
 
 
 
 
 

คาเสียหายทางแพงคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพวิเตอร 

Civil Damages According to the Software infringement case 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธนีเ้ปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

พ.ศ.2551 

 



 

 

 

 

คาเสียหายทางแพงคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Civil Damages According to the Software infringement case 

 

 

 

 

 

ธีรวัฒน  จีระกูรวิวัฒน 

 

 

 

 

 

สารนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

พ.ศ.2551 

 
 
 
 



บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 

สารนิพนธ 
 
 

โดย 
 
 

นายธีรวัฒน  จีระกรูวิวัฒน 
 
 

เรื่อง 
 
 

คาเสียหายทางเเพงคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
 

ไดรับการตรวจสอบและอนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 

 
 อาจารยที่ปรึกษา          _____________________ 
      (รองศาสตราจารย  อุดมศักดิ์  สินธิพงษ) 
   
 อาจารยที่ปรึกษารวม          _____________________ 
              (ดร.  กริชผกา  บุญเฟอง) 
  
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                               _____________________ 
              (อาจารยนทดล  กิติกมัรา) 
 



ชื่องานวิจัย           :  คาเสยีหายทางเพงคดีละเมิดลิขสทิธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ชื่อผูวิจัย              :  นายธีรวัฒน  จีระกูรวิวัฒน 

สาขา                  :  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สาขา  กฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญา   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายชื่อที่ปรึกษา     :  รศ. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ,  ดร.  กริชผกา  บุญเฟอง 

ปการศึกษา          :  2551 

คําสําคัญ             :  คาเสียหาย,  โปรแกรมคอมพิวเตอรม  ลิขสิทธิ ์

 

บทคัดยอ 

 สาระนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาถึงคาเสียหายประเภทตางๆ  อันอาจจะ

เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร  และศึกษาถึงแนวทางของศาลไทย

และศาลตางประเทศในเรื่องหลักเกณฑการพิจารณากําหนดคาเสียหายประเภทตางๆ  อันอาจ

เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือใหไดมาซึ่งแนวทางและวิธีการในการกําหนดคาเสียหาย

ประเภทตางๆ  เพ่ือใชเปนแนวทาง  สรางความเปนธรรมและเหมาะสมกับเจาของลิขสิทธิ์และ  

ผูละเมิดลิขสิทธิ์  โดยขอมูลที่ศึกษานั้นไดมาจากบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยและ

กฎหมายตางประเทศ  ตําราวิชาการ  บทความ  เครือขายอินเตอรเนต  และคําพิพากษาของ

ศาลไทยและศาลตางประเทศ  ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  

2537  ไดวางหลักการเยียวยาในเรื่องคาเสียหายไวโดยใชหลักเกณฑกวางๆ  โดยมีเจตนารมย

เพ่ือใหครอบคลุมในทุกกรณีปญหา  แตในทางปฎิบัติกับเปนการยากที่จะนํามาปรับใชกับใน

สถานการณปจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีปญหาในการตีความกฎหมาย  การใชดุลพินิจของศาลใน

การกําหนดคาเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์  ในขณะเดียวกันกฎหมายตางประเทศมีบทบัญญัติที่

ชัดเจนและสมบรูณกวากฎหมายไทย  ดังนั้นประเทศไทยควรจะศึกษากฎหมายของตางประเทศ



 ง

และคําพิพากษาที่เกี่ยวของกับคาเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ของตางประเทศเพื่อวิเคราะหหา

แนวทางในการพัฒนาและแกไขกฎหมายที่เกียวกับคาเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศ

ไทยตอไป  
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Abstract 

 This assertion intend to study the diversity of damages, which  occurred  from  

the  computer  program  infringement,  and  study  Thailand  and  international  court 

concerned  with  the  damages  from  the  computer  program  infringement,  to  

provide  us  a  solution  or  method  to  specify  the  amount  of  damages  in  diverse  

situation.  This  solution  and  method  will  finally  lead  us  to  justice  and  proper  

way  for  both  copyright  owner  and  the  violator.  This  assertion  brought  all  the  

information  from  another  country  act  which  were more  clear  and  more  specific  

than Thailand  law.  All  the  act  and  verdict  which  concerned  the  computer  

program  infringement  from  another  country  will  be  deliberately  analyze  and  

figure  the  solution  to  solve  and  reform  the  law  which  relevant  to  the  computer  

program  infringement’s  damages.   
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ความปรารถนาความสะดวกสบายของมนุษย  เปนแรงผลักดันใหมนุษยสรางสรรค

เทคโนโลยีและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความสะดวกสบาย  จึงนําไปสูการสรางสรรคสิ่ง

ตางๆ  ไมวาจะเปนการพัฒนาโทรศัพทเคลื่อนที่  ใหมีฟงกชั่นถายรูป  หรือ  ฟงเพลงในรูปแบบ 

mp3  หรือ  การพัฒนาสิ่งบันทึกเสียงจากเทปไปสูซีดี  หรือการคิดคน I-Pod  ซึ่งในสิ่งที่มนุษย

สรางสรรคขึ้น  รวมถึงคอมพิวเตอรดวย   

 ในปจจุบันคอมพิวเตอรมีบทบาทตอชีวิตประจําวันของมนุษยอยางมาก  ไมวาจะเปน   

ที่ทํางาน  สถานศึกษา  หรือ  ที่อยูอาศัย  คอมพิวเตอรคือสิ่งอํานวยความสะดวกอีกอยางหนึ่ง  

ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางกวางขวาง  อาทิเชน  การสั่งซ้ือ Pizza Hut  

ผานคอมพิวเตอร  หรือจะเปนการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย  หรือจะเปนการหาความ

บันเทิงตางๆ  ไมวาจะเลนเกม  หรือฟงเพลง  หรือหาขาวสารตางๆ  ซึ่งคอมพิวเตอรจะ         

มีความสามารถมากหรือนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับโปรแกรมคอมพิวเตอร   

 โปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นถือเปนการเพิ่มความสามารถของคอมพิวเตอรในดานตางๆ 

อาทิเชน  ในดานการออกแบบภายใน  ในดานการตกแตงภาพ  รูปถายตางๆ  การออกแบบ

ผลิตภัณฑเครื่องเพชร  เปนตน  ซึ่งความสามารถเหลานี้มาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร  ซึ่ง

โปรแกรมคอมพิวเตอรจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  หรือสามารถตอบสนองผูใชได

เพียงใดนั้นอยูที่ความสามารถของการผูสรางสรรคโปรแกรมนั้นๆขึ้นมา  ซึ่งตองใชความรู

ความสามารถ  และความวิริยะอุตสาหะ  อยางสูง  อีกทั้งความละเอียดออนในขั้นตอนการเขียน

โปรแกรมนั้นๆ  ซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  ไดใหความคุมครองโปรแกรม
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คอมพิวเตอรด่ังเปนงานวรรณกรรม  กลาวอีกนัยหนึ่งคือการคุมครองตาม  code  ที่เขียนขึ้น

นั้นเอง  ซึ่งผูสรางสรรคและเจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิแตเพียงผูเดียว  ในอันที่จะหาประโยชนจาก

งานอันมีลิขสิทธิ์และปองกันมิใหผูอ่ืนมาแสวงหาประโยชนจากงานดังกลาวโดยมิชอบ  แตไมวา

จะมีการคุมครองที่เขมงวดเพียงใด  การละเมิดลิขสิทธิ์ก็ยังมีอยูดังน้ัน  การคุมครองเพียงอยาง

เดียวคงจะไมเพียงพอตอโลกเทคโนโลยีในปจจุบัน  จึงตองมีการเยียวหาความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 ในสวนของการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น  ประเด็นสําคัญประการหนึ่งก็คือ      

การกําหนดคาเสียหายใหแกผูสรางสรรคหรือเจาของลิขสิทธิ์  โดยไดบัญญัติเร่ืองคาเสียหายไว

ในมาตรา  64  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  วา  “ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

หรือสิทธิของนักแสดง  ศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคาเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

ของนักแสดงตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร  โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหายรวมทั้ง

การสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ       

ของนักแสดงดวย”  

 จากบทบัญญัติขางตนเห็นวามีการวางแนวทางใหทางศาลกํานหนดคาเสียหายใหแก

เจาของลิขสิทธิ์ในการสั่งใหผูละเมิดชดใชคาเสียหายจามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร  โดยคํานึงถึง

ความรายแรงของความเสียหาย  การสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตาม

สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์  แมวาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  จะไดวางหลักเกณฑการ

แกไขเยียวยาความเสียหายใหแกเจาของลิขสิทธิ์ไวแลวก็ตาม  แตยังมีปญหาที่ตองตีความ

แนวทางที่กฎหมายกําหนดอีก  อาทิเชน  ความรายแรงของความเสียหายนั้นควรจะพิจารณา

หรือมีกรอบในการพิจารณาอยางไรและแคไหน  คาใชจายอันจําเปนนั้นควรมีลักษณะอยางไร  

และการสูญเสียประโยชนนั้นควรจะเปนการสูณเสียประโยชนที่ปรากฏเปนรูปธรรมเทานั้น  หรือ

ควรจะรวมถึงความสูญเสียในลักษณะที่เปนนามธรรมดวย  ปญหาที่นาพิจารณาอีกประเด็นหนึ่ง

ก็คือ  การที่เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิไดรับคาเสียหายที่แทจริงเทานั้น  อาจคงประโยชนใหกับผูทํา
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ละเมิดอยู  เชน  คาเสียหายที่แทจริงนั้นนอยกวากําไรที่ผูละเมิดไดรับ  แมกฎหมายลิขสิทธิ์จะได

อนุญาตใหศาลใชดุลพินิจในการกําหนดคาเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์ตามที่ศาลเห็นสมควร  

หากวาศาลไมเขาใจถึงระบบกลไกตลาด  ตนทุนการผลิต  ตนทุนคาลิขสิทธิ์  หรือหลัก

เศรษฐศาสตรอยางดีพอแลว  การกําหนดคาเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์นั้นอาจไมเหมาะสมและ

เปนธรรมได  ในขณะที่ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษตัดสินใจใหผูละเมิด

ชดใชคาเสียหายเปนจํานวนมหาศาล  ศาลไทยกลับตัดสินใหในจํานวนที่ต่ํา  นอกจากนี้        

ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษนั้น  เจาของลิขสิทธิ์อาจ   

เรียกคาเสียหายไดทั้งความเสียหายที่แทจริงและสวนกําไรจากผูที่ทําละเมิดได  หากวา

คาเสียหายที่แทจริงนั้นนอยกวาสวนกําไรของผูละเมิดไดรับจากการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น  เห็นวา  ควรที่จะมีการศึกษาเพื่อกําหนดประเภทคาเสียหาย

และคาใชจายอ่ืนๆ  ที่จําเปนและอาจเกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์  รวมทั้งหาแนวทาง          

ที่เหมาะสมและเปนธรรมในการกําหนดคาเสียหายใหแกเจาของลิขสิทธิ์  โดยที่ขอบเขตของการ

วิจัยจะจํากัดอยูที่คาเสียหายประเภทตางๆ  และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนอันอาจจะเกิดขึ้นจาก    

การละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร  ทั้งนี้เพราะงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทนี้เปนงานที่ถูก

กระทําละเมิดอยางสูงในปจจุบัน  อีกทั้งยังอยูในความสนใจของบุคคลทั่วๆไป  ซึ่งสิ่งตางๆที่จะ

ไดกลาวตอไปน้ี  ผูวิจัยจะไดศึกษาคนควาและวิเคราะหเปรียบเทียบตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  ศึกษาถึงคาเสียหายประเภทตางๆ  และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนอันอาจเกิดขึ้นจาก  

การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2.  ศึกษาถึงแนวปฎิบัติของเจาของลิขสิทธิ์  ในการเรียกคาเสียหายตางๆ  และ

คาใชจายอ่ืนที่จําเปนอันอาจเกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร 



 4

3.  ศึกษาและวิเคราะหถึงแนวทางของศาลทั้งศาลไทยและศาลตางประเทศใน      

เรื่องหลักเกณฑการพิจารณากําหนดคาเสียหายประเภทตางๆ  และคาใชจายอ่ืนที่จําเปนอาจ

เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ 

4. เสนอแนะวิธีการในการกําหนดคาเสียหายประเภทตางๆ และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน

เพ่ือใชมาตรฐานและแนวทางสําหรับศาลและเจาของลิขสิทธิ์  ในการพิจารณากําหนดคาเสียหาย

และคาใชจายดังกลาว  เพ่ือสรางความเปนธรรมและความเหมาะสมทั้งกับเจาของลิขสิทธิ์และผู

ละเมิด 

 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาถึงกฎหมายภายในประเทศไทยโดยศึกษาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ .ศ.  2537

และ กฎหมายตางประเทศในเรื่องของคาเสียหาย  รวมถึงหลักเกณฑการพิจารณากําหนด

คาเสียหายของศาลไทยและศาลตางประเทศ 

 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ไดทราบถึงแนวคิดทฤษฎีและความหมายของคาเสียหายในการละเมิดลิขสิทธิ์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

2.  ไดทราบถึงแนวทางการพิจารณาและกําหนดคาเสียหายประเภทตางๆ  และ

คาใชจายอันจําเปนของศาลไทยและศาลตางประเทศ 

3.  ไดทราบถึงแนวทางการปฎิบัติในการเรียกรองคาเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

4.  เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะในการปรับแกไขเพ่ิมเติมในเรื่องการกําหนดคาเสียหาย     

ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร 



บทที่ 2 

ทฤษฎีแนวคดิเก่ียวกับคาเสียหายและความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและเพ่ือใหทราบถึงลักษณะทั่วไปของทฤษฎีและแนวคิด

เกี่ยวกับคาเสียหาย  ในบทนี้จะนําเสนอถึงลักษณะทั่วไป  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ

คาเสียหาย  ทั้งในระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีและระบบประมวลกฎหมาย  ไมวาความ

เสียหายจะเกิดจากกรณีผิดสัญญาหรือกรณีละเมิด  โดยจะเนนหนักไปที่คาเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  เพ่ือจะไดใชเปนประโยชนในการศึกษาบทตอๆไป  

อีกทั้งยังเปนการวางพื้นฐานสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองคาเสียหายกอนที่จะไดศึกษาใหลึกซึ้งเฉพาะ

เรื่องของคาเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งจะไดกลาวถึงในบทตอไป   

  

2.1  ความหมายทั่วไปของคาเสียหาย 

คาเสียหายโดยทั่วไป  มีความหมายวาจํานวนเงินที่ศาลสั่งใหลูกหนี้ชําระหนี้แกเจาหนี้

เพ่ือชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นแกชิวิต  รางกาย  อนามัย  เสรีภาพหรือสิทธิอ่ืนๆ  ซึ่งอาจมิใช

ทรัพยก็ได  จากความหมายของคาเสียหายขางตนจะเห็นวาคาเสียหายนั้น  โดยทั่วไปมีลักษณะ

เปนการเยียวยาความเสียหายเปนตัวเงินซ่ึงศาลจะเปนผูกําหนดจํานวนโดยสมควรใหแก

ผูเสียหาย 

คาเสียหายเปนหนึ่งในหลายวิธีการเพื่อชดใชและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นไมวา

ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทําผิดสัญญาหรือการกระทําอันเปนละเมิดทั้งที่เกิดขึ้นตอ

ชีวิต  รางกาย  เสรีภาพ  อนามัย  ทรัพยสิน  สิทธิหรืออ่ืนๆ  ตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด  ในการ

บังคับใหมีการเยียวยาคาเสียหายหากกรณีเปนกรณีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะการผิดสัญญา  

คาเสียหายจะเปนวิธีการเยียวยาเพื่อกระทําใหเจาหนี้อยูในสถานะเสมือนวามีการชําระหนี้ตาม
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สัญญาหรือเสมือนหน่ึงวายังไมเคยมีการทําสัญญานั้นมากอนแตอยางใด  สําหรับกรณีความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําอันเปนละเมิดคาเสียหายจะใชเปนวิธีการเพื่อการเยียวยาชดใช

