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กฎหมายลิขสทิธ์ิ – ประเทศออสเตรเลีย 
 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. กฎหมายทีใ่ห้ความคุ้มครอง  

พระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2511 (Copyright Act 1968) 

2. อนสุญัญาระหวา่งประเทศ  

  2.1 ข้อตกลงวา่ด้วยสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาที่เก่ียวกบัการค้า (TRIPS Agreement) 

  2.2 อนสุญัญาลิขสิทธ์ิสากล ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติม และโปรโตคอล 1 และ 2 ( Universal 
Copyright Convention, as revised, and Protocols 1 and 2 

  2.3 อนุสญัญาลิขสิทธ์ิสากล และโปรโตคอล 1 , 2 และ3 (Universal Copyright 
Convention, and Protocols 1, 2 and 3) 

 2.4 อนุสญัญากรุงเบิร์นว่าด้วยความคุ้มครองงานวรรณกรรม และศิลปกรรม (Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) 

 2.5 โปรโตคอลเพิ่มเติมอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยความคุ้มครองงานวรรณกรรม
และศิลปกรรม (Additional Protocol to the International Convention for the Protection of Literary and 
Artistic Works) 

 2.6 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความคุ้ มครองงานวรรณกรรม และศิลปกรรม 
(International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) 

 2.7 พระราชบญัญตัิเพิ่มเติมปรับปรุงอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการสร้างสรรค์ของ
สหภาพสากลเพื่อความคุ้มครองงานวรรณกรรม และศิลปกรรม และโปรโตคอลฉบบัสดุท้าย (Additional Act 
modifying the International Convention for the Creation of an International Union for the Protection of 
Literary and Artistic Works, and Final Protocol) 

 2.8 อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการสร้างสรรค์ของสหภาพสากลเพื่อความคุ้มครอง
งานวรรณกรรม และศิลปกรรม  ข้อความเพิ่มเติม และโปรโตคอลฉบบัสดุท้าย (Convention for the Creation of 
an International Union for the Protection of Literary and Artistic Works, Additional Article and Final 
Protocol) 

 2.9 อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยเคร่ืองหมายแทนเสียง (Geneva Convention on 
Phonograms) 

 2.10 อนสุญัญากรุงโรมวา่ด้วยความคุ้มครองนกัแสดง เคร่ืองหมายแทนเสยีง และงานแพร่
ภาพแพร่เสยีง (Rome Convention for the Protection of Performers, Phonograms and Broadcasts) 
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3. ระบบการให้ความคุ้มครอง 

งานอนัมีลิขสิทธ์ิได้รับความคุ้มครองทนัที่ที่งานนัน้ได้สร้างสรรค์ขึน้ เป็นความคุ้มครองโดยอตั
โนมตัิุุโดยไมต้่องมีการจดทะเบียน 

4. สิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม 

4.1 นิยาม / ความหมาย 

 ลขิสทิธ์ิรวมไปถึง “งาน” เช่น วรรณกรรม นาฏกรรม  ศิลปกรรม  และดนตรีกรรม  และ ”
งานอื่นใด” ("other subject matter") เช่น งานภาพยนตร์ งานสิ่งบนัทึก  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ และงานสื่อสิ่งพิมพ์ 
ความคุ้มครองนัน้รวมถึงการแสดงด้วย และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะได้รับความคุ้มครองดงัเช่นงานวรรณกรรม 

 งานท่ีได้รับความคุ้มครองลขิสทิธ์ิมีดงัตอ่ไปนี ้ 

 1. งานวรรณกรรม อาทิเช่น บทความในวารสาร  นวนิยาย บทภาพยนตร์ บทกวี 
เนือ้เพลง รายงาน 

 2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ได้รับความคุ้มครองภายใต้งานวรรณกรรม) 

 3. การรวบรวมงาน  (ความคุ้มครองภายใต้งานวรรณกรรม) อาทิเช่น บทเขียน
รวมของนกัเขียนหลายทา่น หรือของนกัเขียนคนเดียว  หนงัสอืรวบรวมช่ือและที่อยูข่องบคุคลและหน่วยงานต่างๆ และ
ฐานข้อมลู  

