
 

 
น่ารู้ลิขสิทธิ์กับคลังทรัพยากร 

การศึกษาแบบเปิด 
 

 
 
 

ดร. ขจิต สุขุม 
ผู้อ านวยการส านักลิขสิทธิ์ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 



• ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ทรัพย์ที่เกิดจากการใช้ปัญญาในการ
สร้างสรรค์  

• องค์ประกอบทรัพย์สินทางปัญญา 
– สิทธิบัตรส่ิงประดิษฐ์ สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร 

– เครื่องหมายการค้า 

– ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์

– การคุม้ครองผังภูมิวงจรรวม 

– ลิขสทิธิ ์

– การคุ้มครองพนัธุพ์ืช 

– การคุ้มครองแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

ลิขสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญา 



 

กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 
9 ประเภทตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ 

         วรรณกรรม 
(โปรแกรมคอมพิวเตอร)์    

ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ 

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 

    งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี  
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

ภาพยนตร์ ส่ิงบันทึกเสียง นาฏกรรม 
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องค์ประกอบของ “งานสร้างสรรค์”               

อันมีลิขสิทธิ ์
 

•  การแสดงออกของความคิด (expression of idea)  

•  เป็น “งานสร้างสรรค์” ที่คิดริเริ่มข้ึนเอง (originality) 

•  เป็น “งานสร้างสรรค์” ประเภทที่กฎหมายรับรอง 

•  ไม่มีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย 

 



อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 

• ผลงานลิขสิทธิ์ทั่วไป  ตลอดชีวิตผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี 

• สร้างโดยนิติบุคคล  50 ปีนับแต่สร้างสรรค์/โฆษณาครั้งแรก 

• สร้างภายใต้นามแฝง  50 ปีนับแต่สร้างสรรค์/โฆษณาครั้งแรก 

• ภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
    50 ปีตั้งแต่สร้างสรรค์/โฆษณาครั้งแรก 

• ศิลปะประยุกต์  50 ปีตั้งแต่สร้างสรรค์/โฆษณาครั้งแรก 

• งานที่สร้างโดยรัฐหรือการจ้างท าโดยรัฐ 
    50 ปีตั้งแต่สร้างสรรค์/โฆษณาครั้งแรก 



สิ่งที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ 

ความคิด 
  

 ขั้นตอน  กรรมวิธี  

 ระบบ  

  แนวความคิด    การค้นพบ 

 หลักการ   วิธีใช้หรือท างาน  

 ทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 

http://languagearts.phillipmartin.info/la_factoropinion.htm


สิ่งที่ไม่มลีิขสิทธิ ์

 

 

• ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง            
ค าช้ีแจง หนังสือตอบโต้ของทางราชการ 

• ค าแปล/การรวบรวม  ข่าวประจ าวัน กฎหมาย                   
ค าพิพากษา ระเบียบ ฯลฯ ท่ีท าโดยรัฐ 

• รัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
• ค าพิพากษา ค าสัง่               
ค าวินิจฉัย รายงานของราชการ 

• ข่าวประจ าวัน ข้อเท็จจริงต่างๆ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/NoCopyright.png


 
ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ 

 

ผู้สร้างสรรค์/ผู้รับโอนสิทธิ 

ผู้ว่าจ้าง 

ลูกจ้าง 

หน่วยงานของรัฐ 

ผู้รวบรวม 

ผู้ดัดแปลง 
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 สิทธิให้เช่า 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์  
ส่ิงบันทึกเสียง 

เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ 

ให้ประโยชน์อันเกิดจาก 
ลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 

สิทธิทางเศรษฐกิจ 

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์  



สิทธิทางศีลธรรม 
แสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ 

  ห้ามบิดเบือน ตัดทอน ดดัแปลง หรือกระท า แก่งาน  
จนเกิดความเสียหายต่อช่ือเสียง  หรือเกียรติคุณของ           

ผู้สร้างสรรค์ 

สิทธิของผู้สร้างสรรค ์



 

ลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยอัตโนมัติ 
 

คุ้มครองภาคีอนุสัญญากรุงเบอร์น 172 ประเทศ  
และสมาชิก WTO 164  ประเทศ 

•  ไม่ต้องจดทะเบียน 

•  ไม่ต้องโฆษณาก่อน 

•  ไม่ต้องบนัทึกลงสื่อใดๆ 
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  ประเทศที่มีระบบจดทะเบียน/แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์               
เช่น ไทย สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น  อินเดีย 

จีน ตุรกี รัสเซีย บราซิล เกาหลีไต้ เป็นต้น 

  
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ 

 

    การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของไทย  

   ไม่ใช่เงื่อนไขการได้ลิขสิทธิ์  

   อาจเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นในคดีละเมิด  
   ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งาน (เวลา) 



หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
 . 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การคุ้มครองลิขสิทธิ์  

 

สิทธิของ 
เจ้าของลิขสิทธิ์ 

 

 

ประโยชน์สาธารณะ 
 



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

• “มาตรา 32 การกระท าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอัน
ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์” 

• ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้
กระท า ดังต่อไปนี้.... 



Title 

ข้อยกเว้นการละเมดิลิขสิทธิ์ 

          หลักเกณฑ์ของข้อยกเว้น   
 

กรณีเฉพาะ                       
• วิจัยหรือศึกษา ไม่หาก าไร  
• ใช้เพ่ือหาประโยชนข์องตนเอง ครอบครัว ญาติสนิท 
• ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงาน โดยแสดงความรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลขิสิทธิ์  
• เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน โดยรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ ์
• ท าซ  า ดัดแปลง น าออกแสดง ท าให้ปรากฏเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาล  
• ท าซ  า ดัดแปลง น าออกแสดงโดยผู้สอน เพ่ือใช้สอน ไม่หาก าไร  
• ท าซ  า ดัดแปลงบางส่วนของงาน ตัดทอน หรือท าบทสรุปโดยผู้สอน หรือ
สถาบันการศึกษา เพ่ือแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั นเรียน หรือสถาบันการศึกษา 
ไม่หาก าไร  
• น างานนั นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
• ท าซ  าหรือดัดแปลง เพ่ือประโยชน์ของคนพิการ โดยองค์กรผู้จัดท า 



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(Three-step test) 

 กรณีเฉพาะ 

 
 

 
 

 ไม่ขัดต่อการแสวงหา
ประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามปกติของ                    

เจ้าของลิขสิทธ์ิ 

ไม่กระทบกระเทือนถึง           
สิทธิอันชอบด้วยกฎหมาย 

ของเจ้าของลิขสิทธ์ิ                
เกินสมควร  



การท าซ้ าโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุด 

           มาตรา 34 การท าซ  าโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่งงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี  มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
หากการท าซ  านั นมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาก าไร และได้ปฏิบัติตาม
มาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี  
           (๑) การท าซ  าเพื่อใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอ่ืน 
           (๒) การท าซ  างานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอ่ืน เพื่อ
ประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษา 
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กฎหมายลขิสิทธิ์ฉบบัใหม่ 

     พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
        สาระส าคัญ: 
          O การเพิ่มเติมขอ้ยกเว้นการละเมิดลขิสิทธิ ์
          O ความรับผิดของผู้ให้บรกิาร (ISP’s Liabilities) 
          O ข้อมลูการบริหารสิทธิ (RMI) 
          O มาตรการทางเทคโนโลยี (TPM)  
          O ธรรมสิทธิ (Moral Right) ของนักแสดง 
          O ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damage) 
          O ริบ/ท าลายสิ่งของละเมิด 
  มีผลบังคับใช้ วนัที่ 4 สิงหาคม 2558 



  

       การระบุข้อมูลการบริหารสิทธิ                                                      
(Right Management Information) 

         ได้แก่ ข้อมูล ตัวเลข หรือรหัสที่ระบุ 
  ช่ือผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของ 
  ลิขสิทธ์ิ ระยะเวลา เงื่อนไขการใช้ลิขสิทธ์ิ  
  ซ่ึงแสดงให้ปรากฏในงานลิขสิทธ์ิ เช่น ISBN                                                    
  ISWC  ISAN DOI 
  

