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ลักษณะทั่วไปของทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิทางกฎหมายท่ีมีอยู่เหนือผลงาน
การสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคล

 ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิท่ีจะหวงกันไม่ให้ผู้อ่ืนมา
ใช้ผลงานทางปัญญาท่ีตนได้สร้างสรรค์หรือพัฒนาขึ้น เรียกว่า 
“สิทธิเด็ดขาด” หรือ “สิทธิแต่ผู้เดียว” (Exclusive Rights)

 สิทธิเด็ดขาด – เป็นสิทธิในทางปฏิเสธหรือนิเสธสิทธิ (Negative 
Rights) ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิห้ามไม่ให้ผู้อื่นใช้สิทธิท่ีตนมีอยู่ตาม
กฎหมาย



ลักษณะทั่วไปของทรัพย์สินทางปัญญา (ต่อ)

 ตามปกติสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลักษณะเฉพาะ (sui generis) โดยหลักแล้วไม่อยู่ภายใต้บังคับของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่ในบางกรณีทีก่ฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้นไม่มีบัญญัตไิว้โดยเฉพาะ อาจน าบทบัญญัติใน ป.พ.พ.มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลมในฐานะที่เป็นกฎหมายใกล้เคียงกันอย่างย่ิง

 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะเป็นทรัพย์สิทธิอย่างหนึ่ง (jus in rem)

(แต่ไม่อยู่ในบังคับของบรรพ ๔ แห่ง ป.พ.พ.) เจ้าของสิทธิย่อมมีสิทธิ
จ าหน่ายจ่ายโอนหรือท าให้เกิดภาระติดพันใดๆก็ได้ ยกเว้นสิทธิบาง
ประเภท เช่น ธรรมสิทธิ์ (moral rights) เป็นต้น



สิ่งใดที่จะถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 เป็นส่ิงที่กฎหมายรับรองว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

 เป็นส่ิงที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด

 แม้เป็นส่ิงที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว ก็ต้องอยู่ในระหว่าง
อายุการคุ้มครอง

โดยหลักแล้วสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีได้มาหรือได้รับการ
รับรองโดยกฎหมายของประเทศใด ก็จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะใน
เขตดินแดนของประเทศนั้นเท่านั้น (หลักดินแดน หรือ Territoriality 
Principle) เว้นแต่ระบบการคุ้มครองระหว่างประเทศและมีกฎหมาย
ภายในรับรอง





ท่ีมา : IP Xpedite ทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับนกัวิจยั
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http://elearning.ipthailand.go.th/moodle/content/IP Xpedite/IPXpedite.html


ท่ีมา : IP Xpedite ทรัพยสิ์นทางปัญญาส าหรับนกัวจิยั
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ความแตกต่างและความเหมือนคล้าย

ระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินทั่วไป

- - - - - -



ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สิน

ทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างกับทรัพย์สินทั่วไป 5 ประการ ดังน้ี

ประการท่ี 1 ความแตกต่างในเรื่องวัตถุแห่งสิทธิ

 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิที่เก่ียวข้องกับผลงานการสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ 

 สิทธิที่เกิดจากการที่กฎหมายก าหนดรับรองข้ึนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่
ผู้สร้างสรรค์ 

 วัตถุแห่งสิทธิเป็นสิทธิในทางนามธรรมทีจ่ับต้องยดึถือครอบครองไม่ได้ 
เหมือนอย่างทรัพย์สินประเภทอ่ืนโดยทั่วๆ ไป ท่ีมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นวัตถุมี
รูปร่าง ซ่ึงสามารถยึดถือจับต้องได้ .



ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 138 ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มี
รูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้

“ทรัพย์สิน” หมายถึง วัตถุมีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาได้และ

ถือเอาได้ประการหนึ่ง และยังหมายถึงวัตถุ ไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคา

ได้และถือเอาได้อีกประการหน่ึง



ทรัพย์สิน

 “มีรูปร่าง” หมายถึง ส่ิงที่มองเห็นได้ด้วยตาจับต้องสัมผัสได้ เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี บ้าน เรือน เป็นต้น

 “ไม่มีรูปร่าง” หมายถึง ส่ิงที่มองไม่เห็นด้วยตา จับต้องสัมผัสไม่ได้ เช่น 
อากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ และยังรวมไปถึงสิทธติ่างๆเก่ียวกับทรัพย์
ด้วย อาจจะเป็นสิทธิในการเช่า กรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ

 “อาจถือเอาได”้ หมายถึง เพียงแต่อาจถือเอาได้เท่านั้น มีอาการเข้า
หวงกันไว้เพื่อตนเอง ไม่จ าเป็นต้องยึดถือจับตอ้งได้จริงจงั .หรือสิทธิ
บางอย่างแม้จะจับตอ้งมิได้ แต่ก็ยังอยู่ในลักษณะท่ีจะยึดถือหวงแหนไว้
เพ่ือตนเองได้ เช่น ลิขสิทธิ์,สิทธิในการเช่า, กระแสไฟฟ้า เป็นต้น .



ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สิน (ต่อ)

ประการที่ 2 ความแตกต่างในเรื่องอายุความในการใช้

ทรัพย์สินทางปัญญามีอายคุวามในการใช้ เช่น สิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์มีอายุ 20 ปี นับแต่วันท่ีขอรับสิทธิบัตร เครื่องหมาย
การค้ามีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียน แต่สามารถ
ต่ออายุออกไปได้อีก 

ทรัพย์สินโดยทั่วไปไม่มีก าหนดเวลาในการใช้



ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สิน (ต่อ)

ประการที่ 3 ความแตกต่างในเรื่องการได้มา

ทรัพย์สินทางปัญญาอาจได้มาโดยการรับโอนทางนิติกรรม
เช่นเดียวกับทรัพย์สินทั่วไป  แต่ท่ีแตกต่างกัน คือ การได้มาซึ่ง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาครั้งแรก ต้องได้มาโดยการ
สร้างสรรค์และจดทะเบียน ยกเว้นลิขสิทธ์ิไม่ต้องจดทะเบียนการ
ได้มา



ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สิน (ต่อ)

ประการที่ 4 ความแตกต่างในเรื่องการใช้สิทธิต่อสู้

 ทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถที่จะใช้ต่อสู้หรือยันบุคคลทั่วไปได้ทั่วโลก
เหมือนอย่างกรณีทรัพยส์ินทั่วไป 

กรณทีรัพย์สนิทั่วไปเจ้าของทรัพย์สนินั้นมสีิทธใิชก้รรมสิทธิ์ในทรัพย์สนิของตนต่อสู้
หรือยันกับบุคคลทั่วไปได้ท่ัวโลก

 เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั่วไปจะน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ได้ 
กฎหมายไมบ่ังคับ (แต่อาจตอ้งแสดงพฤตกิรรมวา่ยังหวงกันทรัพย์สนินั้นอยู่)

ส่วนทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท หากไม่น าออกไปใชป้ระโยชน์อาจถูกเพิก
ถอนสิทธ ิเช่น เคร่ืองหมายการค้า หรืออาจถูกบังคับใชส้ิทธิ เช่น สิทธบิัตร



ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สิน (ต่อ)

ประการที่ 5 ความแตกต่างในเรื่องการแย่งการครอบครอง

 ทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถได้มาโดยการแย่งการครอบครองหรือ
ครอบครองปรปักษ์เหมือนอย่างทรัพย์สินทั่วไป 

 ทรัพย์สินทั่วไปที่มีรูปร่าง เจ้าของทรัพย์สินคือผู้มีกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์
จะติดอยู่กับทรัพย์สินนั้น หากทรัพย์สินนั้นสูญหายหรือถูกท าลายลง 
กรรมสิทธิ์ย่อมระงับไปด้วย แต่วัตถุแห่งสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นสิ่งท่ีไม่มีรูปรา่ง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่ระงับไป
ตามทรัพย์สินที่เป็นผลหรือท่ีแสดงถึงทรัพย์สินทางปัญญานั้น



กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในปัจจุบัน

 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

 พระราชบัญญัติสิทธบิัตร พ.ศ. ๒๕๒๒

 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓

 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า  พ.ศ. ๒๕๔๕

 พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖

 ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๗๑ ถึง ๒๗๕)

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพจิารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 
๒๕๓๙



ความเหมือนคล้ายระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนคล้ายกับทรัพย์สินทั่วไป 2 ประการ ดังนี้

ประการท่ี 1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถโอนขาย ให้
เช่า หรืออนุญาตให้ผู้อื่นน าไปใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินทั่วไป

ประการที่ 2 ในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเจ้าของ
สิทธิย่อมต้องใช้สิทธิภายในขอบเขตของกฎหมายเช่นเดียวกับ
เจ้าของทรัพย์สินโดยทั่วไป 





พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

 มุ่งคุ้มครองงานท่ีบุคคลได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเอง ไม่ให้ใครลอก หรือ 
เลียนแบบ เอาไว้ใช้ประโยชน์เพ่ือให้ผู้สร้างสรรค์ซ่ึงได้แก่ ผู้ท าหรือก่อให้เกิด
งาน โดยความคิดริเริ่มของ ตนเองได้ประโยชน์อย่างเต็มทีใ่นงานสร้างสรรค์
ของตน และให้ผู้อ่ืนเคารพในสิทธิของผู้สร้างสรรค์นั้น

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุม้ครองน้ี จะต้องไม่ใช่เป็นเพียงแตค่วามคิด 
แนวคิด หรือแนวเรื่อง แต่ต้องเป็นการแสดงออกซึ่งความคิด เป็นการ
สร้างสรรค์โดยตนเอง เป็นงานชนิดที่กฎหมายยอมรับ แสดงออกในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง เช่น บทละคร บทความ รูปภาพ หรือแบบพิมพ์เป็นต้น ไม่ว่า
จะแสดงออกมาด้วยการเขียนพิมพ์ออกอากาศ เทศนา ค าปราศรัยด้วยเสียง 
ด้วยภาพ หรือตัววิธีอ่ืนใด



พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒

 กฎหมายสิทธิบัตร บัญญัติข้ึนเพื่อคุ้มครองผู้ประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ๆ ในวงการ
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม อันเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การวิจัย ค้นคว้าและประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ ข้ึนโดยมิให้ผู้ใดมาละเมิด 

 สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ซ่ึงผู้ทรงสิทธิใช้อ้างยันต่อบุคคลทั่วไป
ได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซ่ึงคุ้มครอง

1. การประดิษฐ์

2. การออกแบบผลิตภัณฑ์



พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

 เครื่องหมายการค้า” (trademark) หมายความว่า เครื่องหมายท่ี
ใช้หรือจะใช้เป็นท่ีหมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อส าแดงว่า
สินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายของเจ้าของเคร่ืองหมายนั้นแตกต่างกับ 
สินค้าท่ีใช้เคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอ่ืน

 รวมทั้งเครื่องหมายบริการที่ใช้กับบริการต่าง ๆ เช่น บริการ
ขนส่ง บริการวิทยุ โทรศัพท์ ก็ได้รับการคุ้มครอง ท านอง
เดียวกับเครื่องหมายการค้าด้วย





กฎหมายลิขสิทธิ์

Copyright Law



แนวคิดในการให้ความคุ้มครองแก่ลิขสิทธ์ิเกิดข้ึนในช่วง
ก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๕ เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีการ
พิมพ์ มีการคิดประดิษฐ์เคร่ืองพิมพ์ข้ึน

กฎหมายที่อาจถือได้ว่าเปน็กฎหมายลิขสิทธ์ิฉบับแรก 
คือ “Statue of Anne ๑๗๐๙” ของอังกฤษ ซึ่งก าหนด
อายุความคุ้มครองไว้ ๑๔ ปี นับแต่วันโฆษณางาน 
ส าหรับงานที่เกิดข้ึนก่อนกฎหมายใช้บังคับ หรือ ๒๑ ปี 
ส าหรับงานที่สร้างสรรค์หลังจากท่ีกฎหมายใช้บังคับแล้ว

ความเป็นมาของกฎหมายลิขสิทธ์ิ



 ระบบแองโกลแซกซอนหรือระบบสิทธิในการท าส าเนา

(Anglo-Saxon System or Copyright System)

เป็นระบบท่ีใช้กันในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายจารีต
ประเพณีแบบอังกฤษ มุ่งเน้นการให้สิทธิเด็ดขาดแก่เจ้าของ
ลิขสิทธ์ิเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลอกเลียนงาน ระบบน้ีรับรอง
สิทธิในการน างานไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ เจ้าของงานอาจ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ โดยให้ความส าคัญแก่การ
ใช้สิทธิในทางเศรษฐกิจ (economic rights) แก่เจ้าของงาน ซึ่ง
หมายความรวมถึงสิทธิเด็ดขาด (exclusive rights) ในการท าซ้ า 
ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน แพร่เสียงแพร่ภาพ

ระบบลิขสิทธ์ิที่ส าคัญ



 ระบบภาคพ้ืนยุโรป หรือระบบสิทธิของผู้สร้างสรรค์
(Continental European System or Author’s Rights System)

