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1. การแสดงออกซึง่ความคิด

•การสรา้งสรรคผ์ลงานโดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ของผูส้รา้งสรรค์

•แนวความคดิยงัไมถื่อวา่เป็นการแสดงออกซึง่ความคดิ



 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 13535/2557

 ในการจดัทาํแผนท่ีประกอบดว้ยการดาํเนินการในขัน้ตอนของการสาํรวจ รวบรวม
ขอ้มลู วิเคราะหเ์รยีบเรยีง และเลือกใชข้อ้มลู แลว้นาํขอ้มลูดงักลา่วมานาํเสนออนั
เป็นการแสดงออกซึง่ความคิดในรูปแบบของแผนท่ี แมถ้นน ซอย และสถานท่ีตา่งๆ   
ท่ีลงในแผนท่ีจะเป็นขอ้เท็จจรงิท่ีมีอยูจ่รงิ แตก็่ตอ้งใชค้วามอตุสาหวิรยิะและความรู ้
ความสามารถในการสาํรวจวดัระยะและจาํลองรูปแผนท่ีโดยใชม้าตราสว่นท่ี
เหมาะสม เพ่ือใหไ้ดรู้ปแผนท่ีถกูตอ้งมีประโยชนใ์นการใชง้านยอ่มเป็นการสรา้งสรรค์
งานแผนท่ีขึน้ อนัเป็นงานศิลปกรรมอยา่งหนึ่งและเป็นงานอนัมีลขิสทิธ์ิท่ีไดร้บัความ
คุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธ์ิ



2. มีระดบัการสรา้งสรรคท่ี์เพียงพอ

• มีการใช ้ความรู ้ความสามารถ ความวิรยิะอตุสาหะ สตปัิญญา 
ความเช่ียวชาญในการสรา้งสรรคผ์ลงาน

• การสรา้งสรรคผ์ลงาน โดยเพียงแค ่“สกัแตท่าํงานนัน้ขึน้” ยงัถือไมไ่ด้
วา่มีลกัษณะการสรา้งสรรคท่ี์เพียงพอ



 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 19305/2555

 เม่ือพิจารณาตุ๊กตารูปชา้งของโจทกร์ว่มเปรยีบเทียบกบัภาพธงราชนาวีไทยและธง
ชาติไทยในอดีตท่ีมีรูปชา้งทรงเครื่องอยูก่ลางธง ซึง่มีมาชา้นานแลว้ มีการตกแตง่
เครื่องทรงตวัชา้งท่ีคลา้ยคลงึกนั แสดงวา่งานท่ีโจทกร์ว่มอา้งวา่โจทกร์ว่มมีลขิสทิธ์ิ
ตามฟ้องนัน้เป็นการปรบัปรุงเลก็นอ้ยโดยลอกเลียนแบบมาจากรูปชา้งทรงเครื่องท่ีมี
มาตัง้แตค่รัง้โบราณเชน่ท่ีปรากฏอยูใ่นธงราชนาวีไทยและธงชาตไิทยในอดีต งาน
ของโจทกร์ว่มจงึถือไมไ่ดว้า่เป็นงานท่ีโจทกร์ว่มไดท้าํขึน้โดยใชค้วามวิรยิะอตุสาหะใน
การสรา้งสรรคง์านของโจทกร์ว่มเอง โจทกร์ว่มจงึมิใชผู่ส้รา้งสรรคต์ามความหมาย
แหง่มาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ลขิสทิธ์ิ พ.ศ.2537



3. เป็นผลงานท่ีกฎหมายกาํหนด

• กฎหมายลขิสทิธ์ิใหค้วามคุม้ครองผลงานลขิสทิธ์ิ 9 ประเภท (วรรณกรรม 
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรกีรรม โสตทศันวสัด ุภาพยนตร ์สิ่งบนัทกึเสียง งานแพรเ่สียงแพรภ่าพ งานอ่ืนใด แผนกวรรณคดี 
วิทยาศาสตร ์ศิลปะ)

