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ในปัจจุบันนั นปัญหาที่เกิดขึ นในประเทศไทยอย่างหนึ่ง คือ การละเมิดลิขสิทธิ์ในสินค้าที่มีชื่อเสียง
และเป็นความต้องการของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ต่อระบบเศรษฐกิจ ท้าให้เจ้าของลิขสิทธิ์
นั นสูญเสียรายได้และความเชื่อมั่นในการผลิตผลงานต่อไป ซึ่งในสังคมไทยของเรานั นจะเห็นได้ว่ามีการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในที่ต่างบนเว็บไซต์จนเป็นความเคยชิน ซึ่งท้าให้เกิดการศึกษาเรื่อง ความ
รับผิดทางอาญาของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กรณีให้เช่า
พื นที่ ขึ นโดยมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงความจ้าเป็นที่จะก้าหนดความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่
อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์โดยให้เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั นได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการที่จะควบคุมและป้องกันสินค้าที่มาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีการปรากฏว่าจ้าหน่ายอยู่บน
เว็บไซต์ของตน 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537 ไม่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์อยู่เลย  
ถึงแม้จะมีนักกฎหมายบางคนจะมีการให้ความเห็นว่าการกระท้าดังกล่าวอาจเป็นความรับผิดตามมาตรา 
86 กฎหมายอาญาก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่า ต้องอาศัยการพิสูจน์ถึงหลักเจตนา ซึ่งเป็นหลักที่
จะน้ามาบังคับใช้แก่กรณีได้เป็นไปได้ยาก 

โดยทั งนี เมื่อได้ท้าการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนค้าพิพากษาของศาล และความรับผิดของ
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กรณีให้เช่าพื นที่ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน และออสเตรเลีย เพ่ือวิเคราะห์ความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจาก ขอบเขตในการให้บริการของเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์  โดยศึกษา
พบว่าประเทศเหล่านั นมีบทกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี ขึ น  ซึ่งได้ก้าหนดความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่
อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ ซึ่งการบัญญัติดังกล่าวก่อให้เกิดท้าให้เกิดหน้าที่
แก่เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ในการตรวจสอบและป้องกันและท้าให้เป็นประโยชน์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 

ดังนั นวิทยานิพนธ์เล่มนี  จึงขอเสนอให้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของ
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เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กรณีให้เช่าพื นที่ ซึ่งเป็นกฎหมาย
เฉพาะที่ก้าหนดความรับผิด โดยเพ่ิมขอบเขตความรับผิดของเจ้าของพื นที่นั นรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการ
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ และยังมีการให้ใช้พื นที่ของตนเพ่ือการกระท้าของบุคคลอ่ืนและการกระท้า
ของบุคคลอ่ืนที่เจ้าของพื นที่มีอ้านาจในการควบคุมและตรวจสอบตลอดจนการได้รับผลประโยชน์ทาง
การเงิน เพ่ือให้กฎหมายมีประสิทธิภาพในการใช้บังคับมากยิ่งขึ น 
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Nowadays, one of common problems in Thailand is copyright infringement of 

well-known and high demand products  that has wide impact on economic system. 

Copyright owners lose their revenue and confidence in potential production. The sales 

of pirated goods in different sites have been widely and familiarly found. In this regard, 

the research aimed to study criminal liability of hosting providers allowing the sale of 

pirated goods on their website. This study focused on investigating the need to 

determine the liability of hosting providers allowing the sale of pirated goods on their 

website. Hosting providers shall participate in controlling and protecting copyright 

infringement and the sale of pirated goods on their own site. 

However, when provisions of the Copyright Act, B.E. 2537 (1994) are considered, 

no provisions on the liability of hosting providers allowing the sale of pirated goods on 

their website is found. Although some  lawyers opinioned that such actions may be 

liable under Section 86 of the criminal law, proof of intent is required and it is difficult 

to apply  proof of intent to the case. 

When exploring related concepts, theories, judgments of the court and the 
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liability of hosting providers allowing the sale of pirated goods on their website in 

United States, China and Australia to analyze their liability due to their scope of 

services, the results indicated as follows. These countries have specific provisions on 

this regard that stipulate the liability of hosting providers allowing the sale of pirated 

goods on their website. These provisions lead to  the responsibility  of hosting 

providers to control and protect the sale of pirated  goods on sites, providing the 

benefits to copyright owner. 

Thus, this thesis would suggest the provisions on criminal liability of hosting 

providers allowing the sale of pirated goods on their website that specifically stipulate 

the liability by increasing the scope of liability of hosting providers to know and aware 

of copyright infringement on the site. These hosting providers allow other persons to 

use of their own site and illegal actions of other persons for financial benefits should 

be controlled and monitored by hosting providers so that law shall be enforced in 

more efficient manner.   
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่าง แต่เป็นสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากระบบ
ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ โดยใช้ความวิริยะ อุตสาหะ ความคิดสร้างสรรค์ริเริ่ม ซึ่งมี ความคิดที่
ก่อก้าเนิดเป็นรากฐานของงานทางทรัพย์สินทางปัญญา โดย “มนุษย์ตั งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันมี
ความชอบธรรมในการอ้างว่าตนมีสิทธิหวงกันทรัพย์สิ่งของที่ตนได้สร้าง ได้ท้าขึ นด้วยน ้าพักน ้าแรงแต่
เพียงผู้เดียวได้ฉันใด ผู้ก่องานทางปัญญาก็ย่อมมีความชอบธรรมในการอ้างว่าตนมีสิทธิหวงกันแต่ผู้
เดียวในผลงานอันตนได้ใช้สติปัญญาสร้างสรรค์ขึ นฉันนั น” โดยเทียบเคียงมาจากหลัก  ใครท้าใครได้  
ซึ่ งงานอันมีลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่มีผลทางธุรกิจทั งสิ น ไม่ว่าจะเป็น งานดนตรีกรรม ศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม งานแพร่ภาพแพร่เสียง สิ่งบันทึกเสียง ภาพยนตร์ ซึ่งงานดังกล่าวนั น มีความส้าคัญกับ
ประชาชนทั่วไปและมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเพราะเป็นงานที่เข้าไปแทรกซึมกับบุคคลในทุก
ระดับชั น ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้ใหญ่ ตามในเมือง หรือต่างจังหวัดก็ตาม ก็ย่อมได้รับอิทธิพลที่เกิดขึ นจาก
งานที่เป็นงานที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในด้านลิขสิทธิ์เพราะเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งจะ
สังเกตได้ว่าสิ่งที่ เป็นสิ่ง อุปโภค บริโภค เครื่องบันเทิงใจ ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น เกม
คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ต่างๆ ก็ย่อมอยู่ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาด้านลิขสิทธิ์ทั งสิ น ดังนั นเมื่อเป็น
สิ่งที่มีการเข้าถึงได้ง่ายก็สามารถท้าการละเมิดดังกล่าวได้ไม่ยาก 

ทั งในสังคมโลกยุคปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ น และมี
ความส้าคัญต่อชีวิตของประชาชน โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความ
หลากหลายตอบสนองต่อการใช้งานของผู้คนในยุคที่มีแต่ความเร่งรีบ อุปกรณ์ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า
มาการขยายออกไปไม่ใช่มีเพียงแต่คอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะอย่างในอดีตเท่านั น ไม่ว่าจะเป็น โน๊ตบุ้ค  
แท๊บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลากหลายยี่ห้อ ท้าให้เกิดความสะดวกในการพกพา
และการใช้งานมากขึ น ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่จ้าเป็นและส้าคัญอย่างยิ่งใน
ชีวิตประจ้าวันของคน กล่าวคือ ตั งแต่ตื่นนอน เข้าห้องน ้า เวลาท้างาน  ระหว่างเดินทาง จากการ
ส้ารวจค้นพบว่ามีประชากรที่ใช้งานเพ่ิมขึ นมากในทุกๆปี และมีการ ใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย
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มากขึ นไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง แต่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือการซื อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์
ตัวกลาง  และเหตุผลหลักที่ท้าให้เกิดการท้าธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิคส์นั น ในปัจจุบันในส่วนของการ
ซื อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั นมีความแพร่หลายมากขึ นนั นมาจากปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจากเป็น 
การเดินทาง ค่าโดยสาร หรือไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปซื อสินค้าด้วยตนเอง  ก็อาศัยช่องทางดังกล่าวใน
การซื อขาย แต่ทั งนี ยิ่งสื่ออินเทอร์เน็ตนั นมีความนิยมมากขึ นเท่าใด การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่
เจ้าของลิขสิทธิ์ก็มีความส้าคัญมากขึ นเท่านั น เพราะเหตุว่าในปัจจุบันนั นอินเทอร์เน็ตได้ถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการกระท้าความผิดซึ่งเกิดได้หลากหลายรูปแบบและเกิดขึ นได้ง่ายและรวดเร็ว เช่นการซื อ
ขายสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ เป็นต้น โดยเป็นไปในลักษณะของการประมูลหรือรูปแบบของการ
ซื อขายผ่านพื นที่บนเว็บไซต์ แต่มีปัญหาตามมากล่าวคือมักมีการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการน้าสินค้าที่มี
ลิขสิทธิ์มาซื อขายบนพื นที่เว็บไซต์ก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างมากเพราะกว่าการที่
เจ้าของลิขสิทธิ์นั นจะผลิตสินค้าออกมาได้แต่ละชิ นต้องอาศัย ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดความวิริยะ
อุสาหะเพ่ือให้ได้สินค้าที่เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภค แต่จะเห็นได้ว่ามีการใช้ช่องทางที่เรียกว่าเว็บไซต์
เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการจ้าหน่ายสินค้าและเมื่อช่องทางนี เป็นช่องทางท่ีตอบสนองความสะดวกของผู้
ซื อสินค้า ผู้ซื อก็มีแรงจูงใจในการซื อสินค้าบนเว็บไซต์ดังกล่าวเพ่ิมขึ นและสินค้าบนเว็บไซต์มักจะมี
ราคาที่ถูกกว่าซึ่งผู้ซื อย่อมได้สินค้าที่ไม่ใช่ของถูกลิขสิทธิ์ไปซึ่งราคานั นเป็นปัจจัยหลักที่ท้าให้ไม่มีใคร
ซื อสินค้าที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ทั งนี ตามข้อมูลของส้านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา1ได้ให้สถานะ
ของประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกจับตามองในปี 2561 โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การที่คนไทย
นิยมบริโภคสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

นอกจากนี เมื่อพิจารณายังพบว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. 2537 ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่
จะน้ามาแก้ไขมาปรับใช้แก่เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์
ส้าหรับการกระท้าความผิดของบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบและการควบคุมการละเมิดลิขสิทธิ์
ของเจ้าของพื นที่ ต้องน้าหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับ ซึ่งก่อให้ เกิดความไม่ชัดเจนและข้อโต้แย้ง
ระหว่างเจ้าของพื นที่บนอินเตอร์เน็ตกับเจ้าของลิขสิทธิ์ แม้จะมีความเห็นว่าการกระท้าที่เจ้าของพื นที่
อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ ผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญาตรา 
86 แต่การที่จะต้องอาศัยการพิสูจน์หลักในเรื่องของเจตนานั นจะเป็นตัวแปรที่ส้าคัญในการก้าหนด
ความรับผิดว่าผู้นั นอยู่ในฐานะของผู้สนับสนุนหรือไม่กล่าวคือมีลักษณะหรือบริบทไปในทางช่วยเหลือ
หรือให้ความสะดวกแก่ผู้ที่จ้าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ของตนหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาลักษณะหรือ

                                           
1 “USTR Releases 2017 Special 301 Report on Intellectual Property Rights”, 
Retrieved January 5, 2018 from https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-
office/press-releases/2017/april/ustr-releases-2017-special-301-report. 
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บริบทของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นหากอาศัยการ
พิสูจน์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 ย่อมเกิดขึ นได้ยากด้วยลักษณะขององค์ประกอบของ
ความรับผิดทางอาญาแล้วนั นต้องเป็นการพิสูจน์จนสิ นข้อสงสัยและด้วยบริบทของลักษณะกฎหมาย
อาญาที่ต้องตีความโดยเคร่งครัด ท้าให้เมื่อมีการกระท้าความผิดเกิดขึ นของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มี
การจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ ก็ท้าให้เจ้าของพื นที่นั นอาศัยการอ้างว่าตนไม่รู้ถึงการ
กระท้าความผิดกล่าวไปในลักษณะที่ว่าตนไม่มีเจตนาที่จะสนับสนุนการขายสินค้าจากการละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

ดังนั นผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาในลักษณะของความรับผิดของผู้เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ศึกษากรณีให้เช่าพื นที่ ด้วยเหตุที่ว่าการที่เจ้าหน้าที่นั นจะ
ค้นหาตัวผู้กระท้าความผิดโดยตรงนั นในบางครั งไม่สามารถระบุตัวได้อย่างแน่ชัดและเป็นไปได้โดย
ยาก แต่สิ่งที่สามารถตามหาได้และเป็นส่วนที่ส้าคัญในการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคคือเจ้าของ
พื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์เพราะเป็นสถานที่ที่ให้วางสินค้าเพ่ือ
จ้าหน่ายซึ่งเจ้าของพื นที่นั นจะมีที่อยู่อย่างแน่นอน และสามารถค้นหาได้ง่าย และทั งนี แม้ว่าเจ้าของ
พื นที่บนเว็บไซต์นั นจะมีข้อห้ามหรือข้อก้าหนดอย่างชัดเจนว่ามีให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แต่เมื่อ
ได้เข้าไปตามเว็บไซต์เหล่านั นก็ยังพบสินค้าที่จ้าหน่ายละเมิดลิขสิทธิ์จ้าหน่ายอยู่จ้านวนมากและ
เหมือนว่าจะไม่ได้มีมาตรการใดมาเพ่ือป้องกันหรือมีแต่ไม่น้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
เมื่อเกิดผลแห่งการกระท้าขึ นกฎหมายที่พอจะสามารถน้ามาบังคับใช้ได้คือ กฎหมายอาญามาตรา 86 
รับความผิดในฐานะผู้สนับสนุนซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามาตราดังกล่าวนั นไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง ดังนั นผู้วิจัยจึงท้าการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของหลายประเทศ ไม่วาจะเป็น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน และ 
ประเทศไทย เพราะประเทศสหรัฐอเมริกานั นเป็นประเทศต้นแบบของการออกกฎหมายลิขสิทธิ์และมี
ความแข็งแกร่งในการน้ากฎหมายลิขสิทธิ์มาบังคับใช้ ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศใช้กฎหมาย
คอมมอนลอว์และเป็นประเทศที่ตระหนักในเรื่องสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอย่างมาก และประเทศจีน
เป็นประเทศที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์มากเป็นอันดับต้นๆ เพ่ือจะน้าปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ นมา
ปรับปรุงปรับใช้ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับบริบทตลอดสภาวะแวดล้อม
ของประเทศไทยในปัจจุบันให้มากที่สุด โดยหลักกฎหมายที่น้ามาปรับใช้และน้ามาใช้ในการวิเคราะห์
นั นคือ หลักของ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยละเมิด และกฎหมายอาญา 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการ
จ้าหน่ายสินค้าอันละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ 

2.  เพ่ือศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของเจ้าของ
พื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าอันละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ 

3.  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยละเมิด และสนับสนุนตาม
กฎหมายอาญา 

4.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางที่ได้จากการศึกษาในกรณีความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มี
การจ้าหน่ายสินค้าอันละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์เพ่ือมาปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม
ในสังคม 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

ศึกษาค้นคว้าความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าต่างๆบนเว็บไซต์
โดยมุ่งท้าการศึกษาประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่มีการอนุญาตให้มีการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และส่วนของความ
รับผิดในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา โดยศึกษาจากเอกสาร รายงาน เว็บไซต์
ทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงค้าพิพากษาของศาลและกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศจีน  

 
1.4 สมมติฐานการศึกษาวิจัย 

 ความรับผิดทางกฎหมายของเจ้าของพ้ืนที่ที่อนุญาตให้มีการจ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์ ควรที่จะมีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ.2537 เนื่องจากหลักความ
รับผิดดังกล่าวนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะและหากมีการบัญญัติหลักดังกล่าวขึ้นจะเป็น
การที่จะท าให้เจ้าของพ้ืนที่ที่อนุญาตให้มีการจ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์เกิดความ
ตระหนักและเอาใจใส่ผู้ที่น าสินค้ามาวางจ าหน่ายบนเว็บไซต์ของตนมากขึ้นซึ่งจะเป็นทางหนึ่งที่ท าให้
การละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นนั้นลดจ านวนลง 
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1.5 วิธีการศึกษาวิจัย 

เป็นการด้าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยเอกสาร  โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั งที่เป็น
เอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ตัวบทกฎหมาย   หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ต้าราหนังสือ  
บทความ วารสาร  งานวิจัย  วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์  ค้าพิพากษาของศาลต่างประเทศ  รวมทั งข้อมูล
ที่ค้นคว้าวิจัยจากอินเตอร์เน็ตโดยน้าข้อมูลเหล่านี มาวิเคราะห์รวมกันเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อไป 

 
1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.  ท้าให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่าย
สินค้าอันละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ 

2.  ท้าให้เข้าใจมาตรการทางกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิด
ของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าอันละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ 

3.  ท้าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยละเมิด และสนับสนุน
ตามกฎหมายอาญา 

4.  ท้าให้สามารถเสนอแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับ
ผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าอันละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์เพ่ือมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเป็นธรรมและเกิดความเป็นธรรมแก่คนในสังคม 

 



บทท่ี 2 
 

ความรู้ทั่วไปอันเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดทาง
อาญาของเจ้าของพ้ืนทีท่ีอ่นุญาตให้มีการจ าหน่ายสินค้าละเมดิลิขสิทธิ์บน

เว็บไซตก์รณีให้เช่าพ้ืนที่  

ในปัจจุบันนี จะเห็นได้ว่ามีการซื อขายบนเว็บไซต์เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องเพราะด้วยในปัจจุบันมี
การช้าระเงินที่สะดวกและง่ายดายผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ท้าให้ก่อให้เกิดเว็บไซต์อันเป็นตัวกลางใน
การซื อการขายสินค้าขึ นเป็นจ้านวนมากโดยมีการสร้างเว็บไซต์เพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว
ของคนในสังคมกล่าวคือเป็นเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ โดยมีฐานะเป็นเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการ
น้าสินค้ามาวางจ้าหน่ายบนเว็บไซต์ของตน แต่อย่างไรก็ดีการวางจ้าหน่ายสินค้าบนพื นที่เว็บไซต์จะ
ปรากฏให้เห็นว่ามีทั งการจ้าหน่ายสินค้าถูกกฎหมายและสินค้าไม่ถูกกฎหมายอันรวมไปถึงสินค้าที่เป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งการวางจ้าหน่ายสินค้าบนพื นที่บนเว็บไซต์นั นก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ไม่
ว่าจะเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์เอง หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคที่
ได้ของที่ไม่ได้มาตรฐานไป ซึ่งโดยปกติแล้วนั นเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั นจะมีข้อก้าหนดต่างรวมไปถึง
การห้ามขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แต่ทั งนี ข้อก้าหนดเหล่านั นก็ไม่ได้น้ามาใช้ดูแลควบคุมอย่างจริงจังแต่
อย่างใดท้าให้ผลที่เกิดขึ นคือยังคงมีการอนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์อยู่เช่นเดิม 
จึงจ้าต้องก้าหนดหน้าที่และความรับผิดเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
บนเว็บไซต์กรณีให้เช่าพื นที่ให้ชัดเจน 

ดังนั นในบทนี จะท้าการศึกษาถึง แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางอาญาของ
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กรณีให้เช่าพื นที่  ทั งนี เพ่ือให้
การวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวไปในแนวทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 

ในส่วนแรกนั นก่อนที่จะเริ่มมีการศึกษาและลงมือวิเคราะห์วิจัย ต้องทราบถึงกฎหมายอันเป็น
กรณีเกี่ยวกับการบัญญัติความรับผิดของเจ้าของพื นที่ในการอนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
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ลิขสิทธิ์นั นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ได้ให้ความคุ้มครองแก่งาน สร้างสรรค์
ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่
ภาพหรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของสร้างสรรค์ สิ่ง
บันทึกเสียง ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด ทั งนี งานอันมีลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึง
ความคิด หรือขั นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือท้างาน หรือแนวความคิด หลักการ การ
ค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม งานดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้
จะต้องเป็นงานสร้างสรรค์ด้วย กฎหมายจึงจะคุ้มครอง หากไม่ใช่งานสร้างสรรค์ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็น
งานอันมีลิขสิทธิ์ 

โดยหลักทั่วไปนั น เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ท้าการสร้างสรรค์ผลงานส้าเร็จย่อมจะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์โดยทันที โดยมิต้องไปกระท้าการจดทะเบียนหรือแจ้งต่อองค์กรใด 
และไม่จ้าเป็นต้องเผยแพร่หรือท้าการประกาศให้บุคคลอ่ืนบุคคลใดทราบ อย่างไรก็ดีในต่างประเทศ
นั นก็จะมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยเท่านั น เช่น  

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  นั นตาม The Copyright Act 
1976 Article 102 bis กล่าวโดยสรุปได้ว่า งานสร้างสรรค์ท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์นั น จะต้องเป็นงานซึ่งมีการสร้างสรรค์ขึ นด้วยตัวของผู้สร้างสรรค์เอง (Originality) และงาน
ดังกล่าวจะต้องมีการบันทึกลงในสื่อใดๆก็ตามซึ่งจะปรากฏความหมายก็คืองานที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อเมริกา2มีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 

1.  หลัก Originality  หรือ หลักที่มีการริเริ่มสร้างผลงานด้วยตนเองของผู้สร้างสรรค์ทั งนี 
ต่อมาได้มีการพัฒนาไปถึงว่า นอกเหนือการริเริ่มสร้างสรรค์งานที่มีความเป็นอิสระของผู้สร้างสรรค์
เองโดยปราศจากการลอกเลียนแบบซึ่งหมายถึงเป็นงานที่เกิดขึ นใหม่ งานนั นต้องมีความคิดสร้างสรรค์
มากพอแต่ไม่จ้าเปน็ต้องมีคุณค่าทางศิลปะแต่ประการใด 

2.  หลัก Fixation  หรือการมีหลักฐานการบันทึกทางกายภาพ หมายถึงว่า งานที่จะได้ความ
คุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของอเมริกา ต้องมีการบันทึกไว้ในวัตถุหรืออาจจะเป็นการบันทึก
แผ่นเสียง กระดาษ หรืออ่ืนใด หากไม่มีตามข้างต้น ก็ไม่อาจที่จะได้รับความคุ้มครองได้  

 

                                           
2 วิศิษฐ์ ศรีไพบูลย์, ค าอธิบายทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมค าพิพากษาเรียงมาตรา 
(กรุงเทพมหานคร: ทิพยดา, 2549), หน้า 47. 
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2.2 ประวัติและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

ลักษณะของความเป็นธรรมคือการที่ได้มีการใช้ความรู้และความสามารถทางด้านสติปัญญา
ของตนเพ่ือที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานขึ นมาและได้รับประโยชน์จากการกระท้าเหล่านั นแต่เพียงผู้
เดียวอย่างชอบธรรม แต่ทั งนี ด้วยงานสร้างสรรค์นั นเป็นงานที่มีประโยชน์ มีความส้าคัญแก่สาธารณชน 
จึงเป็นต้นก้าเนิดของกฎหมายลิขสิทธิ์ขึ นมาเพ่ือที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้
ที่สร้างสรรค์ผลงาน โดยที่ท้าให้ไม่ก่อให้เกิดการกระทบสิทธิ์ของสาธารณชนผู้ใช้ประโยชน์จากการใช้
ประโยชน์จากงานที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าว โดยกฎหมายลิขสิทธิ์นั นอาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎหมายที่ถือก้าเนิด
มาเพ่ือปกป้อง คุ้มครอง สิทธิประโยชน์ต่างๆของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน อันบุคคล
นั นควรที่จะได้รับ ซึ่งจะหาจุดก้าเนิดเป็นการยากว่าเริ่มต้นมาตั งแต่ยุคสมัยใดแต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจน
ว่ามีการตื่นตัวของการตรากฎหมายลิขสิทธิ์อย่างจริงจังคือในช่วงของศตวรรษที่18ต่อเนื่องไปยัง
ศตวรรษที่19  เป็นการที่อุตสาหกรรมทางด้านศิลปกรรมและเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว และต่อมาก็มีการพัฒนาไปถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของต่างประเทศระหว่างกันกับการ
แลกเปลี่ยนในรูปแบบสนธิสัญญาทวิภาคี โดยสนธิสัญญานี เป็นการอาศัยหลักของ National 
Treatment คือการให้ความคุ้มครองแก่งานของประเทศภาคีเท่ากันกับคนสัญชาติของตนโดยเฉพาะ
ในกลุ่มยุโรปเท่านั นแต่ต่อมาก็ได้มีการแผ่ขยายความคิดและท้าให้มีการจัดระบบกฎหมายลิขสิทธิ์
ระหว่างประเทศไปในแนวทางเดียวกันโดยมีการจัดตั งองค์การวรรณกรรมระหว่างประเทศโดย
องค์การนี น้าร่างสนธิสัญญาระหว่างประเทศขึ นเรียกว่า อนุสัญญาเบอร์นเพ่ือการคุ้มครองวรรณกรรม
และศิลปกรรมโดยทั งนี ประเทศไทยก็ได้เข้าเป็นสมาชิกโดยเป็นสมาชิกของอนุสัญญาเบอร์นในส่วนที่
เกี่ยวกับการบริหารองค์การคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ 
 

2.3 ลิขสิทธิ์กับการรับรองสิทธิตามธรรมชาติ 

2.3.1 ทฤษฎีตามธรรมชาติ 
ทฤษฎีตามธรรมชาติการคุ้มครองลิขสิทธิ์นั นเป็นการคุ้มครองที่เกิดจากความคิดที่ว่าเป็นสิทธิ

ทางศีลธรรมที่ผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวนั นควรได้รับ กล่าวคือ ผลผลิตจากบุคคลใดเป็นผู้คิดค้น
ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงาน ผลจากการผลิตนั นก็ควรตกเป็นทรัพย์สินของผู้คิดค้นสร้างสรรค์ การที่
บุคคลน้าไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์โดยไม่มีสิทธิถือได้ว่าการกระท้านั นเป็นการกระท้าที่ละเมิดต่อ
ทรัพย์สินของเจ้าของผู้คิดค้นสร้างสรรค์อย่างร้ายแรงเปรียบได้กับการลักขโมยทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน 
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ซึ่งการลักขโมยมีความหมายคือ การน้าสิ่งของอันตนมิได้เป็นเจ้าของไปโดยไม่ได้ของอนุญาตจาก
เจ้าของที่แท้จริง 

2.3.2 ทฤษฎีการให้รางวัล 
 ทฤษฎีการให้รางวัลนั นเป็นสิทธิที่กฎหมายให้เพ่ือตอบแทนการสร้างสรรค์ผลงานที่มี
ประโยชน์ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรยอมรับว่าการให้รางวัลเป็นการตอบแทนเมื่อผู้คิดค้นสร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์
ผลงานขึ นมาควรให้เป็นสิทธิเด็ดขาดแก่ผู้นั นในผลงานที่ได้คิดค้นและสร้างสรรค์ 
 

2.4 การคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์  

2.4.1 เหตุผลในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ 
1.  เหตุผลแห่งความยุติธรรม กล่าวคือ ผู้สร้างสรรค์นั นควรที่จะได้รับเป็นผลตอบแทนที่ตนได้

ท้างานจากแรงงานของตน 
2.  เหตุผลในความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม กล่าวคือ ผู้สร้างสรรค์นั นต้องได้รับการคุ้มครองและ

ผลตอบแทนโดยท้าให้เกิดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าด้านวรรณคดี รวมไปถึงหนังสือ ต้าร า 
หรือบรรดาเอกสารที่ให้ความรู้ 

3.  เหตุผลบนทางเศรษฐกิจ3 กล่าวคือ การลงทุนเป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็นในการออกผลงานแต่
ละชิ น เช่น การสร้างงานยนตร์ ออกหนังสือต่างๆ เป็นต้น 

4.  เหตุผลในชื่อเสียงของประเทศชาติ กล่าวคือ ในเวลาที่ผู้สร้างสรรค์นั นได้สร้างผลงานขึ นใน
ประเทศจะเป็นการแสดงให้เห็นถึง คุณลักษณะ ปรัชญา พื นฐานทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่จะ
แพร่หลายออกไป หากงานเหล่านี ไม่ได้รับการคุ้มครอง สุดท้ายแล้วก็จะเลือนหายไปในที่สุด 

5.  เหตุผลทางศีลธรรม กล่าวคือ บุคคลผู้สร้างสรรค์นั นควรที่จะได้รับความนับถือตลอดจนมี
สิทธิตัดสินใจ ในการที่น้าออกสู่สาธารณะแล้วมีบุคคลอื่น คัดลอก ดัดแปลง จนงานของตนเสียหาย  