 การคดัเลือก และการจดัการ ของข้อมลูเนือ้หาอาจจะได้รับความคุ้มครองแยกต่างหาก
จากเร่ืองเฉพาะราย  ที่ประกอบอยูใ่นการรวบรวมดงักลา่ว (compilations) 

 4. งานศิลปกรรม อาทิเช่น ภาพวาด ภาพจิตรกรรม ภาพเขียน ภาพการ์ตูน  
ประติมากรรม งานฝีมือ ภาพวาด แผนที่ และแผนผงั  

 5. งานนาฏกรรม อาทิเช่น การออกแบบท่าเต้น บทภาพยนตร์ ละคร และ
ละครใบ้ 

 6. งานดนตรีกรรม คือ เฉพาะดนตรีโดยไมร่วมถึงเนือ้เพลง และสิง่บนัทกึเสยีง 

 7. งานภาพยนตร์ (cinematograph films) อาทิเช่น ภาพ และเสียงใน
แผ่นฟิล์ม   วิดีโอ หรือดีวีดี จะได้รับความคุ้มครองแยกจากลิขสิทธ์ิในงานท่ีบันทึกลงในแผ่นฟิล์ม หรือวิดีโอ 
ยกตวัอยา่งเช่น บทภาพยนตร์ และดนตรี 

 8. สิ่ งบันทึก เ สี ย ง  ตัวสิ่ ง บันทึกนั น้ จะ ไ ด้ รับความคุ้ มครองลิ ขสิท ธ์ิ 
นอกเหนือไปจากดนตรี เนือ้เร่ืองที่ถกูบนัทกึไว้ 

 9. การแพร่ภาพแพร่เสยีง (broadcasts) สถานีแพร่ภาพแพร่เสยีงทางโทรทศัน์ 
และวิทยุมีลิขสิทธ์ิในสัญญาณการแพร่ภาพแพร่เสียงของเขาโดยแยกจากลิขสิทธ์ิในภาพยนตร์ ดนตรี และ
สว่นประกอบอยา่งอื่นท่ีมีการแพร่ภาพแพร่เสยีง   
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 10. ฉบับพิมพ์ท่ีได้มีการตีพิมพ์แล้ว ผู้ พิมพ์นัน้มีลิขสิทธ์ิในการจัดรูปแบบ
เก่ียวกบัการพิมพ์ (typographical arrangements) ของเขา โดยจะได้รับความคุ้มครองแยกจากลิขสิทธ์ิในงานท่ีมี
การท าส าเนา (reproduced) ลงในฉบบัพิมพ์นัน้ อาทิเช่น บทกวี หรือภาพประกอบ หรือดนตรี 

4.2 เง่ือนไขของการได้รับความคุ้มครอง 

 เง่ือนไขในการได้รับการคุ้มครองต้องมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

 1. สามารถท าซ า้ได้ 

 2. ต้องเป็นความคิดริเร่ิมของผู้สร้างสรรค์   

 3. ต้องถูกสร้างสรรค์ขึน้โดยการใช้ทักษะ การพิจารณา  แรงงานของผู้
สร้างสรรค์เอง  

5. ข้อยกเว้นของสิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง 

  กฎหมายลิขสิทธ์ิไม่ไห้ความคุ้มครองความคิด   แนวความคิด  รูปแบบ  เทคนิค หรือข้อมูล  
ประชาชน  หรือภาพลกัษณ์ของประชาชน  

6. สทิธิของผู้ทรงสทิธิ 

  เจ้าของลขิสทิธ์ิมีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวใน “งาน”  ดงันี ้

  1. ท าซ า้งานในรูปแบบตา่งๆ  

  2. พิมพ์เผยแพร่งาน 

  3. น างานออกแสดงตอ่สาธารณชน 

  4. แพร่ภาพแพร่เสยีง 

  5. ท าให้งานนัน้ถูกเผยแพร่ไปยังสมาชิก ในรูปแบบการให้บริการการเผยแพร่  (a 
diffusion service) 

