Abstract* 1
Thailand to focus on in the copyright of the more creative as the government by the
Ministry of Education, Knowledge of copyright law to the Platform Thailand from the age of the child by
the course of the study of the child students at the secondary school. The knowledge about the Copyright
Law Introduction to the students in the lesson. Social studies religion and culture in the section of the
Create a copyright, there is a request for the protection of the rights of creative work to the court, but in
many cases the court may do the protection of the right in the creative work to the creative or the owner of
the Copyright the plaintiff. This is because the plaintiff lack of knowledge and understanding of the
litigation copyright under Thai law is the Copyright Act B.E. 2537 ( 1 9 9 4 ) and the Act for the
Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (1996),
so the contents of this article is about the laws that some important information about the litigation
copyright in the criminal penalties to be the case study to people who are interested in the study of the
litigation copyright infringement in the criminal offense under the Copyright Laws of Thailand.
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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั ประเทศไทยให้ความสําคัญในเรื่ องลิขสิ ทธิ์ ของผูส้ ร้างสรรค์มากขึ้นเป็ นอย่างมาก
รั ฐบาลโดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ องกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ์ ให้แ ก่ พ ลเมื อ งไทยตั้ง แต่วยั เด็ ก
โดยหลักสู ตรการศึกษาของเด็กนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้สอดแทรกความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิ ทธิ์
เบื้องต้นให้แก่เด็กนักเรี ยนในแบบเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในส่ วนของผูส้ ร้ างสรรค์
งานอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต่างๆ ก็ มี ก ารขอคุ ้ม ครองสิ ท ธิ์ ในงานสร้ างสรรค์ต่อศาลมากขึ้ น แต่ในหลายๆ คดี ศ าล
ก็ไม่อาจคุม้ ครองสิ ทธิ ในงานสร้ างสรรค์ให้แก่ผสู ้ ร้ างสรรค์หรื อเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ผูฟ้ ้ องคดี ได้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ผูฟ้ ้ องคดีขาดความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฟ้ องดําเนิ นคดีลิขสิ ทธิ์ ตามกฎหมายไทย คือพระราชบัญญัติ
ลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศและ
วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เนื้ อหาของบทความนี้
จึงเป็ นเรื่ องข้อกฎหมายที่สําคัญบางประการเกี่ยวกับการดําเนิ นคดี ลิขสิ ทธิ์ ในทางอาญาเพื่อเป็ นกรณี ศึกษา
ให้แก่ผทู ้ ่ีสนใจศึกษาในเรื่ องการดําเนินคดีลิขสิ ทธิ์ในทางอาญาตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ของไทย

ข้อกฎหมายสําคัญในการดําเนินคดีละเมิดลิขสิ ทธิ์ในทางอาญาตามกฎหมายไทย
นางล้อมเพชร ไวทยานุวตั ติ*** 3
บทนํา
การดําเนิ น คดี อาญากับ ผูล้ ะเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ เป็ นวิธี ห นึ่ ง ที่ ผูส้ ร้ างสรรค์หรื อเจ้าของลิ ข สิ ท ธิ์