2.4.2 องค์ประกอบของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
 1. เป็นการแสดงออกทางความคิด กล่าวคือ การที่จะได้รับความคุ้มครองนั นกฎหมายลิขสิทธิ์
จะให้การรองรับเพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นว่างานดังกล่าวสามารถสื่อไปให้ผู้อ่ืนได้ ไม่ใช่เพียงแต่ทาง
ความคิดเท่านั น 
 2. เป็นการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง กล่าวคือ งานอันที่สร้างสรรค์ขึ นโดยผู้สร้างสรรค์งานเอง
โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง ไม่ได้มีการคัดลอกจากงานที่มีลิขสิทธิ์ 

                                           
3 “ความจ าเป็นหรือเหตุผลในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์”, ค้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จาก
http://www.thaieditorial.com/ความจ้าเป็นหรือเหตุผลใน/. 
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 3. เป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย กล่าวคือ ต้องไม่ได้เป็นไปตามลักษณะที่ขัดต่อศีลธรรม
ตลอดจนความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย เช่น งานที่มีความลามกอนาจาร 
งานที่ก่อนให้เกิดความวุ่นวายท้าให้ไร้ความสงบ โดยใช้การพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจในแต่ละยุคแต่ละ
สมัย 
 4. เป็นงานที่มีกฎหมายให้การรับรอง กล่าวคือ งานที่มีลิขสิทธิ์นั นต้องเป็นงานที่มีกฎหมายให้
การรับรองว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์เท่านั นซึ่ งงานที่ได้มีการรับรองอันมีลิขสิทธิ์ไว้ดังต่อไปนี  งาน
วรรณกรรม งานนาฏกรรม งานดนตรีกรรม งานศิลปกรรม งานโสตทัศนวัสดุ งานบันทึกเสียง งาน
ภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
 

2.5 ลักษณะของการกระท าที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 การละเมิดลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์4 โดยมีการขยายการคุ้มครองไปยังด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ นตลอดจนสิทธิในการให้เช่าต้นฉบับ หรือ
งานบางประเภท แก่เจ้าของลิขสิทธิ์และมีการแยกเกณฑ์การละเมิดลิขสิทธิ์ตามประเภทต่างๆ 
แตกต่างจากบทบัญญัติเดิม 
 การละเมิดลิขสิทธิ์สามารถจ้าแนกได้ 2 กรณี ดังนี  

1. การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง 
2. การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม 

2.5.1 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง 
การกระท้าการโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของ

ลิขสิทธิ์โดยตรง การละเมิดลิขสิทธิ์ ถือการกระท้าของผู้อ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์เมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์
ไม่ได้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์นั น 

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง5แบ่งลักษณะได ้4 ประเภทได้แก ่
1. ละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานทั่วไป  
การที่จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั นต้องเป็นการกระท้าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ก่อนไม่ว่าจะเป็น

งานโดยสร้างสรรค์ขึ นใหม่ หรืองานที่สร้างสรรค์โดยลูกจ้าง หรือสร้างสรรค์โดยรับจ้างหรือดัดแปลง

                                           
4 กรกาญจน์ มุ่งพาลชล, “การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ข้อยกเว้นลิขสิทธิ์”, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 
2560 จาก https://prachatai.com/journal/2017/11/74255. 
5 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ค าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2549), หน้า192. 
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งาน โดยมีการกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดใน 3 ประการ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ คือการท้าซ ้า 
ดัดแปลง หรือน้าออกเผยแพร่ ต่องานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังนี   

(ก) การท้าซ ้า หมายความรวมถึง การท้าส้าเนา คัดลอก บันทึกเสียง บันทึกภาพ ทั งจาก
ต้นฉบับและจากส้าเนารวมไปถึงจากโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญ 

(ข) ดัดแปลง หมายความว่า ท้าซ ้าโดยเปลี่ยนรูปแบบ โดยมีการเพ่ิมเติม แก้ไข ปรับปรุง 
จากต้นฉบับ ในส่วนที่ส้าคัญโดยไม่มีลักษณะจัดท้าขึ นใหม่  

 (ค) การเผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายความว่าท้าให้ปรากฏต่อสาธารณชนทั งภาพและ
หรือเสียง การจ้าหน่ายหรือวิธีอ่ืนใดที่จัดท้าขึ น การอนุญาตให้น้าออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
กฎหมายไม่ได้ก้าหนดให้ต้องท้าเป็นหนังสือจึงไม่จ้าเป็นต้องท้าเป็นหนังสือแต่อย่างใด 

2. การละเมิดลิขสิทธิ์โสตทัศนวัสดุหรืองานภาพยนตร์หรือสิ่งบันทึกเสียง 
การกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับ

อนุญาตให้ถือว่าเป็นกระท้าอันละเมิดลิขสิทธิ์ 
(ก) ท้าซ ้าหรือดัดแปลง 
(ข) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(ค) ให้เช่าต้นฉบับหรือส้าเนางานดังกล่าว 
งานโสตทัศนวัสดุเมื่อน้าออกแสดงแล้วปรากฏในรูปของเสียงหรือภาพหรือทั งเสียงทั ง

ภาพรวมกัน เช่นแผ่นบันทึกภาพ แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ กฎหมายเน้นเรื่องการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ในส่วนที่เป็นเสียงหรือภาพที่ได้บัญญัติไว้ ทั งนี ส่วนที่เป็นเสียงหรือภาพ การละเมิดงาน
นี โดยลักษณะจึงต่างจากงานท่ัวไป 

3. การละเมิดลิขสิทธิ์แก่งานแพร่เสียง แพร่ภาพ  
เนื่องจากงานแพร่เสียงแพร่ภาพเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่สมควรได้รับคามคุ้มครองแบบเดียวกับ 

ศิลปกรรม หรือวรรณกรรม อ่ืนๆ  
งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายถึง น้าออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียงหรือ

แพร่ภาพและเสียงทางโทรทัศน์ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องกระท้าดังนี 6 
(ก) การจัดท้าโสตทัศนวัสดุ การกระท้าในลักษณะถ่ายทอดสัญญาณต่อไปยังจุดอ่ืนด้วย

เครื่องมือถ่ายทอดสัญญาณไม่ว่าการจัดท้าดังกล่าวท้าทั งหมด หรือบางส่วนของงานก็ตามถือเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว 

                                           
6 เทอดชัย ธนพงศ์พร, “งานแพร่เสียงแพร่ภาพตามกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองอย่างไรให้เป็นธรรม”, 
ค้นวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จาก 
http://elib.coj.go.th/Ebook/data/judge_report/jrp2555_10_76.pdf. 
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(ข) งานแพร่เสียงแพร่ภาพซ ้า หมายถึง ท้าซ ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่
ว่าเผยแพร่เป็นบางส่วนหรือทั งหมด 

(ค) จัดให้ประชาชนฟังหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ต่อเมื่อ
เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นในทางการค้าเท่านั น 

4. การละเมิดลิขสิทธิ์แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ 

ถ้าได้กระท้าดังนี  
(ก) ท้าซ ้าหรือดัดแปลง 
(ข) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(ค) ให้เช่าต้นฉบับหรือส้าเนางาน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะงานต่างจากงาน วรรณกรรม กล่าวคือ คอมพิวเตอร์ 

หมายถึ ง ค้ าสั่ งหรือสิ่ ง อ่ืน ใดที่ น้ าไปใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท้ างาน 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จึงแยกการละเมิดลิขสิทธิ์แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้ต่างหากจากการละเมิด
งานทั่วไป 
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2.5.2 การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม 
การกระท้าการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรงแล้วผู้นั นได้น้าไปใช้ประโยชน์

เพ่ือการของตนถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์อ้อมโดยมีข้อก้าหนดดังนี กล่าวคือ ผู้กระท้า
นั นจะต้องรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างงานได้ท้าขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์
ของผู้อื่น การท้าเพ่ือหาก้าไร ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท้าดังนี 7 

1. ขาย มีไว้ขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื อ หรือเสนอให้เช่าซื อ  
2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
3. แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
4. น้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
ซึ่งการกระท้าอันถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กล่าวคือ 

(ก) ขาย มีไว้ขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื อ เสนอให้เช่าซื อ ไม่จ้าเป็นว่า 
ต้องมีผู้ซื อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื อแล้ว เพียงแต่มีการเสนอขาย เสนอให้เช่า เสนอให้เช่าซื อ ก็ถือได้ว่าเป็นการ
ละเมดิแล้ว 

(ข) การเผยแพร่ต่อสาธารณชน ได้แก่ ท้าให้ปรากฏต่อสาธารณชนโดยการแสดง การ
บรรยาย การสวด การบรรเลง ท้าให้ปรากฏด้วยเสียงหรือภาพ การก่อสร้าง การจ้าหน่ายเพ่ือหาก้าไร 

(ค) การแจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ หากเป็นการ
แจกจ่ายเล็กน้อย ไมเ่ป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

(ง) การน้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือหาก้าไร นอกจากเพ่ือใช้เป็นการส่วนตัว 
เช่นนี ก็ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของเจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ
จ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ 

2.6.1 หลักความรับผิดจากการกระท าของบุคคลอ่ืน (Vicarious Liability) 
 หลักความรับผิดจากการกระท้าของบุคคลอ่ืนนี เป็นหลักกฎหมายละเมิดของ Common 
law8 โดยเป็นการก้าหนดความรับผิดที่เกิดจากบุคคลคนหนึ่งแต่บุคคลที่ต้องรับผิดเป็นอีกบุคคลหนึ่ง

                                           
7 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ค าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2549), หน้า 200. 
8 ศนันกรณ์ (จ้าปี) โสตถิพันธ์, ค าอธิบายกฎหมายละเมิด, พิมพ์ครั งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 
2560), หน้า 179. 
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โดยที่ไม่ต้องค้านึงถึงว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย 9 ทั งจะเป็นความรับ
ผิดโดยบุคคลผู้กระท้านั นจะเจตนาหรือไม่เจตนาหรือการกระท้าโดยประมาทแต่ต้องรับผิดเพราะเป็น
การกระท้าในรูปแบบลักษณะของความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์ในฐานะบิดามารดาที่
จ้าต้องรับผิดร่วมกับบุตรผู้เยาว์ นายจ้างต้องรับผิดร่วมกันกับลูกจ้างเป็นต้น โดยหลักความรับผิดจาก
การกระท้าของบุคคลอ่ืนนั นอยู่ภายใต้ของหลักตัวการตัวแทนซึ่งโดยทั่วไปนั นต้องมีการด้าเนินการด้วย
ความเคร่งครัด อย่างไรก็ตามหลักความรับผิดของจากการกระท้าของบุคคลอ่ืนนั น นอกจากเกิดได้
จากความสัมพันธ์ข้างต้นแล้วยังเกิดได้ในอีกกรณี เช่น ความรับผิดของผู้จัดงานในการกระท้าของนัก
ดนตรี หากในกรณีที่มี สิทธิและความสามารถในการควบคุมหรือก้ากับดูแลในการกระท้าละเมิดของ
บุคคลอ่ืน โดยได้ผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงและเป็นการชัดแจ้งจากการหาประโยชน์ในงานที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ แม้ผู้ควบคุมนั นจะไม่รู้ถึงการกระท้าการละเมิดก็ต้องรับผิดในการกระท้าของบุคคลอ่ืน
ด้วย 

2.6.2 หลักความรับผิดจากการสนับสนุน (Contributory Liability) 
 หลักความรับผิดจากการสนับสนุนเป็นกฎหมายที่มาจากละเมิดโดยศาลเป็นผู้ก้าหนดขึ น
กล่าวโดยทั่วไปนั นเป็นการอนุญาตให้กระท้าความผิด โดยตรง สนับสนุน ยุยงส่งเสริมในการกระท้า
ความผิดของบุคคลอ่ืน ผู้สนับสนุนนั นไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้องกระท้าความผิดหรือมีอิทธิพลเหนือ
ผู้กระท้าการละเมิดหรืออาชญากรรมอย่างใดเลยแต่ความรับผิดลักษณะนี สิ่งที่ต้องพิจารณากล่าวคือ มี
การกระท้าในลักษณะของการอ้านวยความสะดวก หรือเป็นไปในลักษณะจูงใจ ช่วยเหลือ หรือท้าให้
เกิดการละเมิดต่อไป10  โดยความรับผิดจากการกระท้าละเมิดนี มีองค์ประกอบที่ส้าคัญอยู่ 2 
องค์ประกอบ ดังนี  

1. มีการกระท้าละเมิดโดยตรงจากผู้กระท้าความผิดละเมิด 
2. บุคคลผู้กระท้าความผิดโดยอ้อมต้องรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการกระท้าอันเป็น

ความผิดแล้วบุคคลนั นต้องมีส่วนส้าคัญหรือสนับสนุนอย่างจริงจังในการกระท้าของบุคคลอ่ืน 
2.6.3 หลักความรับผิดจากการชักจูงใจให้กระท าละเมิด (Induce Liability) 
หลักความรับผิดจากการชักจูงใจให้กระท้าละเมิดเป็นหลักความรับผิดโดยอ้อมโดยเป็นการวาง

หลักของศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ผู้ที่เผยแพร่โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้มีการ
ใช้งานเพ่ือกระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีที่แสดงออกชัดเจนหรือเป็นการกระท้าที่เป็นลักษณะ

                                           
9เกียรติขจร วัจนพสวัสดิ์, ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1, พิมพ์ครั งที่10 (กรุงเทพมหานคร: พล
สยามพริ นติ ง, 2551), หน้า 308. 
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ของการรองรับการการกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ บุคคลนั นจะต้องมีความรับผิดจากการกระท้าของบุคคล
อ่ืน โดยหลักการดังกล่าวนี จะเห็นว่าศาลจะเน้นถึงความส้าคัญของเจตนาร้าย  

 

2.7 หลักความรับผิดทางละเมิดและอาญา  

2.7.1 ละเมิดกับความรับผิดทางอาญา 
ละเมิดเป็นบ่อเกิดแห่งหนี เป็นการกระท้าที่ล่วงสิทธิไม่เป็นไปตามหน้าที่ของตน จนก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่บุคคลอื่นทางแพ่ง 
ละเมิด  คือ การกระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อบุคคลภายนอกโดยผิดกฎหมาย11เป็นเหตุให้
เขา (ผู้ถูกกระท้า) เสียหายแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่าง
หนึ่งอย่างใดก็ดีกฎหมายถือว่าผู้นั นท้าละเมิดจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการละเมิด
นั น ซึ่งการกระท้าใดจะเป็นละเมิดต้องประกอบด้วยหลัก 3 ประการ  

1.  กระท้าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย ซึ่งหมายถึงการประทุษกรรม กระท้าต่อบุคคลโดย
ผิดกฎหมายด้วยอาการฝ่าฝืนต่อความหมายที่ห้ามไว้หรือละเว้นไม่กระท้าในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติให้
กระท้าหรือตนมีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องกระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นต้นว่า ฆ่าเขาตาย
ท้าร้ายร่างกายเขา,ขับรถโดยประมาทชนคนตายและทรัพย์สินของเขาเสียหาย ฯลฯ  

2.  กระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ12 กระท้าโดยจงใจ คือการกระท้าโดยรู้ส้านึกและใน
ขณะเดียวกันก็รู้ว่าจะท้าให้เขาเสียหายเช่น เจตนาฆ่าหรือเจตนาท้าร้าย ฯลฯ อย่างไรก็ดีการกระท้า
โดยจงใจในเรื่องละเมิดถือหลักเบาบางกว่าทางอาญาส้าหรับอาญานั นต้องกระท้าโดยรู้สึกส้านึกในการ
ที่ท้าและในขณะเดียวกันผู้กระท้าต้องประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลด้วยส่วนจงใจในเรื่องละเมิด
บางกรณีไม่ผิดในทางอาญาแต่เป็นละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เขา เช่น จ้าเลยรื อห้องน ้า 
ห้องครัวซึ่งโจทก์ปลูกล ้าออกไปนอกท่ีเช่าของวัดโดยวัดต้องการจะขุดคูได้บอกให้โจทก์รื อแล้วโจทก์ไม่
ยอมรื อการที่จ้าเลยรื อแล้วกองไว้หลังบ้านโจทก์ไม่ได้มีเจตนาร้ายท้าให้ทรัพย์ของโจทก์อันตราย
เสียหายไม่เป็นความผิดฐานท้าให้เสียทรัพย์แต่เป็นละเมิด เพราะรู้ว่าแล้วว่าการรื อนั นจะท้าให้ทรัพย์
ของโจทก์เสียหาย  

                                           
11 ศาสตราจารย์ ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร, ลักษณะละเมิด, พิมพ์ครั งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: โครงการต้ารา
และเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 22. 
12 ศนันกรณ์ (จ้าปี) โสตถิพันธ์, ค าอธิบายกฎหมายละเมิด, พิมพ์ครั งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน
, 2560), หน้า 44. 
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3.  ท้าให้บุคคลอื่นเสียหาย โดยปกติผู้กระท้าต้องรับผิดเฉพาะการกระท้าของตนแต่อย่างไรก็
ดีในเรื่องละเมิดถ้าได้มีการกระท้าละเมิดร่วมกันหรือแม้มิได้ร่วมแต่เป็นผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือใน
การกระท้าละเมิดดังนี บุคคลเหล่านี จะต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั น  ในบาง
กรณีแม้จะไม่ได้ร่วมกระท้าละเมิดหรือยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการกระท้าละเมิดแต่กฎหมาย
บัญญัติให้ต้องร่วมผิดกับผู้ละเมิดได้แก่กรณีต่อไปนี   

(1) นายจ้างจะต้องรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งการละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระท้าไปใน
ทางการที่นายจ้างนั น  เรื่องนายจ้างต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างในผลละเมิดซึ่งเกิดจากการกระท้าใน
ทางการที่จ้างนี มีกรณีที่ผู้เสียหายพึงต้องระมัดระวังคือ อย่าตัดสินใจประนีประนอมยอมความกับ
ลูกจ้างเพราะถ้าประนีประนอมยอมความกับลูกจ้างไปแล้วหนี อันเกิดจากมูลละเมิดก็ระงับสิ นไป
เพราะสัญญาประนีประนอมยอมความเกิดหนี ใหม่ตามสัญญาอันเป็นเหตุให้นายจ้างพ้นจากความรับ
ผิดผู้เสียหายจะต้องฟ้องนายจ้างให้ร่วมรับผิดในมูลหนี ละเมิดก็ไม่ได้เพราะหนี ละเมิดระงับไปแล้วจะ
ฟ้องให้รับผิดตามสัญญาประนีประนอมก็ไม่ได้ เพราะนายจ้างมิได้เป็นคู่สัญญาถ้าลูกจ้างไม่มีทรัพย์สิน
จะช้าระหนี  ผู้เสียหายก็สูญเปล่าจึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งทางแก้ในเรื่องนี ต้องให้นายจ้าง
ตกลงเป็นคู่สัญญาประนีประนอมยอมความร่วมกับลูกจ้างโดยมีบุคคลค ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ด้วย  

(2) ตัวการต้องรับผิดชอบกับตัวแทนในผลละเมิดซึ่งตัวแทนได้กระท้าไปภายในขอบ
อ้านาจแห่งฐานะตัวแทน  

(3) บิดามารดาของผู้เยาว์หรือผู้อนุบาลของผู้วิกลจริตจะต้องร่วมรับผิดในผลละเมิดที่
ผู้เยาว์หรือผู้วิกลจริตกระท้าเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลแล้ว  

ส่วนกฎหมายอาญานอกจากท่ีปรากฏอยู่ในประมวลอาญาซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายอาญาหลักของ
ประเทศแล้วยังรวมถึงกฎหมายอ่ืนๆที่มีโทษทางอาญา เช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ทั งนี ความรับผิด
ทางอาญาคือกฎหมายที่มุ่งหมายรักษาความสงบสุขของสังคม โดยมีการบัญญัติว่าการกระท้าหรือไม่
กระท้าการอย่างใดเป็นความผิดและก้าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท้าความผิดไว้ด้วยและสิ่งที่ส้าคัญท่ีท้า
ให้บุคคลได้รับโทษทางอาญาได้ต่อเมื่อได้กระท้าโดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระท้าโดยประมาทในกรณีที่
กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท้าโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัด
แจ้งแม้ไม่ได้กระท้าโดยเจตนา  

โดยผู้กระท้าความผิดอาญานั นอาจจะมีได้ทั งผู้กระท้าความผิดคนเดียวหรือหลายคน กล่าวได้
คือ แม้ว่าบุคคลหนึ่งหรือหลายคน อาจจะไม่ได้กระท้าความผิดด้วยตัวเองทั งหมด ก็ยังคงต้องรับผิด
เพราะเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดการกระท้าหรือมีส่วนร่วมในการกระท้าความผิดไม่
มากก็น้อย เช่น ความผิดของผู้ที่กระท้าความผิดหลายคน ซึ่งแยกออกได้ในหลากหลายลักษณะ เช่น 
การร่วมกันกระท้าความผิด หรือการแบ่งหน้าที่กันท้าโดยเจตนาแบ่งแยกหน้าที่ โดยผู้กระท้าความผิด
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หลายคนนั นที่มีความเก่ียวข้องกับความรับผิดของเจ้าของพื นที่อนุญาตให้ใช้พื นที่จ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ กล่าวคือ ความผิดในฐานผู้สนับสนุน13 โดยหลักตามกฎหมายอาญานั น ถ้า
ความผิดไม่เกิดจะเกิดความผิดในฐานะผู้สนับสนุนไม่ได้ โดยกล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือเป็นความผิดที่เกิด
จากการอาศัยการกระท้าความผิดของบุคคลอ่ืน 

2.7.2 ความแตกต่างระหว่างละเมิดกับความรับผิดทางอาญา  
โดยความแตกต่างของของกฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดกับกฎหมายอาญานั นเป็นกฎหมายที่

ก่อให้เกิดความรับผิดซึ่งกฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดนั นมีเป้าหมายคือการคุ้มครองสิทธิของเอกชนซึ่งมี
ต่อกัน แต่กฎหมายอาญานั นมีเป้าหมายคือคุ้มครองป้องกันให้ความปลอดภัยแก่ประชาชน 
โดยความแตกต่าง14มีดังนี   

1.  ความรับผิดทางอาญาต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง แต่ละเมิดไม่จ้าต้องมีกฎหมาย
ก้าหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงเนื่องจากความผิดอาญาเป็นเรื่องที่รัฐมุ่งลงโทษผู้กระท้าความผิดรุนแรง
กว่าความผิดทางแพ่ง บางครั งถึงกับประหารชีวิต จึงมีหลักกฎหมายทางอาญาว่า รัฐเป็นผู้ก้าหนดไว้
โดยชัดเจนว่าการกระท้าใดบ้างที่ต้องห้ามถ้าฝ่าฝืนจะต้องจะต้องถูกลงโทษ หากมิได้ก้าหนดว่าอะไร
เป็นความผิดจะลงโทษไม่ได้ 

2.  โทษในทางอาญาเป็นการป้องกันและปราบปราม ส่วนละเมิดมุ่งในทางเยียวยาให้
ผู้เสียหายกลับคืนสภาพเดิมโดยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน 

3.  ในเรื่องอ้านาจการฟ้องคดีเนื่องจากความผิดทางอาญาถือว่าเสียหายต่อรัฐ โดยหลักจึงให้
พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องร้องแทนรัฐซึ่งอัยการคือทนายแผ่นดิน แต่ละเมิดผู้ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากความผิดทางแพ่งเป็นผู้ฟ้องเองโดยตรง  

4.  การตีความกฎหมายทางอาญาเคร่งครัดมากกว่าทางแพ่งมาก ทางแพ่งให้ศาลตีความใช้
มาตรา4 มาใช้บังคับ 

5.  ความผิดทางอาญาหลักใหญ่ค้านึงถึงเจตนา แต่ละเมิดไม่ได้ถึงกับมีเจตนาแบบทางอาญา 
เพียงแต่ได้มีการกระท้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 

6. เจตนาในทางอาญาไม่เหมือนกันกับจงใจในทางแพ่ง เจตนาในทางอาญา นอกจากประสงค์
ต่อผลแล้วยังรวมถึงเล็งเห็นผลด้วย แต่ทางแพ่งคือประสงค์ต่อผลอย่างเดียว 

                                           
13 เกียรติขจร วัจนพสวัสดิ์, ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1, พิมพ์ครั งที่10 (กรุงเทพมหานคร: พล
สยามพริ นติ ง, 2551), หน้า 679. 
14 กนกนัย ถาวรพานิช, “ละเมิดต่างกับอาญาอย่างไร”, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 จาก 
http://www.tulawcenter.org/?q=knowledge/content/443. 
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7.  ความผิดทางอาญามุ่งลงโทษผู้กระท้าความผิด หากผู้กระท้าตายลงสิทธิน้าคดีอาญาก็ระงับ
ลง แต่ละเมิดผลคือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเรื่องกองทรัพย์สินของผู้ท้าผิดมากกว่า 

 

2.8 การจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์  

 ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการใช้ช่องทางทางอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายเพ่ือท้าธุรกรรม
อิเล็คทรอนิคส์ไม่ว่าระหว่างธนาคารที่ เราว่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนร่วมในความ
สะดวกสบายของผู้คนที่ใช้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มีความ
แพร่หลายและขยายเป็นวงกว้างมากในสังคมปัจจุบันคือการซื อขายสินค้าโดยผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์
เหล่านี จะมีลักษณะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื อกับผู้ขายในการให้ พื นที่เพ่ือให้ซื อหรือขายสินค้าและ
บริการเพ่ือเข้าถึงความต้องการของคนในปัจจุบัน ทั งนี มีผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตท้าหน้าที่เป็นผู้
ให้บริการพื นที่บนเว็บไซต์ โดยลักษณะจะเป็นในรูปแบบการเสนอขายสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์และละเมิด
ลิขสิทธิ์ โดยการขายท่ีละเมิดลิขสิทธิ์นั นท้าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์  

2.8.1 เว็บไซต์…………………… 
 มีผู้ให้ค้าจ้ากัดความค้าว่า เว็บไซต์ไว้มากมาย เช่น คู่มือค้าศัพท์คอมพิวเตอร์ได้ให้ความหมาย
ว่า ที่ตั งเว็บ ระบบคอมพิวเตอร์ใน worldwide เว็บที่เป็นแหล่งแสดงเอกสารข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ 
ต้าแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยเว็บเพจทั งหมดที่เก็บข้อมูลและแสดงผล 
ต้าแหน่งที่ตั งต้องผ่านการจัดตั งเพ่ือเช่าพื นที่ในอินเทอร์เน็ต โดยการลงทะเบียนกับเจ้าของพื นที่ผู้
ให้บริการ ซึ่งทั งนี ในยุคปัจจุบันนั นจะเห็นว่าผู้คนต่างใช้เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าในทางตรงหรือ
ทางอ้อมทั งนี ไม่ว่าการที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนผ่านทางออนไลน์ทั งสิ น ไม่ว่าจะเป็นการ
พูดคุยกับบุคคลซึ่งไม่จ้าเป็นต้องพบหน้ากันอย่างเช่นอดีต โดยใช้ Facebook หรือโปรแกรมอ่ืนเป็น
สื่อกลาง หรือการใช้วิธีการส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ทางอินเทอร์เน็ต การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนซื อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (e-marketplace)15  ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับความ
นิยมในปัจจุบันอย่างมาก โดยเว็บไซต์จะมีผู้ดูแลเรียกว่า ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ( ISP) ประเภทจัดเก็บ
ข้อมูล16 โดยส่วนใหญ่แล้วการเสนอขายสินค้าบนเว็บไซต์มีทั งที่ถูกกฎหมายและละเมิดลิขสิทธิ์ แต่ไม่
ว่าอย่างไรก็ตามการที่เพ่ิมขึ นของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์สร้างความเสียหาย

                                           
15 “พาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์กรณีศึกษาของธุรกิจตลาดประมูลออนไลน์”, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 
2560 จาก http://somkieat.tripod.com/IT512/auction.htm. 
16 พันธ์สยาม ห้วยแก้ว, ความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2550), หน้า 35. 