  6. ท าการดดัแปลงงาน  กระท าการตามข้อ 1-5 ตอ่งานท่ีได้มีการดดัแปลงดงักลา่ว 

  7. กระท าการในทางการค้า โดยให้มีการเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และงานวรรณกรรม 
งานนาฏกรรม งานดนตรีกรรมที่ได้ท าส าเนาลงในสิง่บนัทกึเสยีง 

  เจ้าของลขิสทิธ์ิมีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวใน งานศิลปกรรม  ดงันี ้

  1. ท าซ า้ในรูปแบบตา่งๆ 

  2. พิมพ์เผยแพร่งาน 

  3. แพร่เสยีง แพร่ภาพของงานผา่นรายการโทรทศัน์ 

  4. ท าให้งานนัน้ถกูเผยแพร่ผา่นรายการโทรศทัน์ไปยงัสมาชิกในรูปแบบการให้บริการ ( 



- 5 - 

 

  งานท่ีจะได้รับความคุ้มครองลิขสิทธ์ิในประเทศออสเตรเลีย จะต้องมีการสร้างสรรค์งาน ใน
ประเทศออสเตรเลยีเป็นปัจจยัส าคญั 

  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  ผู้สร้างสรรค์งานจะต้องมีสญัชาติของออสเตรเลีย หรือถ่ินที่อยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย หรืองานสร้างสรรค์จะต้องเกิดขึน้ในประเทศออสเตรเลีย (ใช้หลักบุคคลและหลักดินแดนเป็น
ข้อพิจารณาวา่งานสร้างสรรค์เกิดขึน้ในประเทศจริง 

  แตอ่ยา่งไรก็ตาม ถ้างานอนัท่ีมีลขิสทิธ์ิได้สร้างสรรค์โดยพลเมืองของผู้มีสญัชาติของ หรือเวลาท่ี
สร้างสรรค์งานนัน้อยู่ในเขตดินแดนของ ประเทศสมาชิกภาคีอนุสญัญากรุงเบิร์น และขององค์การการค้าโลก 
กฎหมายลิขสิทธ์ิของออสเตรเลีย ก็จะให้ความคุ้มครองบนพืน้ฐานของหลกัปฏิบัติเยี่ยงชนในชาติ (National 
Treatment) 

7. ข้อยกเว้นสทิธิของผู้ทรงสทิธิ / ข้อยกเว้นการละเมิดสทิธิ 

  หลกัการใช้ที่เป็นธรรม ("Fair Use") หมายถึง การอนญุาตให้ผู้ เขียนวิจารณ์ หรือการอนญุาตให้
นกัเรียน หรือนกัศึกษา ใช้งานอนัมีลิขสิทธ์ิเพ่ือวตัถุประสงค์ในการศึกษา หรือวิจัย  รวมไปถึงการท าส าเนา โดย
ห้องสมดุ สถาบนัการศกึษา และหนว่ยงานของรัฐ  นอกจากนีย้งัมีข้อยกเว้นทัว่ไปเพื่อกระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาล  

8. การโอนสทิธิ/ การอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

  ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบัการโอน หรือการอนญุาตให้ใช้สทิธิบงัคบัใช้ในกฎหมายลขิสทิธ์ิ  

2. ขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

1. ไมม่ีระบบการขอรับความคุ้มครอง ไมว่า่จะเป็นการยื่นค าร้องขอ การตรวจสอบค าขอ การ
ประกาศโฆษณา และการคดัค้าน 

2. อายคุวามคุ้มครอง 

 โดยหลกัทัว่ไป ลขิสทิธ์ิจะมีอายคุวามคุ้มครองทนัทีท่ีงานสร้างสรรค์ได้มีขึน้และจะมีอยูต่อ่ไปอีก
เป็นเวลา 50 ปีนบัแตผู่้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย  แตอ่ยา่งไรก็ตาม  เนื่องจากบทบญัญตัิของกฎหมายดงักลา่วได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม  ดงันัน้ ภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 งานอนัมีลขิสทิธ์ิจะมีอายคุวามคุ้มครองเป็น 70 
ปีนบัแตผู่้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 