ใหผูถูกละเมิดกลับสูสถานะเดิมกอนที่จะมีการกระทําอันเปนละเมิดนั้นเกิดขึ้น 

โดยทั่วไปมีลักษณะเปนการเยียวยาความเสียหายเปนตัวเงินซ่ึงศาลจะเปนผูกําหนด

จํานวนโดยสมควรใหแกผูเสียหาย  ซึ่งคาเสียหายนั้นมีบอเกิดจาก  2  แหลง  นั่นก็คือความ

เสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญา  (breach  of  contract)  และความเสียหายจากการละเมิด  

(tort)  ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาก็ตองใหเจาหนี้ไดกลับสูฐานะเดิมกอนทําสัญญา  สําหรับกรณี

ละเมิดก็ตองมีการชดใชใหเจาหนี้สูฐานะเดิมกอนมีการละเมิด1  (status  quo  ante)  เชนเอา

ทรัพยของผูอ่ืนไป  ก็ตองคืนให  แมไมสามารถคืนได  เพราะทรัพยทําลายไปเสียกอนก็ดี  

ทําลายทรัพยอันเปนการละเมิดก็ดี  ก็ตองชดใชกันดวยประการอื่น  ใหผูเสียหายไดกลับคืน

ใกลเคียงกับฐานะเดิมมากที่สุดที่จะทําได  ถาไมมีทางอื่น  ก็ตองใชเงิน  (monetary  damages)  

อันเปนวิธีชดใชโดยทั่วไป2   

 

2.2  ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกับคาเสยีหายในกรณีผิดสัญญา 

 การชดใชความเสียหายอันเกิดแตการไมชําระหนี้ตามสัญญามีวัตุประสงคสําคัญในอันที่

จะชดใชใหแกคูสัญญาฝายที่ไมไดทําผิดใหไดรับการเยียวยาตามสิทธิของตนเพื่อใหอยูในสถานะ

ที่เขาพึงจะไดรับหากไดมีการชําระหนี้ตามสัญญาโดยสมบรูณหรืออยางนอยที่สุดใหไดรับ

คาเสียหายในจํานวนที่ใกลเคียงมากที่สุด  ดวยหลักการดังกลาวนี้คูสัญญาฝายที่มิไดกระทําผิด

สัญญาจึงมีสิทธิที่จะเรียกเอาคาเสียหายอันเกิดแตการไมชําระหนี้ตามสัญญาเปนคาเสียหาย  ใน

                                                 
1 โสภณ  รัตนากร,  หนี,้ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณาคาร, 2542),  หนา  152 
2 ไพจิตร  ปุญญพันธุ,  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด, 

(กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพนิติบรรณาการ, 2544),  หนา  143 
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การพิจารณากําหนดคาเสียหายจากการกระทําผิดสัญญา  ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของในเร่ือง

ดังกลาวมีดังนี้ 

2.2.1  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับคาเสียหายจากการกระทําผิดสัญญาของ

ประเทศที่ใชระบบจารีตประเพณี 

 ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี  (Common  Law)  มีแหลงกําเนิดมาจากประเทศ

อังกฤษซึ่งมีรากเหงาของกฎหมายมาจากลัทธิศักดินา  โดยทั่วไปกฎหมายของประเทศที่ใช

ระบบกฎหมายจารีตประเพณีนั้นเกิดขึ้นจากระเบียบประเพณีของรัฐซ่ึงไมไดมีบัญญัติไวเปนลาย

ลักษณอักษร  ทั้งน้ีศาลมีหนาที่หาหลักหรือจารีตใดๆ  ที่เกี่ยวของมาปรับใชกับขอพิพาท  

นอกจากนี้หลักความยุติธรรม  เปนหลักการสําคัญที่ศาลในประเทศที่ใชระบบกฎหมายจารีต

ประเพณีสามารถนํามาปรับใชไดกับขอพิพาท  เพ่ือเปนชองทางในการอุดชองวางของกฎหมาย

ได  การเรียกคาเสียหายอันเกิดแตการไมชําระหนี้ก็คือการเรียกคาเสียหายอันเกิดแตการกระทํา

ผิดสัญญาในหลักของกฎหมายแบบจารีตประเพณี  ในกฎหมายของประเทศอังกฤษยอมรับใหมี

การชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการกระทําผิดสัญญาอยางกวางขวางเปนการทั่วไปมากกวา

การบังคับชําระหนี้และคาเสียหายโดยเฉพาะเจาะจง  ซึ่งน่ันยอมจะแสดงใหเห็นวาการเยียวยา

ความเสียหายนั้นอาจจะสรางความยุติธรรมพอควร  โดยที่จดมุงหมายสําคัญในเรื่องคาเสียหาย

จากการกระทําผิดสัญญาของระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีก็คือ  การทําใหคูกรณีฝายที่

เสียหายไดกลับคืนสูสถานะทางเศรษฐกิจเชนเดียวกับที่เขาพึงจะไดรับหากสัญญาน้ันไดรับการ

ปฎิบัติโดยสมบรูณหรืออยางนอยคูสัญญาดังกลาวก็จะตองกลับคืนสูสถานะกอนที่มีการตกลงทํา

สัญญากัน  ในยุคกอนปคริสศตวรรษที่  1854  กฎหมายของประเทศอังกฤษนั้นยังไมมี

หลักเกณฑที่แนนอนเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากการ

กระทําผิดสัญญา  แตป  ค.ศ.  1854  มีการพิจารณาคดีหน่ึงซ่ึงตอมากลายเปนหลักเกณฑ

สําคัญ  คดีที่วานั้นคือ  คดี  Hadley  v.  Baxendale  ((1854)  9  Exch,  341)  หากพิจารณา
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คดีนี้  ความรับผิดอันเกิดจากการกระทําผิดสัญญาตามหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษมี  2  

แนวทางคือ 

  1.  คาเสียหายตามปกติ  (General  Damages) 

 การเรียกคาเสียหายตามปกตินั้น  คาเสียหายที่จะเรียกไดตองเปนคาเสียหายที่

เกิดขึ้นอันเปนไปตามลักษณะที่วิญูชนทั่วไปพึงจะตองเสียหาย  ทั้งน้ีคาเสียหายที่เกิดขึ้น

ดังกลาวตองเปนคาเสียหายอันเปนผลธรรมดาของการไมปฎิบัติตามสัญญา  เชน  ไมสงมอบ

ทรัพยตามสัญญาซื้อขาย  คาเสียหายที่เจาหนี้จะเรียกรองไดก็คือ  ราคาที่ผูซื้อตองจายสูงขึ้นใน

การซื้อทรัพยจากผูอ่ืน  รวมทั้งคาใชจายอ่ืนๆ  ดวย  เปนตน 

2.  คาเสียหายในพฤติการณพิเศษ  (Special  Damages) 

 คาเสียหายในกรณีนี้คือคาเสียหายที่เกิดขึ้นซ่ึงมิไดเกิดขึ้นอันเปนผลธรรมดา

จากการกระทําผิดสัญญา  ทั้งนี้คูสัญญาฝายที่ผิดสัญญานั้นไดคาดเห็นหรือควรจะคาดเห็น  

นอกจากนี้คาเสียหายดังกลาวตองไมไกลตอเหตุ 

จากคดีขางตนสามารถนํามาพิจารณาถึงทฤษฎีและแนวคิดในการกําหนด

คาเสียหายจากการกระทําผิดสัญญาของประเทศที่ใชกฎหมายระบบแบบจารีตประเพณีไดดังนี้ 

1.  ทฤษฎีการคาดเห็น  (Foreseeability) 

  ทฤษฎีการคาดเห็นน้ีมีหลักที่สําคัญคือ  ในการกอความเสียหายของคูสัญญา

ฝายที่ผิดสัญญานั้น  คูสัญญาฝายดังกลาวคาดเห็นหรือไมวาหากตนไมปฎิบัติตามสัญญาแลวจะ

กอความเสียหายใหแกคูสัญญาอีกฝาย  หลักการคาดเห็นนั้นโดยทั่วไปจะใชในการกําหนด

คาเสียหายตามปกติ  มีความเชื่อกันวาศาลของประเทศอังกฤษนําหลักการคาดเห็นมาใชโดย

รับมาจากประเทศฝรั่งเศสผานทางคดี  Hadley  v.  Baxenadle  แตก็มีผูเห็นวาหลักดังกลาวมา

จากคดีละเมิดของอังกฤษเอง3  จากเนื้อหาของคดีนี้  ขางตนจะพบวาคาเสียหายที่จะเรียกได

                                                 
3 โสภณ รัตนากร,  หนี้, หนา 154 
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ตองเปนคาเสียหายที่อาจถือไดวาเปนธรรมและสมเหตุสมผล  เพราะเกิดขึ้นเปนธรรมดาหรือ

ตามเหตุการณปกติของการทําผิดสัญญาหรือเกิดขึ้นเพราะถือไดวาคูสัญญาไดคาดหมายไว

ลวงหนาแลวในขณะทําสัญญา  คดี  Hadley  v.  Baxendale4  เปนคดีที่ไดรับการยอมรับและ

ถือปฎิบัติตอกันมาโดยศาล  ในการคํานวนมูลคาเสียหายอันเกิดแตการไมปฎิบัติการตามสัญญา  

การที่ศาลของประเทศอังกฤษยอมรับหลักการของทฤษฎีนี้ก็เพราะศาลในประเทศอังกฤษเห็นวา

สัญญานั้นเปนเรื่องของนิติสัมพันธที่ไดกอกันไวกอนที่จะมีหน้ีระหวางคูสัญญา  ดังน้ันคูสัญญา

แตละฝายยอมจะเล็งเห็นหรือคาดเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้น  หากสัญญาไดรับการปฎิบัติและใน

ทํานองเดียวกันคูสัญญาทั้งสองฝายยอมที่จะเล็งเห็นหรือคาดเห็นถึงผลของการไมชําระหนี้

หรือไมปฎิบัติตามสัญญาได  ดังน้ันเม่ือมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมชําระหนี้หรือไมปฎิบัติตาม

สัญญา  คูสัญญาฝายนั้นควรที่จะรับผิดเฉพาะในความเสียหายที่ตนไดคาดเห็นหรืออาจจะคาด

เห็นที่ไดไตรตรองไวกอน  อยางไรก็ดี  แมวากฎหมายวาดวยความรับผิดในกรณีผิดสัญญาของ

ประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสจะใชหลักการพิจารณาเดียวกันน้ันก็คือทฤษฎีการคาดเห็น  

(Foreseeability  Theory)  แตกฎหมายในเรื่องนี้ของประเทศอังกฤษมิไดกําหนดโดยเครงครัด

เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสที่วาการคาดเห็นน้ันจะตองเกิดขึ้นในขณะทําสัญญา 

  2.  ทฤษฎีไกลตอเหตุ  (Remoteness  Theory) 

  ในสวนของการกําหนดคาเสียหายจากการผิดสัญญาในกรณีคาเสียหายใน

พฤติการณพิเศษนั้น  ศาลในประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีนี้จะใชทฤษฎีไกล

                                                 
4  “Where two parties have made a contract which one of them has broken, the 

damages which the other party ought to receive in respect of such breach of contract 
should be such as may fairly and reasonably be considered either arising naturally, i.e., 
according to the usual course of things, from such breach of contract itself, or such as 
may reasonably be supposed to have been in the contemplation of both parties, at the 
time they made the contract, as the probable result of the breach of it.  
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กวาเหตุ  (Remoteness)  มาพิจารณาประกอบอีกดวย  โดยสาระสําคัญของทฤษฎีนี้กคือการที่

คูสัญญาฝายที่ตองรับผิดชอบจากการปฎิบัติตามสัญญาจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายจากการ

กระทําของตนใหแกคูสัญญาฝายที่เสียหายนั้น  ความเสียหายที่ตองรับผิดชอบนอกจากตองเปน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเปนผลโดยปกติของการกระทําแลว  ความเสียหายที่อาจคาดเห็นได

จากการกระทําผิดสัญญาของตนก็ควรเปนสวนหนึ่งที่คูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาตองรับผิด  

นอกจากนี้คาเสียหายที่จะตองใกลชิดกับการกระทําผิดนั้นดวย  ทฤษฎีนี้ถูกสรางขึ้นมาเพื่อ

อํานวยประโยชนใหแกผูเสียหายเพราะเพียงแคคาเสียหายอันเปนผลปกติอาจจะเยียวยาความ

เสียหายใหแกคูสัญญาฝายที่มิไดกระทําผิดสัญญาไดไมเพียงพอ  ทั้งน้ีเพราะอาจจะมีความ

เสียหายอ่ืนๆ  ที่เกิดนขึ้นจากการกระทําผิดสัญญาอีก  โดยความเสียหายนั้นอาจจะเกิดขึ้นไดแม

จะไมใชผลโดยตรงจากการกระทําผิดสัญญา 

  กลาวโดยสรุป  ความรับผิดชอบอันเกิดจากการผิดสัญญาของกฎหมายจารีต

ประเพณีแบงไดเปน  2  หลักคือ 

  1.  การเรียกคาเสียหายนั้น  คาเสียหายจะตองเปนผลที่เกิดขึ้นจากเหตุที่วิญู

ชนโดยทั่วไปคาดเห็นซ่ึงหมายความวาคาเสียหายจากการผิดสัญญาตองเปนคาเสียหายที่ไม

ไกลกวาเหตุและเกิดขึ้นอันเปนผลปกติจากการทําผิดสัญญานั้น 

  2.  คาเสียที่มิใชเปนผลโดยตรงหรือคาเสียหายในพฤติการณพิเศษนั้น  ทฤษฎี

ที่ใชในการพิจารณาก็คือหลักไกลกวาเหตุ  ทั้งนี้ในการกําหนดคาเสียหายในพฤติการณพิเศษ

นั้นศาลไมจําเปนตองพิจารณาวาผลที่เกิดขึ้นไมไกลกวาเหตุและมีความสัมพันธกับเหตุเทานั้น

 2.2.2  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับคาเสียหายจากการกระทําผิดสัญญาของ

ประเทศที่ใชระบบปมวลกฎหมาย 

 ในแตละประเทศแมจะใชระบบกฎหมายอยางเดียวกันแตไมมีความจําเปนที่จะตอง

กําหนดใหกฎหมายมีเน้ือหาสาระที่เหมือนกัน  ในสวนของกฎหมายที่เกี่ยวของกับคาเสียหายก็
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เชนเดียวกัน  สิ่งที่แตละประเทศมีเหมือนกันคือไมมีกฎหมายของประเทศใดวางหลักที่แนนอน

วาความเสียหายอยางไรจึงจะใหรับผิดและชดใชคาเสียหายอยางไรและเทาใด  ทั้งนี้เพราะถา

หากมีการวางหลักที่แนนอนและตายตัวเอาไว  กฎหมายอาจไมสามารถใชปรับตัวกับคดีความ

ไดเพราะขอเท็จจริงของแตละคดียอมมีความแตกตางกัน  สําหรับทฤษฎีและแนวคิดทีเกี่ยวกับ

คาเสียหายจากการกระทําผิดสัญญาของประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายที่สําคัญดังน้ี 

  1.  ทฤษฎีเง่ือนไข 

  ทฤษฎีเง่ือนไขมีหลักการสําคัญคือการพิจารณาจากเหตุและผลกลาวคือ  

ทฤษฎีนี้มีแนวคิดวา  ถาไมมีเหตุเชนนั่นเกิดขึ้นผลจะไมเกิดขึ้น5  ผลที่เกิดขึ้นอันหนึ่งอาจจะเกิด

จากเหตุหลายเหตุหรือหลายประการ  ถาเหตุอันหนึ่งคือการกระทําของผูถูกกลาวหาแลว  ผูนั้น