• ผลงานทรพัยส์นิทางปัญญาประเภทอ่ืนๆ ไมถื่อวา่เป็นงานลขิสทิธ์ิ 
อาทิ เครือ่งหมายการคา้ สทิธิบตัร GI 



4. ไมข่ดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ย

• ส่ือลามกอนาจาร อาทิ ภายนตรท่ี์มีฉากลามกอนาจาร ภาพลามก
อนาจาร นิยายปกขาว

• ศลิปะหรอืลามกอนาจาร พิจารณาจากเจตนาการนาํเสนอ



 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3705/2530

 งานลขิสทิธ์ิท่ีบคุคลใดจะเป็นเจา้ของไดจ้ะตอ้งเป็นผลงานสรา้งสรรคท่ี์
ชอบดว้ยกฎหมายเม่ือปรากฏวา่ผลงานภาพยนตรด์งักลา่วมีภาพลามก 
ซึง่ตามประมวลกฎหมายอาญากาํหนดวา่ผูใ้ดทาํหรอืมีไวห้รอืมีสว่น
เก่ียวขอ้งทางการคา้ยอ่มเป็นความผิด ผลงานของผูเ้สียหายจงึไมใ่ช่
งานสรา้งสรรคท่ี์จะไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายลขิสทิธ์ิฯ



1. วรรณกรรม

• งานนิพนธท่ี์ทาํขึน้ทกุชนิด เช่น หนงัสือ จลุสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์
ปาฐกถา เทศนา คาํปราศรยั สนุทรพจน ์

• โปรแกรมคอมพิวเตอร ์(คาํสั่ง ชดุคาํสั่ง หรอืสิ่งอ่ืนท่ีนาํมาใชเ้พ่ือให้
คอมพิวเตอรท์าํงาน หรอืแสดงผลอยา่งใดอยา่งหนึง่)



คาํ ขอ้ความ คาํขวญั วลีสัน้ๆ คาํคม สโลแกน

“มามา่ อรอ่ย”     “โตชิบา นาํสิ่งท่ีดีสูชี่วิต”     “โก๋แก่ มนัทกุเม็ด”

“กรุงศร ีเรือ่งเงิน เรือ่งง่าย” “ฝันดีก็สาํคญั แตฝั่นถึงกนับางก็ดี”

“เดก็ เยาวชน จิตอาสา รว่มพฒันาชาต”ิ



 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 876/2496

 ขอ้ความในฉลากปิดขวดยา ซองบรรจยุา แผน่พิมพฉ์ลากสรรพคณุยา   
ไมเ่ขา้อยูใ่นความหมายของวรรณกรรมและศลิปกรรม ตามท่ีบญัญตั ิ     
ไวใ้นมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครองวรรณกรรมและศลิปกรรม 
พ.ศ.2472



2. นาฏกรรม

• งานเก่ียวกบัการราํ การเตน้ การทาํท่าทาง หรอืการแสดงท่ีประกอบ
ขึน้เป็นเรือ่งราว และรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้



ท่ีมา 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%
E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A#/media/
File:Michon_schur.jpg

ท่ีมา https://www.one31.net/news/detail/3852

ท่ีมา http://www.lineballsod.com/soccer-news/j-chanathip-songkhasin/



1. งานจิตรกรรม  5.งานภาพถ่าย 
2. งานประตมิากรรม  6.งานภาพประกอบฯ 
3. งานภาพพิมพ ์ 7.งานศลิปประยกุต์
4.งานสถาปัตยกรรม

3. ศิลปกรรม

• งานอยา่งหนึ่งอยา่งใด หรอืหลายอยา่ง ดงันี ้





4. ดนตรกีรรม

• งานเก่ียวกบัเพลงท่ีแตง่ขึน้เพ่ือการบรรเลง หรอืการขบัรอ้ง ไมว่า่จะมี
ทาํนองและคาํรอ้ง หรอืมีทาํนองเพียงอยา่งเดียว รวมทัง้โนต้เพลงหรอื
แผนภมูิเพลงและเรยีบเรยีงเสียงประสาน