มาตรการปกป้องงานลิขสิทธิ์บนสื่อดิจิตอล  



  
       ข้อยกเว้นการละเมิด RMI 
•   การลบ หรือเปลี่ยนแปลง RMI โดยเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

 บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคงแห่งชาติ 
 วัตถุประสงค์อื่นในท านองเดียวกนั 

• การลบ หรอืเปลี่ยนแปลง RMI โดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด     
องค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ไดม้ีวัตถปุระสงค์เพื่อหาก าไร 

• การเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงาน หรือส าเนางานลิขสิทธิ์ ท่ีมกีารลบหรอื  
เปลี่ยนแปลง RMI โดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมดุ                           
องค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ไดม้ีวัตถปุระสงค์เพื่อหาก าไร 

ข้อมูลการบริหารสิทธิ  

ลบหรือเปลี่ยนแปลง RMI โดยรู้อยู่แล้วว่า อาจจูงใจให้เกิด ก่อให้เกิด ให้
ความสะดวก หรือปกปดิการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง 



  
 

  การใช้มาตรการทางเทคโนโลยี  
      (Technological Protection Measures)   

เพื่อป้องกันการละเมิดงานลิขสิทธิ์  เช่น 
ท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสื่อดิจิตอล อาทิ การ
เข้ารหสั หรือระบบพาสเวิรด์ 
    

มาตรการปกป้องงานลิขสิทธิ์บนสื่อดิจิตอล  

การหลบเลี่ยง TPM หรือการให้บริการเพื่อก่อให้เกิดการหลบเลี่ยง 
TPM โดยรู้อยู่แล้วว่า การกระท านั้นอาจจูงใจหรือก่อให้เกิด             
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwindowsserver2012.itpro.co.uk%2Fsites%2Fmicrosoftwindowsserver2012%2Ffiles%2Fencryption.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwindowsserver2012.itpro.co.uk%2Fdeep-dives%2F108%2Fbitlocker-set-bring-encryption-power-enterprise&docid=hOhv3IKAfKMUFM&tbnid=BnftZOsOG2kadM%3A&w=1924&h=1924&ei=qSiEVKOEKcWxuASykYHgCg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


  

 

ข้อยกเว้นการละเมิด TPM 
•  การกระท าที่จ าเป็นส าหรับการกระท าที่ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ ์
•  เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบที่จ าเป็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งานร่วมกับโปรแกรมฯ อื่น 
•  เพื่อประโยชน์ในการวิจัย วิเคราะห์ หาข้อบกพร่องของเทคโนโลยีการเข้ารหัส  
•  เพ่ือทดสอบ ตรวจสอบ หรือแก้ไขระบบความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยได้รับอนุญาต 

• เพื่อระงับการท างานของ TPM ในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมหรือกระจายข้อมูลบ่งชี้ส่วนบุคคล                   
ที่สะท้อนให้เห็นกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าถึงงานลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการเข้าถึง
งานลิขสิทธิ์โดยบุคคลอ่ืน 

• กระท าโดยเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย เพ่ือบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย อันจ าเป็น                  
ในการป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคงแห่งชาติ  หรือวัตถุประสงค์อื่นในท านองเดียวกัน 

• กระท าโดย สถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด  องค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ                     
ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร เพ่ือเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยวิธีอ่ืน 

  

มาตรการทางเทคโนโลยี 
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คู่มือการใช้งานลขิสิทธิ์ที่เป็นธรรม 

• วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้งานลิขสิทธิ ์

• ลักษณะของงานอันมีลขิสิทธิ ์

• ปริมาณและเนื อหาที่เป็นสาระส าคัญที่ถูกน าไปใช้เมื่อเปรียบเทียบกับเนื อหาทั งหมด 

• ผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลขิสิทธิ์      

 
            ทั งนี   คู่มือดังกล่าวไมร่วมถึงข้อยกเว้นการละเมิดลิขสทิธิ์ที่กฎหมายอนุญาตใหบ้รรณารักษ์
ห้องสมุดการกระท าการแก่งานอันมีลขิสิทธิ์โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสทิธิ์ตามมาตรา 34   