  ข้อยกเว้นของเร่ืองระยะเวลาในการให้ความคุ้มครอง 

  ระยะเวลาการให้ความคุ้มครองอาจจะเปลี่ยนแปลงไปต้องพิจารณาโดยอาศยัปัจจัยอื่น  เช่น 
งานนัน้ได้ถกูน าออกโฆษณา น าออกแสดง น าไปแพร่ภาพแพร่เสยีง ถูกท าการบนัทึก และเสนอขายในช่วงอายทุี่ผู้
สร้างสรรค์ยงัมีชีวิตอยู่หรือไม่ เช่น งานวรรณกรรม หากงานดงักลา่วได้มีการโฆษณา ระหว่างที่ผู้สร้างสรรค์ยงัมี
ชีวิตอยู่ ลิขสิทธ์ิจะมีอายคุวามคุ้มครองต่อไปอีก 70 ปี   นบัจากวนัสิน้ปีที่มีการประกาศโฆษณางาน หรือน างาน
ออก แสดงงานนัน้เป็นครัง้แรก  แต่หากงานนัน้ไม่ได้มีการโฆษณาตลอดอายขุองผู้สร้างสรรค์ อายคุวามคุ้มครอง
จะมีอยูต่ลอดไป 
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  สว่นงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ินีจ้ะมีอยู่ตลอดอายขุองผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีก
เป็นเวลา 70 ปี  นบัจากวนัสิน้ปีที่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 

  ส าหรับงานศิลปกรรม โดยทัว่ไปความคุ้มครองจะขยายไปตลอดอายขุองผู้สร้างสรรค์  หรือนบั
แตว่นัท่ีมีการประกาศโฆษณางานครัง้แรก และมีอยูต่อ่ไปอีกเป็นเวลา 70 ปี 

  โปรดดูบทสรุปของระยะเวลาในการให้ความคุ้ มครองของลิขสิทธ์ิประเภทต่างๆท่ีเว็บไซต์  
http://www.copyright.org.au/PDF/InfoSheets/G023.pdf. 

3.. การตอ่อายคุวามคุ้มครอง 

 ไมส่ามารถตอ่อายคุวามคุ้มครองได้  

3. กระบวนการภายหลังการจดแจ้ง 

 ไมม่ีข้อก าหนดเก่ียวกบัการขอรับความคุ้มครองการจดแจ้งงานอนัมีลิขสิทธ์ิ จึงไม่มีรายละเอียดเก่ียวกบั
กระบวนการภายหลงัการจดแจ้ง 

4. การบังคับใช้สิทธิ 

1. การกระท าที่ถือวา่เป็นการละเมิดสทิธิ 

  การละเมิดลิขสิทธ์ิเกิดขึน้เมื่อมีการกระท าใดๆ ต่องานอนัมีลิขสิทธ์ิโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธ์ิ ซึ่งการกระท าดงักลา่วนัน้ต้องเป็นการกระท าท่ีละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวของเจ้าของลิขสิทธ์ิอีก
ด้วย  ซึง่แม้แตก่ารใช้สว่นของงานอนัมีลขิสทิธ์ิโดยไม่ได้รับอนญุาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ
หากได้ละเมิดในสว่นท่ีส าคญัของงาน  

  สิง่เหลา่นีอ้าจถือเป็นการละเมิดลขิสทิธ์ิ : 

  1. อนญุาตให้มีการกระท าการละเมิด โดยการรับรอง หรืออนมุตัิ การละเมิดของบคุคล
อื่น  

  2. น าเข้ามาซึง่สิง่ของบางชนิดท่ีประกอบด้วยงานอนัมีลขิสทิธ์ิ หรือ 

  3. ขายสิ่งของอันเป็นละเมิดลิขสิทธ์ิ  หรือสิ่งของบางชนิดท่ีมีงานอันมีลิขสิท ธ์ิ 
ประกอบด้วย 