5. โสตทศันวสัดุ

• งานท่ีประกอบดว้ยลาํดบัภาพโดยบนัทกึลงวสัดไุมว่า่จะมีลกัษณะ
อยา่งใด อนัสามารถท่ีจะนาํมาเลน่ซํา้ได ้โดยใชเ้ครือ่งมือท่ีจาํเป็น
สาํหรบัการใชว้สัดนุัน้ และใหร้วมถึงเสียงประกอบงานดงักลา่วดว้ย 

https://www.sanook.com/news/6436930/
ท่ีมา http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355201/p77-4.html



6. ภาพยนตร์

• งานโสตทศันวสัดท่ีุประกอบดว้ยลาํดบัของภาพซึง่ฉายออกตอ่เน่ือง
ไดเ้หมือนภาพยนตร ์หรอืบนัทกึลงบนวสัดอ่ืุนท่ีนาํออกฉายเหมือน
ภาพยนตรแ์ละใหห้มายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรน์ัน้ดว้ย

https://www.youtube.com/watch?v=tuZQ1X-hioo



7. สิ่งบนัทกึเสียง

• งานท่ีประกอบดว้ยลาํดบัของเสียงดนตร ีเสียงการแสดง หรอืเสียง
อ่ืนๆ โดยบนัทกึลงวสัดใุดๆ ท่ีสามารถนาํกลบัมาเลน่ซํา้ได ้โดยใช้
เครือ่งมือท่ีจาํเป็นเพ่ือท่ีจะเลน่ซํา้ ทัง้นี ้ไมใ่ช่เสียงประกอบภาพยนตร์
หรอืเสียงประกอบงานโสตทศันวสัดอ่ืุน 

1.https://forum.munkonggadget.com/detail.php?id=178892

2 https://pixabay.com/th/photos/ซีดี-เพลง-ซีดีเพลง-เสียง-2374855/

3.https://www.target.com/p/sandisk-ultra-plus-16gb-sd-memory-card/-/A-

14226692



8.แพรเ่สียงแพรภ่าพ

• งานท่ีนาํออกอากาศสูส่าธารณชนโดยการแพรเ่สียงทาง
วิทยกุระจายเสียง การแพรเ่สียงและหรอืภาพทางวทิยโุทรทศัน ์หรอื
โดยวิธีอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

https://www.leaderwings.co/marketing/facebook-live-marketing/



9. งานอ่ืนใดในแผนก วรรณคดี วิทยาศาสตร ์ศิลปะ 

• กฎหมายไมไ่ดก้าํหนดนิยามหรอืใหค้วามหมายไว้



 1. ความคดิ 
 2. แนวความคดิ
 3. ข้ันตอน
 4. กรรมวธีิหรือระบบ
 5. วธีิใช้หรือทาํงาน
 6. หลักการ
 7. การค้นพบ
 8. ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร ์หรือคณิตศาสตร์



ข่าวประจาํวนั และขอ้เทจ็จรงิตา่งๆ ที่เป็นเพียงข่าวสาร

รฐัธรรมนญู และกฎหมาย

ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศคาํสั่ง ฯ ของรฐั

คาํพิพากษา คาํสั่ง คาํวินิจฉยัของศาล

คาํแปลและการรวบรวมงานขา้งตน้โดยรฐั



คุ้มครองทนัททีีส่ร้างสรรค ์   
โดยไม่ตอ้งจดทะเบยีน



1. บคุคลธรรมดา = ตลอดอายขุองผูส้รา้งสรรค ์+ 50ปีนบัเสียชีวิต

2. นิติบคุคล/รฐั = 50 ปี นบัแตส่รา้งสรรค ์หรอืโฆษณางานครัง้แรก

3. ภาพถ่าย/สิ่งบนัทกึเสียง/โสตทศันวสัด/ุภาพยนตร ์=50 ปีนบัแตส่รา้งสรรค ์หรอืโฆษณางานครัง้แรก

4. ศิลปประยกุต ์= 25 ปีนบัแตส่รา้งสรรคห์รอืโฆษณางานครัง้แรก



ตกเป็นของสาธารณะ        
ทุกคนสามารถนาํไปใช้ได้

1. งานจิตกรรม โฆษณางานครัง้แรก 1 ธนัวาคม 2512     

หมดอาย ุ1 ธนัวาคม 2562 (ฎ.3692/2551 อายคุุม้ครอง
50 ปี)                      