ในประเทศไทยและประเทศภาคีสมาชิ กแห่ งอนุ สัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองลิ ขสิ ทธิ์ ซึ่ งประเทศไทยเป็ นภาคี
อยูด่ ว้ ย มักเลือกที่จะนํามาใช้ในการคุม้ ครองงานอันมีลิขสิ ทธิ์ ของตน โดยการฟ้ องผูล้ ะเมิดลิขสิ ทธิ์ ให้รับผิด
ในทางอาญาซึ่ งตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ในปั จจุบนั ของไทยมีวิธีการลงโทษ ๕ ประการ คือ ๑. จําคุก ๒. กักขัง
๓. ปรับ ๔. ริ บสิ่ งที่ได้ทาํ ขึ้นหรื อนําเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ของนักแสดง
และสิ่ งที่ได้ใช้ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ๕. หรื อในกรณี ที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจจะสั่ง
ให้ทาํ สิ่ งนั้นให้ใช้ไม่ได้ หรื อจะสั่งทําลายสิ่ งนั้นก็ได้ โดยให้ผกู้ ระทําละเมิดเสี ยค่าใช้จ่ายในการนั้นโดยมี
กฎหมายหลักๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสี่ ฉบับ คือพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติจดั ตั้ง
ศาลทรั พ ย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี พิจารณาคดี ท รัพย์สิ นทางปั ญ ญาและการค้า
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาคดี ค วามอาญา และประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้นการดําเนิ นคดี ละเมิดลิขสิ ทธิ์ จึงซับซ้อนกว่าคดี แพ่ง
และคดีอาญาทัว่ ไป ทําให้มีขอ้ ผิดพลาดในกระบวนการดําเนิ นคดีอาญาในชั้นศาลเกิดขึ้นอยูเ่ สมอๆ ส่ งผลให้
ผูส้ ร้ างสรรค์หรื อเจ้าของลิ ข สิ ท ธิ์ ไม่ อาจได้รับ ความคุ ม้ ครองในงานสร้ างสรรค์ของตนได้ ในบทความนี้
ผูเ้ ขียนจึงขอนําความรู ้เกี่ยวกับข้อกฎหมายสําคัญบางประการในการดําเนินคดีอาญาฐานละเมิดลิขสิ ทธิ์ มาให้
ท่านผูอ้ ่านได้ศึกษาเนื่ องในโอกาสครบรอบยี่สิบปี ของการเปิ ดทําการศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้
ในการพิจารณาว่าบุคคลใดจะต้องรับผิดในทางอาญาฐานละเมิดลิขสิ ทธิ์น้ นั จะต้องดูวา่ การ
กระทําของบุ คคลนั้นครบองค์ป ระกอบความผิดตามที่ กฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ บัญญัติไว้หรื อไม่ ซึ่ งบางกรณี มี
องค์ประกอบความผิดที่ เพิ่มขึ้นจากองค์ประกอบความผิดในคดี อาญาทัว่ ไปที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ภายนอกคือ ผูก้ ระทํา การกระทําที่ผิดกฎหมายและวัตถุ แห่ งการกระทํา และองค์ประกอบภายในคือเจตนา
*** ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง.

เนื่ องจากลิ ขสิ ทธิ์ ในงานสร้ างสรรค์มีการจํากัดอายุการคุ ม้ ครองไว้ ซึ่ งเป็ นคนละกรณี กบั อายุความในการ
นําตัวผูถ้ ูกฟ้ องมายังศาลเพื่อฟ้ องดําเนิ นคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๕ ดังนั้นการดําเนินคดีอาญา
ฐานละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในบางกรณี ถือว่าเรื่ องอายุของการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ เป็ นองค์ประกอบความผิดส่ วนหนึ่ งด้วย
นอกจากนี้ แล้วในการดําเนิ นคดี อาญาฐานละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ นั้นข้อเท็จจริ งอันเป็ นองค์ประกอบความผิดของ
ผูล้ ะเมิดลิขสิ ทธิ์ ต้องสัมพันธ์กบั บทกฎหมายที่ขอให้ลงโทษด้วย ซึ่ งมีคาํ พิพากษาของศาลฎีกาไทยได้วินิจฉัย
เป็ นบรรทัดฐานไว้ดว้ ยดังตัวอย่างต่อไปนี้
๑. คดีตวั อย่างคดีแรก เป็ นเรื่ องวันสร้างสรรค์งานที่มีลิขสิ ทธิ์ และวันโฆษณางานครั้งแรก
ของผูส้ ร้างสรรค์ที่เป็ นนิติบุคคลที่ไม่ได้บรรยายฟ้ องถึงวันสร้างสรรค์หรื อวันที่มีการโฆษณางานที่มีลิขสิ ทธิ์