เป็นระบบท่ีเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส ให้ความส าคัญใน
การคุ้มครองบุคคลผู้สร้างสรรค์ โดยป้องกันมิให้มีการลอก
เลียนงานโดยไม่ชอบ ระบบน้ีมีแนวคิดว่าผู้สร้างสรรค์มีสิทธิทาง
ศีลธรรม (moral rights) ท่ีจะควบคุมการใช้ส่ิงที่เป็นผลิตผลจาก
สติปัญญาของตน บุคคลท่ีได้รับความคุ้มครอง คือ “ผู้
สร้างสรรค์” ส่วนบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์อาจ
ได้รับความคุ้มครองเป็นสิทธิข้างเคียง (Neighbouring rights) 
เช่น นักแสดง ส่ิงบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ การแพร่ภาพแพร่
เสียง เป็นต้น

ระบบลิขสิทธ์ิที่ส าคัญ (ต่อ)



เหตุผลในการให้ความคุ้มครองแก่ลิขสิทธิ์

 เพื่อความเป็นธรรมตามธรรมชาติ

 เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

 เพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมและน าไปสู่ความก้าวหน้า

 เพื่อเผยแพร่งานอันให้ความรู้และเกิดประโยชน์แก่สังคม

แนวความคิดเก่ียวกับลิขสิทธ์ิและสิทธิข้างเคียง



 อนุสัญญากรุงเบอร์นเพื่อการคุ้มครองงานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม (Berne Convention for the Protection of Literary and 
Artistic Works)

 อนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล (Universal Copyright Convention)

 อนุสัญญากรุงโรมว่าด้วยการคุ้มครองนักแสดง ผู้ผลิตสิ่ง
บันทึกเสียง และองค์การแพร่เสียงแพร่ภาพ (Rome Convention for 
the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 
Broadcasting Organizations)

 ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับการค้า 
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
หรือ TRIPs)

ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิที่ส าคัญ



พัฒนาการของกฎหมายลิขสิทธ์ิในประเทศไทย

 ประกาศหอพระสมุดวชิรญาณ ร.ศ.๑๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕)

 พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔)

 พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญตัิกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ. 
๒๔๕๗

 พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. ๒๔๗๔

 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

กฎหมายลิขสิทธ์ิ



โดยหลักแล้วผู้สร้างสรรค์งานเป็นผู้มีลิขสิทธ์ิ

ลิขสิทธ์ิเป็นสิทธิแต่ผู้เดียว (exclusive rights)

ลิขสิทธ์ิเป็นสิทธิในทางทรัพย์สิน (property rights)

ลิขสิทธ์ิเป็นสิทธิท่ีมีจ ากัดเวลา

ลิขสิทธ์ิเป็นสหสิทธิ (multiple rights)

ลิขสิทธ์ิแยกต่างหากจากกรรมสิทธ์ิ (independence of 
ownership)

ลักษณะทั่วไปของลิขสิทธิ์



สิทธิข้างเคียงเป็นเร่ืองท่ีกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่
ผู้ที่เป็นสื่อกลางในการน าผลงานไปใช้หรือไปเผยแพร่ไปสู่
ประชาชน ได้แก่

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา (publishers)

นักแสดง (performers)

ผู้จัดท าโสตทัศนวสัดุ (producers of phonograms)

ผู้แพร่เสียงแพร่ภาพ (broadcasters)

ลักษณะทั่วไปของสิทธิข้างเคียง (Neighbouring Rights)



งานอันมีลิขสิทธ์ิ

องค์ประกอบของงานอันมีลิขสิทธ์ิ

 เป็นการแสดงออกซ่ึงความคิด (expression of idea)

 เป็นการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (originality)

 เป็นการแสดงออกซึ่งประเภทงานท่ีกฎหมายรับรอง 

(type of work)

 เป็นงานท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย (non-illegal work)

ลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗



การแสดงออกซึ่งความคิด  (expression of idea)
พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 มาตรา 6 วรรคสอง “การคุ้มครอง
ลิขสิทธ์ิไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ 
หรือวิธีใช้หรือท างาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ 
หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์”

 การแสดงออกซึ่งความคิด  (expression of idea) สามารถสื่อ
ไปยังผู้อ่ืนได้ มิใช่เป็นเพียงความคิด (idea)

งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ



การแสดงออกซึ่งความคิด  (expression of idea)

 Nicholas V. Universal Pictures Corp. 

Abie’s Iris Rose

 Sheldon V.Metro-Goldwyn Pictures Corp.
- Dishonored Lady

- Letty Lynton

งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ



การแสดงออกซึ่งความคิด  (expression of idea)
ตัวอย่าง นิยายเรื่อง "พิศวาส" ของ "ทมยันตี” 

นิยายต่างประเทศเรื่อง "Ziska" ที่เขียนโดย Marie Corelli
นักเขียนชาวอังกฤษ เขียนในปี 1897

โครงเร่ือง "Ziska" นางเอกเป็นผีนางระบ าอียิปต์ ที่โดนสามีซึ่งเป็นแม่ทัพของฟาโรห์
หลอกไปฟันคอตายในสุสานฟาโรห์ เพื่อให้เป็นผเีฝ้าสมบัติกษัตริย ์นางเอกเลย
พยายามตามหาผัวที่กลับมาเกิดใหม่ หวังฆ่าแล้วเอาวิญญาณไปอยูด่้วยกัน

https://pantip.com/topic/35449067

ส่ีแผ่นดิน V. ร่มฉัตร

งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ

https://pantip.com/topic/35449067


การสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (Originality)

ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญ ทักษะ (Skill)

ความวิริยะอุตสาหะ พยายาม แรงงาน (Labor)

ความคิด วิจารณญาณ (Judgement) 

ความใหม่ (Novelty) ,คุณภาพ (Quality) ไม่ใช่สาระส าคัญ 

งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ

1 2



ความคิดริเริ่มด้วยตนเอง? การสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานใหม่

งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ

3 4

5 6



การสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (originality)

งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ

ก ข

ค

ง

Alfred Bell & Co,Ltd. V. Catalda Fine Arts Inc.



