส่ วนที่เกี่ยวกับข้อจากัดความรับผิ ดของ
ผู้ ให้ บริ การ ซึ่ ง ก าหนดข้ อ จ ากั ด ความรั บ ผิ ด ส าหรั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทั้ ง ทางแพ่ ง และทางอาญา จึ งได้ ตั ด ค าว่ า
“การชดเชยความเสียหายที่เป็นตัวเงิน” ออกจากบทนิยามตามความเห็นของกลุ่มผู้ให้บริการ รวมทั้งตัดถ้อยคา
ดังกล่าวในมาตรา 43/3 – 43/6 เพื่อให้สอดคล้องกันด้วย
3.3 ประเภทของผู้ให้บริการ (มาตรา 43/1)
- กลุ่ มผู้ ให้ บ ริ การเสนอให้ แก้ ไขประเภทของผู้ ให้ บริ การตามมาตรา 43/1 (3) ให้ ไม่ รวมถึ ง
ผู้ให้บริการในการรับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคาสั่งของผู้ใช้บริการไว้บนเครือข่ายของผู้ให้บริการ เนื่องจากคาว่า
“เครือข่ายของผู้ให้บริการ” อาจหมายความรวมถึงผู้ให้บริการพื้นที่ในการตั้งเซิฟเวอร์และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
เช่น กระแสไฟฟ้า และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (co-location service) ซึ่งผู้ให้บริการประเภทดังกล่าวไม่สามารถ
ทราบถึ งเนื้ อ หาข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ที่ อ ยู่ใ นเซิ ฟ เวอร์ ที่ ตั้ง อยู่ บ นพื้น ที่ ข องตน และไม่ ส ามารถควบคุ ม หรื อ
ดาเนินการใดๆ กับข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้ จึงไม่สามารถนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบ
หรือระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นได้
คาชี้แจง
ร่ างพระราชบั ญญัติลิ ขสิ ทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้กาหนดประเภทของผู้ ให้ บริการไว้ทั้งหมด 4
ประเภทในมาตรา 43/1 ได้แก่
(1) ผู้ ให้ บริ การในฐานะสื่อกลางในการส่งผ่ านข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อการกาหนดเส้ นทางของ
ข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์ หรื อการให้ บริ การเชื่ อมต่ อระบบหรื อเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ เพื่ อท าให้ เกิ ดการส่ งผ่ าน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพักข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเป็นการชั่วคราวโดยอัตโนมัติในระหว่างการให้บริการดังกล่าว
(2) ผู้ให้บริการในการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นการชั่วคราวบนระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โดยผ่านกระบวนการทางเทคนิคที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
(3) ผู้ให้บริการในการรับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคาสั่งของผู้ใช้บริการไว้บนระบบหรือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และ
(4) ผู้ให้บริการในการสืบค้นแหล่งที่ตั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตโดยการส่งต่อหรือเชื่อมต่อ
ผู้ใช้บริการไปยังแหล่งที่ตั้งนั้น โดยใช้เครื่องมือชี้แหล่งที่ตั้งข้อมูล

-๕ซึ่งการกาหนดประเภทของผู้ให้บริการดังกล่าวมีความชั ดเจนและเป็ นไปตามแนวทางสากลดังจะ
เห็นได้จากกฎหมายหลายๆ ประเทศที่กาหนดประเภทของผู้ให้บริการไว้ 4 ประเภทดังกล่าวเช่นเดียวกัน
สาหรับข้อกังวลเกี่ยวกับผู้ให้บริการพื้นที่ในการตั้งเซิฟเวอร์และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น
กระแสไฟฟ้าและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Co-location service) ว่าจะเข้าข่ายผู้ให้บริการตามมาตรา 43/1(3) นั้น
กฎหมายต่างประเทศไม่ได้กาหนดว่า ผู้ให้บริการ Co-location service เข้าข่ายผู้ให้บริการประเภทใดอย่างชัดเจน ดังนั้น
การพิจารณาว่าผู้ให้บริการ Co-location service จะเข้าข่ายผู้ให้บริการประเภทใดใน 4 ประเภทตามที่มาตรา 43/1
กาหนดนั้น จาต้องพิจารณาจากลักษณะการให้บริการของผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นรายกรณีไป ดังนั้น เห็นควรกาหนด
ประเภทของผู้ให้บริการไว้ตามมาตรา 43/1 เช่นเดิม