2. งานศิลปประยกุต์ โฆษณางานครัง้แรก 1 ธนัวาคม 2512     

หมดอาย ุ1 ธนัวาคม 2537 (ฎ.5756/2551 อายคุุม้ครอง   
25 ปี)



ทาํซํา้ หรอื ดดัแปลง

เผยแพรต่อ่สาธารณชน

ใหเ้ช่า (โปรแกรมคอมฯ โสตทศันวสัด ุภาพยนตร ์ส่ิงบนัทกึเสียง)

อนญุาต 

ธรรมสิทธิ



ละเมิดโดยตรง

•ทาํซํา้ ดดัแปลง เผยแพร ่ใหเ้ชา่ งานลขิสทิธ์ิโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต

ละเมิดโดยออ้ม
• รูห้รอืมีเหตอุนัควรรู ้แลว้ยงัหากาํไรกบังานท่ีละเมิดโดยการ ขาย  

ใหเ้ชา่ แจกจา่ย เผยแพร ่นาํเขา้ ซึง่งานดงักลา่วนัน้



 ล่อซือ้
1. เป็นวิธีการแสวงหาพยานหลกัฐานของเจา้พนกังานตาํรวจเพ่ือดาํเนินคดีกบัผูท่ี้

กระทาํความผิดอาญาหลายประเภทโดยเฉพาะคดียาเสพติด เชน่ การสง่สายสืบเขา้ไป
ลอ่ซือ้ยาเสพติด เป็นตน้

2. ผูก้ระทาํความผิด  มีเจตนากระทาํความผิดแตเ่ริม่ตน้/มีของท่ีผิดกฎหมายอยูใ่น
ครอบครอง/มีพฤติการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสิ่งผิดกฎหมาย

3. พยานหลกัฐานท่ีเกิดขึน้สามารถรบัฟังเป็นพยานหลกัฐานในชัน้ศาลได้



 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 412/2545 จาํเลยมีพฤติการณล์ะเมิดลขิสทิธ์ิโปรแกรม
คอมพิวเตอรข์องโจทกอ์ยูก่่อนแลว้ การท่ีโจทกส์ง่สายลบัไปลอ่ซือ้และจบักมุจาํเลย 
มิใชก่ารก่อใหจ้าํเลยกระทาํความผิด โจทกเ์ป็นผูเ้สียหายมีอาํนาจในการรอ้งทกุขแ์ละ
ฟ้องผูเ้สียหายได้

 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 59/2552 การท่ีเจา้พนกังานตาํรวจใชส้ายลบันาํเงินไปลอ่ซือ้
ยาเสพติดจากจาํเลย มิไดเ้ป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย มิไดผิ้ดศีลธรรมและทาํนองครอง
ธรรม มิไดเ้ป็นการใสร่า้ยปา้ยสี หรอืยดัเยียดความผิดใหจ้าํเลย หากจาํเลยมิไดมี้ยา
เสพติดไวใ้นครอบครองเพ่ือจาํหน่าย จาํเลยยอ่มไมมี่ยาเสพติดจาํหน่ายใหก้บั
สายลบั



 ล่อใหก้ระทาํความผิด 
1. เป็นวิธีการแสวงหาพยานหลกัฐานท่ีไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
2. เป็นการหลอกลอ่ หรอืกระทาํดว้ยประการใดๆ (การโนม้นา้ว ชกัจงู) ใหบ้คุคลท่ี   

ไมมี่เจตนากระทาํความผิดมาแตแ่รกลงมือกระทาํความผิดตามท่ีถกูหลอกลอ่
3. พยานหลกัฐานท่ีไดม้าจากการลอ่ใหก้ระทาํผิดไมอ่าจรบัฟังเป็นพยานหลกัฐาน