 19 

ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ โดยการขายที่หลากหลายนั น ท้าให้เกิดการกระจายตัวของสินค้า เกิดการ
แพร่กระจายของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสินค้าเหล่านี ไม่สามารถเปลี่ยนหรือส่งคืนได้
ในกรณีไม่พอใจสินค้าและไม่มีการรับประกันจากผู้ผลิต  

2.8.2 ความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 มีผู้ให้ความหมายค้าจ้ากัดความของอินเทอร์เน็ตไว้มากมายหลากหลายดังนี  กล่าวคือ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินั น ได้ให้ความหมายว่า อินเทอร์เน็ตคือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกัน ทั งนี อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั่วโลกสามารถที่จะติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยใช้มาตรฐานในการที่จะรับส่งข้อมูลเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ระบบอินเทอร์เน็ตนั นเปรียบได้เสมือนกันกับใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่วโลก ในแต่ละจุด
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั นไม่มีการเป็นการก้าหนดข้อจ้ากัดตายตัวและไม่จ้าเป็นต้องก้าหนดตามเส้น
โดยตรงอาจจะผ่านจุดอ่ืนๆหรือเลือกไปในเส้นทางที่หลากหลาย การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเรียกได้ว่า การติดต่อสื่อสารแบบไร้มิติ 
 ผู้ อ้านวยการฝ่ายศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ คทรอนิคส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติได้ให้ความหมาย อินเทอร์เน็ต ไว้ดังนี  กล่าวคือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่นตัวอักษร รูปภาพ เสียง 
รวมทั งสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว  
 อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้ให้ความหมาย 
อินเทอร์เน็ต ไว้ดังนี  กล่าวคือ ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกันท้าให้
คอมพิวเตอร์ทีเชื่อมโยงนั นสามารถติดต่อกันได้ จึงเกิดเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีผู้คนสนใจในการ
ค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายดาย 
 จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายหลายๆ
เครือข่ายทั่วโลกเข้าด้วยกัน ท้าให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว17 

2.8.3 ความหมายและหน้าที่ของเจ้าของพ้ืนที่บนเว็บไซต์ 
 เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์มีลักษณะส่วนหนึ่ งของผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่ งมี การให้
ความหมายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต18 (ISP) ตามฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า ผู้ให้บริการทาง

                                           
17 เกษราภรณ์ เสงี่ยม, ความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551) ,หน้า 2. 
18 ราชบัณฑิตยสถาน, ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพริ น
ติ ง, 2546). 
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อินเทอร์เน็ต ซึ่งลักษณะนี เป็นความหมายที่กว้างมาก ตีความได้ในลักษณะหลากหลายรูปแบบ ด้วย
ความที่ปัจจุบันนั นมีการให้บริการสร้างเว็บไซต์ ผู้ให้บริการเช่าพื นที่บนเว็บไซต์  ผู้ให้บริการดูแลและ
รักษาเว็บไซต์ โดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั นก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป 
เช่นบริการให้เช่าพื นที่บนเว็บไซต์หรือบริการให้ใช้พื นที่บนเว็บไซต์อันตนอยู่ในฐานะของเจ้าของพื นที่
บนเว็บไซต์และจะต้องมีผู้ที่ท้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์โดยรวมไปถึงเว็บมาสเตอร์ที่มีความรับผิดชอบ
โดยตรงกับข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยเว็บมาสเตอร์นั นมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะผ่านลง
เว็บไซต์ และเมื่อได้พิจารณาถึงการซื อขายแลกเปลี่ยนสินค้าบนเว็บไซต์จะเห็นได้ว่าเป็นช่องทางการ
จ้าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์แล้วยังมีการสร้างรายได้จากการปล่อยพื นที่ให้มีการจ้าหน่ายสินค้าบน
เว็บไซต์ กล่าวคือค่าบริการเว็บไซต์ ค่าโฆษณา และการจ่ายเงินของการซื อขายแลกเปลี่ยนนั นเป็นไป
ในลักษณะของการตัดยอดผ่านบัตรเครดิตหรือการโอนผ่านธนาคาร  

2.8.3.1 การอนุญาต 
เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์มีฐานะเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลนั น จะเป็นลักษณะของ

การมอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือก้าหนดสิทธิการเข้าใช้พื นที่ของผู้ใช้บริการแต่ละคน
และป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้าถึงพื นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี แล้วโดยความสามารถทาง
เทคนิคของผู้ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูล มีความสามารถพื นฐานประการหนึ่งคือ การก้าหนดให้
ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการอยู่ในสถานะที่พร้อมให้บุคคลอ่ืนเข้าถึงได้ 
โดยในกรณีที่ผู้ใช้บริการนั นได้น้าข้อมูลสินค้าที่น้ามาจ้าหน่ายนั นเป็นงานละเมิดลิขสิทธิ์ หากผู้
ให้บริการนั นตรวจพบหรือทราบจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั น ผู้ให้บริการมีความสามารถที่จะท้าลายข้อมูล 
หรือยุติการเข้าถึงของบุคคลภายนอกและตัวผู้ใช้บริการเพ่ือระงับการเผยแพร่ได้ ซึ่งเว็บไซต์จะเป็น
ตัวการในการวางขายสินค้าระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคหรือบุคคลกับบุคคลโดยมีการก้าหนดให้ผู้ขาย
หรือผู้ซื อนั นต้องเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์เพ่ือเปิดบัญชีของผู้ใช้และก้าหนดรหัสผ่านที่เป็นของเรา
เป็นส่วนตัวของเราเอง ทั งนี แต่ละเว็บไซต์จะมีค่าระวางสินค้าหรือไม่แตกต่างกันไป ทั งนี อาจมีการ
ก้าหนดคิดค่าระวางสินค้า โดยคิดตามราคาเสนอขายตั งต้น ตลอดจนค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ 
โดยการซื อสินค้าระหว่างกันนั นท้าให้ผู้ซื อและผู้ขายไม่สามารถเห็นหน้ากันได้หรือไม่ได้รู้จักกันมาก่อน 
ดังนั นการท้าธุรกรรมในลักษณะนี ต้องอาศัยความเชื่อถือระหว่างกัน  

2.8.3.2 ประเภทของการจ้าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ 
  การแบ่งประเภทการจ้าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์นั นโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางใน
การซื อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแบ่งแยกกลุ่มผู้จ้าหน่ายสินค้าบนพื นที่เว็บไซต์ได้ดังต่อไปนี  
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1. ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ19 เป็นการด้าเนินการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่ท้าการซื อขาย
สินค้าระหว่างกัน ซึ่งเป็นการค้าขายสินค้าในปริมาณมากและมูลค่าในการสั่งสินค้าก็มีราคาสูง  

2. ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค เป็นการประกอบการทางธุรกิจกับบุคคลที่เป็นผู้บริโภค
รายย่อยเช่น การสั่งซื อหนังสือ การสั่งซื อแผ่นเพลง ผ่านทางเว็บไซต์ 

3. ระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค เป็นการด้าเนินการโดยใช้พื นที่บนเว็บไซต์ในการซื อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้า โดยบุคคลผู้บริโภคแต่ละรายก็จะน้าสินค้าที่ตนต้องการจะจ้าหน่ายลงบน
เว็บไซต์โดยสื่อกลางหลักคือพื นที่บนเว็บไซต์ในการเสนอขายสินค้า 

2.8.4 รูปแบบและลักษณะเว็บไซต์  
 ในสังคมที่เทคโนโลยีมีบทบาทและการสื่อสารที่มีบทบาทในชีวิตประจ้าวันไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสาร การท้างาน การอ้านวยความสะดวกระหว่างกัน ความบันเทิง ท้าให้อินเทอร์เน็ตเข้ามา
เกี่ยวพันกับชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยการที่ไอซีทีเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจ ทั งในรูปแบบของการค้า
และการบริการ โดยเฉพาะธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ที่เป็นแนวโน้มที่ส้าคัญมากเพราะเป็น
ธุรกิจที่ครอบคุลมได้ทั่งโลก มีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา ซึ่งองค์กรต่างๆนั นได้ให้นิยามค้า
ว่า พาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ กล่าวคือ  
 องค์การค้าโลก ได้ให้นิยามไว้ว่า หมายถึง การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการในสื่ออิเล็คทรอนิคส์ 
 องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา โดยได้ให้นิยามว่า หมายถึง ธุรกรรมทุก
รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์ในระดับองค์กรและส่วนบุคคลบนพื นฐานของการประมวลและการ
ส่งข้อมูลดิจิตอลที่มีข้อความ เสียง และภาพ  
 จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นการให้ความหมายที่ค่อนข้างกว้างโดยหมายความ
รวมถึง ธุรกิจด้านอิเล็คทรอนิคส์ ด้วยกล่าวคือ หมายความรวมทั งสิ นตั งแต่การด้าเนินการต่างๆภายใน
องค์กรธุรกิจ การให้บริการผู้บริโภค ตลอดจน การซื อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตก็เป็นส่วนหนึ่งของ
พาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ 
 ทั งนี ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่สร้างขึ นมาเพ่ือเป็นตลาดกลางในการซื อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเป็น
จ้านวนมากและเป็นช่องทางหลักในการท้าธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ โดยแบ่งผู้ใช้ได้ 2 กลุ่ม
หลักๆ คือ 

1. ผู้ซื อ หมายความว่า บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่เข้ามาหาสินค้าที่ตรงกันกับ
ความต้องการส้าหรับใช้ในชีวิตประจ้าวันหรือส้าหรับธุรกิจและเว็บไซต์เหล่านี จะมีระบบรองรับ

                                           
19  “พาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์กรณีศึกษาของธุรกิจตลาดประมูลออนไลน์”, ค้นวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
จาก http://somkieat.tripod.com/IT512/auction.htm. 
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ธุรกรรมทางการเงินที่สะดวกแม้ว่าจะอยู่คนละประเทศก็ตาม การที่จะเป็นผู้ซื อนั นจะท้าโดยการสมัคร
สมาชิกก่อนจากนั นจึงเลือกสินค้าที่ต้องการกับความพึงพอใจของตนและช้าระเงินผ่านทางบัตรเครดิต
หรือการโอนผ่านธนาคาร  

2. ผู้ขาย หมายความว่า บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่เข้ามาขายสินค้า การเป็น
ผู้ขายสินค้านั นจะมีขั นตอนยุ่งยากมากกว่าการเป็นผู้ซื อเพราะเว็บไซต์เหล่านี จะมีการก้าหนดเงื่อนไข
ต่างๆที่จะท้าให้ผู้ซื อมั่นใจว่าจะไม่ถูกเอาเปรียบ 

โดยเว็บไซต์เหล่านี จะมีมาตรการป้องกันความรับผิดของตนโดยมีข้อจ้ากัดในความรับผิดชอบ
ที่เกิดขึ นในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งสรุปลักษณะการด้าเนินการตามนโยบายเว็บไซต์เพ่ือที่จะป้องกัน
ตนเองจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์กล่าวคือ การกระท้าซึ่งถูกห้ามโดยเฉพาะ 
นโยบายสินค้าลอกเลียนแบบและปลอมแปลง ระบุว่า ห้ามท้ารายชื่อสินค้าปลอมแปลง ส้าเนาที่ไม่ได้
รับอนุญาต หรือสินค้าลอกเลียนแบบอ่ืนที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ โดยจะมีนโยบายระบุว่า ผู้ขาย
ไม่อาจจะบอกปัดหรือปฏิเสธการรู้หรือความรับผิดชอบต่อหรือความน่าเชื่อถือหรือถูกต้องตาม
กฎหมายของสินค้าที่เสนอในรายการของตน 

ความพยายามที่จะเลี่ยงความรับผิด ข้อตกลงระหว่างเว็บไซต์ของผู้ใช้นั น ส่วนใหญ่จะระบุว่า 
ทางเว็บไซต์จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื อขายระหว่างผู้ซื อและผู้ขาย ผลที่ตามมาคือเว็บไซต์เหล่านี 
ไม่มีอ้านาจควบคุมเหนือคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าที่ลง
โฆษณา ความจริงและความถูกต้องของรายการสินค้าหรือความสามารถของผู้ซื อสินค้าเนื่องมาจาก
เว็บไซต์เหล่านี เป็นเพียงหนึ่งสถานที่ซึ่งท้าให้ผู้ใช้อาจมีข้อโต้แย้งกับผู้ใช้คนอ่ืนๆหรือเจ้าหน้าที่บริษั ท 
ซึ่งผู้ใช้ต้องสละสิทธิ์จากการเรียกร้องและความเสียหายที่แท้จริงทั งที่รู้หรือไม่รู้ ทั งที่ต้องสงสัยและไม่
ต้องสงสัย 

ทั งนี มีคดีอันเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ที่มีการปรากฏเป็นข่าวสารตลอดจนมีค้าพิพากษาฎีกา ดังต่อไปนี  เช่น  

Lazada Thailand มีเรื่องอยู่บ่อยครั งเช่นมีกรณีผู้ซื อสั่งซื อหูฟัง ในราคาถูกกว่าราคาเต็มซึ่ง
มันเป็นราคาที่ถูกมากซึ่งผู้ซื อก็ได้สอบถามไปยัง Lazada ก็ได้ค้าตอบว่าเป็น “ของแท้และเป็นสินค้า
ลิขสิทธิ์” จึงได้สั่งมาแต่กลับกลายเป็นว่าหูฟังที่ทาง Lazada ขายเป็นของปลอมซึ่งสิ่งที่ Lazada 
แก้ไขนั นคือส่งสินค้าชิ นใหม่ไปให้จึงไม่ปรากฏว่ามีการฟ้องร้องแต่อย่างใด  

และในส่วนของค้าพิพากษา เช่น คดี Lookheed v. Network Solutions Inc. ซึ่งเป็นคดีที่
ศาลใช้การตัดสินโดยมองความสัมพันธ์ในลักษณะของผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเป็นคดีแรก 
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 คดี Gucci America,lnc v Hall & Assocs.And Minspring Enter,lnc คดีนี ศาลเห็นว่า
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีอ้านาจในการควบคุมและตรวจสอบจึง
ต้องร่วมรับผิดในการกระท้าละเมิด 

คดี  Tiffany v Ebay คดีนี ศาลเห็นว่าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์นั นเป็นมากกว่าการให้พื นที่แต่กล่าวไปถึงมีลักษณะของการเป็นผู้ เกี่ยวข้องในการกระท้าการ
ละเมิดลิขสิทธิ์กล่าวคือมีการจัดล้าดับขั นให้ผู้ขายสินค้านั นอยู่ในล้าดับขั นพิเศษซึ่งท้าให้ผู้ซื อเกิดความ
น่าเชื่อถือและเม่ือมีการส่งจดหมายเตือนก็ยังคงเพิกเฉย  

ซึ่งคดีที่เป็นความรับผิดเกี่ยวกับกรณีความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นได้อาศัยหลักและบรรทัดฐานในหลักข้างต้นทั งสิ น 

จากการที่พิจารณาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางอาญาของเจ้าของพื นที่
ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กรณีให้เช่าพื นที่ตลอดจนหลักกฎหมายจะ
เห็นได้ว่าลักษณะที่เกิดขึ นคือเป็นลักษณะของการที่ผู้ขายนั นได้เข้ามาเป็นสมาชิกโดยการสมัครบน
เว็บไซต์ที่ต้องการวางจ้าหน่ายสินค้าเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั นจะมอบบัญชีและรหัสผ่านแก่ผู้ขาย
สินค้าเพ่ือเป็นการก้าหนดสิทธิเฉพาะตัวของผู้ขายและเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้ามาในพื นที่
ของผู้ขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงท้าให้ผู้ขายสินค้าเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการที่ผู้ขายสินค้าได้มี
การวางจ้าหน่ายสินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์มาวางจ้าหน่ายบนเว็บไซต์ของเจ้าของพื นที่ที่ให้เช่าพื นที่
ในการวางจ้าหน่ายสินค้าก็เป็นกรณีที่เห็นได้ว่าผู้ขายนั นเจตนาที่จะกระท้าต่อบุคคลอ่ืนกล่าวคือ
เจ้าของลิขสิทธิ์ให้เกิดความเสียหายเช่น ผลประโยชน์ทางการเงินที่เกิดจากการตอบแทนฐานะบุคคลผู้
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้สิทธิ์ดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่ท้าการละเมิด
ลิขสิทธิ์คือผู้ขายซึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้มีการก้าหนดความรับผิดไว้แต่ในส่วนของเจ้าของพื นที่ที่
อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นก็หามีความผิดไม่ แต่หากเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มี
การจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้รู้หรือควรรู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และตลอดจนการเพิกเฉยไม่
ตรวจสอบควบคุมดูแลท้าให้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับความเสียหายอาจต้องรับผิดที่เกิดขึ นด้วยซึ่งจะกล่าว
ในบทต่อไป                                

   



บทท่ี 3 
 

หลักกฎหมายไทยและต่างประเทศทีเกี่ยวข้องกับกรณีท่ีเจ้าของพ้ืนที่ท่ีอนุญาต
ให้มีการจ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กรณีให้เช่าพ้ืนที่ 

ในบทนี ผู้วิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับมาตรการความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กรณีให้เช่าพื นที่ของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา จีน และ
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งในปัจจุบันมีการกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ขายสินค้าบนเว็บไซต์ในตลาด
จ้าหน่ายสินค้าออนไลน์ (e-marketplace) เป็นอย่างมาก ซึ่งกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าของ
ลิขสิทธิ์กับเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 
ทั งนี ผู้วิจัยศึกษาเพ่ือจะได้เข้าใจลักษณะการกระท้า หลักเกณฑ์การวินิจฉัยของศาลและองค์ประกอบ
ความผิดของบทบัญญัติกฎหมายแต่ละประเทศ และแสดงให้เห็นว่าแต่ละประเทศมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ให้เช่าพื นที่บนเว็บไซต์อย่างไรบ้างซึ่งเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

  

3.1 ประเทศไทย 

3.1.1 ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 ประเทศไทยมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. 2537 
โดยในกฎหมายฉบับนี มีการคุ้มครองตามมาตรา 15 โดยให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์20

ดังตอ่ไปนี  

(1) ท้าซ ้าหรือดัดแปลง 
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือส้าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์และสิ่ง

บันทึกเสียง 

                                           
20 “มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์” (2547). 
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(4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
(5) อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตาม (1) - (3) โดยก้าหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ 

โดยมีการก้าหนดความรับผิดละเมิดคือ ให้จ่ายเงินค่าปรับแก่เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นจ้านวนกึ่งหนึ่ง 
แต่ทั งนี ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง และทาง
อาญาต้องพิจารณาว่าได้กระท้าความผิดโดยเจตนาหรือไม่ ทั งนี ถ้าการกระท้าผิดได้กระท้าไปเพ่ือ
การค้า ผู้กระท้าต้องระวางโทษจ้าคุก ตั งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั งแต่สองหมื่นบาทหรือสองแสน
บาท และละเมิดตามมาตรา 31 ว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม จะต้องระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท ถ้าท้าเพ่ือการค้า จะต้องระวางโทษจ้าคุกสามเดือนถึงสองปีหรือปรับตั งแต่
ห้าหมื่นบาทหรือสี่แสนบาท 

3.1.2 ความรับผิดจากการอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 
3.1.2.1 ความรับผิดจากการกระท้าโดยอนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ 

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม เป็นการละเมิดที่ผู้กระท้าได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงให้กว้าง
ออกไปมากขึ นท้าให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็วจึงมีความจ้าเป็นในการออกกฎหมาย
เพ่ือที่จะเป็นการลงโทษบุคคลดังกล่าวซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 3121 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ.2537 ที่ว่า ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ท้าขึ นโดยละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน กระท้าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั นเพ่ือหาก้าไร ให้ถือว่าผู้นั นกระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท้า
ดังต่อไปนี  

(1) ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื อ หรือเสนอให้เช่า 
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
(3) แจกจ่ายในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
(4) น้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

ตามบทบัญญัติสามารถแยกองค์ประกอบของการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมดังต่อไปนี  

1. ผู้กระท้าจะต้อง รู้หรือควรจะรู้ 

                                           
21 “มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์” (2547). 



 26 

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม ผู้กระท้าจะต้องรู้หรือควรจะรู้ว่างานที่ เอาไปขาย ให้เช่า 
ให้เช่าซื อ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือน้าเข้ามาในประเทศนั นเป็นงานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เพื่อ
เป็นการคุ้มครองบุคคลที่สุจริต 

ค้าว่า รู้ หมายความว่า การรู้อย่างแน่นอนว่างานนั นเป็นงานอันละเมิดลิขสิทธิ์ 
กล่าวคือ การที่มีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ผลิตสินค้าท่ีละเมิดลิขสิทธิ์นั นและน้าออกจ้าหน่าย22 เป็นต้น 

ค้าว่า ควรจะรู้ หมายความว่า การมีพฤติการณ์หรือเหตุการณ์ที่บ่งชี ได้ว่าวัตถุแห่ง
การกระท้าได้ท้าขึ นโดยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนมีลักษณะที่แตกต่างจากวัตถุที่มีลิขสิทธิ์และ
ควรจะรู้ว่าวัตถุนั นได้มีขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ โดยพฤติการณ์ที่ท้าให้ผู้กระท้ารู้หรือควรจะรู้ว่าวัตถุนั น
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน เช่น ผู้กระท้าละเมิดเป็นผู้ผลิตงานอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน
ขึ นเอง ผู้กระท้าละเมิดนั นเป็นผู้ที่มีความรู้ในสินค้านั นดี ทั งนี อาจจะเป็นผู้ที่มีอาชีพค้าขายสินค้าชนิด
นั นมาเป็นเวลานานจึงย่อมมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่า ผู้ที่น้าสินค้านั นมามอบให้จ้าหน่ายเป็นผู้มีลิขสิทธิ์
ในงานนั นหรือไม่ หรือเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั นโดยสามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์กับสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ได้แต่กลับขายสินค้าถูกกว่าสินค้าที่มีลิขสิทธิ์มาก 
ดังนั นหากผู้กระท้าไม่รู้หรือไม่มีเหตุที่ควรจะรู้ว่าเป็นงานละเมิดลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดย
อ้อมแต่อย่างใด 

1. ผู้กระท้าต้องกระท้าต่องานที่ได้ท้าขึ นโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ 
2. ผู้กระท้านั นมีเจตนาเพ่ือหาก้าไร โดยก้าไรในที่นี ไม่ต้องเป็นในลักษณะของรูปธรรม

เพียงแค่มีเจตนาที่จะหาก้าไรก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 แล้ว เช่น การได้รับสิ่งตอบแทน 
หรือการได้รับก้าไรโดยอ้อม เช่น การซื อสินค้าได้ในราคาต่้าลงหรือการที่ผู้กระท้าจะได้รับสิทธิพิเศษซึ่ง
ท้าให้ใช้เงินน้อยลง  

ทั งนี เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 31 แล้วนั นจะเห็นได้ว่า การ
ที่มีการส่งเสริมตลอดจนการสนับสนุนบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยที่บุคคลดังกล่าว
ไม่มีการกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งตาม 31 เช่น กรณีของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์กรณีให้เช่าพื นที่ซึ่งการกระท้าดังกล่าวนี นั นไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมและท้าให้
ไม่มีความรับผิดตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  

3.1.2.2 ความรับผิดจากการกระท้าโดยอนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์หลักสนับสนุนกฎหมายอาญา 

                                           
22 อ้านาจ เนตยสุภา และ ชาญชัย อารีวิทยาเวิศ , ค าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ (กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, 2558), หน้า 119. 
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การกระท้าโดยอนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมเป็น
ความผิดการกระท้าละเมิดเป็นการกระท้าโดยการมีเจตนาร่วมกัน คือ การให้ความช่วยเหลือหรือให้
ความสะดวก เป็นไปในลักษณะของการสนับสนุนตามกฎหมายอาญา มาตรา 86 และทั งนี ต้องเป็น
การกระท้าโดยจงใจ23เช่นกัน ถือว่าผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ร่วมการกระท้าละเมิด 

ทั งนี ในส่วนของความรับผิดทางอาญานั นการพิจารณาว่าบุคคลผู้กระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์
ต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่อย่างไรต้องเป็นไปตามองค์ประกอบของมาตรา 59 นั นที่ว่า บุคคลจักต้อง
รับผิดในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท้าโดยเจตนา เว้นแต่กระท้าโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติ
ให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระท้าโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิดแม้
ไม่ได้กระท้าโดยเจตนาทั งนี มีบทก้าหนดความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไว้ และมีความรับผิดใน
ฐานผู้สนับสนุน  

ในกรณีของเจ้าของพื นที่นั นอนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ตาม
มาตรา 86 ที่ว่า ผู้ใดกระท้าด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อ่ืน
กระท้าความผิดก่อนหรือขณะกระท้าความผิด แม้ผู้กระท้าความผิดนั นจะไม่รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้
ความสะดวกนั นก็ตาม ผู้นั นเป็นผู้สนับสนุนการกระท้าความผิด ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของ
โทษที่ก้าหนดไว้ส้าหรับความผิดที่สนับสนุน โดยความรับผิดฐานสนับสนุนนั นถ้าแค่ให้การสนับสนุน
อย่างเดียวโดยยังไม่มีความผิดเกิดขึ น จะไม่เกิดความผิดผู้สนับสนุนแต่อย่างไร สามารถกล่าวได้อีก
ความหนึ่งว่า เป็นความผิดที่อาศัยการกระท้าผิดของผู้อ่ืน ไม่ได้เกิดจากการกระท้าของตนเอง ทั งนี 
องค์ประกอบของมาตรา 86 มีดังนี  

การกระท้าด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อ่ืนกระท้า
ความผิด กล่าวคือ การกระท้านั นไม่จ้าเป็นว่าต้องด้วยวิธีการใด เพียงแต่ผู้ลงมือนั นได้รับประโยชน์ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการช่วยเหลือหรือสนับสนุน 

1. ต้องมีการกระท้าความผิดเกิดขึ น 
2. กระท้าด้วยประการใดๆ เป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อ่ืน (ผู้ลง

มือ) กระท้าความผิดที่ได้เกิดขึ นนั น 

                                           
23 ประทีป ทัปอัตตานนท์, กฎหมายอาญาภาค 1 การใช้กฎหมายและความผิดอาญา, พิมพ์ครั งที่1 
(กรุงเทพมหานคร: ปณรัชช, 2548), หน้า 1. 
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3. โดยเจตนา ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกรท้าความผิดที่ได้เกิดขึ นนั น 
4. โดยการช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนนั น (ผู้ลงมือ) จะได้รู้หรือไม่ได้รู้ถึงการ

ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก็ตาม 
 
โดยองค์ประกอบในการที่เป็นผู้สนับสนุนนั นพิจารณาได้ดังนี  
1. ต้องมีการกระท้าความผิดเกิดขึ น  
การที่จะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนได้นั นต้องมีการกระท้าที่เข้าขั นพยายามตามมาตรา 80 หรือ

ตระเตรียมในบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดโดยผู้กระท้านั นยังไม่ต้องมีความผิดส้าเร็จแค่
เข้าขั นพยายามก็ผิดสนับสนุนแล้ว24 เช่น แดงให้ด้ายืมปืนไปยิงขาว ด้าใช้ปืนของแดงจ้องเล็งจะยิงขาว
แล้วแต่มีผู้มาขัดขวาง เช่นนี ความผิดได้เกิดแล้ว ด้ามีความพยายามฆ่าขาว แดงจึงเป็นผู้สนับสนุน แม้
ขาวจะไม่ตายก็ตาม จึงกล่าวได้ว่า หากไม่มีการกระท้าความผิดก็ไม่มีผู้สนับสนุน 

2.  กระท้าด้วยประการใดๆอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้ อ่ืน
กระท้าความผิดที่ได้เกิดขึ นนั น25 

การกระท้าอันเป็นการช่วยเหลือ หรือการให้ความสะดวกนี มีความหมายกว้างไม่จ้ากัดว่าจะ
เป็นต้องท้าด้วยวิธีใดโดยเฉพาะ แม้การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกจะเป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งที่ท้าให้
ความผิดเกิดขึ นก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนได้ เช่น ก.เป็นคนรับใช้ของ ข. โกรธที่ชอบดุด่าตน ก.รู้ว่า ค. 
ก้าลังจะมาลักทรัพย์ จึงนัดให้มาลักทรัพย์โดยบอกว่าจะท้าการเปิดหน้าต่างไว้ให้เพ่ือให้เข้ามาลัก
ทรัพย์ ทั งนี แม้ ค.จะไม่ได้เข้าทางหน้าต่างตามที่นัดไว้ก็ตามก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้ว 
 และการช่วยเหลือให้ความสะดวกนั น ไม่จ้าเป็นว่าจะต้องช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก
โดยตรงอาจช่วยกันเป็นทอดๆก็ได้ หรืออาจเป็นการใช้ค้าพูด ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้ว 
 อย่างไรก็ตามถ้าเป็นกรณีที่เห็นว่ามีการกระท้าผิดแต่กลับนิ่งเฉย ไม่ขัดขวางห้ามปราบมิให้มี
การกระท้าความผิดนั น หรือไม่เข้าช่วยเหลือเมื่อมีคนร้องขอ ไม่ถือว่าเป็นการสนับสนุนโดยการ
ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก เพราะไม่มีการกระท้าใดๆที่แสดงออกให้เห็นว่าเป็นการช่วยเหลือหรือ
ให้ความสะดวก เช่น ก.เห็นว่า ข.ก้าลังยิงแต่กลับนิ่งเฉย ไม่ขัดขวาง ก็ไม่ถือเป็นการสนับสนุน แต่
อาจจะมีความผิดฐานละเว้นได้  

3. ผู้สนับสนุนต้องมีเจตนาช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกรท้าความผิดนั น 

                                           
24 เกียรติขจร วัจนพสวัสดิ์, ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1, พิมพ์ครั งที่10 (กรุงเทพมหานคร: พล
สยามพริ นติ ง, 2551), หน้า 678. 
25 เรื่องเดียวกัน, หน้า 680. 
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การช่วยเหลือหรือสนับสนุนนั น ผู้กระท้าการสนับสนุนต้องมีเจตนาโดยเจตนานั นอาจจะเป็น
เจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลก็ได้ 

เจตนาประสงค์ต่อผล คือ เจตนาที่ผู้กระท้ามุ่งหมายจะให้เกิดผลนั นขึ น โดยขณะกระท้า
กระท้าไปโดยรู้ส้านึก แม้ผลที่ประสงค์นั นจะไม่เกิด คือ ไม่บรรลุผลก็ตามก็ยังถือได้ว่าเป็นการกระท้า
โดยเจตนาดังนั นการที่จะถือว่าได้กระท้าโดยเจตนาประสงค์ต่อผลนั นต้องเข้าองค์ประกอบคือ การมุ่ง
หมายให้เกิดผลและการได้ลงมือกระท้าไปโดยรู้ส้านึก 