3.4 เงื่อนไขทั่วไปของผู้ให้บริการ (มาตรา 43/2)
- กลุ่ ม เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ เ สนอให้ แ ก้ ไ ขให้ ชั ด เจนว่ า นอกเหนื อ จากจะต้ อ งมี น โยบายยกเลิ ก
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่กระทาละเมิดซ้าและปฏิบัติตามนโยบายนั้นอย่างเหมาะสมแล้ว ผู้ให้บริการที่จะอ้าง
ข้อจากัดความรับผิดได้จะต้องไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ และไม่มีความสามารถในการควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ให้บริการเชื่อมต่อหรือจัดเก็บ โดยขอให้แก้ไขคาว่า “ผู้กระทาละเมิดซ้า” เป็น “ผู้ใช้ที่เคยถูกแจ้งซ้าเกี่ยวกับ
การละเมิดลิขสิทธิ์” เพื่อให้เกิดความชัดเจน
- กลุ่มผู้ให้บริการเสนอให้ตัดเงื่อนไขให้ผู้ให้บริการต้องนามาตรการทางเทคนิคที่ได้มาตรฐานมาใช้
หรื อแก้ไ ขเป็ น “มาตรการทางเทคนิ ค ที่ไ ด้ม าตรฐานตามที่ คณะกรรมการประกาศก าหนด” เพื่ อก าหนด
มาตรการทางเทคนิคที่ได้มาตรฐานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่าเป็นการปฏิบัติในรูปแบบใดจึงจะถือว่า
เป็นการให้บริการอย่างถูกต้องเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนของคาว่า “มาตรการทางเทคนิคที่ได้
มาตรฐาน” และ กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา (DMCA) Section 512 (i) (1) (B) ประกอบ Section
512 (i) (2) ไม่ได้บังคับให้ผู้ให้บริการต้องนามาตรการทางเทคนิคที่ได้มาตรฐานมาใช้ในระบบของตน เพียงแต่
ต้องไม่แทรกแซงและอานวยความสะดวกให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถใช้มาตรการทางเทคนิคในการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิของตนโดยไม่เกิดภาระเกินสมควรแก่ผู้ให้บริการ นอกจากนั้นยังไม่ปรากฏว่ามีการนามาตรการ
ทางเทคนิ คที่ได้มาตรฐานนี้ มาใช้ได้จ ริ ง ดังนั้น หากกาหนดให้ ผู้ ให้ บริการต้องมีมาตรการทางเทคนิคที่ไ ด้
มาตรฐานเพื่อเป็นเงื่อนไขในการอ้างข้อจากัดความรับผิด จะทาให้บทบัญญัติในส่วนนี้ไม่มีผลใช้บังคับ
คาชี้แจง
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 43/2 ได้ ก าหนดเงื่ อ นไขทั่ ว ไปที่
ผู้ให้บริการทุกประเภทตามมาตรา 43/1 จะต้องปฏิบัติเพื่อให้สามารถยกข้อจากัดความรับผิดของผู้ให้บริการ
ขึ้นอ้างได้ ซึ่งเงื่อนไขทั่วไปดังกล่าวครอบคลุมหลักการสาคัญตามแนวทางสากลแล้ว อย่างไรก็ดี ได้ปรับถ้อยคาให้มี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ เช่น ปรับถ้อยคาจากคาว่า “มาตรการทางเทคนิค
ที่ ได้ มาตรฐาน” เป็ น “มาตรการทางเทคนิ คที่ ได้ รั บการยอมรั บ ” โดยเงื่ อนไขทั่ วไปดั งกล่ าวก าหนดเพี ยงว่ า
ผู้ให้บริการต้อ งมีน โยบายในการยกเลิก การให้บ ริก ารแก่ผู้ใ ช้บ ริก ารที่ก ระทาละเมิด ซ้าโดยได้ป ฏิบัติต าม
นโยบายนั้นอย่างเหมาะสม และรองรับการนามาตรการทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับซึ่งไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายแก่
ผู้ให้บริการมากเกินสมควรมาใช้โดยไม่ได้แทรกแซงการทางานของมาตรการนั้น
ในการนี้ การปรับถ้อยคาโดยกาหนดให้ ผู้ให้บริการรองรับการนามาตรการทางเทคนิคที่ได้รับการ
ยอมรับซึ่งไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ให้บริการมากเกินสมควรมาใช้โดยไม่ได้แทรกแซงการทางานของมาตรการนั้น
มีข้อดีต่างจากการกาหนดให้ ผู้ ให้บริ การต้องมี การนามาตรการทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งไม่ก่อให้ เกิด
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ให้บริการมากเกินสมควรมาใช้โดยไม่ได้แทรกแซงการทางานของมาตรการนั้น กล่าวคือ เพียงแค่

-๖ผู้ให้บริการพร้อมที่จะรองรับหรือมีระบบที่สามารถรองรับการนามาตรการทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับ (ที่อาจมีขึ้น
ในอนาคต) มาใช้ ถือได้ว่า ผู้ให้บริการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปตามมาตรา 43/2 ส่วนท้ายแล้ว
