กฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ตัวการตูน
เนื้อหาหนานี้ไดรวบรวมมาและเรียบเรียงจากเว็บบอรดภายในเว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา มี
จุดประสงคเพื่อเผยแพรใหกับสมาชิกเพื่ออานและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฏหมายตางๆที่ควรรูเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ เพื่อปองกันบุคคลที่ฉวยโอกาสตรวจจับ และขมขูจากความรูเทาไมถง
ึ การณของผูจา
ํ หนายสินคา
ทานสามารถนําเนื้อหาในหนานี้ไปเผยแพรหรือสงตอไดฟรีโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น JJTOY ขอขอบคุณ
ขาราชการและเจาหนาที่กรมทรัพยสินทางปญญาที่เอาใจใสดูแลชวยเหลือใหขอมูลที่ดีๆกับประชาชน
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิของผูสรางสรรคแตเพียงผู
เดียวที่จะกระทําได (เชนการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร ให
เชา หรืออนุญาตใหใชสิทธิ์) เกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ที่ได
สรางสรรคขึ้น (เชน วรรณกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร
ดนตรีกรรม ศิลปกรรม นาฎกรรม ภาพยนตร โสตทัศนวัสดุ
สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ และงานอื่นใดใน
แผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร และศิลปะ) พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กําหนดใหสิทธิในการคุมครองแกงาน
อันมีลิขสิทธิ์ทันทีเมื่อไดสรางสรรคงานขึ้นมา จึงไมมีการจด
ทะเบียนคุมครองลิขสิทธิ์ แตกรมทรัพยสินทางปญญา ไดมี
บริการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์ โดยมีวัตถุประสงคในการ
รวบรวม และสรางฐานขอมูลผลงานลิขสิทธิ์ เพื่อใชเปน
แหลงคนควา และสืบหาเจาของผลงานได
ลิขสิทธิ์ หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกให
เพื่อคุมครองการประดิษฐคิดคน หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด
ลิขสิทธิ์ เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่งที่
เกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษย โดยแสดงออกเปน
งานประเภทตาง ๆ คือ วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งาน
แพรเสียงแพรภาพ และงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ งานอันมีลิขสิทธิ์จะไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายทันทีที่มี ผูทําหรือผูกอใหเกิด
งานนั้นขึ้น โดยมิตองจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุมครอง
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยนั้นจะไดรับความคุมครองทันทีโดยอัตโนมัติ จึงไมมีระบบจดทะเบียนรับความ
คุมครองสิทธิแตอยางใด แตมีระบบการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เพื่อเปนหลักฐานของทางราชการ และประโยชนในเชิง
พาณิชยเทานั้น ดังนั้น เครื่องหมาย R เปนสัญลักษณ แสดงถึงการมีลิขสิทธิ์ในผลงานที่ไดสรางสรรคขึ้น
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ใหความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

งานวรรณกรรม (หนังสือ สิ่งเขียน สิ่งพิมพ)
งานนาฎกรรม (ทาเตน ทารํา)
งานศิลปกรรม (ภาพเขียน ภาพวาด)
งานดนตรีกรรม (เนื้อเพลง ทํานองเพลง)
งานโสตทัศนวัสดุ (ดีวีดี วีซีดี)
งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี)
งานภาพยนตร
งานแพรเสียงแพรภาพ (งานที่นําออกสูสาธารณชนโดยทางวิทยุ โทรทัศน)
งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ

ซึ่งไดรับความคุมครองทันทีโดยไมตองจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุมครองสิทธิแตอยางใด และการ
คุมครองดังกลาวจะคุมครองในประเทศที่เปนสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบริ์น จํานวน 160 ประเทศ และสมาชิก WTO
ซึ่งมีความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา จํานวน 148 ประเทศ
สําหรับรายชื่อประเทศภาคีสามารถตรวจสอบไดที่ www.wipo.int (รายชื่อประเทศภาคีอนุสัญญากรุงเบิรน)
และ www.wto.org (รายชื่อภาคีของความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา TRIPS) ในการ
นําผลงานอันมีลข
ิ สิทธิ์ของผูอื่นออกเผยแพร ควรเคารพสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ดวยการขออนุญาตกอนทุกครั้ง ซึ่ง
ถาหากประเทศมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในอัตราที่สูงก็อาจจะมีผลกระทบตอการลงทุนของตางชาติดวย
สวนงานที่ถือวาไมเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ ไดแก
1. ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสาร อันมิใชงานในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ
2. รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

3. ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือตอบโตของกระทบวง ทบวง กรม หรือหนวยงาน
อื่นใดของรัฐ หรือของทองถิ่น
4. คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
5. คําแปลและการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ตามขอ 1-4 ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือ หนวยงาน อื่นใดของรัฐ หรือ
ของทองถิ่นจัดทําขึ้น
สิทธิบัตร หมายถึง สิทธิพิเศษที่กฎหมายบัญญัติใหเจาของสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแตเพียงผู
เดียว ในการแสวงหาผลประโยชนจากการประดิษฐ หรือการออกแบบผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิบัตรนั้น เชน การผลิตและ
จําหนาย เปนตน และสิทธิที่วานี้จะมีอยูเพียงชวงระยะเวลาที่จํากัดชวงหนึ่งเทานั้น สิทธิบัตรจะแบงออกเปน 2
ประเภท คือ
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลัษณะองคประกอบโครงสราง หรือกลไก
ของผลิตภัณฑ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การรักษษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือทําใหเกิด
ผลิตภัณฑขึ้นใหมที่แตกตางไปจากเดิม
2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะภายนอกของ
ผลิตภัณฑที่แตกตางไปจากเดิม
ความแตกตางของลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตร ดังนี้
1. ลิขสิทธิ์ เปนสิทธิที่เกิดขึ้นทันทีที่มีการสรางสรรคผลงาน และมิตองจดทะเบียน ไมตองเสีย
คาธรรมเนียมแตอยางใด อายุการคุมครองลิขสิทธิ์มีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรคและมีอยูตอไปอีกเปนเวลา 50 ป
นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย ซึ่งเมื่ออายุควมคุมครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลง งานลิขสิทธิ์จะตกเปนสาธารณะ ผูใด
นํามาทําซ้ําจึงไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
2. สิทธิบัตร จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ และสิทธิบัตรการออกแบบ ทั้งสอง
ประเภทจะตองเปนผลงานที่คิดขึ้นมาใหม ยังไมเคยมีและเผยแพรที่ไหนมากอนทั้งในประเทศ และตางประเทศจะตอง
มีการจดทะเบียน และเสียคาธรรมเนียม ตวมถึงกําหนดอายุในการคุมครอง ถาเปนสิทธิบัตรการประดิษฐมีอายุการ
คุมครอง 20 ป นับแตวันขอรับสิทธิบัตร สวนสิทธิบัตรการออกแบบมีอายุการคุมครอง 10 ป นับแตวันขอรับสิทธิบัตร
เมื่ออายุการคุมครองสิ้นสุดลงแลว ผลงานก็ตกเปนสาธารณชน ผูใดจะนําไปทําซ้ําไดโดยไมมีความผิด
การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กําหนดไวเปน 2 กรณี คือ
ขอ 1. กรณีที่ยังไมมีการโฆษณาผลงานสรางสรรค ผูสรางสรรคตองมีคุณสมบัติดังนี้ (มาตรา 8(1) )
- ผูมีสัญชาติไทย / สัญชาติประเทศภาคีซึ่งไทยเปนภาคีอยูดวย
- ผูที่อยูในราชอาณาจักร / ในประเทศไทยภาคีซึ่งไทยเปนภาคีอยูดวย ตลอดระยะเวลา / เปน
สวนใหญในการสรางสรรคงาน
ขอ 2. กรณีที่ไดมีการโฆษณาผลงานสรางสรรคแลว ผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ ดังนี้
(มาตรา 8(2) )
- ไดมีการโฆษณาครั้งแรกในประเทศไทย หรือประเทศภาคีฯ ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
- การณีที่ไดมีการโฆษณาครั้งแรกในประเทศอื่น ๆ ที่ไมเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองลิขสิทธิ์ แตไดโฆษณางานดังกลาวในประเทศไทย / ประเทศภาคีฯ ภายใน 30 วัน นับแตไดมก
ี ารโฆษณา
ครั้งแรก
- ผูสรางสรรคเปนผูมีลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ 1 ในขณะที่มีการโฆษณาครั้งแรก
- ผูสรางสรรคตองเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
การคุมครองลิขสิทธิ์ (copyright) เกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติ ทันทีที่ผูสรางสรรค (บุคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล) ไดสรางสรรคผลงานเสร็จ จึงไมมีระบบ จด
ทะเบียนคุมครองสิทธิ งานลิขสิทธิ์แบงออกเปน 9
ประเภท คือ งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งาน
ศิลปกรรม งานดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่ง
บันทึกเสียง งานแพรเสียง แพรภาพ และงานอื่นใน
แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ที่
ไม สามารถจัดเปนงานหนึ่งงานใดที่กลาวมาแตตน กรม
ทรัพยสินทางปญญาไดจัดใหมี บริการรับแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์เพื่อเปนหลักฐานของทางราชการ และใช
ประโยชนเชิง พาณิชย ซึ่งการแจงขอมูลดังกลาวมิใช
เปนสิ่งที่ทําใหเกิดสิทธิแกผูมาแจงขอมูลแตอยางใด
การยื่นคําขอการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตองใชหลักฐาน ดังนี้
1. แบบ ลข.01 จํานวน 2 ชุด ( กรอกขอความโดยการพิมพ)
2. สําเนาผลงานลิขสิทธิ์ จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาบัตรประชาชน (ในกรณีเจาของลิขสิทธิ์ เปนบุคคลธรรมดา )
4. หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน นับแตวันออกหนังสือรับรอง (ในกรณีเจาของลิขสิทธิ์
เปนนิติบุคคล)

5. หนวยงานหรือองคกรของรัฐบาล ใชสําเนาหนังสือแตงตั้งผูบริหารหนวยงานหรือองคกร
6. มูลนิธิ ใชสําเนาหนังสือการจดทะเบียนตั้งมูลนิธิ
7. สําเนาหนังสือแตงตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอํานาจ (ติดอากร 30 บาท) พรอมสําเนาบัตรประชาชนของ
ตัวแทนหรือผูรับมอบอํานาจ (สําเนาทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง)
สัญลักษณ C ในวงกลม เปนสัญลักษณที่แสดงถึงความมี
ลิขสิทธิ์ซึ่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 ไดใหความคุมครองแกงาน งาน
สิทธิบัตรการประดิษฐ และการออกแบบผลิตภัณฑ รวมทั้งเครื่องหมาย
การคา (โลโก/ยี่หอ) เปนงานทรัพยสินทางปญญาที่ตองขอจดทะเบียน
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา
กรมทรัพยสินทางปญญามีบริการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เพื่อเปน
ฐานขอมูลของกรม และเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย ในการตรวจคน
ขอมูลลิขสิทธิ์สามารถตรวจสอบขอมูลไดโดยยื่นแบบฟอรมขอตรวจคน
งานลิขสิทธิ์ที่กรมทรัพยสินทางปญญา สํานักลิขสิทธิ์ ชั้น11 ซึ่งตอง
มีรายละเอียดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ชื่อเจาของสิทธิ์
(2) บริษัทเจาของสิทธิ์
(3) ชื่อตัวการตูนที่ตองการตรวจสอบ
คดีละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 66 บัญญัติใหเปนความผิดอันยอมความได ซึ่งการ
ดําเนินคดีจะตองรองทุกขภายใน 3 เดือนนับแตวันที่รูวามีการกระทําความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด หรือภายใน 10
ป นับแตวันละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สําหรับกรณีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์จะตองดําเนินการ
ดังนี้
1. ความผิดตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เปนความผิดอันยอมความได ผูเสียหายจะตองมีการรองทุกข
กอนที่จะนําเจาพนักงานตํารวจไปจับกุมผูกระทําความผิด
2. การรองทุกขใหดําเนินคดีกับผูประกอบการที่เปนภัตตาคาร รานอาหารที่มีดนตรี รานเปดใหบริการคารา
โอเกะและตูเพลง หยอดเหรียญหรือรานอื่นที่ประกอบการทํานองเดียวกัน ใหพนักงานสอบสวนตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานใหแนชัดกอนวาผูรองทุกขเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือเปนผูไดรับสิทธิ์หรือเปนผูรับมอบอํานาจจากเจาของผูมี
สิทธิ์ที่แทจริง และเอกสารที่นํามาแสดงเปนเอกสารที่ถูกตอง
3. พนักงานสอบสวนจะตองตรวจสอบใหชัดเจนวาผูรองเปนเจาของลิขสิทธิ์อยางไร ไดสิทธิมาโดยวิธีใด
4. กรณีมอบอํานาจใหรองทุกขหนังสือมอบอํานาจใหรองทุกขจะตองเปนฉบับจริง ตรวจสอบบัตรตัวแทน
ผูรับมอบอํานาจดําเนินคดีโดยกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่องายตอการตรวจสอบและใชแสดงตอเจาพนักงานตํารวจ ที่
ปฏิบัติหนาที่ในการสืบสวน จับกุมผูกระทําความผิด
กรณีมีขอสงสัยวางานลิขสิทธิ์ดังกลาวละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม สามารถสอบถามกับเจาของลิขสิทธิ์ได
โดยตรง หรือสอบถามจากแหลงที่มาของสินคาที่ไดรับมาวาสินคาดังกลาวเปนสินคาละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม และเมื่อ
ถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธิ์ สิ่งแรกที่ตองกระทําคือ ขอตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานดังนี้
1. หลักฐานการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เนื่องจากคดีละเมิดลิขสิทธิ์เปนคดีความผิดตอ
สวนตัว เจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจจะตองแจงความรองทุกขเสียกอน เจาหนาที่ตํารวจจึงจะมีอํานาจ
ในการจับกุมดําเนินคดีได และคดีนี้สามารถระงับไดดวยการถอนคํารองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความกันโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย
2. หลักฐานแสดงความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์หรือการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์โดยวิธีใด อาทิเชน คายเทป
เปนเจาของงานสิ่งบันทึกเสียง (เทป,ซีดี) หรือนักแตงเพลงที่เปนเจาของงานดนตรีกรรม (เพลง) เปนตน
3. หลักฐานการมอบอํานาจใหตัวแทนมาดําเนินคดี เชน เอกสารหมดอายุหรือไม การมอบอํานาจถูกตอง
หรือไม มีอํานาจในการรองทุกข ถอนคํารองทุกข หรือยอมความหรือไม เปนตน
4. บัตรตัวแทนผูรับมอบอํานาจดําเนินคดีทรัพยสินทางปญญา ซึ่งออกโดยกรมทรัพยสินทางปญญาถูกตอง
หรือไม หมดอายุหรือไม
5. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ตํารวจ
การขอตรวจสอบวาบุคคลใดเปนตัวแทนจากเจาของลิขสิทธิ์ใหมาดําเนินคดีแกผูกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์
ใหดูจากหนังสือมอบอํานาจวาใหดําเนินคดีได และมีระยะเวลามอบอํานาจเทาใด จึงจะมีสิทธิ์ฟองรองได ถาดําเนินคดี
ภายในระยะเวลานั้น อนึ่งหากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอสํานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา
1. งานลิขสิทธิ์ทั่วไปมีอายุการคุมครองตลอดอายุผูสรางสรรค และอีก 50 ป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความ
ตาย
2. นิติบุคคล 50 ป นับแตวันสรางสรรคงาน ถาระหวางนั้นมีการโฆษณาก็ใหนับจากวันโฆษณาครั้งแรก
3. งานภาพถายโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียงแพรภาพ 50 ป นับแตวันสรางสรรคงาน ถาระหวาง
นั้นมีการโฆษณางานก็ใหนับจากวันโฆษณาครั้งแรก
4. งานศิลปประยุกต 25 ป นับแตวันสรางสรรคงาน ถาระหวางนั้นมีการโฆษณางานก็ใหนับจากวันโฆษณา
ครั้งแรก โปรแกรมคอมพิวเตอรจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
สวนเครื่องคอมพิวเตอรจะไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร เมื่อไดจดทะเบียนแลว

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไดกําหนดระยะเวลาการคุมครองงานศิลปกรรม โดยทั่วไปมีตลอดอายุ
ของผูสรางสรรค และมีผยูตอไปอีก 50 ป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย ภาพวาด หรือตัวการตูนอันถือวาเปนงาน
อันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรม เมื่อหมดอายุการคุมครองตามกฎหมาย งานเหลานั้นตกเปนสาธารณะ การกระทําใด ๆ
แกงานศิลปกรรมเหลานั้นไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ งานอันมีลิขสิทธิ์จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายทันทีที่
สรางสรรค การที่จะทราบวาอายุการคุมครองครบเมื่อไหร ก็ตองทราบวางานนั้นสรางสรรคหรือโฆษณาเมื่อใด
ความคุมครองสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น เปนระบบที่ไมตองมีการจดทะเบียนและไดรับความคุมครองทันที
ที่มีการสรางสรรคงานตามกฎหมาย หากผูใดนํางานลิขสิทธิ์ดังกลาวไปทําซ้ํา ลอกเลียน หรือดัดแปลง โดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ยอมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ และมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเจาของลิขสิทธิ์จะสามารถ
แจงความรองทุกข และดําเนินคดีกับผูละเมิดไดทันที กรมทรัพยสินทางปญญา ไดจัดใหมีบริการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์
ประชาชนทั่วไป สามารถตรวจสอบไดวา ใครเปนเจาของลิขสิทธิ์
กรมทรัพยสินทางปญญาไดมีบริการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชยและเปนฐานขอมูลใน
การติดตอกับเจาของลิขสิทธิ์ในการขออนุญาตใชสิทธิ โดยมีหลักฐานดังตอไปนี้
1. แบบ ลข.01 และสําเนา 2 ฉบับ
2. หลักฐานแสดงความเปนเจาของลิขสิทธิ์
3. ผลงานลิขสิทธิ์ ซึ่งแสดงรายละเอียดการสรางสรรคงานลักษณะตางๆ จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาบัตรประชาชน โดยรับรองสําเนาถูกตอง
5. เอกสารอื่นๆ เชน หนังสือมอบอํานาจ โดยยื่นแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดที่ งานบริการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์
กรมทรัพยสินทางปญญา หรือสํานักงานพาณิชยจังหวัด
ความผิดอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น เปนอํานาจหนาที่ของศาลที่จะเปนผูชี้ขาดวาการกระทําดังกลาว
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไมรวมถึงการพิจารณาคาเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่ทั้งฝาย(เจาของ
ลิขสิทธิ์และ ผูละเมิดลิขสิทธิ์)จะตองพิสูจนและนําสืบกันในชั้นศาลเปนกรณีๆไป ซึ่งคาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นโดยหลัก
แลวศาลจะพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นวาเปนการกระทบกระเทือนสิทธิของ เจาของลิขสิทธิ์มากนอยเพียงใด
และเปนความเสียหายที่แทจริงหรือไม โดยเปนหนาที่ของฝายเจาของลิขสิทธิ์ที่จะตองพิสูจนใหไดวาตนไดรับความ
เสียหายตามที่รองขอ และศาลจะเปนผูพิจารณาวาความเสียหายที่เกิดขึ้นพอสมควรแกเหตุที่ละเมิดหรือไม หรือศาล
อาจมีคําสั่งไมปรับก็ได
การจําหนายสินคาใหถูกตองตามกฎหมาย ควรสอบถามขอมูลจากตัวแทนที่รับมอบอํานาจในประเทศไทย
เสียกอนวาแหลงจําหนายใดมีลิขสิทธิ์ถูกตอง สวนการซื้อสินคาที่มีผูผลิตเพื่อใชเปนตัวอยางในการขายตอ หรือขอ
ถายรูปโดยไดรับอนุญาต และถามีผูสนใจจึงไปสั่งจากผูผลิตสงมาขาย ไมเขาขายการละเมิดลิขสิทธิ์
การจําหนายสินคาประเภทตางๆหากเปนสินคาที่ถูกตองตามกฎหมาย สามารถทําได และการรับสินคามา
จําหนายจะตองเปนแหลงที่นาเชื่อถือไดและผูผลิตจะตองมีหนังสืออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ใหสามารถผลิตสินคา
ประเภทนั้นๆออกจําหนายได
ตัวการตูน ถือเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรม
ลักษณะงานจิตรกรรมซึ่งเจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่
จะทําซ้ําหรือดัดแปลง เผยแพรตอสาธารณชน ใหประโยชนอัน
เกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิขางตนโดยจะ
กําหนดเงื่อนไขอยางใดหรือไมก็ได แตจะกําหนดในลักษณะที่
เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมไมได โดยกฎหมาย
ลิขสิทธิ์จะใหความคุมครองตลอดชีวิตของผูสรางสรรค และ
ตอไปอีก 50 ป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย แมแตการนํา