ผู้กระท้าประสงค์ต่อผล คือ การที่ผู้กระท้าได้กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยรู้ส้านึก อาจ
เป็นการประสงค์ต่อผลได้ในหลายลักษณะจึงต้องพิจารณาถึงผลของการกระท้าตามที่ผู้กระท้ามุ่ง
หมาย โดยการวินิจฉันนั นอาศัยหลักที่ว่า กรรมย่อมเป็นเครื่องชี เจตนา  

ผู้กระท้าได้ได้กระท้าไปโดยรู้ส้านึก คือ การที่ผู้กระท้ารู้ส้านึกในการเคลื่อนไหวร่างกายหรือ
งดเวนการเคลื่อนไหวร่างกาย หากว่าผู้กระท้าได้คิดว่าจะกระท้าแล้วนั น มีการตกลงใจที่จะกระท้า
ตามท่ีคิด ก็ถือว่ารู้ส้านึกแล้ว 

เจตนาเล็งเห็นผล เป็นเจตนาโดยอ้อม26 ที่ผู้กระท้านั นไม่ได้มุ่งหมายจะให้เกิดผลเช่นนั นแต่
ผู้กระท้าย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าจะเกิดขึ นได้อย่างแน่นอน เท่าท่ีบุคคลในฐานะเช่นนั นละเล็งเห็นได้ 

4. การช่วยเหลือก่อนหรือขณะกระท้าความผิด 

ถ้าเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกภายหลังจากการกระท้าความผิด การกระท้านั นไม่
ท้าให้ผู้กระท้าเป็นผู้สนับสนุน และในการช่วยเหลือนั นรวมไปถึงการช่วยเหลือในขณะกระท้าความผิด
ที่มีลักษณะของความผิดต่อเนื่องด้วย 

5. ไม่ว่าผู้กระท้าความผิดนั นจะได้รู้หรือมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก
หรือไม่ก็ตาม 

การกระท้าที่เป็นการสนับสนุนการกระท้าความผิด อาจจะกระท้าได้โดยผู้สนับสนุนมีเจตนาฝ่ายเดียว
ก็ย่อมได้  

                                           
26 สมชาย พฤกษ์ชัยกุล, เจตนาย่อมเล็งเห็นผล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538). 
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 จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์สามารถรับผิดฐานสนับสนุนให้มีการกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้หากเป็นการกระท้าที่เจตนาโดย
เจตนานั นเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าเจตนาหรือไม่เพียงใด 
 

3.1.3 ข้อจ ากัดความรับผิดของเจ้าของพ้ืนที่ท่ีอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์…………… 

ข้อจ้ากัดความรับผิดของการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นั นมีการก้าหนดไว้ใน
มาตรา 32/3ที่ว่า ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้
ให้บริการ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นค้าร้องต่อศาลเพ่ือมีค้าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์นั น 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี  ผู้ให้บริการ หมายความว่า 

(1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ
อ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั งนี  ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือ
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(2) ผู้ ให้ บ ริ ก า ร เก็ บ รั ก ษ าข้ อ มู ล ค อ ม พิ ว เต อ ร์ เ พ่ื อ ป ร ะ โย ช น์ ข อ งบุ ค ค ล อ่ื น 
ค้าร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดโดยชัดแจ้งซึ่งข้อมูล หลักฐานและข้อบังคับดังต่อไปนี  

(1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้บริการ 

(2) งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 

(3) งานที่อ้างว่าได้ท้าขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 

(4) กระบวนการสืบทราบ วันและเวลาที่พบการกระท้า และการกระท้าหรือ
พฤติการณ์ ตลอดทั งหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 

(5) ความเสียหายที่อาจเกิดขึ นจากการกระท้าท่ีอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

(6) ค้าขอบังคับให้ผู้ ให้บริการน่างานที่ท้าขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีอ่ืนใด 

เมื่อศาลได้รับค้าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลท้าการไต่สวน หากศาลเห็นว่าค้าร้องมีรายละเอียด
ครบถ้วนตามวรรคสาม และมีเหตุจ้าเป็นที่ศาลเห็นสมควรจะมีค้าสั่งอนุญาตตามค้าร้องนั นให้ศาลมี
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ค้าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการกระท้าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือน้างานที่อ้างว่าได้ ท้าขึ นโดย
ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามระยะเวลาที่ศาลก้าหนดโดยค้าสั่งศาลให้
บังคับผู้ให้บริการได้ทันที แล้วแจ้งค้าสั่งนั นให้ผู้ให้บริการทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีเช่นนี  ให้เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ด้าเนินคดีต่อผู้กระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ศาลมีค้าสั่งให้ระงับการกระท้าที่อ้างว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือน่างานที่อ้างว่าได้ท้าขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ในกรณีที่ผู้ ให้บริการมิใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการนั นได้ด่าเนินการตามค่าสั่งศาลตามวรรคสี่แล้วผู้ให้บริการ
ไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระท้าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ นก่อนศาลมีค้าสั่งและหลังจาก
ค้าสั่งศาลเป็นอันสิ นผลแล้ว 

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ นจากการด้าเนินการตามค้าสั่งศาลตาม
วรรคสี่ 

ตามมาตรานี เป็นการก้าหนดให้ผู้ให้บริการนั นไม่มีความผิดในกรณีท่ีไม่ใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือ
สั่งการ และทั งนี มาตรา 32/3 มีการระบุถึงขั นตอนและวิธีการระงับหรือลบสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออก
จากเว็บไซต์ กล่าวคือเป็นการใช้กระบวนการทางศาลให้ศาลเป็นผู้ตัดสินการน้าสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ออกจากเว็บไซต์โดยมีขั นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี  

1. ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้บริการ 
2. งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
3.  งานที่อ้างว่าได้ท้าขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
4. กระบวนการสืบทราบ วันและเวลาที่พบการกระท้า และการกระท้าหรือพฤติการณ์ 

ตลอดทั งหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
5.  ความเสียหายที่อาจเกิดขึ นจากการกระท้าท่ีอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
6.  ค้าขอบังคับให้ผู้ให้บริการน้างานที่ท้าขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ของผู้ให้บริการ หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีอ่ืนใด 

ถ้าศาลเห็นว่าในกรณีที่ผู้ ให้บริการนั นได้เป็นผู้กระท้าละเมิดลิขสิทธิ์จริงและมีการแจ้ง
รายละเอียดครบถ้วนแล้วศาลพิจารณาอนุญาตให้ระงับหรือลบสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์จึงจะสามารถน้า
ค้าสั่งศาลดังกล่าวให้เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์น้าสินค้าดังกล่าวออก
ได้และด้าเนินกระบวนพิจารณาทางแพ่งและทางอาญาต่อไปภายในเวลาที่ศาลก้าหนด 
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3.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา  

3.2.1 พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกานั นมีบทบัญญัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ Copyright 
Act of 197627 โดยในกฎหมายฉบับนี ในมาตรา 106 นั นมีบทบัญญัติโดยให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของ
งานอันมีลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี  

 มาตรา 10628 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท้า หรือ ให้
ผู้อื่นกระท้าการดังนี  

1. ท้าซ ้า ในรูปของส้าเนาหรือโสตวัสดุ 

2. ตระเตรียมงานสืบเนื่องบนพื นฐานจากงานที่มีอยู่เดิม 

                                           
27 “Copyright Law Of The United States”, Retrived August18,2559 from 
https://www.copyright.gov/title17/. 
28 Section 106 of Copyright Act 1976: Exclusive Rights in Copyrighted Works: The 
Owner of Copyright under This Title Has the  Exclusive Rights to Do and to Authorize 
Any of the Following: 

(1)    to Reproduce the Copyrighted Work in Copies or Phonorecords;  
(2)    to Prepare Derivative Works Based upon the Copyright Works;  
(3)   to Distribute Copies or Phonorecords of the Copyrighted Work to the 

Public by Sale or Other Transfer of Ownership,or by Rental, Lease,or Lending; 
 (4)  in the Case of Literary, Musical, Dramatic,and Choreographic Works, 

Pantomimes,and Motion  
(5)   in the Case of Literary, Musical, Dramatic,and Choreographic Works, 

Pantomimes, and Pictorial,Graphic, or Sculptural Works,Including the Individual Image 
of a Motion Picture or Other Audiovisual Work, to Display the Copyrighted Work 
Publicly. 
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3. แจกจ่ายส้าเนาหรือโสตวัสดุต่อสาธารณชน ด้วยการขายหรือการโอนความเป็น
เจ้าของโดยวิธีอ่ืน หรือโดยการให้เช่าหรือให้ยืม 

4. กระท้าการแสดงงานในที่สาธารณะ ในกรณีของงานวรรณกรรม งานดนตรีกรรม 
งานนาฏกรรม งานร้า งานแสดงโดยวิธีใบ้ งานภาพยนตร์ และงานโสตทัศนวัสดุอื่นๆ 

5. แสดงงานในที่สาธารณะ ในกรณีของงานวรรณกรรม งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม 
งานร้า งานแสดงโดยวิธีใบ้ งานภาพ งานกราฟฟิก งานปฏิมากรรม รวมทั งภาพถ่ายของงาน
ภาพยนตร์ หรือ งานโสตทัศนวัสดุอื่นๆ 

6. การกระท้าการแสดงงานอันมีลิขสิทธิ์ในที่สาธารณะ ในกรณีของสิ่งบันทึกเสียงโดย
ใช้การส่งสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล 

อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิเพียงผู้เดียว มีข้อจ้ากัดหลายประการ เช่น การใช้โดยเป็นธรรม 
(fair use) การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เชิงบังคับตามมาตรา107ของบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ 

ส่วนการการท้าละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์นั นได้มีการบัญญัติความรับผิดกล่าวคือ ใน
กรณีที่ผู้กระท้าเชื่อด้วยใจบริสุทธิ์หรือไม่รู้ว่างานนั นได้เป็นการกระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ไม่สามารถที่
จะยกอ้างความไม่รู้นั นได้เพราะเจตนาหรือความจงใจนั นไม่ใช่องค์ประกอบหลักของความรับผิดฐาน
ละเมิดลิขสิทธิ์ กล่าวคือเป็นความรับผิดโดยเคร่งครัดนั่นเอง ท้าให้ผู้ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ที่ท้าการ
จ้าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์อาจต้องรับผิดฐานเผยแพร่งานต่อสาธารณชน เนื่องจากเหตุที่ว่า ท้าให้
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงสินค้าดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ได้นั่นเอง โดยเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถยื่นค้าร้อง
ต่อศาลได้ โดยศาลมีอ้านาจในการออกค้าสั่ง กล่าวคือ สั่งให้ระงับการกระท้า สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย 
สั่งให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ สั่งยึดหรือจ้าหน่ายสิ่งของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

แต่ในส่วนของความรับผิดทางอาญาในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์นั นมีองค์ประกอบความผิด
ดังนี  

1. งานที่ถูกละเมิดนั นเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ 

2. จ้าเลยนั นละเมิดลิขสิทธิ์โดยการท้าซ ้าหรือแจกจ่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ 

3. ผู้กระท้าจงใจกระท้าความผิด 
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4. จ้าเลยนั นได้กระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างน้อย 10 ชิ น โดยที่ราคาขายทั งหมดมี
ราคามากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในเวลา 180 วัน 

หากเป็นความผิดที่ เกิดขึ นครั งแรกนั นจะมีโทษจ้าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือมีค่าปรับไม่เกิน 
250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมีโทษทั งจ้าทั งปรับ แต่ถ้าเป็นกรณีที่กระท้าความผิดซ ้าโดยมีโทษจ้าคุก
ไม่เกิน 6 ปี  และมีค่าปรับไม่เกิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมีโทษทั งจ้าทั งปรับ29 

ความผิดทางอาญาในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์นั นมีความรับผิดทางอาญาแต่ไม่ร้ายแรงและ
มีความผิดในลักษณะอุกฉกรรจ์โดยสามารถแบ่งแยกองค์ประกอบได้ดังต่อไปนี  

1. งานที่ถูกละเมิดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ 

2. จ้าเลยท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

3. ผู้กระท้าผิดนั นได้กระท้าไปโดยจงใจ 

4. จ้าเลยนั นได้กระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์อันเกี่ยวกับทางการค้าหรือเป็น
การได้รับประโยชน์ทางการเงินการกระท้าซ ้าหรือแจกจ่ายเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ 1 ชิ นหรือมี
มากกว่าโดยมีราคาขายทั งหมดมากกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในระยะเวลา 180 วัน  

ในกรณีที่พนักงานอัยการนั นสามารถพิสูจน์ได้ ไม่ว่าอาศัยขนาดของการกระท้าความผิดให้
ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ร้านวิดีโอซึ่งเกี่ยวข้องกับการท้าซ ้า แต่ไม่พบหลักฐานในทางธุรกิจที่สามารถ
แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเกิดการท้าซ ้าเมื่อใดหรือมีจ้านวนเท่าใด ท้า ให้พนักงานอัยการนั นจะเอา
ความผิดฐานอุกฉกรรจ์ไม่ได้ แต่พนักงานสามารถฟ้องในทางละเมิดลิขสิทธิ์ในความรับผิดทางอาญาที่
ไม่ร้ายแรงได้ ซึ่งอัตราโทษนั นจ้าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือมีการปรับไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมี
โทษทั งจ้าทั งปรับ 

3.2.2 ความรับผิดจากการกระท าโดยการอนุญาตให้มีการจ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
บนเว็บไซต์………… 

                                           
29 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, “กฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกา”, ค้นวันที่ 3 กันยายน 2560 จาก  
https://www.ipthailand.go.th/th/ทรัพย์สินทางปัญญาไทย/ทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ/
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ/item/กฎหมายลิขสิทธิ์-สหรัฐอเมริกา.html. 
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 หลักกฎหมายที่น้ามาปรับใช้กับความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้า
บนเว็บไซต์ คือ หลัก Vicarious Liability หลัก Contributory Liability และหลัก Inducement 
Liability ซึ่งมีรากฐานมาจากจารีตประเพณี ซึ่งเป็นการก้าหนดหลักการที่มีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล
ในการบังคับใช้โดยก้าหนดความรับผิดแก่บุคคลที่ได้รับผลประโยชน์จากการที่เป็นผู้ท้าการละเมิด
ลิขสิทธิ์และในฐานะที่ควบคุมการท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ หลักความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม
จึงถือได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์ท่ีได้มีการพัฒนาจากระบบศาลซึ่งศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีการกล่าว
ไว้ว่า เมื่อบริการที่มีความแพร่หลายทั่วไปหรือในสินค้าบางอย่างได้น้ามาใช้อย่างละเมิดลิขสิทธิ์ บาง
กรณีอาจจะไม่สามารถที่จะบังคับเอาแก่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง ทางเดียวที่พอจะเป็นไปได้  คือ การ
บังคับไปยังผู้ให้บริการหรือเจ้าของพื นที่ที่บริการส้าหรับความรับผิดโดยอ้อม 

3.2.2.1  หลักความรับผิดจากการกระท้าของบุคคลอ่ืน (Vicarious Liability) 

มีรากฐานมาจากหลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องตัวแทน โดยเป็นหลักเรื่องของ นายจ้าง
ต้องร่วมรับผิดจากการกระท้าละเมิดของลูกจ้าง หลักกฎหมายนี บุคคลภายนอกจะมีความรับผิดเพราะ
อิทธิพลหรือมีอ้านาจควบคุมโดยมีสิทธิ หน้าที่ ความสามารถ ที่มีอยู่เหนือการกระท้าความผิด ซึ่งหลัก
ดังกล่าวเป็นความผิดโดยความผิดส่วนใหญ่นั นไม่ได้เกิดโดยตรงต่อผู้กระท้าความผิด ความรับผิดที่ใช้
หลักดังกล่าวได้แก่ ความรับผิดของตัวการ-ตัวแทน ความรับผิดของนายจ้าง ความรับผิดของบิดา
มารดาที่มีต่อบุตร เป็นต้น โดยบุคคลที่ต้องรับผิดนั นไม่จ้าเป็นต้องอยู่หรือรู้ในขณะกระท้าความผิด แต่
ต้องพอจะมีหน้าที่อันสามารถยับยั งไม่ให้ความผิดนั นเกิดขึ นได้ ตัวอย่างเช่น  

  คดี Fonovisa, Inc., v. Cherry Auction, Inc30  จ้าเลยนั นเป็นผู้ประกอบการ
ตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งอนุญาตให้ผู้ขายท้าการขายสิ่งบันทึกเสียงปลอมแปลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งท้าให้
โจทก์ได้ท้าการยื่นฟ้องแก่จ้าเลยในข้อหากระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีการตัดสินคดีความดังกล่าวใน
ศาลชั นต้น ซึ่งศาลชั นต้นได้มีค้าตัดสินคดีนี คือให้ยกฟ้องในความรับผิดส้าหรับการละเมิดลิขสิทธิ์
โดยตรง ต่อมาโจทก์ก็ได้มีการได้ยื่นอุทธรณ์อีกครั งส้าหรับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมหรือการละเมิด
ลิขสิทธิ์ร่วมและการละเมิดในการกระท้าผิดของบุคคลอ่ืน ซึ่งในชั นอุทธรณ์ศาลได้มีค้าตัดสินว่าจ้าเลย
นั นยังมีความผิดและยังคงต้องรับผิดในการกระท้าของบุคคลอ่ืนซึ่งศาลคงจะเห็นว่าที่จ้าเลยยังคงต้อง
รับผิดอยู่ เพราะจ้าเลยนั นเป็นผู้มีอ้านาจที่จะควบคุมการกระท้าของบุคคลที่กระท้าละเมิดลิขสิทธิ์นั น
ได้โดยตรงและยังเป็นบุคคลซึ่งยังคงได้ผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงจากการท้าละเมิด โดยตาม
ข้อเท็จจริงจะเห็นว่าผู้ที่ต้องการจะขายสินค้าในตลาดแลกเปลี่ยนสินค้านั นต้องจ่ายค่าเช่าที่ให้กับ

                                           
30 Fonovisa,Inc v. Cherry Auction,Inc 76F.3d (1996). 
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จ้าเลยเพ่ือแลกกันกับที่ว่างในการวางขายในตลาดแลกเปลี่ยนและทั งจ้าเลยเป็นผู้ที่จะหาสถานที่ และ
จัดท้าโฆษณาต่างๆ และจ้าเลยชอบที่จะไล่ผู้เช่าให้ออกจากพื นที่ให้เช่าสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆที่ตกลง
กันไว้และยังได้รับค่าธรรมเนียมจากที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการด้วยและศาลยังคงเห็นด้วยกับความรับผิด
ร่วมในการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ เนื่องจากที่ว่าจ้าเลยนั นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระท้าคือการจัดหา
พื นที่ที่ท้าให้ให้มีการละเมิดเกิดขึ น 

  คดี  Lookheed V. Network Solutions31 เป็นคดีแรกที่ น้ าเอาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่าของคดีตามคดี Fonovisa โดยศาลใช้หลักการตัดสินความรับผิดโดยมองใน
ลักษณะของความสัมพันธ์เป็นแบบผู้เช่ากับผู้ให้เช่า โดยน้าหลักการควบคุมและตรวจสอบมาปรับใช้ 
ศาลได้ปฏิเสธการกล่าวอ้างสิทธิในความรับผิดร่วมกันในการกระท้าการละเมิดของจ้าเลย โดยศาล
ตัดสินเพียงว่า จ้าเลยเป็นผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมนเท่านั น จึงเป็นการยากในการถอดถอน 
เพราะฉะนั นจ้าเลยจึงไม่มีหน้าที่ในการควบคุม ศาลยังได้มีการอธิบายเพ่ิมเติม คือต้องมีการพิสูจน์ให้
เห็นว่าจ้าเลยต้องมีการชักจูงใจให้มีการละเมิดเกิดขึ น ภายหลังจากที่จ้าเลย รู้หรือว่ามีเหตุอันควรรู้ว่า 
ท้าให้เกิดความเสียหาย การกระท้าการละเมิดไม่ได้เกิดตอนรับจดโดเมน แต่เป็นการน้าชื่อโดเมนมาใช้
ในการซื อขายสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ ดังนั นจ้าเลยผู้ซึ่งให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ต้องรับผิดร่วมใน
การกระท้าละเมิดของผู้อื่น 

  ค ดี  Gucci America ,lnc. V Hall & Assocs. And Mindspring Enter., lnc.32 
โจทก์เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้า Gucci ซึ่งมีการปรากฎบนเว็บไซต์โดยผิดกฎหมาย รวมถึงเป็นผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) อย่างเช่น  Mindspring สามารถน้ามาเปรียบเทียบได้กับกรณีของผู้ขาย
จ้าหน่ายสินค้าปลอมแปลงในตลาดนัดอย่างในคดี Fonovisa ดังนั นในคดีนี จะเป็นการแสดงให้เห็นว่า 
การที่ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) จะต้องรับผิดร่วมหรือไม่อยู่ในระดับของการควบคุมและ
ตรวจสอบในการกระท้าการละเมิด ศาลพบว่า Mindspring เป็นผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ผู้รับจดทะเบียนชื่อ
โดเมนแต่จะเป็นไปในลักษณะผู้ประกอบการตลาดนัดเพราะเป็นผู้ให้บริการพื นที่ ในการเก็บข้อมูล 
และระบบสื่อสารที่มีอยู่ เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการของตลาดนัดที่ให้บริการพื นที่ในการขายแก่
ผู้ขายที่ท้าการซื อของปลอมแปลง ดังนั นบุคคลผู้ประกอบกิจการมีอ้านาจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการ
ขายสินค้าที่ปลอมแปลง กล่าวคือการสั่งห้ามไม่ให้จ้าหน่าย ศาลในคดีนี จึงเห็นด้วยว่าผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตนั นสามารถท่ีจะป้องกัน หรือควบคุม ไม่ให้เกิดการกระท้าละเมิดได้ โดยการควบคุมพื นที่

                                           
31 Lookheed v. Network Solutions Inc. (1997). 
32 Gucci America ,Inc v Hall&Assocs. And Mindspring Enter., Inc (2001). 
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ที่ให้บริการของเว็บไซต์ หรือยกเลิก ตลอดจนยุติการให้บริการ คดีนั นผู้ให้บริการจึงต้องรับผิดร่วมกัน
กับบุคคลผู้กระท้าละเมิดโดยตรง จึงกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ของเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ มีอ้านาจใน
การควบคุมดูแลและเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายนั น  มีอ้านาจ หน้าที่ ที่มีความคล้ายคลึง
กันคือบุคคลทั งสองนั นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องควบคุม ดูแลพื นที่ของตน พร้อมทั งเก็บข้อมูล และต่าง
ฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์กล่าวคือผลประโยชน์ทางการเงิน ไม่ว่าจากการขายหรือการโฆษณาก็ตาม  

  จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การพิสูจน์ให้เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นต้องรับผิดในการกระท้าของบุคคลอ่ืนที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ สิ่งที่
น้ามาพิจารณาคือ สิทธิและความสามารถของจ้าเลยในการควบคุมการกระท้าละเมิดและผลประโยชน์
ทางการเงินโดยตรงที่จ้าเลยได้รับจากการท้าละเมิด 

3.2.2.2 หลักความรับผิดจากการสนับสนุน (Contributory Liability) 

กล่าวคือการให้กระท้าหรืออนุญาตให้กระท้าความผิดโดยตรง ยุยง ส่งเสริม ให้มีการ
ลงมือกระท้าขึ น โดยผู้สนับสนุนนั นไม่จ้าเป็นที่จะต้องมีอิทธิพลเหนือแก่ผู้ท้าละเมิดซึ่งเป็นความต่าง
ของความรับผิดจากการกระท้าของตัวแทน โดยความรับผิดฐานสนับสนุนนี นั นต้องเป็นการรับรู้ถึงการ
กระท้าความผิดซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี  กล่าวคือ 

  เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์จะต้องรู้ใน
การกระท้าความผิดของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง โดยพิจารณาจากความใกล้ชิดกับการกระท้าของ
ผู้กระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์มีความใกล้ชิดก็พอที่จะคาดหมายได้ว่าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์รู้ถึงการกระท้าการละเมิด อย่างไรก็ตามแม้เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์จะไม่รู้ถึงการละเมิดแต่อย่างน้อยหากรู้ข้อเท็จจริงที่ เป็นเรื่องที่
จ้าเป็นต้องถามไถ่ว่ามีการกระท้าละเมิดเกิดขึ นหรือไม่อย่างไร ก็ถือได้ว่าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มี
การจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์มีเหตุอันควรรู้ถึงการกระท้าการละเมิดแล้ว ดังนั นการรู้ใน
การกระท้าความผิดของผู้กระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงได้นั นเป็นไปได้ทั งการรู้โดยแท้ หรือการที่
ควรจะรู้ที่การกระท้าดังกล่าว ตลอดจนรวมไปถึงการไม่ดูแลเอาใจใส่ ปล่อยปะละเลยจนเกิดการ
ละเมิดขึ น ซึ่ง “การรู้อย่างแท้จริง” มีการให้นิยามไว้ว่า คือการรับรู้โดยตรงและชัดเจน ส่วนการ “ควร
จะรู้” นั นหมายถึง ความรู้ที่ได้ใช้ถึงความระมัดระวังอย่างวิญญูชนเพ่ิงจะระวังได้ หรือความรู้ที่เกิด
ความสงสัยแต่จงใจไม่ถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้รู้ถึงข้อเท็จจริง 
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  เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ต้อง
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างจริงจังแก่ผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงการพิจารณาว่ าจ้าเลยได้ให้การ
ช่วยเหลือหรือไม่นั น เจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ได้เข้าท้าการเองเพ่ือให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ เช่น การให้ความ
สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือให้การละเมิดลิขสิทธิ์นั นเกิดขึ น มีตัวอย่าง เช่น  

  คดี  Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management33 คดี นี 
โจทก์ฟ้องว่า Columbia จ้าเลยได้ร่วมกับสมาคมผู้จัดการแสดงคอนเสิร์ต ผู้เป็นจ้าเลยร่วมกระท้าการ
ละเมิดลิขสิทธิ์บทประพันธ์เพลง โดยจ้าเลยเป็นผู้จัดหาศิลปินและด้าเนินการจัดการแสดงคอนเสิร์ต
เพ่ือแสวงหาก้าไรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงดังกล่าว ในการพิจารณา
ศาลพบว่า จ้าเลยได้กระท้าการเป็นผู้จัดการดูแลควบคุมส่งศิลปินเข้าร่วม โดยการแสดงคอนเสิร์ตนั น
จ้าเลยกับพวกไม่ได้รับอนุญาตหรือขอใช้สิทธิจากโจทก์ นอกจากนี พบว่าจ้าเลยได้ร่วมกับสมาคม
องค์กรเครือข่ายในการเตรียมการแสดงประจ้าปีในชุมชน โดยก่อนเกิดเหตุ ตัวแทนของจ้าเลยได้
ด้าเนินการติดต่อกับเครือข่ายชุมชนเพ่ือเสนอแนะรูปแบบของคอนเสิร์ต มีการปรึกษาหารือกับ
พนักงานขององค์กรเครือข่ายเกี่ยวกับงบประมาณ การโฆษณารวมทั งศิลปินที่จะไปท้าการแสดงใน
คอนเสิร์ต นอกจากนี จ้าเลยยังได้จัดท้าการโฆษณางานแสดงคอนเสิร์ต จากข้อเท็จจริงท้าให้ศาล
อุทธรณ์ ตัดสินว่า การที่จ้าเลยได้จัดหาศิลปินมาเพ่ือแสดงในคอนเสิร์ตเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
โจทก์นั นเป็นกรณีที่จ้าเลยรู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และให้การสนับสนุน ยิ่ง ไปกว่านั นจ้าเลยยังเป็นผู้
จัดหาศิลปินโดยรู้ว่าศิลปินได้น้าบทประพันธ์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงถือได้ว่าจ้าเลยมีความผิดฐาน
สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ 

  คดี Fonovisa ในส่วนความรับผิดในการสนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลชั นต้น
ได้ตัดสินว่า การช่วยเหลือหรือสนับสนุนถูกจ้ากัดในบางสถานการณ์ที่จ้าเลยส่งเสริมการขายโดย
ชัดเจน ศาลชั นอุทธรณ์ได้พิจารณาโดยอาศัยคดี Columbia Picture โดยได้ตัดสินว่าการท่ีมีการจัดหา
สถานที่และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆก็พอที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นการสนับสนุนแล้ว ศาลตัดสินให้
จ้าเลยต้องรับผิดฐานสนับสนุน แม้จ้าเลยจะมีการต่อสู้ว่าไม่ได้กระท้าการใดๆนอกจากการที่อนุญาตให้
จ้าหน่ายสินค้าโดยการให้เช่าพื นที่เท่านั น แต่ศาลก็ได้มีข้อสังเกตถึงเหตุดังกล่าวว่า การแพร่ของสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์นั นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะเกิดขึ นได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนของจ้าเลย ไม่ว่าจะเป็น 
การจัดพื นที่ ที่จอดรถ สิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ  