3.5 ข้อจากัดความรับผิดของผู้ให้บริการแต่ละประเภท (มาตรา 43/3 – 43/6)
- กลุ่มผู้ให้บริการเสนอให้ตัดเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เป็นตัวเงิน และกาหนดให้ผู้ให้บริการ
สามารถยกข้อจากัดความรับผิดได้ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ หากผู้ให้บริการได้ดาเนินการตามที่
กาหนด และตั้งข้อสังเกตว่าหากผู้ให้บริการได้นาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับแจ้งออกจากระบบหรือเครือข่ายของ
ตนแล้ว การกระทาดังกล่าวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 9 หรือไม่
- กลุ่มผู้ให้ บริการเสนอให้ตัด (2) และ (4) ของร่างมาตรา 43/4 เนื่องจากผู้ให้บริการจะไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บรักษาไว้ได้และอาจไม่ทราบว่าเว็บไซต์ต้นทางที่ได้มีการนาออกหรือศาล
ได้มีคาสั่งให้นาออกแล้ว
- กลุ่ มผู้ ให้ บริ การสนั บสนุ นให้ ใช้ กระบวนการแจ้ งเตื อนและน าออก (Notice and Takedown)
เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวสร้างความสมดุลบนอินเทอร์เน็ต โดยกาหนดหน้าที่ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ในการ
แจ้งเตือนและผู้ให้บริการในการนางานที่ได้รับแจ้งออกจากระบบหรือเครือข่ายของตนเพื่อแลกกับการได้รับ
ข้อจากัดความรับผิด
- กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์เสนอว่าควรกาหนดให้ผู้ให้บริการตามมาตรา 43/5 และ มาตรา 43/6
มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันหรือแก้ไขไม่ให้ข้อมูลที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันเป็น
อย่างมากขึ้นมาปรากฏบนพื้นที่ของผู้ให้บริการอีกหลังจากที่ได้รับแจ้ง (Notice and Stay Down) และ
ผู้ให้บริการต้องไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการละเมิด ลิข สิท ธิ์ ทั้ง นี้
ขอให้เพิ่มข้อความว่า หากเป็นกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์จะไม่รวมอยู่ในข้อจากัดความรับผิดในส่วนนี้
- กลุ่ มเจ้ าของลิ ขสิ ทธิ์เสนอให้ เพิ่ มเติมเงื่อนไขในการอ้างข้อจากัดความรับผิ ดของผู้ ให้ บริการใน
การเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นการชั่วคราว (มาตรา 43/4) ว่า “ผู้ให้บริการอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
จัดเก็บชั่วคราวเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าเงื่อนไขตามที่กาหนดในการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น เช่น การจ่ายค่าธรรมเนียม
หรือข้อกาหนดเรื่องรหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใด และได้นาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บไว้เป็นการชั่วคราวออกจากระบบ
หรือระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นโดยไม่ชักช้าเมื่อทราบว่าเว็บไซต์ต้นทางได้นาข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
ออกจากระบบหรือระงับการเข้าถึงแล้ว หรือเมื่อทราบว่าศาลมีคาสั่งให้เว็บไซต์ต้นทางดาเนินการดั งกล่าว” และ
เพิ่มเงื่อนไขอื่นๆ ให้ครบตาม DMCA 512 (b)
คาชี้แจง
ร่างพระราชบั ญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 43/3 – 43/6 ได้กาหนดข้อจากัด
ความรับผิดของผู้ให้บริการแต่ละประเภทไว้ โดยหากผู้ให้บริการจะยกข้อจากัดความรับผิดดังกล่าวขึ้นอ้าง ผู้ให้บริการ
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดไว้ก่อน ซึ่ งเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติลิ ขสิทธิ์ฯ
ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการสาคัญของระบบการแจ้งเตือนและนาออก (Notice and Takedown) ที่เป็นระบบ
สากลซึ่งหลายประเทศให้การยอมรับและนามาบัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยต่างจากระบบ Notice and Stay Down
ที่เป็นเพียงระบบที่เกิดขึ้นจากแนวคาพิพากษาของศาลในบางประเทศเท่านั้น
ในชั้นนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบ Notice and Takedown เป็นระบบ