ส่ิงที่กฎหมายลิขสิทธ์ิให้ความคุ้มครองคือ การแสดงออก
ซึ่งความคิด (Expression of Idea) แตกต่างจากกฎหมาย
สิทธิบัตรท่ีให้ความคุ้มครองแก่ความคิด (Idea)

งานอันมีลิขสิทธ์ิตาม มาตรา 6 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิฯ ได้แก่

 วรรณกรรม (Literary works) หมายถึง งานนิพนธ์ทุกชนิด 
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

นาฏกรรม (Dramatic works) หมายถึง งานเกี่ยวกับการร า 
การเต้น การท าท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว

ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ (types of work)



ศิลปกรรม (artistic works)

- งานจิตรกรรม เป็นงานท่ีต้องท าลงให้ปรากฏบนวัสดุอย่างใด
อย่างหนึ่ง

- งานประติมากรรม จะต้องเป็นงานที่มีรูปทรง มีส่วนลึกส่วน
นูนปรากฏอยู่เป็นสามมิติท่ีสัมผัสและจับต้องได้

- งานภาพพิมพ์  เป็นงานที่สร้างโดยการพิมพ์ เป็นการถ่ายแบบ
จากแม่พิมพ์ โดยเน้นให้ความคุ้มครองถึงตัวแม่พิมพ์งานนั้น

ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม มาตรา 6 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ (ต่อ)



 ศิลปกรรม (ต่อ)
- งานสถาปัตยกรรม 

แยกเป็น ๔ ชนิด
(๑) การออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หมายถึงแบบในขั้นท่ี

สามารถน าไปใช้ในการก่อสร้างได้ ไม่ใช่เพียงภาพสเกตช์ซ่ึงยังคงอยู่ใน
ขั้นความคิดเท่านั้น

(๒) การออกแบบตกแต่งภายในหรือภายนอกอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้าง

(๓) การออกแบบตกแต่งบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
และ

(๔) การสร้างหุ่นจ าลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม มาตรา 6 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ (ต่อ)



 ศิลปกรรม (ต่อ)
- งานภาพถ่าย เป็นงานเกี่ยวกบัการจ าลองภาพเหมือนของวัตถุจริงที่

เกิดโดยใช้เครื่องมือบันทึกภาพ
- งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์

รูปทรงสามมิติอันเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์
- งานศิลปะประยุกต์ เป็นศิลปะที่มุ่งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างใดอย่าง

หนึ่งไม่ใช่เพื่อชมคุณค่าในตัวงานนัน้เอง อาจเป็นประโยชน์เพ่ือการค้า
หรือไม่ก็ได้
* งานศิลปกรรมต่างๆ เหล่าน้ีได้รับความคุ้มครองไม่ว่าจะมีคุณค่า
ทางศิลปะหรือไม่ และงานต่างๆให้รวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของ
งานด้วย

ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม มาตรา 6 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ (ต่อ)



ดนตรีกรรม (musical works) งานเพลงซึ่งมีท านองและค าร้อง 
หรือมีเฉพาะท านอง และรวมถึงโน้ตเพลงและแผนภูมิเพลง

 โสตทัศนวัสดุ (audiovisual works) งานอันประกอบด้วยล าดับ
ของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งอันสามารถที่จะ
น ามาเล่นซ้ าได้อีก รวมถึงเสียงประกอบงานนั้น

ภาพยนตร์ (cinematographic works) – เป็นโสตทัศนวัสดุท่ี
ประกอบด้วยล าดับของภาพซ่ึงสามารถน าออกฉายต่อเนื่องได้
อย่างภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบ
ภาพยนตร์ด้วย

ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม มาตรา 6 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ (ต่อ)



 ส่ิงบันทึกเสียง (sound recording) งานอันประกอบด้วยล าดับของ
เสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอ่ืนใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะ
มีลักษณะใดๆ อันสามารถน ามาเล่นซ้ าได้อีก รวมถึงเสียงประกอบ
ภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น

 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (broadcasting works) – ต้องเป็นส่ิงที่น าออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้
- การแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง
- การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์
- การแพร่เสียงและหรือภาพโดยวิธีอย่างอื่น

• งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม มาตรา 6 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ (ต่อ)



มีหลักส าคัญคือ

 แม้สร้างสรรค์งานจากงานอันเป็นสาธารณะก็อาจเป็นงานอันมลิีขสิทธิ์ได้

 คุณภาพ (quality) ของงานไม่ใช่สาระส าคัญ

 ความใหม่ (novelty) ไม่ใช่สาระส าคัญ 

งานอันมีลิขสิทธ์ิต้องเป็นงานท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย (non-illegal work)

หมายถึง เป็นงานที่ไม่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ภาพหรือภาพยนตร์ลามก หรือหนังสือ

เรื่องลามกหรือกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น

งานอันมีลิขสิทธิ์ต้องเกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง (originality)



 กฎหมาย (มาตรา ๗(๒))

 -ระเบียบ ข้อบังส่ิงท่ีไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย เช่น ตามท่ีบัญญัติ
ในมาตรา ๗

- ข่าวประจ าวัน และข้อเท็จจริงต่างๆท่ีมีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร ฯลฯ 
(มาตรา ๗(๑))

- รัฐธรรมนูญ คับ ประกาศ ค าส่ัง ค าช้ีแจง และหนังสือโต้ตอบของหน่วย
ราชการ (มาตรา ๗(๓))

- ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ (มาตรา ๗
(๔))

- ค าแปลและการรวบรวมส่ิงต่างๆ ตามมาตรา ๗(๑) ถึง (๔) ท่ีหน่วย
ราชการจัดท าข้ึน (มาตรา ๗(๕))

สิ่งท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ



 ความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีการท างาน 
หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (มาตรา ๖ วรรคสอง)

 ส่ิงที่ไม่เป็นงานอันมีลิขสิทธ์ิโดยสภาพ เช่น ค าขวัญ หรือ
เคร่ืองหมายการค้า หรือตารางข้อมูล

 งานอันมีลิขสิทธิ์ท่ีหมดอายุความคุ้มครองแล้ว (มาตรา ๒๖)

 งานท่ีเจ้าของลิขสิทธ์ิได้สละลิขสิทธ์ิแล้ว - อาจแสดงเจตนาโดย
ชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้

สิ่งท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ (ต่อ)



หลักการพื้นฐาน

 ลิขสิทธ์ิเกิดขึ้นเมื่อสร้างสรรค์งาน ได้รับความคุ้มครองโดย
อัตโนมัติ กฎหมายไม่ได้ก าหนดแบบเพ่ือให้ได้รับการคุ้มครอง

 การได้มาซึ่งลิขสิทธ์ิท่ีจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ต้องมีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทย คือ(มาตรา ๘)

- สัญชาติ (nationality)

- ถ่ินที่อยู่ (habitual residence)

- ประเทศที่โฆษณางานครั้งแรก 

(country of first publication)

การได้มาซ่ึงลิขสิทธ์ิ



มาตรา ๘  แบ่งออกเป็น ๒ กรณี

กรณีที่ยังไม่มีการโฆษณางาน (มาตรา ๘(๑))

 ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติของ
ประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองว่าด้วย
การคุ้มครองลิขสิทธ์ิท่ีประเทศไทยเป็นภาคีด้วย