เพ่ือลงโทษจาํเลยได ้และไมถื่อวา่โจทกเ์ป็นผูเ้สียหายตามกฎหมาย



 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9600/2554 การท่ีผูเ้สียหายวา่จา้งจาํเลยใหบ้นัทกึเพลงของ
ผูเ้สียหายลงแผน่ซีดี ถือเป็นการก่อใหจ้าํเลยทาํซํา้งานเพลงลงแผน่ซดีี เน่ืองจาก
จาํเลยมิไดก้ระทาํความผิดอยูก่่อนแลว้นาํแผน่ซีดีออกขายใหผู้เ้สียหาย กรณีจงึถือวา่
ผูเ้สียหายไมใ่ชผู่เ้สียหายตามกฎหมาย

 คาํพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4301/2543 การท่ีบรษัิทซอฟตแ์วรจ์า้งนกัสืบไปลอ่ซือ้
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยทาํท่ีไปติดตอ่ของซือ้คอมพิวเตอรโ์ดยมีขอ้ตกลงวา่จาํเลย
ตอ้งแถมโปรแกรมของผูเ้สียหายกบัสายลบัดว้ย กรณีถือวา่การกระทาํของจาํเลย
เกิดขึน้เน่ืองจากการลอ่ซือ้ของสายลบั มิใชเ่ป็นการกระทาํท่ีเกิดขึน้โดยเจตนากระทาํ
ผิดของจาํเลยอยูก่่อนแลว้ โจทกจ์งึเป็นผูก้่อใหผู้อ่ื้นกระทาํความผิด โจทกม์ิใช่
ผูเ้สียหายและไมมี่อาํนาจฟ้อง



มีทัง้โทษทาง “แพง่” และทาง “อาญา”

โทษ “อาญา” มีทัง้ “จาํคกุหรอืปรบั” หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั

ความผิดอาญาเป็นความผิดท่ี “ยอมความได”้



1. บทลงโทษทีไ่ม่ตอ้งการเจตนาพเิศษ

2. บทลงโทษทีต่อ้งการเจตนาพเิศษ ทาํเพือ่การค้า
มาตรา ๖๙ ผูใ้ดกระทาํการละเมิดลิขสิทธ์ิหรอืสิทธิของนกัแสดงตามมาตรา 

๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรอืมาตรา ๕๒ ตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แตส่อง
หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท

ถา้การกกระทาํความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาํเพ่ือการคา้ ผูก้ระทาํ
ตอ้งระวางโทษจาํคกุตัง้แตห่กเดือนถึงสี่ปี หรอืปรบัตัง้แตห่นึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท 
หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 



1. การมีอยู่ของเจตนาทีจ่ะกระทาํความผิด

1.1 เรือ่งการลอ่ซือ้ (มีเจตนากระทาํผิดอยูก่่อน)

1.2 การลอ่ใหก้ระทาํผิด (ไมมี่เจตนาในการกระทาํผิดแตแ่รก)



กรณีมาตรา 31 รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้อืน่แลว้ยงัแสวงหากาํไรจากงานท่ีละเมิด

ตวัอยา่ง จาํเลยเป็นพอ่คา้ประกอบอาชีพจาํหน่ายหนงัสือ 
แบบเรยีนมากวา่ 20 ปี จาํเลยยอ่มมีความรูค้วามเขา้ใจ มีประสบการณ์
และความชาํนาญในการตรวจตราหนงัสือแบบเรยีน ท่ีสั่งมาจาํหน่ายนัน้
ถกูตอ้งหรอืไม ่ จาํเลยยอ่มสงัเกตเห็นไดว้า่ของกลางท่ีรบัมาขายแตกตา่ง
จากหนงัสือท่ีแทจ้รงิของโจทก ์ซึง่จาํเลยเคยรบัมาจาํหน่าย จงึถือไดว้า่
จาํเลยรูอ้ยูแ่ลว้วา่หนงัสือแบบเรยีนดงักลา่วเป็นงานท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิของ
ผูอ่ื้น  (ฎีกา 1415/2545) 

2. การรู้ข้อเทจ็จริงอันเป็นองคป์ระกอบความรับผิด



กรณีมาตรา 27 (2) การเผยแพรง่านอนัมีลขิสทิธ์ิโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตยอ่ม
เป็นการละเมิดลขิสทิธ์ิ

