คํา แนะนํา การนํา งานลิ ข สิ ท ธิ์ เ พลงออกให บ ริ ก าร
1. การคุมครองลิขสิทธิแ์ ละสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์
1.1 การคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์ : งาน “เพลง” เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานดนตรีกรรม
(เนื้อรองและทํานองเพลงหรือทํานองเพลงอยางเดียว) ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ใหความ “คุมครองทันทีที่สรางสรรค”
โดยไมตองจดทะเบียน หรือแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตอกรมทรัพยสินทางปญญา ทั้งนี้ งานเพลงอาจไดรับความคุมครอง
ในงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ป ระเภทอื่ น อี ก ได แ ก งานสิ่ ง บั น ทึ ก เสี ย ง (เทป ซี ดี หรื อ สื่ อ บั น ทึ ก เสี ย งประเภทอื่ น ๆ)
งานโสตทัศนวัสดุ (มิวสิควิดีโอหรือคาราโอเกะ)
1.2 สิท ธิของเจาของลิขสิทธิ์ : กฎหมายลิ ขสิทธิ์กําหนดให เจาของลิขสิ ทธิ์มี “สิ ทธิแตเพี ยง
ผูเดียว” ในการ ทําซ้ํา (ก็อปป ทําสําเนางานเพลง) ดัดแปลง (แกไข ปรับปรุง เนื้อรองหรือทํานองเพลง) เผยแพร
ตอสาธารณชน (การเปดเพลงใหบริการแกลูกคา ใหบริการรองเพลงคาราโอเกะ แสดงดนตรีสด จัดคอนเสิรต) ฯลฯ
ดังนั้น การกระทําดังกลาวขางตนแกงานลิขสิทธิ์เพลงโดยไมไดรบั อนุญาต จึงถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
2. กรณีที่ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง
การกระทําที่ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง คือ การกระทําใดๆที่กระทบตอสิทธิของเจาของ
ลิขสิทธิ์เพลงโดยไมไดรับอนุญาต อาทิ
2.1 การนําแผนซีดีเพลง หรือแผนวีซีดีคาราโอเกะที่ซื้อมาโดยถูกตองตามกฎหมาย (แผนแท)
มาก็อปปหรือทําสําเนาลงเครื่องคอมพิวเตอรหรือการดาวนโหลดเพลงจากอินเตอรเน็ต กรณีดังกลาวถือเปนการ
ทําซ้ํางานลิขสิทธิ์ของผูอื่น หากไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์กจ็ ะเปนการละเมิดลิขสิทธิโ์ ดยการทําซ้ํา
2.2 การเปดเพลงจากสื่ อประเภทตางๆ อาทิ เปดจากแผนแท/แผ นปลอม เปดจากทีวี/วิ ทยุ
สื่ออินเตอรเน็ต เพื่อใหบริการแกลูกคา หรือการใหบริการรองเพลงคาราโอเกะ หรือการแสดงดนตรีสด หรือการจัด
คอนเสิรต กรณีดังกลาวถือเปนการเผยแพรตอสาธารณชน หากไมไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ก็จะเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์โดยการเผยแพรตอสาธารณชน ทั้งนี้ การเปดเพลงฟงเพื่อความบันเทิงของตนเองหรือครอบครัว
หรือญาตสนิท กรณีนี้ไมถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์แตอยางใด
อยางไรก็ดี หากการเปดเพลงใหบริการหรือการใหบริการรองเพลงคาราโอเกะนั้นมีการกระทํา
ตาม (1) และ (2) ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการ “ทําซ้ําและเผยแพรตอสาธารณชน”
3. บทกําหนดโทษกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง

การละเมิดลิขสิทธิ์เพลงที่เปนการกระทําเพื่อการคามีโทษทั้งทางแพงและทางอาญา โดยลงโทษ
ทางอาญามีจําคุกตั้งแต 6 เดือน ถึง 4 ป หรือปรับตั้งแต 100,000 ถึง 800,000 บาท ทั้งนี้ เจาของลิขสิทธิ์
อาจเรียกคาเสียหายเพิ่มเติมจากคาปรับทีศ่ าลสั่งปรับในคดีอาญาไดอีก (โทษทางแพง)