                                           
33 Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management (1971). 
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  ในคดี Ellison v. Robertson ศาลได้ให้มีค้านิยามของค้าว่าสนับสนุนอย่างจริงจังว่า 
รวมไปถึงการที่ผู้ให้บริการได้เก็บส้าเนางานที่ละเมิดลิขสิทธิ์และให้ผู้ใช้บริการนั นเข้าถึงงานเหล่านั น 

  ในคดี Tiffany v. Ebay 34ในส่วนของความรับผิดในการสนับสนุนในฐานะที่เป็น
ผู้ด้าเนินการ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์มีมากกว่าผู้ด้าเนินการในการประกอบกิจการของ Fonovisa อยู่มาก
อาจจะกล่าวได้ว่า Ebay เป็นผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมาย
การค้าโดยการให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่างๆมากมาย กล่าวคือ มีการให้ล้าดับขั นพิเศษแก่
ผู้ที่ท้ายอดขายได้สูงและท้าให้ผู้ขายมีความน่าเชื่อถือและ Ebay ก็ยังให้สิทธิการลงขายสินค้าและแม้
เจ้าของลิขสิทธิ์ได้ส่งจดหมายเตือนไปยังผู้ขายแล้วก็ตาม Ebay ก็ยังคงอนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้า
บนเว็บไซต์โดยไม่ได้ด้าเนินการแก้ไขใดๆ จึงถือว่าการกระท้าเหล่านี อยู่ในลักษณะของการสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือต่างๆแก่ผู้จ้าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ของตน 

  จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า บุคคลใดที่รู้ หรือจงใจให้ความสะดวก พร้อมทั งช่วยเหลือใน
การกระท้าความผิดนั นต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี  คือ ผู้กระท้าละเมิดโดยตรงจาก
ผู้กระท้าความผิด และ ผู้กระท้าความผิดโดยอ้อมนั นต้องรับรู้หรือควรจะรู้ถึงการกระท้าความผิด 
ตลอดจนมีการให้ความสะดวก แต่ผลของการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนดังกล่าวต้องอยู่ในขอบเขต
ดังกล่าวนั นด้วย 

3.2.2.3 หลักความรับผิดจากการชักจูงใจในการท้าละเมิด 

  กล่าวคือเป็นหลักความรับผิดที่ เป็นการวางหลักขึ นใหม่ของศาลสูงสุดแห่ ง
สหรัฐอเมริกา ในคดี Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster,Ltd, ศาลได้วางหลักว่า 
ผู้ใดก็ตามทีเผยแพร่เครื่องมือโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการใช้งานเพ่ือกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่
ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือกระท้าการอื่นซึ่งเป็นการรับรองการกระท้าละเมิด ผู้นั นต้องมีความผิด 
ทั งนี องค์ประกอบของหลักนี มีดังต่อไปนี คือ วัตถุประสงค์ของการบริการ คือ มีการตอบสนองในการ
กระท้าละเมิด ผู้ให้บริการไม่ได้พัฒนาเครื่องมือเพ่ือมาจ้ากัดการละเมิดจากการใช้บริการของตนและ
ความคงอยู่ของธุรกิจของผู้ให้บริการขึ นอยู่กับปริมาณการกระท้าการละเมิด โดยโจทก์มีหน้าที่พิสูจน์
ให้ครบทุกองค์ประกอบ 

  โดยความรับผิดจาการชักจูงใจให้กระท้าการละเมิดมีองค์ประกอบดังต่อไปนี  

                                           
34 Tiffany Inc v Ebay Inc.,600 (2010). 
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1. วัตถุประสงค์ของการบริการ กล่าวคือ การตอบสนองความต้องการในการ
กระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ 

2. เจ้าของพื นที่ไม่พัฒนาเครื่องมือเพ่ือมาจ้ากัดความรับผิดทางละเมิดจากการใช้
บริการของตน 

3. ความคงอยู่ของธุรกิจของเจ้าของพื นที่ขึ นอยู่กับปริมาณการใช้บริการซึ่งเป็นการ
กระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ กล่าวคือ เจ้าของพื นที่นั นได้ประโยชน์จากการขายพื นที่
โฆษณา ยิ่งมีสินค้าลิขสิทธิ์มากเท่าไหร่ก็จะมีผู้เข้ามาใช้บริการมากขึ นเท่านั น  

หลักการดังกล่าวนี จะเห็นว่าศาลจะเน้นถึงความส้าคัญ ของเจตนาร้าย ของเจ้าของพื นที่บน
เว็บไซต์ กล่าวคือ เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์มีเจตนาชักจูงใจให้มีการกระท้าละเมิด 
 

3.2.3 ข้อจ ากัดความรับผิดของเจ้าของพ้ืนที่ท่ีอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์………… 

พระราชบัญญัติ  Digital Millennium Copyright Act หรือ DMCA35 เป็นกฎหมายที่มี
วัตถุประสงค์ในการจัดการกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ กฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาฉบับนี ค่อนข้างเป็นเรื่องทางเทคนิคท่ีซับซ้อน ประเด็นที่ส้าคัญตามบทบัญญัติใน DMCA 
นี เพ่ืออนุวัติการสนธิสัญญา โดยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของสนธิสัญญา DMCA ในฐานะกฎหมายอนุวัติ
การมิได้มุ่งเน้นเรื่องลิขสิทธิ์โดยตรง หากแต่ว่ามุ่งที่จะพัฒนามาตรการทางเทคโนโลยี เพ่ือให้ป้องกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับผลงานสร้างสรรค์ ในยุคดิจิตอล รวมถึงความเชื่อถือได้ของการจัดการกับ
ข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ 

                                           
35 “กฎหมาย DMCA ถือว่าการกระท้าต่อไปนี เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายคือ  
 1. การกระท้าที่เป็นการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์  
2. การจ้าหน่ายจ่ายโอนเครื่องมือใดๆหรือการให้บริการใดๆเพ่ือหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีที่ใช้ป้องกัน
การเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ 
 3. การจ้าหน่ายจ่ายโอนเครื่องมือใดๆหรือการให้บริการใดๆเพ่ือหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ป้องกันการท้าซ ้างานอันมีลิขสิทธิ์”  
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ประเด็นหลักใน DMCA คือการจัดการกับปัญหาความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใน
กรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์ จากการให้บริการส่งต่อ หรือการจัดเก็บข้อมูลให้ลูกค้าของตน DMCA ได้ให้
ความคุ้มกันความรับผิดแก่ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในกรณีผู้ให้บริการท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  มีหน้าที่จัดให้มีมาตรการเพ่ือปกป้องสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่
เป็นเจ้าของงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตด้วย อย่างที่ได้กล่าวข้างต้นว่า DMCA มุ่งเน้น
เรื่องการพัฒนามาตรการทางเทคนิคที่ให้ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ 

DMCA ได้ก้าหนดโทษ แก่ผู้ท้าการอันละเมิดบทบัญญัติดังกล่าว นอกจากนั นกฎหมาย
ดังกล่าวยังให้อ้านาจแก่ศาล ในการใช้ดุลยพินิจได้อย่างกว้างขวาง ในการออกค้าสั่งยุติการกระท้าการ
อันเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ต่อไป หรือ การออกค้าสั่งเรื่องค่าเสียหายอันเกิดจากการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ การจงใจละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือผลประโยชน์ทางการค้า หรือเพ่ือการแสวงผลประโยชน์
ทางการเงินของตนเอง  

การจ้ากัดความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์ DMCA ไม่ได้ยกเว้นความรับผิดให้แก่ เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ทั งหมด เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จะได้รับความ
คุ้มครองตามข้อจ้ากัดความรับผิดตามกฎหมายดังกล่าว ก็ต่อเมื่อได้กระท้าการป้องกันสิทธิของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์อย่างเหมาะสม ซึ่งมีเงื่อนไขของการบังคับใช้ดังนี  เมื่อมีการพิสูจน์ได้ว่าลักษณะในการ
ให้บริการนั นเป็นไปตามมาตรา 512 (c) 36 กล่าวคือต้องอยู่ในลักษณะของการ จัดเก็บบันทึกข้อมูล
โดยการกระท้าดังกล่าวเป็นการกระท้าของสมาชิกท่ีน้าสินค้ามาจ้าหน่ายบนเว็บไซต์ โดยการที่สมาชิก
ที่น้าสินค้าจ้าหน่ายบนเว็บไซต์จะได้รับความคุ้มครองตาม 512(c) เงื่อนไขก็คือ เจ้าของพื นที่บน
เว็บไซต์นั นต้องได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 512( i)(1)(A)37  คือการที่เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั นได้

                                           
36 Section 512 (c)  of DMCA : In General – A Service Provider Shall Not Be Liable for 
Monetary Relief ,or, except as Provided in Subsection (j), for Injunction or Other 
Equitable Relief, for Infringement of Copyright by Reason of Storage at the Direction 
of a User of Material That Resides on a System or Network Controlled or Operated by 
or for the Service Provider, If the Service Provider. 
37 (A) ( i)  does not has actual knowledge that the material or an activity using the 
material on the system or network is infringing 
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ยอมรับและน้ามาปรับใช้ตามที่เห็นสมควร และได้มีการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกเพ่ือยกเลิกสถานะ
สมาชิกหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์  

อย่างไรก็ตามแม้จะมีนโยบายดังกล่าวแล้วนั นแต่หากเห็นได้ว่าเจ้าของพื นที่จงใจที่ไม่ปฏิบัติ
ตามอย่างจริงจังก็ไม่สามารถใช้หลักดังกล่าวมาปรับใช้ได้ กล่าวคือก็ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตาม 
DMCA ทั งนี สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ 

 การรู้โดยอย่างชัดแจ้ง พิจารณาโดยได้กระท้าการตามขั นตอนหรือไม่กล่าวคือ การแจ้งเตือน
นั นต้องมีการท้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วแจ้งไปยังไปยังเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์โดยมีรายละเอียด 
กล่าวคืองานที่ถูกละเมิด การระบุถึงเนื อหาที่อ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมข้อมูลที่พอจะท้าให้เจ้าของ
พื นที่นั นทราบถึงเนื อหา สินค้าที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ติดต่อผู้แจ้งเตือน ค้าแถลงยืนยันว่าเป็นผู้ มี
สิทธิจริงพร้อมทั งลงลายมือชื่อหรือผู้มีอ้านาจแทน  

แต่ในกรณีไม่รู้โดยชัดแจ้งนั น เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั นต้องไม่มีทราบ หรือไม่มีเหตุอันควรรู้
ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์โดยชัดแจ้ง เช่น การลบโดยทันทีเมื่อทราบถึงการกระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ โดย
การกระท้าโดยทันทีนั นสภาคองเกรสได้ให้ข้อแนะน้าไว้ว่า เป็นการแปรทางเทคนิคต้องพิจารณาเป็น
รายๆไป เนื่องจากไม่สามารถก้าหนดระยะเวลาได้แน่นอน 

ทั งนี เจ้าของพื นที่นั นต้องไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงจากการกระท้าการละเมิด
ในกรณีที่เจ้าของพื นที่มีสิทธิและความสามารถในการควบคุมการกระท้าการละเมิด เงื่อนไขนี ได้ใช้
หลักของความรับผิดจากการกระท้าของบุคคลอ่ืน (Vicarious Liability) กล่าวคือ ถ้าหากเจ้าของ
พื นที่บนเว็บไซต์ให้มีการโฆษณาในเนื อหาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ย่อมถือได้ว่าเป็นผลประโยชน์
โดยตรงแล้ว และหากการกระท้าละเมิดนั นสามารถดึงดูดหรือเพ่ิมความน่าสนใจอย่าง  เช่นในคดี 
Fonovisa, Inc v Cherry Aunction,Inc มีค้าตัดสินว่าเจ้าของพื นที่นั นได้รับประโยชน์ทางการเงิน
โดยตรง  

ในกรณีที่ปรากฏว่าเจ้าของพื นที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงจากการกระท้าละเมิด
ลิขสิทธิ์ เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั นจะไม่ได้รับความคุ้มครอง คุ้มกันจากการกระท้าความผิด เมื่อผู้
ให้บริการมีสิทธิและความสามารถในการควบคุมการท้าละเมิด เช่น คดี Hendrickson v Ebay38 ศาล
ได้มีค้าพิพากษาว่าสิทธิและความสามารถนั นไม่ใช่เพียงแต่เจ้าของพื นที่มีสิทธิลบหรือระงับการเข้าถึง
เท่านั นแต่หมายความรวมถึงมีความสามารถที่จะควบคุมแทรกแซงก่อนที่เนื อหา สินค้าอันละเมิด

                                           
38 Hendrickson V. Ebay ,165 F.Supp. 2d 1082 (C.D.Cal , 2001 ) 
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ลิขสิทธิ์ก่อนที่จะปรากฏขึ นบนเว็บไซต์ ก็จะถือได้ว่า เจ้าของพื นที่ได้รู้ถึงเนื อหาที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
แล้ว หากยังมีการปล่อยปละละเลยก็ย่อมจะไม่ได้รับความคุ้มครองหรืออาจถือว่าเป็นสนับสนุนการ
กระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม 

 

3.3 กฎหมายประเทศจีน 

3.3.1 พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 ในประเทศจีนมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซึ่งมีที่มาจาก กฎหมายที่ได้รับการ
บัญญัติโดยสภาประชาชนแห่งชาติและคณะกรรมาธิการประจ้าของสภาประชาชนแห่งชาติ กฎหมาย
และข้อบังคับขององค์กรฝ่ายบริหารและข้อตีความกฎหมายของศาลประชาชนสูงสุดซึ่งมีกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักทั่วไปแห่งกฎหมายแพ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ค .ศ.1987 กฎหมายว่าด้วย
ลิขสิทธิ์ ค.ศ.1991 ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสาธารณประชาชนจีน 
ค.ศ.2002 กฎหมายว่าด้วยละเมิด ค.ศ.2010 และค้าพิพากษาของศาลสูงเกี่ยวกับปัญหาลิขสิทธิ์และ
มาตรการเพิ่มเติมเก่ียวกับโทษทางปกครองในกรณีลิขสิทธิ์ 

 โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีการได้รับความคุ้มครองโดยการให้ลิขสิทธิ์ตลอดจนสิทธิ์ข้างเคียง สิ่ง
ที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ค.ศ.1991 มาตรา 3 ได้กล่าวไว้ว่า งานได้แก่
งานประเภทวรรณกรรม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมซึ่ง
ได้สร้างขึ นมาในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร วาจา ดนตรีกรรม การแสดงละคร งานร้า งาย
กายกรรม งานวิจิตรศิลป์ งานสถาปัตยกรรม งานภาพยนตร์และงานอ่ืนลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน 
งานภาพพิมพ์ ภาพร่าง แบบจ้าลอง ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงงานอ่ืนๆที่ก้าหนดโดยกฎหมายและ
ข้อบังคับของฝ่ายบริหาร และมีการตีความกฎหมายโดยศาลประชาชนสูงสุด ปี ค.ศ.2000 ไว้ว่า งานที่
ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 339 ในกฎหมายลิขสิทธิ์นั นรวมไปถึงงานที่อยู่ในรูปแบบของงาน
ดิจิตอลด้วย  

                                           
39 Article 3 “For purposes of this Law, the term “work” includes, among other things, 
work of literature, art,natural sciences, social science, engineering and technology, 
which are created in any of the following form : 

(1) written works 
(2) oral works 
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โดยความรับผิดร่วมกับผู้กระท้าละเมิดนั นในกฎหมายแพ่ง40ได้มีการบัญญัติว่า  ถ้าบุคคล
ตั งแต่ 2 คนขึ นไปร่วมกันกระท้าความผิดท้าให้บุคคลอ่ืนเสียหาย บุคคลเหล่านั นมีความรับผิดร่วมกัน
และในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายของมณฑลกวางตุ้งเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษ
การกระท้าที่ผิดกฎหมายในการกระท้าผิดและจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ การให้บริการเพื่อให้ผู้อ่ืน
ผลิตสินค้าดังกล่าวอาจถูกลงโทษเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ถ้าเจ้าของพื นที่นั นมีเจตนาให้ใช้พื นที่
หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกอ่ืนใดในการกระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของพื นที่อาจมีความผิดร่วมกัน
กับผู้กระท้าละเมิด 

3.3.2 ความรับผิดจากการกระท าโดยอนุญาตให้มีการจ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์……….. 

 ในกฎหมายลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมหมายถึงการกระท้าโดยจงใจ ยุยง ชักจูง หรือ
ให้การสนับสนุนผู้ อ่ืนในการกระท้ากิจกรรมที่เป็นการกระท้าละเมิดสิทธิหรือการเสนอให้ความ
ช่วยเหลือโดยรู้ว่าผู้อ่ืนนั นได้กระท้าหรือก้าลังกระท้าการละเมิดสิทธิโดยของประเทศจีนนั นสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ การชักจูงใจให้มีการกระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์และการกระท้า
ร่วมกันละเมิดแต่ประเทศจีนนั นไม่ได้มีการยกหลักดังกล่าวมาใช้แต่อย่างใดแต่จะน้าหลักทั่วไปของ
กฎหมายแพ่งมาใช้บังคับ 

                                                                                                                         
(3) musical,dramical,quyi,choreograohic and acrobatic work 
(4) work of the fine arts and architecture 
(5) photographic work 
(6) cinematographic works and works created by a process analogous 

to cinematography 
(7) graphic works such as drawings of engineering designs and product 

designs,maps and sketches and model works 
(8) computer software 
(9) other works as provide for in a laws and administrative regulations 

40 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, “กฎหมายทรัพย์ทางปัญญาของประเทศจีน”, ค้นวันที่ 3 กันยายน  
2560, https://www.ipthailand.go.th/th/ทรัพย์สิ นทางปัญ ญ าไทย/ทรัพย์ สิ นทางปัญ ญ า
ต่างประเทศ/กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ/category/สาธารณรัฐประชาชนจีน.
html. 
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โดยมีการน้ากฎหมายแพ่งมาตรา 13041 ซึ่งได้บัญญัติว่า ถ้าบุคคลใดตั งแต่สองคนขึ นไปร่วม
กระท้าความผิดละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนและท้าให้เขาเสียหาย บุคคลเหล่านั นต้องร่วมกันรับผิดประกอบ
กับที่ศาลประชาชนสูงสุดในข้อที่ 4 ที่ว่า ในกรณีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตร่วมมือกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือ 
หรือสนับสนุนผ่านเครือข่ายออนไลน์ให้ศาลด้าเนินตามหลักกฎหมายแพ่งมาตรา 130 ฐานเป็นผู้ร่วม
ท้าละเมิด และได้อธิบายขยายความว่า บุคคลผู้ยุยงหรือช่วยเหลือผู้อ่ืนในการกระท้าการละเมิดให้ถือ
ว่าเป็นผู้ที่ร่วมกันท้าละเมิดและมีความรับผิดร่วมกันในทางแพ่ง เช่น คดีระหว่าง Louis Vuitton กับ 
Chaowaimen42 เป็นคดีที่ เจ้าของพื นที่ซึ่ งได้อนุญาตให้มีผู้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และ
เครื่องหมายการค้าโดยมีการอ้านวยความสะดวกในพื นที่ของตนโดยให้วางจ้าหน่าย Louis Vuitton 
ปลอมแม้ว่าก่อนหน้านี จะมีการประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของปักกิ่ งว่าห้าม
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าเลียนแบบแต่อย่างไรเจ้าของพื นที่ก็ยังมีการยอมให้จ้าหน่าย
สินค้าซึ่งเป็นการเจตนาให้ความช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ผู้จ้าหน่ายและทางเจ้าของลิขสิทธิ์นั น
ได้มีการส่งจดหมายเพ่ือให้หยุดการจ้าหน่ายสินค้าเหล่านั นต่อเจ้าของพื นที่แต่ก็ไม่เป็นผลกล่าวคือมี
การจ้าหน่ายสินค้าต่อไปการกระท้าดังกล่าวจึงเป็นการละเลยไม่ควบคุมอย่างจริงจังซึ่งท้าให้เป็นเหตุ
อันควรเชื่อว่าเจ้าของพื นที่นั นให้การสนับสนุนแก่ผู้จ้าหน่ายและหลังจากนั นก็มีคดีของ The North 
Face ฟ้องต่อตลาดผ้าไหมปักก่ิงซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับคดีของ Louis Vuitton  

ทั งนี ยังมีการตีความกฎหมายของศาลประชาชนสูงสุดปี ค.ศ.2000 มีการตีความว่า ในกรณีที่
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตร่วมมือกับผู้อ่ืน ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนผู้อ่ืนในการกระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้ศาลด้าเนินคดีตามมาตรา 130 กฎหมายแพ่ง และในกรณีที่ผู้
ให้บริการอินเตอร์เน็ตร่วมผู้ซึ่งจัดมีการบริการด้านเนื อหา ข้อมูล โดยรู้โดยชัดแจ้งถึงการกระท้าละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือไม่กระท้าการตามค้าบอกกล่าวของเจ้าของลิขสิทธิ์ภายในเวลาที่สมควรก็ให้ศาลด้าเนินคดี
ทางแพ่งตามมาตรา 130 จึงกล่าวได้ว่า ถ้าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั นได้ให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนหรือสนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ให้ศาลด้าเนินคดีตามมาตรา 130 ฐานเป็นผู้ร่วมการละเมิด
ลิขสิทธิ์นั น 

                                           
41 “Article 130 ‘If Two or More Persons Jointly Infringe upon Another Person’s Rights 
and Cause Him Damages, They Shall Bear Joint Liability.’”  
42 อรภาส์ , ความรับผิดของผู้ให้เช่าพื้นที่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2557). 
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 โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั นอาจจะเป็นผู้ให้บริการเชื่อมหรือเรียกว่าท่อต่อ  หรือ ผู้
ให้บริการประเภทเนื อหา หรือ เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งการตีความของ
ศาลสูงสุดนั นจะใช้บังคับก็แต่ด้วยประเภทให้บริการจัดเก็บข้อมูล และการพิจารณาถึงความรับผิดของ
เจ้าของพื นนั นเป็นเรื่องของเจตนากรณีความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ นักกฎหมายจีนนั นได้มีองค์ประกอบกล่าวคือ การรู้ถึงการท้าละเมิด และ
การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ซึ่งถ้าขาดองค์ประกอบใดประกอบหนึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นความผิด 

 การรู้ถึงการท้าละเมิด เป็นเรื่องของการกระท้าความผิดไม่ว่าเป็นไปโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ ความผิดในกรณีนี  คือ การรู้หรือควรรู้ถึงการละเมิดของผู้กระท้าความผิดโดยตรงไม่ว่าโดย
ชัดเจนหรือน่าจะรู้ได้หากใช้ความระมัดระวังตามมาตรฐานที่ก้าหนดหรือโดยแนวค้าพิพากษา โดยนัก
กฎหมายจีนนั นได้ให้ความเห็นไว้หลายลักษณะ เช่น เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์มีการช่วยเหลือ ยุยง 
ส่งเสริม ให้ผู้เช่าอัพโหลดงานอันมีลิขสิทธิ์เพ่ือจ้าหน่าย โดยที่เจ้าของพื นที่นั่นได้รับผลประโยชน์บาง
ประการด้านการเงิน ก็ถือว่าเป็นลักษณะของการรู้หรือควรรู้แล้ว หรือหากเทียบจากหลักการตีความ
กฎหมายของศาลประชาชนสูงสุดปี 2000 ข้อ 5 ถ้าหากเว็บไซต์ได้รับการถูกแจ้งเตือนหรือบอก
กล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือได้ว่าเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ได้รู้ถึง
การกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ กรณีเทียบเคียงเช่น คดี Universal Music Group v. chinamp3.com 
จ้าเลยเป็นเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ ซึ่งลักษณะของเว็บไซต์นั นไม่ได้มีการเก็บไฟล์ไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว
แต่เป็นการเชื่อมโยงไปยังอีกเว็บไซต์ซึ่งบรรจุเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั นเป็นเว็บไซต์ที่บรรจุเพลงไว้
โดยตรง โจทก์ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงได้ท้าการฟ้องร้องจ้าเลยว่าได้ท้าการละเมิดโดยได้ท้าการ
เชื่อมต่อให้ผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์ที่มีการบรรจุไฟล์ต่างๆของโจทก์โดยจ้าเลยนั นไม่ได้รับอนุญาต43 

 ศาลกลางแห่งกรุงปักกิ่งได้มีค้าพิพากษาว่าจ้าเลยมีหน้าที่ที่จะท้าให้การดาวน์โหลดนั นเกิด
ความชอบด้วยกฎหมายแต่จ้าเลยนั นได้ประมาทเลินเล่อในการที่ตรวจสอบถึงที่มาของเพลงดังกล่าวว่า
ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และได้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่รวบรวมไฟล์อันละเมิด
ลิขสิทธิ์และเป็นผู้เผยแพร่งานออกสู่สาธารณะโดยตรง การกระท้าดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในการสื่อสารผ่านข้อมูลสารสนเทศของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามมาตรา 47 ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 ต่อมาจ้าเลยนั นได้มีการยื่นอุทธรณ์โดยศาลได้ท้าการวินิจฉัยใหม่ว่าเว็บไซต์ของจ้าเลยเป็น
เพียงการให้บริการเชื่อมต่อเท่านั น จึงถือไม่ได้ว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงจ้าเลยมิได้มีการท้าซ ้า

                                           
43 Beijing No.1 Intermediary People’s Court, Civil Judgement ,Yi  Zhon Min Chu Zi 
No.400 (2004). 
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หรือเผยแพร่แต่เพียงจัดการการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่กระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงเพียงเท่านั น 
จึงเป็นไปในลักษณะของการให้ความสะดวกในการเชื่อมโยงอันเป็นการสนับสนุนท้าให้ผู้ใช้บริการนั น
ดาวน์โหลดเพลงที่ต้องการได้ จ้าเลยจึงอยู่ในฐานะของการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท้าละเมิด 
ซึ่งจ้าเลยได้เอาการตีความกฎหมายของศาลประชาชนสูงสุดปี ค.ศ.2000 ข้อ 5 ที่ว่า เจ้าของพื นที่บน
เว็บไซต์จะต้องรับผิดในการสนับสนุนต้องเป็นกรณีการรู้อย่างชัดแจ้งถึงการท้าละเมิดหรือได้บอกกล่าว
ให้ระงับแล้วไม่ระงับ กรณีแค่ควรจะรู้ถึงการกระท้าละเมิดไม่พอที่จะท้าให้เกิดความรับผิดมาต่อสู้  
ทั งนี ศาลได้วินิจฉัยว่าข้อ 5 ดังกล่าวไม่ได้สามารถน้ามาบังคับใช้ได้ในทุกกรณี แต่จะใช้ได้ก็เพียงแต่ที่ไม่
สามารถตรวจสอบที่ส่งผ่านได้แม้ใช้ความระวังแล้วเท่านั น เมื่อศาลได้พิจารณาถึงเจ้าของพื นที่เว็บไซต์
แล้วนั นจ้าเลยสามารถพอที่จะเลือกเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อมไปได้ อีกทั งจ้าเลยมีความ
เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีย่อมต้องมีการระมัดระวังการกระท้ามากกว่าปกติดังนั นข้อต่อสู้ของจ้าเลยไม่
สามารถฟังขึ นได้ จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ศาลเห็นว่าไม่ต้องรู้อย่างชัดแจ้งแค่ควรรู้ว่าสามารถเกิดการ
กระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้ก็เพียงพอที่จะต้องรับผิดในฐานของผู้สนับสนุนการกระท้าละเมิดแล้ว 

3.3.3 ข้อจ ากัดความรับผิดของเจ้าของพ้ืนที่ท่ีอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์…………. 