ตวัอยา่ง การนาํเอาแตช่ื่อเพลงซึง่มิใชง่านดนตรกีรรมมาโฆษณาเผยแพรต่อ่
สาธารณชนไมอ่าจถือเป็นการกระทาํอนัเป็นการละเมิดลขิสทิธ์ิในงานดนตรกีรรมได ้
ทัง้การกระทาํดงักลา่วก็เห็นไดว้า่จาํเลยท่ี 1 มีเจตนาท่ีจะโฆษณาขายสนิคา้เครื่องเลน่ 
"VCD SOKEN 190" ของตนเทา่นัน้ มิไดเ้จตนากระทาํละเมิดลขิสทิธ์ิในงานดนตรกีรรม
นัน้แตอ่ยา่งใด การกระทาํของจาํเลยทัง้สามไมเ่ป็นการละเมิดงานอนัมีลขิสทิธ์ิของโจทก์
ฎีกา 826/2548

3. ประสงคต์อ่ผลหรือย่อมเล็งเหน็ผลของการกระทาํความผิด



กรณีมาตรา 27 การทาํซํา้ ดดัแปลง เผแพร ่งานอนัมีลขิสทิธ์ิโดยไม่ได้
รบัอนญุาตยอ่มเป็นการละเมิดลขิสทิธ์ิ

ตวัอยา่ง สญัญาซือ้ขายลขิสทิธ์ิเพลงระบวุา่ ด. ขายลขิสทิธ์ิเพลงพิพาท
ใหแ้ก่จาํเลยท่ี 2 จงึมีความเป็นไปไดว้า่จาํเลยอาจกระทาํการตอ่งานลขิสทิธ์ิ
ของโจทกโ์ดยเขา้ใจวา่ตนมีสทิธิโดยชอบท่ีจะกระทาํได้ พฤตกิารณแ์หง่คดีจงึ
ฟังไม่ไดว้า่จาํเลยทัง้ส่ีมีเจตนากระทาํการละเมิดลขิสทิธ์ิของโจทกอ์นัเป็น
องคป์ระกอบความผิดท่ีฟอ้ง คดีโจทกไ์ม่มีมลู  ฎีกา 6864/2543

4. ความสาํคัญผิดในข้อเทจ็จริงอันเป็นองคป์ระกอบของความผิด



 การกระทาํแก่งานอนัมีลขิสทิธ์ิของผูอ่ื้น โดยไมถื่อวา่เป็นการละเมิดลขิสทิธ์ิ

 ขอ้ยกเวน้การละเมิดลขิสทิธ์ิท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรณารกัษห์อ้งสมดุ กาํหนดไวใ้น    
มาตรา 34 มาตรา 53/3 และมาตรา 53/5

การอ้างข้อยกเว้นไม่ใช่เหตุทีเ่จ้าของลขิสทิธิจ์ะฟ้องร้องไม่ได้



 บรรณารกัษข์องหอ้งสมดุ สามารถกระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ่งได ้โดยมิใหถื้อวา่   
เป็นการละเมิดลขิสทิธ์ิ หากมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือหากาํไร ในกรณีดงัตอ่ไปนี้

1. ทาํซํา้ เพ่ือใชใ้นหอ้งสมดุ หรอืใหแ้ก่หอ้งสมดุอ่ืน
2. ทาํซํา้ บางตอนตามสมควรใหแ้ก่บคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชนใ์นการวิจยัหรอื

การศกึษา
3. การดาํเนินการตาม (1) และ (2) จะตอ้งไมมี่วตัถปุระสงคเ์พ่ือหากาํไรและ

เป็นไปตามเง่ือนไขของมาตรา 32 วรรคหนึ่ง

หลักเกณฑ ์มาตรา 32 วรรค 1
1. ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชนต์ามปกตขิองเจ้าของลิขสิทธิ ์และ
2. ไม่กระทบกระเทอืนถงึสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิเ์กินสมควร