เกณฑ์การพิจารณาในการใช้งานลิขสิทธิ์ 



หากพบการละเมิดบนสื่อออนไลน์ ควรท าอย่างไร 

ควรด าเนินการดังนี  
 
      1. ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจพร้อมหลักฐาน 
      2. ให้การต่อพนักงานสอบสวนในฐานะผู้เสียหายและเบิกความในชั นศาล 
      3. สนับสนุนพยานหลักฐานในการด าเนินคดีแก่พนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการ 

 
 
 
 
 



โทษตามกฎหมายลิขสิทธิ์ : แพ่งและอาญา 

 ละเมิดขั้นต้น 

 ท าซ้ า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 ปรับ 20,000 - 200,000 บาท 

 

 

  กระท าเพื่อการค้า 
  จ าคุก  6  เดือน -  4  ปี  หรือ                           
ปรับ 100,000  บาท -  800,000 บาท                       
หรือ ท้ังจ าทั้งปรับ  

 

  



ละเมิดขั้นรอง/ ละเมิด TPM/ RMI 

 
 
•  รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
•  กระท าเพื่อหาก าไร  โดยขาย  ให้เช่า  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
    แจกจ่าย น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร    
•  ปรับ 10,000 - 100,000 บาท  

บทก าหนดโทษ 

    ถ้ากระท าเพื่อการค้า (หาก าไร) 
 

    จ าคุก 3 เดือน - 2 ปี   หรือ 
    ปรับ 50,000 - 400,000 บาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 



กระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

           กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ก าหนดกระบวนการ
ระงับข้อพิพาทเป็น 2 ประเภท 

          1. การระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

          2. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 

ขบวนการ 
ไกล่เกลี่ย 

ศาลทรัพยส์นิ
ทางปัญญา 

อนุญาโต 
ตุลาการ 
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ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท 

  ผู้ขอให้ไกล่เกล่ียยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุเรื่องที่จะขอให้มา
ท าการไกล่เกล่ีย 

  กรมทรัพย์สินทางปัญญามีหนังสือเชิญคู่พิพาท แต่ละฝ่ายมาช้ีแจงข้อเท็จจริง 

 กรมทรัพย์สินทางปัญญาเชิญคู่พิพาทมาประชุมร่วมกันเพื่อไกล่เกล่ีย ท้ังน้ี คู่พิพาทอาจ
มอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์จ านวน 
30 บาท พร้อมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ
มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี 

 กรณีตกลงกันได้ ท าบันทึกข้อตกลงและลงนามร่วมกัน 

 กรณีตกลงกันไม่ได้ คู่กรณีอาจน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือน าคดี
เข้าสู่ศาล 



ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
 คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั ง 2 ฝ่ายยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่ออธิบดีกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

 เมื่อคู่กรณีตกลงกันทีจ่ะใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับข้อพิพาทแล้ว 
ก็จะให้คู่กรณีเลือกอนุญาโตตุลาการตามจ านวนที่ตกลงกันไว้ ( 1 คน หรือ 3 คน 
แล้วแต่กรณี) ซ่ึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ขึ นทะเบียนผู้ท่ีจะเป็น
อนุญาโตตุลาการในสาขาต่าง ๆ ไว้ 

 การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีลับ จะต้องพิจารณาและท าค าชี ขาด
ภายใน 90 วัน (แต่ขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 90 วัน) รวมแล้วไม่เกนิ 180 วัน 

 ภายหลังจากที่อนุญาโตตุลาการได้มีค าชี ขาดแล้ว จะถือว่ามีผลผูกพันคู่กรณีที่
จะต้องปฏิบัติตามค าชี ขาดนั น 

 หากคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามค าชี ขาดของอนุญาโตตุลากา ฝ่ายชนะคดีอาจยื่นค าร้อง
ขอต่อศาลทีม่ีเขตอ านาจเพ่ือบังคับตามค าชี ขาด 

 



ส านักลิขสิทธิ ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

โทร 02-5474704   
โทรสาร  02-5474631 

ขอบคุณครับ 
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