รูปตัวการตูนมาวาดบนวัสดุตางๆโดยไมไดรับอนุญาตจาก
เจาของลิขสิทธิ์ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการทําซ้ํา
ขณะเดียวกันอาจจะเปนการเผยแพรตอสาธารณชนอีกดวย
รูปการตูนถือเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงาน
ศิลปกรรม (ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) ซึ่งไดรับความ
คุมครองทันทีที่สรางสรรค โดยไมตองจดทะเบียน อาจพิจารณา
จากคุณภาพของสินคาและราคาสินคาเมื่อเทียบกับสินคาที่ถูก
กฎหมายชนิดเดียวกันการจําหนายสินคาที่มีตัวการตูนจะตอง
จําหนายสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองเทานั้น แตไมตองขออนุญาต
จากเจาของลิขสิทธิ์ สําหรับการพิจารณาวาสินคาใดเปนสินคาที่
มีลิขสิทธิ์ ถูกตองหรือไม ในกรณีที่เปนการจําหนายสินคาที่เปน
ลักษณะหาบเรแผงลอยนั้นสามารถสอบถาม รายละเอียดไดที่ กรมพัฒนาธุรกิจการคา วากรณีดังกลาวจะตองมีการขึ้น
ทะเบียนพาณิชยหรือไม อยางไรก็ดี การจําหนายสินคาในรานที่มีที่อยูที่ชัดเจนจะตองไปจดทะเบียนพาณิชย ณ กรม
พัฒนาธุรกิจการคา หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจทุกจังหวัดทุกจังหวัด
Sanrio kitty ถือเปนงานที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ประเภท งานศิลปกรรม ปจจุบัน
บริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการคาภายใตชื่อ Hello Kitty คือ บริษัท ชวลิต แอนด แอชโซซิเอทส
จํากัด

ตัวการตูน Kitty บริษัท แซนริโอ คัมปะนี ลิมิเต็ด ประเทศญี่ปุนเปนเจาของเครื่องหมายการคาและ
เจาของลิขสิทธิ์ตัวการตูน และไดมอบอํานาจใหบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จํากัด เปนตัวแทนในการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาเพื่อขอรับความคุมครองในประเทศไทย สําหรับการจําหนายสินคาคิตตี้ จะตองตรวจสอบ
วาตัวแทนผูผลิตไดรับอนุญาตใหผลิตสินคาดังกลาวหรือไม และตัวแทนผูจําหนายควรมีหนังสือรับรองวาสินคา
ดังกลาวเปนสินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง ในสวนของการนําเขาสินคาดังกลาวมาจําหนายนั้นสามารถทําไดแตตองเปน
สินคาที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองเชนกัน
อุตราแมน เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุนและไดรับความคุมครองใน
ประเทศไทยดวย ปจจุบันมีการอางสิทธิอุลตราแมนของไทย คือนายสมโพธิ แสงเดือน
ฉาย ซึ่งแจงผลงานลิขสิทธิ์ไวที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยไมไดใชชื่ออุลตราแมน
แตใชชื่อวายอดมนุษย
Popeye ปจจุบันเปนของบริษัท King features Syndicate และเครื่องหมาย
การคา Popeye ไดมีการจดทะเบียนไวในประเทศไทยแลว โดยสามารถคนหา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Popeye ไดจาก www.kingfeatures.com และตรวจสอบ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไดที่กรมทรัพยสินทางปญญา
ซุปเปอรแมน สไปเดอรแมน และแบทแมน ลวนเปนงานสรางสรรคอันมีลิขสิทธิ์ ลักษณะโดดเดนประการ
หนึ่งซึ่งเปนเอกลักษณของตัวการตูนที่บุคคลทั่วไปสามารถพิจารณาแยกแยะได และถือไดวาเปนสาระสําคัญของงาน
สรางสรรคนั้นคือชุดที่ตัวการตูนสวมใสอยู การจําลองชุดซึ่งเปนสาระสําคัญแลวนํามาดัดแปลงมาใสกับตัวการตูนของ
ตนนั้น ไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นมาใหมแตอยางใด เมื่อบุคคลทั่วไปเห็นงานดัดแปลงชิ้นนี้ก็อาจเขาใจผิดได
วางานนีเ้ ปนงานชิ้นใหมของเจาของลิขสิทธิ์ในตัวการตูนดังกลาว และอาจกระทบกระเทือนตอสิทธิของเจาของ
ลิขสิทธิ์ได ถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
สุนัข TOY’S YARD ที่ไดวาดขึ้นที่เปนตัวการตูน เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงาน ศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม แมจะไดสรางสรรคในประเทศฮองกง หรือในประเทศอื่นๆที่เปนสมาชิกของอนุสัญญากรุงเบริ์น หรือ WTO (
World Trade Organization )งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นๆ ก็จะไดรับความคุมครองในทุกประเทศที่เปนสมาชิกของ
อนุสัญญาดังกลาวโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย แตอยางไรก็ดี คําวา TOY’S YARD และรูปสุนัข อาจไดรับ
ความคุมครองตามกฏหมายเครื่องหมายการคา ซึ่งคุมครองโดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเทานั้น และจะ
คุมครองเฉพาะในประเทศที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ตัวละครสุดสาครและหนุมาน แมเปนตัวละครที่มีมานานแลว แตถา ผูสรางสรรคไดใชความวิริยะอุสาหะ
ในการสรางสรรคจากตัวละครดังกลาวมาเปนตัวการตูนขึ้นมาใหม โดยไมไดลอกเลียนผูอื่น และเปนงานที่มีลักษณะ
แตกตางจากงานที่มีอยูเดิม ผูสรางสรรคงานดังกลาวยอมเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น แตอยางไรก็ดี ผูสรางสรรค
งานดังกลาวไมมส
ี ิทธิหามผูอื่นในการสรางสรรคตัวการตูนจากตัวละครดังกลาวได ถาหากงานที่ผูอื่นสรางสรรคขึ้นนั้น