 การทาํซํา้ คือ คดัลอกไมว่า่ดว้ยวิธีใดๆ เลียบแบบ ทาํสาํเนา ทาํแมพิ่มพ ์
บนัทกึเสียง บนัทกึภาพ หรอืทัง้เสียงและภาพ จากตน้ฉบบัหรอืสาํเนางานไมว่า่
ทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 ดดัแปลง คือ ทาํซ ํา้โดยเปล่ียนรูปใหม ่ปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมหรอืจาํลองงาน
ตน้ฉบบัในสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญัโดยไมมี่การจดัทาํงานขึน้ใหม ่ไมว่า่ทัง้หมดหรอื
บางสว่น

 เผยแพร่ตอ่สาธารณชน คือ ทาํใหป้รากฏตอ่สาธารณชนโดยการ แสดง 
บรรยาย สวด บรรเลง ทาํใหป้รากฏดว้ยเสียงและหรอืภาพ  ก่อสรา้ง จาํหน่าย หรอื
โดยวิธีอ่ืนใด



บรรณารกัษข์องหอ้งสมดุ คือใคร

• ตามคูมื่อฯ คือ บคุคลท่ีรบัผิดชอบในการบรหิารและดาํเนินงานในหอ้งสมดุ รวมถึง
ผูป้ฏิบติังาน ในหนา้ท่ีบรรณารกัษห์อ้งสมดุ ทัง้นี ้แมว้า่กฎหมายลิขสิทธ์ิไม่มีบทนิยามคาํวา่ 
“บรรณารกัษ”์ แต ่“บรรณารกัษ”์ ตามเจตนารมณข์องกฎหมายลิขสิทธ์ิหมายถึง
ผูป้ฏิบติังานในหอ้งสมดุดว้ย 

•ตามบญัชีมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของสาํนกังาน กพ. คือ ผูส้าํเรจ็
การศกึษาขัน้ต ํ่าระดบัปรญิญาตรทีางบรรณารกัษศาสตรแ์ละหรอืสารสนเทศศาสตร์
ปฏิบติัหนา้ท่ีในหอ้งสมดุโดยใชวิ้ชาชีพในการบรหิารจดัการ  การดาํเนินงาน  และการบรกิาร
หอ้งสมดุ



 กฎหมายไมไ่ดก้าํหนดไวช้ดัเจนวา่ หมายถึงหอ้งสมดุประเภทใด
 ตามคู่มือฯ หมายถึง แหลง่บรกิารสารสนเทศ ทัง้ในรูปส่ือสิ่งพิมพ ์ส่ือ

โสตทศัน ์และส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์โดยมีบรรณารกัษเ์ป็นผูบ้รหิาร
ดาํเนินงาน และบรกิารผูใ้ช ้มีวตัถปุระสงคโ์ดยทั่วไปเพ่ือการศกึษา 
คน้ควา้ วิจยั การพกัผอ่นหยอ่นใจ ความจรรโลงใจ และอาจมีช่ือเรยีก
อยา่งอ่ืนท่ีหลากหลายแตกตา่งกนัไป 

หอ้งสมดุประเภทใดท่ีไดร้บัประโยชน์



1. ทาํซํา้ เพ่ือใชใ้นหอ้งสมดุ หรอืใหห้อ้งสมดุอ่ืน 

2. ทาํซํา้ บางสว่นบางตอนตามสมควร เพ่ือใหบ้คุคลอ่ืนใชใ้นการวิจยัหรอื
ศกึษา

บรรณารกัษท์าํอะไรไดบ้า้ง



1. ทาํซํา้ไดท้ัง้เลม่ เพ่ือใชใ้นหอ้งสมดุหรอืทาํใหห้อ้งสมดุอ่ืน

2. ทาํซํา้ไดบ้างสว่นบางตอนตามสมควร เพ่ือการวิจยัหรอืศกึษา

3. เง่ือนไข หา้มหากาํไรและไมข่ดัตอ่การแสวงหาประโยชน ์และไมก่ระทบ
สทิธ์ิเกินสมควร (ม.32 วรรค 1)