  ข้อยกเว้นบางประการท่ีไมถื่อวา่เป็นการละเมิดลขิสิทธ์ิเช่น  หลกัการใช้เป็นธรรม ( "Fair Use") 
(รายละเอียดมีในข้อ 7) 

  แตอ่ยา่งไรก็ตามกฎหมายไมไ่ด้มีการบญัญตัิข้อยกเว้นการละเมิดลขิสทิธ์ิให้กบั องค์การท่ีไม่ได้
แสวงหาผลก าไร เพียงเพราะวา่องค์การท่ีจดัตัง้ขึน้ไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์จะแสวงหาผลก าไร  และก็ไมม่ีข้อยกเว้นของ
กฎหมายให้แก่การใช้งานอนัมีลขิสทิธ์ิเพ่ือประโยชน์สว่นตวัด้วย 
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2. มาตรการในการเยียวยา 

  มาตรการในทางแพ่ง  

  1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

   พระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2511 (Copyright Act 1968) 

  2. การเยียวยาทางแพง่ 

   หากมีการละเมิดลิขสิทธ์ิ เจ้าของลิขสิทธ์ิมีสิทธิฟ้องคดีไปยังศาลกลาง (Federal 
Court)  ศาลสงู แหง่รัฐ หรือศาลที่มีเขตอ านาจ ศาลแขวงกลาง (the Federal Magistrates' Court) 

   ศาลอาจมีค าสัง่ให้ระงับการกระท าบางประการชั่วคราวระหว่างที่คดียงัไม่ถึงที่สุด 
และศาลสามารถมีค าสัง่ห้ามมิให้บคุคลกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใด  เรียกให้ช าระค่าเสียหาย ผลก าไรที่ค านวณ
ได้  และค าสัง่ให้สง่มอบคืนสนิค้า  

  3. กระบวนการทางแพง่ 

   โปรดดขู้อ 2 การเยียวยาทางแพง่ ข้างต้น 

  4. คา่เสยีหาย 

   คา่เสยีหายนัน้โดยปกติจะก าหนดจากฐาน 2 ประการ ดงันี ้

   1. มลูค่าของลิขสิทธ์ิท่ีเสื่อมค่าลงเน่ืองมาจากการกระท าละเมิด ซึ่งโดยทัว่ไป
จะมีการประเมินจากยอดขายท่ีเจ้าของลขิสทิธ์ิควรจะได้รับ และค านวณจากราคาค่าตอบแทนการใช้สิทธิจากการ
ขายนัน้ และ 

   2. ค่าเสียหายที่มาจาก จ านวนของงานส าเนาที่มีการละเมิด ที่ได้ถูกขายไป 
หรือจัดให้ในทางการค้า  ทฤษฎีนีท้ าให้เจ้าของลิขสิทธ์ิได้รับค่าเสียหายเป็นมูลค่าราคาเต็มท่ีเกิดจากการขาย
ส าเนาท่ีละเมิดลขิสทิธ์ินัน้ในท้องตลาดโดยไมต้่องมีการตดัคา่ใช้จ่ายออก การเยียวยาดงักลา่วอยู่ในดลุยพินิจของ
ศาลตลอดมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2541 

   ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ (Punitive damages ) นัน้ไม่มีก าหนดไว้  แต่ในกรณีที่
การกระท านัน้เป็นการกระท าความผิดอย่างเด่นชดั ศาลอาจมีดลุยพินิจให้ “ค่าเสียหายเพิ่มเติม”  ที่มีผลเป็นการ
ลงโทษได้ 

  มาตรการในทางอาญา 

  1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

   พระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2511 (Copyright Act 1968) 

  2. การเยียวยาทางอาญา 

   ภายใต้พระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิโดยทัว่ไป การละเมิดลขิสทิธ์ิท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท า
ทางการค้าจะถือเป็นการกระท าความผิดทางอาญา  ได้แก่ การกระท าความผิดดงัตอ่ไปนี ้  
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   1. การกระท าโดยไตร่ตรองต่องานซึ่งตนรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอนัควรรู้ ว่าเป็น
ส าเนางานท่ีตนท าอยูท่ี่ละเมิดลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืน 