ก็ตองรับผิดโดยไมตองคํานึงถึงวายังมีเหตุอ่ืนที่กอใหเกิดความเสียหายนั้นดวย 

  2.  ทฤษฎีความเหมาะสม 

  ทฤษฎีนี้ถือวาเปนเหตุที่ตามปกติยอมกอใหเกิดผลเชนวานั้นเทานั้นลูกหนี้จึง

จะตองรับผิดชอบ6  ทั้งน้ีจะตองมีการพิจารณาความรูความชํานาญและความสามารถของบุคคล

นั้นดวย  ประการสําคัญของทฤษฎีนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผูกระทํานั้นจะตองไม

ไกล  (too  remote)  จนความคิดของคนธรรมดาไมสามารถที่จะคาดหมายได 

  ขอแตกตางของทั้งสองทฤษฎีขางตนคือทฤษฎีเหมาะสมใหรับผิดเฉพาะในผล

ของความเสียหายปกติที่เกิดจากการกระทําของฝายที่ทําผิดเทานั้น  แตมิใหรับผิดชอบเลยไปถึง

ผลอะไรที่เกิดขึ้นและหางไกลจากการกระทําอันเปนความผิดที่มิไดกระทําตามสัญญา  ซึ่งกลาว

โดยงายก็คือมิใชผลของความเสียหายปกติ  ทั้งน้ีการประเมินผลเสียหายปกตินั้นตองประเมิน

จากสามัญสํานึกของวิญูชนเปนการทั่วไป  สวนทฤษฎีเง่ือนไขนั้นถือเอาผลโดยตรงของการ

                                                 
5 โสภณ รัตนากร,  หนี้, หนา 153 
6 เร่ืองเดียวกัน, 153. 
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กระทําผิดเปนสําคัญ  โดยถือวาหากไมมีเหตุของการกระทําผิด  ผลก็จะไมเกิดขึ้นโดยที่ผลที่

เกิดขึ้นจะเปนผลปกติหรือไมก็ตาม  หากแตเกิดจากเหตุนั้นแลวก็ตองรับผิด 

  ขอดีของทฤษฎีเง่ือนไขก็คือการถือหลักวาถาไมมีการกระทําของผูใดความ

เสียหายก็จะไมเกิดขึ้น  แตก็มีขอโตแยงก็คือจําเลยอาจตองรับผิดชอบยืดยาวไปโดยไมมี

ขอบเขต  ตลอดจนถึงความเสียหายที่ไมมีใครอาจคาดหมายไดจําเลยยังคงตองรับผิด  คือถา

ความเสียหายเปนผลจากการกระทํา  แมจะมีจํานวนมากและหางไกลเพียงใด  ถามี

ความสัมพันธระหวางเหตุและผล  ผูกระทําผิดก็ตองรับผิด  ในสวนของทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม

นั้นถือวาผลที่ผูกระทําจะตองรับผิดตองเปนผลที่ตามปกติควรเกิดจากการกระทําของผูกระทํา

นั้น  ขอดีของทฤษฎีนี้คือเปนทฤษฎีที่จํากัดความรับผิดชอบของผูกระทําใหรับผิดนอยลง  คือมี

ขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะผลที่ตามปกติจะเกิดขึ้นจากการกระทําผิดเทานั้น  ความผิดที่

มิใชผลปกติ  ผูกระทําผิดก็ไมตองรับผิด  ขอเสียของทฤษฎีนี้ก็คือ  ขอจํากัดการรับผิดซึ่งจะขัด

กับความเปนจริง 

   

2.3  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับคาเสียหายในกรณีละเมิด 

 เปนที่ทราบและยอมรับเปนการทั่วไปแลววา  แนวคิดในทางกฎหมายของประเทศที่

ระบบจารีตประเพณีนั้น  มักจะแตกตางจากแนวคิดในทางกฎหมายของประเทศที่ใชระบบ

ประมวลกฎหมาย  ทั้งน้ีเปนเพราะเหตุผลทางสภาพสังคม  เศรษฐกิจและแนวคิดพื้นฐานของแต

ละประเทศ  ในเรื่องของคาเสียหายก็เชนกัน  ประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายพิจารณา

กําหนดคาเสียหายในทางละเมิดโดยใชทฤษฎีหน้ีเปนหลัก  กลาวคือกฎหมายของประเทศ

เหลานี้เห็นวา  การละเมิดเปนหนี้ในทางแพงประเภทหนึ่ง  โดยที่ยืดถือความเสียหายที่แทจริง

ของผูเสียหายเปนเกณฑ  ในการพิจารณากําหนดคาเสียหายทางละเมิดในขณะที่แนวคิดของ

ประเทศที่ใชระบบจารีตประเพณีนั้น  มีแนวคิดทางอาญาเขามาเกี่ยวของทําใหการกําหนด
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คาเสียหายนั้น  ศาลในประเทศเหลานี้อาจกําหนดคาเสียหายในสวนที่เปนการลงโทษผูละเมิดก็

ได  ทั้งน้ีเพ่ือสรางความเปนธรรม  (equity)  และตองการใหหลาบจํา  แนวคิดของประเทศที่ใช

ระบบจารีตประเพณีเร่ิมตนจากหมายเรียกคดีละเมิด  (Writ  of  Trespass)  ซึ่งถือวาการ

กําหนดคาเสียหายเปนเรื่องเฉพาะ  ศาลมีอํานาจกําหนดเพื่อความเปนธรรม  สวนประเทศที่ใช

ระบบประมวลกฎหมายมุงหมายใหผูละเมิดชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นในทํานองเดียวกันกับ

หนี้ตามสัญญา7 

2.3.1  ทฤษฎีและแนวคิดในการกําหนดคาเสียหายในการกระทําละเมิดของ

ประเทศที่ใชระบบจารีตประเพณี  (Common  Law) 

 กอนคริสตวรรษที่  19  แนวคิดที่เกี่ยวของกับกฎหมายละเมิดก็คือ  การคุมครองสิทธิ

ของบุคคลในอันที่จะถูกทําใหเสียหาย  โดยที่ทฤษฎีนี้จะไมพิจารณาถึงองคประกอบภายในของ

ผูกระทํา  เชน  จงใจหรือประมาทเลินเลอ  ตอมาในปลายคริสตวรรษที่  19  แนวคิดเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบในกรณีละเมิดเปลี่ยนแปลงไป  โดยที่การรับผิดในกรณีละเมิดจะเกิดขึ้นได

จะตองมีความผิดเกิดขึ้น  อยางไรก็ดี  การที่ผูเสียหายจะพิสูจนความผิดนั้นบางครั้งเปนการยาก

ที่จะกระทําไดโดยตัวผูเสียหายเอง  ทั้งน้ีเพราะความตั้งใจหรือประมาทเลินเลอตางก็เปน

องคประกอบภายใน  ดังน้ันแนวคิดในการกําหนดคาเสียหายในการกระทําละเมิดของประเทศที่

ใชระบบจารีตประเพณีจึงยอนกลับไปสูการใหผูทําละเมิดรับผิดเม่ือมีความเสียหายเกิดขึ้น  โดย

ไมจําเปนตองพิจารณาวาผูกระทําละเมิดจงใจหรือประมาทเลินเลอ  ทฤษฎีที่ใชในการกําหนด

คาเสียหายในกรณีละเมิดของประเทศจารีตประเพณีมีดังนี้ 

  1.  ทฤษฎีรับภัย  (The  Risk  Theory) 

  ทฤษฎีรับภัยเปนทฤษฎีที่เห็นวา  หลักเกณฑแหงการรับผิดทางละเมิดนั้น  ไม

จําเปนและไมสําคัญที่จะตองพิจารณาวาผูละเมิดจะตองกระทําโดยลงใจหรือโดยประมาทเมื่อ

                                                 
7 คัมภีร แกวเจริญ, “คาเสียหายในคดีละเมิด” , วารสารกฎหมาย 7 ,หนา  25-26 



 14

ความเสียหายเกิดขึ้นและรูตัวแลววาผูใดเปนผูกระทําก็ควรถือวาผูนั้นเปนผูละเมิด  ทั้งน้ีเพราะ

เม่ือไดกระทําการใดๆ  ผูกระทํายอมตองรับผิดชอบในทางกระทําของตน  ซึ่งถือเปนความเสี่ยง

ภัยอยางหนึ่งซึ่งผูกระทําจะตองรับผลแหงการเสี่ยงภัยนั้นเอง8  

  2.  ทฤษฎีผลโดยตรง  (The  Direct  Consequences  Theory) 

  ทฤษฎีผลโดยตรงนี้วางหลักใหผูละเมิดตองรับผิดเฉพาะในความเสียหายที่เปน

ผลโดยตรงจากการกระทําและไมตองรับผิดในความเสียหายที่เปนผลที่เกิดขึ้นอันมิใชผลโดยตรง

จากการกระทําของตน  ทฤษฎีผลโดยตรงนี้มีขอวิจารณมากมาย  เพราะทฤษฎีนี้ปฎิเสธที่จะ

เยียวยาความเสียหายซึ่งเปนผลทั่วไปจากการกระทําละเมิด  โดยผลทั่วไปเชนวานั้นเปนผลของ

การกระทําที่อาจเกิดขึ้นและไมไดเปนผลโดยตรงแตเกี่ยวของกับการกระทําละเมิด  กลาวโดย

สรุป  ทฤษฎีผลโดยตรงมีลักษณะที่จะใหศาลกําหนดคาเสียหายใหแกผูเสียหายเฉพาะที่เปนผล

อันเกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทําของผูละเมิดเทานั้น 

  3.  ทฤษฎีเหตุใกลชิด  (The  Proximate  Cause  Theory) 

  ทฤษฎีเหตุใกลชิด  เปนหลักการที่ไดมาจากแนวคําพิพากษาของศาลในระบบ

กฎหมาย  Common  Law  เรียกวา  หลักเหตุใกลชิด  ซึ่งมีที่มาจากสุภาษิตลาตินวา  Causa  

Proxima  Non  Remota  Spectatur  ซึ่งอาจารยพิชัยศักดิ์  หรยางกูร  ไดใหความหมายวา  

ควรมองเหตุที่ใกลไมใชเหตุที่ไกล  คือ  ถาพบวามีเหตุใดที่นาเชื่อวาจะเปนจริง  ก็ตองถือ

ตามนั้นจนกวาจะพบเหตุที่แทรกกลางระหวางเหตุเดิมที่วากับผล  และตาม  Merriam-Webster’  

Dictionary  of  Law 1996  ใหคําจํากัดความ  Proximate  Cause  ไววา  ซึ่งพอถอดความได

วา  เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตอเนื่องกันโดยไมมีสาเหตุแทรกแซงใดๆ  ใหขาดตอน  และผลที่

                                                 
8 จิ๊ด  เศรษฐบุตร,  กฎหมายแพงลักษณะละเมิด,  (กรงเทพฯ :  สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545) , หนา 106 



 15

เกิดนั้นก็สามารถคาดการณตามปกติไดวาจะเกิดขึ้น9  เชน  การบาดเจ็บซึ่งจะไมเกิดขึ้นหากไม

เกิดเหตุเชนน้ี  สรุปทฤษฎีนี้เปนเหตุโดยตรงที่ทําใหเกิดผลน้ัน  โดยไมมีเหตุอ่ืนใดมาสอดแทรก

ทําใหเหตุการณนั้นขาดตอน  ดังกรณีตัวอยางขางตน  หากเกิดรถคว่ํา  การกระเด็นออกมาจาก

รถ  ตองนอนตากอากาศหนาวอยูนานจึงมีคนมาพบนําสงโรงพยาบาล  ปรากฏวาเกิดปอดบวม  

และติดเชื้อเสียชีวิต  ดังน้ีตามหลักทฤษฎีนี้  อาจถือวาการเสียชีวิตเปนผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ

รถคว่ําโดยไมมีเหตุใดๆ  แทรก10 

2.3.2  ทฤษฎีและแนวคิดในการกําหนดคาเสียหายในการกระทําละเมิดของ

ประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมาย  (Civil  Law) 

 แนวคิดเรื่องละเมิดของประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายนั้นมาจากประมวลกฎหมาย

แพงของโรมัน  ซึ่งเปนผลมาจากทฤษฎีวาดวยหนี้  โดยหนี้ละเมิดถือวาเปนหนี้ทางแพงประเภท

หนึ่งที่คูกรณีจะตองชดใชใหแกกันเชนเดียวกับหน้ีตามสัญญา  เม่ือการกระทําละเมิดเปนหนี้ทาง

แพง  ผูเสียหายจึงพึงที่จะไดรับการชดใชเยียวยาเพียงเทาที่ตนเสียหาย  ซึ่งมูลคาของความ

เสียหายนั้นถือวาเปนหน้ีระหวางผูเสียหายในฐานะเจาหนี้และผูทําละเมิดในฐานะลูกหนี้  ทฤษฎี

สําคัญที่ใชในการกําหนดคาเสียหายใกรณีละเมิดของประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายซึ่ง

รวมถึงประเทศไทยดวยมีดังนี้ 

  1.  ทฤษฎีวาดวยความผิด  (The  Fault  Theory) 

  ทฤษฎีวาดวยความผิดถือวาเปนเง่ือนไขสําคัญของความผิดทางแพงของ

ประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายซึ่งเปนผลมาจากการยอมรับนํากฎหมายมาใช  โดยทฤษฎี

                                                 
9  a  cause  that  sets  in  motion  a  sequence  of  events  uninterrupted  by  any  

superseding  causes  and  that  result  in  a  usual  foreseeable  effect  (as  an  injury)  which  
would  not  otherwise  have  occurred   

10 นายพิพัฒน  เทพยปฏิพัธน, “ความสัมพันธระหวางอุบัติเหตุและการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
ถาวร” วารสารประกันภัย  ปที่ 18 ฉบับที่  82  เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2546 
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วาดวยความผิดนี้เชื่อวา  จะมีความรับผิดไดจะตองมีความผิดเกิดขึ้นเสียกอน  (no  liability  

without  fault)11  ผลของทฤษฎีนี้ทําใหการพิจารณาความรับผิดชอบในกรณีละเมิดของประเทศ

ดังกลาวกําหนดใหจะตองมีการพิจารณาถึงองคประกอบภายในของผูทําละเมิดดวยนั่นคือ  

ความจงใจหรือประมาทเลินเลอของผูกระทําละเมิด  นอกจากนี้  การกระทําที่เกิดขึ้นไมวาจะ

เปนเพราะจงใจหรือประมาทเลินเลอ  การกระทํานั้นตองเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย  ทั้งน้ีแม

จะไมมีการกําหนดเปนกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจง  ในระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมายนั้น  

ความผิดที่เกิดขึ้นโดยการกระทําอันเปนละเมิดนั้นถือวาเปนหน้ีอยางหนึ่ง  ผูกระทําละเมิดตอง

ชําระคาเสียหายเพื่อการเยียวยาและชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับความเสียหายที่

เกิดจากการไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมถูกตองและครบถวนในกรณีความเสียหายจากการผิด

สัญญา  กรณีที่ลูกหนิ้จะตองชําระชดใชคาเสียหายนั้นตองมิไดเกิดจากการกระทําที่เปนเหตุ

สุดวิสัยหรือเกิดขึ้นโดยพฤติการณที่ลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบ  ดังที่ทราบกันอยูแลววา  การรับ

ผิดทางละเมิดนั้นเปนการรับผิดทางแพงซ่ึงไดแยกออกจากการรับผิดทางอาญาซึ่งเปนเรื่องของ

บานเมือง  ดังน้ัน  ความรับผิดทางละเมิดจากการกระทําความเสียหายใหแกบุคคลอ่ืนจึงไม

จําเปนตองพิจารณาวาผูทําละเมิดตองคําพิพากษาอาญาเพื่อเปนการกําหนดวาผูทําละเมิดมี

ความทางแพงดวย 

  2.  ทฤษฎีความเทาเทียมกันแหงเหตุ  (The  Equivalence  Theory) 