ครั้ งแรกเพื่ อ ให้ ท ราบว่า งานสร้ า งสรรค์น้ ัน ยัง อยู่ใ นอายุข องการคุ ้ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ตามบทบัญ ญัติ ข อง
มาตรา ๑๙ วรรคท้ายแห่ งพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ งบัญญัติว่า “ในกรณี ท่ี ผูส้ ร้ างสรรค์เป็ น
นิ ติบุ ค คล ให้ลิ ข สิ ท ธิ์ มี อายุห้าสิ บ ปี นับ แต่ผูส้ ร้ างสรรค์ได้ส ร้ างสรรค์ข้ ึ น แต่ ถ้าได้มี ก ารโฆษณางานนั้น
ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิ ทธิ์ มีอายุหา้ สิ บปี นับแต่ที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก” หรื อไม่
คดี น้ ี เจ้าของลิ ข สิ ท ธิ์ เป็ นนิ ติ บุ ค คลประเภทห้ างหุ ้ น ส่ วนจํากัดตามกฎหมายประเทศไทย
ยื่นฟ้ องต่อศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่า จําเลยได้ละเมิ ดลิ ขสิ ท ธิ์ ด้วยการ
ดัดแปลงข้อมูลการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นงานวรรณกรรมที่มีลิขสิ ทธิ์ ของโจทก์ และนําข้อมูลที่จาํ เลย
ดัดแปลงไปเผยแพร่ ต่อสาธารณชนในอิ นเตอร์ เน็ ตเพื่อแสวงหากําไรในทางการค้า ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๗, ๓๑, ๖๙, ๗๐ โดยโจทก์บรรยายฟ้ องเพียงว่าโจทก์เป็ นผูส้ ร้างสรรค์และ
เป็ นเจ้า ของลิ ข สิ ทธิ์ ข้อ มู ล การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ร ะบบนํ้ าเสี ยและอื่ น ๆ อี ก หลายรายการซึ่ งเป็ น
งานวรรณกรรม ศาลทรั พ ย์สิ นทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิ พ ากษายกฟ้ องในชั้นตรวจ
คําฟ้ องเนื่ องจากโจทก์เป็ นนิ ติบุคคลไม่ได้บรรยายฟ้ องว่างานที่สร้างสรรค์มีการโฆษณางานครั้งแรกเมื่อใด
เป็ นฟ้ องที่บ รรยายการกระทําทั้งหลายที่ อา้ งว่าจําเลยทั้งสามกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิ ท ธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๗ และ ๓๑ ไม่ครบถ้วนในส่ วนขององค์ป ระกอบความผิดว่างานอัน มี ลิข สิ ท ธิ์
อยูใ่ นอายุแห่งการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์
โจทก์อุทธรณ์ คาํ พิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ต่ อศาลฎี ก าว่า โจทก์ บ รรยายฟ้ องครบองค์ป ระกอบความผิ ดแล้ว ส่ วนการโฆษณางานครั้ งแรกเมื่ อใด
เป็ นเพียงเรื่ องการได้มาซึ่ งลิขสิ ทธิ์ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ โจทก์เป็ นนิ ติบุคคลจดทะเบียน

ตามกฎหมายไทย ไม่จาํ ต้องโฆษณางานครั้ งแรกในราชอาณาจัก รก็ไ ด้รับ ความคุ ้ม ครองตามบทบัญ ญัติ
ดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณี นิติบุคคลเป็ นผูส้ ร้ างสรรค์ หากไม่มีการโฆษณางานให้นับอายุความคุ ม้ ครอง
นับแต่วนั สร้างสรรค์ข้ ึนโดยมิได้นบั แต่ได้มีการโฆษณางานครั้งแรกขอให้กลับคําพิพากษาของศาลทรัพย์สิน
ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ศาลฎี กาแผนกคดี ทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยในคําพิพากษา
ศาลฎี ก าที่ ๑๖๙๐/๒๕๕๗ ว่า องค์ ป ระกอบความผิ ด ในส่ ว นการกระทํา ตามพระราชบัญ ญัติ ลิ ข สิ ท ธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๗ (๑) (๒) คื อการทําซํ้าหรื อ ดัด แปลง เผยแพร่
ต่อสาธารณชนซึ่ งงานอันมีลิขสิ ทธิ์ และองค์ประกอบความผิดในส่ วนการกระทําตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๑ (๑) คือการขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายงานที่ทาํ ขึ้น
โดยละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ ของผูอ้ ื่ น และองค์ป ระกอบทั้งสองมาตราในส่ วนของงานอันมี ลิ ขสิ ท ธิ์ ของผูอ้ ื่นนั้น
ต้องเป็ นงานสร้ างสรรค์ที่กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ ให้ความคุ ม้ ครอง โดยได้มาตามเงื่ อนไขของกฎหมายและต้อง
อยู่ในอายุแห่ งการคุ ม้ ครองลิ ขสิ ทธิ์ ด้วย เพราะลิ ขสิ ทธิ์ เป็ นสิ ทธิ ที่ได้รับความคุม้ ครองภายในช่วงเวลาหนึ่ ง
เท่านั้น หลังจากพ้นกําหนดอายุการคุ ม้ ครองแล้วงานอันมีลิขสิ ทธิ์ จะตกเป็ นงานที่สาธารณชนสามารถใช้
ประโยชน์จากงานนั้นได้โดยไม่เป็ นความผิด องค์ป ระกอบความผิดที่ ว่างานอันมี ลิขสิ ท ธิ์ ต้องอยู่ในอายุ
แห่ งการคุ ม้ ครองลิ ขสิ ทธิ์ ตามกฎหมายนั้นจึงเป็ นสาระสําคัญ การที่จะรู ้ว่างานอันมีลิขสิ ทธิ์ ใดยังอยู่ในอายุ
แห่ งการคุ ม้ ครองลิ ขสิ ทธิ์ หรื อไม่ก็ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรา ๑๙ แห่ งพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
หากผูส้ ร้างสรรค์เป็ นบุคคลธรรมดาก็จะมีอายุการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ตลอดอายุผสู ้ ร้างสรรค์และมีอยูต่ ่อไปอีก
เป็ นเวลาห้ าสิ บ ปี หากผูส้ ร้ างสรรค์เป็ นนิ ติ บุ ค ลคลก็ จ ะมี อ ายุแ ห่ ง การคุ ้ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ห้ า สิ บ ปี นับ แต่
ผูส้ ร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ข้ ึน แต่ถา้ มีการโฆษณางานในระยะเวลาดังกล่าวอายุการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ห้าสิ บปี
ก็นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก เมื่อโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้ องว่า โจทก์ซ่ ึ งเป็ นนิ ติบุคคลได้ลิขสิ ทธิ์ ในการ
สร้ างสรรค์งานดังกล่าวเมื่อใด หรื อมีการโฆษณางานหรื อไม่ หากมีการโฆษณางานโจทก์ได้มีการโฆษณา
งานครั้งแรกเมื่อใด จึงไม่มีขอ้ เท็จจริ งในส่ วนที่แสดงให้เห็ นว่าลิ ขสิ ทธิ์ ดังกล่าวอยูใ่ นอายุแห่ งการคุ ม้ ครอง
ลิ ข สิ ท ธิ์ ตามมาตรา ๑๙ แห่ งพระราชบัญ ญัติลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ หรื อไม่ จึ งเป็ นคําฟ้ องที่ บ รรยายการ
กระทําทั้งหลายที่อา้ งว่าจําเลยทั้งสามกระทําผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๗ (๑)
(๒) และ ๓๑ (๑) ไม่ครบถ้วน ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศและวิธีพิ จารณาคดี ท รั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๖
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕)

ดังนี้ การดําเนิ นคดี ละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ในทางอาญาของเจ้าของลิ ขสิ ทธิ์ ที่ เป็ นนิ ติบุคคลจึงต้อง
ระบุ วนั ที่มีการสร้ างสรรค์หรื อวันที่ มีการโฆษณางานครั้งแรกตามนัยบทบัญญัติของมาตรา ๑๙ วรรคท้าย
แห่ งพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ในคําฟ้ องให้ชดั แจ้ง เนื่ องจากศาลไทยถื อว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
องค์ป ระกอบความผิ ด ฐานละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ เพราะหากไม่ ร ะบุ ไ ว้ใ นคํา ฟ้ องก็ จ ะไม่ ส ามารถรู ้ ไ ด้เลยว่า
งานสร้างสรรค์ของนิ ติบุคคลที่ฟ้องมานั้นหมดอายุการคุม้ ครองตามกฎหมายลิขสิ ทธิ์ ตามมาตรา ๑๙หรื อไม่
และการที่โจทก์ไม่ระบุวนั ที่สร้างสรรค์หรื อโฆษณางานครั้งแรกอันเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์ประกอบความผิด
ฐานละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ในกรณี ที่ผสู ้ ร้างสรรค์งานเป็ นนิ ติบุคคล โจทก์จะมาขอแก้หรื อเพิ่มเติมฟ้ องในภายหลัง
ให้ฟ้องโจทก์สมบูรณ์ข้ ึนไม่ได้ ดังตัวอย่างในคดีที่สองต่อไปนี้
๒. คดีตวั อย่างที่สองนี้ โจทก์เป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายประเทศไทย
ยืน่ ฟ้ องต่อศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่า จําเลยละเมิดลิขสิ ทธิ์ งานข้อมูลแผนที่
ดิจิทลั ประเทศไทยที่ แสดงโครงข่ายการคมนาคมทางบกของโจทก์ ด้วยการทําซํ้า ดัดแปลง และ เผยแพร่
ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ทางการค้าของจําเลย ตามพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๗,
๓๑, ๖๙, ๗๐ แล้วโจทก์ยื่นคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้ องเพื่อเพิ่มเติมถึ งวันที่สร้ างสรรค์และวันที่โฆษณา
งานครั้งแรกต่อศาล ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่อนุญาตให้แก้และพิพากษา
ยกฟ้ องเนื่ องจากโจทก์ไม่บรรยายถึงวันสร้างสรรค์งานที่มีลิขสิ ทธิ์ หรื อวันโฆษณางานครั้งแรกเช่นเดียวกับ
คดีตวั อย่างในคดีแรก
โจทก์อุท ธรณ์ คาํ พิพ ากษาและอุ ท ธรณ์ คาํ สั่ งที่ ไม่อนุ ญ าตให้ แก้ไ ขเพิ่มเติม ฟ้ องของศาล
ทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดี ทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยในคําพิพากษาที่
๑๖๘๘-๑๖๘๙/๒๕๕๗ ว่า ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิ จารณาคดี ท รั พ ย์สิ นทางปั ญ ญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๖ ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ ง การขอแก้ไขหรื อเพิ่มเติมฟ้ องของโจทก์
จะต้องปรากฏว่าคําฟ้ องเดิ มเป็ นฟ้ องที่สมบูรณ์ ตามกฎหมายมาแต่แรก โจทก์จึงจะขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้ องได้
เมื่อคําฟ้ องของโจทก์ขาดองค์ประกอบของความผิดอันเป็ นคําฟ้ องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงไม่อาจ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้ องได้ เมื่ อคําฟ้ องของโจทก์มีขอ้ ผิดพลาดในเรื่ องการบรรยายฟ้ องไม่ครบองค์ประกอบ
ความผิด ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลยพินิจให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้ องหรื ออนุ ญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้ องให้
สมบูรณ์ได้

ดังนี้ คําฟ้ องคดีลิขสิ ทธิ์ ที่ผสู้ ร้างสรรค์หรื อเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เป็ นนิ ติบุคคล โจทก์ตอ้ งบรรยาย
ฟ้ องเกี่ยวกับวันที่สร้างสรรค์หรื อวันที่โฆษณางานครั้งแรกซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์ประกอบความผิดฐาน
ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ มาให้ส มบู รณ์ เสี ย ตั้ง แต่แรกเพราะไม่ ส ามารถขอแก้ห รื อเพิ่ ม เติ ม องค์ป ระกอบความผิ ด
ดังกล่าวในคําฟ้ องเพื่อให้สมบูรณ์ในภายหลังได้
๓. คดี ต ัว อย่า งที่ ส าม เป็ นเรื่ อ งการดํา เนิ น คดี อ าญาฐานละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ โ จทก์ อ้างบท
กฎหมายที่เป็ นบทห้ามหรื อบทลงโทษในคําขอท้ายฟ้ องไม่ตรงกับข้อเท็จจริ งอันเป็ นองค์ประกอบความผิด
ของผูล้ ะเมิดลิขสิ ทธิ์ ที่เป็ นการกระทําละเมิดต่องานอันมีลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งเป็ นงานที่มีการทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิ ทธิ์
