






4



ลิขสิทธิ์ และสิทธิของนักแสดงลิขสิทธิ์ และสิทธิของนักแสดง

5

ลิขสิทธิ์คืออะไร? 
ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิตามกฎหมายท่ีใหความคุมครองแกผูสรางสรรค “งานอันมี

ลิขสิทธิ์” ในสาขาตางๆ ตามท่ีกฎหมายก�าหนด โดยใหความคุมครองแกผูสรางสรรค 
อาทิ ผูแตงเพลงหรือหนังสือ ผูเรียบเรียงเสียงประสาน ศิลปน ผูออกแบบภาพประกอบ
หรือตกแตงเว็บไซต รวมไปถึงนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยผลงานดังกลาว 
เปนการถายทอดหรือแสดงออกซึ่งความคิดของผูสรางสรรคในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน 
บทความ หนังสือ บทเพลง ภาพยนตร ภาพวาด การแสดงทาทาง ฯลฯ ซึ่งไมจ�าเปนตองมี
ความใหม แตจะตองเปนการสรางสรรคดวยตนเองโดยใชสติปญญา ความรู ความสามารถ 
ความวริิยอตุสาหะ ความพยายามในระดบัหนึง่เพือ่สรางสรรคงานใหเกดิขึน้ และเปนสิง่ทีม่ี
คุณคาในทางเศรษฐกิจ

ลิขสิทธิ์จัดเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทที่กฎหมายใหความคุมครองทันที
ที่ไดมีการสรางสรรคงาน และเปนสิทธิเด็ดขาดของเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยจะเปนผูที่
มีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระท�าการใดๆ ตองานนั้นภายในระยะเวลาที่จ�ากัดไวตาม
กฎหมาย ตลอดจนสามารถท่ีจะไดรับการเยียวยาชดเชยความเสียหายจากการ 
ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ท้ังทางแพงและอาญา ซ่ึงจะท�าใหเจาของลิขสิทธิ์สามารถบริหารจัดการ 
การใชงานอันมีลิขสิทธ์ิของตน รวมท้ังการแสวงหาผลประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น 
หรือที่เรียกวา “สิทธิในทางเศรษฐกิจ”

นอกจากนี้ เจาของลิขสิทธิ์ยังไดรับ “สิทธิทางศีลธรรม” หรือสิทธิแตเพียงผูเดียว
ของเจาของลิขสิทธ์ิท่ีจะสงวนไวเพื่อความเช่ือมโยงระหวางตนเองกับงานอันมีลิขสิทธิ์
ของตน เชน การอางตนเปนผูสรางสรรค หรอืการหามบคุคลอืน่บดิเบอืน ตดัทอน ดดัแปลง 
หรือท�าการใดๆ จนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงและเกียรติคุณของเจาของลิขสิทธิ์

สิทธิของนักแสดงคืออะไร? 

สิทธิของนักแสดง คือ สิทธิตามกฎหมายลิขสิทธ์ิอีกประเภทหน่ึงที่ก�าหนดสิทธิไว 

ใหแกนักแสดง ซึ่งไดแก ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักร�า และผูซึ่งแสดงทาทาง รอง 

กลาว พากย แสดงตามบท หรือในลักษณะอื่นใดเปนผูมีสิทธิ แตเพียงผูเดียวในการกระท�า

แกงานแสดงของตน ไดแก 
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• แพรเสียงแพรภาพ ไมวาจะโดยทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโดย

วิธีการอยางอื่นที่คลายกัน หรือน�าการแสดงของตนออกเผยแพรตอสาธารณชน ไมวา

จะเปนการแสดง การบรรยาย การบรรเลง การท�าใหปรากฏดวยเสียงหรือภาพ 

การจ�าหนายหรือโดยวิธีการอื่นใด แตไม รวมถึงการแพรเสียงแพรภาพหรือการ 

เผยแพรจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไวแลว 

• บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว 

• ท�าซ�้า คัดลอก เลียนแบบ ท�าส�าเนา บันทึกภาพและ/หรือเสียง ซ่ึง 

สิ่งบันทึกการแสดง ท่ีมีผู บันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึก 

การแสดงที่ไดรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวน 

การละเมิดสิทธิของนักแสดง 

• ไดรับคาตอบแทนเมื่อมีการน�าผลงานที่ไดบันทึกไวออกเผยแพรเพื่อการคา ภาย

ใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายก�าหนด 

• โอนสิทธิของนักแสดงของตนใหแกผูอื่น ไมวาจะโดยทางนิติกรรมหรือทางมรดก 

ทั้งนี้ การโอนทางนติิกรรมอาจจะโอนทั้งหมดหรือบางสวน และโดยก�าหนดระยะเวลาหรอื

ตลอดระยะเวลาการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได 



ขอบเขตการคุมครองขอบเขตการคุมครอง
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ในบางกิจกรรมของการประกอบธุรกิจอาจมีส่วนท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ลขิสทิธิ ์เช่น โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่ใช้ในองค์กร เนือ้หาต่างๆ ทีจ่ดัท�าขึน้

เพือ่สนบัสนนุการประกอบธรุกจิทัง้ในรปูแบบเอกสารปกตหิรอืเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ 

เช่น เนื้อหาบนเว็บไซต์ รวมถึงแค็ตตาล็อกสินค้า จดหมายข่าว คู่มือการใช้งานสินค้า 

งานศิลปกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกบัสินค้า ป้ายโฆษณา ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ที่เขา้ข่ายงาน

ลิขสิทธิ์ และเนื้อหาโฆษณาและภาพประกอบโฆษณาตามสื่อต่างๆ ด้วย

งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ไดแกงานดังตอไปนี้ 

• วรรณกรรม หมายความถงึ งานเขยีนตางๆ เชน หนงัสอื จลุสาร สิง่พมิพ ปาฐกถา 

เทศนา สุนทรพจน คูมือ แค็ตตาล็อกสินคา หรือสิ่งอื่นใดที่เขียนหรือพิมพข้ึน รวมไปถึง

โปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 

• นาฏกรรม ไดแก งานเกี่ยวกับการร�า 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 งานออกแบบอาคารหรือส่ิงปลูกสราง งานออกแบบ

ตกแตงภายใน การสรางแบบจ�าลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง 

 • งานภาพถาย 

 • งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง 
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 • งานศลิปะประยกุต คอื งานทีน่�าเอาศลิปะสาขาตางๆ ขางตน อยางหนึง่อยางใด 

หรือหลายอยางรวมกันไปใชประโยชนอยางอื่น 

• ดนตรีกรรม คือ งานเพลงตางๆ ไมวาจะมีทั้งท�านองและค�ารอง หรือมีแตท�านอง

หรือค�ารองเพียงอยางใดอยางหน่ึง และหมายความรวมถึงโนตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่

ไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว 

• โสตทัศนวสัดุ คอื งานอนัประกอบดวยล�าดับของภาพซ่ึงบนัทกึลงในวสัดซ่ึุงสามารถ

น�ามาเลนซ�้าได และรวมถึงเสียงที่ใชประกอบงานนั้นดวย 

• ภาพยนตร หมายถึง ล�าดับของภาพซึ่งสามารถน�าออกฉายใหเห็นเปนภาพ

เคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ รวมถึงเสียงประกอบของภาพยนตรดวย 

• สิ่งบันทึกเสียง หมายถึง งานอันประกอบดวยล�าดับของเสียงซึ่งบันทึกลงบนวัสดุ

ใดๆ เชน เทป แผนเสียง หรือคอมแพคดิสก ซึ่งสามารถน�ามาเลนซ�้าไดอีก 

• งานแพรเสียงแพรภาพ หมายถึง งานท่ีเผยแพรสูสาธารณชนโดยกระจายเสียง

ทางสถานีวิทยุ และการกระจายภาพและเสียงทางสถานีโทรทัศน หรือโดยวิธีการ 

อยางอื่นที่คลายคลึงกัน 

• งานอื่นๆ ในแผนกวรรณคดี และวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ

การคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ลขิสทิธิใ์ห้ความคุม้ครองโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในฐานะทีเ่ป็นงานวรรณกรรม

ประเภทหนึ่ง เนื่องจากถือว่า Source Code หรือชุดค�าสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาต่างๆ 

เป็นงานวรรณกรรมประเภทหนึ่งซึ่งผู้ที่อยู่ในวงการการเขียนโปรแกรมสามารถอ่าน

และเข้าใจได้ และเป็นการแสดงออกทางความคดิของผูเ้ขียนโปรแกรมทีเ่ขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์นั้น
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อยางไรก็ตาม งานท้ัง 9 ประเภทขางตนอาจไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิ หาก

เขาขายดังตอไปนี้ 

• ขาวประจ�าวัน หรือขอเท็จจริงตางๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสาร เชน สถานที่