-24. การตรวจสอบงานลิขสิทธิ์เฉพาะที่มีการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์
4.1 ตรวจสอบการใหบริการเพลงในรานวาเปนเพลงของบริษัทคายเพลงใดหรือบริษัทจัดเก็บใด
เปนผูดําเนินการจัดเก็บ ปจจุบันมีบริษัทจัดเก็บคาลิขสิทธิ์จํานวน 29 บริษัท
4.2 เมื่อทราบวาใชงานเพลงของบริษัทใดแลว ควรตรวจสอบวาบริษัทดังกลาวจัดเก็บคาลิขสิทธิ์
ในงานลิขสิทธิ์ประเภทใด (งานดนตรีกรรมหรืองานสิ่งบันทึกเสียง) หากบริษัทมีการจัดเก็บเฉพาะงานสิ่งบันทึกเสียง
การใชงานเพลงดังกลาวจะตองจายคาลิขสิทธิ์ประเภทงานดนตรีกรรมใหกับบริษัทที่จัดเก็บงานดนตรีกรรมดวย
ดังนั้น เพลง 1 เพลงอาจตองจ ายคาลิ ขสิ ทธิ์ มากกวา 1 บริษั ท ในกรณี ที่สิ ท ธิดั งกล าวแยกกันอยูค นละบริ ษั ท
มิฉะนั้นอาจถูกดําเนินคดี
4.3 การให บ ริ การร อ งเพลงหรื อ เป ด เพลงในร านต องจํ ากั ด การให บ ริ ก ารเฉพาะเพลงที่ จ าย
ค า ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ล ว เท า นั้ น ตรวจสอบรายชื่ อ เพลงที่ มี ก ารแจ ง จั ด เก็ บ ได ที่ เว็ บ ไซต ก รมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา
www.ipthailand.go.th คลิก บริการ คลิก ลิขสิทธิ์ คลิก ขอมูลการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง
5. กรณีถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธิ์เพลง
ผูถูกกลาวหาควรขอตรวจสอบความถูกตองของหลักฐาน ดังนี้
5.1 หลักฐานการแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน เนื่องจากคดีละเมิดลิขสิทธิ์เปนคดี
ความผิดตอสวนตัวหรือความผิดอันยอมความได เจาของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจจะตองแจงความ
รองทุกขเสียกอน เจาหนาที่ตํารวจจึงจะมีอํานาจในการจับกุมดําเนินคดีได
5.2 หลักฐานแสดงความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ เชน หลักฐานการเปนผูสรางสรรค ผูรับ
โอนลิขสิทธิ์ หรือเปนผูไดรับอนุญาตใหจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ หรือการไดมาซึ่งลิขสิทธิ์โดยวิธีอื่นใด
5.3 หลักฐานการมอบอํานาจให ตัวแทนมาดําเนินคดี เชน เอกสารหมดอายุห รือไม การมอบ
อํานาจถูกตองหรือไม การมอบอํานาจนั้นสามารถมอบอํานาจชวงไดหรือไม การมอบอํานาจชวงตองตอเนื่องไมขาด
สาย รวมทั้งมีอํานาจในการรองทุกข ถอนคํารองทุกข หรือยอมความหรือไม เปนตน
5.4 ในการดําเนินคดีจะตองมีเจาหนาที่ตํารวจมาดวยและเจาหนาที่ตํารวจตองเปนผูทําการ
จับกุม เนื่องจากการจับกุมเปนอํานาจของเจาหนาที่ตํารวจ ทั้งนี้ ผูประกอบการอาจขอดูบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ตํารวจที่ทําการจับกุมได
5.5 การตรวจคนในที่รโหฐาน เจาหนาที่ตํารวจตองมีหมายคนของศาลมาแสดงกอนที่จะทําการ
ตรวจคน

5.6 คดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงสามารถยอมความ (ตกลงคาเสียหาย) เพื่อยุติคดีดวยการถอนคํารอง
ทุกขหรือถอนฟองได
-36. ขอพึงระวัง
6.1 คดีละเมิดลิขสิทธิ์สามารถยอมความได หากตองการยอมความ ควรกระทําตอหนาพนักงานสอบสวน
และลงบันทึกไวเปนหลักฐาน โดยระบุวา ยอมความในลิขสิทธิ์เพลงอะไร จํานวนเงินเทาใด ไมควรจายเงินในที่
เกิดเหตุหรือหลังโรงพักหรือขางโรงพัก
6.2 หากมีการแจงขอกลาวหาควรติดตอหรือประสานทนายความเพื่อชวยเหลือเกี่ยวกับคดี (ถามี)