มาก่ อนแล้วซึ่ งไม่ ใช่ ง านอัน มี ลิ ข สิ ท ธิ์ หรื อที่ ภ าษาทางวิช าการเรี ย กว่าการละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ โดยอ้อมหรื อ
การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ขั้นรอง คดีน้ ีการกระทําของจําเลยตามที่โจทก์บรรยายฟ้ องเป็ นการกระทําต่องานที่มีการ
ทําขึ้น โดยอ้อมหรื อละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ ขั้นรอง แต่โจทก์ก ลับ อ้างบทกฎหมายที่ เป็ นบทห้ามหรื อบทลงโทษ
ที่ ขอให้ศาลลงโทษจําเลยซึ่ งใช้ก ับ การละเมิ ดโดยตรงต่องานอันมี ลิ ข สิ ท ธิ์ โดยชอบหรื อที่ ภาษาวิช าการ
เรี ยกว่าการละเมิดลิขสิ ทธิ์ โดยตรงหรื อการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ข้นั ต้นซึ่ งกรณี ดงั กล่าวนี้ ศาลก็ได้ยกฟ้ องของโจทก์
เพราะถื อว่าข้อเท็จจริ งในคําฟ้ องของโจทก์เป็ นข้อเท็จจริ งที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ เพราะหากศาล
ลงโทษตามข้อเท็จจริ งในคําฟ้ องก็จะเป็ นการพิ พ ากษาหรื อสั่ งเกิ น คําขอตามพระราชบัญ ญัติจดั ตั้งศาล
ทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๖ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๙๒ วรรคหนึ่ ง
และวรรคสี่
คดี น้ ี โจทก์ฟ้ องต่ อศาลทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ว่าจําเลย
ละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ ในงานสร้ างสรรค์ป ระเภทภาพยนตร์ ข องบริ ษ ทั แห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นนิ ติบุ ค คลตามกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่ งเป็ นภาคีแห่ งอนุ สัญญาว่าด้วยการคุม้ ครองลิ ขสิ ทธิ์ ที่ ประเทศไทยเป็ นภาคีอยู่ดว้ ย
โดยจําเลยมีและครอบครองแผ่นสําเนาดี วีดีภาพยนตร์ ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ งานภาพยนตร์ ของบริ ษทั ดังกล่าวไว้
เพื่อให้เช่า เสนอให้เช่าแก่บุคคลทัว่ ไปโดยไม่ได้รับอนุ ญาตขอให้ลงโทษจําเลยตามมาตรา ๒๗,๒๘ และ ๒๙
แห่ ง พระราชบัญ ญัติลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ศาลทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
มีคาํ พิพากษายกฟ้ องในชั้นตรวจคําฟ้ อง โดยวินิจฉัยว่าแผ่นสําเนาดีวดี ีที่โจทก์นาํ มาฟ้ อง เป็ นแผ่นสําเนาดีวีดี
ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ งานภาพยนตร์ ไม่ใช่สําเนางานภาพยนตร์ ที่ถูกทําขึ้นโดยได้รับอนุ ญาตให้จดั ทํา การกระทํา
ของจํา เลย จึ ง ไม่ เข้าองค์ป ระกอบความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๘ (๓)

เนื่องจากการให้เช่าสําเนางานอันมีลิขสิ ทธิ์ ตามมาตรา ๒๘ (๓)ที่โจทก์ขอให้ลงโทษจําเลย จะต้องเป็ นสําเนา
ที่ถูกทําขึ้นโดยได้รับอนุญาตให้จดั ทํามิใช่สาํ เนางานที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดี ทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ
วินิ จฉัย ในคําพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ ๑๕๗๑๕/๒๕๕๗ ว่า การละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ ตามพระราชบัญ ญัติลิ ข สิ ท ธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๘ ต้องกระทําโดยตรงแก่งานที่มีลิขสิ ทธิ์โดยชอบเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระทําโดยใช้
งานที่มีการทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิ ทธิ์ มาก่อนซึ่ งย่อมไม่ถือว่าเป็ นงานอันมีลิขสิ ทธิ์แต่อย่างใด ทั้งนี้ การให้เช่า