ที่เหมาะสมในการนามาใช้แก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่ออินเทอร์เน็ต เนื่องจากกระบวนการตามระบบ
การแจ้ งเตื อนและน าออกก าหนดให้ แต่ ล ะฝ่ า ย ไม่ ว่ าจะเป็ น เจ้ า ของลิ ขสิ ท ธิ์ ห รื อผู้ ให้ บริ ก าร มี ห น้ า ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการ เช่น เมื่อพบการละเมิดงานลิขสิทธิ์ของตนบนสื่ออินเทอร์เน็ต เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถส่งหนังสือแจ้ง
เตือนไปยั งผู้ ให้ บริการเพื่ อให้ น าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ทาขึ้นโดยละเมิดลิ ขสิ ทธิ์หรือแหล่ งอ้างอิงหรือ

-๗จุ ดเชื่ อมต่ อของข้ อมู ล นั้ น ออกจากระบบหรื อเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ ให้ บริ การหรื อ ระงั บการเข้ าถึ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ดังกล่ าวโดยไม่ชักช้า ซึ่งผู้ ให้ บริการมีหน้าที่ต้องดาเนินการดังกล่ าวก่อนจึงจะสามารถยก
ข้อจากัดความรับผิดตามกฎหมายขึ้นอ้างได้ ถือเป็นกระบวนการที่สร้างความสมดุลที่ดีในการช่วยแก้ไขปัญหา
การละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่ออินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้ การนาระบบ Notice and Stay Down มาใช้อาจเป็นการเพิ่มภาระและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้
บริการเกินสมควร เนื่องจากผู้ให้บริการต้องนาเทคโนโลยีที่สามารถป้องกันและควบคุมไม่ให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูก
กล่าวอ้างว่าละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ขึ้นมาปรากฏบนระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ ให้ บริการอีก ซึ่งเทคโนโลยี
ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่อนข้างสูง ผู้ให้บริการรายย่อยในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอย่างมากจน
อาจไม่สามารถดาเนินธุรกิจของตนต่อไปได้
3.6 การแจ้งและรายละเอียดของหนังสือแจ้งเตือน (มาตรา 43/7)
- กลุ่ ม เจ้ า ของลิ ข สิ ท ธิ์ เ สนอให้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ผู้ แ จ้ ง ว่ า หมายความรวมถึ ง บุ ค คล
ผู้ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น ผู้ได้รับอนุญาต ตัวแทนทางกฎหมาย หรือตัวแทน
ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย นอกจากนี้ยังเสนอให้แก้ไขถ้อยคาจาก “(4) คารับรองว่าข้อความ
ที่แจ้งดังกล่าวเป็นความจริง” เป็น “(4) การรับรองว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เชื่อว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งถูกต้อง” หรือ
“(4) ข้อความของเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าได้กระทาการโดยความเชื่อที่สุจริตว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวละเมิด
ลิ ขสิ ทธิ์ ” และเพิ่มเติ มข้อความในวรรคสามให้ ชัดเจนว่า กรณีที่ การแจ้งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนจะถือว่ า
ผู้ให้บริการรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการละเมิดที่เกิดขึ้นในระบบหรือเครือข่ายของตนไม่ได้
- กลุ่มผู้ให้บริการเสนอให้เพิ่มเติมรายละเอียดของการแจ้งให้ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือคารับรองจากหน่วยงานของรัฐที่อาจแสดงว่ามีก ารละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
ของผู้ให้บ ริการตามมาตรา 43/1 (3) หรือ (4) จริง เพื่อเป็นหลักประกันในการดาเนินการนาออกหรือระงับ
การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และเสนอให้ ผู้ให้บริการไม่จาต้องดาเนินการตามวรรคสอง หาก
การนาข้อมูลที่อ้างว่าทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์หรือแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลนั้นออกจากระบบของ