เกิดเหตุ วันเวลาที่เกิดเหตุ ชื่อบุคคล จ�านวนคน ปริมาณตางๆ  เปนตน โดยตองไมเปนงาน

ในแผนกวรรณคดี กลาวคือ ตองไมใชขาวหรือขอเท็จจริงที่ไดมีการเรียบเรียงจนมีลักษณะ

เขาขายเปนงานวรรณกรรม เชน บทความ บทบรรณาธิการ หรือการวิเคราะหขาว 

ซึ่งอาจไดรับความคุมครองลิขสิทธ์ิ รวมท้ังตองไมเปนงานในแผนกวิทยาศาสตรหรือ

แผนกศิลปะดวย 

• รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายตางๆ  

• ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง ค�าชี้แจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง 

ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ หรือของทองถิ่น 

• ค�าพิพากษา ค�าสั่ง ค�าวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ  

• ค�าแปล และการรวบรวมสิ่งตางๆ ตามขางตนที่กลาวมา ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม 

หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ หรือของทองถิ่นจัดท�าขึ้น

อยางไรก็ตาม การจัดท�าค�าแปลหรือรวบรวมงานที่ด�าเนินการโดยบุคคลที่มิใช 

หนวยงานรฐัถอืวามลีขิสทิธิ ์เชน การแปลหรอืการรวบรวมกฎหมายตางๆ ไวในเลมเดยีวกนั

เพื่อจ�าหนาย เปนตน 

นอกจากสิง่ต่างๆ ข้างต้นแล้ว ลขิสทิธิย์งัไม่คุม้ครองขัน้ตอน กรรมวธิ ีหลกัการ 

การค้นพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ตลอดจนแนวคิดหรือ

ความคิดซึ่งยังไม่ได้ถ่ายทอดออกมาให้ปรากฏเป็นรูปธรรม และรวมไปถึงชื่อ ชื่อเรื่อง 

ค�าขวัญ หรือวลีสั้นๆ อีกด้วย

  



ความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์
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เจาของลิขสิทธิ ์

การเปนเจาของลิขสิทธิ์ จะขึ้นอยูกับพฤติการณในการสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ 

ซึ่งโดยปกติแลวหากเปนงานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคข้ึนดวยตนเองโดยอิสระ เจาของ

ลขิสิทธิก์จ็ะหมายถงึผูสรางสรรคงาน ซึง่ตามกฎหมายก�าหนดวาเมือ่ไดมกีารสรางสรรคงาน

ขึ้นมาแลว ผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครองสิทธิทันทีโดยไมตองน�างานสรางสรรคดัง

กลาวไปจดทะเบียน ดังนั้น จึงกลาวไดวาการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์มี 2 วิธี คือ 

• โดยการสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งมีกรณีที่ตองพิจารณาอีก คือ 

 • สรางสรรคงานในฐานะลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน1 หากไมไดท�าหนังสือ
ตกลงกนัไวเปนอยางอืน่ เจาของลขิสทิธิค์อืผูสรางสรรคงาน แตนายจางมสีทิธิ
ที่จะน�างานสรางสรรคนั้นออกเผยแพรตอสาธารณชนไดตามวัตถุประสงค 
ของการจางแรงงานนั้น 

 • สรางสรรคในฐานะผูรับจางตามสัญญาจางท�าของ2 หากไมไดท�าหนังสือ
ตกลงกันไวเปนอยางอื่น เจาของลิขสิทธิ์คือผูวาจาง 

 • สรางสรรคภายใตการจางหรอืตามค�าสัง่ของหนวยงานของรฐั เจาของลิขสิทธิ์
คือหนวยงานของรัฐ 

 • สรางสรรคโดยการดัดแปลงงานลิขสิทธ์ิของผูอื่นโดยไดรับอนุญาต เจาของ
ลิขสิทธิ์คือผูดัดแปลงงาน 

 • สรางสรรคโดยการรวบรวมงานอันมีลิขสิทธ์ิของผูอื่นโดยไดรับอนุญาต ซ่ึง
ผูรวบรวมไดท�าการคัดเลือกหรือจัดล�าดับงานในลักษณะที่ไมลอกเลียนผูอื่น 
เจาของลิขสิทธิ์คือผูรวบรวม แตก็มีเพียงเฉพาะในงานที่รวบรวมเทาน้ัน 
อยางไรกต็ามเจาของผลงานเดมิกม็ลีขิสทิธิใ์นสวนงานของเขาตามเดมิเชนกนั 

1สัญญาจางแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา “ลูกจาง” ตกลงจะท�างานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา “นายจาง” 
และ “นายจาง” ตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ท�างานให 
2สัญญาจางท�าของ คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา “ผูรับจาง” ตกลงจะท�าการงานสิ่งใดสิ่งหน่ึงจนส�าเร็จใหแกบุคคล
อีกคนหนึ่งเรียกวา “ผูวาจาง” และ “ผูวาจาง” ตกลงจะใหสินจางเพื่อผลส�าเร็จแหงการที่ท�านั้น 
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กรณีจ้างบคุคลภายนอกสร้างสรรค์งาน เช่น สร้างภาพยนตร์โฆษณา ผลติหนงัสอื

หรือสื่อสิ่งพิมพ์ หรือแม้แต่การจัดท�าเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยน�างาน

อันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบการจัดท�างานน้ันด้วยอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย ผูว่้าจ้างจะเป็นเจ้าของลิขสทิธิใ์นงานทีจ้่างผลตินัน้เท่านัน้ หากต่อมา ผูว่้าจ้าง

ต้องการน�างานอนัมลีขิสทิธิท์ีใ่ช้เป็นส่วนประกอบของงานทีจ้่างผลิตดงักล่าวมาใช้แยก

ต่างหากจากงานทีจ้่าง เช่น น�าเพลงประกอบโฆษณา ภาพประกอบหนงัสือ หรอืเวบ็ไซต์

ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่ถูกน�ามาใช้เพื่อสร้างสรรค์งานที่จ้างผลิตนั้นไปใช้

เพ่ือก่อให้เกดิรายได้แก่ผูว่้าจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจต้องขออนญุาตจากผูท่ี้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ในเพลงหรือภาพที่น�ามาประกอบในงานที่จ้างสร้างสรรค์นั้นก่อน

• โดยการรับโอนสิทธ์ิจากเจาของลิขสิทธิ์ ทั้งโดยทางนิติกรรมและโดยทางมรดก 

ทั้งนี้ การโอนทางนติิกรรมอาจจะโอนทั้งหมดหรือบางสวน และโดยก�าหนดระยะเวลาหรือ

ตลอดระยะเวลาการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได  

อนึ่ง การโอนโดยทางนิติกรรมนี้ กฎหมายก�าหนดใหตองท�าเปนหนังสือลงลายมือ

ชื่อผูโอนและผูรับโอน และหากไมไดก�าหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอนใหถือวาการโอนมี

ก�าหนดระยะเวลา 10 ป

การเป็นเจ้าของลขิสทิธิจ์ะแยกต่างหากจากการเป็นเจ้าของทรพัย์สนิท่ีบันทกึ

งานอนัมีลขิสทิธิน์ัน้ เช่น บคุคลทีซ่ือ้หนงัสอื แผ่น DVD ภาพยนตร์ หรอืแผ่น CD เพลง 

จะได้เฉพาะสทิธคิรอบครองหนงัสอื แผ่น DVD หรอืแผ่น CD เท่านัน้ แต่จะไม่ได้ลขิสิทธิ์

ในงานดังกล่าวไปด้วย ฉะนัน้ ผูท้ีซ่ือ้งานดงักล่าวไปจงึมสิีทธเิพยีงอ่าน ชม ฟัง หรอืใช้งาน

อันมีลิขสิทธิ์นั้นเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิที่จะน�าไปท�าส�าเนาเพื่อจ�าหน่ายหรือให้เช่า หรือ

แสวงหาประโยชน์ใดๆ จากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น ซึ่งรวมไปถึงการอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์

หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีการใดๆ ด้วย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

ลิขสิทธิ์แล้ว
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ลิขสิทธิ์ใหสิทธิแกผูเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ 2 กลุม ไดแก 

• สิทธิในทางเศรษฐกิจ เปนสิทธิแตเพียงผู เดียวของเจาของลิขสิทธ์ิในการ

หารายไดหรือคาตอบแทนจากการใหผูอื่นใชประโยชนจากงานของตน รวมถึงสามารถ

หวงกันหรือหามมิใหผูอื่นมาใชงานอันมีลิขสิทธ์ิของตนโดยไมไดรับอนุญาต และสามารถ

เรียกรองคาชดเชยหรือคาเสียหายจากผูละเมิดลิขสิทธิ์ได และสิทธินี้อาจถายโอนหรือ

มอบใหแกผูอื่นโดยไดรับคาตอบแทนหรือไมก็ได ประกอบดวย 

 • สิทธิในการท�าซ�้า หมายถึง การคัดลอก การเลียนแบบ การท�าส�าเนา 

การท�าแมพิมพ การบันทึกเสียงหรือภาพ และรวมถึงการท�าซ�้าโปรแกรม

คอมพิวเตอรดวย โดยตองเปนการท�าซ�้าในสวนอันเปนสาระส�าคัญซ่ึงตอง

สามารถรับรูโดยวิธีการใดๆ ไดอยางชัดเจน และตองมีความคงทนถาวร

อยูชั่วระยะเวลาหนึ่ง

 • สิทธิในการดัดแปลง หมายถึง การท�าซ�้าโดยเปล่ียนแปลงรูปแบบของงาน 

รวมถงึการปรบัปรงุหรอืแกไข และการลอกงานตนฉบบัในสวนอนัเปนสาระส�าคัญ 

โดยไมมีลักษณะเปนการจัดท�างานขึ้นใหม เชน การแปล การท�าหุนจ�าลอง

จากแบบราง หรือการเรียบเรียงเสียงประสานบทท�านองหรือเนื้อรองใหม 

เปนตน 

 • สิทธิในการเผยแพรตอสาธารณชน หมายถึง การท�าใหผลงานปรากฏ

ตอสาธารณชน เชน การแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การท�าให 

ปรากฏดวยเสียงหรือภาพไมวาโดยวิธีการใดๆ การกอสราง การจ�าหนาย 

หรือโดยวิธีอื่นใด 

 • สิทธิในการใหเชาตนฉบับหรือส�าเนางาน หมายถึง การใหเชางานโปรแกรม

คอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และส่ิงบันทึกเสียง ทั้งน้ี เน่ืองจาก 