 ผู้สร้างสรรค์อยู่ในราชอาณาจักรหรือในประเทศภาคีฯตลอด
ระยะเวลาหรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งานนั้น (กรณีผู้
สร้างสรรค์ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย) 

เงื่อนไขการได้มาซึ่งลิขสิทธ์ิ



กรณีที่โฆษณางานแล้ว (มาตรา ๘(๒))
 การโฆษณางานนั้นครั้งแรกได้กระท าขึ้นในราชอาณาจักรหรือใน
ประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธ์ิซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย

 กรณีโฆษณางานครั้งแรกในประเทศอื่น(ที่ไม่เป็นภาคี) ต้องมีการ
โฆษณางานดังกล่าวในราชอาณาจักรหรือในประเทศท่ีเป็นภาคีฯ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โฆษณางานครั้งแรก 

 ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลักษณะตามมาตรา ๘(๑) ขณะท่ีมีการโฆษณา
ครั้งแรก

* กรณีผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หากเป็นนิติบุคคล ต้อง
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย

เงื่อนไขการได้มาซึ่งลิขสิทธ์ิ (ต่อ)



การได้มาซึ่งลิขสิทธ์ิโดยการสร้างสรรค์งาน
 กรณีสร้างสรรค์งานโดยอิสระ : ผู้สร้างสรรค์ย่อมเป็นผู้เป็น
เจ้าของลิขสิทธ์ิ (มาตรา ๘)

 กรณีสร้างสรรค์งานในฐานะลูกจ้าง : พนักงานหรือลูกจ้างเป็น
เจ้าของลิขสิทธ์ิ เว้นแต่ท าเป็นหนังสือตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน 
(มาตรา ๙)

 กรณีสร้างสรรค์ในฐานะผู้รับจ้าง : ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
เว้นแต่ตกลงให้ผู้รับจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ (มาตรา ๑๐)

 กรณีการสร้างสรรค์งานภายใต้การจ้างหรือตามค าสั่งของ
หน่วยงานของรัฐ : หน่วยงานย่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ เว้นแต่
ตกลงเป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร (มาตรา ๑๔)

วิธีการได้มาซ่ึงลิขสิทธ์ิ



การได้มาซ่ึงลิขสิทธิ์โดยการสร้างสรรค์งาน (ต่อ)
 กรณีการสร้างสรรค์โดยการดัดแปลงงานอ่ืน : การดัดแปลงก็อยู่ใน
ความหมายของการท าซ้ าอันเป็นสิทธแิต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ กรณี
นี้อาจแยกพิจารณาได้เป็น ๓ ลักษณะ
- การดัดแปลงโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ – ผู้ดัดแปลง
เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานดัดแปลงนั้น – แต่ไม่กระทบสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
(มาตรา ๑๑)
- การดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ – ผู้ดัดแปลง
ไม่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดัดแปลงนั้น
- การดัดแปลงส่ิงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ – หากงานดัดแปลงนั้นเข้าหลักเกณฑ์
ตามหลัก originality ผู้ดัดแปลงย่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดัดแปลง
นั้น

วิธีการได้มาซ่ึงลิขสิทธ์ิ (ต่อ)



การได้มาซ่ึงลิขสิทธิ์โดยการสร้างสรรค์งาน (ต่อ)

 การสร้างสรรค์งานโดยการรวบรวม (มาตรา ๑๒)

- จะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไม่ ต้องพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑต์าม
มาตรา ๑๒ ดังกล่าวหรือไม่ หากเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว ผู้รวบรวม
ย่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

การได้มาซ่ึงลิขสิทธิ์โดยการรับโอนลิขสิทธิ์

 การโอนโดยนิติกรรม – ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้โอนและ
ผู้รับโอน (มาตรา ๑๗ วรรคสาม) – หากไม่ท าตามแบบย่อมเป็นโมฆะ 
แต่อาจถือเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ได้

 การโอนทางมรดก - ไม่มีแบบ

วิธีการได้มาซ่ึงลิขสิทธ์ิ (ต่อ)



 เจ้าของลิขสิทธ์ิอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ 

โดยอาจเป็น

- ผู้สร้างสรรค์

- บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีการตกลงกันให้เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ เช่น ลูกจ้างกับนายจ้าง  ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง หรือข้าราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

- ผู้รับโอนลิขสิทธิ์

* ในงานอันมีลิขสิทธ์ิงานหน่ึง อาจมีเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมกันหลายคนได้

เจ้าของลิขสิทธ์ิ (copyright owner)



เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังต่อไปน้ี (มาตรา ๑๕)

 สิทธิในการท าซ้ าหรือดัดแปลง

 สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

 สิทธิในการให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และส่ิงบันทึกเสียง

 สิทธิในการให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อ่ืน

 สิทธิในการอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์
ดังกล่าวข้างต้น

* แต่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ



หลักการระงับไปซ่ึงสิทธิมีสาระส าคัญคือ เม่ือเจ้าของสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาได้จ าหน่ายหรือยินยอมให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือ

ส าเนางานหรือสินค้าซ่ึงอยู่ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว สิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาย่อมระงับลงในประการที่เจ้าของสิทธิไม่อาจหวงห้าม

การจ าหน่ายจ่ายโอนตัวผลิตภัณฑ์หรือส าเนางานหรือสินค้าภายใต้

ทรัพย์สินทางปัญญานั้นอีกต่อไปไม่ได้ – หลักการน้ีอาจแยกเป็น ๓ กรณี

๑. การส้ินสิทธิภายในประเทศ (domestic exhaustion of right)

๒. การส้ินสิทธิภายในภูมิภาค (regional exhaustion of right)

๓. การส้ินสิทธิระหว่างประเทศ (international exhaustion of right)

หลักการระงับไปซึ่งสิทธิ (Exhaustion of Right)



 ผู้สร้างสรรค์ยังคงมีสิทธิบางประการในงานอันมีลิขสิทธิ์แม้ว่าตนจะ
ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นแล้ว เรียกว่า ธรรมสิทธิ (moral right)
ซ่ึงอาจแบ่งได้เป็น ๒ ประการ คือ (มาตรา ๑๘)

๑. สิทธิที่จะแสดงตนว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน (right to 
claim authorship of the work)

๒. สิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน 
ตัดทอน ดัดแปลงหรือกระท าโดยประการอื่นแก่งานน้ันจน
เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงหรือเกียรติคุณของผู้
สร้างสรรค์ 

* เว้นแต่มีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร

สิทธิของผู้สร้างสรรค์



อายุลิขสิทธ์ิทั่วไป (มาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง)

– ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ และต่อไปอีก ๕๐ ปี นับแต่ผู้
สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

อายุลิขสิทธ์ิกรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วม (มาตรา ๑๙ วรรคสอง) 
– ให้นับตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายท่ีถึงแก่ความ
ตาย และต่อไปอีก ๕๐ ปี นับแต่นั้น

- กรณีท่ีผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความ
ตายก่อนมีการโฆษณางาน อายุลิขสิทธ์ิคือ ๕๐ ปี นับแต่มีการ
โฆษณางานครั้งแรก (มาตรา ๑๙ วรรคสาม)

อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธ์ิ



 อายุลิขสิทธิ์กรณีท่ีผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล (มาตรา ๑๙ วรรคสี)่ 
คือ ๕๐ ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น และถ้าระหว่างระยะเวลาดังกล่าว
ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ ๕๐ ปี นับแต่ได้มีการโฆษณา
งานครั้งแรก

 อายุลิขสิทธิ์ของงานท่ีผู้สร้างสรรค์ใชน้ามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้
สร้างสรรค์ (มาตรา ๒๐) คือ ๕๐ ปี นับแต่ได้สร้างสรรค์งาน แตถ้่าได้
มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอยู่ต่อไป
อีก ๕๐ ปี นับแต่โฆษณางานครั้งแรก

 อายุลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ ส่ิง
บันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ (มาตรา ๒๑) คือ ๕๐ ปี นับ
แต่ได้สร้างสรรค์งานข้ึน แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่าง
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอยู่ต่อไปอีก ๕๐ ปี นับแต่โฆษณางานครั้ง
แรก

อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ (ต่อ)



อายุลิขสิทธ์ิในงานศิลปประยุกต์ (มาตรา ๒๒) คือ ๒๕ ปี นับ
แต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่าง
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธ์ิมีอยู่ต่อไปอีก ๒๕ ปี นับแต่โฆษณา
งานครั้งแรก

อายุลิขสิทธ์ิในงานท่ีได้สร้างสรรค์ข้ึนโดยการจ้าง หรือตาม
ค าสั่ง หรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ (มาตรา ๒๓) 
คือ นับแต่ได้สร้างสรรค์งาน แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นใน
ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธ์ิมีอยู่ต่อไปอีก ๕๐ ปี นับแต่
โฆษณางานครั้งแรก
* กรณีตามมาตรา ๒๓ นี้ไม่ใช้กับการจ้างแรงงานตามมาตรา ๙ 
และการจ้างท าของตามมาตรา ๑๐

อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ (ต่อ)



วันเริ่มต้นนับอายุลิขสิทธิ์ มี ๓ กรณี
 นับจากวันท่ีสร้างสรรค์ปรากฏเป็นงานอันมีลขิสิทธิ์
 นับจากวันท่ีได้โฆษณางานครั้งแรก
 นับจากวันท่ีผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
วันส้ินสุดอายุลิขสิทธิ์ (มาตรา ๒๕)

 วันสิ้นปีปฏิทิน – ไม่ว่าจะทราบวันเร่ิมต้นนับท่ีแน่นอนหรือไม่
ผลตามกฎหมายเม่ือลิขสิทธิ์หมดอายุความคุ้มครอง

 งานนั้นตกเป็นสมบัติของสาธารณะ (work in public domain)

 การน างานใดๆออกโฆษณาไม่ก่อให้เกิดลิขสิทธ์ิในงานนั้นขึ้นใหม่ 
(มาตรา ๒๖)

วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของอายุลิขสิทธ์ิ



การโอนลิขสิทธิ์

 ถ้าไม่ได้เป็นการโอนทางมรดกต้องท าเป็นหนังสือ

ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน (มาตรา ๑๗ วรรคสอง)

 อาจโอนลิขสิทธ์ิทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ (มาตรา ๑๗ วรรค
หน่ึง)

 จะโอนโดยมีก าหนดระยะเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครอง
ก็ได้ หากไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าการ
โอนมีก าหนดเวลาสิบปี (มาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง และวรรคสอง)



การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิ

 เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ของตนได้ 
(มาตรา ๑๕(๕)) โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์มี ๓ ประเภท

(๑) สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ไม่เด็ดขาด (non-exclusive 

copyright licensing agreement)

(๒) สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์แต่ผู้เดียว (sole copyright 

licensing agreement)

(๓) สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เด็ดขาด exclusive copyright 
licensing agreement)



การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิ (ต่อ)

 การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิอาจท าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้

 การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิอาจอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ได้

 สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ินั้นกฎหมายไม่ได้ก าหนดแบบของ
สัญญาไว้

 กรณีท่ีเจ้าของลิขสิทธ์ิอนุญาตให้ผู้ใดใช้สิทธิในลิขสิทธ์ิ โดยหลัก
ไม่ตัดสิทธิเจ้าของลิขสิทธ์ิท่ีจะอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธินั้นได้ด้วย 
เว้นแต่ในหนังสืออนุญาตได้ระบุเป็นข้อห้ามไว้ (มาตรา ๑๖)



การละเมิดลิขสิทธ์ิ

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยทั่วไปแยกได้เป็น ๒ ลักษณะ

 การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรงหรือขั้นต้น (primary infringement) 

 การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยอ้อมหรือขั้นรอง (secondary infringement)

๑. การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยตรง หมายถึงการกระท าต่องานอันมี
ลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยการกระท าโดยหลักดังนี้
(มาตรา ๒๗)

 ท าซ้ าหรือดัดแปลง

 เผยแพร่ต่อสาธารณชน



การละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ)

การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานบางประเภท

- การละเมิดลิขสิทธ์ิในงานโสตทัศนวสัดุ ภาพยนตร์ และสิ่ง
บันทึกเสียงหมายถึงการกระท าดังต่อไปน้ี (มาตรา ๒๘)

ท าซ้ าหรือดัดแปลง

 เผยแพร่ต่อสาธารณชน

 ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานดังกล่าว



การละเมิดลิขสิทธ์ิในงานบางประเภท (ต่อ)

- การละเมิดลิขสิทธ์ิในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายถึงการ
กระท าดังต่อไปนี้ (มาตรา ๒๙)

 จัดท าโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียง
แพร่ภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 จัดให้ประชาชนฟังหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพโดยเรียกเก็บเงิน
หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนในทางการค้า

การละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ)



การละเมิดลิขสิทธ์ิในงานบางประเภท (ต่อ)

- การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หมายถึงการกระท าดังต่อไปนี้ (มาตรา ๓๐)