ผู้ให้บริการหรือระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวนั้นอาจกระทบถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ร ายที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรา 43/7 ไม่ ก ระทบกั บ
การให้บริการในภาพรวม และทาให้ผู้ให้บริการเสียหายเชิงธุรกิจ
คาชี้แจง
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 43/7 ได้กาหนดให้การแจ้งเตือนต้องทาเป็น
หนังสือโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 5 รายการ ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของลิขสิทธิ์
(๒) งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือรายการตัวอย่างของงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
(๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ และตาแหน่งที่ตั้งของข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรื อ ตาแหน่ งที่พ บการใช้ข้ อมูล คอมพิว เตอร์ดั งกล่ าวโดยต้อ งมีร ายละเอีย ดที่เ พีย งพอตามสมควรเพื ่อ ให้
ผู้ให้บริการสามารถนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
หรือระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการแจ้งไปยังผู้ให้บริการตามมาตรา 43/1 (4) ให้ระบุ
เพียงแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อที่นาไปสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือการกระทาที่ อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
และรายละเอียดที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถทราบถึงแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อนั้น
(๔) คารับรองว่าข้อความที่แจ้งดังกล่าวเป็นความจริง
(๕) ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์

-๘ซึ่งการกาหนดรายละเอีย ดของหนังสื อแจ้งเตือนดังกล่ าวเป็นไปตามแนวทางสากลแล้ ว โดย
ไม่จาต้องกาหนดเพิ่มเติมให้การแจ้งต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งไม่จาต้องมี
คารับรองจากหน่วยงานของรัฐที่แสดงว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นในระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
ทั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการมีระบบ Notice and Takedown ที่เป็นกลไกความร่วมมือระหว่างเอกชนซึ่ง
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กับเอกชนซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้ วยกันเอง โดยไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจาก
ต้องการความรวดเร็วในการจัดการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่ออินเทอร์เน็ต การกาหนดให้การแจ้งต้อง
มีคารับรองจากหน่วยงานของรัฐว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ จะทาให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันท่วงที และอาจทาให้ความเสียหาย
ขยายวงกว้างขึ้น อย่างไรก็ดี การใช้ระบบ Notice and Takedown ไม่ตัดสิทธิเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องดาเนินคดี
กับผู้กระทาละเมิดลิขสิทธิ์ต่อศาล
3.7 การโต้แย้งและรายละเอียดของหนังสือโต้แย้ง (มาตรา 43/8)
- กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์เสนอให้แก้ไข โดยตัดคาว่า “อย่างน้อย” ในวรรคแรกออก เพื่อการตีความ
ทีช่ ัดเจน และเพิ่มเติมผลของการยื่นคาโต้แย้งที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนว่า “ผู้ให้บริการอาจปฏิเสธคาโต้แย้งหาก
ไม่มีรายละเอียดครบถ้วนตาม (1)(2)(3)(4) และให้ถือเป็นคาโต้แย้งที่มิชอบ” หรือ “ผู้ให้บริการจะต้องไม่รับฟัง
การโต้แย้งใดที่มีข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดตาม (1) – (4) ข้างต้น” ส่วนมาตรา 43/8
วรรคสองที่กาหนดระยะเวลาให้ผู้ให้บริการยุติหรือระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ควรเพิ่มระยะเวลาเป็น
30 วัน เพื่อให้ผู้แจ้งมีเวลาเพียงพอในการเตรียมคดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