   2. จ าหน่ายงานใดที่ท าขึน้โดยละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน หากการจ าหน่าย
ดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์ในทางการค้า หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนใดท่ีก่อให้เกิดความเสยีหายแก่เจ้าของลขิสทิธ์ิ 

   3. ครอบครองงานท่ีท าขึน้โดยละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน หากการครอบครอง
ดงักล่าวนัน้มีวตัถุประสงค์เพื่อการค้า หรือเพื่อจ าหน่าย หรือมีวตัถุประสงค์อื่นใด ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เจ้าของลขิสทิธ์ิ 

   4. ครอบครองเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าส าเนาท่ีละเมิดงานอนัมีลขิสทิธ์ิ 

   5. ก่อให้เกิดการแสดงต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิ ณ “สถานที่ที่ให้
ความบนัเทิงตอ่สาธารณชน”  

   6. โฆษณาเพ่ือจ าหน่ายจ่ายแจกส าเนาท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิในงานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

   7. ผลิต หรือ เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือเพื่อการหลบหลีกมาตรการคุ้มครองทาง
เทคโนโลยี  หากบคุคลนัน้รู้ หรือประมาทในเร่ืองที่วา่อปุกรณ์นัน้จะถกูน าไปใช้เพื่อหลบหลกีมาตรการคุ้มครองทาง
เทคโนโลยี 

   8. น าเข้าวัตถุท่ีมีลิขสิทธ์ิบางชนิด (หนังสือ และแผ่นฟิล์ม) โดยไม่ได้รับ
อนญุาต 

   การกระท าความผิดจะได้รับการพิสจูน์โดยขึน้อยูก่บัวา่จ าเลยนัน้รู้ หรือมีเหตอุนัควรรู้
เหตตุา่งๆหรือไม ่เช่น สนิค้านัน้ได้ละเมิดลขิสทิธ์ิหรือไม ่

  3. กระบวนการทางอาญา 

   เฉพาะแตเ่จ้าของลขิสทิธ์ิเท่านัน้ท่ีสามารถด าเนินการฟ้องร้องเก่ียวกบัการกระท าผิด
ทางอาญาได้ 

  4. โทษ 

   บุคคลผู้มีความผิดตามกฎหมายอาจต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 60,500 เหรียญ
ออสเตรเลยี หรือจ าคกุไม่เกิน 5 ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  หากเป็นนิติบคุคลอาจต้องระวางโทษปรับไม่เ กิน 5 เท่าของ
จ านวนดงักลา่ว 

   ส าหรับการน าเข้างานท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ จะถกูปรับไม่เกิน 71,500 เหรียญออสเตรเลีย 
และ/หรือ จ าคกุ 5 ปี 

   บุคคลผู้ โฆษณาเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจกส าเนางานที่ละเมิดลิขสิทธิในงานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อาจต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,650 เหรียญออสเตรเลีย หรือจ าคกุไม่เกิน 6 เดือน  หากเป็นนิติ
บคุคลอาจต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 16,500 เหรียญออสเตรเลยี 
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 โทษนัน้จะหนกัขึน้หากการละเมดิกบังานอนัมีลขิสทิธ์ิเก่ียวข้องกบัการเปลีย่นแปลง
ข้อมลูอนาลอกไปเป็นข้อมลูดจิิตอล เช่น จากเทปคาสเซ็ทไปเป็นซดีี  จากวิดีโอไปเป็นดวีีด)ี นอกจากนี ้ศาล
สามารถมีค าสัง่ให้ท าลายสิง่ของท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิ สง่ตอ่ให้เจ้าของลขิสทิธ์ิท่ีเก่ียวข้อง หรือจดัการอยา่งหนึง่อยา่งใด
ก็ได้รับของที่ละเมดิ 

3. คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

  คา่บริการของส านกังานตวัแทนจะคิดตามระยะเวลาการให้บริการ 

4. การคุ้มครอง ณ จุดน าเข้า – ส่งออก 

1. มาตรการคุ้มครองทางศลุกากร ณ จดุน าเข้า – สง่ออก 

  พระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2511 (Copyright Act 1968) ก าหนดให้เจ้าของลิขสิทธ์ิคดัค้าน
การน าสินค้าท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิเข้ามายงัประเทศออสเตรเลีย สิ่งนีส้ามารถกระท าได้โดยการท าหนงัสือแจ้งไปยงั
ส านกังานศลุกากร จากนัน้เจ้าหน้าที่ศลุกากร จึงจะสามารถท าการยดึสนิค้าที่ละเมิดก่อนที่จะมีการน าไปจ าหน่าย
ได้ 

  ตัวอย่างหนังสือแจ้งการคัดสามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ http://www.customs.gov.au/  ซึ่ง
หนงัสือที่ว่านีต้้องแนบมาพร้อมกบัตารางของงาน  ที่ได้มีการอ้างลิขสิทธ์ิ ตราสารหนีท่ี้มีมูลค่า 5,000 เหรียญ
ออสเตรเลยีจะต้องมีการยื่นไปยงัส านกังานศลุกากรด้วย เพื่อให้ครอบคลมุคา่ใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึน้ 

  เจ้าหน้าท่ีศลุกากรจะท าการกกัสินค้าใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดงานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีระบอุยู่ในตาราง 
แบบฟอร์มของศลุกากร  และจะท าการออกหนงัสอืแจ้งการยดึไปยงัผู้น าเข้าสนิค้า และท าส าเนาแจ้งไปยงัเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิ หรือตัวแทนตามกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธ์ิ  หลงัจากนัน้เจ้าของลิขสิทธ์ิจะสามารถด าเนินคดีตาม
กฎหมายในข้อหาละเมิดลิขสิทธ์ิกับผู้น าเข้าสินค้าได้ภายใน 10 วันท าการ  แต่ก็สามารถขอให้มี การขยาย
ระยะเวลาดงักลา่วออกไป 

  การบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยผ่านทางเจ้าหน้าที่ศลุกากรนัน้เป็นการเปิดโอกาสให้
เจ้าของลิขสิทธ์ิยึดสินค้าท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิก่อนท่ีจะมีการจ าหน่ายสินค้านัน้ออกไป อีกทัง้ท าให้เจ้าของลิขสิทธ์ิมี
โอกาสที่จะได้รับข้อมลู และสามารถด าเนินคดีเอากบัผู้ละเมดิ นอกจากนีย้งัช่วยป้องกนัการกระท าการปลอมแปลง
ได้ 

2. การเสนอเอกสารพิสจูน์ความเป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิ 

  ต้องมีการยื่นเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิตอ่ส านกังานศลุกากร 

3. คา่ธรรมเนียมราชการส าหรับการยื่นเสนอเอกสารพิสจูน์ความเป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิ 

  จะต้องช าระเป็นพนัธบัตร (a bond) ต่อส านักงานศุลกากรเป็นจ านวน 5,000 เหรียญ
ออสเตรเลยีตอ่ปี  ซึง่ยอดพนัธบตัรคงเหลอืเมื่อปีก่อนสามารถยกมาจ่ายได้ในปีถดัไป 

4. เงินรางวลัส าหรับเจ้าหน้าที่ศลุกากรเพื่อคดีทีเ่ป็นผลส าเร็จ 

  ไมม่ี 
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5. การกระท าการของเจ้าหน้าที่ศลุกากรต่อสนิค้าที่มกีารละเมิด 

  หากผู้น าเข้ายินยอมที่จะสูญเสียสินค้าที่ถูกยึดของตน สินค้าที่ถูกยึดดังกล่าวจะถูกน าไป
ท าลาย แต่อย่างไรก็ตามหากผู้น าเข้าไม่ยินยอมท่ีจะสญูเสียสินค้าของตน และเจ้าของลิขสิทธ์ิไม่ด าเนินคดีต่อผู้
ละเมิดภายใน 10 วนั สนิค้านัน้ต้องสง่กลบัไปยงัผู้น าเข้า และตอ่จากนัน้สามารถน าไปขายตอ่ในตลาดได้ 