มีการก้าหนดข้อจ้ากัดของเจ้าของพื นที่นั นมีการก้าหนดไว้ใน ข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิการสื่อวารผ่านเครือข่ายข้อมูล ซึ่งได้ก้าหนดไว้ว่า ในการที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั นต้องเป็นไป
ตามที่มีเงื่อนไขก้าหนดคือ  เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์นั นจะต้องแสดงออกอย่าง
ชัดเจนว่า การให้บริการของตนเป็นการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และต้องแสดงข้อมูลต่อสาธารณชน
เกี่ยวกับชื่อของเว็บไซต์ บุคคลที่ติดต่อได้ และอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ เจ้าของพื นที่
บนเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ต้องไม่ดัดแปลง แก้ไขงาน ของผู้ใช้บริการก่อนน้าเข้าสู่เว็บไซต์ 
เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ต้องไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการกระท้าละเมิด เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์
ต้องไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน และในกรณีที่มีการแจ้งว่ามีการละเมิดเกิดขึ นต้องกระท้าการลบ
หรือยับยั งโดยทันท ี

อย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อบังคับดังกล่าวแต่หากเจ้าของพื นที่นั นจงใจไม่ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
ก็ไม่สามารถน้าหลักดังกล่าวมาปรับใช้ได้ กล่าวคือย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง 

โดยความหมายของการรู้หรือควรจะรู้นั นได้กล่าวไปในหัวข้อ 3.3.2 แล้ว ซึ่งมีกรณีเทียบเคียง
เช่น คดี Todou.com v. Xinchaun Online จ้าเลยเป็นผู้ประกอบการเว็บไซต์ ได้ประกาศในเว็บไซต์
ว่าตนนั นมีการแต่งตั งทีมในการตรวจสอบและเผยแพร่ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลจึงพิจารณาว่า 
เป็นไปไม่ได้ที่ทีมงานของเจ้าของพื นที่จะไม่ทราบถึงการกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว 
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จึงกล่าวโดยสรุปได้ดังนี หากมีการปรากฏว่าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตบนเว็บไซต์รู้หรือเหตุอัน
ควรรู้ก็จะไม่สามารถเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการจ้ากัดความผิด ศาลจีนนั นได้ตัดสินคดีในลักษณะที่ว่า
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นต้องมีทีมงานที่พิจารณาถึงสินค้าเหล่านั นที่
ผู้ใช้งานมาเสนอขายสินค้า ท้าให้ต้องทราบถึงสินค้าที่น้ามาขายว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ โดย
ทั งนี จะเห็นได้ว่าประเทศจีนได้อาศัยหลักกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับแห่งกรณีที่ว่าด้วยความรับผิดของ
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ซึ่งหลักดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่า
การที่ประเทศจีนนั นก้าหนดความผิดในเรื่องความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์เป็นช่องทางที่ยังคงท้าให้การละเมิดลิขสิทธิ์ด้ารงอยู่เพราะกฎหมาย
แพ่งนั นเพียงแต่เป็นเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท้าละเมิดกล่าวคือเป็นการชดใช้ที่เป็น
จ้านวนเงินซึ่งมีความแตกต่างของการบังคับใช้กฎหมายอาญาที่มีโทษปรับและจ้าคุกท้าให้ความย่้า
เกรงท่ีมีต่อกฎหมายย่อมต่างกันออกไป 

 

3.4 ประเทศออสเตรเลีย 

3.4.1 พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันคือ กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright Act 1968) 
ซึ่งเป็นการน้าหลักมาจากกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศอังกฤษ โดยมีการก้าหนดงานที่คุ้มครองตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ ได้แก่ วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม นาฏกรรม สิ่งบันทึกเสียง และงานแพร่
เสียงแพร่ภาพ โดยมีการก้าหนดเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในงาน กล่าวคือ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวในงานดังต่อไปนี  44 

                                           
44 “Section 31 of The Copyright Act 1986: (1) For the Purpose of This Act, Unless the 
Contrary Intention Appears, Copyright, in Relation to a Work, Is the Exclusive Right: (A) 
in the Case of Literary, Dramatic or Musical Work ,to Do All or Any of the Following 
Acts: (I) in the Case of a Literary, Dramatic or Musical Work, to Do All or Any of the 
Following Acts: (Ii) in the Case of a Literary, Dramatic or Musical Work, to Do All or 
Any of the Following Acts: (Iii) to Perform the Work in Public; (Iv) to Communicate the 
Work to the Public; (vi) to Make an Adaptation of the Work, Any of the Acts Specified 
in Relation to the First-Mentioned Work, Any of the Work; (Vii) to Do ,in Relation to a 
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(1) ท้าซ ้าในรูปแบบต่างๆ 
(2) พิมพ์งานเผยแพร่ 
(3) น้างานออกแสดงต่อสาธารณชน 
(4) แพร่เสียงแพร่ภาพ 
(5) ท้าให้งานนั นเผยแพร่ไปยังสมาชิก ในรูปแบบการให้บริการการเผยแพร่ 
(6) ท้าการดัดแปลงงาน กระท้า (1)-(5) ต่องานดังกล่าว 
(7) กระท้าการในการค้า โดยให้มีการเช้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานวรรณกรรม งาน

นาฏกรรม งานดนตรีกรรมที่ได้ส้าเนาลงในสิ่งบันทึกเสียง 
เมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้มีการก้าหนดความผิดไว้45 กล่าวคือ มีการก้าหนดค่าเสียหายโดย

ใช้การพิจารณาดังนี  มูลค่าของสิทธิ์ที่เสื่อมค่าลงจากการท้าละเมิด ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการประเมินจาก
ยอดขายที่เจ้าของจะได้รับและค่าตอบแทนและค่าเสียหายที่มาจากจ้านวนส้าเนาที่มีการละเมิ ดที่ได้
ถูกขายออกไป โดยไม่มีการก้าหนดไว้ว่าจ้านวนเท่าใด ศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณา  

และมีการก้าหนดความรับผิดทางอาญาโดยบังคับใช้แก่บุคคลดังต่อไปนี  

(1) ท้าซ ้าซึ่งส้าเนางานเพ่ือขาย น้าออกให้เช่า หรือได้รับผลประโยชน์หรือก้าไรในทาง
การค้า 

(2) ขายหรือน้าออกให้เช่าซึ่งส้าเนางาน 
(3) เสนอขายหรือให้เช่าซึ่งส้าเนางานที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยวิธีทางการค้า 
(4) น้าออกแสดงซึ่งส้าเนางานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่อสาธารณะโดยวิธีทางการค้า 

                                                                                                                         
Work That Is an Adaptation of the First-Mentioned Work, Any of the Acts Specified in 
Relation to the First-Mentioned Work in Subparagraphs (i)to(Iv) ,Inclusive;and (b) in 
the Case of an Artistic Work, to Do All or Any of the Following Acts: (I) to Reproduce 
the Work in a Material Form; (Ii) to Publish the Work; (Iii) Communicate the Work to 
the Public; and (c) in the Case of Literary Work (Other than a Computer Program) or a 
Musical or Dramatic Work, to Enter into a Commercial Rental Arrangement in Respect 
of the Work Reproduced in a Sound Recording;”. 
45 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, “กฎหมายทรัพย์ทางปัญญาของประเทศออสเตรเลีย”, ค้นวันที่ 3 
กันยายน 2560 จาก https://www.ipthailand.go.th/th/ทรัพย์สินทางปัญญาไทย/ทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่างประเทศ/กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ/category/ออสเตรเลีย.html. 
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(5) น้าออกแสดงซึ่งส้าเนางานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่อสาธารณะเพ่ือได้รับผลประโยชน์ทาง
การค้า 

(6) การน้าเข้าซ่ึงส้าเนางานที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 
(7) จ้าหน่ายซึ่งส้าเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์โดยการซื อขายหรือได้รับผลประโยชน์ทาง

การค้า 
(8) ครอบครองซึ่งส้าเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือกระท้าการอย่างใดๆ เช่น การขาย 

การออกให้เช่า 
(9) ผลิตอุปกรณ์เพ่ือช้าร้าหรับผลิตส้าเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์ 
(10)  ก่อให้เกิดภาพหรือเสียงในฟิล์มภาพยนตร์ที่สามารถเห็นหรือได้ยินในที่สาธารณะ  

ทั งนี มีการแยกได้ 2 ลักษณะ กล่าวคือ ความผิดอุกฉกรรจ์ ความผิดเล็กน้อย และความผิด
โดยเคร่งครัด ซึ่งความผิดโดยเคร่งครัดนั นมีเป้าหมายในการบัญญัติขึ นเพ่ือลดระดับในการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางการค้า เช่น การน้างานอันมีลิขสิทธิ์ออกขายในท้องตลาด จะเห็นได้ว่า บุคคลจะต้อง
ละเมิดในการกระท้าโดยละเมิดโดยไม่ต้องดูถึงเจตนาหรือประมาท โทษสูงสุดของความรับผิดนี  คือ 
โทษปรับ 6,600 เหรียญออสเตรเลีย ส้าหรับบุคคลธรรมดา โดยผู้กระท้านั นอาจจะถูกฟ้องร้อง หรือ
อาจถูกปล่อยได้ถ้าจ่ายค่าปรับ 1,320 เหรียญออสเตรเลียและริบสิ่งของที่ละเมิดลิขสิทธิ์46 

3.4.2 ความรับผิดจากการกระท าโดยอนุญาตให้มีการจ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์…………….. 

  หลักความรับผิดจากการกระท้าของบุคคลที่สามได้เกิดจากความคิดว่าด้วย การอนุญาต ซึ่ง
เป็นหลักเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ โดยได้ให้ความหมายของค้าว่าอนุญาตดังต่อไปนี  กล่าวคือ เป็น
การยินยอมให้ใช้งานอันละเมิดลิขสิทธิ์แต่เป็นการที่ใช้นั นครอบคลุมไปยังบุคคลที่สามที่เป็นผู้ อนุญาต 
สนับสนุนการกระท้าหรือการเพิกเฉยมาสนใจ โดยการอนุญาตของประเทศออสเตรเลียนั นแบ่งออกได้
เป็น 3 ปัจจัยคือ การควบคุม ความสัมพันธ์และการดูแล โดยหลักที่น้ามาปรับใช้กับความรับผิดของ
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ คือ หลัก Vicarious Liability หลัก 
Contributory Liability และหลัก Inducement Liability 

3.4.2.1 ความรับผิดจากการกระท้าของบุคคลอื่นนั น 

                                           
46 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, “กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศออสเตรเลีย”, ค้นวันที่ 3 กันยายน 2560
จาก  https://www.ipthailand.go.th/th/ท รัพ ย์ สิ นท างปัญ ญ าไทย /ท รัพ ย์ สิ นท างปัญ ญ า
ต่างประเทศ/กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ/ item/กฎหมายลิขสิทธิ์-ออสเตรเลีย.
html. 
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เป็นความรับผิดตามหลักของคอมมอนลอว์ทั่วไป เช่นในกรณี นายจ้างต้องรับผิดร่วมกับ
ลูกจ้าง  

3.4.2.2 หลักความรับผิดจากการสนับสนุน  (Contributory Liability )   

เป็นความรับผิดที่เป็นลักษณะความรับผิดที่มีหลักการคล้ายกับกฎหมายคอมมอนลอว์ที่น้า
บุคคลที่สามเข้ามารับผิดหากบุคคลที่สามมีส่วนร่วมในการกระท้า โดยเป็นไปลักษณะเป็นการร่วมกัน
กระท้ากับบุคคลที่กระท้าความผิดหรือโดยการอนุญาตให้กระท้าละเมิดเป็นลักษณะที่เชิญชวน 

3.4.2.3 หลักความรับผิดฐานสมคบ (Inducement Liability)  

ความรับผิดฐานสมคบกันนั นสามารถน้าเอามาปรับใช้กับบุคคลที่สามที่รู้และการท้ายั่วยุ โดย
การชักชวน สนับสนุน หรือช่วยเหลือ ยุยง ให้ค้าปรึกษาแก่บุคคลอ่ืนในการกระท้าความผิดอาญาตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ 

ซึ่งในกรณีของความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั นมีคดี เช่น Universal Music 
Australia Pty. Ltd v Cooper47 ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มี
ความใกล้เคียงกับงานวิจัย กล่าวคือ Cooper นั นเป็นเจ้าของและเป็นผู้จัดการเว็บไซต์โดยอนุญาตให้
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดเพลงฟรี  ส่วน E-talk นั นด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตโดยได้จัดเก็บเว็บไซต์ของ Cooper จากการกระท้าของ Cooper นั น ท้าให้บริษัทต่างๆ
ได้รับความเสียหายจ้านวนมากและเกิดการด้าเนินคดีเกิดขึ น โดยศาลได้วินิจฉัยว่า  Cooper ต้องรับ
ผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์โดยเจตนา โดยการให้บุคคลอ่ืนเข้ามาใช้งานบนเว็บไซต์ของตนเพ่ือละเมิด
ลิขสิทธิ์และสนับสนุนให้ผู้ใช้เว็บไซต์ท้าละเมิดและศาลได้ตัดสินให้ E-talk ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการ
จัดเก็บข้อมูลต้องรับผิดด้วยและไม่สามารถใช้ข้อยกเว้นได้เพราะเหตุที่ว่า ได้รับผลประโยชน์ทาง
การเงินจากการที่ Cooper นั นได้ขึ นเครื่องหมายซึ่งเป็นของ E-talk นอกจากนี  E-talk นั นไม่ได้
ด้าเนินการใดๆแก่ Cooper ทั งท่ีรู้ถึงว่าการใช้งานว่าเป็นการใช้งานโดยละเมิดลิขสิทธิ์ จากคดีนี จะเห็น
ได้ว่ากรณีท่ีผู้ให้บริการนั นรู้หรือควรรู้ถึงการกระท้าละเมิดของผู้ใช้บริการแต่ไม่กระท้าการใดๆไม่ว่าจะ
เป็นการลบข้อมูลที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการยับยั งข้อมูลให้ผู้ใช้รายอ่ืนๆไม่สามารถเข้าถึงงาน
ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้และยังได้ประโยชน์จากการกระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งไม่เป็นการเข้าถึง
องค์ประกอบชอง The copyright Amendment Act 200648 จึงเห็นได้ว่าศาลของออสเตรเลียนั น

                                           
47 Universal Music Australia Pty Ltd V.Cooper (2005) FCA 972 (2005). 
48 “Copyright Amendment Act 2006”,ค้นวันที่ 19 กันยายน 2560 จาก 
www.wipo.int/wipolex/en. 
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ได้น้าหลักรู้หรือควรรู้น้ามาใช้ในการตัดสินถึงความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก้าหนดไว้ใน The Millennium Copyright Act 

3.4.3 ข้อจ ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการเว็บไซต์ 

กฎหมาย The copyright Amendment Act 2006 เป็นการบัญญัติเพ่ือให้เจ้าของลิขสิทธิ์
ใช้การคุ้มครองสิทธิได้มากกว่าเดิม โดยท้าให้เกิดความชัดเจนและจ้ากัดความรับผิดของเจ้าของพื นที่
บนเว็บไซต์ โดยบัญญัติว่า บุคคลใดจะมีความรับผิดโดยตรงในการละเมิดลิขสิทธิ์อันเกี่ยวกับข้อมูล 
บุคคลนั นจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการที่จะกระท้าดังกล่าวนั นด้วยตนเองเท่านั นและยังบัญญัติต่อว่า 
บุคคลที่เพียงแต่เป็นผู้จัดหาสิ่งอ้านวยความสะดวกที่เก่ียวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ถือว่าบุคคลนั น
เป็นผู้กระท้าผิดละเมิด ซึ่งโดยให้ศาลพิจารณาตัดสินว่าผู้ให้บริการได้กระท้าการโดยมีอ้านาจที่จะ
กระท้าหรือไม่ ซึ่งรวมไปถึงกรณีต่อไปนี  คือ ขอบเขตอ้านาจของบุคคลที่จะป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ใช้
วิธีตามสมควรในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และการกระท้าดังกล่าวสอดคล้องกับระเบียบในการ
ปฏิบัติของอุตสาหกรรมด้วย และมีการก้าหนดให้น้ าเอาความหมายของผู้ ให้บริการจาก 
Telecommunication Act 199749 มาใช้บังคับ โดยผู้ให้บริการหมายถึงบุคคลซึ่งจัดหา เสนอที่จะ
จัดหาหรือถูกจัดว่าเป็นผู้ให้บริการต่อสาธารณชนโดยบุคคลหนึ่งหรือมากกว่านั นเป็นเจ้าของเครือข่าย
หรือโดยบุคคลที่ถูกจัดให้เป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

โดยแบ่งผู้ให้บริการออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี  กล่าวคือ  

1. ผู้ให้บริการที่กระท้าการให้บริการหรืออ้านวยความสะดวกในการส่งผ่านข้อมูล 
เชื่อมต่อ หรือจัดให้มีการเชื่อมต่อหรือจัดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือจัดเก็บงานลิขสิทธิ์เพ่ือใช้ในการ
ส่งข้อมูล การเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงข้อมูล50 

                                           
49 “Carriage Service Providers Basic Definition:( 1)for the Purposes of This Act ,If a 
Person Supplies ,or Proposes to Supply, a Listed Carriage Service to the Public Using: 
(A) a Network Unit Owned by One or More Carriers;or (b) a Network  Unit in Relation 
to Which a Nominated Carrier Declaration Is in Force; the Person Is a Carriage Service 
Provider” . 
50 “A Carriage Service Provider Carries out Category  A Activity by Providing Facilities 
or Services for Transmitting, Routing or Providing Material in the Course of 
Transmission, Routing or Provision of Connections” . 
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2. ผู้ให้บริการที่กระท้าโดยการท้าส้าเนาชั่วคราวที่เกิดจากกระบวนการอัตโนมัติที่ผู้
ให้บริการไม่ได้เป็นผู้เลือกจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง51 

3. ผู้ให้บริการที่กระท้าการจัดเก็บข้อมูลตามค้าสั่งของผู้ใช้บริการไว้ในระบบหรือ
เครือข่ายที่มีการควบคุมหรือด้าเนินการโดยผู้ให้บริการ52 

4. ผู้ให้บริการที่กระท้าการโดยอ้างอิงต้าแหน่งของผู้ใช้บริการออนไลน์ในการเข้าใช้
ข้อมูล53 

ซึ่งการแบ่งประเภทนั นการให้ความคุ้มครองความรับผิดก็แตกต่างกันออกไป โดยกรณีที่ผู้
ให้บริการประเภทจัดเก็บข้อมูลนั น มีการก้าหนดรายละเอียดไว้ดังนี  คือ  

1. ผู้ให้บริการจะต้องไม่รับค่าตอบแทนจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ผู้ให้บริการมี
สิทธิและความสามารถในการควบคุมการกระท้าดังกล่าวได้ 

2. ผู้ให้บริการจะต้องลบข้อมูลที่เป็นงานอันละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบหรือเครือข่าย
ของผู้ให้บริการหรือท้าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทันทีที่ได้รับการแจ้งว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
งานดังกล่าว หรือผู้ให้บริการรู้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานนั นหรือควรรู้จากสภาวการณ์ว่าอาจมีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานนั น 

3. ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการในการลบข้อมูลหรือท้าให้ไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อยู่ในระบบหรือเครือข่ายของตน 

ถ้าหากผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกรณีเงื่อนไขดังกล่าวและยังมีการให้ผู้ใช้บริการใช้พื นที่บน
เว็บไซต์จ้าหน่ายสินค้าก็จะเป็นกรณีที่ผู้ให้บริการต้องรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์  

 

                                           
51 “A Carriage Service Provider Carries out a Category B Activity by Caching Copyright 
Material through an Automatic Process. The Carriage Service Provider Must Not 
Manually Select the Copyright Material for Caching” . 
52 “A carriage  service provider carries out Category C activity by storing, at the 
direction of a user, copyright material on a system or network controlled or operated 
by or for the carriage service provider”. 
53 “A carriage service provider carries out a Category D activity by referring users to an 
online location using information location tool or technology”. 
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3.5 สรุปท้ายบท  

เมื่อจะกล่าวถึงข้อแตกต่างและความเหมือนระหว่างกันของการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละ
ประเทศซึ่งผู้เขียนเห็นว่าแต่ละประเทศที่ได้น้ามาเปรียบเทียบนั นมีความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างกันอยู่หากกล่าวถึงประเทศไทยแล้วนั นจะเห็นว่า 

กฎหมายไทยนั นไม่มีกฎหมายที่ก้าหนดไว้เป็นการเฉพาะอันเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าของ
พื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีแต่เพียงการบัญญัติความรับผิดของผู้จ้าหน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์แต่เพียงเท่านั นซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้กระท้าการโดย
อ้อมแต่อย่างไรก็ตามตามหลักกฎหมายทั่วไปของประเทศไทยนั นมีการบัญญัติไว้หากไม่มีกฎหมาย
เฉพาะให้น้าหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับบังคับใช้ซึ่งตามกรณีกฎหมายที่น้ามาปรับได้กล่าวคือประมวล
กฎหมายอาญาว่าด้วยการสนับสนุนทั งนี จะมีการสนับสนุนมีได้ก็แต่ด้วยการกระท้าหรือการลงมือ
กระท้าโดยเจตนาเท่านั นโดยตามหลักกฎหมายอาญาแล้วนั นการจะกล่าวหาว่าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาต
ให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ว่าเป็นผู้สนับสนุนหรือไม่เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องเป็นผู้ที่มี
หน้าที่หาพยานหลักฐานต่างๆเข้ามาท้าให้ศาลเห็นว่าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์นั นเป็นผู้กระท้าความผิดในกรณีที่เป็นที่สงสัยก็จะลงโทษแก่เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มี
การจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หาได้ไม่เพราะกฎหมายอาญานั นเป็นกฎหมายที่เป็นการก้าหนด
ความผิดชัดแจ้งดังนั นหากเป็นกรณีเป็นสงสัยว่าเจตนาหรือไม่ก็จะยกประโยชน์ให้แก่ผู้กระท้าความผิด
จึงจะเห็นว่าการใช้กฎหมายทั่วไปเพ่ือบังคับใช้แก่กรณีนี ย่อมจะน้าตัวผู้กระท้าความผิดมาลงโทษได้
ยากหรืออาจแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

แต่เมื่อพิจารณาถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน และประเทศออสเตรเลียจะมีบทบัญญัติ
กฎหมายรวมไปถึงหลักกฎหมายต่างๆที่สามารถน้ามาบังคับใช้แก่เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นที่ท้าให้เจ้าของลิขสิทธิ์นั น
มั่นใจและท้าให้เชื่อได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาในกรณีเกี่ยวการละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์เกิดขึ นจะมีกฎหมาย
มารองรับให้ผู้กรท้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นได้รับโทษโดยรายละเอียดของแต่ละประเทศจะมีรายละเอียด
เหมือนหรือต่างกันดังต่อไปนี  

ประเทศสหรัฐอเมริกานั นได้มีการก้าหนดความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นใช้หลักที่ศาลได้วางหลักไว้กล่าวคือ หลักความรับผิดจากการกระท้า
ของบุคคลอ่ืน หลักความรับผิดจากการสนับสนุน หลักความรับผิดจากการชักจูงใจในการท้าละเมิด 
โดยลักษณะของการกระท้าความผิดมีดังต่อไปนี คือ ต้องมีอ้านาจในการใช้สิทธิในการควบคุมการ
กระท้าของผู้ขายสินค้าบนเว็บไซต์ของตน ได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ
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คือการรู้หรือการควรรู้ถึงการกระท้าความผิดนั นแต่ยังคงเพิกเฉยไม่ยับยั งหรือลบออกจากพื นที่เว็บไซต์
ของตน  

ประเทศจีนความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นใช้
หลักที่ศาลได้มีการตีความโดยตามกฎหมายของศาลประชาชนสูงสุดให้เจ้าของพื นทีที่อนุญาตให้มีการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นด้าเนินคดีตามกฎหมายแพ่งในลักษณะที่เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มี
การจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นได้ร่วมกับผู้ขายโดยรู้หรือควรรู้ถึงการกระท้าและเมื่อมีการแจ้ง
ของเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์แล้วยัง
เพิกเฉยไม่เอาออกหรือระงับถือว่าเป็นผู้ร่วมการกระท้าละเมิด 

ประเทศออสเตรเลียความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์นั นใช้หลักที่ศาลได้วางหลักไว้กล่าวคือ หลักความรับผิดจากการกระท้าของบุคคลอ่ืน หลัก
ความรับผิดจากการสนับสนุน หลักความรับผิดจากการชักจูงใจในการท้าละเมิด โดยลักษณะของการ
กระท้าความผิดมีดังต่อไปนี คือ ต้องมีอ้านาจในการใช้สิทธิในการควบคุมการกระท้าของผู้ขายสินค้า
บนเว็บไซต์ของตน ได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน ตลอดจนให้ความช่วย เหลือ สนับสนุน ทั งนี ศาล
ออสเตรเลียก็ได้น้าหลักการรู้หรือควรรู้มาใช้ในการตัดสินถึงการกรท้าความผิดของเจ้าของพื นที่ที่
อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์เช่นเดียวกับ The Millennium Copyright 
Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา  
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ตารางท่ี 3.1 ตารางเปรียบเทียบการบัญญัติกฎหมาย 

กฎหมายและความรับผิด ความรับผิดตามกฎหมาย ความรับผิดตาม

กฎหมายลิขสิทธิ์ 

กฎหมายจ้ากัดความผิด 

ประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับ

อย่างชัดเจน 

- ร้องต่อศาล 

สหรัฐอเมริกา 

 

ใช้หลักที่พัฒนาโดยศาลความ

รับผิดจากการกระท้าของ

บุคคลอื่นและความรับผิดจาก

การสนับสนุนและความรับผิด

ฐานสมคบคิด   

-  ยื่นต่อเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ 

ออสเตรเลีย 

 

ใช้หลัก การอนุญาตและ

ตีความอย่างกว้าง 

-  ยื่นต่อเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ 

จีน ไม่ใช้หลักกฎหมายอาญาแต่ใช้

กฎหมายแพ่งประกอบการ

ตีความกฎหมายของศาล และ

ก ฎ ห ม าย ล ะ เมิ ด ที่ มี ก า ร

บัญญัติขึ น  

-  ยื่นต่อเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ 



บทท่ี 4 
 

วิเคราะห์ความรับผิดของเจ้าของพ้ืนที่ท่ีอนุญาตให้มีการจ าหน่ายสินค้าละเมดิ
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซตต์ามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

จากบทที่กล่าวมาข้างต้นได้กล่าวถึงหลักกฎหมายลิขสิทธิ์โดยอ้อมของต่างประเทศและ
ประเทศไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ ในส่วนของบทที่ 4 ผู้เขียนวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่
อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ในกรณีให้เช่าพื นที่ เพ่ือให้เห็นถึงกฎหมาย
ของประเทศไทยที่มีปัญหาอยู่ในปัจจุบันซึ่งเมื่อได้วิเคราะห์ถึงบทบัญญัติกฎหมายไทยนั นจะเห็นได้ว่า
กฎหมายที่มีอยู่นั นอาจมีปัญหาในการบังคับใช้เพ่ือก้าหนดความรับผิดของเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ 
ทั งนี การก้าหนดความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์จะ
เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะท้าให้การจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ลดจ้านวนลง เพราะ
หากเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ได้รู้หรือมีเหตุอันควรรู้แล้วนั นเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายบน
เว็บไซต์จะต้องรับผิดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยและจะท้าให้ผู้ซื อนั นเข้าถึงสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ยากขึ น 
ซึ่งปัญหาของบทบัญญัติของกฎหมายไทยอันเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ มีดังต่อไปนี  

 

4.1 วิเคราะห์ปัญหาความรับผิดของเจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการจ าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

จากการที่ผู้เขียนได้ศึกษาหลักกฎหมายของต่างประเทศ เช่นหลักความรับผิดเพ่ือการกระท้า
ของบุคคลอ่ืน และหลักความรับผิดของผู้สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ยกมาปรับใช้ในกรณีของเจ้าของพื นที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ และ
บทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ จีนและประเทศออสเตรเลีย ก็จะเห็นได้ว่ามีแนวคิดและ
บทบัญญัติกฎหมายในการก้าหนดความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ก็เป็นไปในลักษณะรูปแบบอย่างเดียวกัน แม้จะมีข้อก้าหนดที่แตกต่างกันออกไปใน
แต่ละประเทศ แต่ประการส้าคัญของกฎหมายในแต่ละประเทศนั นคือเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการ
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จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ได้รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่ามีการใช้พื นที่ดังกล่าวเป็นการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ เจ้าของพื นที่นั นย่อมต้องรับผิดในการละเลย เพิกเฉย ไม่
ตรวจสอบอันตนมีหน้าที่ ต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่นเดียวกันกับผู้จ้าหน่ายสินค้า 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 27 บัญญัติว่า  “การกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15(5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท้าการดังต่อไปนี  

(1) ท้าซ ้าหรือดัดแปลง 

(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีการบัญญัติความรับผิดของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมไว้
ในมาตรา 31 ที่ว่า  ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ท้าขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือหาก้าไร ให้ถือว่าผู้นั นกระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท้าการ
ดังต่อไปนี  

(1) ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย ให้เช่า  เสนอให้เช่า  ให้เช่าซื อ หรือเสนอให้เช่าซื อ 