การใหเชายอมท�าใหเจาของลิขสิทธ์ิสูญเสียประโยชนหรือขาดรายไดที่ควร

จะไดรับจากการน�าผลงานนั้นออกหาประโยชน 

สิทธิที่จะไดรับจากการคุมครองลิขสิทธิ์สิทธิที่จะไดรับจากการคุมครองลิขสิทธิ์
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 • สิทธิในการใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผู อื่น หมายถึง การโอน

ผลตอบแทนอันเกิดจากการใชประโยชนงานอันมีลิขสิทธิ์ใหแกบุคคลอื่น 

 • สทิธใินการอนญุาตใหผูอืน่ใชสทิธ ิ หมายถงึ การอนญุาตใหผูอืน่ใชสทิธติางๆ 

ตามที่กลาวมาแลวขางตน แตการอนุญาตใหใชสิทธินี้จะตองไมตัดสิทธิ

ของเจาของลขิสิทธิท์ีจ่ะอนญุาตใหผูอืน่ใชดวย เวนแตจะไดระบไุวเปนอยางอืน่

ในขอตกลง 

• สิทธิในทางศีลธรรม เปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์ในฐานะผูสราง

สรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะด�าเนินการเพื่อสงวนไวซึ่งความเช่ือมโยงระหวางตนเอง

กับผลงานลิขสิทธิ์ ซึ่งสิทธินี้จะยังคงเปนของผูสรางสรรคงานคนแรกเสมอ แมวาจะไดโอน

ลิขสิทธิ์ใหแกบุคคลอื่นแลวก็ตาม นอกจากนี้เมื่อผูสรางสรรค ถึงแกความตาย ทายาท

ของผูสรางสรรคยังคงมีสิทธิที่จะฟองรองบังคับตามสิทธิไดตลอดอายุแหงการคุมครอง

ลิขสิทธิ์อีกดวย โดยสิทธิในทางศีลธรรมประกอบดวย

 • สิทธิท่ีจะแสดงตนเปนผูสรางสรรคงานลิขสิทธิ์ คือ สิทธิที่จะใชอางในฐานะ

เปนผูสรางสรรคผลงาน ซึง่เปนสทิธขิัน้พืน้ฐานในการระบชุือ่ผูสรางสรรค และ

สิทธิที่จะท�าใหสาธารณชนรับรูวาใครคือผูสรางสรรคผลงาน 

 • สทิธทิีจ่ะหามมใิหผูรบัโอนลขิสทิธิห์รือบคุคลอืน่ใด บดิเบอืน ตดัทอน ดดัแปลง

หรือท�าโดยประการอื่นใดแกงานนั้นจนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง หรือ

เกยีรตคิณุของผูสรางสรรค (การพจิารณาความเสยีหายเปนไปตามขอเทจ็จรงิ

แตละกรณี) 



การคุมครองงานสรางสรรคการคุมครองงานสรางสรรค
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งานสรางสรรคจะคุมครองอยางไร? 

การคุ มครองลิขสิทธ์ิและสิทธิขางเคียงจะไดรับความคุมครองโดยอัตโนมัติ

ในทันทีเมื่อผลงานไดรับการสรางสรรคโดยไมจ�าเปนตองจดทะเบียน และกฎหมาย

ไมไดบังคับใหเจาของงานอันมีลิขสิทธ์ิตองแจงขอมูลลิขสิทธิ์ของตน สงผลท�าใหเจาของ

สามารถเลือกไดวาจะแจงขอมูลหรือไมก็ได นอกจากนี้ การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ก็มิได 

กอใหเกิดสิทธิพิเศษเพิ่มเติมแตประการใด รวมทั้งมิไดแสดงถึงความเปนเจาของงานอันมี 

ลิขสิทธิ์นั้นๆ  

แตอยางไรกต็าม เพ่ือเปนการสงเสรมิใหมกีารสรางสรรคงานและเกดิการน�าผลงาน

ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย รวมทั้งเพื่อเปนการรวบรวมและสรางฐานขอมูลงานลิขสิทธิ์

ใหเปนแหลงในการศึกษาคนควา และเพื่อใชเปนหลักฐานเบื้องตนส�าหรับใชในการ

พิสูจนความมีอยูของผลงาน ณ วันที่ไดรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา

จงึไดจดัใหมบีริการรับแจงขอมลูงานลขิสทิธ์ิขึน้ โดยเจาของลขิสิทธิส์ามารถน�าขอมลูลิขสิทธิ์

มาแจงไวแกกรมทรัพยสินทางปญญาได แตท้ังน้ี ตองพึงระลึกอยูเสมอวาการแจงขอมูล

ลิขสิทธิ์ไมกอใหเกิดสิทธิตามกฎหมายเพิ่มเติมแตอยางใด

14
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ในกรณีที่มีผู้น�าผลงานมาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เม่ือเจ้าหน้าที่เห็นว่างานช้ินน้ัน

ไม่เข้าข่ายเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายก็สามารถปฏิเสธการรับแจ้งได้ ทั้งน้ี 

เป็นไปตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการพิจารณาค�าขอแจ้งผลงานฯ 

พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ดีการปฏิเสธดังกล่าวไม่ท�าให้สิทธิอันพึงมีตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ

ของผู้แจ้งเสียไปแต่อย่างใด

ใครคือผูมีสิทธิในการแจงขอมูลลิขสิทธิ์? 

ผูที่สามารถแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดประกอบดวยบุคคลตางๆ ดังนี้ 

• ผูสรางสรรคงาน ซึ่งแบงเปนกรณีตางๆ ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน คือ 

 • กรณีสรางสรรคงานขึ้นเอง 

 • กรณีสรางสรรคงานในฐานะลูกจาง (ตามสัญญาจางแรงงาน) 

 • กรณีสรางสรรคงานในฐานะผูรับจาง (ตามสัญญาจางท�าของ) 

 • กรณีสรางสรรคภายใตการจางหรือตามค�าสั่งของหนวยงานรัฐ 

 • กรณีสรางสรรคโดยการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดย ไดรับ        

อนุญาต 

• เจาของลิขสิทธิ์ ที่เปนบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย 

• ตัวแทนรับมอบอ�านาจจากเจาของลิขสิทธิ์ 

• ผูรับโอนงานอันมีลิขสิทธิ์ 

เอกสารหลักฐานที่ตองใช 

• แบบพิมพค�าขอ ลข.01  

• เอกสารประกอบแบบพิมพค�าขอ ไดแก

 • ใบตอทายค�าขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ (กรณีที่ขอมูลที่กรอกในค�าขอ (ลข.01) มี
จ�านวนมาก และผูขอไมอาจกรอกขอมูลไดครบถวนในแตละขอ) 

 • แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานโดยยอ 
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 • หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์  

 • ผลงานหรือส�าเนาผลงานที่จะแจงขอมูล 

• เอกสารประกอบอื่นๆ เชน ส�าเนาบัตรประชาชน ส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
ส�าเนาหนังสือการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ส�าเนาหนังสือแตงตั้งผูบริหารหนวยงาน (กรณี
หนวยงานหรือองคกรของรัฐบาล) ส�าเนาหนังสือแตงตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอ�านาจ 
สัญญาวาจาง สัญญาโอนลิขสิทธิ์ สัญญาอนุญาตใหดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ เปนตน

ทั้งนี้ เจาของลิขสิทธิ์ที่น�าผลงานมายื่นแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตองเปนเจาของลิขสิทธิ์
อยางถกูตอง และผลงานทีย่ืน่ประกอบตองแสดงออกถงึความคดิสรางสรรค และแสดงใหเหน็
ถึงองคประกอบ/สาระส�าคัญของงานไดอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะหยาบคาย  

และในกรณทีีย่ืน่ผลงานประเภทและลกัษณะงานเดียวกนั ผูสรางสรรคคนเดยีวกนั 
ซึ่งมีผลงานมากกวา 1 ผลงาน สามารถใชค�าขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ชุดเดียวไดโดยเพ่ิม
ชือ่ผลงาน ปทีส่รางสรรค เปนตน ในหนาใบตอทายค�าขอแจงขอมลูลขิสทิธิ ์และกรอกขอมลู
เกี่ยวกับแรงบันดาลใจ วัตถุประสงครายละเอียดในการสรางสรรคงาน ในหนารายละเอียด
การสรางสรรคงาน   