เปนการสรางสรรคโดยใชความวิริยะอุสาหะในการสรางสรรคเอง และไมไดลอกเลียนแบบงานของผูอื่น และผูนั้นยอม
เปนเจาของลิขสิทธิ์ในตัวงานที่ไดสรางสรรคขึ้มมาเองเชนกัน
ตุกตาที่ทําดวยมือ เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม หากงานดังกลาวไดสรางสรรคขึ้นดวย
ความคิดสรางสรรค และเกิดจากความวิริยะอุตสาหะพอสมควร อยางไรก็ตาม การสรางสรรคดังกลาวจะตองไม
ลอกเลียนแบบงานของบุคคลอื่น มิฉะนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได กรณีการนําผลงานดังกลาวออกจําหนาย
นั้น อาจจะตองจดทะเบียนพาณิชย
แบบตุกตา หรือเสื้อผาของตุกตา เปนงานอันมีลข
ิ สิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม หากงานดังกลาวได
สรางสรรคขึ้นดวยความวิริยะอุตสาหะพอสมควร โดยจะไดรับการคุมครองทันทีที่ไดสรางสรรคผลงานขึ้น โดยไมตอง
ทําการจดทะเบียนเพื่อคุมครองสิทธิแตอยางใด ดังนั้นเมื่อกฎหมายลิขสิทธิ์ไมมีระบบการจดทะเบียน และไมมีระบบ
การตรวจสอบ ผูที่สรางสรรคผลงานอาจไมไดมาแจงขอมูลตอกรมทรัพยสินทางปญญา ดังนั้นหากมีการสรางสรรค
ผลงานจากความคิดริเริ่มของตนเอง แมงานสรางสรรคอาจจะมีบางสวนที่คลายคลึงกันบางแตหากไดสรางสรรคขึ้น
โดยความคิดสรางสรรคของตนเองไมไดลอกเลียนงานความคิดสรางสรรคของผูอื่นแลว งานดังกลาวก็ไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ภาพที่ปกหรือสกรีนลงบนเสื้อ เขาขายเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภท ศิลปกรรมที่ไดรับความคุมครองตาม
กฎหมาย หากจะนําสินคามาขายอีกทอดหนึ่ง ควรสอบถามตัวแทนจําหนายสินคา วาสินคาที่นํามาขายมีลิขสิทธิ์ที่
ถูกตองหรือไม หากผูขายไมแนใจก็ ไมควรจะซื้อมาจําหนาย
งานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักรสาน เสนหวายเทียม ไมถือวาเปนงานที่จะไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ งานหัตถกรรม เชน เครื่องจักรสาน ดังกลาว หากไดมีการออกแบบเปนผลิตภัณฑใหม เพื่อ
อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมจะสามารถขอรับความคุมครองฯ ในทรัพยสินทางปญญาประเภทสิทธิบัตรได ดังนั้น จึงควร
ตรวจสอบกอนจะผลิตสินคาวาไดมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรไวหรือไม และหมดอายุความคุมครองตามกฎหมายหรือยัง
งานหัตถกรรมประเภทของเลนไม อาจเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงาน
ศิลปกรรม ซึ่งไดรับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคผลงานโดยไมตองจดทะเบียน หรือ
อาจเขาขายงานสิทธิบัตร ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งเปนแนวความคิดสรางสรรค
เกี่ยวกับรูปรางลักษณะภายนอกของ ผลิตภัณฑ ที่แตกตางไปจากเดิม โดยมีเงื่อนไขหรือ
ลักษณะของการขอรับความคุมครองสิทธิบัตร ดังนี้
(1) ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม ที่ยังไมมีใชแพรหลายในประเทศหรือ
ยังไมไดเปดเผยสาระสําคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพกอนวันขอรับสิทธิบัตร
หรือไมคลายกับแบบผลิตภัณฑที่มีอยูแลว
(2) สามารถนําไปใชประโยชนไดในทางอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม ฯลฯ
โปรแกรมคอมพิวเตอร จัดเปนลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม หมายถึง คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่
นําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางาน หรือเพื่อใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ทั้งนี้ไมวาจะ
เปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใด กรณี Web Site รวมทั้ง Pages ตาง ๆ ใน Web Site ตลอดจน Script
file เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรชนิดหนึ่ง ที่เขาขายไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที่ที่ผูสรางสรรคได
สรางสรรคผลงาน โดยมิตองนําไปจดทะเบียน แตหากตองการมีหลักฐานขอมูลใหปรากฎทางราชการก็สามารถนําไป
แจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดโดยมิตองเสียคาธรรมเนียมแตอยางใด อนึ่ง หากบุคคลใดเปนผูสรางสรรคงานโปรแกรม
คอมพิวเตอร โดยมิไดลอกเลียนงานของบุคคลอื่น ยอมเปนเจาของลิขสิทธิ์ แตหากการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือสราง Script file โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของเดิม ยอมเขาขายละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนั้น Flow ของ Web
เปนขั้นตอนกระบวนการนั้น มิใชเปนงานอันมีลิขสิทธิ์
ขอมูลบางสวน หรือประวัติบางอยาง ที่เขาขายเปนงานวรรณกรรม ยอมไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ แต
หากมีการคัดลอกหรืออางอิงบางตอนตามสมควรโดยแสดงชื่อเจาของลิขสิทธิ์ในโบชัวร และการกระทําที่ไมขัดตอการ
แสวงหาประโยชน ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ รวมทั้งไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร ก็ไม