  ทฤษฎีความเทาเทียมกันแหงเหตุนั้นบางครั้งหรือในบางตําราจะเรียกอีกอยาง

ไดวา  ทฤษฎีเง่ือนไข  (The  Condition  Theory)  หลักสําคัญของทฤษฎีนี้ก็คือผลจะไมเกิดขึ้น

หากไมมีเหตุ12 

                                                 
11 สุษม ศุภนิตย,  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด,  (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพนิติบรรณาคาร,  2537),  หนา 8 
12 โสภณ  รัตนากร,  หนี,้ หนา 153 
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  ทฤษฎีความเทาเทียมกันแหงเหตุหรือทฤษฎีเง่ือนไขนี้เปนทฤษฎีที่ไดรับความ

นิยมในกฎหมายอาญามากกวากฎหมายแพง ในปจจุบันทฤษฎีไมเปนที่นิยมอีกตอไปและการใช

ทฤษฎีนี้ในปจจุบันก็เพียงเพื่อเปนเครื่องมือในการทดสอบและแสดงใหศาลเห็นถึงเหตุของ

ขอเท็จจริงเทานั้น  

  3.  ทฤษฎีผลโดยตรง  (The  Direct  Consequence) 

  ความหมายของทฤษฎีผลโดยตรงนี้ไดอธิบายไวแลวในหัวขอ  2.3.1 

  4.  ทฤษฎีใกลตอเหตุ  (the  Immediate  Consequence  Theory) 

  ทฤษฎีใกลตอเหตุนี้ใกลเคียงกับทฤษฎีผลโดยตรง  โดยที่ทฤษฎีใกลตอเหตุ

ไมไดเฉพาะเจาะจงถึงผลโดยตรงเทานั้น  แตยังครอบคลุมถึงผลที่เกิดขึ้นใกลเคียงหรือเกี่ยวของ

กับผลโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการกระทําละเมิด 

  5.  ทฤษฎีเหตุเหมาะสม  (The  Adequacy  Theory) 

  ทฤษฎีเหตุเหมาะสมนี้เปนทฤษฎีที่มีความสําคัญมากและไดรับการศึกษา

รายละเอียดมากกวาทฤษฎีอ่ืนๆ  ทฤษฎีเหมาะสมนี้มีหลักการที่สําคัญคือ  เหตุที่ตามปกติยอม

กอใหเกิดผลเชนวานั้นที่ลูกหนี้ซึ่งก็คือผูทําละเมิดตองรับผิดชอบ  ทฤษฎีเหตุเหมาะสมนี้ไดรับ

การนําเสนอครั้งแรกโดย  Von  Kries  ประเทศเยอรมันนียอมรับและนําทฤษฎีเหตุเหมาะสมนี้

มาใชในกฎหมายของตนโดยถือวาความเสียหายไมวาจะเปนกรณีของผิดสัญญาหรือละเมิด

จะตองเกิดจากเหตุที่ตามปกติยอมกอใหเกิดความเสียหายเชนน้ัน13  

2.3.3  สรุปความหมายของคาเสียหายกรณีละเมิด 

 การกําหนดคาเสียหายในคดีละเมิดของทั้ง  2  ระบบน้ี  แมจะอยูบนพ้ืนฐานแหงความ

มุงหมายที่แตกตางกัน  แตในทางปฎิบัตืฝายซีวิลลลอวพยายามขยายขอบเขตของคาเสียหาย

โดยพยายามคํานึงถึงพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดมากขึ้นกอนที่จะกําหนดคาสินไหม

                                                 
13 โสภณ  รัตนากร,  หนี้,  หนา  154 
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ทดแทนที่ผูเสียหายจะไดรับ  สวนฝายคอมมอนลอวก็มิไดเนนในเรื่องของการลงโทษผูละเมิดจน

เกินเลยไปกวาพฤติการณที่ฝายผูเสียหายควรไดรับชดใช  แสดงวาทั้งสองระบบตางก็คํานึงถึง

ความเสียหายที่ผูเสียหายไดรับเนื่องจากการกระทําละเมิดทั้งในเชิงวัตถุ  ซึ่งอาจกําหนด

คาเสียหายใหไดตามจํานวนคาใชจายจริงและในสวนความเสียหายทางศีลธรรม  ซึ่งอาจ

ประมาณการกําหนดคาเสียหายตามความเหมาะสม  ทั้งน้ีก็เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคที่แทจริง  

คือ  การชดใชคาเสียหายที่เปนธรรมระหวางคูกรณีนั่นเอง14 

 

2.4  ทฤษฎีเละแนวคิดคาเสียหายภายใต ทริปส (TRIPs)  

2.4.1 ประวัติความเปนมา วัตถุประสงค และสาระสําคัญของความตกลงทริปส 

(TRIPs)  

แตเดิมน้ันการคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศอยูภายใตการดูแลของ 

“องคการทรัพยสินทางปญญาโลก”  (World  Intellectual  Property  Organizaton)  หรือที่

เรียกวา  WIPO  ทําหนาที่โดยอาศัยหลักเกณฑและบทบัญญัติทกําหนดขึ้นโดยความตกลง   

ระหวางประเทศ  แตปญหาคือ  ความตกลงระหวางประเทศเหลานั้นมิไดกําหนดมาตรฐานขั้น

ต่ําของการคุมครอง  (minimun standards)  และมิไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับตาม

สิทธิ  (enforcement of rights)  กับมาตรการระงับขอพิพาท  (Dispute settlement 

mechanisms)  เอาไว เชน  ประเทศหนึ่งฝาฝนบทบัญญัติความตกลงระหวางประเทศ  ประเทศ

ที่ไดรับผลกระทบก็ตองไปใชมาตรการระงับขอพิพาทตามหลักทั่วไป  กลาวคือ  นําขอพิพาทขึ้น

ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ  ซึ่งการระงับขอพิพาทดังกลาวไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอ   

การบังคับใช  ทําใหไมไดรับความคุมครองอยางเพียงพอ  ดังน้ันจึงเปนที่มาของความตกลง

                                                 
14  คัมภีร  แกวเจริญ  คาเสียหายในคดีละเมิด  หนา  43 
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แกตต  (GATT)  ที่กลุมประเทศที่พัฒนาแลว  ตองการไดรับความคุมครอง  อันทําใหเปนผล 

กระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ  

การเจรจาในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาครั้งแรกนั้น ไมใชการเจรจารอบ   

อรุกวัย แตเปนการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโตเกียว (Tokyo Round) ซึ่งไดจัดทํา “ความ     

ตกลงวาดวยการ ตอตานสินคาปลอมแปลง” (Anti-Counterfeiting Code) ขึ้นเพ่ือขจัดการปลอม

แปลงและลอกเลียนสินคาใหหมดไป ซึ่งเปนอุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ แตการเจรจานี้

ประสบความลมเหลว จนกระทั่งเกิดการเจรจารอบอุรุกวัยขึ้น  

การเจรจารอบอุรุกวัยนั้นกลุมประเทศที่พัฒนาแลวมีเปาหมายอยู  3  ประการ  คือ  

1)  ประเทศที่พัฒนาแลวตองการใหมีการกําหนด  มาตรฐานขั้นต่ําของการคุมครอง 

ทรัพยสินทางปญญาเอาไวในความตกลงฉบับเดียว  ซึ่งการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในลักษณะนี้

จะทําใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศตางๆ  มีลักษณะใกลเคียงกันมากที่สุด  

2)  ประเทศที่พัฒนาแลวตองการจะทําใหมาตรการบังคับสิทธิตามกฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญาของประเทศตางๆ  มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันอันจะเปน

ประโยชน  ตอผูทรงสิทธิในอันที่จะปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของตนในหลายประเทศ 

ทั้งน้ีเพราะในความเปนจริง  สิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่มีอยูเหนือวัตถุแหงสิทธิอันเดียวกัน

ในประเทศตางๆ  นั้น  โดยสวนใหญมักจะถูกถือครองโดยบุคคล  (รวมถึงนิติบคคล)  ที่มีความ

เกี่ยวพันกันในทางเศรษฐกิจ  

3)  ประเทศที่พัฒนาแลวตองการใหมการกําหนดกลไกระงับขอพิพาทที่สามารถนํามา

ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  เม่ือประเทศหนึ่งประเทศใดไมปฎิบัติตามพันธกรณีในเรื่องการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา  ประเทศที่พัฒนาแลวสามารถตอบโตทางการคาตอประเทศที่ไม
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ใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาไดโดยชอบธรรม15 

การเจรจาไดดําเนินไปจนกระทั่งวันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.  2534  นายอาเธอร  ดังเคิ้ล 

ผูดํารงตําแหนงเลขาธิการทั่วไปของแกตต  ไดเสนอรางกรรมาสารสุดทายรวบรวมผลการเจรจา

การคาพหุภาคีรอบอรุกวัย  (Draft  Final  Act  Embodying  the  Resolts  of  the  Uruguay 

Pound  of  Mutilateral  Trade  Negotiatons)  ที่เรียกกันทั่วไปวา  “Dunkel Draft”  ตอบรรดา

รัฐภาคี  อันนําไปสูการเจรจารอบสุดทายของอรุกวัย ซึ่งไดผนวกเอาความตกลงเกี่ยวกับการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เรียกวา  “ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่

เกี่ยวกับการคา”  (Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property 

Rights)  หรือที่  เรียกวา  ความตกลงทริปส  (TRIPs  Agreement)  

2.4.2  วัตถุประสงคของความตกลงทริปส  (TRIPs) 

วัตถุประสงคของขอตกลงนี้  สามารถแยกไดเปน  3  ขอดังนี้  

1.  เพ่ือลดการบิดเบือนและอุปสรรคที่มีตอการคาระหวางประเทศ (Reduce 

distortions and impendiments to internation trade )  

2.  เพื่อการถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยี  (Transfer  and  dissemination  

of  technology)  

3.  เพ่ือการคุมครองสาธารณสุข  โภชนาการและสงเสริมประโยชนสาธารณะ  

(Protect public  health,  nutrition  and  promote  the  public  interest)  

ความตกลงทริปสดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ความตกลงทริปสเปดโอกาสให

ประเทศ สมาชิกสามารถใชมาตรการที่จําเปนมาเปนเง่ือนไขในการพิจารณาออกหรือแกไข

                                                 

15 จักรกฤษณ  ควรพจน ,กฎหมายระหวางประเทศวาดวย  สิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์   และเครื่องหมาย
การคา, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545),  หนา  30-31 
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กฎหมายภายในของตนไดเพ่ือใหเปนไปเพ่ือคุมครองสาธารณสุข  โภชนาการและสงเสริม

ประโยชนสาธารณะ (public interest) แตทั้งน้ีมาตรการดังกลาวตองสอดคลองกับบทบัญญัติ

ภายใตความตกลงทริปสดวย  

ตัวอยางของความตกลงทริปสที่แสดงออกใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการ

คุมครองสาธารณสุข  โภชนาการและสงเสริมประโยชนสาธารณะ  เชน  การคุ มครอง

สาธารณสุขและ โภชนาการ  ตาม  ขอ  27  (3)  ซึ่งมีหลักการกลาวโดยสรุปคือ  ประเทศ

สมาชิกอาจไมใหสิทธิบัตรใน เร่ืองการวิจัย อายุรกรรม และศัลยกรรมสําหรับการรักษามนุษย

หรือสัตว ซึ่งหมายความวา ประเทศสมาชิกสามารถออกกฎหมายใหความคุมครองสาธารณสุข

ได แตในขณะเดียวกันตองเล็งเห็นถึงประโยชนสาธารณะ  โดยกําหนดมิใหมีการกระทําเพื่อประ

โยชนในเชิงพาณิชยดวยการไมใหมีการจดสิทธิบัตรในกรณีที่เปนประโยชนสาธารณะ  

2.4.3  มาตรการเยียวยาความเสียหายภายใตความตกลงทริปส  (TRIPs)  

ภายใตความตกลงทริปส  (TRIPs)  การเยียวยาความเสียหาย  (Remedie)  หมายถึง 

การที่ผู มีสิทธิไดใชการบังคับสิทธิของตนเพื่อปองกันการละเมิดและคุมครองสิทธิของตนใน

หลักการของการบังคับใชสิทธในทรัพยสินทางปญญา ( Enforcement of Intellectual Property 

Rights)  บัญญัติไวใน ภาคที่ 3 ของความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับ

การคาขอ  41(1)  มีใจความวา    

1.  บรรดาสมาชิกจะทําใหมีความมั่นใจวามีการกําหนดกระบวนการบังคับใช

ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ไวในกฎหมายของตน  เพ่ือใหมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพตอการ

ละเมิดสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาที่มีความตกลงนี้ครอบคลุมถึงรวมทั้งการเยียวยาความ

เสียหายที่รวดเร็วเพ่ือปองกันการละเมิดอีกตอไป  กระบวนการเหลานี้จะใชในลักษณะเพื่อ

หลีกเลี่ยงการกอใหเกิดอุปสรรคตอการคาอันชอบธรรม  และเพื่อปองกันมิใหใชสิทธิดังกลาว

โดยมิชอบ  
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   อน่ึง  มาตรการเยียวยาความเสียหายทเปนหลักสําคัญของทริปส  (TRIPs)  

แบงออกได  เปน  3  กรณี  คือ  

  1.  มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพง  

  2.  มาตรการเยียวยาความเสียหายทางอาญา  

  3.  มาตรการเยียวยาความเสียหายในขอกําหนดพิเศษ  ณ  จุดผานแดน  

  ในความตกลงทริปสเพ่ือการเยียวยาความเสียหายทางแพง  ไดวางมาตรการ

ในการเยียวยาเพื่อปองกันสิทธิของผูทรงสิทธิไว  2  ทางดังนี้คือ 

  1  มาตราการเพื่อยับยั้งความเสียหาย 

   1.1  คําสั่งยุติการละเมิด  

คําสั่งยุติการละเมิดปรากฏอยู ในขอ  44  ของความตกลงทริปส  

(TRIPs)  ใหอํานาจเจาหนาที่อาจสั่งใหคูกรณียุติการละเมิด  อาทิเชน  มีคําสั่งเพื่อปองกันมิใหสิ

นคานําเขาที่เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา  เขาสูชองทางเชิงพาณิชยใน

เขตอํานาจของตน  ในทันทีหลังจากที่สินคาเหลานั้นผานพิธีการศุลกากร  โดยบรรดาสมาชิกไม

ผูกพันที่จะตองใหอํานาจดังกลาวในสวนที่เกี่ยวกับสิ่งที่ไดรับความคุมครองซึ่งไดมาหรือสั่งซ้ือ  

โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งกอนที่จะรูหรือมีเหตุอันควรที่จะรูวาการของเกี่ยวกับสิ่งดังกลาวจะกอให

เกิดการละเมิดสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา16   

มาตราการนี้ถือเปนมาตราการปองกันเพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย  แม

สินคาที่ละเมิดทรัพยสินทางปญญานั้นยังมิไดนําออกขาย  หากนําเขาประเทศมาก็สามารถมี

คําสั่งไมใหนําเขาประเทศได  เชน เม่ือมีการนําเขาสินคาที่ละเมิดทรัพยสินทางปญญา เจาหนา

ที่ผูมีอํานาจอาจมีคําสั่งใหยุติการกระทําการใดๆ เพ่ือมิใหสินคานั้นเขาไปในประเทศได   
                                                 

16 Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Right,  Art  44 
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1.2  การเยียวยาความเสียหายอ่ืน 

การเยียวยาความเสียหายอื่นๆ  ปรากฎอยูใน  ขอ  46  ของความตก

ลงทริปส  (TRIPs)  มีหลักเกณฑวา 

เพ่ือกอใหเกิดการยับยั้งการละเมิดที่มีประสิทธิภาพ  เจาหนาที่ผู มี

อํานาจทางศาลจะมีอํานาจที่จะสั่งใหกําจัดทิ้งนอกชองทางเชิงพาณิชยซึ่งสินคาที่ตนพบวามีการ

ละเมิดโดยไมมีการชดใชคาเสียหายไมวาในรูปใด  ในลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ  