ท าซ้ าหรือดัดแปลง

 เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานดังกล่าว

การละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ)



การละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ)

๒. การละเมิดลิขสิทธ์ิโดยอ้อมหรือขั้นรอง หมายถึงการกระท า

ต่องานซ่ึงท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะเป็นการส่งเสริมใหง้านท่ีท าข้ึ

โดยละเมิดลิขสิทธิ์นั้นแพร่หลาย ได้แก่การกระท าดังต่อไปนี้ (มาตรา ๓๑)

 ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ

 เผยแพร่ต่อสาธารณชน

 แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์

 น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

- ผู้กระท ารู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานนั้นได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์

- เป็นการกระท าเพื่อหาก าไร



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ

เง่ือนไขทั่วไปของข้อยกเว้น มีหลักเกณฑ์ ๒ ประการ 

(มาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง)

 การกระท าต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ

 การกระท านั้นตอ้งไม่กระทบกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย
ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร

ข้อยกเว้นทั่วไป (มาตรา ๓๒ วรรคสอง) ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามวรรค
หนึ่ง โดยกฎหมายบัญญตัิถึงการกระท าดังต่อไปนี้

 วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร

 ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนใน
ครอบครัวหรือญาติสนิท



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 

ข้อยกเว้นทั่วไป (มาตรา ๓๒ วรรคสอง) (ต่อ)

 ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์นั้น

 เสนอรายงานข่าวทางส่ือสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น

 ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏเพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมายหรือใน
การรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว

 ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพ่ือ
ประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่เพ่ือหาก าไร



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 

ข้อยกเว้นทั่วไป (มาตรา ๓๒ วรรคสอง) (ต่อ)

ท าซ้ า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือท าบทสรุป
โดยผู้สอนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่
ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถานบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการ
กระท าเพื่อหาก าไร

 น างานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ



ข้อยกเว้นส าหรับการกระท าของบรรณารักษ์ห้องสมุด 
(มาตรา ๓๔)

 การท าซ้ าเพื่อใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอื่น

 การท าซ้ าบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ใน
การวิจัยหรือการศึกษา

* ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ ๒ ประการ ตามมาตรา ๓๒ 
วรรคหน่ึง ด้วย

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 

ข้อยกเว้นส าหรับการอ้างอิง (มาตรา ๓๓) 

มีองค์ประกอบ ๓ ประการ

 การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น เป็นเพียงการ
กระท าต่องานตามสมควร 

 โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนัน้ 

 ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ๒ ประการ ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง คือการ
กระท าต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติ
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการกระท านั้นตอ้งไม่กระทบกระท าเทือนถึงสิทธิ
อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรด้วย



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 

ข้อยกเว้นส าหรับส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มาตรา ๓๕)

 วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 ใช้เพ่ือประโยชน์ของเจ้าของส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น

 ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์

 เสนอรายงานข่าวทางส่ือสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถงึความเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์

 ท าส าเนาในจ านวนท่ีสมควรโดยบุคคลซึ่งได้ซื้อหรือได้รับโปรแกรม
มาจากบุคคลอื่นโดยถูกต้อง เพ่ือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการบ ารุงรักษา
หรือป้องกันการสูญหาย



ข้อยกเว้นส าหรับส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มาตรา ๓๕) (ต่อ)

 ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏเพ่ือประโยชน์ในการ
พิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการ
รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว

 น าโปรแกรมมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการถามและตอบข้อสอบ

 ดัดแปลงโปรแกรมในกรณีที่จ าเป็นแก่การใช้

 จัดท าส าเนาเพ่ือเก็บรักษาไว้ส าหรับการอ้างอิงหรือค้นคว้าเพ่ือประโยชน์
ของสาธารณชน

* ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ๒ ประการ ตามมาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง ด้วย

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 



ข้อยกเว้นส าหรับการแสดงงานนาฏกรรมหรอืดนตรีกรรม (มาตรา ๓๖)

 ต้องเป็นการน าออกแสดงเพ่ือเผยแพรต่่อสาธารณชนตามความเหมาะสม

 ไมเ่ป็นการจัดท าหรอืด าเนนิการเพ่ือหาก าไร

 ไมไ่ดจ้ัดเก็บค่าเข้าชมไมว่่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม

 นักแสดงไมไ่ดร้ับค่าตอบแทนในการแสดง

 ผูด้ าเนินการเป็นสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่วัตถุประสงคเ์พ่ือการสาธารณ
กุศล การศึกษา การศาสนาหรอืการสงัคมสงเคราะห์

* ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ๒ ประการ ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ดว้ย

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 

ข้อยกเว้นส าหรับงานศิลปกรรม

 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การก่อสร้าง การแกะลายเส้น การปั้น 
การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การแพร่

ภาพ หรือการกระท าใดๆท านองเดียวกันต่องานศิลปกรรม –
นอกจากกระท าดังกล่าวต่องานสถาปัตยกรรม (มาตรา ๓๗)

 งานศิลปกรรมนั้นต้องตั้งโดยเปิดเผยประจ าอยู่ในที่สาธารณะ 
(มาตรา ๓๗)

 การถ่ายภาพหรือการถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซ่ึงงานใดๆ
อันมีงานศิลปกรรมรวมอยู่ด้วย (มาตรา ๓๙)



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 

ข้อยกเว้นส าหรับงานศิลปกรรม (ต่อ)

 ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรมมีบุคคลอื่นนอกจากผู้
สร้างสรรค์เป็นเจ้าของอยู่ด้วย หากผู้สร้างสรรค์คนเดียวกันได้
ท าศิลปกรรมนั้นอีกในลักษณะท่ีเป็นการท าซ้ าบางส่วนกับ
ศิลปกรรมเดิม หรือใช้แบบพิมพ์ ภาพร่าง แผนผัง แบบจ าลอง 
หรือข้อมูลที่ได้จากการศึกษาท่ีใช้ในการท าศิลปกรรมเดิม ถ้า
ปรากฏว่าผู้สร้างสรรค์มิได้ท าซ้ าหรือลอกแบบในส่วนอันเป็น
สาระส าคัญของศิลปกรรมเดิมนั้น (มาตรา ๔๐)



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 

ข้อยกเว้นส าหรับงานศิลปกรรม (ต่อ)

 กรณีงานศิลปกรรมประเภทงานสถาปัตยกรรม – การวาดเขียน การ
เขียนระบายสี การแกะลายเส้น การปั้น การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ 
การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การแพร่ภาพซ่ึงงานสถาปัตยกรรม 

(มาตรา ๓๘) – มีข้อสังเกตว่า ส าหรับงานสถาปัตยกรรมนีไ้ม่รวมถึง
การก่อสร้างด้วย

 อาคารใดเป็นงานสถาปัตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ การบูรณะอาคารนั้นในรูป
แบบเดิม มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (มาตรา ๔๑)