อนึ่ง หากผลงานลิขสิทธิ์ที่น�ามาแจงขอมูลลิขสิทธ์ิปรากฏพระบรมฉายาลักษณ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และ/หรือ
พระบรมวงศานุวงศ ในผลงาน ใหกรอกขอมูลในแบบค�ารับรองประกอบการแจงขอมูล

ลิขสิทธิ์ดวย

การยื่นค�าขอ 

ในการยื่นค�าขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ สามารถด�าเนินการได ดังนี้  

• ยื่นค�าขอโดยตรงตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

  ชั้น 3 กรมทรัพยสินทางปญญา ถนนนนทบุรี ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง 

  จังหวัดนนทบุรี 

• ส�านักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด 



การคุมครองงานลิขสิทธิ์ที่อยูในรูปแบบดิจิตอลการคุมครองงานลิขสิทธิ์ที่อยูในรูปแบบดิจิตอล
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การตรวจคนขอมูล 

สามารถท�าไดโดยมาขอตรวจคนที่ส�านักลิขสิทธิ์ ยื่นค�าขอตรวจคนขอมูลลิขสิทธ์ิ 

(ลข.05) พรอมกับกรอกขอมูล เชน ชื่อเจาของลิขสิทธ์ิ เลขค�าขอ หรือขอมูลที่ตองการ

ตรวจคน พรอมวัตถุประสงคในการขอตรวจคน หรือสามารถตรวจคนขอมูลดวยตนเอง

ไดในเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญา 

 

เนื่องจากงานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคปจจุบันมีไดหลายลักษณะ ซึ่งรวมไปถึงในรูปแบบ
ดิจิตอล เชน บันทึกในแผนคอมแพคดิสก หรือเผยแพรบนเว็บไซต ดังนั้น จึงมีความเส่ียง
ที่จะถูกละเมิดไดงายโดยการท�าซ�้า เผยแพรสูสาธารณะ หรือจ�าหนาย ดังนั้น จึงเปนส่ิง
จ�าเปนที่ตองมีมาตรการทางเทคโนโลยีใดๆ เพื่อคุมครองงานอันมีลิขสิทธ์ิเหลาน้ัน เชน 

การก�าหนดรหัสผานส�าหรับการใชงาน การจ�ากัดการเขาถึงงานรวมถึงการท�าสัญลักษณ 
หรือเครื่องหมาย ทั้งแบบท่ีสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาและแบบท่ีไมสามารถมองเห็น

ไดดวยตาเปลา เชน การท�าลายน�้าดิจิตอล เปนตน 
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โดยทั่วไปการคุมครองลิขสิทธิ์ มีอยูตลอดอายุผูสรางสรรค และอีก 50 ป หลังจาก
ผูสรางสรรคเสยีชวีติ ดงันัน้ จงึไมใชเพยีงแตผูสรางสรรคเทานัน้ทีจ่ะไดรับประโยชนจากงาน
อนัมลีขิสทิธิ ์ แตทายาทของผูสรางสรรคกส็ามารถจะไดรบัประโยชนดวยเชนกนั นอกจากนี้ 
กรณีมีผูสรางสรรคหลายคน (ผูสรางสรรครวม) ระยะเวลาที่กฎหมายใหความคุมครอง
แกงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นยังค�านวณจากอายุของผูสรางสรรครวมคนสุดทาย กลาวคือ อีก 
50 ป หลังจากผูสรางสรรครวมคนสุดทายเสียชีวิต 

อยางไรกต็าม หากเปนกรณงีานสรางสรรคประเภทอืน่ก็จะมรีะยะเวลาการคุมครอง
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 

ระยะเวลาการคุมครองลิขสิทธิ์ระยะเวลาการคุมครองลิขสิทธิ์



ลิขสิทธิ์ กับการประกอบธุรกิจลิขสิทธิ์ กับการประกอบธุรกิจ
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• กรณผีูสรางสรรคเปนนิตบิคุคล มรีะยะเวลาการคุมครอง 50 ป นบัตัง้แตสรางสรรค 
หรือ 50 ป นับตั้งแตมีการโฆษณาครั้งแรก 

• กรณีสิทธินักแสดง มีระยะเวลาการคุมครอง 50 ป นับตั้งแตมีการแสดง หรือหาก
มีการบันทึกการแสดงไว ใหมีอายุ 50 ป นับตั้งแตมีการบันทึก

 

จากการที่ลิขสิทธิ์ใหความคุ มครององคประกอบตางๆ ทางดานวรรณกรรม 

ศิลปกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุตางๆ รวมถึงงานอื่นๆ เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร และการแพรเสียงแพรภาพ ดังนั้น หากองคกรธุรกิจใดเปนเจาของลิขสิทธ์ิ

ก็จะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะแสวงหารายไดจากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น ซึ่งจะท�าใหไดรับ

ประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีไดสรางสรรคขึ้น และสามารถด�ารงตนเปนผูน�าในตลาด

อยางยัง่ยนื หรอืหมายความวาจะสามารถคงไวซึง่สทิธแิตเพยีงผูเดยีวในการด�าเนนิการใดๆ 

ตอไปนี้ 

• ใช ขาย ใหเชา ดัดแปลง ท�าซ�้า เผยแพร งานอันมีลิขสิทธ์ินั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่

เปนการขายส�าเนางานอนัมลีขิสทิธิ ์องคกรธรุกจิจะยงัคงความเปนเจาของงานอนัมลีขิสิทธิ์

นั้นทั้งหมด และส�าหรับกรณีขายลิขสิทธิ์ (กอใหเกิดการโอนสิทธิ์) ก็อาจพิจารณาขายงาน

อันมีลิขสิทธิ์นั้นเพียงบางสวน (หากงานนั้นสามารถแบงแยกได) หรือขายทั้งหมดก็ได 

• อนุญาตใหผูอื่นน�างานอันมีลิขสิทธ์ิไปใชประโยชน หรือกระท�าการอื่นใด เชน 

ดัดแปลง ท�าซ�้า เผยแพร ใหเชา โดยอาจจะก�าหนดระยะเวลาหรือไมก็ตาม

• ควบคุมการใชงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งองคกรธุรกิจเปนเจาของ เชน เนื้อหาเอกสารที่

อยูในรูปแบบตางๆ เน้ือรองและท�านองเพลง ภาพยนตร โปรแกรมคอมพิวเตอร เนื้อหา

โฆษณา ฉลากหรือบรรจุภัณฑสินคา หรืองานอื่นใดที่เกิดจากการสรางสรรคเชิงศิลปะ 

โดยการหามผูอื่นน�างานนั้นไปใชหรือท�าส�าเนากอนที่จะไดรับอนุญาต 

• ด�าเนินการตามกฎหมายกับบุคคลใดๆ ท่ีล วงล�้าน�าลิขสิทธิ์ ไปแสวงหา 

ผลประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต 
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ในการประกอบธุรกิจ อาจจะมีบางกรณีท่ีตองน�างานอันมีลิขสิทธ์ิของบุคคลอื่น

มาใชเพื่อประโยชนในการสงเสริมหรือประชาสัมพันธสินคาหรือบริการของตน หรือ

แมกระทั่งการประชาสัมพันธองคกรใหเปนท่ีรู จักในหมูผู บริโภค ซึ่งในการกระท�า

ดังกลาวอาจเขาขายละเมิดลิขสิทธิ์ได ทั้งนี้ การละเมิดลิขสิทธ์ิแบงออกเปน 2 แนวทาง 

ไดแก 

• การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง หมายถึง การกระท�าใดๆ แกงานอันมีลิขสิทธ์ิ

ในลักษณะที่เปนการใชสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์โดยมิไดรับอนุญาต ดังจะไดแยกพิจารณา

ตามประเภทของงานออกเปน 4 ประเภท คือ

 • การละเมิดลิขสิทธ์ิในงานท่ัวไป หมายถึง การท�าซ�้า ดัดแปลง หรือ 

เผยแพรตอสาธารณชน โดยไมไดรับอนุญาต 

 • การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร หรือส่ิงบันทึกเสียง 

หมายถึง การท�าซ�้า ดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน หรือใหเชาตนฉบับ 

หรือส�าเนางานดังกลาว เฉพาะเสียง หรือภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ 

โดยไมไดรับอนุญาต 

การละเมิดลิขสิทธิ์การละเมิดลิขสิทธิ์



ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
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 • การละเมิดลิขสิทธ์ิในงานแพรเสียงแพรภาพ (รายการวิทยุหรือรายการ

โทรทศัน) โดยการท�าซ�า้ ดดัแปลง หรือการแพรเสยีงแพรภาพผานวธีิการตางๆ 

เชน เคเบิลทีวี ดาวเทียม หรืออินเทอรเน็ต ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

โดยมีผลประโยชนในทางการคาโดยไมไดรับอนุญาต 

 • การละเมิดลิขสิทธ์ิในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยการท�าซ�้า ดัดแปลง 

