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ลขิสิทธิก์บัผลงานวิชาการ

อาจารยสิพิม วิวัฒนวัฒนา
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ความสําคัญของลิขสิทธิ์

สงเสริมและสนบัสนุนการสรางสรรค

สรางความสมดุลระหวางผลตอบแทนแกผูสรางสรรคและ

ประโยชนสาธารณะ

สรางความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ
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ลิขสิทธิ์   Copyright

Copy + Right 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

“ลิขสิทธิ์ หมายความวา สิทธิแตผูเดียวที่จะกระทําการใดๆ

  ตามพระราชบัญญัตนิีเ้กี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทําขึ้น”
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งานอันมลีิขสิทธิ์ที่กฎหมายคุมครอง

วรรณกรรม 

(รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร)

นาฏกรรม 

ศิลปกรรม

โสตทัศนวัสดุ

ภาพยนตร

ดนตรีกรรม

สิ่งบันทึกเสียง

งานแพรเสียงแพรภาพ

งานในแผนกวรรณคดี 

งานในแผนกวิทยาศาสตร

งานในแผนกศิลปะ
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งานอันมลีิขสิทธิ์ที่กฎหมายคุมครอง (ตอ)

คุมครองการแสดงออกของความคิด (Expression of idea)

เปน “งานสรางสรรค”
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ผลงานสรางสรรคนั้นตองเกิดจากการริเริ่มของผูสรางสรรค โดย

ไมได  ทําซ้ํา ลอกเลียน หรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของ

ผูอื่นโดยมิไดรับอนุญาต  

ไมจําเปนตองเปนงานใหมที่ยังไมมีใครเคยทํามากอนหรือเปนงาน

ที่ไมเคยปรากฏมากอน 

ผลงานสรางสรรคตองเกิดจากความวิริยะอุตสาหะของผูสรางงาน

โดยไดทุ ม เทกํ าลั ง  สติปญญา  ความรู ความสามารถและ

ประสบการณลงในงานพอสมควร  มิใชงานอันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ 

งานสรางสรรค
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สิ่งที่ไมใช “งานอันมีลขิสิทธิ์”

ความคิด

ขั้นตอน

กรรมวิธี 

วิธีใชหรือทํางาน

แนวความคิด

หลักการ

การคนพบ

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรหรือ

คณิตศาสตร
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สิ่งที่ไมใช “งานอันมีลขิสิทธิ์” (ตอ)

ขาวประจําวัน ขอเท็จจริงตางๆ

กฎหมาย

คําพิพากษา

คําแปลและการรวบรวมกฎหมาย คําพิพากษา ฯลฯ

   ที่กระทรวง ทบวง กรม หรืองานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น

จัดทําขึ้น
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งานทีไ่มมกีารสรางสรรคทีเ่พียงพอ ตัวอยางเชน

ชื่อผลงาน

ชื่อหนังสือ ชื่อเพลง

คําขวัญ

สวนประกอบ, สวนผสมตางๆของอาหารหรือเครื่องดื่ม

ขอมูลสถิติ

สิ่งทีไ่มใช “งานอันมีลิขสิทธิ์” (ตอ)
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ถามีการนําขาวสารนัน้มาวเิคราะห 

 หรือเขียนเปนบทความวิพากษวิจารณ ??

นําคําพิพากษาศาลมายอ หรือวิเคราะห?
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งานที่ไมมีลิขสิทธิ์ (เพิม่เตมิ)

คําพิพากษาฎีกาที่ 23705/2530

ลิขสิทธิ์ที่บุคคลสามารถเปนเจาของได  จะตองเปนลิขสิทธิ์ใน

งานที่ตนสรางสรรคโดยชอบดวยกฎหมาย  แตเมื่อปรากฏวา

ภาพยนตรของกลางที่โจทกอางวาตนเปนเจาของลิขสิทธิ์นั้นมีบท

แสดงการรวมประเวณีระหวางหญิงและชายอันเปนภาพลามก  

ซึ่งผูใดทําหรือมีไวเพื่อการคายอมเปนความผิดตาม ป.อ. มาตรา 

287  งานของโจทกจึงไมใชงานสรางสรรคตามความหมายของ  

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ โจทกจึงไมใชเจาของลิขสิทธิ์  ไมใชผูเสียหายตาม 

ป.วิ.อ.มาตรา 2 (4) และไมมีอํานาจฟอง
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การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์และการคุมครอง

 ไดมาเมื่อใด??