(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 

(4) น้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

จากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 27 นั นเป็นการกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์แก่งาน
อันมีลิขสิทธิ์ เรียกว่า การละเมิดลิขสิทธิ์ขั นต้น แต่ในส่วนของมาตรา 31 นั น เป็นการกระท้าละเมิด
ลิขสิทธิ์แก่งานที่ผู้อื่นท้าขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ ทั งนี ทั งสองมาตรามีความแตกต่างกันอยู่ คือ การละเมิด
ลิขสิทธิ์ขั นต้นจะท้าโดยสุจริตไม่จงใจก็ต้องรับผิดจะอ้างว่าไม่มีเจตนาไม่ได้ แต่ในส่วนของมาตรา  31 
นั นต้องมีการรู้หรือควรจะรู้ถึงงานอันท้าขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์และมีเจตนาเพ่ือหาก้าไร และทั งนี จะ
เห็นว่าตามมาตรา 31 นั นจะมีการก้าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องเป็นกรณีตาม (1)-(4) จึงจะผิดฐาน
ละเมิดโดยอ้อม ดังนั นหากท้าการใดๆนอกจากนี ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เช่น กรณีที่เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ได้ปล่อยปละละเลยให้ผู้ขาย
เสนอขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น ซีดีเพลง เสื อผ้า รองเท้า บนพื นที่ของตน ซึ่งจากตัวอย่างที่
กล่าวไปนั นหากผู้ขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ขายสินค้าโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็น
สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์และการกระท้าดังกล่าวนั นเป็นการกระท้าเพ่ือการค้า ผู้ขายต้องรับผิดตาม
มาตรา 31(1) และมีโทษจ้าคุกตั งแต่สามเดือนถึงสองปีหรือปรับตั งแต่ห้าหมื่นบาทหรือทั งจ้าทั งปรับ
ตามมาตรา 70 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  ทั งนี กรณีของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้จ้าหน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ เช่น Ebay ,Lazada , Kaidee โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าผู้ขายได้
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ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น การกระท้าดังกล่าวนั นถือว่าเป็นไปในลักษณะของการ ส่งเสริม 
หรือ การจูงใจในการขายสินค้า เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการขาย เพราะเมื่อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
นั นหาซื อได้ง่าย ราคาถูก ท้าให้การผลิตสูงขึ นเพ่ือตอบสนองความต้องการที่มากขึ น แต่ทั งนี ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 นั นไม่ได้มีมาตราไหนที่สามารถน้ามาปรับใช้แก่ความรับผิดของ
บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์โดยตนรู้หรือควรรู้ถึงการจ้าหน่าย
สินค้าดังกล่าวแต่ได้ให้ใช้สถานที่บนเว็บไซต์ท้าให้เกิดช่องว่างในการปรับใช้กฎหมายที่ท้าให้เจ้าของ
พื นที่ที่อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์นั นไม่มีความผิด ไม่ต้องรับโทษ จึงท้าให้มีการปล่อยปละ
ละเลย ไม่ตรวจสอบถึงการกระท้าดังกล่าวของผู้จ้าหน่ายสินค้า ซึ่งการที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้อาจ
เป็นเพราะ ในระยะที่ร่างกฎหมายฉบับนี เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าอย่างเช่นในยุคปัจจุบันหรือไม่มีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างแพร่หลายอย่างเช่นปัจจุบันหรือไม่ได้เล็งเห็นถึงการกระท้าผิดที่เกิดขึ นของเจ้าของ
พื นที่บนเว็บไซต์ที่มีส่วนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ นซึ่งหากควบคุมตัวผู้เป็น
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ด้วยกฎหมายแล้วนั นจะ
ก่อให้เกิดผลดีกล่าวคือ การที่ท้าให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์น้อยลงและการขยายตัวของการละเมิดลิขสิทธิ์
จะไม่กว้างออกไปแพร่หลายอย่างเช่นในปัจจุบันที่ไม่ว่าเปิดเว็บไซต์ต่างๆที่ท้าการจ้าหน่ายสินค้าก็จะ
พบว่ามีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อย่างชัดเจนซึ่งท้าให้เจ้าของลิขสิทธิ์นั นเกิดข้อเสียเปรียบจาก
การคิดสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวด้วยตนเอง  

ทั งนี เมื่อได้พิจารณาถึงประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และ ออสเตรเลียทั งสามประเทศนั นแม้ไม่มี
การบัญญัติในกฎหมายลิขสิทธิ์แต่มีการน้าหลักกฎหมายอ่ืนมาประกอบการตัดสินคดี เช่น 
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียนั นได้มีการน้าหลักความรับผิดจากการกระท้าของบุคคลอ่ืน ความรับ
ผิดจากการสนับสนุน และความรับผิดฐานสมคบคิด มาปรับใช้ประกอบกับการก้าหนดความผิดของ
เจ้าของพื นที่ ซึ่งเป็นลักษณะของความรับผิดเด็ดขาด โดยการน้าความรับผิดเคร่งครัดมาใช้ ซึ่งความ
รับผิดเคร่งครัดนี ไม่ต้องมีการพิสูจน์ถึงความผิดหากรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถือได้ว่ามีความผิดดังกล่าว
และประเทศจีนเป็นการใช้กฎหมายแพ่งมาตรา 130 ประกอบกับการตีความกฎหมายของศาล
ประชาชนสูงสุดซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายลักษณะหนึ่ง โดยกล่าวว่า ผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตนั นได้ให้
ความร่วมมือหรือช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือสนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ให้ศาลด้าเนินการตามมาตรา 
130 กฎหมายแพ่ง ซึ่งเมื่อมีการตีความกฎหมายของศาลประชาชนสูงสุด โดยมีการตีความถึงการรู้
หรือมีเหตุอันควรรู้ท้าให้กฎหมายของประเทศจีนมีความชัดเจนการบังคับใช้แล้ว และยังมีการบัญญัติ
ความรับผิดของเจ้าของพื นที่ในกฎหมายว่าด้วยละเมิดซึ่งก้าหนดไว้ในมาตรา 36 วรรค 2 และ วรรค3  

โดยทั งสามประเทศที่กล่าวมานั น กฎหมายมีความชัดเจนในตัวอยู่แล้วกล่าวคือมีการน้าหลัก
ที่เป็นบรรทัดฐานของศาลไม่ว่าจะเป็น หลักความรับผิดจากการกระท้าของบุคคลอื่น ความรับผิดจาก
การสนับสนุน และความรับผิดฐานสมคบคิดซึ่งหลักดังกล่าวนั นสามารถน้ามาปรับใช้กับคดีต่างๆอัน
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เกี่ยวกับเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และยังสามารถมีการบังคับใช้ได้
จริงซึ่งจะเห็นได้ว่าหลักดังกล่าวได้น้ามาตัดสินจึงไม่จ้าเป็นในการที่จ้าต้องมีกฎหมายลิขสิทธิ์เพ่ือมา
เพ่ือเติมในลักษณะดังกล่าวอีก ซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยกฎหมายที่น้าพอจะน้ามาบังคับใช้ได้นั นเป็น
กฎหมายอาญาว่าด้วยการสนับสนุนโดยเป็นการอาศัยหลักเจตนาและเป็นหลักที่ต้องพิสูจน์จนสิ นข้อ
สงสัยดังนั นเมื่อเกิดคดีละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ นจะเกิดช่องว่างดังกล่าวให้แก่เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มี
การจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์อ้างได้ว่าตนนั นไม่ได้มีเจตนาในการสนับสนุนของผู้เช่า
พื นที่เพ่ือจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และผู้เขียนเห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงมาตรา 31 จะเห็นว่า เป็น
ความรับผิดโดยอ้อมในการผลิต ท้าซ ้า จ้าหน่าย สินค้าอันละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามลักษณะ
ของการสนับสนุนในการกระท้าความผิดของมาตรา 27 ซ่ึงได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
โดยถือว่าเป็นความผิดแล้ว แต่ในส่วนกรณีของการที่เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ยังไม่มีการก้าหนดไว้เป็นความผิดในกฎหมายลิขสิทธิ์ท้าให้เกิดช่องโหว่ของ
กฎหมายขึ นแม้ตามที่กล่าวไปข้างต้นว่าพอที่จะสามารถน้ากฎหมายอาญามาปรับใช้ได้แต่ก็ไม่สามารถ
บังคับใช้ได้อย่างแท้จริงสามารถเพียงพอจะน้ามาปรับใช้ได้ตามหลักกฎหมายเท่านั น ดังนั นถ้าได้มีการ
บัญญัติความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่ อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ไว้ ใน
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไว้เฉพาะจะเป็นการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ไม่ก่อให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายอีกต่อไปและจะไม่ท้าให้
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดได้และท้าให้เจ้าของ
พื นที่มีความตั งใจในการใช้อ้านาจการควบคุมตรวจสอบสินค้าท่ีอยู่บนเว็บไซต์ของตนได้อย่างเต็มที่เม่ือ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะไม่มีการก้าหนดหลักเฉพาะจึงมีความจ้าเป็นต้อง
พิจารณาเรื่องดังกล่าวตามหลักกฎหมายทั่วไปได้แก่กฎหมายอาญาซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 
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4.2 วิเคราะห์ปัญหาตามลักษณะของกฎหมายอาญา 

เมื่อกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ไม่สามารถน้ามาบังคับใช้ได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ นกล่าวคือมีการ
ฟ้องร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์
ประเทศไทยจึงมีความจ้าเป็นที่ต้องน้ากฎหมายอาญาความผิดฐานสนับสนุนมาใช้บังคับเพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาในส่วนของการละเมิดลิขสิทธิ์โดยเหตุผลหลักๆของประเทศไทยนั นที่น้ากฎหมายอาญามา
ปรับใช้ในการด้าเนินคดีแก่เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยเหตุที่ว่า
กระบวนการด้าเนินคดีนั นมีขั นตอนที่รวดเร็วและมีกระบวนการที่สั นกว่าท้าให้การขจัดปัญหาในเรื่อง
การละเมิดลิขสิทธิ์จบลงได้เร็วกว่ากฎหมายแพ่ง ซึ่งมีนักวิชาแบ่งความคิดเห็นออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ
โดยนักวิชากลุ่มหนึ่งเห็นว่าสามารถน้าประมวลกฎหมายอาญาฐานสนับสนุนมาตรา 86 มาบังคับใช้กับ
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เว็บไซต์ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าคือกฎหมาย
อาญานั นมีลักษณะของการเป็นกฎหมายทั่วไปที่จะสามารถลงโทษแก่บุคคลผู้กระท้าผิดไม่ว่าผู้นั น
กระท้าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่แต่สามารถที่จะลงโทษไปถึงกฎหมายอ่ืนๆที่มีโทษ
ทางอาญาด้วย ดังนั นเมื่อถึงในกรณีที่มีคดีความขึ นสู่ศาลโดยบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงได้
ท้าการยื่นฟ้องเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ให้ต้องรับผิดใน
ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระท้าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86   

ตามประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา 59 วรรค 1 ที่ว่า บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาก็
ต่อเมื่อได้กระท้าโดยเจตนา เว้นแต่จะกระท้าโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อ
ได้กระท้าโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ตองรับผิดแม้กระท้าโดย
ไม่เจตนา 

เมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ท้าการยื่นฟ้องแก่เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์โดยได้ท้าการยื่นฟ้องว่า เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ได้อนุญาตให้ผู้ขายใช้พื นที่บนเว็บไซต์ของตนโดยเสียค่าตอบแทนเป็นการช้าระค่า
เช่าพื นที่ไว้เพ่ือจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ซึ่งท้าให้เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นถือได้ว่ามีลักษณะของการช่วยเหลือหรือมีการให้ความสะดวกแก่
ผู้ขายสินค้าก่อนหรือในขณะที่ผู้นั นกระท้าความผิดตามมาตรา 86 ทั งนี เมื่อพิจารณาถึงการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงผู้ที่มีหน้าที่คือเจ้าของลิขสิทธิ์นั นต้องเป็นบุคคลที่มีหน้าที่กล่าวคือเป็นฝ่ายที่ต้องหา
หลักฐานเพ่ือมาพิสูจน์ในเรื่องดังกล่าวกล่าวคือเป็นผู้ที่มีภาระการพิสูจน์ว่าในเรื่องดังกล่าวว่าเจ้าของ
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พื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นมี เจตนา หรือไม่ ที่จะช่วยเหลือ ให้ความ
สะดวก หรือให้การสนับสนุน แก่ผู้ขายสินค้าบนพื นที่ของตน 

โดยหลักส้าคัญคือเจ้าของลิขสิทธิ์นั นมีหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์จนสิ นข้อสงสัยตามหลักกฎหมาย
อาญากล่าวคือเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นจะยังเป็นผู้
บริสุทธิ์จนกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์นั นจะสามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อศาลได้ว่า เจ้าของพื นที่ที่
อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นเป็นผู้ที่มีการกระท้าความผิดจริงตามข้อที่
เจ้าของลิขสิทธิ์กล่าวหา หลักในการด้าเนินคดีอาญานั นเจ้าของลิขสิทธิ์จึงเป็นผู้มีภาระการพิสูจน์
ความผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์จนกว่าจะสิ น
สงสัยในทุกๆกรณีของความผิดที่กฎหมายได้บัญญัติขึ น หากเจ้าของลิขสิทธิ์นั นไม่มีพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์ตามข้อกล่าวหานั นแล้ว และทั งนี ไม่ว่าเท็จจริงอย่างไรเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์เป็นผู้กระท้าความผิดจริงหรือไม่ จะไม่มีการพิจารณาเรื่องนี อีกต่อไป 
โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นหน้าที่ของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ที่ต้องพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของตน หรือต้องพิสูจน์หักล้างข้อกล่าวหาของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ตามฟ้อง แม้ว่าเจ้าของพื นที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์
อาจต้องมีหน้าที่ที่ต้องแสดงหลักฐานเพ่ือยืนยันข้อต่อสู้ของตนตามที่ตนให้การต่อสู้คดีไว้ก็ตาม ก็ไม่
เป็นผลท้าให้เจ้าของพื นที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นต้องมีภาระการพิสูจน์แทน
เจ้าของลิขสิทธิ์และระดับของการพิสูจน์ตามข้อกล่าวหาของเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นเพียงดุลพินิจของศาล
ที่ศาลพอใจต่อการพิสูจน์ที่ประกอบด้วยพยานหลักฐานทั งหมดที่น้ามาในคดีแล้วซึ่งการก้าหนดระดับ
ความพอใจของศาลนั นไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนในการวัดแต่เป็นการที่ขึ นอยู่กับการวิเคราะห์ของศาล
โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจตลอดจนประสบการณ์ ความสงสัยนั นอาจเกิดขึ นในใจของศาลเป็นกรณีที่
เนื อหาพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ไม่เพียงพอที่ศาลจะลงโทษตามข้อกล่าวหาได้ หรือเกิดจากพยานหลักฐานของ
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ไม่อาจพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจต่อ
ศาลได้ว่า พยานหลักฐานของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่พิสูจน์การกระท้าความผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้
มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ไม่น่าเชื่อถือว่าเป็นความจริงโดยปราศจากข้อสงสัย โดย
ข้อสงสัยนั นไม่ใช่เพียงการที่จินตนาการการจับผิดหรือความน่าจะเป็นไปได้ของข้อสงสัย แต่เป็นข้อ
สงสัยที่ศาลเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ น เมื่อมีข้อสงสัยว่าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นกระท้าความผิดจริงหรือไม่ ศาลจะต้องยกประโยชน์ให้แก่เจ้าของ
พื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ ซึ่งการพิสูจน์โดยสิ นข้อสงสัยดังกล่าว
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จึงเป็นงานหนักของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นต้องท้า
การพิสูจน์ว่า มีการช่วยเหลือ ให้ความสะดวก ตลอดจนการสนับสนุน แก่ผู้ขายสินค้า หรือไม่อย่างไร 
ซึ่งในอีกทางหนึ่งถ้าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่สามารถที่จาก
พิสูจน์เหตุดังกล่าวได้ว่าเกิดจากการเจตนาของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ความสะดวก หรือให้การสนับสนุน ก็จะท้าให้ไม่
สามารถเอาผิดแก่เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ได้เลย ดังนั น
ศาลก็จะยกฟ้องในที่สุด  

ดังนั นจึงกล่าวได้ว่า ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์มีความประสงค์ที่จะด้าเนินคดีแก่เจ้าของพื นที่ที่
อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มีทางออกเพียงมาตรการเดียวคือการฟ้องร้องโดยอาศัย
มาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญาโดยมีหน้าที่ในการพิสูจน์ดังต่อไปนี  

1.   มีการปรากฏถึงการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนพื นที่เว็บไซต์ 

  2.   การให้ใช้พื นที่บนเว็บไซต์นั นในขณะที่มีการจ้าหน่ายเจ้าของพื นที่ได้ทราบถึง
การจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 

  3.   เจ้าของพื นที่มีเจตนาช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแต่ผู้ใช้บริการคือการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 

 กรณีที่มีความต้องการที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นจะต้องรับผิดฐานสนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่นั น ต้องมี
เรื่องเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเจ้าของลิขสิทธิ์นั นต้องท้าการพิสูจน์ว่าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นมีเจตนา ให้ความสะดวก ช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือไม่  
ถ้าได้กระท้าผิดจริงก็ต้องรับผิดตามมาตรา86 ประมวลกฎหมายอาญา แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีเจ้าของพื นที่ที่
อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นไม่ได้มีเจตนาที่จะสนับสนุน ก็จะเป็น
บุคคลที่ไม่มีความผิดฐานผู้สนับสนุนตามมาตรา 86 ประมวลกฎหมายอาญา โดยอาศัยการพิสูจน์ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรค 2 โดยประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้ดังต่อไปนี  

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 2 ที่ว่า กระท้าโดยเจตนา ได้แก่กระท้าโดยรู้ส้านึก
ในการที่จะกระท้าและในขณะเดียวกันผู้กระท้าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท้านั น 

 หมายความถึงเจ้าของลิขสิทธิ์นั นเป็นผู้ที่มีหน้าที่จ้าหาหลักฐานต่างๆเพ่ือน้าหลักฐานเหล่านั น
เป็นแหล่งที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ได้ว่าว่าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
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เว็บไซต์นั นได้กระท้าไปโดยเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลหรือไม่อย่างไรว่ามีการกระท้าละเมิ ด
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั งนี จึงขอยกตัวอย่าง
การละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะต่างๆดังนี   

  เช่น  ถ้าผู้ใช้บริการต้องการจ้าหน่ายสินค้าอันเป็นงานละเมิดลิขสิทธิ์จึงได้ไปสมัคร
เป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วต่อมาได้ท้าการลงโฆษณาและได้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวผ่าน
เว็บไซต์ ต่อมาได้พบว่าสมาชิกบนเว็บไซต์ของตนที่ตนได้ให้พื นที่ในการโฆษณาได้จ้าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์แต่ก็ยอมให้มีการขายต่อไปโดยไม่ได้เอาสินค้าดังกล่าวออกจากระบบ 

  เช่น  ถ้าผู้ใช้บริการต้องการจ้าหน่ายสินค้าอันเป็นงานละเมิดลิขสิทธิ์จึงได้ไปสมัคร
เป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วต่อมาได้ท้าการลงโฆษณาและได้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวผ่าน
เว็บไซต์ แต่ต่อมาเจ้าของลิขสิทธิ์ได้พบเห็นว่าเป็นการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ดังกล่าว 
จึงได้ส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ แต่เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ไม่ได้จัดการเอา
ออกจากระบบ  

 จากข้อเท็จจริงข้างต้นนั นสามารถที่จะวิเคราะห์ให้เห็นเจตนาของเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ได้
ดังต่อไปนี  

การที่ผู้ขายได้สมัครเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์เพ่ือจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และต่อมา
เจ้าของพื นที่เว็บไซต์ได้พบว่ามีผู้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เพ่ือจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์โดยตน
มีอ้านาจในการควบคุมและดูแล แต่เจ้าของพื นที่นั นไม่เอาออกจากระบบย่อมแสดงให้เห็นว่ามีเจตนา
ช่วยเหลือ ความสะดวก ตลอดจนการสนับสนุนที่จะให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการยังให้
พื นที่บนเว็บไซต์นั นจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้กระท้าความผิดนั นได้รับประโยชน์จากการกระท้า
ความผิดกล่าวคือพื นที่บนเว็บไซต์ จากกรณีนี ผู้เขียนมีความเห็นว่า เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั นมีความ
รับผิดฐานสนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 86 แล้ว 

ในอีกกรณีแม้ว่าในระยะที่ผู้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นเจ้าของพื นที่ไม่ทราบถึงการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็ตามแต่ต่อมาเจ้าของลิขสิทธิ์ได้กระท้าการแจ้งเป็นจดหมายบอกกล่าว
หรือจดหมายเตือนว่ามีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์และให้น้าสินค้านั นออกจากพื นที่
บนเว็บไซต์แต่เจ้าของพื นที่ยังคงท้าการเพิกเฉยไม่เอาสินค้านั นออกแสดงให้เห็นว่า การเพิกเฉยแสดง
ให้ผู้เขียนเห็นว่า เจ้าของพื นที่จึงมีเจตนาช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระท้าความผิดจึงต้องรับ
ผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามมาตรา 86 กฎหมายอาญา 
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ทั งนี ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าของพื นที่นั นไม่รู้ว่ามีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ แต่
เจ้าของพื นที่มอบหมายหน้าที่ให้แก่ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ เว็บไซต์ ซึ่งตัวผู้รับมอบหมายนั น
ทราบถึงการกระท้าละเมิดดังกล่าวแต่ไม่มีการเอาออก จะถือว่าเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์รู้ถึงการ
กระท้าดังกล่าวหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่าถ้าเป็นกรณีของลูกจ้างทราบถึงการกระท้าความผิดกล่าวคือการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นการรับมอบหมายให้ท้าหน้าที่สอดส่อง ดูแล ข้อมูลที่อยู่บน
เว็บไซต์ ถือว่าเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ต้องทราบถึงการกระท้าดังกล่าวด้วยเพราะเป็นไปตามหลัก
ความรับผิดของนายจ้างลูกจ้างหากท้าผิดไปในลักษณะของทางการที่จ้างแล้วนั นนายจ้างมีความ
จ้าเป็นต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างตามกฎหมายแพ่ง แต่ถ้าในส่วนความรับผิดในลักษณะของตัวการ
ตัวแทนประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 นั นต้องเป็นการกระท้าความผิดตั งแต่สองคนขึ นไปร่วมกัน
กระท้าความผู้นั นจะมีความผิดฐานเป็นตัวการ ซึ่งเมื่อเป็นไปตามกฎหมายอาญาว่าด้วยลักษณะของ
ตัวการตัวแทนแล้วนั นต้องเป็นไปในการที่ว่ามีการทราบถึงการกระท้าของตัวแทนต้องเป็นไปใน
ลักษณะแจ้งถึงความเป็นไปของงาน ดังนั นในกรณีที่ลูกจ้างได้กระท้าไปโดยแล้วนั นนายจ้างไม่ได้ทราบ
ถึงการกระท้าดังกล่าวจึงถือว่าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์
หาได้ไม่ แต่อาจถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์จึงต้องรับผิดฐานสนับสนุนตามประมวล
อาญาซึ่งการสนับสนุนผู้จ้าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ตามมาตรา 86 นั น มีได้เฉพาะแต่การสนับสนุนผู้
จ้าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ต้องเป็นการกระท้าไปโดยเจตนาเท่านั นโดยผู้จ้าหน่ายสินค้าจะต้องได้รับ
ประโยชน์ดังกล่าวจากการสนับสนุนและทั งนี การตีความทางอาญาต้องเป็นลักษณะของการที่ต้อง
ตีความโดยเคร่งครัด ถ้ากรณีที่เป็นที่สงสัย ศาลก็จะตีความไปในทางที่จะต้องยกผลประโยชน์ให้แก่
บุคคลที่เป็นจ้าเลย  

โดยข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจท้าให้เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์รับรู้ได้ว่ามีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์เกิดบนพื นที่ของตนหากได้ให้ความสนใจ ตรวจสอบ และผู้ที่รับรู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
เจ้าของพื นที่นั นคือบุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือลูกจ้าง เวลาที่เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์อาจจะถูกฟ้อง
และเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อาจต่อสู้คดีในเวลาที่ถูกฟ้องร้องว่า
ไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนและไม่รู้ถึงการกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าดังกล่าว เพราะไม่ได้มีการรับแจ้งว่า
มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนพื นที่ของตน ตามกรณีจึงเป็นกรณีที่มิใช่การสนับสนุนตาม
มาตรา 86 เพราะมิได้เจตนาสนับสนุนให้มีการกระท้าความผิดเกิดขึ นซึ่ งทั งนี ผู้ที่มีหน้าที่หา
พยานหลักฐานคือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จ้าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นเจตนา แต่หากพิสูจน์ไม่ได้แล้วนั นก็จ้าต้องยกผลประโยชน์ดังกล่าวไป 

เช่น ลูกจ้างของเจ้าของตลาดนัดนั นได้รู้ว่ามีการกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ อ่ืน คือการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์โดยลูกจ้างของตลาดนั นได้รับจดหมายและลูกจ้างยังได้ร่วมกับผู้ตรวจใน
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การเดินส้ารวจ กรณีนี จะเห็นได้ว่าการที่ลูกจ้างได้รู้ว่ามีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ นนั น
ไม่ได้ท้าให้นายจ้างผิดฐานมีเจตนาสนับสนุนตามกฎหมายอาญามาตรา 86 แต่ถือว่านายจ้างรู้หรือควร
รู้ตามหลักการสนับสนุนการกระท้าของบุคคลอ่ืนซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาไม่มีการก้าหนดใน
ลักษณะดังกล่าวไว้ 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะข้างต้นจะเห็นว่า เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั นจะเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ความผิดในความผิดฐานสนับสนุนในลักษณะของเจ้าของพื นที่ที่ อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์ เจตนานี ต้องเป็นกรณีของการได้รู้อย่างชัดแจ้ง แน่ชัด ว่ามีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
บนพื นที่เว็บไซต์ของตน ซึ่งจะเป็นกรณีของผู้สนับสนุนตามมาตรา 86 โดยประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็น
ผลว่าจะเกิดการกระท้าความผิดขึ นแต่ทั งนี เมื่อผู้ เขียนได้ท้าการศึกษาดูแล้วก็ยังไม่พบว่ามีการ
พิพากษาถึงเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีกรจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีดังกล่าวก้าหนดไว้ให้
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเมื่อผู้เขียนพิจารณาก็มีความเห็นว่าความรับผิดฐาน
สนับสนุนนั นเป็นกฎหมายทั่วไปของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งการน้ามาตรา 86 ประมวลกฎหมาย
อาญามาใช้กับกรณีเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ซึ่งมิใช่เป็น
อาชญากรรมที่แท้จริงแต่เป็นไปในลักษณะของการละเมิดสิทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจที่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์พึงได้รับจึงเป็นเหตุที่ท้าให้เจ้าของลิขสิทธิ์เกิดความสับสนในการน้ามาปรับใช้กับคดีซึ่งหากน้า
มาตรา 86 มาใช้จะเห็นได้ว่าหน้าที่ที่ตามมาคือการที่เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้เป็นบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการ 
คิดค้น สร้างสรรค์ ต้องเป็นผู้ที่มีภาระการพิสูจน์และจ้าต้องพิสูจน์จนสิ นข้อสงสัยซึ่งท้าให้เป็นการยาก
ในการด้าเนินคดีไปยังเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์และหาก
จะพิจารณาไปถึงว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มีการก้าหนดบทความผิดไว้หรือไม่จะเห็นได้ว่ามีเพียงการ
ก้าหนดถึงความรับผิดซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 31 ซึ่งเห็นได้ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะด้าเนินคดีได้แต่กับ
ผู้ขายเพียงเท่านั น แต่ผู้เป็นเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ซึ่งมีลักษณะในการส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือ
สนับสนุน โดยรับรู้หรือควรรู้ถึงการกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ไม่ต้องรับโทษ เพราะกฎหมายนั น
บัญญัติครอบคลุมไปไม่ถึงความผิดดังกล่าวและในส่วนกฎหมายอาญาไม่สามารถเอาผิดได้อย่างแท้จริง 
ด้วยเหตุนี ก็ท้าให้เจ้าของพื นที่นั นละเลยไม่ตรวจสอบ และปล่อยให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
บนเว็บไซต์ต่อไปเพราะเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ในฐานของผู้ได้
ประโยชน์จากการกระท้าความผิดดังกล่าวแต่หาต้องรับโทษในความผิดเช่นนั นไม่ ดังนั นผู้เขียนจึงมี
ความเห็นว่าเพ่ือไม่ให้เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กล่าวอ้าง
ได้ว่ามิได้กระท้าโดยเจตนาในการให้การช่วยเหลือ ให้ความสะดวก หรือสนับสนุน ทั งที่ในความเป็น
จริงรู้หรือควรจะต้องรู้ถึงการกระท้าดังกล่าว แต่เพิกเฉย ไม่เอาออกจากพื นที่ของตน ซึ่งถ้าหาก
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นได้ให้ความใส่ใจ และตระหนักในเรื่อง
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ดังกล่าวมากพอก็จะทราบถึงการกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว กล่าวคือ ก่อนที่สินค้าชนิดดังกล่าวจะ
อยู่บนพื นที่บนเว็บไซต์ เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบก่อนว่า สินค้าดังกล่าวมีลักษณะ
ของการละเมิดลิขสิทธิ์ และหากพบว่าเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็เอาออกจากพื นที่ของตนและท้าการ
แจ้งเตือนไปยังผู้ค้า และทั งนี เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการกระท้าดังกล่าว ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ได้
มีการบัญญัติไปถึง คือ ความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่มีการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ ไว้เป็นความผิด ผู้เขียนจึงเห็นว่าหากมีการบัญญัติกฎหมาย
ดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และจะเป็นการแสดงให้เห็นว่า มีความรับผิดเช่นนี อยู่ เป็นการ
เตือนให้เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั นมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบ กวดขัน ว่ามีสมาชิกคนหนึ่งคน
ใดกระท้าความผิดหรือไม่ และเป็นการครอบคลุมถึงการกระท้าอันเกี่ยวกับกฎหมายลิ ขสิทธิ์ให้
ครอบคลุมมากขึ นไป ทั งนี เมื่อพิจารณาทั งสามประเทศแล้วไม่มีการน้ากฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับแก่
กรณีของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ 