เผยแพรตอสาธารณชน ใหเชาตนฉบับหรือส�าเนางาน ดังกลาว โดยไมไดรับ

อนุญาต 

• การละเมดิลขิสทิธิโ์ดยออม คอื การกระท�าทีผู่กระท�ารูหรอืมเีหตุอนัควรรูวางาน

  นั้นๆ ไดท�าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู อ่ืนแลวยังแสวงหาก�าไรจากงานน้ัน  

  ดังกรณีตอไปนี้

 • การขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ หรือ 

เสนอใหเชาซื้อ

 • การน�าออกเผยแพรตอสาธารณชน  

 • การแจกจ ายในจ�านวนที่มากพอที่อาจก อให  เ กิดความเสียหายแก  

เจาของลิขสิทธิ์

 • การน�าหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 

 

กฎหมายไดก�าหนดกรณีที่ถือวาเปนขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว ดังนี้ 

• การกระท�าภายใตวตัถปุระสงคของกฎหมาย ถอืเปนขอยกเวนการละเมดิลขิสทิธิ์   

  หากเขาขายหลัก 2 ประการ คือ

 • ไม ขัดต อการแสวงหาประโยชน จากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของ 

เจาของลิขสิทธิ์  

 • ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์ 

เกินสมควร
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นอกจากนี้ ยังไมถือเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิหากไดกระท�าเพื่อการศึกษาวิจัย

อันมิใชการกระท�าเพ่ือหาก�าไร เพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่นในครอบครัว

หรือญาติสนิท เพื่อการติชม วิจารณ หรือแนะน�าผลงาน เพื่อการเสนอรายงานขาว 

ทางสื่อสารมวลชนโดยแสดงการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น และรวมถึง 

การท�าซ�้า ดัดแปลง น�าออกแสดง หรือท�าใหปรากฏเพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาล

หรือเจาพนักงานซึ่งมีอ�านาจตามกฎหมายหรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว 

เพื่อประโยชนในการสอนของผูสอนอันมิใชการกระท�าเพื่อหาก�าไร เพื่อแจกจายหรือ

จ�าหนายแกผู เรียนในช้ันเรียนหรือในสถาบันศึกษาโดยไมเปนการกระท�าเพื่อหาก�าไร 

และเพื่อน�างานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ  

• การอางองิหรอืการแสดงการรบัรูถงึความเปนเจาของลขิสทิธิ ์มใิหถอืวาเปนการ

ละเมดิลขิสทิธิใ์นกรณทีีไ่ดแสดงถงึการรบัรูความเปนเจาของลขิสทิธิใ์นงานนัน้ รวมทัง้ไมขดั

ตอการแสวงหาประโยชนหรือไมกระทบกระเทือนสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของ

ลิขสิทธิ์เกินสมควร 

• การท�าซ�้าโดยบรรณารักษของหองสมุด มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์

ถาเปนการท�าซ�้าเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น หรือเปนการท�าซ�้างานบางตอน

ตามสมควรให แก บุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการวิจัยหรือการศึกษา โดยมิได มี

วตัถปุระสงคเพ่ือแสวงหาผลก�าไร และไมขดัตอการแสวงหาประโยชนหรอืกระทบกระเทอืน

สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ 

• การท�าซ�้าแกงานโปรแกรมคอมพิวเตอร มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ถาการกระท�านัน้มิไดมวีตัถุประสงคเพือ่หาก�าไร ไมขัดตอการแสวงหาประโยชนของเจาของ

ลขิสทิธิ ์และไมกระทบกระเทอืนสทิธขิองเจาของลขิสทิธ์ิเกินสมควร ในกรณกีารศึกษาวจิยั 

การใชเพือ่ประโยชนสวนบคุคล การตชิม วจิารณ หรอืแนะน�าผลงาน การเสนอรายงานขาว

ทางสือ่สารมวลชน โดยแสดงการรบัรูถงึความเปนเจาของลขิสทิธิ ์การท�าซ�า้ในจ�านวนทีส่มควร

โดยบคุคลผูซึง่ไดซือ้หรอืไดรบัโปรแกรมนัน้มาจากบคุคลอืน่โดยถกูตองเพือ่ใชประโยชนในการ

บ�ารงุรกัษาหรอืปองกนัการสญูหาย การท�าซำ ดดัแปลง น�าออกแสดงหรอืท�าใหปรากฏเพือ่

ประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานซึ่งมีอ�านาจตามกฎหมาย หรือในการ
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รายงานผลการพิจารณาดงักลาว และรวมถงึการน�ามาใชเปนสวนหนึง่ในการถามและตอบ

ในการสอบการดัดแปลงในกรณีท่ีจ�าเปนแกการใช และการท�าซ�้าเพื่อเก็บรักษาไวส�าหรับ

การอางอิงหรือคนควาเพื่อประโยชนของสาธารณชน

• การน�างานนาฏกรรม และงานดนตรีกรรมออกเผยแพรตอสาธารณชน 

ถาไดกระท�าตามความเหมาะสมโดยมิไดแสวงหาก�าไร และนักแสดงไมไดรับคาตอบแทน

ในการแสดงนั้น แตจะตองเปนการด�าเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองคการอื่นที่มี

วัตถุประสงคเพื่อการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนาหรือการสังคมสงเคราะห ทั้งน้ี 

ตองไมขัดตอการแสวงหาประโยชนของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนสิทธิ

ของเจาของลิขสิทธิ์  

• ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตองานศิลปกรรม มใิหถอืวาเปนการละเมดิลขิสทิธ์ิ

หากไดกระท�าการดังตอไปนี ้การวาดเขียน การระบายส ีการแกะลายเสน การปน การแกะสลัก 

การถายภาพ หรอืการถายภาพยนตร ซึง่ศลิปกรรมใดอนัตัง้เปดเผยประจ�าอยูในทีส่าธารณะ 

รวมถึงการถายภาพ การถายภาพยนตร หรือการแพรภาพงานใดๆ อันมีศิลปกรรมใด

รวมอยูเปนสวนประกอบดวย  
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อนึ่ง ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผูสรางสรรคเปนเจาของ

รวมอยูดวย การที่ผูสรางสรรคคนเดียวกันไดท�าศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลัง ในลักษณะที่

เปนการท�าซ�้าบางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือใชแบบพิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจ�าลอง

หรือขอมูล ที่ไดจากการศึกษาท่ีใชในการท�าศิลปกรรมเดิม ถาปรากฏวาผูสรางสรรคมิได 

ท�าซ�้าหรือลอกแบบในสวนอันเปนสาระส�าคัญของศิลปกรรมเดิมมิใหถือวาเปนการละเมิด

ลิขสิทธิ์  

• ขอยกเวนการละเมดิลขิสทิธิต์องานสถาปตยกรรม มใิหถอืวาเปนการละเมดิลขิสทิธิ์

หากไดด�าเนินการดังตอไปนี้ การวาดเขียน การระบายสี การแกะลายเสน การป น 

การแกะสลัก การถายภาพ การถายภาพยนตร หรือการเผยแพร ซึ่งงานสถาปตยกรรม 

แตมิไดหมายรวมถึงการจ�าหนายแบบแปลนที่ไดท�าซ�้าหรือการน�าแบบแปลนไปกอสราง

โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ นอกจากนี้การบูรณะอาคารอันมีซึ่งสถาปตยกรรม

อันมีลิขสิทธิ์ในรูปเดิมมิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์



การใชงานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นการใชงานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
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• การน�าภาพยนตรทีห่มดอายกุารคุมครองออกเผยแพรตอสาธารณชน ไมถอืวา

ละเมิดลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ 

สิ่งบันทึกเสียง หรืองานที่ใชจัดท�าภาพยนตร

• การท�าซำเพือ่ประโยชนในการปฏบัิตริาชการ ซึง่เปนการกระท�าโดยเจาพนกังาน

ซึ่งมีอ�านาจตามกฎหมายหรือตามค�าสั่งของเจาพนักงานดังกลาว ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์

ตามกฎหมาย และทีอ่ยูในความครอบครองของทางราชการ แตจะตองไมเปนการขดัตอการ

แสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบ

กระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร 

 

บอยครั้งที่องคกรธุรกิจจ�าเปนตองน�างานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนมาใช 

เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมขององคกรเอง เชน การน�าเพลงมาใชประกอบ การจดัท�า

ภาพยนตรโฆษณา หรอืการน�าภาพวาดหรอืภาพถายมาใชประกอบสือ่สิง่พมิพหรอืเวบ็ไซต 

ซึ่งตามหลักการที่ถูกตองแลวหากสิ่งเหลานั้นองคกรไมไดเปนผูสรางสรรคขึ้นเองก็จะตอง

ไดรับอนุญาตจากผูที่เปนเจาของลิขสิทธิ์เสียกอน 

สิ่งที่ตองกระท�าเมื่อตองการน�างานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช 

ในกรณีท่ีมีความประสงคจะน�างานอันมีลิขสิทธิ์ที่บุคคลอ่ืนไดสรางสรรคขึ้น

มาใชประโยชน สามารถกระท�าได 2 ลักษณะ คือ 

• ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ไดแตงตั้งตัวแทนเพื่อท�าหนาท่ีบริหารจัดการสิทธิไว 