สรางสรรค

รูปธรรม

ประเภทที่กฎหมายกําหนด

 ตองจดทะเบียน?? 
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การคุมครองลิขสิทธิ์

คุมครองโดยอัตโนมตัิ

อายุการคุมครองลิขสิทธิ์

บุคคลธรรมดา :    ตลอดอายุของผูสรางสรรค + 50 ป  

นิติบุคคล :    50 ปหลังจากสรางสรรค หรอืโฆษณาครั้งแรก

งานภาพถาย สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวสัดุ ภาพยนตร  

:   50 ปหลังจากสรางสรรค หรือโฆษณาครั้งแรก

ศิลปประยุกต   :    25 ปหลังจากสรางสรรคหรือโฆษณาครัง้แรก
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ผูสรางสรรค

“ผูสรางสรรค หมายความวา ผูทําหรือผูกอใหเกดิงาน

สรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม

พระราชบัญญัตนิี”้

ผูสรางสรรค VS เจาของลิขสิทธิ์

เจาของลิขสิทธิ์อาจไมใชผูสรางสรรค

ใครคือเจาของลิขสิทธิ์??
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ใครคือเจาของลิขสิทธิ์?
สรางสรรคงานโดยอิสระ

สรางสรรคงานในฐานะลูกจาง

สรางสรรคงานในฐานะผูรบัจาง

สรางสรรคงานภายใตการจาง คาํสั่ง หรือการควบคุมของ
หนวยงานของรัฐ เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปน   ลาย
ลักษณอักษร

การดดัแปลงงานของผูอื่น

การรวบรวมงานของผูอื่น

การรบัโอนลขิสิทธิ์
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ฐานะลกูจางตามสัญญาจางแรงงาน

มาตรา 9 “ งานที่ผูสรางสรรคไดทําขึ้นในฐานะเปน

พนักงานหรือลูกจาง  ถามิไดทําเปนหนังสือตกลงกันไว

เปนอยางอื่น ใหลิขสิทธิ์ในงานนั้นเปนของผูสรางสรรค  

แตนายจางมีสิทธินํางานนั้นออกเผยแพรตอสาธารณชน

ไดตามที่เปนวัตถุประสงคแหงการจางแรงงานนั้น ”
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มาตรา 10 “ งานสรางสรรคที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการ

รับจางบุคคลอื่น  ใหผูวาจางเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานนั้น  

เวนแตผูสรางสรรคและผูวาจางนั้นจะไดตกลงกันไว

เปนอยางอื่น ”

ฐานะผูรบัจางตามสัญญาจางทําของ
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มาตรา 14 “ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใด

ของรัฐหรือของทองถิ่นยอมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได

สรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่ง  หรือในความ

ควบคุมของตน  เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น

เปนลายลักษณอักษร ”

ฐานะภายใตกระทรวง  ทบวง  กรม 

หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือทองถิ่น
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 จําเลยที่ 1 เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัย และจําเลยที่ 2 เปน

มหาวิทยาลัย         ถูกโจทกฟองเปนคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจาก จําเลย

ประพันธหนังสือ "กลยุทธในการฝกอบรม" เพื่อใชประกอบการสอน

ในมหาวิทยาลัยจําเลยที่ 2 โดยมีขอความที่เหมือนและคลายกับ

ขอความที่ปรากฏอยูในหนังสือ "คูมือการประเมินผลการฝกอบรม

สําหรับผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรม/สัมมนา" และ "คูมือการ

ประเมินและติดตามผลการฝกอบรมสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ

ฝกอบรม/สัมมนา" ที่โจทกเปนผูสรางสรรค 

คําพพิากษาฎีกาที ่1908/2546 
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ขณะที่โจทกเขียนหนังสือ "คูมือการประเมินผลการฝกอบรมสําหรับ
ผูรับผิดชอบโครงการฝกอบรม/สัมมนา" และหนังสือ "คูมือการ
ประเมินและติดตามผลการฝกอบรมสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
ฝกอบรม/สัมมนา" โจทกซึ่งเปนขาราชการในสังกัดสํานักงาน ก.พ. มี
หนาที่โดยตรงในการประเมินผลการฝกอบรม แตไมมีหนาที่ที่จะตอง
จัดทําเอกสารหรือเขียนตําราทางวิชาการเพื่อใชในการฝกอบรม การที่
โจทกเขียนหนังสือดังกลาวขึ้นจึงไมถือวาเปนงานที่โจทกตองปฏิบัติ
ตามหนาที่ในกรอบงานของโจทก และสํานักงาน ก.พ. ซึ่งโจทกสังกัดก็
มิไดมีคําสั่งใหโจทกเขียนหนังสือดังกลาว  หรือมีการจายคาตอบแทน
ให
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โจทกเขียนหนังสือทั้งสองเลมนอกเวลาราชการ โจทกไดกําหนดเคา
โครงการเขียนและสารบัญรวมทั้งไดเขียนอธิบายเนื้อหาสาระและ
รายละเอียดตาง ๆ แตละประเด็นโดยใชถอยคําและคําอธิบายของ
โจทกใหมทั้งหมดตามความรูความเขาใจและประสบการณของโจทก
โดยตรง จึงเปนงานนิพนธที่โจทกทําขึ้นโดยไมไดลอกเลียนงานอันมี
ลิขสิทธิ์ของผูอื่น โจทกเปนผูทําหรือกอใหเกิดงานสรางสรรคประเภท
วรรณกรรมในหนังสือดังกลาวจึงเปนเจาของลิขสิทธิ์ มิใชสํานักงาน 
ก.พ. เปนเจาของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
มาตรา 14
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ผูดัดแปลง

การดัดแปลงและรวบรวมงานลิขสิทธิ์ตองไดรับอนุญาตจาก

เจาของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของ

ลิขสิทธิ์ที่มีอยูเดิม

“ดดัแปลง หมายความถึง ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปแบบใหม 

ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม หรือจําลองงานตนฉบับในสวนอัน

เปนสาระสําคัญโดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม 

ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน” 
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มาตรา 12 “ งานใดอันมีลักษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้มารวบรวม หรือประกอบเขากัน  โดยไดรับอนุญาตจาก
เจาของลิขสิทธิ์  หรือเปนการนําเอาขอมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอาน
หรือถายทอดไดโดยอาศัยเครื่องกล หรืออุปกรณอื่นใดมารวบรวม หรือ
ประกอบเขากัน  หากผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันไดรวบรวมหรือ
ประกอบเขากันซึ่งงานดังกลาวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดลําดับใน
ลักษณะซึ่งมิไดลอกเลียนงานของบุคคลอื่น  ใหผูที่ไดรวบรวมหรือ
ประกอบเขากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่
มีอยูในงานหรือขอมูลหรือสิ่งอื่นใดของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกนํามา
รวบรวมหรือประกอบเขากัน”

ผูรวบรวมหรอืประกอบเขากันซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์
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สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์

เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตผูเดียว

ทําซ้ํา หรือดัดแปลง

เผยแพรตอสาธารณชน

ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และ สิ่งบันทึกเสียง 

ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น 

อนุญาตใหใชลิขสิทธิ์
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สิทธิทางเศรษฐกิจ

สิทธิทางศีลธรรม สิทธิของผูสรางสรรคที่จะ

ตดัสินใจวาเมื่อใดงานของตนควรจะนําออกสูสาธารณชน

แสดงตนวาเปนผูสรางสรรค

หามผูใดบิดเบือน ตดัทอน ดัดแปลง หรือทําโดยประการ

อื่นใดแกงาน จนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง         หรือ

เกียรตคิุณของผูสรางสรรค

สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ (ตอ)
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การละเมิดลิขสิทธิ์ (ตอ)

ละเมดิโดยตรง (ละเมดิขั้นตน)

ละเมดิโดยออม (ละเมดิขั้นรอง) 