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 

ข้อยกเว้นส าหรับงานลิขสทิธ์ิต่างๆในภาพยนตร์

(มาตรา ๔๒)

 ในกรณีท่ีอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธ์ิในภาพยนตร์สิ้นสุดลง
แล้ว มิให้ถือว่าการน าภาพยนตร์นั้นเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็น
การละเมิดลิขสิทธ์ิในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี
กรรม โสตทัศนวัสดุ ส่ิงบันทึกเสียง หรืองานที่ใช้จัดท า
ภาพยนตร์นั้น



ข้อยกเว้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๓)

 การท าซ้ า เพ่ือประโยชน์ในทางราชการโดย

- เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย

- บุคคลอ่ืนซ่ึงท าตามค าสั่งของเจ้าพนักงานซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมาย

 ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ๒ ประการ ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ด้วย

ข้อสังเกต - ไม่ได้บัญญัติถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซ่ึงงานอันมี
ลิขสิทธิ์

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ (ต่อ) 



สิทธิของนักแสดง (Performer’s Rights)

นักแสดง หมายความว่า ผู้แสดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นัก
ร า และผู้ซึ่งแสดงท่าทาง ร้อง กล่าว พากย์ แสดงตามบทหรือใน
ลักษณะอ่ืนใด (มาตรา ๔)

 สิทธิของนักแสดง เป็นสิทธิข้างเคียง (neighbouring rights)
ไม่ใช่ลิขสิทธ์ิ มีกฎหมายรับรองให้ความคุ้มครองเป็นครั้งแรกใน 
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗



สิทธิของนักแสดง

สิทธิของนักแสดงแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ

สิทธิแต่ผู้เดียวของนักแสดง (exclusive right)

สิทธิในการได้รับค่าตอบแทน (right to remuneration)



สิทธิแต่ผู้เดียวของนักแสดง (มาตรา ๔๔)

สิทธิแต่ผู้เดียวในการกระท าอันเก่ียวกับการแสดงของตน

- แพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งการแสดง 
เว้นแต่เป็นการแพร่เสียงแพร่ภาพหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนจาก
ส่ิงบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้ว (มาตรา ๔๔(๑))

สิทธิแต่ผู้เดียวในการบันทึกการแสดงท่ีไม่มีการบันทึกไว้ 
(มาตรา ๔๔(๒))



สิทธิแต่ผู้เดียวของนักแสดง

 สิทธิแต่ผู้เดียวตามมาตรา ๔๔(๓)

- สิทธิในการท าซ้ าซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้
รับอนุญาต

- สิทธิในการท าซ้ าสิ่งบันทึกการแสดงท่ีได้รับอนุญาตเพื่อ
วัตถุประสงค์อ่ืน

- สิทธิในการท าซ้ าส่ิงบันทึกการแสดงที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิด
สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๕๓ (มาตรา ๕๓ บัญญัติให้น า
มาตรา ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๖, ๔๒ และ ๔๓ (ข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ) มาบังคับใช้แก่สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม)



เงื่อนไขในการได้มาซึ่งสิทธิแต่ผู้เดียวของนักแสดง

 นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถิน่ที่อยู่ในราชอาณาจักร  (มาตรา ๔๗
(๑)) หรือ

 การแสดงหรือส่วนใหญ่ของการแสดงนั้นเกิดข้ึนในราชอาณาจกัร หรือใน
ประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงที่
ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย (มาตรา ๔๗(๒))

* ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญากรุงโรมว่าด้วยการคุม้ครอง
นักแสดง ผู้ผลิตส่ิงบันทึกเสียง และองค์การแพร่เสียงแพร่ภาพ (Rome 
Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms 
and Broadcasting Organizations 1961) แต่เป็นภาคีความตกลง TRIPs ซ่ึง
ก าหนดให้ประเทศภาคีมคีวามผูกพันตอ้งคุ้มครองสิทธิของนกัแสดงตาม
มาตรฐานขั้นต่ าที่ TRIPs ก าหนดไว้



สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนของนักแสดง(มาตรา ๔๕)

หลักเกณฑ์ท่ีนักแสดงจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนมีดังนี้

 ส่ิงบันทึกเสียงการแสดงได้เคยมีการน าออกเผยแพร่เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการค้าแล้ว

 มีผู้น าส่ิงบันทึกเสียงหรือส าเนาของส่ิงบันทึกเสียงการแสดงนั้น
ไปแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรง



เงื่อนไขการได้มาซึ่งสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนของนักแสดง

นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร ในขณะท่ี
มีการบันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือในขณะเรียกร้องสิทธิ หรือ

 การบันทึกเสียงการแสดงหรือส่วนใหญ่ของการบันทึกเสียงการ
แสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือในประเทศท่ีเป็นภาคีแห่ง
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทย
เป็นภาคีอยู่ด้วย (มาตรา ๔๘)



อายุการคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิของนักแสดง

 สิทธิแต่ผู้เดียวของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ มีอายุ ๕๐ ปี นับแต่
วันส้ินปีปฏิทินของปีท่ีมีการแสดง ในกรณีท่ีมีการบันทึกการ
แสดง ให้มีอายุ ๕๐ ปี นับแต่วันสิ้นปฏิทินของปีท่ีมีการบันทึกการ
แสดง (มาตรา ๔๙)

 สิทธิของนักแสดงในการได้รับค่าตอบแทนตามมาตรา ๔๕ มีอายุ 
๕๐ ปี นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินที่ได้มีการบันทึกเสียงการแสดง 
(มาตรา ๕๐)



การละเมิดสิทธิของนักแสดง (มาตรา ๕๒)

 การละเมิดสิทธิแต่ผู้เดียวของนักแสดงคือ การกระท าประการใด
ประการหนึ่งที่บัญญัติในมาตรา ๔๔(๑) ถึง (๓) โดยไม่ได้รับ
อนุญาต

 การละเมิดสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนของนักแสดงคือ การน า
ส่ิงบันทึกเสียงการแสดงซึ่งได้น าออกเผยแพร่เพ่ือวัตถุประสงค์
ทางการค้าแล้ว หรือน าส าเนาของงานนั้นไปแพร่เสียงหรือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรงโดยไม่จ่ายค่าตอบแทน 



อ้างอิง

 ดัดแปลงจากงานอันมลีิขสิทธิ์ :

เอกสารประกอบการบรรยายเนติบัณฑิตรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law

ตุล เมฆยงค์ รองอธิบดีผูพ้ิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง
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