ที่จะเกิดขึ้นแกผูทรงสิทธิหรือหากการกระทําดังกลาวขางตนขัดตอขอกําหนดในรัฐธรรมนูญที่

มีอยูใหทําลายสินคานั้น  เจาหนาที่ผูมีอํานาจทางศาลจะมีอํานาจที่จะสั่งจําหนายทิ้งนอกชอง

ทางเชิงพาณิชยซึ่งวัสดุและอุปกรณที่มีสวนสําคัญในการผลิตสินคาละเมิดโดยไมมีการชดใช

คาเสียหายไมวาในรูปใดที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดการละเมิดครั้งตอๆ  ไปใหเหลือนอยที่สุด  

ในการพิจารณาคําขอดังกลาว ใหคํานึงถึงความจําเปนที่จะตองรักษาสัดสวนระหวางความ

รายแรงของการละเมิดกับการเยียวยาความเสียหายที่สั่งใหใช  รวมทั้งผลประโยชนของบุคคลที่

สามดวย  ในเรื่องที่เกี่ยวกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาปลอม  การกระทําแตเพียงลบ

เครื่องหมายการคาที่ติดไวโดยผิดกฎหมาย จะไมเพียงพอที่จะอนุญาตใหปลอยสินคาดังกลาวเข

าสูชองทางเชิงพาณชย  เวนแตในกรณีพิเศษยิ่ง17  

ความตกลงทริปสขอน้ี  เปนการเยียวยาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการ

ละเมิดทรัพยสินทางปญญาขึ้นอีกครั้ง  สมาชิกจะตองวางมาตราการทําลายสินคาที่ละเมิด

ทรัพยสินทางปญญารวมทั้งทําลายสิ่งที่ใชในการกระทําละเมิดทรัพยสินทางปญญาดวย  เชน  

ทําลายเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการคัดลอกสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรไมโครซอฟตออฟฟ

คลงแผนซีดีรอมละวางจําหนาย 

1.3  มาตรการชั่วคราวเพื่อยับยั้งการละเมิด 

                                                 
17 Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Right,  Art  46    
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   มาตรการชั่วคราวเพื่อยับยั้งการละเมิดปรากฎในขอตกลงทริปส  

(TRIPs)  ขอ  50  ไดมีการวางหลักเกณฑเกี่ยวกับมาตรการชั่วคราวซึ่งเปนการใชอํานาจทาง

ศาลผานทางเจาหนาที่ผูมีอํานาจทางศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหใชมาตรการชั่วคราวที่จะตองมีการ

ปฎิบัติอยางทันการและมีประสิทธิภาพตอการละเมิดทรัพยสินทางปญญาเพื่อเปนการปองกันมิ

ใหมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาซึ่งเห็นไดวาคําสั่งใหยุติการละเมิดถือไดวาเปนการใชมาตรา

ชั่วคราวไดเชนกัน  อีกทั้งยังรักษาพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีละเมิดสิทธิทางทรัพยสิน

ทางปญญาอีกดวย  โดยผูมีอํานาจในการรองขอจะตองเปนผูทรงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่

ถูกละเมิดเทานั้น  ทั้งน้ีผูทรงสิทธิจะตองพิสูจนหรือแสดงหลักฐานในการฟองรองการกระทํา

ละเมิดดังกลาวมาแสดงใหกับเจาหนาที่ผูมีอํานาจพิจารณาดวย  นอกจากนี้เจาหนาที่ผูมีอํานาจ

ทางศาลอาจขอใหผูทรงสิทธิไดนําหลักประกันที่เทาเทียมและเพียงพอที่จะคุมครองจําเลยเพื่อ

ปองกันการกระทําโดยมิชอบของผูทรงสิทธิได18 

2  มาตราการเยียวยาเพื่อชดใชความเสียหาย   

2.1  การเรียกคาเสียหาย   

การเรียกคาเสียหายปรากฎอยูในขอ  45  ของความตกลงทริปส  

(TRIPs)  โดยมีหลักเกณฑที่จะเยียวยาความเสียหายให  2  สิ่งคือ    

1.  ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจทางศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหผูละเมิดจายคา

เสียหายใหแกผูทรงสิทธิอยางเพียงพอที่จะชดใชความเสียหายที่ผูทรงสิทธิไดรับอันเนื่องมาจาก

การละเมิดสิทธิ์ใน ทรัพยสินทางปญญาของผูนั้น  โดยผูละเมิดไดกระทําการละเมิดโดยรูหรือมี

เหตุอันควรรู   

2.  ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจทางศาลมีอํานาจที่จะสั่งใหผูละเมิดจายคา

                                                 
18 Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Right,  Art  50 
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ใชจายตางๆ  รวมถึงคาธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมแกผูทรงสิทธิ  ในกรณีที่เหมาะสม

สมาชิกอาจอนุญาตใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจทางศาลมีอํานาจสั่งใหจายคืนกําไรและ/หรือใหจาย

คาเสียหายซึ่งเปนที่รับรูอยูกอนแลว  แมวาผูละเมิดจะมิไดกระทําการละเมิดโดยรูหรือมีเหตุอัน

ควรรู19  

2.2  การชดใชคาเสียหายแกผูถูกกลาวหา  

   สําหรับคาเสียหายแกผูถูกลาวหาปรากฎในขอ  48  ของความตก

ลงทริปส  (TRIPs)  มีหลักเกณฑวา  ใหผูกลาวหาที่ทําการกลาวหาโดยมิชอบชดใชคาเสียหาย

ที่เพียงพอแกคูกรณีที่ถูกกลาวหาดวย20  ขอตกลงทริปสขออน้ี  มีไวเพ่ือถวงดุลอํานาจฟองของ

ผูทรงสิทธิในทรัพยสินทางปญญานั่นเอง    

    

2.5  ความหมายของคาเสียหายภายใตกฎหมายไทย 

 คาเสียหาย  หมายถึง  จํานวนเงินที่ศาลสั่งใหลูกหนี้ชําระหนี้แกเจาหนี้เปนการชดใช

ความเสียหาย  ความเสียหายอาจเกิดขึ้นแกชีวิต  รางกาย  อนามัย  เสรีภาพ  หรือสิทธิอ่ืนๆ  

ซึ่งมิใชทรัพยสินก็ได  แตการแกไขหรือชดใชความเสียหายสวนใหญก็ตองชดใชกันดวยเงิน  

คาเสียหายนี้ศาลจะตองคํานวนใหวาเจาหนี้ควรจะไดรับเปนเงินเทาใด  โดยถือความเสียหาย

เปนหลัก  ความเสียหายนั้นโดยปกติผูกลาวอางจะตองนําสืบใหศาลเห็น  แตในเรื่องคาเสียหาย

นั้นแมเจาหนี้จะไมพิสูจนหรือพิสูจนไมไดวาเปนจํานวนเทาใดแน  เม่ือมีความเสียหายแลวศาลก็

อาจกําหนดใหไดตามพฤติการณแหงคดี  ซึ่งในเรื่องละเมิดมาตรา  438  ก็ใหศาลวินิจฉัยใหตาม

ควรแกพฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด  แมจําเลยจะไมไดใหการปฎิเสธหรือโตแยงขอ

กลาวอางของโจทกเกี่ยวกับจํานวนคาเสียหาย  ศาลก็ไมจําเปนตองใหจําเลยชําระเต็มตาม

                                                 
19  Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Right,  Art  45    

 20 Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Right,  Art  48    
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จํานวนที่โจทกเรียกรอง  ศาลก็ยอมกําหนดใหตามความจริงและตามความเหมาะสมโดยมุงที่จะ

ใหเปนการชดใชตามที่โจทกเสียหายเทานั้น21 

 

2.6  ลักษณะและประเภทของคาเสียหายภายใตกฎหมายไทย 

 2.6.1  คาเสียหายในกรณีผิดสัญญา 

 หลักการสําคัญของกฎหมายวาดวยสัญญาก็คือความตกลงกันของคูสัญญาที่ยินยอม

ผูกพันตนเพื่อกระทําการใดๆ  ไมวาจะเปนการกอ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  หรือระงับซึ่ง

สิทธิ  โดยที่การตกลงดังกลาวนั้นจะตองทําดวยใจสมัครและชอบดวยกฎหมาย  หากคูสัญญา

ฝายหน่ึงฝายใดกระทําการใดๆ  อันเปนการผิดสัญญา  คูสัญญาอีกฝายชอบที่จะเรียกใหคุ

สัญญาฝายที่ผิดสัญญาชดใชเยียวยาความเสียหายได  คาเสียหายจากการกระทําผิดสัญญานั้น  

เปนคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําการใดๆ  ที่เปนการผิดขอตกลงใดๆ  ที่ไดกระทําไวใน

สัญญาหรือผิดภาระหนาที่ที่คูสัญญาฝายหนึ่งจะตองกระทําการตอสูสัญญาอีกฝายตามที่ตกลงไว

และสงผลใหคูสัญญาฝายที่มิไดกระทําผิดดังกลาวตองไดรับความเสียหาย 

 คาเสียหายจากการกระทําผิดสัญญาภายใตกฎหมายไทยสามารถแบงเปน  3  ลักษณะ  

ดังนี้ 

  1)  คาเสียหายในกรณีไมชําระหนี้ตามสัญญา 

  หลักการสําคัญของกฎหมายวาดวยสัญญาก็คือ  คูสัญญามีหนาที่ในการกระทํา

หรือละเวนการกระทําอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง  เชน A.  ทําสัญญาซื้อขายรถยนตกับ 

B.  A.  มีหนาที่ที่จะตองชําระราคาคารถยนตใหแก B.  ในขณะเดียวกัน  B.  ก็มีหนาที่ที่จะตอง

สงมอบรถยนตใหแก  A.  การชําระราคาและการสงมอบรถยนตถือเปนหน้ีที่  A.  และ  B.  

จะตองกระทําตออีกฝาย  หาก  B.  ไดรับชําระราคาคารถยนตแลวไมยอมสงมอบรถยนตใหแก  
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A.  หรือในทางกลับกัน  A.  ไมชําระราคาคารถยนตในขณะที่  B.  ไดสงมอบรถยนตใหแก  A.  

แลว  กรณีเชนนี้จะเห็นวาคูสัญญาฝายหนึ่งไมยอมชําระหนี้ในสวนของตน  คูสัญญาอีกฝายชอบ

ที่จะเรียกคาเสียหายเอาจากคูสัญญาฝายที่ไมปฎิบัติการชําระหนี้กับตนไดเพ่ือชดใชและเยียวยา

ความเสียหายอันเกิดจากการไมชําระหนี้ตามสัญญา  ในกรณีนี้นอกจากเจาหนี้จะเรียก

คาเสียหายไดแลวยังสามารถที่จะเรียกใหลูกหนี้ปฎิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาไดอีกดวยทั้งนี้

วรรค  4  ของมาตรา  213  แหงประมวลกฎหมายแพงพาณิชยไดเปดชองใหเจาหนี้สามารถ

กระทําได 

  การไมชําระหนี้ตามปกติคือคาเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายที่คูสัญญาฝาย

ที่ไดปฎิบัติการชําระหนี้ไปแลว  ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 222 บัญญัติ

วา  ”การเรียกเอาคาเสียหายนั้น  ไดแกเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเชนที่ตามปกติ  

ยอมเกิดขึ้นแตการไมชําระหนี้นั้น 

เจาหนี้จะเรียกคาสินไหมทดแทนได  แมกระทั่งเพ่ือความเสียหายอันเกิดแต

พฤติการณพิเศษ  หากวาคูกรณีที่เกี่ยวของไดคาดเห็น  หรือควรจะไดคาดเห็นพฤติการณ

เชนนั้นลวงหนากอนแลว” 

จากที่วิเคราะหมาตรา 222  แลวจะสามารถแยกประเภทของคาเสียหายที่

เกิดขึ้นจากการไมชําระหนี้มี  2  ประการ  คือคาเสียหายตามปกติและคาเสียหายพิเศษ 

1.1  คาเสียหายตามปกติคือคาเสียหายเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอัน

เปนผลโดยตรงจากการไมชําระหนี้ซึ่งเปนความเสียหายที่วิญูชนคาดเห็นไดวาจะเกิดความ

เสียหายใดบาง  หากลูกหนี้ไมทําการชําระหนี้  เชน  ผูเชาไมสงมอบทรัพยที่เชาคืนหลังจากเลิก

สัญญา  ผูใหเชาก็เรียกคาเสียหายไดเทากับคาเชา เปนตน 

1.2  คาเสียหายพิเศษเปนคาเสียหายสําหรับความเสียหายซึ่งไมไดเกิดขึ้น

ตามปกติจากการไมชําระหนี้  กลาวคือ  ความเสียหายนั้นไมใชเร่ืองที่วิญูชนจะคาดเห็นได  
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เปนความเสียหายพิเศษซึ่งไมไดเกิดขึ้นตามปกติ  หากแตเกิดขึ้นจากเหตุการณพิเศษ  

เพราะฉะนั้นโดยทั่วไป  ลูกหนี้จึงไมตองรับผิดในความเสียหายนี้  เพราะลูกหนี้ไมอาจคาดเห็น

ไดกอนวาจะเกิดขึ้นถาไมชําระหนี้  แตถาเหตุการณพิเศษที่ทําใหเกิดความเสียหายนั้นเปนที่รู

แกลูกหนี้อยูกอนแลว  หรือลูกหนี้ควรที่จะรู  ลูกหนี้ก็ยอมคาดเห็นไดวาความเสียหายพิเศษจะ

เกิดขึ้นหากไมชําระหนี้เม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้และเกิดความเสียหายพิเศษขึ้น  เจาหนี้ก็เรียกเอา

คาสินไหมทดแทนรวมไปถึงความเสียหายพิเศษนั้นไปดวย  ซึ่งการที่ลูกหนี้จะคาดเห็นไดวา

ความเสียหายพิเศษจะเกิดขึ้นหรือไม  จะตองดูพฤติการณในขณะทําสัญญา  คาเสียหายพิเศษ

จะปรากฎในรูปของ  กําไร  เบี้ยปรับ  มัดจํา  คาใชจายอ่ืนๆ    ตัวอยางเชน  กรณีที่ผูขายไม

ยอมขายทรัพยใหตามสัญญา  ทําใหผูซื้อตองไปซ้ือทรัพยนั้นจากที่อ่ืน  ตองเสียเงินเพิ่มและทํา

ใหไดรับกําไรจากการขายตอลดลง  เงินที่ผูซื้อตองเสียเพิ่มขึ้นในการซื้อทรัพย  ถือเปน

คาเสียหายปกติ  และสวนตางของกําไรที่ผูซื้อไดนอยลงนั้น  ถือเปนคาเสียหายพิเศษ  ซึ่งผูขาย

จะตองรับผิดในคาเสียหายพิเศษนี้ก็ตอเม่ือในขณะทําสัญญาผูซื้อไดบอกแตผูขายไว  เปนตน  

หรือ  กรณีที่ ก.  ทําสัญญาจะซื้อทรัพยกับ  ข.  เพ่ือนําไปขายตอใหกับ  ค.    โดยสัญญาจะให  

ค.  ผูซื้อตอคิดเบี้ยปรับไดหาก  ก.  สงมอบทรัพยลาชา  หาก  ก.  ไดแจงเร่ืองการจะขายทรัพย

ตอและเรื่องเบี้ยปรับใหกับ  ค.  แลว  เม่ือถึงวันนัดสงมอบ  ข.  ไมทําการสงมอบใหแก  ก.  ทํา

ให  ก.  ตองเสียคาเบี้ยปรับใหแก  ค.  คาเบี้ยปรับที่  ก.  ตองเสียไปน้ัน  ถือเปนคาเสียหาย

พิเศษที่สามารถเรียกจาก  ข.  ได  หรือ  A.  ผิดสัญญาไมซื้อทรัพยจาก  B.  เปนเหตุให  B.  