ขาย ใหเชา ใหเชาซื้อ ฯลฯ

เผยแพรตอสาธารณชน

แจกจายในลกัษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์

นาํหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

@ เพื่อหากําไร 

@ ผูกระทาํรูหรือมีเหตุอันควรรูวางานนั้นทําขึน้โดยละเมิดลขิสิทธิ์
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คําพพิากษาฏีกาที่ 1908/2546 

มหาวิทยาลัยจําเลยที่ 2 เปนหนวยงานราชการ จัดพิมพตําราตาง 
ๆ ตามระเบียบ    วาดวยสํานักพิมพของมหาวิทยาลัยจําเลยที่ 2 
โดยมีคณะกรรมการบริหารของสํานักพิมพพิจารณาในขั้นตน 
และมีบรรณาธิการตรวจคุณภาพ ในการจัดพิมพหนังสือ "กล
ยุทธในการฝกอบรม" ของจําเลยที่ 1 ก็ไดดําเนินการตามขั้นตอน
ดังกลาว จึงยอมจะเปนเหตุใหจําเลยที่ 2 ไมอาจทราบในเบื้องตน
ไดวาหนังสือของจําเลยที่ 1 ดังกลาวเปนหนังสือที่เขียนขึ้นโดย
ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก
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สวนการจําหนายและเผยแพรตอ  สาธารณชนในระยะตอมานั้น 
เมื่อขอเท็จจริงฟงไมไดวา จําเลยที่ 2 รูอยูแลวหรือมีเหตุอันควรรู
วาหนังสือดังกลาวจําเลยที่ 1 เขียนขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรมของโจทก แลวจําหนายหรือเผยแพรตอสาธารณชน
ซึ่งหนังสือดังกลาวเพื่อการคา การกระทําของจําเลยที่ 2 จึงไม
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมของโจทก ตาม พ.ร.บ. 
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 31 (1) และ (2)
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การใชงานลิขสิทธิ์

การกระทําใดๆ แกงานลิขสิทธิใ์นสวนสาระสําคัญของงาน 

ทั้งหมดหรือบางสวน ตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์

หากไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ = ละเมิดลขิสิทธิ์
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ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์

หลัก : การกระทําใดๆ แกงานลิขสิทธิ์ในสวนสาระสําคัญของงานทั้งหมด

หรือบางสวน ตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์

ขอยกเวน : มาตรา 32 การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ไมถือ

เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากการกระทํานั้น

ไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของ

เจาของลิขสิทธิ์ และ

ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์

เกินสมควร
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วิจัยหรือศึกษางานนัน้อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร

ใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือตนเองและบุคคลอื่นใน
ครอบครัว

ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น

เสนอรายงานขาวทางสื่อมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ (ตอ)
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ใชเพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานตาม

กฎหมาย

ใชเพื่อประโยชนในการสอนอันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร

แจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศกึษา

ที่ไมเปนการกระทําเพื่อหากําไร

นํามาเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในขอสอบ

ขอยกเวนการละเมดิลิขสทิธิ์ (ตอ)
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แมจําเลยทั้งสองใหการวาจําเลยที่ 1 และที่ 2 จัดพิมพหนังสือขึ้นโดยมิได

แสวงหากําไรทางการคา และมหาวิทยาลัยจําเลยที่ 2 เผยแพรตําราและสิ่ง

ตีพิมพตั้งราคาจําหนายหนังสือใกลเคียงกับตนทุน       สวนจําเลยที่ 1 ซึ่ง

เปนอาจารยสังกัดจําเลยที่ 2 ไดรับคาตอบแทนจากงานเขียน แสดงวาการ

กระทําของจําเลยทั้งสองเปนการกระทําเพื่อหากําไรแลว แมจะไมไดหา

กําไรเทาธุรกิจเอกชนก็ตาม การจําหนายหรือเผยแพรตอ     สาธารณชน

ซึ่งหนังสือ "กลยุทธในการฝกอบรม" ของจําเลยที่ 1 จึงเปนการกระทํา

เพื่อหากําไรโดยรูอยูแลววางานนั้นไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน

วรรณกรรมของโจทก จึงเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมของ

โจทก

“กําไร” คาํพิพากษาฎีกาที่ 1908/2546 
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แมจําเลยที่ 1 เขียนหนังสือ"กลยุทธในการฝกอบรม" เพื่อใชเปนเอกสาร
ประกอบการสอนและเปนผลงานทางวิชาการที่จําเลยที่ 1 ใช
ประกอบการพิจารณาขอรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย      อันอาจ
ถือไดวาเปนการวิจัยงานหรือทําซ้ําและดัดแปลงโดยผูสอนเพื่อแจกจาย
แกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา โดยไมไดหากําไรซึ่งจะเขา
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 วรรคสอง (1) และ (7) แต
จําเลยที่ 1 ไดกระทําการถึงขั้นจัดพิมพเพื่อจําหนายแกบุคคลทั่วไป โดย
จําเลยที่ 1 ไดรับคาตอบแทนในงานเขียนดังกลาว แมจะไดรับในอัตรา
ต่ําสุดก็ถือไดวาเปนการกระทําเพื่อหากําไรแลว การกระทําของ จําเลยที่ 1 
จึงไมเขาขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาว
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ไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติและ

ไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายเกินสมควร

คําพิพากษาฎีกาที 1908/2546  หนังสือ "กลยุทธในการฝกอบรม" มีการจัดพิมพ

จําหนายรวม 2 ครั้ง  จํานวน 1,500 เลม มีวางจําหนายที่รานขายหนังสือในราคา

เลมละ 165 บาท โดยจําเลยที่ 1 ไดทําซ้ําและดัดแปลงขอความและสาระสําคัญ

ตาง ๆ จากหนังสือของโจทก เมื่อจําเลยที่ 1 จัดทําหนังสือซึ่งมีลักษณะทํานอง

เดียวกับงานที่โจทกสรางสรรคขึ้นออกจําหนาย จึงเปนการแบงตลาดของ

ผูบริโภคซึ่งจะซื้อหนังสือประเภทดังกลาวออกไปสวนหนึ่ง อันเปนการขัดตอ

การแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิข สิทธิ์ตามปกติของโจทกและ

กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของโจทกเกินสมควร การ

กระทําของจําเลยที่ 1 จึงไมเขาขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537มาตรา 32 วรรคหนึ่ง
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การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอน

ตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยมีการรบัรูถึง

ความเปนเจาของลิขสิทธิ์

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ (ตอ)
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คําพิพากษาฎีกาที 1908/2546

จําเลยประพันธหนังสือ โดยมีขอความที่เหมือนและคลายกับ
ขอความที่ปรากฏอยู ในหนังสือที่ โจทก เปนผูสร างสรรค 
โดยเฉพาะในสวนอันเปนสาระสําคัญของงานประมาณ 30 หนา 
จากจํานวนประมาณ 150 หนา ขอความบางตอนมีลักษณะเกือบ
เหมือนกันคําตอคําบางตอนมีลักษณะดัดแปลงใหตางกันเล็กนอย 
และบางตอนก็เพียงแตปรับเปลี่ยนหัวขอเล็กนอยเทานั้น ซึ่งยากที่
จะเกิดขึ้นไดโดยบังเอิญ การกระทําของจําเลยที่ 1 จึงเปนการ
ทําซ้ําและดัดแปลงงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของโจทกเมื่อ
จําเลยที่ 1 กระทําไปโดยไมไดรับอนุญาตจากโจทก จึงเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก
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การรับรูความเปนเจาของลิขสิทธิ์

ระบุชื่อเจาของลิขสิทธิ์ และ/หรือ

ผูสรางสรรค

ชื่อผลงาน (ถามี)

แหลงที่มา (ถามี)
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โปรแกรมคอมพิวเตอร

วิจัยศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรนัน้

ใชเพื่อประโยชนของเจาของ

ดัดแปลงในกรณีที่จําเปนแกการใช

เพื่อเกบ็รักษาไวสําหรับการอางอิง หรือคนควาเพื่อประโยชน

สาธารณะ

ฯลฯ

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ (ตอ)
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การทําซ้ําโดยบรรณารกัษของหองสมุดซึ่งมิไดมี