เชน ในงานลขิสทิธิป์ระเภทดนตรกีรรม หรอืงานภาพยนตรตางๆ ซึง่มีความซบัซอนของสทิธิ 

เจาของลิขสิทธ์ิตางๆ ที่รวมอยูในงานน้ันอาจมอบหมายใหองคกรหรือหนวยงานหนึ่ง

เปนผูรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการสิทธินั้นๆ แทน ดังนั้น หากตองการน�างานดังกลาว

ไปใชประโยชนก็อาจติดตอไปยังองคกรหรือหนวยงานซึ่งเปนตัวแทนนั้น 

• ในกรณีที่เจาของลิขสิทธ์ิไมไดระบุตัวแทนเพื่อท�าหนาที่บริหารจัดการสิทธิ 

หรือกรณีที่ทราบตัวเจาของลิขสิทธิ์ ก็สามารถติดตอไปยังเจาของลิขสิทธ์ิไดโดยตรง 

แตอยางไรก็ตาม ตองแนใจวาไดติดตอขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์ครบทุกรายแลว 



การใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม
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จากการที่กฎหมายก�าหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการกระท�าที่เปนขอยกเวนการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตองเปนการกระท�าที่ไมขัดตอการแสวงหาประโยชน ตามปกติของ

เจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์

จนเกินสมควร ดังนั้น การพิจารณาในเบื้องตนวาการใชลิขสิทธิ์จะเปนธรรมส�าหรับเจาของ

ลิขสิทธิ์หรือไม อาจอางอิงไดจากหลักเกณฑ 4 ประการ ดังนี้ 

• วัตถุประสงคและลักษณะของการใชงาน กลาวคือ 

 • ไมมีลักษณะเพื่อการคาหรือการแสวงหาผลก�าไร เชน การท�าส�าเนาเพลง

เพื่อขาย การถายส�าเนาต�าราเรียนโดยอาจารยเพื่อขายแกนักเรียน หรือการ

ท�าส�าเนาเอกสารเพื่อขาย

 • ไมมีเจตนาทุจริต เชน ไมอางอิงถึงท่ีมา หรือใชในลักษณะที่ท�าใหผูอื่น 

เขาใจวาเปนผลงานของผูใชเอง 

 • เปนการใชงานเพือ่กอใหเกดิประโยชนแกสงัคมโดยน�างานเดมิมาปรบัเปลีย่น

เพิม่เตมิ หรอืแกไขใหแตกตางไปจากงานเดมิ เชน การคดัลอกอางองิงานวจิยั 

เพื่ออธิบายความคิดเห็นของผูคัดลอก หรือการรายงานขาวที่ยอค�ากลาว

ของรัฐมนตรี หรือยอบทความโดยการคัดลอกอางอิงมาเพียงสั้นๆ เปนตน 

• ลกัษณะของงานอนัมลีขิสทิธิ ์โดยการพจิารณาจากลกัษณะของงานทีถ่กูน�าไปใช 

ไดแก 

 • ระดับของการสรางสรรคงาน เชน กรณีของงานที่ตองใชความคิดสรางสรรค 

หรอืจนิตนาการมาก เชน นวนยิาย หรอืนทิาน หากมกีารน�าไปใชกจ็ะมีโอกาส

ที่จะถือวาเปนการใชงานลิขสิทธ์ิท่ีไมเปนธรรมมากกวางานลิขสิทธิ์อื่น

ที่เปนงานซึ่งประกอบดวยขอเท็จจริง เชนการรายงานขาว

 • การโฆษณางานสูสาธารณชน ซ่ึงหากการน�างานซึ่งยังไมมีการโฆษณามาใช 

อาจจะเปนการใชงานที่ไมเปนธรรมได เน่ืองจากเจาของลิขสิทธ์ิมีสิทธิ

ที่จะเลือกวาจะโฆษณางานของตนหรือน�าออกแสวงหาประโยชนเมื่อใดก็ได 
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• ปริมาณและเนื้อหาที่เปนสาระส�าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาทั้งหมด 

โดยจะตองพิจารณาแยกตางหากจากกัน เชน กรณีที่มีการน�างานอันมีลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน

มาใชในสัดสวนที่มาก แมวาจะไมใชสวนที่เปนสาระส�าคัญก็อาจถือไดวาเปนการใชลิขสิทธิ์

ที่ไมเปนธรรม และในขณะเดียวกัน กรณีที่น�ามาใชในสัดสวนที่นอย แตหากสวนน้ัน

เปนสาระส�าคัญของงานชิ้นดังกลาวก็อาจถือไดวาเปนการใชลิขสิทธิ์ที่ไมเปนธรรม 

เชนเดียวกัน

• ผลกระทบตอตลาดหรอืมูลคาของงานอนัมลีขิสทิธิ ์โดยการน�างานอนัมลีขิสทิธิ์

ของบุคคลอื่นมาใชจะตองไมมีผลท�าใหงานน้ันสูญเสียความสามารถในการแสวงหา

ผลประโยชน อยางไรก็ตาม ขึ้นอยูกับปริมาณผลกระทบที่เกิดข้ึนดวย เชน กรณีงาน

วรรณกรรมซึ่งไมไดพิมพจ�าหนายมาเปนเวลานาน หากมีการน�ามาใชงานก็อาจไมกระทบ 

ตอการแสวงหาผลประโยชนของเจาของลิขสิทธิ์ 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆ เอื้ออ�านวยต่อการน�างานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคล

อืน่มาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการโหลดคลปิภาพยนตร์ ดนตร ีภาพถ่าย ภาพวาด ข้อความ

หรือเนื้อหาต่างๆ ที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามควรตระหนักอยู่เสมอว่า

งานอนัมลีขิสทิธิซ์ึง่ดเูหมอืนว่าจะสามารถน�ามาใช้ได้ โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายเหล่านัน้ 

ในบางกรณีเจ้าของลิขสิทธ์ิอาจไม่ได้มีเจตนาให้บุคคลอื่นน�างานนั้นไปใช้โดยเสรี 

หากเพียงแต่ต้องการเผยแพร่ให้สาธารณชนรับรู้ดังน้ัน หากมีความต้องการน�างาน

อนัมลิีขสทิธิเ์หล่านัน้ไปใช้ในการประกอบธรุกิจกค็วรจะขออนญุาตให้ถกูต้องเสยีก่อน 

รวมทัง้อาจจะจดัให้มกีารอ้างองิความเป็นเจ้าของเพือ่แสดงการรบัรูถ้งึสทิธขิองเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ด้วย



กรณีที่ไมตองขออนุญาตใชลิขสิทธิ์กรณีที่ไมตองขออนุญาตใชลิขสิทธิ์

การลดความเสี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์การลดความเสี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์
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บางกรณีการน�างานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใชอาจไมตองขออนุญาต 

เจาของลิขสิทธิ์ หากเขาขายกรณีดังตอไปนี้ 

• เปนงานที่อยูนอกขอบเขตการคุมครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ 

• เปนงานที่ตกเปนสมบัติสาธารณะ ไดแก งานที่สิ้นสุดอายุการคุมครอง หรืองาน

ที่เจาของลิขสิทธิ์จงใจสละสิทธิ์การคุมครอง 

• เปนงานที่อยูภายในขายการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม หรืออยูภายใตขอยกเวน 

ไมละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ในงานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีสิ้นสุดอายุการคุ้มครองแล้ว แม้ว่าสิทธิจะตกเป็นของ

สาธารณะกต็ามแต่การน�างานดงักล่าวมาใช้อาจต้องพจิารณาว่าได้มบีคุคลอืน่ใดน�างาน

ดังกล่าวมาดัดแปลง รวบรวม หรือบันทึกซ�้าอีกหรือไม่ เนื่องจากการกระท�า 

ดังกล่าวอาจจะส่งผลท�าให้เกิดงานอันมีลิขสิทธิ์ชิ้นใหม่ขึ้นมา ซ่ึงผู ้กระท�าการ 

ดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกัน หากแต่เพียง

เฉพาะในงานที่ได้จัดท�าขึ้นใหม่นั้นเท่านั้น

 

เนือ่งจากลขิสทิธิส์ามารถกอใหเกดิรายไดแกองคกรธรุกิจ ดงันัน้ การปกปองคุมครอง

จึงเปนสิ่งจ�าเปน ซึ่งองคกรควรจะมีการด�าเนินมาตรการใดๆ เพื่อปกปองลิขสิทธิ์ของตน

จากการถูกละเมิด เชน 

• ใหการศกึษาแกพนกังานเพือ่สรางความตระหนกัถงึการไดมา การใชงาน และการ

ปกปองคุมครองลิขสิทธิ์ ทั้งของตนเอง ขององคกร และของบุคคลอื่น เชน ไมดาวนโหลด

สิ่งที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์จากอินเทอรเน็ต หรือน�างานอันมีลิขสิทธิ์