ไมไดซื้อทรัพยจาก  C.  มาขายตอให  A.  และทําให  C.  ริบมัดจํา  A.  จะตองรับผิดชอบ

คาเสียหายพิเศษคือจํานวนเงินมัดจํา-ของ  B.  ถูกริบ  C.  ไป  หรือ  ก.  วาจางให  ข.  มาสราง

บานให  แต  ข.  ไมสามารถสรางบานไดเสร็จตามสัญญา  ทําให  ก.  ตองเชาบานอยู  คาเชา

บานที่  ก.  ตองเสียไประหวางที่ยังสรางบานไมเสร็จน้ัน  ถือเปน  คาเสียหายพิเศษที่  ข.  

จะตองชดใชใหแก  ก.  หรือ  A  ซอมแซมรถยนตของ  B  โดยประสงคจะเชาเพื่อนําไปใช
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เดินทางในชวงสงกรานต  แตเม่ือซอมแซมเสร็จแลว  B  กลับไมให  A  เชารถ  คาซอมแซม

รถยนตของ  B  ที่  A  จายไปกอนหนานี้  ถือเปนคาเสียหายพิเศษที่  B  จะตองชดใชใหกับ  A 

2)  คาเสียหายในกรณีชําระหนี้บกพรอง 

ตามมาตรา  215  ซึ่งบัญญัติวา  “ลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหตองตามความประสงคอันแทจริง

แหงมูลหนี้ไซร  เจาหนี้จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแตการนั้นก็ได”  

จากเจตนาของมาตรา  215  นี้  คาเสียหายในกรณีนี้คือ  การที่ลูกหนี้ชําระหนี้แลวแต

ยังมีความผิดพลาดจากสัญญา ซึ่งเรื่องที่บกพรองอาจเกี่ยวกับการชําระหนี้ผิดเวลาหรือสถานที่  

หรือตัวทรัพยซึ่งเปนวัตถุแหงหน้ีบกพรอง  คาเสียหายที่เจาหนี้เรียกรองไดก็คือ  คาเสียหายที่

เกิดจากการชําระหนี้บกพรองนั่นเอง 

ความบกพรองในการชําระหนี้ไมไดจํากัดอยูเพียงความชํารุดบกพรองของวัตถุแหงหน้ี

หรือไมเปนไปตามความประสงคแหงหนี้  การชําระหนี้ผิดเวลาหรือผิดสถานที่ก็ถือวาเปนการ

ชําระหนี้บกพรองดวยเชนกัน  เชน  กรณีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้  เจาหนี้ชอบที่จะเรียกเอา

คาเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดดังกลาวนั้นได  เปนตน  แตหากการผิดนัดนั้นสงผลให

การชําระหนี้นั้นตกเปนพนวิสัย  เจาหนี้สามารถเรียกคาเสียหายไดเชนเดียวกับกรณีที่ลูกหนี้ไม

ชําระหนี้22 

3)  คาเสียหายในกรณีเลิกสัญญา 

หากลูกหนี้ทําผิดสัญญา  ไมชําระหนี้หรือการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยอันจะโทษ

ลูกหนี้ได  และเจาหนี้ไดบอกเลิกสัญญาตามมาตรา  368-398  แลว  มาตรา  391  ใหคูสัญญา

กลับคืนสูฐานะเดิม  ซึ่งจะตองมีการคืนทรัพยและเงินกัน  ตลอดจนมีการชดใชสําหรับการงานที่

ไดกระทําหรือสําหรับการใชทรัพยแลว  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นดวย  เจาหนี้ก็มีสิทธิเรียก

คาเสียหายอีกสวนหน่ึง  คาเสียหายดังกลาวอาจเปนคาใชจายที่เจาหนี้ใชไปเก่ียวกับการ
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เตรียมการหรือเพื่อปฎิบัติตามสัญญา  หรือเปนกําไรที่คาดวาจะไดรับหากไมมีการเลิกสัญญา  

แตจะเรียกทั้ง  2  อยางไมได 

2.6.2  คาเสียหายในกรณีละเมิด 

มาตรา  420  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย23  ถือไดวาเปนแมบทของ

กฎหมายละเมิด  โดยมาตราดังกลาวกําหนดใหการกระทําใดๆ  ที่กระทําตอบุคคลอื่น  (ไมวา

บุคคลนั้นจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)  ใหตองไดรับความเสียหายไมวาจะโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเลอ  ซึ่งความเสียหายดังกลาวนั้นจะเปนความเสียหายที่เกิดแกรางกาย  เสรีภาพ  

ชีวิต  ทรัพยสิน  หรือสิทธิใดๆ  ถือวาการกระทํานั้นเปนการกระทําอันเปนละเมิดและผูกระทํา

จะตองชําระคาสินไหมทดแทนใหแกผูที่ตองเสียหาย  ดังน้ัน  หากวาการการะทําใดๆ  ที่เกิดขึ้น

แตไมกอใหเกิดความเสียหายซึ่งเปนผลมาจากการกระทําดังกลาวนั้น  ผูถูกกระทําอันเปน

ละเมิดเกิดขึ้นก็ไมมีหน้ีที่จะตองชดใชคาสินไหมทดแทน 

ในการรับผิดชดใชและเยียวยาความเสียหายทางละเมิดนั้น  ความสามารถของบุคคล

มิไดนํามาใชพิจารณาเชนเดียวกับเร่ืองสัญญา  ดังน้ันแมบุคคลผูทําละเมิดจะไรความสามารถไม

วาจะดวยการเปนผูเยาวหรือวิกลจริตก็ตองรับผิดในการกระทําของตน24  โดยทั่วไปเม่ือมีการ

ละเมิดเกิดขึ้น  ผูละเมิดจะตองชดใชและเยียวยาความเสียหาย  กฎหมายวางหลักไววาเม่ือมีการ

กระทําอันเปนละเมิดเกิดขึ้น  ใหถือวาผูกระทําเปนหนี้ตอผูเสียหายนับแตเวลาที่ทําละเมิด25  ซึ่ง

                                                 
23 มาตรา  420  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บัญญัติไววา  “ผูใดจงใจหรือประมาท

เลินเลอ  ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแตชีวิตก็ดี  แกรางกายก็ดี  อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็
ดี  ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางไรก็ดี  ทานวาผูนั้นละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 

24 มาตรา  429  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บัญญัติไววา  “บุคคลใดแมไร
ความสามารถ  เพราะเหตุเปนผูเยาวหรือวิกลจริตก็ยังตองรับผิดชอบในผลที่ตนทําละเมิด  บิดา  มารดา  หรือ
ผูอนุบาลของบุคคลเชนวานี้ยอมตองรับผิดชอบรวมกับเขาดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวา  ตนไดใชความ
ระมัดระวังตามสมคสรแกหนาที่ดูแลซึ่งทําอยูนั้น” 

25 มาตรา  206  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บัญญัติไววา  “ในกรณีหนี้อันเกิดแตมูล
ละเมิด  ลูกหนี้ไดชื่อวาผิดนัดมาแตเวลาที่ทําละเมิด” 
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สงผลใหผูเสียหายสามารถที่จะเรียกใหผูละเมิดชดใชเยียวยาความเสียหายไดทันที  แมจะยังไมรู

จํานวนของความเสียหาย 

2.6.2.1  การกําหนดคาเสียหายในกรณีละเมิดภายใตกฎหมายไทย 

คาเสียหายในกรณีละเมิดนั้นมีลักษณะสําคัญคือเปนการชดใชเยียวยาให

ผูเสียหายกลับคืนสูสถานะเดิมเหมือนเม่ือครั้งยังไมมีการกระทําละเมิดเกิดขึ้น  และแมวาการ

เยียวยานั้นจะไมอาจทําใหผูเสียหายกลับคืนสูสถานะเดิมได  แตการเยียวยาเพื่อใหผูเสียหาย

กลับคืนสูสถานะที่ใกลเคียงกับฐานะเดิมมากที่สุดเปนสิ่งสําคัญที่กฎหมายละเมิดยังคงมุงเนนใน

การใหการเยียวยาแกผูเสียหาย 

กฎหมายแมบทสําคัญในประเทศไทยสําหรับการกําหนดการเยียวยาความ

เสียหายในกรณีละเมิดก็คือ  มาตรา  438 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา  

“คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้นใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและ

ความรายแรงแหงละเมิด 

อน่ึง  คาสินไหมทดแทนนั้น  ไดแก  การคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไป

เพราะละเมิด  หรือใชราคาทรพยสินน้ัน  รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพ่ือความ

เสียหายอยางใดๆ  อันไดกอขึ้นน้ันดวย” 

จากวรรค  1  ของมาตรา  438  ดังกลาวจะเห็นวา  การกําหนดจํานวนหรือ

มูลคาของความเสียหายจากการกระทําละเมิดนั้น  หากมีการนําขอพิพาทขึ้นสูการพิจารณาของ

ศาลกฎหมายกําหนดใหศาลเปนผูวินิจฉัยพิจารณากําหนดมูลคาของความเสียหายใหแก

ผูเสียหายคูกรณีมิอาจที่จะตกลงกันเองได  อยางไรก็ดี  กฎหมายในขอน้ีไมไดหมายความวา  

ผูเสียหายไมมีสิทธิรองขอหรือกําหนดมูลคาความเสียหายได  ผูเสียหายยังคงมีสิทธิที่จะกําหนด

มูลคาความเสียหายเพ่ือเสนอใหศาลมีคําสั่งใหผูละเมิดชดใชใหแกตนได  แตศาลยังคงมีอํานาจ

พิจารณาวามูลคาความเสียหายที่กําหนดขึ้นโดยผูเสียหายนั้นวามีความสมเหตุสมผลพียงใดหรือ
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มีความเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดเพียงใด  หากผูเสียหายสามารถพิสูจนใหศาลเห็นวา  

ตนไดรับความเสียหายเปนมูลคาเทากับที่ไดรองขอมา  ศาลก็อาจจะมีคําสั่งใหผูเสียหายไดรับ

การชดใชเยียวยาในจํานวนนั้นไดหรือหากศาลเห็นวามูลคาของความเสียหายที่ผูเสียหายรองขอ

นั้นเกินกวามูลคาของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  ศาลก็มีอํานาจในการตัดทอนคาเสียหายที่รอง

ขอมานั้นได  นอกจากนี้  กฎหมายยังกําหนดแนวทางใหกับศาลในการวินิจฉัยมูลคาความ

เสียหายโดยใหพิจารณาสิ่งตางๆ  ดังนี้ 

1.  ความเสียหายเกิดจากการกระทํานั้นๆ  หรือไม 

ในการพิจารณาเรื่องความเสียหายนั้น  ศาลจะพิจารณาเบื้องตนกอนวาความ

เสียหายเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นหรือไม  กลาวคือ  ความเสียหายนั้นจะตองเปนผลโดยตรง

หรือเกี่ยวเนื่องจากการกระทําละเมิดนั้น  อยางไรก็ดี  ในบางกรณีการพิสูจนสภาพความ

เสียหายนั้นก็กระทําไดยากหรือแมจะพิสูจนไดก็ตองเสียคาใชจายมากและบางครั้งการพิสูจน

ความเสียหายอาจทําใหผูเสียหายซึ่งมีหนาที่นําสืบไดรับความเสียหายอ่ืนเพิ่มเติม26  เชนอาจ

ตองรับความเสี่ยงจากการถูกฟองรองเปนคดีความ  หากวามีการอางอิงถึงบุคคลที่สาม  เปนตน 

2.  ความเสียหายนั้นควรมีมูลคาเทาใด 

เม่ือพิสูจนไดความแลววามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทําละเมิด  ศาลจะ

วินิจฉัยเพ่ือกําหนดมูลคาของคาเสียหายโดยพิจารณาจากประเด็นตางๆ  ดังนี้ 

2.1  พฤติการณ   

คําวา  “พฤติการณ”  มีความหมายวาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทํา

ตางๆ  ของผุทําละเมิดอาจจะเปนไดทั้งที่เกิดจากการกระทําโดยจงใจ  หรือประมาทเลินเลอ  ก็

ได  ในการที่ศาลจะพิจารณาพฤติการณในขอเท็จจริงเพ่ือกําหนดคาเสียหายนั้นเปนคนละเรื่อง

                                                 
26 วารี  นาสกุล,  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด  จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควร

ได,  (กรุงเทพมหานคร:  วิบูลยกิจสํานักพิมพ,  2544),  หนา  250 
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กับการที่ศาลจะพิจารณาวา  พฤติการณนั้นเปนการละเมิดหรือไม  ทั้งน้ีเพราะเมื่อมาถึงขั้นตอน

การพิจารณากําหนดคาเสียหายแลว  นั่นยอมหมายถึงวา  ขอเท็จจริงเปนอันยุติแลววามีการ

กระทําละเมิดเกิดขึ้นแลว  การพฤติการณของผูละเมิดมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดการพิจารณา

ถึงมูลคาของความเสียหายเพื่อใหศาลใชพิจารณา  เชน  หากผูละเมิดจงใจทําละเมิดผูทําละเมิด

นาจะตองรับผิดมากกวาในกรณีที่ผูละเมิดนั้นไดกระทําความเสียหายไปโดยประมาทเลินเลอ

หรือกรณีความเสียหายนั้นผูทําละเมิดไดลงมือกระทําเองหรือเปนเพียงแตการใหการสนับสนุน

เทานั้น  เปนตน  นอกนี้ในการพิจารณาพฤติการณของขอเท็จจริง  ศาลยังพิจารณาถึงฐานะ

สวนตัวและฐานะทางสังคมของผูเสียหายเพ่ิมเติมประกอบอีกดวย27   

2.2  ความรายแรง 

ความรายแรงแหงการกระทําละเมิดหมายถึงผลหรือระดับของความ

เสียหายอันสืบเน่ืองมาจากลักษณะแหงการกระทําละเมิดของจําเลย28  ทั้งน้ีการพิจารณาความ

รายแรงแหงละเมิด  ก็มีวัตถุประสงคเพ่ือใหศาลใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดมูลคาของ

ความเสียหาย  เชน  การกระทําละเมิดโดยอุกอาจรายแรงในลักษณะดูหม่ิน  เหยียดหยาม  ไม

เกรงขาม  ตออํานาจบานเมือง  ศาลยอมกําหนดคาเสียหายใหเปนจํานวนอยางสูงได  แตถาได

กระทําโดยเปนการปองกันอันตรายแกตนหากแตเกินกวาเหตุ  ศาลยอมกําหนดคาสินไหม

ทดแทนใหนอยลงได29 

อยางไรก็ดี  ในการที่ศาลจะพิจารณากําหนดมูลคาของความเสียหาย

โดยพิจารณาถึงพฤติการณและความรายแรงเพื่อกําหนดมูลคาควมเสียหายนั้น  ศาลจะตอง

พิจารณาถึงการกระทําของฝายผูเสียหายประกอบดวย  เชนหากผูเสียหายประมาทเลินเลอ  ก็

                                                 
27 อางแลว,  หนา  254 
28 สุษม  ศุภนิตย,  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด,  หนา 203 
29 วารี  นาสกุล,  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด  จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควร

ได,  หนา 254 
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จะเรียกคาเสียหายตอไปอันเกิดจากความปราศจากความระมัดระวังน้ันอีกไมได  หรือผูเสียหาย

ถูกผูละเมิดทํารายรางกายบาดเจ็บ  ควรจะรีบไปหาแพทยเพ่ือทําการรักษา  แตปลอยทิ้งไวเปน

เวลานานเกินควรทําใหบาดแผลอันเปนผลจากการกระทําละเมิดของจําเลยลุกลาม  ศาลอาจ

กําหนดคาเสียหายใหลดนอยลงไปอีกก็ชอบจะทําได30  ทั้งน้ีมาตรา  442  แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดแนวทางวา  หากความเสียหายที่เกิดขึ้นผูเสียหายมีสวนผิด