  จ านวนครัง้ในการท าลายสินค้าที่มีการละเมิดนัน้จะท าลายเป็นช่วงๆ โดยขึน้อยู่กับจ านวน     
สนิค้าที่ถกูยดึ 

6. สนิค้าสว่นใหญ่อนัได้มีการละเมดิ ที่น าเข้า - สง่ออกผา่นช่องทางศลุกากร 

  ซีดี และดีวีดี 

7. ประเทศแหลง่ผลติสนิค้าอนัได้มกีารละเมดิที่มีอตัราการน าเข้าสงูที่สดุ 

  ประเทศแถบภมูิภาคเอเชีย อาทิเช่น ประเทศจีน ฮ่องกง และเวียดนาม 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ส านักงานตวัแทน 

1. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

 1. Australian Trade Marks Office, IP Australia 

Ground floor, Discovery House  
47 Bowes Street  
Woden ACT 2606  
(PO Box 200, Woden ACT 2606)  

 

Tel: 61 2 6283 2999 
Fax  61 2 6283 7999 

E-mail: http://www.ipaustralia.com.au 

 2. The Institute of Patent and Trade Mark Attorneys of Australia (IPTA)  

  711 High Street 
  Kew East Vic 3102 

  Australia 

  Tel.  61 3 9857 0311 
  Fax:  61 3 9857 0411 
  Free call: 61 1800 804 536  
  Website:  http://www.ipta.com.au 
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 3. Licensing Executive Society of Australia and New Zealand (LES) 

  PO Box 842 
  Mulgrave VIC 3170 

  Australia 

 Tel:   61 3 9574 9651 
 Fax:   61 3 9574 8066 
 Website:   http://www.lesanz.org.au 

 4. The Australian Manufacturers of Patents, Industrial Designs, Copyright and Trade 
  Mark Association (AMPICTA) 

  Level 12, 140 Arthur Street 
  North Sydney NSW 2060 
  Tel:   61 2 9927 7500 
  Fax:   61 2 9956 7004 

 

2. ส านกังานตวัแทน 

1. Baker & McKenzie, Byron Angelopulo 

 Level 27 AMP Building 

 50 Bridge Street 

Sydney NSW 2000 

Tel:  61 2 9225 0200 

Fax:  61 2 9225 1595 

 E-mail:   byron.angelopulo@bakernet.com 

2. Davies Collison Cave  

Level 10/10 Barrack Street,  

Sydney 2000 

GPO Box 3876, Sydney 2001 

Offices also in Melbourne, Brisbane 

and Canberra 

Tel:   61 2 9262 2611 
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Fax:  61 2 9262 1080 

E-mail:  sydmail@davies.com.au 

Website:   www.davies.com.au 

3. Griffith Hack 

Level 10, 167 Eagle Street, 

Brisbane 4000 

GPO Box 3125, Brisbane 4001 

Tel:  61 7 3221 7200 

Fax:  61 7 3221 1245 

E-mail:  ghbris@griffithhack.com.au 

Website:  www.griffithhack.com.au 

4. Allen Arthur Robinson Patent & Trade Marks Attorneys 

 P.J. Macken, Dr T.J. Davies 

 Level 17, 2 Chifley Square, 

 Sydney 2000 

 GPO Box 50, Sydney 2001 

 Offices also in Melbourne 

 Tel:  61 2 9230 4000 

 Fax:   61 2 9230 5333 

 E-mail:  contactus@aar.com.au 

 Website:  www.aar.com.au 

6. สถติิเกี่ยวกับเร่ืองทรัพย์สนิทางปัญญาในปี 2003-2004 

เก่ียวกบัทรัพย์สนิทางปัญญาออสเตรเลยี(IP Australia) เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางออสเตรเลยีวา่ด้วย
ทรัพย์สนิทางปัญญา (the Australian Government central authority on IP) ได้มีการออกหรือประกาศสถิติด้าน
ทรัพย์สนิทางปัญญาลา่สดุ ซึง่สามารถหาอา่นรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.ipaustralia.gov.au/about/statistics.shtml 

 