ของบคุคลอืน่มาใชงานโดยไมไดรบัอนญุาตจากเจาของลขิสิทธิ ์และควรจดัใหมกีารแบงแยก

ความเปนเจาของลขิสทิธิท์ีชั่ดเจนระหวางพนกังานและองคกรโดยการระบเุปนลายลกัษณอกัษร

วาลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการสรางสรรคงานจะตกเปนของผูใด 



การใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษการใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษ
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• การอนุญาตใหบุคคลอื่นใชลิขสิทธิ์ หรือการขออนุญาตใชงานอันมีลิขสิทธ์ิ

ของบุคคลอื่น ควรมีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร โดยระบุขอบเขตของการใชงาน

และระยะเวลาที่ชัดเจนแนนอน 

• ควรจัดใหมีระบบการแสดงความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์อยางชัดแจง เชน 

การจัดท�าลายน�้า การเขารหัส หรือการท�าเครื่องหมายอื่นใดบนงานอันมีลิขสิทธิ์ 

 

ถึงแมวากฎหมายลิขสิทธิ์จะก�าหนดใหสิทธิในการแปลหรือการดัดแปลงงาน

วรรณกรรมจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่งเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวของผูสรางสรรค 

แตกฎหมายกไ็ดก�าหนดบทบญัญตัเิกีย่วกบัการบงัคบัใชสิทธเิพือ่ใหบคุคลอืน่ไดใช “ลิขสิทธิ์

ในพฤติการณพิเศษ” ได หากการขออนุญาตแปลงานนั้นเขาตามหลักเกณฑที่กฎหมาย

ก�าหนด 

ทั้งนี้ “การใชลิขสิทธ์ิในพฤติการณพิเศษ” เปนการใหสิทธิแกผู มีสัญชาติไทย

ที่ประสงคจะขอแปลงานวรรณกรรมซ่ึงจัดท�าข้ึนในภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย เพื่อ

ประโยชนในการเรียนการสอน หรือคนควา โดยไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อหาก�าไร ทั้งนี้ 

ผูนั้นจะตองเคยขออนุญาตแปลหรือท�าซำงานแปลเปนภาษาไทยจากเจาของลิขสิทธิ์แลว 

แตไมไดรับอนุญาต นอกจากน้ี ตองไมเคยมีการแปลงานนั้นเปนภาษาไทยหรือไมมี

ส�าเนางานแปลของงานนั้นในทองตลาดภายในระยะเวลา 3 ปหลังจากการเผยแพรงาน

ครั้งแรก หรือหลังจากจัดพิมพงานดังกลาวครั้งสุดทาย แลวแตกรณี ท้ังนี้ อธิบดีกรม

ทรัพยสินทางปญญาจะเปนผูก�าหนดคาตอบแทนใหแกเจาของลิขสิทธิ์ 

อยางไรกด็ ีส�าเนาค�าภาษาไทยจะถกูสงออกไปนอกราชอาณาจกัรไมได  เวนแตผูรบั

จะมีสัญชาติไทย และงานแปลท่ีสงออกไปน้ันจะตองใชเพื่อวัตถุประสงคในการเรียน

การสอนหรือคนควา ไมใชเพื่อการคา และประเทศผูรับไดอนุญาตใหไทยสงงานแปล

ดังกลาวไปประเทศนั้น 



แนวทางปฏบิตัเิก่ียวกับการจดัเก็บคาลิขสทิธิเ์พลงคาราโอเกะแนวทางปฏบิตัเิก่ียวกับการจดัเก็บคาลิขสทิธิเ์พลงคาราโอเกะ

การด�าเนินคดีลิขสิทธิ์การด�าเนินคดีลิขสิทธิ์
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เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เปนความผิดตอสวนตัว

หรือเปนความผิดที่ยอมความได เจาหนาที่ต�ารวจจึงไมมีอ�านาจด�าเนินคดีความไดเอง จึงมี

ความจ�าเปนที่ผูเสียหาย เจาของลิขสิทธิ์ หรือผูรับมอบอ�านาจ ตองรองทุกขตอเจาหนาที่

ต�ารวจเพือ่ด�าเนนิคดอีาญา อยางไรกด็ ีนอกจากการแจงความรองทกุขตอเจาหนาทีต่�ารวจ

แลว เจาของลิขสิทธิ์อาจแตงตั้งทนายความฟองรองคดีในชั้นศาล โดยไมตองแจงความก็ได 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายก�าหนดใหศาลมีอ�านาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคา

เสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์ไดตามสมควร โดยพิจารณาขอเท็จจริงเปนรายกรณีไป 

 

งานเพลงถือเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  

ซึง่จะไดรบัความคุมครองทนัททีีส่รางสรรค โดยไมตองจดทะเบยีนและอาจประกอบดวยงาน 

อนัมีลขิสทิธิป์ระเภทตางๆ เชน งานดนตรกีรรม (เนือ้รองและท�านองเพลง) งานสิง่บนัทกึเสียง 

(เทป CD) งานโสตทัศนวัสดุ (DVD VCD คาราโอเกะ) งานโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(คอมพิวเตอรคาราโอเกะ) โดยเจาของลิขสิทธ์ิจะเปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการท�าซ�้า

งานเพลงนัน้ เชน ท�าส�าเนาส่ิงบนัทกึเสยีงหรอืโสตทศันวสัดุซึง่บันทกึเพลง คดัลอกงานเพลง

เก็บไวในคอมพิวเตอร ดัดแปลง เชน แกไขปรับปรุงเนื้อเพลงหรือท�านองเพลงเผยแพร 

ตอสาธารณชน เชน การใหบรกิารเปดเพลงใหลกูคาฟงภายในราน หรอืใหบรกิารคาราโอเกะ 

โอนหรืออนุญาตใหผูอื่นใชงานลิขสิทธิ์ ฯลฯ 
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ประเภทงานที่มีการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ 

ตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ (กกร.) 

ก�าหนดใหการใชลิขสิทธ์ิในการเผยแพรงานลิขสิทธ์ิเพลงเพื่อการคาเปนบริการควบคุม 

ซึ่งก�าหนดใหเจาของลิขสิทธ์ิเพลงท่ีตองการจะจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ตองแจงคาตอบแทน 

ตนทุน คาใชจาย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ตอ กกร. 

กอนด�าเนินการจัดเก็บ โดยประเภทงานที่ตองมีการแจงจัดเก็บคาลิขสิทธ์ิเพลงมีอยู 2 

ประเภทหลัก คือ

• งานดนตรีกรรม (เนื้อรองท�านองเพลง) หรือที่เรียกวาสิทธิของครูเพลง 

• งานสิ่งบันทึกเสียง ซึ่งรวมถึงงานโสตทัศนวัสด ุหรือที่เรียกวาสิทธิของคายเพลง 
อยางไรก็ดี กรณีที่ผู ประกอบการใหบริการในลักษณะของคอมพิวเตอร คาราโอเกะ
ผูประกอบการอาจจะตองจายคาลขิสทิธิจ์ากการท�าซ�า้เพิม่เตมินอกจากการจายคาลขิสทิธิ์

ทั้ง 2 ประเภทดังกลาว 

การใชงานลิขสิทธิ์ท�าอยางไร

จัดซื้อจัดหาส่ิงบันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

มาใหบริการแกลูกคา ทั้งนี้ คายเพลงหรือเจาของลิขสิทธิ์ (บางราย) มีการจัดท�าสิ่งบันทึก

เสียงหรือโสตทัศนวัสดุไวเฉพาะส�าหรับใชในเชิงพาณิชย โดยผูประกอบการอาจสังเกตได 

ตามปกของผลิตภัณฑจะระบุค�าวา “Commercial Use Only” นอกจากการจัดซื้อจัดหา 

แผนสิ่งบันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายแลว ผูประกอบการ 

ตองจายคาลิขสิทธิ์ในการเผยแพรตอสาธารณชนใหกับเจาของลิขสิทธ์ิ หรือบริษัทที่ไดรับ

อนุญาตในการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์จากเจาของลิขสิทธิ์ดวย  
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ผูประกอบการควรท�าอยางไร 

• ตรวจสอบจ�านวนเพลงท่ีจะใชใหบริการแกลูกคาวาเพลงนั้นๆ ใครเปนเจาของ

ลิขสิทธิ์หรือของคายเทปใด รวมทั้ง มีการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ในประเภทใด เชน เพลง 

“รักเธอ” บริษัท ก.  จัดเก็บคาลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม และบริษัท ข. จัดเก็บคาลิขสิทธ์ิ

ในงานสิ่งบันทึกเสียงในเพลงเดียวกัน ในการใชงานเพลงดังกลาวผู ประกอบการ

จะตองจายคาตอบแทนใหกับ บริษัท ก. และบริษัท ข. 