ถือวาเปนการละเมิด อนึ่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2537 มาตรา 6 วรรคสอง ไดบัญญัติถึงสิ่งที่ไมไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายนี้ คือขั้นตอน วิธีการใช หรือกรรมวิธี ดังนั้น การนําขอมูลดังกลาวจาก internet ที่เขาขายตามคําอธิบาย
นี้จึงไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
เว็บไซต อาจประกอบดวยงานลิขสิทธิ์หลายประเภท ไดแก งานวรรณกรรม (เชน บทความ) งานศิลปกรรม
(เชน รูปภาพ ภาพถายตัวการตูน) งานดนตรีกรรม (เชน เนื้อรอง ทํานอง) หรือ Script file ซึ่งอาจเปนโปรแกรม
คอมพิวเตอร และการที่จะเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือไมนั้น สามารถดูจากนิยามของโปรมแกรมคอมพิวเตอร ซึ่ง
หมายถึง คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางาน หรือเพื่อให
ไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใด ดังนั้น หากสวนใดสวนหนึ่ง
ของเว็บไซตเขานิยามดังกลาวคือ เปนคําสั่งหรือชุดคําสั่งอยางใด เพื่อใหคอมพิวเตอรทํางานหรือเกิดผลอยางใด ก็
เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น การนํางานอันมีลิขสิทธิ์ทุกประเภทของ
ผูอื่นมาลงในเว็บไซต ถือเปนการทําซ้ําและเผยแพรตอสาธารณชน ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์กอน
มิฉะนั้นถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ เวนแต ไดกระทําเพื่อประโยชนของตนเอง (ใชในบาน) และไมไดกระทําเพื่อ
แสวงหากําไร และการกระทําดังกลาวไมขัดตอการแสวงหาประโยชนและกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์
เกินสมควร
ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตางๆ ที่มีลักษณะเปน
เพียงขาวสารอันมิใชงานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร
หรือแผนกศิลปะ ไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ ดังนั้นการนําขาวมา
ลงในเว็ปไซตจึงไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ แตถาขาวซึ่งเปนบท
วิเคราะห หรือบทความจะเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ หากจะนํามาลงใน
web site จะตองไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์กอน มิเชนนั้น
จะเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ขอความ (งานนิพนธ) สัญลักษณ รูปภาพ เนื้อหา
หรือ wallpaper ที่ปรากฎบนเว็บไซด เปนงานที่ไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที โดยไมตองจดทะเบียน ซึ่ง
เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิในการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพรตอ
สาธารณชน หรือใชประโยชนจากงานดังกลาว การนําภาพจากบน
เว็บไซด มาตกแตงเพิ่มเติม ถือเปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์
ซึ่งจะตอง ขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์กอน สําหรับเว็บไซด ที่
นํางานมาดัดแปลงและใชประโยชนนั้น หากไมไดรับอนุญาตจาก

เจาของลิขสิทธิ์จะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ สําหรับกรณีที่มีผูนําขอความหรือรูปภาพไปใชประโยชน ผูเสียหายคือ
เจาของลิขสิทธิ์ ขอความหรือรูปภาพนั้น ๆ ซึ่งเจาของเว็บไซดในประเทศไทยไมใชเจาของลิขสิทธิ์ ไมสามารถที่
ดําเนินคดีไดตามกฎหมายกับผูกระทําผิด อยางไรก็ดีหากผูใหบริการเว็บไซดในประเทศไทยไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์ในการ ทําซ้ํา ดัดแปลง ขอความ รูปภาพนั้น ๆ ลิขสิทธิ์ในการดัดแปลงงานนั้น ผูที่ดัดแปลงยอมมีลิขสิทธิ์ใน
งานที่ ดัดแปลงขึ้นใหม ดังนั้นผูใหบริการเว็บไซด ยอมมีสิทธิดําเนินคดีแกผูที่นํางานดังกลาวไปเผยแพรได
หนังสือการตูน เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม สวนแผนเกมสถือเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภท
งานโสตทัศวัสดุ การนํางานดังกลาวมาทําซ้ํา (พิมพ ทําสําเนา), ดัดแปลง, เผยแพรตอสาธารณชน (นําออกวาง
จําหนาย) โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเจาของลิขสิทธิ์สามารถดําเนินคดี
ไดทั้งทางแพงและทางอาญา อยางไรก็ดีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์เปนความผิดอันยอมความได หากมีการตกลง
ชําระคาเสียหายคดีก็เปนอันยุติ สําหรับคําถามเรื่องการคํานวณภาษีเปนอํานาจหนาที่ของกรมสรรพกรและการนํา
สินคาเขามาใน ราชอาณาจักร เปนอํานาจหนาที่ของกรมศุลกากร
ภาพถายสินคา เปนงานที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ประเภทงานศิลปกรรม การนํารูปภาพ
สินคา รูปภาพประกอบ หรือภาพอื่นใด ดาวนโหลดลงเว็บไซต เปนการทําซ้ํางานอันมีลิขสิทธิ์ จะตองไดรับอนุญาต
จากเจาของลิขสิทธิ์กอน อยางไรก็ดี หากเปนผูสรางสรรค ผลงาน (ภาพถาย) ดวยตัวเอง ลิขสิทธิ์ในงานภาพถายจะ
ตกเปนของทานโดยอัตโนมัติ แตภาพถายนั้นจะตองเปนภาพที่ทานสรางสรรคขึ้นเองและไมมีงานลิขสิทธิ์อื่นรวมอยู
ดวย กรณีคําถาม ลิขสิทธิ์ภาพถายของสินคาที่นําไปประกอบการประมูลจะเปนของใครขึ้นอยูกับวาผูใดเปนผู
สรางสรรค (ถายภาพสินคานั้น) หากเจาของสินคาเปนผูถายเพื่อนําไปประกอบกับสินคานั้นๆ และสงใหกับผูลง