เสนอให้เช่ าซึ่ งงานที่ได้ทาํ ขึ้นโดยละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ นั้น กฎหมายบัญญัติแยกลักษณะการกระทําที่จะเป็ นการ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ไว้ต่างหากในมาตรา ๓๑ ว่า “ ผูใ้ ดรู ้อยูแ่ ล้วหรื อมีเหตุอนั ควรรู ้วา่ งานใดได้ทาํ ขึ้นโดยละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น กระทําอย่างใดอย่างหนึ่ งแก่งานนั้นเพื่อหากําไร ให้ถือว่าผูน้ ้ ันกระทําการละเมิดลิขสิ ทธิ์
ถ้าได้กระทําดังต่อไปนี้ (๑) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่ า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้ อ หรื อเสนอให้เช่ าซื้ อ
...” ดังนั้น การกระทําแก่งานอันมีลิขสิ ทธิ์ กบั การกระทําแก่งานที่ได้ทาํ ขึ้นโดยละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่นมาแล้ว
จึ ง เป็ นการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ แตกต่ างกัน การละเมิ ดลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ จ ะเป็ นความผิ ด ทางอาญาตามมาตรา ๖๙
ซึ่ งได้แก่การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ตามมาตรา ๒๘ จึงมีองค์ประกอบความผิดในการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ด้วยการกระทํา
โดยตรงต่องานอันมี ลิ ขสิ ท ธิ์ โดยชอบเท่านั้น เมื่ อโจทก์บรรยายฟ้ องในส่ วนการกระทําที่ อา้ งว่าจําเลยได้
กระทําผิดว่า จําเลยมีและครอบครองแผ่นสําเนาดีวีดีภาพยนตร์ ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ งานภาพยนตร์ ของผูเ้ สี ยหาย
ไว้เพื่อการให้เช่า เสนอให้เช่าแก่บุคคลทัว่ ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทําดังกล่าวมิใช่การกระทําแก่งาน
อันมี ลิข สิ ท ธิ์ ของผูเ้ สี ยหายดังที่ บ ญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๒๘ แต่เป็ นการกระทําแก่ งานที่ บุ คคลอื่ นได้ท าํ ขึ้ น
โดยละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของผูเ้ สี ยหายมาก่อนแล้ว การกระทําของจําเลยตามที่โจทก์บรรยายฟ้ องจึงไม่เป็ นการ
ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ด้วยการให้เช่า เสนอให้เช่าซึ่ งงานภาพยนตร์ อนั มีลิขสิ ทธิ์ ของผูเ้ สี ยหายโดยตรงตามมาตรา
๒๘ (๓) จึ งไม่เป็ นความผิดตามมาตรา ๖๙ ไม่ว่าจะเป็ นวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสอง ดังที่ โจทก์ประสงค์ให้
ลงโทษจําเลยตามบทมาตราดังกล่าว
สรุ ป ในการดําเนิ นคดี ต่อบุ คคลใดให้ตอ้ งรั บ ผิดในทางอาญาฐานละเมิ ดลิ ข สิ ทธิ์ โจทก์จะต้อง
บรรยายในคําฟ้ องเกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งอันเป็ นองค์ประกอบความผิดที่ ขอให้ลงโทษจําเลยให้สมบูรณ์ ครบ
องค์ประกอบความผิดตามที่ บญ
ั ญัติไว้ในกฎหมายลิ ขสิ ทธิ์ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง การระบุ บทกฎหมาย
ที่ เป็ นบทห้ า มหรื อ บทลงโทษที่ ข อให้ ล งโทษจํา เลยในคํา ขอท้า ยฟ้ องต้อ งตรงกับ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ น
องค์ป ระกอบความผิ ด ของผูล้ ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ว่า เป็ นการละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ โดยตรง หรื อ การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์

โดยอ้ อ มเพื่ อ ไม่ ต้ อ งถู ก ศาลยกฟ้ องด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า วและผู ้ส ร้ า งสรรค์ ห รื อเจ้ า ของลิ ข สิ ทธิ์ จะได้
ไม่เสี ยโอกาสในการได้รับการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ ในงานสร้างสรรค์ของตน