• การบริหารจัดการ ผูประกอบการควรตรวจสอบการใชงานเพลงโดยบันทึก

และส�ารวจเพลงทีม่กีารใชในแตละวนั เพือ่รวบรวมไวเปนขอมลูในการตดัสนิใจในการจายคา

ลิขสิทธิ์โดยผู ประกอบการอาจคัดเพลงท่ีมีการใชงานนอยหรือไมมีการใชงานออก 

เพื่อลดตนทุนในการจายคาตอบแทนใหกับบริษัทจัดเก็บฯ 

• เพื่อปองกันปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ผูประกอบการควรลบเพลง ที่ไมไดรับ

อนุญาตใหเผยแพร หรือไมประสงคจะจายคาตอบแทนออกจากเครื่องคอมพิวเตอร หรือ

ถอดสิ่งบันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุที่ไมตองการใชออกไป

• เมื่อจายคาตอบแทนใหกับบริษัทจัดเก็บฯ แลว ควรด�าเนินการตามเงื่อนไข 

การใชงานเพลงตามทีบ่รษิทัจดัเก็บก�าหนด เชน ตดิสติก๊เกอร หรือเอกสารอนญุาตใหใชงาน

ลิขสิทธิ์ในบริเวณหรือสถานที่เห็นไดชัดเจน เปนตน 

• ติดตามขาวสารเกี่ยวกับการใชงานเพลงกับบริษัทจัดเก็บฯ หรือกรมทรัพยสิน 

ทางปญญาอยางตอเนื่อง เพราะอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อเพลงที่มีการจัดเก็บคา

ลิขสิทธิ์
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การตรวจสอบขอมูลลิขสิทธิ์เพลง

เนือ่งจากกฎหมายลขิสทิธิไ์มมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการบรหิารการจดัเกบ็คาลขิสทิธิ์

โดยตรง กรมทรัพยสินทางปญญาจึงน�ามาตรการตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคา

และบริการ พ.ศ. 2542 มาใชบังคับ โดยคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ 

(กกร.) ไดก�าหนดใหสิทธิในการเผยแพรงานลิขสิทธิ์เพลง เพื่อการคาเปนบริการควบคุม 

โดยใหผูประสงคจดัเกบ็คาลขิสทิธิต์องแจงคาตอบแทน ตนทนุ คาใชจาย วิธกีารด�าเนนิการ 

และอัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ตอ กกร. กอนจะด�าเนินการจัดเก็บ  

ทั้งนี้  ผู ประกอบการท่ีใชงานลิขสิทธ์ิเพลงสามารถตรวจสอบรายชื่อเพลง 

ทีม่กีารแจงจดัเกบ็คาลขิสทิธิไ์ดทีเ่วบ็ไซตกรมทรพัยสนิทางปญญา www.ipthailand.go.th 

หรือสอบถามขอมูลโดยตรงไดที่ส�านักลิขสิทธิ์ 0 2547 4632-4 หรืออาจสอบถามขอมูล

กับบริษัทจัดเก็บฯ โดยตรงไดเชนกัน 

การกระท�าที่ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง

การกระท�าท่ีถือวาละเมิดลิขสิทธ์ิ คือ การน�างานลิขสิทธิ์เพลงมาใหบริการโดย

ไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ลักษณะของการละเมิดมีดังนี้

• การละเมดิดวยการท�าซ�า้ อาทเิชน ดาวนโหลดเพลงลงในเครือ่งคอมพวิเตอรระบบ

คาราโอเกะโดยไมไดรบัอนญุาต หรอืการท�าซ�า้สิง่บนัทกึเสยีงหรือโสตทศันวสัดทุีบ่นัทกึเพลง 

เปนตน  

• การละเมิดดวยการน�าสิ่งบันทึกเสียงหรือโสตทัศนวัสดุละเมิดลิขสิทธิ์ (ปลอม) 

มาเปดใหบริการ  

• การละเมิดดวยการเผยแพรตอสาธารณชน คือ การเปดเพลงใหลูกคาฟง

ภายในราน หรอืการใหบริการรองเพลงคาราโอเกะ โดยไมไดรบัอนญุาตจากเจาของลขิสิทธิ์

หรือไมไดจายคาตอบแทนแกบริษัทจัดเก็บฯ หรือกรณีจายคาตอบแทนใหเฉพาะเจาของ

ลขิสทิธิง์านสิง่บนัทกึเสยีงหรอืโสตทศันวสัด ุแตไมไดจายคาตอบแทนใหกบัเจาของลขิสทิธิ์

ในงานดนตรีกรรม 
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การขอตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน ดังนี้  

• หลักฐานการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เนื่องจากคดีละเมิดลิขสิทธิ์

เปนคดีความผิดอันยอมความไดหรือความผิดตอสวนตัว เจาของลิขสิทธ์ิหรือตัวแทน

ผูรบัมอบอ�านาจตองแจงความรองทกุขเสยีกอน เจาหนาท่ีต�ารวจจงึจะมอี�านาจในการจบักุม

ด�าเนินคดไีด และคดนีีส้ามารถระงบัไดดวยการถอน   ค�ารองทกุข ถอนฟอง หรอืยอมความ

กันโดยถูกตองตามกฎหมาย

• หลักฐานแสดงความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์หรือการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์

ในงานใด (เชน งานดนตรีกรรม หรืองานสิ่งบันทึกเสียง) ไดมาอยางไร หรือโดยวิธีใด 

หากไดมาโดยการรับโอนลิขสทิธิจ์ะตองแสดงหลักฐานการโอนไมขาดสายจนถงึผูสรางสรรค 

• บัตรประจ�าตัวเจาหนาที่ต�ารวจ 

• หลักฐานการมอบอ�านาจใหตัวแทนมาด�าเนินคดี เชน เอกสารหมดอายุหรือไม 

การมอบอ�านาจถูกตองหรือไม มีอ�านาจในการรองทุกข ถอนค�ารองทุกข หรือยอมความ

หรือไม เปนตน  

• บัตรตัวแทนผูรับมอบอ�านาจด�าเนินคดีทรัพยสินทางปญญา ซึ่งออกโดยกรม

ทรัพยสินทางปญญาถูกตองหรือไม หมดอายุหรือไม ทั้งนี้ ตัวแทนรับมอบอ�านาจที่ 

ไมมีบัตรตัวแทนรับมอบอ�านาจของกรมฯ ก็สามารถด�าเนินคดีไดเชนกัน หากไดรับมอบ

อ�านาจโดยถูกตอง 

ทรัพย์สินทางปัญญาส�าหรับผู้ประกอบการ
ลิขสิทธิ์
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บัตรตัวแทนรับมอบอ�านาจท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้กับตัวแทน  

รับมอบอ�านาจนั้น เป็นบัตรที่แสดงว่าบุคคลผู้ถือบัตรเป็นตัวแทนรับมอบอ�านาจ 

ของเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุในบัตรเท่านั้น ซึ่งบัตรดังกล่าวไม่ก่อให้

เกิดสิท ธิ ใดๆ ตามกฎหมายและตัวแทนจะสามารถด�า เนินคดี ได ้หรือไม ่ 

ให้พิจารณาจากหนังสือมอบอ�านาจว่าหนังสือมอบอ�านาจให้สิทธิด�าเนินคดีหรือไม่ 

มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด และท่ีส�าคัญหนังสือมอบอ�านาจจะต้องยังไม่หมดอายุ 

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผู้ด�าเนินคดีไม่ต้องมี

บตัรตวัแทนดงักล่าวกส็ามารถด�าเนนิการจบักมุได้หากได้รบัมอบอ�านาจมาโดยถกูต้อง

ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายชื่อตัวแทนรับมอบอ�านาจที่แจ้ง

ข้อมลูไว้ต่อกรมฯ ได้ทีเ่ว็บไซต์กรมทรพัย์สนิทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรอื

สอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ส�านักลิขสิทธิ์ 0 2547 4632-4 และอาจสอบถามข้อมูล

โดยตรงได้กับผู้มอบอ�านาจหรือเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิตามกฎหมายของผูประกอบการ

• กรณีถูกด�าเนินคดีอาญา ผูประกอบการยอมมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะขอตรวจดู

เอกสารตางๆ ทีเ่ก่ียวของกบัการกระท�าการใดๆ อนักระทบตอสทิธิและเสรภีาพของตนเอง

• การคนในท่ีรโหฐานจะตองมีค�าส่ังศาลหรือหมายศาลมาแสดงกอนจึงจะท�าการ

คนได  

• ของกลางในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกยึดหรืออายัดตองเปนเครื่องมือหรืออุปกรณที่

ใชในการกระท�าความผิดเทานั้น เชน คอมพิวเตอรที่บันทึกเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ เปนตน

• กรณีตกเปนผูตองหายอมมีสิทธิ ดังนี้

 • สิทธิพบและปรึกษาผูที่จะเปนทนาย  

 • สิทธิไดรับการเยี่ยมตามสมควร  
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 • สิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย  

 • สิทธิขอทราบขอกลาวหาในการกระท�าความผิด

• การประกันตัวผูตองหา หลักฐานที่ตองน�ามาใชในการประกันตัวผูตองหา

 • โฉนดที่ดิน เงินสด หรือบุคคลที่เปนขาราชการพลเรือนต�าแหนงระดับปฏิบัติ

การขึ้นไปหรือเทียบเทา กรณีวงเงินประกันตัวไมเกิน 60,000 บาท 

 • ขาราชการพลเรอืนต�าแหนงระดบัช�านาญการข้ึนไปหรือเทยีบเทา กรณวีงเงนิ

ประกันตัวไมเกิน 200,000 บาท