คาชี้แจง
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทา
ละเมิดซึ่งได้รับหนังสือแจ้งเตือนสามารถทาการโต้แย้งได้ โดยการโต้แย้งต้องทาเป็นหนังสือและอย่างน้อย ต้องมี
รายละเอียด 4 รายการ ดังนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ใช้บริการ
(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกนาออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือถูกระงับ
การเข้าถึง และแหล่งที่ตั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตดังกล่าวก่อนที่จะถูกนาออกจากระบบหรือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือถูกระงับการเข้าถึง
(๓) คาชี้แจงว่าการนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
หรือการระงับการเข้าถึงกระทาไปโดยผิดพลาดหรือผิดหลง และ
(๔) ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ
ซึ่งการกาหนดรายละเอียดของหนังสือโต้แย้งดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางสากลแล้ว และการคง
คาว่า “โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ” ไว้ เพื่อชี้ให้เห็นว่า ในหนังสือโต้แย้งอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดที่กาหนดไว้ โดยไม่ตัดสิทธิผู้โต้แย้งในการส่งรายละเอียดหรือหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกินกว่า
ที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ ได้ปรับถ้อยคาในมาตรา 43/8 วรรคสองให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ว โดยกาหนดให้
หนังสือโต้แย้งต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่มาตรา 43/8 วรรคหนึ่งกาหนดไว้ ผู้ให้บริการจึงจะต้องดาเนินการ
ตามที่มาตรา 43/8 วรรคสองและวรรคสามกาหนด กล่าวคือ
(1) ส่งสาเนาคาโต้แย้งไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้แจ้งโดยเร็ว
(2) แจ้งเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าจะดาเนินการนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์
หรื อ แหล่ งอ้ างอิ งหรื อจุ ดเชื่ อมต่ อของข้ อมู ลคอมพิ วเตอร์ นั้ นกลั บเข้ าสู่ ระบบหรื อ เครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ของ
ผู้ให้บริการหรือยุติการระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวเมื่อพ้นกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ให้บริการได้รับคาโต้แย้ง

-๙(3) เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาสิบห้าวันดังกล่าว ให้ผู้ให้บริการนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ทาขึ้น
โดยละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ กลั บเข้ าสู่ ระบบหรื อเครื อ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ ของผู้ ใ ห้ บริ ก ารหรื อยุ ติ การระงั บการเข้ าถึ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวภายในเจ็ดวัน เว้นแต่ ผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าได้ยื่นคาฟ้องเพื่อ
ดาเนินคดีต่อผู้ใช้บริการ
สาหรั บประเด็นเรื่องระยะเวลาตามมาตรา 43/8 วรรคสองและวรรคสามนั้น เห็ นว่า ระยะเวลา
ดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว การเพิ่มระยะเวลาดังกล่าวให้ยาวนานขึ้น จะทาให้กระบวนการแจ้งเตือนและนาออกตาม
ระบบ Notice and Takedown ล่าช้า ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการนาระบบดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว ในการดาเนินการ
3.8 ความรับผิดจากการแจ้งเตือนเท็จและโต้แย้งเท็จ (มาตรา 43/9 – 43/10)
- กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์เสนอให้แก้ไขจาก “ผู้ใดแจ้งไปยังผู้ให้บริการ...โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าข้อความ
ดังกล่าวเป็นเท็จ....” เป็น “ผู้ใดแจ้งไปยังผู้ให้บริการ...โดยเจตนาหลองลวงซึ่งมีข้อความไม่ถูกต้องในสาระสาคัญ...”