วัตถุประสงคเพื่อหากําไร

ทําซ้ําเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น

การทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอื่นเพื่อ

ประโยชนในการวิจัยหรือศึกษา

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ (ตอ)
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การวาดเขียน  การเขียนระบายสี  การแกะลายเสน  การปน  การแกะสลัก  
การพิมพภาพ  การถายภาพ  การถายภาพยนตร  หรือการแพรภาพซึ่งงาน
สถาปตยกรรม  

การถายภาพหรือถายภาพยนตรหรือการแพรภาพซึ่งงานใด ๆ อันมี
ศิลปกรรมใด   รวมอยูเปนสวนประกอบ

การทําซ้ํา  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการโดยเจาพนักงานซึ่งมี
อํานาจตามกฎหมาย หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานดังกลาว  ซึ่งงาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ และที่อยูในความครอบครองของทาง
ราชการ  มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์  ถาไดปฏิบัติตามมาตรา 32 
วรรคหนึ่ง”

ขอยกเวนการละเมดิลิขสทิธิ์ (ตอ)
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เกณฑการพิจารณาในการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม

การใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการละเมิด

ลิขสิทธิ์ พิจารณาจากหลักเกณฑ 4 ประการ

วัตถปุระสงคและลักษณะของการใชงานลขิสิทธิ์

ลักษณะของงานอันมีลขิสิทธิ์

ปริมาณและเนื้อหาที่เปนสาระสําคัญที่ถูกนาํไปใชเมื่อเทียบกบั

เนื้อหาทั้งหมด

ผลกระทบตอตลาดหรือมลูคาของงานอันมีลขิสิทธิ์
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การปกปองงานลิขสิทธิ์

ระบบการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ไมใชเงื่อนไขการไดลิขสิทธิ์

เปนขอสันนิษฐานและหลักฐานเบื้องตนในการแสดงความเปน

เจาของลิขสิทธิ์

เปนหลักประกนัการกูยืมเงินจากธนาคารที่เขารวมโครงการ

เปนขอมูลของกรมฯ
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ผูสรางสรรคควรระบุขอมูลที่เกี่ยวของกับงานที่ตนได

สรางสรรคขึ้น เพื่อประโยชนของผูที่ประสงคจะใชงานหรือ

ตดิตอขออนญุาต

   เชน ชื่อผลงาน ชื่อผูสรางสรรค ชื่อเจาของลิขสิทธิ์ ชื่อ

สํานักพิมพ ปที่สรางสรรค  ปที่พิมพหรือโฆษณา ปริมาณที่

อนุญาตใหใชงานไดโดยไมตองขอความยินยอม

การปกปองงานลิขสิทธิ์ (ตอ)
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เมือ่ถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธิ์...

รวบรวมผลงานตนฉบับที่เขียนไวในแตละครั้ง 

รวบรวมเอกสารหลักฐานการตีพิมพครั้งแรก

จัดเตรียมและตรวจสอบสัญญาการอนุญาตใหใชงานลิขสิทธิ์ (ถามี) 

จัดหาพยานบุคคลที่อางอิงไดวาผูเขียนเปนผูสรางสรรคจริง

ตรวจสอบและเปรียบเทียบงานเขียนวาละเมิดลิขสิทธิ์ของผูกลาวหาหรือไม

คูกรณอีาจนําขอพิพาทสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท

หากไกลเกลี่ยไมสําเร็จ คูกรณีอาจนําขอพิพาทเขาสูอนุญาโตตุลาการ

เพื่อตัดสินชี้ขาด (คําตัดสินถือเปนที่สุด)
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สรปุ

การสรางสรรคงานดวยตนเอง : ดีที่สุด และ ปลอดภัยที่สุด

ถานํางานของผูอื่นมาใช ตองอางอิงและใชโดยเหมาะสม

หากถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธิ์ ใหพิจารณาวา

งานที่นาํมาใชนัน้ เปนงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไม

ถางานนั้นเปนงานลิขสิทธิ์ งานนั้นยังอยูภายใตอายกุารคุมครองลิขสิทธิ์
หรือไม

ถางานนั้นยังอยูในอายุการคุมครอง การนํางานนั้นมาใชเขาขอยกเวนใน 
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม

หากละเมดิลิขสิทธิ์จริง ใหเปดเจรจาไกลเกลี่ย
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