ประกาศ ลิขสิทธิ์นั้นก็จะเปนของเจาของสินคา หากผูลงประกาศขายสินคาหรือผูทําการประมูลเปนผูถายภาพสินคา
ลิขสิทธิ์ในภาพถายก็เปนของผูลงประกาศขายหรือผูทําการประมูลดังกลาว เวนแตจะไดมีขอตกลงเปนอยางอื่นวาให
ลิขสิทธิ์ตกแกอีกฝายหนึ่งหรือของผูที่ซื้อสินคาจากการประมูลนั้นๆ แตหากไมมีการตกลงเปนอยางอื่น หากสินคานั้น
ไดขายออกไปแลว ลิขสิทธิ์ในภาพถายสินคานั้น ก็ยังเปนของผูสรางสรรคไมตกแกผูซื้อแตอยางใด
ภาพถายดารา หรือภาพวาดดาราที่ผูอื่นไดถายหรือวาดขึ้นมาทําโปสเตอร หรือสติ๊กเกอร หรือนํามาทํา
เปนภาพยนตรการตูนเพื่อนําออกจําหนายถือเปนการ ทําซ้ํา และดัดแปลงงานลิขสิทธิ์ของผูอื่น ตองไดรับความ
ยินยอมจากเจาของลิขสิทธิ์กอน มิฉะนั้นถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ อยางไรก็ดี หากถายภาพเองหรือวาดภาพเองทาน
ก็จะเปนเจาของลิขสิทธิ์ใน งานภาพวาดและภาพถายดาราดังกลาว ทั้งนี้ แมทานจะเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงาน
ดังกลาว แต การที่ทานจะนําภาพดังกลาวไปแสวงหาประโยชนเพื่อการคา ทานควรไดรับความยินยอมจาก ดาราที่
ทานถายภาพมาหรือวาดภาพกอน
คําวา OTOP (ในรูปลักษณะเฉพาะ) เปนเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนไวโดยกรมสงเสริมการสงออก
กระทรวงพาณิชย และกรมทรัพยสินทางปญญาจึงพิจารณาใหคําวา OTOP เปนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพรหลาย
ทั่วไป หามมิใหผูใดนํามาจดทะเบียนใชกับสินคาหรือบริการใดอีกทั้งสิ้น การนําคําวา OTOP ไปใช (ในรูปลักษณะที่
ตางจากที่จดทะเบียนไว) เพื่อการสงเสริมผลิตภัณฑในทองถิ่นตาง ๆ นาจะเปนเรื่องที่ดีและตรงกับนโยบายของ
รัฐบาล อยางไรก็ตาม หากสินคาที่ใชคําวา OTOP ได อาจตองไดรับการคัดสรรจากหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบอีก
ดวย เชน กรมพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนตน
คําวา Lee Levi’s ถือเปนถอยคําหรือวลีสั้นๆ ซึ่งไมจัดอยูในงาน
วรรณกรรมที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ แตถาหากถอยคําหรือวลี
ดังกลาวมีการประดิษฐลวดลายเพิ่มเติมใหมอาจเขาลักษณะงานศิลปกรรม เชน งาน
จิตกรรม เปนตน ถอยคําหรือวลีดังกลาวยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ และถอยคําหรือวลีดังกลาวยังสามารถนําไปจดทะเบียนเพื่อขอความ
คุมครองตามกฎหมายเครื่องหมายการคาไดอีกดวย อยางไรก็ดี การนําถอยคํา
ดังกลาวไปสกรีนลงบนเสื้อจะถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไมนั้นขึ้อยูกับ
ขอเท็จจริงเปนกรณีๆ ไป
คําวา UNSEEN หากนําไปใชในลักษณะที่เปนเครื่องหมาย กับใชกับ
สินคาหรือบริการที่ยังไมมีผูจดทะเบียนไวก็สามารถใชได ไมมีลักษณะตองหามแต
อยางใด

สถานที่ติดตอเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
หนวยงานราชการ
- กรมทรัพยสินทางปญญา : โทร. Hotline หมายเลข 1368 เว็บไซต www.ipthailand.com
- สํานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา โทร. 02-5474633, 02-5474704
- สํานักเครื่องหมายการคา โทร. 02-547-4638-9
- แจงขอมูลหรือเบาะแสของผูละเมิด คลังเก็บสินคาหรือโรงงานผลิตสินคา : สํานักงานปองปรามการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา กรมทรัพยสินทางปญญา โทร. 1368 หรือ 02-547-4702-3
- จดทะเบียนพาณิชย : กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โทร. 02-547-4432 , 02-547-445 หรือ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด

- แจงขอมูลลิขสิทธิ์ : งานบริการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา โทร. 02-547-4634 หรือ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด

บริษัทเอกชน
- การตูนดิสนีย : บริษัท ดิสนีย (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-656-1831-45
- การตน
ู ดิสนีย : บริษัท PINKERTON LTD. โทร. 02-236-8831-4 โทรสาร 02-236-0249
- การตูนดิสนีย : บริษท
ั FUN CHARACTERS INTERNATIONAL (THAILAND) จํากัด โทร. 02-6561831-45
- การตูน มิคกี้เมา Nemo วอสดิสนีย: บริษัท ควันติโก จํากัด โทร. 02-236-8831-4
- การตูนการฟลด : โทร. 02-530-7476-83
- การตูนหรือภาพยนตของอเมริกา : สมาคมผูสรางภาพยนตรแหงสหรัฐอเมริกา โทร. 02-913-7321
- การตูนโดราเอมอน ดรากอนบอลแซด ตัวการตูนญี่ปุน : บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
โทร 02-731-1890-4, 02-731-0630, 02-731-1890-2
- การตูน บิแชล ของเกาหลี : หจก. คุมครองสิทธิ โทร 02-736-8271-4
- การตูน DINGA ของเกาหลี : สํานักงานกฎหมายและธุรกิจนิติไท จํากัด โทร. 02-736-8271-4
- การตูน Sanrio Kitty : บริษัท ชวลิต แอนด แอซโซซิเอทส จํากัด โทร. 02-676-6667-8
- สอบถามสถานทูตญี่ปุน : โทร. 02-2526151
- สอบถามสถานทูตเกาหลีเหนือ : โทร. 02-318-6333 และสถานทูตเกาหลีใต โทร. 02-247-7537
รวบรวมและเรียบเรียงโดย Webmaster www.jjtoy.com
webmaster@jjtoy.com