ดวย  ศาลจะตองพิจารณากําหนดคาเสียหายโดยแยกพิจารณาความเสียหายที่ตางฝายตาง

ไดรับวาฝายใดกอใหเกิดความเสียหายมากนอยเทาใด  มิใชนําความเสียหายของทั้งสองฝายมา

พิจารณาและหากเสียหายพอกันคาเสียหายก็เปนพับกันไปโดยมิไดพิจารณาเหตุแหงความ

เสียหายนั้น31  ดังน้ันการบัญญัติใหศาลพิจารณากําหนดมูลคาความเสียหายตามควรแก

พฤติการณหรือความรายแรงนั้น  จึงเปนเพียงแนวทางใหศาลใชเทานั้น  นอกจากนี้ในการ

วินิจฉัยของศาลเพื่อกําหนดมูลคาของความเสียหาย  ศาลอาจจะพิจารณาฐานะทางสังคมและ

การเงินของคูกรณีมาประกอบดุลพินิจ  นอกเหนือจากพฤติการณและความรายแรง  แมฐานะ

ทางการเงินของผูเสียหายก็ตองคํานึงถึงดวยเชนกัน32 

2.6.2.2  ประเภทของคาเสียหายกรณีละเมิดภายใตกฎหมายไทย 

  ประเด็นที่นาพิจารณาตอไปก็คือ  คาสินไหมทดแทนในกรณีละเมิดมีอะไรบาง  

วรรค2  ของมาตรา  438  ดังกลาว  วางแนวทางวาดวยคาสินไหมทดแทนนั้น  คือการคืนทรัพย

ที่ผูเสียหายตองเสียไปหรือการใชราคาทรัพยนั้นรวมถึงคาเสียหายดวย  จะเห็นวาหากพิจารณา

จากถอยคําของขอกฎหมายดังกลาว  อาจจะทําใหเกิดความเขาใจวา  การชดใชเยียวยาความ

                                                 
30 ไพจิตร  ปุญญพันธ,  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณาคาร,  2544), หนา  161 
31 สุษม  ศุภนิตย,  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด,  หนา  228 
32 ไพจิตร  ปุญญพันธ,  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด, หนา  162 
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เสียหายจะมีไดเฉพาะ  3  วิธีการคือ  การคืนทรัพยสิน  การใชราคา  และการชําระคาเสียหาย33

อยางไรก็ดีในความเปนจริงควรจะมีการเยียวยาความเสียหายโดยวิธีการอื่นๆ  ไดอีก  ทั้งน้ี

ขึ้นอยูกับพฤติการณของแตละคดี  เชน  จําเลยปดทางทําใหที่ดินของโจทกออกสูทางสาธารณะ

ไมได  ศาลบังคับใหจําเลยเปดทางแลว  แตไมปรากฎวาโจทกเสียหายอะไรอีก  ศาลยอมไม

กําหนดคาเสียหายใหอีก 

  ดังที่แสดงใหเห็นมากอนหนานี้แลววา  หลักการสําคัญของการเยียวยาความ

เสียหายในกรณีละเมิดนั้น  ก็คือ  การทําใหผูเสียหายกลับคืนสูสถานะเดิมหรือใกลเคียงกับ

สถานะเดิมใหมากที่สุด  อยางไรก็ดี  ศาลมีอํานาจที่จะพิจารณากําหนดคาเสียหายอ่ืนๆ  ใหแก

ผูเสียหายก็ได  โดยทั่วไป  ความเสียหายในกรณีละเมิดภายใตกฎหมายไทยนั้นสามารถแบง

ออกไดเปนดังนี้  

  1.  คาเสียหายกรณีทําใหตาย 

  คาเสียหายกรณีทําใหตายมีบัญญัติไวในมาตรา  443  ของประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย  วา  “ในกรณีที่ทําใหเขาถึงตายนั้น  คาสินไหมสินทดแทนไดแกคาปลงศพ

รวมทั้งคาใชจายอันจําเปนอยางอ่ืนๆ  อีกดวย 

  ถามิไดตายในทันที  คาสินไหมทดแทนไดแกคารักษาพยาบาลรวมทั้ง

คาเสียหายที่ตองขาดประโยชนทํามาหาไดเพราะไมสามารถประกอบการงานนั้นดวย 

  ถาวาเหตุที่ตายลงน้ันทําใหบุคคลคนหนึ่งคนใดตองขาดไรอุปการะตาม

กฎหมายไปดวยไซร  ทานวาบุคคลคนนั้นชอบที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” 

  ตามที่อางขางตนคาเสียหายที่บัญญัติไวในมาตรา  443  จึงมีดังนี้   

-  คาปลงศพ  คือคาใชจายในการจัดศพตามประเพณี  ซึ่งทายาทของผูตายมี

สิทธิที่จะเรียกรองไดจากผูทําละเมิด 

                                                 
33 อางแลว,  หนา  162 
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  -  คาใชจายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ  คือ  คาใชจายตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการตาย

ของผูถูกทําละเมิด  เชน  คารักษาพยาบาล  หากผูถูกละเมิดมิไดตายในทันที  นอกจากนี้ยังรวม

ไปถึงคาขาดประโยชนในการทํามาหากินได  เปนตน 

  -  คาขาดไรอุปการะ  คือ  คาเสียหายที่ทายาทผูตายสามารถที่จะเรียกรองให

ผูทําละเมิดชําระได  หากวาผูตายมีทายาทใหอุปการะ 

  จะเห็นวา  คาเสียหายที่ทายาทของผูตายมีสิทธิที่จะเรียกรองใหผูทําละเมิดตอง

ชําระไดนั้นเปนคาเสียหายที่มีจํานวนเพียงแคที่เกี่ยวของกับการจัดการศพ  คาใชจายที่

เกี่ยวของและคาอุปการะเทานั้น  ทายาทของผูตายมิอาจที่เรียกคาเสียหายในกรณีคาแหงการมี

ชีวิตได  สําหรับเร่ืองคาแหงการมีชีวิตนั้น  กฎหมายของประเทศไทยเหมือนกฎหมายของ

ประเทศเยอรมันนีในแงที่มิไดบัญญัติรับรองไว34   

2. คาเสียหายกรณีทําละเมิดตอรางกายและอนามัย 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  444  บัญญัติไววา  “ในกรณีทําให

เสียหายแกรางกายหรืออนามัยน้ัน  ผูตองเสียหายชอบที่จะไดชดใชคาใชจายอันตนตองเสียไป

และคาเสียหายเพ่ือการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแตบางสวน  ทั้งในเวลา

ปจจุบันและในอนาคตดวย 

ถาในเวลาที่พิพากษาคดี  เปนพนวิสัยจะหย่ังรูไดแนวาความเสียหายนั้นไดมี

แทจริงเพียงใด  ศาลจะกลาวในคําพิพากษาวายังสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะแกไขคําพิพากษานั้นอีก

ภายในระยะเวลาไมเกินสองปก็ได 

มาตรานี้ไดวางหลักใหผูเสียหายมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหาย  ซึ่งเปนผล

มาจากความเสียหายตอรางกาย  หรืออนามัย  คาเสียหายตายมาตรา  444  นี้ตองเปน

คาใชจายที่เกี่ยวของในการแกไขเยียวยาความเสียหายที่เกี่ยวของในการแกไขเยียวยาความ

                                                 
34 สุษม  ศุภนิตย,  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด,  หนา  237 
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เสียหายที่เกี่ยวของกับรางกายหรืออนามัยใหฟนคืนสภาพเดิม  รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากที่ผูเสียหายตองเสียความสามารถไป  ขอที่นาสนใจประการหนึ่งคือ  หากในการกําหนด

คาเสียหายของศาลนั้นยังมิอาจทราบจํานวนที่แนนอนได  ศาลอาจสงวนสิทธิในการกําหนด

คาเสียหายไวได  ทั้งน้ีการกําหนดคาเสียหายนั้นเปนการแกไขคําพิพากษาและตองกระทํา

ภายในสองป 

3. คาขาดแรงงาน 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  445  บัญญัติวา  “ในกรณีทําใหเขา

ถึงตาย  หรือใหเสียหายแกรางกายหรืออนามัยก็ดี  ในกรณีทําใหเขาเสียเสรีภาพก็ดี  ถาผูตอง

เสียหายมีความผูกพันตามกฎหมายจะตองทําการงานใหเปนคุณแกบุคคลภายนอกในครัวเรือน  

หรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอกนั้นไซร  ทานวาบุคคลผูจําตองใชคาสินไหมทดแทนนั้น

จะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกเพื่อที่เขาตองขาดแรงงานอันน้ันไปดวย 

มาตรานี้กําหนดใหบุคคลภายนอกผูที่มีสิทธิที่ใชประโยชนจากแรงงานของ

ผูเสียหายมีสิทธิที่จะเรียกคาเสียหายจากผูทําละเมิดได  หากวาการกระทําละเมิดสงผลใหบุคคล

นั้นขาดประโยชนจากการใชแรงงานของผูเสียหาย 

4.  คาเสียหายที่มิใชเพ่ือการเยียวความเสียหาย   

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  446  บัญญัติวา  “ในกรณีทําใหเขา

เสียหายแกรางกายก็ดี  ผูตองเสียหายจะเรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหาย

อยางอ่ืนอันมิใชตัวเงินดวยอีกก็ได  สิทธิเรียกรองอันนี้ไมไดโอนกันได  และไมตกสืบไปถึง

ทายาท  เวนแตสิทธินั้นจะไดรับสภาพกันไวโดยสัญญาหรือไดเริ่มฟองคดีตามสิทธินั้นแลว 

อนึ่งหญิงที่ตองเสียหายเพราะผูใดทําผิดอาญาเปนทุรศีลธรรมแกตนก็ยอมมี

สิทธิเรียกรองทํานองเดียวกันน้ี” 
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โดยปกติ  ศาลของประเทศไทยจะไมกําหนดคาเสียหายที่มิใชคาเสียหายเพื่อ

การเยียวยาความเสียหาย  อยางไรก็ดีมาตรา  446  นี้  กําหนดใหผูเสียหายสามารถเรียกให

ผูทําละเมิดชําระคาเสียหายในกรณีความเสียหายนั้นมิอาจคํานวนเปนเงินได  หากแตจํากัดอยู

เฉพาะการละเมิดตอรางกาย  อนามัย  เสรีภาพ  และกรณีหญิงถูกกระทําละเมิดอันเปนความผิด

อาญาเกี่ยวกับเพศเทานั้น 

ดังนั้น  ในกรณีที่ผูเสียหายไมวาจะเปนกรณีตายหรือขาดแรงงานหรือมีความ

เสียหายตอชื่อเสียงก็ไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายประเภทนี้ได 

ศาลฎีกาของประเทศไทยวางหลักเกณฑเกี่ยวกับคาเสียหายประเภทนี้ไว  เชน  

การที่ภรรยาเสียชีวิต  สามีไมอาจฟองเรียกคาเสียหายทางจิตใจที่เกิดความวาเหวได  (คํา

พิพากษาฎีกาที่  789/2502) 

5.  คาเสียหายในกรณีมีความเสียหายตอชื่อเสียง 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  447  บัญญัติวา  “บุคคลใดทําใหเขา

ตองเสียหายแกชื่อเสียง  เม่ือผูตองเสียหายรองขอ  ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นจัดการตามควรเพื่อทํา

ใหชื่อเสียงของผูนั้นกลับคืนดีแทนใหใชคาเสียหายหรือทั้งใหใชคาเสียหายดวยก็ได” 

คาเสียหายประเภทนี้เปนการที่ละเมิดตอชื่อเสียง  ซึ่งเปนคาเสียหายที่ไมอาจ

คํานวนเปนราคาเงินไดอยางแทจริง  และแมจะมีการชําระคาเสียหายแลวชื่อเสียงของผูเสียหาย

ที่เสียไปก็ยังไมอาจกลับคืนดีได 

  

2.7  ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 โปรแกรมคอมพิวเตอรถือเปนสวนหนึ่งของคอมพิวเตอรซอฟตแวร  คอมพิวเตอร

ซอฟทแวร  ไดแก  โปรแกรมคอมพิวเตอร,  รายละเอียดของโปรแกรม,  รวมถึงเอกสารที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  อาทิเชน  รายละเอียดปญหาและคูมือการใช 
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 ดังน้ันโปรแกรมคอมพิวเตอร  หมายความวา  คําสั่ง  ชุดคําสั่ง  หรือสิ่งอ่ืนใดที่นําไปใช

กับคอมพิวเตอร  เพื่อใชสั่งงานคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร  

หรือ  เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถทํางานตอสนองผูใช  หรือเพ่ือใหไดรับผลอยางใดอยางหนึ่ง

ตามที่ผูใชตองการ   

 การที่ระยะเวลาคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์คือใหมีอยูตลอดอายุความคุมครองของผู

สรางสรรค  และมีอยูตอไปอีกเปนเวลา  50  ป  นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย35  ซึ่งตราบ

ใดที่มีผูตองการทําละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร  ก็ถือไดวาโปรแกรมนั้นมีคุณคาทาง

เศรษฐกิจ  หรือมี  Economic  life  of  the  program36    

 มีผูแบงซอฟตแวรออกเปน  4  กลุม  กลาวคือ37 

1) โปรแกรมใชควบคุมระบบการทํางานของคอมพิวเตอร  (operating and control 

program)  โปรแกรมนี้เปนสวนสําคัญที่ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรมีความสามารถ

และมีประสิทธิภาพสูงอยางที่เห็นกันอยูในปจจุบัน 

2) โปรแกรมสําเร็จรูป  (application  program)  เปนโปรแกรมที่ถูกออกแบบและ

เขียนเพ่ือใชงานเฉพาะอยาง  เชน  โปรแกรมที่ใชในระบบสินคาคงคลังจะ

ประกอบดวยโปรแกรมยอยๆ  ซึ่งโปรแกรมประเภทนี้  บริษัทผูผลิตซอฟตแวรจะ

เปนผูผลิตขึ้นเพื่อจําหนายแกลูกคา 

3) โปรแกรมที่ผูใชเขียนขึ้นเองเพ่ือใชเฉพาะในงานของตน  เรียกวา  programming 

language 

4) ภาษาที่ใชแปลภาษาระดับสูงใหกลายเปนภาษาเครื่อง  (language  translator) 
                                                 

35 มาตรา  19  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537 
36 ไพจิตร  สวัสดิสาร,  การใชคอมพิวเตอรทางกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร,  

(กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพชวนพิมพ,  2547),  หนา  126 
37 บริการสงเสริมงานตุลาการ,  สํานักงาน,  คดีละเมิดลิขสิทธิ์,  (กรุงเทพมหานคร:  สํานักงาน

บริการสงเสริมตุลาการ,  2538),  หนา 438 
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2.8  ลักษณะการละเมิดลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 จากรายงานของกลุมพันธมิตรธรุกิจซอฟตแวร  (Business  Software  

Alliance)  ไดรายงานวา  การละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรในประเทศจีนมีระดับที่สูงถึง

รอยละ  92  และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชอยูในเวียดนามเปนโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ถึงรอย

ละ  97  นอกจากนี้ยังระบุวาในจํานวนประเทศที่มีอัตราละเมิดทรัพยสินทางปญญาสูงที่สุด  เปน

ประเทศกําลังพัฒนา  22  ประเทศจาก  25  ลําดับ  ซึ่งไดกอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

ตอบริษัทซอฟตแวรเปนอยางมาก  และคาเสียหายดังกลาวไดเพ่ิมสูงขึ้นทุกป 

องคกรดังกลาวยังระบุวาอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยอยูที่รอยละ  77  โดย

ยอดสูญเสียทางเศรษฐกิจตอประเทศคอมพิวเตอรในไทยมีจํานวน  41  ลานดอลลารในป  ค.ศ.  