ทาํไดแ้คไ่หน



 คาํนิยาม ม.4 ขอ้มลูการบรหิารสทิธิ คือ ขอ้มลูท่ีบง่ชีถ้งึตวัผูส้รา้งสรรค ์              
งานสรา้งสรรค ์นกัแสดง การแสดง เจา้ของลขิสทิธ์ิหรอืระยะเวลาและเง่ือนไขการใช้
งานอนัมีลขิสทิธ์ิ ตลอดจนตวัเลขหรอืรหสัแทนขอ้มลูดงักลา่ว โดยขอ้มลูเชน่วา่นีต้ิด
อยูห่รอืปรากฏเก่ียวขอ้งกบังานอนัมีลขิสทิธ์ิหรอืสิ่งบนัทกึการแสดง

 การละเมิดข้อมูลบริหารสิทธิ ม.53/1 การลบหรอืเปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักลา่ว โดย
รูอ้ยูแ่ลว้วา่การกระทาํนัน้อาจจงูใจใหเ้กิด ก่อใหเ้กิด ใหค้วามสะดวก หรอืปกปิดการ
ละเมิดฯ ถือเป็นการละเมิดขอ้มลูการบรหิารสทิธิ 

 ข้อยกเว้นฯ ม.53/3 (2) การลบหรอืเปล่ียนแปลงขอ้มลู โดยสถาบนัการศกึษา         
หอจดหมายเหต ุหอ้งสมดุ หรอืองคก์รแพรเ่สียงแพรภ่าพสาธารณะ ท่ีไมไ่ดมี้
วตัถปุระสงคเ์พ่ือหากาํไร

โทษสงูสดุ จาํคกุ 3 เดือน-2ปี ปรบั 50,000-400,000 บาท หรอืงทัง้จาํทัง้ปรบั
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 คาํนิยาม ม.4 มาตรการทางเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีท่ีออกแบบมาเพ่ือปอ้งกนัการ
ทาํซํา้หรอืควบคมุการเขา้ถงึงานลขิสทิธ์ิหรอืสทิธินกัแสดง... 

 การละเมิดฯ ม. 53/4  การหลบเล่ียงหรอืการใหบ้รกิารหลบเล่ียง โดยรูอ้ยูแ่ลว้วา่
การกระทาํนัน้อาจจงูใจใหเ้กิดการละเมิด... (การหลบเล่ียง คือ การกระทาํดว้ย
ประการใดๆ ท่ีทาํใหม้าตรการทางเทคโนโลยีไมเ่กิดผล) 

 ข้อยกเว้น ม.53/5 (7) การกระทาํโดยสถาบนัการศกึษา หอจดหมายเหต ุหอ้งสมดุ
หรอืองคก์รแพรเ่สียงแพรภ่าพสาธารณะ ท่ีไมไ่ดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือหากาํไร เพ่ือเขา้ถงึ
งานอนัมีลขิสทิธ์ิท่ีไมอ่าจเขา้ถงึไดโ้ดยวิธีอ่ืน

โทษสงูสดุ จาํคกุ 3 เดือน-2ปี ปรบั 50,000-400,000 บาท หรอืงทัง้จาํทัง้ปรบั



 ใชส้ทิธิตามขอ้ยกเวน้การละเมิดลขิสทิธ์ิตาม ม. 34 ได ้กรณี การทาํซํา้

 ใชส้ทิธิตามขอ้ยกเวน้การละเมิดลขิสทิธ์ิตาม ม. 53/3 ได ้กรณี  การลบหรอื
เปล่ียนแปลงขอ้มลูบรหิารสทิธิ

 ใชส้ทิธิตามขอ้ยกเวน้การละเมิดลขิสทิธ์ิตาม ม. 53/5 ได ้ กรณี การหลบเล่ียง
มาตรการทางเทคโนโลยี

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา มีบริการไกล่เกลี่ย    
ข้อพพิาท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โทร 02-547-5029 สายดว่น 1368



ถาม- ตอบ

กองลขิสทิธ์ิ กรมทรพัยส์นิทางปัญญา
โทร 02-547-4633

www.ipthailand.go.th
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