6.3 ของกลางในคดี ไดแก ทรัพยสินที่ไดทําหรือมีไวเปนความผิดหรือทรัพยสินที่ไดใชหรือมีไวเพื่อใชใน
การกระทําความผิด เทานั้น ที่สามารถจะยึดหรืออายัดได เชน ตูคาราโอเกะ เครื่องเสียง คอมพิวเตอร เปนตน
6.4 สิทธิของผูประกอบการเมื่อถูกจับกุมดําเนินคดีมีดังนี้
- มีสิทธิรับทราบขอกลาวหาในการกระทําความผิด (ป.วิอาญา ม.83 ว2 )
- มีสิทธิจะไมให การหรือให การก็ได และถอยคําของผูถูกจับอาจใช เปนพยานหลั กฐานในการ
พิจารณาคดีได (ป.วิอาญา ม. 83 ว2)
- สิทธิในการพบและปรึกษาทนายความหรือผูซึ่งจะเปนทนายความเปนการเฉพาะตัว (ป.วิอาญา
ม.7/1 และ ม.83 ว2)
- มีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงให ญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการถูกจับกุมและ
สถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก (ป.วิอาญา ม.7/1)
- สิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคําตนไดในชั้นสอบสวน (ป.วิอาญา
ม.7/1)
- สิทธิไดรับการเยี่ยมหรือติดตอกับญาติไดตามสมควร (ป.วิอาญา ม.7/1 )
- สิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บปวย (ป.วิอาญา ม.7/1 )
6.5 การประกันตัวหรือขอปลอยตัวชั่วคราวในระหวางสอบสวน ผูประกอบการอาจใชหลักประกัน เชน
โฉนดที่ดิน เงินสด พั นธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน สลากธกส. หรือบุคคลที่เปนขาราชการที่สามารถใชหนังสือ
รับรองตําแหนงและเงินเดือนมาใชเปนหลักประกันได ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนอาจใหปลอยตัวชั่วคราวโดยไมมี
หลักประกัน หรือกําหนดจํานวนหลักทรัพยที่ใชประกันจํานวนเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน
หรือผูมีอํานาจในการใหประกันตัวชั่วคราว โดยการประกันตัวชั่วคราวสามารถดําเนินการไดตลอด 24 ชั่วโมง
6.6 สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีหนังสือ ตร ที่ 0007.23/2749 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เรื่อง
กําชั บแนวทางปฏิบัติของเจาพนักงานตํารวจในการดําเนินคดีละเมิดลิขสิ ทธิ์เพลงคาราโอเกะ โดยให พนักงาน
สอบสวนตรวจสอบเอกสารหลั กฐานในชั้ นการรับคํารองทุกขจากผู รองทุกขอยางละเอียดวา เปนเจ าของสิ ทธิ
ในงานใด ไดมาอยางไร หรือโดยวิธีใด

6.7 ในกรณีที่มีการเปดเพลงคาราโอเกะที่มีการแจงจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลงซ้ําซอน หรือเพลงคาราโอเกะ
อื่นๆ ในการดําเนินคดีเจาหนาที่ตํารวจควรตรวจสอบสิทธิของผูกลาวหาใหชัดเจนกอน โดยสามารถตรวจสอบ
ขอมูลดังกลาวไดที่เว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา
-47. ข อ แนะนํา เพิ่ ม เติ ม
7.1 ควรจํ า กั ด การใช งานเพลงเฉพาะที่ ได จ า ยค าลิ ข สิ ท ธิ์ เท านั้ น ห า มให บ ริ ก ารนอกเหนื อ
จากเพลงที่ ไดจ ายคาลิ ข สิ ท ธิ์ เพราะอาจถูก ตัว แทนที่ ไม สุ จ ริต ลวงให มี การเป ด เพลงหรื อร องเพลงที่ ต นมี สิ ท ธิ
แลวเขาดําเนินการจับกุมได
7.2 งานเพลงที่มีการจัดเก็บแบงออกเปน 3 ประเภทหลักๆ คือ
- เพลงสากล
- เพลงไทยสากล (เพลงสตริง)
- เพลงลูกทุง เพลงเพื่อชีวิต และเพลงลูกกรุงเกาๆ
ทั้งนี้ ผูประกอบการอาจพิจารณาเลือกใหบริการเพลงตามลักษณะการใชบริการของลูกคาเพื่อลด
ตนทุนการจายคาลิขสิทธิ์เพลง