คาชี้แจง
กระบวนการแจ้งเตือนและนาออกตามระบบ Notice and Takedown เป็นกลไกที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างภาคเอกชนด้วยกันบนพื้นฐานของความเชื่อใจ จึงต้องกาหนดบทบัญญัติความรับผิดเกี่ยวกับการแจ้ง
เตือนเท็จและการโต้แย้งเท็จไว้เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์โดยการแจ้งเตือนเท็จหรือการโต้แย้งเท็จ โดยร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 43/9 กาหนดให้ผู้ที่แจ้งไปยังผู้ให้บริการตามมาตรา 43/7 โดยรู้หรือมีเหตุอันควร
รู้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์
ออกจากระบบหรื อเครื อข่ายคอมพิว เตอร์ของผู้ ให้ บริการหรือระงับการเข้าถึงข้อมูล คอมพิวเตอร์ดังกล่ าว
ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้น ส่วนมาตรา ๔๓/10 กาหนดให้
ผู้ที่โต้แย้งไปยังผู้ ให้บริการตามมาตรา 43/8 โดยรู้หรื อมีเหตุอันควรรู้ ว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ เป็นเหตุให้
ผู้ให้บริการนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์กลับเข้าสู่ ระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของผู้ให้บริการหรือยุติการระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้ น ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าว เพียงแค่พิสูจน์ ได้ว่า ผู้แจ้งเตือนหรือผู้โต้แย้ง
แล้วแต่กรณี รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าข้อความที่แจ้งหรือที่โต้แย้งเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการต้องดาเนินการ
ตามกระบวนการทีก่ ฎหมายกาหนด ผู้นั้นต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการแสดงข้อความอันเป็น
เท็จนั้นแล้ว โดยไม่จาเป็นต้องพิสูจน์ว่าผู้แจ้งเตือนหรือผู้โต้แย้งมีเจตนาหลอกลวงผู้ให้บริการแต่อย่างใด เนื่องจาก
การพิสู จน์ เจตนาเป็ นเรื่ องที่กระทาได้ยากกว่า ดังนั้น จึงคงหลั กการของมาตรา 43/9 และมาตรา 43/10
ไว้ตามเดิม
3.9 คาสั่งศาล (มาตรา 43/11 – 43/12)
- กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์เสนอให้ศาลจะไม่ถูกจากัดการสั่งเพียงมาตรา 43/11 – 43/12 เท่านั้น
คาชี้แจง
ร่างพระราชบั ญญัติลิ ขสิ ทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 43/11 และมาตรา 43/12 กาหนด
ขอบเขตให้ ศาลมีคาสั่ งอย่างหนึ่ งอย่างใดตามที่ได้กาหนดไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นการกาหนดขอบเขตของคาสั่ งศาล
ดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางสากลแล้ว

- ๑๐ 3.10 ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ (มาตรา 43/13)
- กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์เสนอว่า ผู้ให้บริการจะไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา
43/5 และมาตรา 43/6 ที่จะต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่จะไม่ทาให้งานที่เหมือนหรือคล้ายกันกลับเข้า
มาบนระบบหรือเครือข่ายของผู้ให้บริการอีก
- กลุ่มผู้ให้บริการเสนอให้เพิ่มมาตราที่กาหนดว่าผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิด ถ้าหากได้ดาเนินการนางาน
ออกหรือนางานกลับเข้ามาในระบบหรือเครือข่ายโดยสุจริต โดยไม่คานึงว่างานนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือไม่ในภายหลัง
คาชี้แจง
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 43/13 กาหนดอย่างชัดเจนว่า บทบัญญัติ
ในส่วนนี้ไม่เป็นการกาหนดหน้าที่ให้ผู้ให้บริการต้องตรวจสอบหรือแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
ที่เกิดขึ้นบนระบบหรื อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของตน โดยได้มีการปรั บถ้อยคาเพียงเล็ กน้อยในส่ วนท้าย เป็น
“เว้นแต่เป็นการดาเนินการในขอบเขตที่เป็นไปตามมาตรการทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับ” ซึ่งการกาหนดเช่นว่านี้
เป็นไปตามหลักการของระบบ Notice and Takedown ที่ไม่ต้องการสร้างภาระหน้าที่และค่าใช้จ่า ยให้แก่
ผู้ให้บริการเกินสมควร
นอกจากนี้ ได้ มีก ารเพิ่ม เติ มบทบัญ ญัติ มาตรา 43/14 เพื่ อให้ บ ทบัญ ญัติ ในส่ ว นนี้ค รบถ้ว น