 โดยประเทศต้นแบบของกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการน้าเอาหลัก
ทฤษฎีความรับผิดจากการกระท้าของบุคคลอ่ืนและทฤษฎีความรับผิดจากการสนับสนุนมาปรับใช้ใน
กรณีเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ได้รู้หรือควรรู้ถึงการ
กระท้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นแต่ยังคงเพิกเฉย ไม่สนใจที่จะยับยั งหรือลบข้อมูลดังกล่าวแต่ยังคงปล่อยปละ
ละเลยให้มีการวางจ้าหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่อไปซึ่งเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั น โดยศาลในคดีได้มีการก้าหนดขอบเขตไว้กล่าวคือ การที่เจ้าของ
พื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กรณี ให้เช่าพื นที่ได้รู้หรือควรรู้ถึงการ
กระท้าความผิดจากการกระท้าของบุคคลอ่ืนนั นในเมื่อเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะกรณีของ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบของผู้ให้เช่ากับผู้เช่าหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ นบนพื นที่ที่เจ้าของพื นที่ที่
อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์โดยผู้ให้เช่ารู้หรือมีเหตุอันควรรู้ต้องมีความ
รับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ทฤษฎีดังกล่าวได้มีการน้ามาปรับใช้
เจ้าของพื นที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ต่างๆต่างต้องเกิดความตระหนัก
และจะไม่สามารถที่จะท้าเป็นไม่รับไม่รู้ถึงกรณีดังกล่าวได้ด้วยเหตุที่ว่าเว็บไซต์ต่างๆนั นต้องหันมา
สนใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ในเวลาที่มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ว่าเป็นของละเมิดหรือไม่อย่างไร
โดยมาตรการนี เป็นมาตรการที่ท้าให้การละเมิดลิขสิทธิ์มีจ้านวนลดลงและท้าให้เป็นเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าอันมีลิขสิทธิ์มากขึ นไปอีก  

 เช่นคดี Fanovisa เป็นคดีที่ศาลนั นได้ขยายขอบเขตในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เช่า
กับผู้ให้เช่า โดยกลายเป็นบรรทัดฐานในเรื่องความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่าย
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สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ศาลน้ามาเป็นหลักในการตัดสินคดี กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่นั นได้มีการส่งค้า
เตือนไปยังเจ้าของพื นที่รวมไปถึงการขอข้อมูลต่างๆของผู้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในพื นที่แต่
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เลือกท่ีจะปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล การกระท้า
ดังกล่าวเป็นการกระท้าที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเห็นด้วยและได้รู้ถึงการกระท้าการละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

 เช่นคดีอีเบย์ คดีนี ฝ่ายโจทก์ได้ท้าการกล่าวอ้างว่าอีเบย์ได้มีความตั งใจที่จะสร้างเว็บไซต์เพ่ือ
ท้าการประมูลสินค้าแต่ภายหลังนั นนอกจากการประมูลสินค้านั นอีเบย์ได้เป็นสื่อกลางทางการตลาดใน
การเสนอซื อขายสินค้าลนเว็บไซต์ โดยการที่เสนอขายนั นผู้ซื อไม่สามารถที่จะตรวจสอบอย่างหนึ่ง
อย่างใดได้ ซึ่งด้วยประการนี ท้าให้ผู้ที่ท้าหน้าที่เสนอขาย หรือจ้าหน่ายสินค้าท้าการเสนอขายสินค้าที่
ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งด้วยปัญหาที่เกิดขึ นเหล่าศาลจึงน้าหลักความรับผิดจากการกระท้าของบุคคลอ่ืนมา
ใช้กับการด้าเนินคดีในลักษณะของการซื อขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นหาก้าไรจากการ
จ้าหน่ายสินค้าโดยผิดกฎหมาย ท้าให้เกิดการพัฒนาหลักเพ่ือเพ่ิมเติมในส่วนของความรับผิดในพื นที่
บนเว็บไซต์ที่เป็นพื นที่เพ่ือจ้าหน่ายสินค้าบนตลาดออนไลน์จึงมีหลักตลอดจนภาระหน้าที่อันเจ้าของ
พื นที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จ้าต้องแบกรับในส่วนนี ไว้ กล่าวคือ ในกรณีที่
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นได้ด้าเนินธุรกิจต่อไปแม้ว่า
เจ้าของพื นที่ดังกล่าวนั นได้รู้หรือควรรู้ถึงการกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ได้มีการเกิดขึ น ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอีเบย์รู้หรือควรรู้นั นด้วยสาเหตุคืออีเบย์ไม่ได้มีเพียงแต่ความสามารถควบคุม
เว็บไซต์ได้เท่านั นแต่อีเบย์ยังสามารถที่จะระงับการกระท้าดังกล่าวของผู้จ้าหน่ายสินค้าได้แต่เพิกเฉย
ซึ่งถือว่าการกระท้าดังกล่าวนั นถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือตลอดจนการให้ความสะดวกในการ
กระท้าความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์แล้วซึ่งแม้ในชั นศาลอีเบย์จะให้การปฏิเสธว่าไม่รับรู้ถึงการกระท้า
ความผิดก็ตามแต่เมื่ออีเบย์มีหน้าที่มากกว่าการควบคุมเว็บไซต์กล่าวคือการดูแลพื นที่ของตนไม่ให้เกิด
การจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ขึ นแต่กลับไม่ปฏิบัติเช่นนั นศาลจึงได้ตัดสินในการกระท้าของอีเบย์ว่า
อีเบย์นั นถือว่าเป็นเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์บนเวบไซต์โดยที่รู้หรือควรรู้ถึงการกร
ท้าความผิดที่เกิดขึ นและยังคงให้บริการแก่ผู้จ้าหน่ายสินค้าต่อไป 

 ในประเทศจีนจากการที่ได้ศึกษาจะเห็นว่าด้วยประชากรของประเทศท่ีมีอยู่จ้านวนมากและมี
การละเมิดลิขสิทธิ์มากด้วยแต่ประเทศจีนก็มีมาตรการของตนเองกล่าวคือมีการบัญญัติถึงการรู้หรือ
ควรรู้ไว้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยละเมิด ค.ศ. 2010 ที่ว่า ในกรณีที่เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์กระท้าการ
ละเมิดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระท้าการละเมิดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เสียหายจากการท้า
ดังกล่าวมีสิทธิแจ้งไปยังเจ้าของพื นที่เพ่ือจัดให้มีมาตรการที่จ้าเป็น ถ้าภายหลังที่ได้มีการรับข้อความ
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แจ้งแล้ว แต่เจ้าของพื นที่นั นยังไม่มีการจัดมาตรการอันจ้าเป็นในเวลาที่เหมาะสม โดยเจ้าของพื นที่
ต้องรับผิดร่วมกันหรือแทนกัน 

 ในประเทศออสเตรเลียลักษณะของทฤษฎีที่ประเทศออสเตรเลียนั นได้น้ามาปรับใช้คือทฤษฏี
การอนุญาต ซึ่งมีลักษณะภายใต้หลักการอนุญาตมี 3 ลักษณะ คือ หลักความรับผิดจากการกระท้า
ของบุคคลอื่น หลักความรับผิดจากการสนับสนุน และหลักความรับผิดฐานสมคบ 

 จากการที่ได้ศึกษาตามหลักค้าพิพากษาและหลักกฎหมายของประเทศต่างๆ จะเห็นว่า
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศออสเตรเลียการน้าหลักไปปรับใช้กับเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั นเป็นไปแนวทางเดียวกันกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือเป็นในทฤษฎีเดียวกัน 
คือ หลักความรับผิดจากการกระท้าของบุคคลอื่น หลักความรับผิดจากการสนับสนุน หลักความรับผิด
ฐานยุยงส่งเสริม และในประเทศจีนหลักที่น้ามาปรับใช้ก็คล้ายคลึงกันกับประเทศข้างต้นคือ ความรับ
ผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือในการกระท้าผิด โดยหลักเกณฑ์ในแต่ละประเทศนั น
ก็มีหลักการที่แตกต่างกันออกไปแต่เป็นไปในแนวทางหรือทิศทางอย่างเดียวกัน คือ การรู้หรือควรรู้ถึง
การกระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ โดยผู้เขียนเห็นว่ามีหลักที่ต้องน้ามาปรับใช้ในการพิจารณา
ดังต่อไปนี   

1. การรู้อย่างชัดแจ้ง กล่าวคือ การที่เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั นได้รับการแจ้งเตือนจาก

เจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ใช้สิทธิตามรูปแบบและ

ตามท่ีกฎหมายก้าหนด 

2. ควรรู้ กล่าวคือ การที่ได้มีการรับแจ้งเตือนจากบุคคลที่สามที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์

หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งการเตือนของบุคคลที่สามนั น

พอที่จะเป็นเหตุในการที่เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

บนเว็บไซต์ควรรู้และเป็นสัญญาณในการตรวจสอบถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ว่ามีอยู่จริง

หรือไม่ 

3. สิทธิและความสามารถที่จะควบคุมผู้จ้าหน่าย กล่าวคือ เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์มี

อ้านาจตลอดความสามารถที่จะควบคุม กล่าวคือ เป็นไปในลักษณะของการก้าหนด

ว่าให้ข้อมูลหนึ่งข้อใดที่ผู้ขายได้ท้าการเสนอขายบนพื นที่นั นว่าให้บุคคลอ่ืนเข้าถึง

ข้อมูลที่เป็นข้อมูลอันละเมิดลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ ซึ่งหากผู้ขายนั นได้มีการจ้าหน่าย

สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ทราบหรือตรวจสอบพบ เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั น
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มีอ้านาจที่จะยุติการน้าเสนอขายตลอดจนการท้าลายข้อมูลดังกล่าวไม่ให้ปรากฏใน

พื นที่บนเว็บไซต์ได้อีกต่อไป 

4. ผลประโยชน์ทางการเงิน กล่าวคือ เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ได้รับผลประโยชน์จากกา

ร้าหน่ายสินค้าหรือได้รับค่าโฆษณาจากการจ้าหน่ายสินค้าหรือไม่อย่างไร 

 
จากที่กล่าวไปข้างต้นว่าประเทศไทยไม่มีหลักกฎหมายใดที่จะน้ามาปรับใช้ได้อย่างแท้จริงและ

ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไม่มีการบัญญัติถึงความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จึงต้องอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปคือกฎหมายทางอาญามาตรา 86 ฐานความผิด
สนับสนุนมาใช้บังคับซึ่งมีความแตกต่างกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย ที่
มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยเรื่องเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์ไว้เป็นการเฉพาะและน้าไปปรับใช้กับบริบทในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในส่วนของ
ประเทศไทยสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของความผิดคือเจตนาหรือไม่และเป็นหน้าที่ของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีหน้าที่
พิสูจน์ให้ศาลเห็นจนสิ นข้อสงสัยซึ่งตามบริบทแห่งความจริงที่เกิดในสังคมไม่สามารถน้ามาบังคับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเหตุในการดูแลในเรื่องการขจัดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย
ยังคงเป็นสิ่งที่ยากท่ีจะขจัดให้ลดน้อยลง 

4.3 วิเคราะห์ปัญหาข้อยกเว้นความรับผิดของเจ้าของพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ
จ าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 

แม้ว่าประเทศไทยนั นมีการก้าหนดการยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการไว้ในพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2558 โดยเป็นการเพ่ิมเติมในส่วนของการยกเว้นความผิดบนเว็บไซต์ การ
จ้ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการบนเว็บไซต์ได้ลบหรือปิดกั นข้อมูลตามค้าสั่งศาลโดยมาตรา 32/3 
วรรคหนึ่ง ได้มีการบัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นค้าร้องต่อศาลเพ่ือมีค้าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ทั งนี มีการให้ความหมายของค้าว่าผู้ให้บริการไว้ดังต่อไปนี  

(1) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ
อ่ืนโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั งนี  ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือ
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น 

 (2) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 
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โดย ตาม (2) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการกระท้าของบุคคลอื่น ผู้เขียนเห็นว่าหมายความ
ถึง บรรดาเว็บไซต์ที่ให้บริการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไม่รวมไปถึงการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน
ตัวกลางบนเว็บไซต์ เช่น เว็บพันธุ์ทิพย์ กูเกิ ล เป็นต้น เพราะการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์บน
เว็บไซต์นั นถือว่ามิได้กระท้าเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น แต่เป็นการกระท้าอย่างหนึ่งอย่างใดอันตนซึ่ง
สามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ด้วย ซึ่งเมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนั น จะมีการ
แบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจน กล่าวคือ มีการแบ่งถึงลักษณะของเจ้าของพื นที่ เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่  

1.ผู้ให้บริการส่งต่อข้อมูล 

2.ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว 

3.ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลในระบบเครือข่ายตามที่ผู้ใช้บริการก้าหนด 

4.ผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูล 

 โดยกรณีที่เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ บนเว็บไซต์โดย
ผู้ใช้บริการโฆษณาหรือขายสินค้า ผู้ใช้บริการนั นถือได้ว่าเป็นผู้น้าสินค้ามาฝากไว้กับเจ้าของพื นที่บน
เว็บไซต์เปรียบได้กับการเช่าโกดังฝากสินค้า ดังนั นเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์เป็นผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งในประเทศออสเตรเลียก็มีการก้าหนดใน
ลักษณะเดียวกัน โดยมีการก้าหนดหลักไว้ว่าต้องไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ ต้องไม่ได้รับผลประโยชน์
ทางการเงิน และในส่วนของประเทศจีนนั นแม้ไม่มีการระบุแยกประเภทไว้แต่มีข้อบังคับว่าด้วยการ
คุ้มครองสิทธิการสื่อสารผ่านเครือข่ายข้อมูล มีการก้าหนดถึงเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ต้องไม่รู้หรือไม่มี
เหตุอันควรรู้ถึงการกระท้าละเมิด ต้องไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน และต้องลบออกทันทีเมื่อการ
แจ้งลบหรือยับยั ง ถ้าไม่เป็นไปตามกรณีก็มีความผิดตามกฎหมาย 

เมื่อพิจารณาถึงขั นตอนและวิธีการกล่าวคือเมื่อศาลได้รับค้าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีค้าสั่ง
ให้ผู้ให้บริการระงับการกระท้าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือน้างานที่อ้างว่าได้ท้าขึ นโดยละเมิด
ลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามระยะเวลาที่ศาลก้าหนด โดยค้าสั่งศาลให้บังคับ
ผู้ให้บริการได้ทันที แล้วแจ้งค้าสั่งนั นให้ผู้ให้บริการทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีเช่นนี ให้เจ้าของลิขสิทธิ์
ด้าเนินคดีต่อผู้กระท้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือน้างานที่อ้างว่าได้ท้าขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่
ศาลมีค้าสั่งให้ระงับการกระท้าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือน้างานที่อ้างว่าได้ท้าขึ นโดยละเมิด
ลิขสิทธิ์ออกจากระบบ และในกรณีที่ผู้ให้บริการมิใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือ สั่งการให้มีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการนั นได้ด้าเนินการตามค้าสั่งศาลตามวรรค
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สี่แล้ว ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระท้าโดยอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ นก่อนมี
ค้าสั่งศาลมีค้าสั่งและหลังจากค้าสั่งศาลสิ นผลโดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆที่
เกิดขึ นจากการด้าเนินตามค้าสั่งศาล เห็นได้ว่ากระบวนการของมาตรา 32/3 ที่ก้าหนดให้เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ด้าเนินคดีต่อผู้กระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์หลังจากที่ศาลมีค้าสั่งให้เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มี
การจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ภายในเวลาที่ศาลมีค้าสั่งระงับการกระท้าที่อ้างว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือน้างานที่อ้างว่าได้ท้าขึ นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ในทาง
ปฏิบัติเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อาจทราบได้ว่าผู้ใช้บริการที่อ้างว่ากระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เป็นใคร ซึ่งข้อมูลเหล่านี นั นจะอยู่กับเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์เท่านั น จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติเป็นการใช้การด้าเนินการทางศาลซึ่ งมีความแตกต่างกับ
ประเทศอ่ืนทั งนี การด้าเนินการทางศาลจะก่อให้เกิดผลกระทบตามมากล่าวคือ จะตกเป็นภาระแก่ศาล 
การก้าหนดที่ให้ศาลนั นมีหน้าที่พิจารณาค้าร้องดังกล่าวของเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมไม่ทันการต่อการน้า
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่มาจ้าหน่ายบนเว็บไซต์และถึงแม้จะมีการสั่งตามค้าร้องของเจ้าของลิขสิทธิ์
ผู้กระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็สามารถที่จะน้าสินค้าดังกล่าวมาจ้าหน่ายได้อีกโดยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านใหม่ ซึ่งกระบวนการละเมิดนั นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั นการที่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ต้องไปด้าเนินการยื่นค้าร้องต่อศาลเพ่ือให้ลบหรือระงับสินค้าดังกล่าวไม่อาจที่จะป้องกันและ
ปราบปราบการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ได้อย่างแท้จริงเพราะการด้าเนินการทางศาล
เป็นการที่ต้องใช้ระยะเวลาซึ่งมีความแตกต่างกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และ 
ประเทศจีน กล่าวคือ มีการก้าหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์นั นด้าเนินการผ่านกระบวนการแจ้งเตือนไปยัง
เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ได้เลยทันทีและเจ้าของพื นที่
บนเว็บไซต์ต้องลบหรือเอาออกภายในเวลาอันสมควรไม่เช่นนั นจะถือว่าเป็นการรู้หรือควรรู้ถึงการ
กระท้าละเมิดลิขสิทธิ์มีความผิดตามกฎหมาย 

  จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าข้อยกเว้นความรับผิดของประเทศไทยนั นเป็นการใช้กระบวนการทาง
ศาลใช้อ้านาจศาลเป็นผู้มีค้าสั่งให้เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์ระงับหรือเอาออกซึ่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จากพื นที่บนเว็บไซต์โดยการบัญญัติในลั กษณะนี 
ก่อให้เกิดภาระแก่ศาลซึ่งจะเห็นว่าการใดๆที่เป็นการด้าเนินการทางศาลต้องใช้ระยะเวลาซึ่งท้าให้การ
ยับยั งการกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ย่อมไม่ทันการต่อการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่ง
แตกต่างกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศจีน ทั งสามประเทศนี นั นจะมีการ
ก้าหนดถึงการระงับหรือการเอาออกสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กล่าวคือใช้การแจ้งเตือนไปยังเจ้าของพื นที่ที่
อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ได้เลยโดยต้องผ่านกระบวนการทางศาล
อย่างเช่นประเทศไทยโดยที่เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั น
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ต้องลบหรือเอาออกภายในเวลาอันสมควรไม่เช่นนั นเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์ต้องร่วมรับผิดกับบุคคลผู้ท้าละเมิดลิขสิทธิ์ 



บทท่ี 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อสรุป 

ในปัจจุบันระบบการด้าเนินชีวิตส่วนใหญ่ของผู้คนในสังคมจะอยู่ในลักษณะของการสื่อสาร
แบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงิน การซื อขายสินค้าบนเว็บไซต์ การท้าธุรกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งบนแอพพลิเคชั่น ซึ่งการกระท้าเหล่านี เป็นการกระท้าโดยด้าเนินการผ่านตัวกลางทาง
เทคโนโลยี และจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ได้รับความนิยมที่ขณะนี  คือการลงทุนท้าธุรกิจการค้าขายสินค้าการ
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ ซึ่งถ้าหากผู้ขายสินค้าไม่มีความประสงค์ที่จะสร้างเว็บไซต์เพ่ือจ้าหน่าย
สินค้าของตนเอง ก็สามารถน้าสินค้าของตนไปลงโฆษณาขายตามเว็บไซต์ต่างๆ โดยเว็บไซต์อาจมีการ
ก้าหนดค่าธรรมเนียม จึงมีบางกรณีที่ผู้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้น้าสินค้าไปลงโฆษณาหรือท้า
การประมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งเปรียบได้กับกรณีการเช่าพื นที่ในการวางจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่ง
การกระท้าดังกล่าวท้าให้เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั น
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง แม้จะไม่ได้เป็นผู้กระท้าละเมิดโดยตรงก็ตามนั น แต่เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์
ทางการเงิน ไม่ว่าจากการโฆษณา หรือการลงขายสินค้า ทั งนี การจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็น
ปัญหาส้าคัญต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเกิดขึ นได้อย่างรวดเร็ว ง่าย และที่ส้าคัญนั นคือความผิดส่วนใหญ่จะ
ไม่สามารถเอาผิดจากการด้าเนินคดีได้ ซึ่งการกระท้าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
ตลอดจนสังคม  โดยความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์นั นก่อให้เกิด
ความเสียหายได้มากกว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยทั่วไป ดังนั นในหลายประเทศมีการพัฒนาหลักต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาให้มีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยี ซึ่งความผิดเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการ
จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ต่อการกระท้าของผู้ใช้บริการนั นเป็นการกระท้าความผิดโดย
อ้อมนั่นคือ มาตรา 86 ตามประมวลกฎหมายอาญา จะน้ามาเอาผิดตามกรณีได้ก็เป็นการยากต้อง
อาศัยหลักการพิสูจน์หรือเจตนา 

โดยความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ 
ในปัจจุบันพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติในเรื่องความรับผิดของเจ้าของ



 
 

75 

พื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์กรณีให้เช่าพื นที่แต่ประการใดมีแต่
เพียงก้าหนดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 32/3  

ทั งนี เมื่อปี พ.ศ 2558 มีการเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 32/3 ว่าด้วยเรื่อง การ
ยกเว้นความรับผิดซึ่งไม่ครอบคลุมถึง เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ แต่
ทั งนี จะพบว่ามาตราดังกล่าวมีการก้าหนดให้ศาลเป็นผู้ออกค้าสั่งในการระงับหรือลบงานละเมิด
ลิขสิทธิ์ออกจากเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาการบัญญัติดังกล่าวมีปัญหาเกิดขึ นด้วยสาเหตุที่ว่า 
การระงับนั นเป็นมาตรการชั่วคราวก่อนที่จะด้าเนินการทางแพ่งและอาญา คือการที่จะระงับหรือลบ
สินค้าหรือข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต้องเป็นการของอ้านาจจากศาลซึ่งเห็นได้ถึงความล่าช้าในการที่จะ
น้ามาบังคับ  

การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์และค้าพิพากษาของศาลประเทศสหรัฐอเมริกาจะ
พบว่ามีการน้าหลักเรื่องของความรับผิดของการกระท้าของบุคคลอ่ืน ความรับผิดจากการสนับสนุน 
มาปรับใช้โดยมีข้อพิจารณาดังนี  

1. เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์รู้หรือควรรู้หรือไม่ว่า
ผู้ใช้บริการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตลอดจนเพิกเฉยหรือปล่อยปละละเลยและให้มีการละเมิดต่อไป  

2. เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์มีอ้านาจในการควบคุมหรือตรวจสอบหรือไม่ 

3. เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์ได้รับเงินค่าโฆษณาซึ่งถือว่าเป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือไม่  

โดยเมื่อพิจารณาถึงประเทศจีนและประเทศออสเตรเลียก็เป็ นการวินิจฉัยไปในทิศทาง
เดียวกันซึ่งไม่มีกฎหมายยกเว้นความรับผิดกับกรณีดังกล่าว 

ทั งนี เมื่อน้ามาเปรียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยจะเห็นได้ว่ายังขาดความชัดเจนของ
กฎหมายในการก้าหนดความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
บนเว็บไซต์ ทั งที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความรวดเร็วและก้าวไกลการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ นได้โดยง่าย
และรวดเร็ว ซึ่งถ้าประเทศไทยมีการก้าหนดกฎหมายในทันสมัย จะท้าให้การละเมิดลิขสิทธิ์ลดปริมาณ
ลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการก้าหนดเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซ ต์ 
นอกจากเป็นการส่งเสริมให้เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั นมีความตระหนักรู้ มีความรับผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ นจากการท้าละเมิดลิขสิทธิ์ แล้วการออกกฎหมายนั นยังจะท้าให้เจ้าของพื นที่บน
เว็บไซต์ต้องคอยควบคุมสินค้าหรือข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของตนซึ่งเป็นการที่จะท้าให้การละเมิด
ลิขสิทธิ์ของประเทศไทยลดลง  
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และในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์พบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์จากการศึกษาพบว่ากฎหมายในส่วนนี 
ยังไม่สามารถเป็นมาตรการที่บังคับใช้ได้จริงด้วยเหตุที่ว่าเป็นการะงับโดยอ้านาจศาลซึ่งจากการที่จะ
เป็นประโยชน์แต่กลับกลายเป็นว่าเจ้าของพื นที่นั นไม่น้าข้อมูลดังกล่าวลงโดยทันทีแต่รอจนกว่าศาลจะ
ออกค้าสั่ง 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

ผู้เขียนเห็นว่าความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บน
เว็บไซต์กรณีให้เช่าพื นที่นั นควรมีบทกฎหมายเฉพาะที่ชัดเจน เพ่ือให้เจ้าของลิขสิทธิ์นั นด้าเนินการ
ฟ้องร้องแต่เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ซึ่งหลังจากได้ท้าการศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายที่น้ามาใช้บังคับของประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และออสเตรเลียจะเห็นว่าแนวคิด
และทฤษฎีที่ส้าคัญส้าหรับปรับใช้กับกรณีของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
บนเว็บไซต์รู้หรือควรรู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ  

1. การรู้หรือควรรู้ถึงการกระท้าละเมิด 
2. สิทธิและความสามารถในการควบคุม 
3. ได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน  

ผู้เขียนเห็นว่าการออกกฎหมายเพิ่มเติมในส่วนของความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มี
การจ้าหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ ด้วยเหตุที่ว่าเจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั นเป็นได้รับผลประโยชน์จากการ
ที่ผู้ใช้บริการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จึงควรที่จะต้องมีจิตส้านึก ตลอดจนมีหน้าที่ในการควบคุม
และตรวจสอบ รวมไปถึงป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ น เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์จึงเป็นส่วน
ส้าคัญในการดูแลและควบคุมการกระท้าความผิดเนื่องจากที่กฎหมายลิขสิทธิ์นั นไม่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์และ
เพ่ือแก้ปัญหาการพิสูจน์ตามกฎหมายอาญาที่ต้องท้าการพิสูจน์จนสิ นข้อสงสัยเพ่ือให้ศาลนั นเชื่อว่า
เจ้าของพื นที่บนเว็บไซต์นั นได้มีเจตนาช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระท้าละเมิด ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรมี
การออกกฎหมายความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมโดยมุ่งเน้นความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่
อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ที่มีการกระท้าส่งเสริมหรือช่วยเหลือให้มีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ 
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ผู้เขียนจึงขอเสนอเพ่ิมเติม บทบัญญัติในส่วนที่ 5/1 การสนับสนุนการกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ต่อจากมาตรา 31 ที่เป็นการกระท้าโดยอ้อมของผู้จ้าหน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นการเพ่ิมเติมในส่วนความรับผิดของเจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้จ้าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ซึ่งเป็นการปรับใช้กับการกระท้าการละเมิดลิขสิทธิ์โดยบุคคลที่สามดังนี   

มาตรา 31/1 เจ้าของ ผู้ให้เช่า หรือผู้ใด ให้ใช้พื นที่บนเว็บไซต์ของตนเองหรือผู้อ่ืนในการเก็บ
รักษาข้อมูล โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการกระท้าของผู้ใช้บริการพื นที่บนเว็บไซต์เพ่ือจ้าหน่ายสินค้า
ละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ถือว่าผิดในฐานะเป็นผู้มีส่วนร่วมกระท้าความผิดกับผู้จ้าหน่ายด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าตนไม่รู้ถึงการกระท้าความผิดนั น 

 

เนื่องจากในปัจจุบันมีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นจ้านวนมากซ่ึงถ้ามีการเพ่ิมในส่วน
นี จะท้าให้สามารถปราบปรามผู้ที่จ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทั งนี กฎหมายลิขสิทธิ์นั นเป็นกฎหมายลักษณะพิเศษจึงไม่มีความซ ้าซ้อนกับกฎหมายอ่ืนและการออก
กฎหมายนี จะท้าให้ประชาชนตระหนักถึงว่าการซื อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสิ่งผิดกฎหมายเจ้าของ
สิทธิ์ได้รับการคุ้มครองในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ นอย่างสมบูรณ์ ผู้สร้างสรรค์มีก้าลังใจในการพัฒนาสิ่ง
ใหม่ๆเป็นเพ่ิมประสิทธิภาพของการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 

และเพ่ิมเติมโทษมีข้อความดังนี  

มาตรา 70/1 ผู้ใดกระท้าความผิดตามมาตรา 31/1 ต้องระวางโทษปรับตั งแต่สามหมื่นบาท
ถึงสามแสนบาท ซึ่งการก้าหนดโทษนั นจะท้าให้เจ้าของพื นที่ที่อนุญาตให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิด
ลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ที่ปล่อยปละละเลยให้มีการจ้าหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เป็นการกระท้าละเมิด
โดยอ้อมที่เป็นการกระท้าเพ่ือการค้าสมควรรับโทษด้วย 

และทั งนี ผู้เขียนเห็นว่าควรจะมีการแก้ไขมาตรา 32/3 ให้สามารถน้ามาใช้ได้ในปัจจุบันและ
เหมาะกับสภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยีในยุคสมัยนี มากขึ น กล่าวคือ ควรบัญญัติเพ่ิมในมาตราว่า ให้
เจ้าของลิขสิทธิ์มีอ้านาจแจ้งไปยังผู้ให้บริการให้ระงับหรือลบข้อความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวออกจาก
เว็บไซต์ได้โดยทันทีเพ่ือที่กฎหมายเหล่านี จะน้าไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
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