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และคงตามหลักการในมาตรา 32/3 แห่งพระราชบัญญัติลิ ขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม โดยก าหนดอย่ า งชัด เจนว่ า ผู้ ให้ บ ริก ารไม่ ต้ องรั บผิ ด ต่อ ความเสี ย หายใดๆ ที่เ กิ ดขึ้ น จากการน า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ทาขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
หรือระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยสุจริต
3.11 อายุความคุ้มครองภาพถ่าย
- กลุ่ มเจ้ าของลิ ขสิ ทธิ์เสนอว่า ขอให้ เพิ่มอายุความคุ้ม ครองในงานโสตทั ศนวัส ดุ ภาพยนตร์
สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุเจ็ดสิบปีนับแต่สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณา
งานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ลิขสิทธิ์มีอายุเจ็ดสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
คาชี้แจง
โดยที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสั ญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(WIPO Copyright Treaty: WCT) ซึ่ง Article 9 ของสนธิสัญญาดังกล่าวกาหนดให้ประเทศภาคีต้องให้
ความคุ้มครองงานภาพถ่ายตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่
ความตาย โดยปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยกาหนดให้ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งาน
นั้นขึ้น หรือหากได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณา
งานเป็นครั้งแรก ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับข้อบทในสนธิสัญญา WCT ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมอายุ
การคุ้ ม ครองลิ ขสิ ทธิ์ ใ นงานภาพถ่ า ย โดยร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ได้ ตั ด ค าว่ า
“งานภาพถ่าย” ออกจากมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลทาให้
การพิจารณาอายุการคุ้มครองงานภาพถ่ายต้องเป็นไปตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมแทน กล่าวคือ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายจะมีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และมีอยู่ต่อไปอีกเป็น
เวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายนั่นเอง

- ๑๑ ทั้งนี้ สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ไม่ได้กาหนดเรื่องอายุความ
คุ้มครองงานลิขสิทธิ์ประเภทอื่นแต่อย่างใด จึงเสนอแก้ไขอายุความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์เฉพาะงานภาพถ่ายไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาดังกล่าว
3.12 มาตรการทางเทคโนโลยี
- กลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่า ควรมีโทษจาคุกในกรณีละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีด้วย แม้ว่าจะ
ไม่ได้ทาไปเพื่อการค้าก็ตาม
- กลุ่มผู้ให้บริการเสนอว่า ควรกาหนดให้โทษเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อการค้า
มีโทษปรับเท่านั้น ไม่ควรมีโทษจาคุก
คาชี้แจง
สาหรับประเด็นเกี่ยวกับโทษของการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีนั้น ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องความผิดเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีไว้ในมาตรา 53/6 โดยความผิดดังกล่าวถือเป็น
ความผิดฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ซึ่งมีบทกาหนดโทษไว้อยู่แล้วในมาตรา 70/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งโดยหลัก มาตรา 70/1 วรรคหนึ่ง เป็นบทกาหนดโทษสาหรับการละเมิด
ข้อมูลการบริหารสิทธิหรือการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่ต้องระวางโทษปรับสถานเดียว กล่าวคือ ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท แต่หากเป็นการกระทาเพื่อการค้าตามมาตรา 70/1 วรรคสอง จึงต้อง
ระวางโทษสูงขึ้น โดยอาจต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ ซึ่งการกาหนดโทษสาหรับความผิดฐานดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นว่า ไม่จาต้อง
แก้ไขตามข้อเสนอที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นแต่อย่างใด
4. การนาผลการรับฟังความเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทากฎหมาย
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