2001  และเพิ่มขึ้นเปน  81  ลานดอลลารสหรัฐ  ในป  ค.ศ.  200238  โดยการกระทําละเมิด

ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรในประเทศไทย  แบงไดดังนี้ 

 1)  การกระทําซ้ํามี  2  ลักษณะคือ  การทําสําเนา  (Copy)  และการถายขอมูล  

(Download) 

 2)  การดัดแปลงมี  3  ลักษณะ  คือ  การทําโปรแกรมอนุพันธุ  (Derivative  program)  

การทําเลียนแบบโปรแกรม  และการแปลภาษา 

 3)  การนําออกเผยแพรสูสาธารณชน 

 4)  การใหเชา 

 ซึ่งปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่พบมากในประเทศไทยในสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอร

คือการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  มาตรา  30  และ  มาตรา  31  

                                                 
38  จักรกฤษณ  ควรพจน  และ  นันทน  อินทนนท, ลิขสิทธิ์ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล มาตราการทาง

เทคโนโลยีเเละทางเลือกสําหรับประเทศไทย,  (โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2550)  หนา  23. 
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กลาวคือ  สามารถพบเห็น  หรือหาซื้อสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอรไดงาย

ตามสถานที่ตางๆ  ไมวาจะเปนตามหางสรรพสินคา  หรือการสั่งซื้อผาน  Internet       

โดยมาตรา 30  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  ไดบัญญัติไววา  การกระทํา

อยางใดอยางหนึ่งแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสทิธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้ โดยไมไดรับ

อนุญาตตามมาตรา 15 (5) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสทิธิ ์ถาไดกระทําดังตอไปน้ี 

          (1) ทําซ้ําหรือดัดแปลง 

          (2) เผยแพรตอสาธารณชน 

          (3) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว 

 แมวาจะจัดใหโปรแกรมคอมพิวเตอรไดรบัความคุมครองอยางงานวรรณกรรม  แตการ

กระทําละเมิดลิขสิทธิ์งานโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น  มีลักษณะพิเศษกวางานอื่น  ซึ่งถาจะ

กําหนดเพียงให  (1)  ทําซ้ําหรือดัดแปลง  (2)  เผยแพรตอสาธารณชน  เปนการละเมิดลิขสทิธิ์

โปรแกรมคอมพิวเตอร  เหมือนงานอ่ืนในลิขสทิธิว์รรณกรรมแลว  จะไมสมบรูณตอการกระทํา

อันเปนละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร  กฎหมายจึงไดเพิ่ม  (3)  คือใหเชาตนฉบบัหรือ

สําเนางานดังกลาวเปนละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรดวย  เชนนําโปรแกรมคอมพิวเตอร

ออกใหผูอ่ืนเชา  โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์หรือผูสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอร

นั้น  ก็ใหเปนละเมิดลิขสิทธิโ์ปรแกรมคอมพิวเตอรดวย39 

 การละเมิดตามมาตรา  30  แหงพระราชบัญญัติลขิสทิธิ์  พ.ศ.  2537  จะตองเปนการ

ทําซ้ําในตนฉบับตวัจริงเทานั้น  ถาเปนการทําซ้ําตนฉบับทีถู่กทําซ้ํา  หรือดัดแปลงโดยละเมิด

ลิขสิทธิ์  หรือเปนสําเนาที่ทาํซ้ําโดยละเมิดลิขสิทธิ์  ก็ไมเปนการละเมิดลิขสิทธิต์ามมาตร  30  นี้  

                                                 
39  สมพร  พรหมหิตาธร,  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ,์  (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

วิญูชนม  2538)  หนา  68.  
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แตจะเปนการละเมิดลิขสิทธิต์ามมาตรา  31  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537     

          มาตรา 31  ผูใดรูอยูแลวหรอืมีเหตุอันควรรูวางานใดไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของ

ผูอ่ืน กระทําอยางใดอยางหน่ึงแกงานนั้นเพื่อหากําไร ใหถือวาผูนั้นกระทําการละเมิดลิขสิทธิ ์ถา

ไดกระทําดังตอไปน้ี 

          (1) ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซือ้ หรือเสนอใหเชาซื้อ 

          (2) เผยแพรตอสาธารณชน 

          (3) แจกจายในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ ์

          (4) นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 

 การละเมิดตามมาตรา  31  แหงพระราชบัญญัตลิิขสทิธิ์  พ.ศ.  2537  นี้  สามารถเรียก

ไดอีกอยางวา  “การละเมิดลิขสิทธิ์โดยทางออม”  หรือ  “การละเมดิลิขสิทธิ์ชั้นสอง40”  ก็ไดการ

ละเมิดลิขสิทธิต์ามมาตรานี ้  มิใชเปนการกระทําละเมิดแกงานสรางสรรคอันมีลิขสิทธิ์โดยตรง

ดังที่บัญญติไวในมาตรา  30  แตเปนการกระทําในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งใน  4  ประการแก

งานที่ไดมีการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์โดยบคุคลอื่นอยูกอนแลว  เจตนารมณที่กฎหมายกําหนดให

การกระทําลักษณะดังกลาวเปนการละเมดิลิขสิทธิ์เพ่ือลงโทษบคุคลผูกระทําการอันเปนการ

สงเสริมหรือกอใหเกิดแรงจูงใจใหมีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงเพราะถาไมมีผลประโยชนใดๆ  มา

เปนสิ่งลอใจ 41   โดยการละเมิดทั้ง  2  กรณีศาลในประเทศไทยจะใหคาเสียหายแกโจทก  คือ  

คาใชสิทธิที่โจทกควรจะไดรบั  และคาใชจายอันจําเปนในการบังคบัตามสิทธิ  อาทิเชน  คา

ทนายความ  คาจางนักสืบเปนตน   

                                                 
40  เรื่องเดียวกัน,  69.  
41  ไชยยศ  เหมะรัชตะ,  ลักษณะของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  (พ้ืนฐานความรูทั่วไป).  

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรมม  2548),  หนา  103.     
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นอกจากการละเมิดเพื่อการแสวงหากําไรของรานคาแลว  ในประเทศไทยยังคงมีปญหา

การละเมิดลิขสิทธิ์จากผูใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยมิไดแสวงหากําไรอีกดวย  อาทิเชน  การ  

Upload  และ/หรือ  Download  โปรแกรมคอมพิวเตอร  หรือการทําซ้ําสําเนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรแลวสงใหบุคคลที่  3  ซึ่งปญหาการจะพิจารณาวาการกระทําที่อางขางตนมานั้นจะ

ทําใหเจาของลิขสิทธิ์ถูกกระทําละเมิดจริงหรือไมนั้น  เปนปญหาที่พบมากในปจจุบัน  เพราะ

ขอยกเวนตามมาตรา  35  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  นั้น  ไดใหหลัก  Fair  

Use  Doctrine  ไว  ซึ่งหากการกระทํานั้นเปนการใชโดยสมควร  โดยไมลอกตัวโปรแกรมมาก

เกินไป,  ไมกระทบสิทธิของเจาของโปรแกรม,  ตองไมแสวงหากําไร,  นําไปใชเพ่ือประโยชน

สวนตัว,  การทํา  Back  up  copy  สามารถทําไดในจํานวนที่สมควรเปนตน 

   

  



บทที่  3 

หลักเกณฑการพิจารณาคาเสียหายจากการละเมดิลิขสิทธ์ิของศาลตางประเทศ 

 

 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและเพ่ือใหทราบถึงลักษณะทั่วไปของคาเสียหายจากการ

กระทําละเมิดลิขสิทธิ์ของศาลตางประเทศ  ในบทนี้จะนําเสนอถึงคาเสียหายประเภทตางๆ  ที่

ศาลกําหนดใหผูเสียหาย  และเกณฑการพิจารณาคาเสียหายเพ่ือความยุติธรรมแกผูเสียหาย  

เน่ืองจากขอมูลที่จํากัด  ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึงหลักการพิจารณาคาเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ใน

งานทุกประเภท  เพราะหลักทั่วไปของศาลตางประเทศสามารถปรับใชไดกับการฟองงานละเมิด

ลิขสิทธิ์ในทุกๆ  ประเภท  ทั้งน้ีเพราะไดกําหนดประเภทของคาเสียหายไวอยางชัดเจนผิดกับ

ประเทศไทยที่ใหบทบัญญัติไวกวางๆ  เพ่ือใหศาลไทยใชดุจพินิจตัดสิน   

 

3.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.1.1  ที่มาของคาเสียหายในกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายลิขสิทธิ์มาตั้งแตสมัยที่รัฐแตละรัฐเปนอิสระตอกัน  โดย  

The  Colonial  Congress  ไดมีมติแนะนําใหรัฐอาณานิคมทั้งหลายออกกฎหมายหรือมาตรการ

เพ่ือการคุมครองผูสรางสรรคหรือผูโฆษณาหนังสือใหมใหมีลิขสิทธิ์ในหนังสือเหลานั้น  ในสวน

ของบทบัญญัติเร่ืองคาเสียหายกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ของรัฐตางๆ  คือคาเสียหายที่ผูละเมิดลิขสิทธิ์

ตองรับผิดที่จะจายใหแกผูเสียหาย  โดยปรากฎในรูปแบบของ  คาเสียหายในจํานวนอันยุติธรรม  

(just  damages)  หรือ  คาเสียหายจํานวนเปนสองเทาของมูลคาของสําเนาทั้งหมด  (double  

value  of  all  the  copies)  นอกจากนี้  บางรัฐไดกําหนดมูลคาของคาเสียหายโดยกําหนด

คาปรับขั้นต่ําสุดและขั้นสูงสุดไว     
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 เม่ือถึงยุคที่รัฐตางๆ  รวมตัวกันเปนหนึ่งเดียว  รัฐสภาของสหรัฐไดใชอํานาจตาม

รัฐธรรมนูญออกกฎหมายลิขสิทธิ์เปนครั้งแรกเรียกวา  Federal  Copyright  Act,  1790  

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับน้ีใหอํานาจแกเจาของลิขสิทธิ์ในอันที่จะฟองจําเลยที่เผยแพรโฆษณา

หนังสือของเจาของลิขสิทธิ์โดยมิไดรับอนุญาตโดยจําเลยตองชําระคาปรับเปนจํานวนเงิน  50  

เซ็นตตอทุกสําเนาหนังสือที่ทําขึ้นจากการกระทําอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์คาปรับครึ่งหน่ึงใหตก

แกเจาของลิขสิทธิ์  อีกครึ่งหนึ่งใหตกเปนประโยชนแกสหรัฐ  นอกจากการเรียกคาปรับแลว  

ผูทําละเมิดจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายทางแพงใดๆ  ที่เกิดขึ้นกับเจาของลิขสิทธิ์ดวย  

หลังจากกฎหมายลิขสิทธิ์ป  ค.ศ.  1790  ดังกลาวแลว  กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับตอๆ  มาก็ไดมี

การกําหนดเร่ืองคาเสียหายจากการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ทางแพงไวดวย  ปรากฎรายละเอียด

ดังนี้1 

 1.  กฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.  1802  มีการกําหนดใหคาปรับมีมูลคาสูงขึ้นเปน  1  

เหรียญสหรัฐฯ  ตอทุกๆ  สําเนาของงานที่ทําขึ้นโดยการละเมิดลิขสิทธิ์  นอกจากนี้ยังไดขยาย

การคุมครองออกไปโดยนอกเหนือจากงานวรรณกรรมแลวการคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นให

ครอบคลุมไปถึงงานออกแบบงานแกะสลักและการพิมพ 

 2.  กฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.  1831  มีการแยกประเภทของคาปรับตามประเภทของการ

กระทําละเมิดตองานอันมีลิขสิทธิ์กลาวคือ  ในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ตองานวรรณกรรมใหคิด

คาปรับเปนจํานวน  50  เซ็นตตอ  1  ชิ้นงานที่ทําขึ้นโดยละเมิด  สวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตองาน

ประเภทอ่ืนๆ  ใหคิดคาปรับเปนจํานวน  1  เหรียญสหรัฐฯ  ตอ  1  ชิ้นงานที่ทําละเมิดลิขสิทธิ์  

นอกจากนี้ยังมีการกําหนดใหผูละเมิดตองรับผิดชดใชคาเสียหายใดๆ  ภายใตกฎหมายฉบับนี้

ทั้งหมดตามฟอง  รวมถึงคาเสียหายที่เกิดจากคาใชจายที่จําเปน 
                                                 

1   ปยะนันท  พันธุชนะวานิช  “ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายกรณีละเมิดลิขสิทธิ์”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขานิติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2531)  
หนา  47-49 
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 3.  กฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.  1856  สิทธิการแสดงและบทละครไดถูกกําหนดใหไดรับ

การคุมครองโดยผูที่ละเมิดทําการแสดงโดยมิไดรับอนุญาตตองรับผิดในคาเสียหายตางๆ  ตาม

ฟองรวมถึงคาใชจายในคดี  คาเสียหายดังกลาวตองไมนอยกวา  100  เหรียญสหรัฐฯ  สําหรับ

การกระทําละเมิดครั้งแรกและ  50  เหรียญสหรัฐฯ  ตอทุกๆ  การกระทําละเมิดครั้งตอๆ  ไป 

 4.  กฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.  1870  มีการแยกประเภทของคาปรับตามประเภทของงาน

ที่ถูกกระทําละเมิดใหละเอียดเพ่ิมขึ้น  เชน  การละเมิดลิขสิทธิ์ตอการเรียบเรียงเพลงหรือแผนที่  

ใหคิดคาปรับเปนมูลคา  1  เหรียญสหรัฐฯ  ตอ  1  งานที่กระทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์  หากเปน

งานวาดเขียน  หรืองานประติมากรรมใหคิดคาปรับ  10  เหรียญสหรัฐฯ  ตอ  1  งานที่กระทํา

ขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์  เปนตน  นอกจากนี้คาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการใดๆ  เพ่ือให

ผูทําละเมิดชดใชคาเสียหายนั้น  ผูทําละเมิดตองรับผิดชดใชเต็มจํานวน 

 5.  กฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.  1895  มีการเพิ่มวงเงินคาปรับในการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน

วาดภาพ  ประณีตศิลป  ภาพถาย  งานแกะสลัก  การออกแบบงานศิลป  โดยใหคิดคาปรับเปน

จํานวนไมนอยกวา  250  เหรียญสหรัฐฯ  และไมเกิน  10,000  เหรียญสหรัฐฯ 

 6.  กฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.  1909  กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับน้ีมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด

เกี่ยวกับคาเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ครั้งใหญโดยที่มีการบัญญัติใหผูเสียหายสามารถเรียก

คาเสียหายไดตามที่กําหนดอัตราไวในกฎหมาย  (statutory  damages)  ก็ได 

 จากวิวัฒนาการเรื่องคาเสียหายของกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐฯ  นับแตป  ค.ศ.  

1802  จนถึงปจจุบันแลว  จะเห็นวาเจตนรมณของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นมีไวเพ่ือเยียวความ

เสียหายของเจาของลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิดมาตั้งแตตน  โดยมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องคาเสียหาย

เพ่ือความเหมาะสมกับสถานการณ  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่งตลอดมา  โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ในยุค

แรกจนกระทั่งกฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.  1895  จะมุงเนนการเยียวความเสียหายโดยมุงเนนไปที่

ลดปริมาณงานอันเกิดจากการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์  โดยจะเปนการเยียวทางอาญา  ในเวลา
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ตอมา  กฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.  1909  จนถึงปจจุบัน  ไดมีการวางหลักเกณฑและแนวทางใน

การพิจารณาคาเสียหายสวนแพง  โดยเปดใหผูเสียหายเรียกคาเสียหายแทจริง  (actual  

damages)  และผลกําไรจากผูกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์  ถือเปนการไดรับการเยียวยาความ

เสียหายซ้ําซอน  (double  recovery)  อยางไรก็ดี  หากยังมีกําไรของผูทําละเมิดลิขสิทธิ์สวนใด

ที่ยังมิไดถูกนํามาใชเพ่ือพิจารณากําหนดเปนคาเสียหายใหแกผูเสียหายแลว  ผลกําไรสวนนั้น

จะตองนํามาใชเพ่ือเยียวยาความเสียหายดวยแนวคิดนี้ปรากฎใหเห็นเปนรูปธรรมในบทบัญญัติ

ของมาตรา  504  (B)  ของกฎหมายลิขสิทธิ์  ค.ศ.  1976  ดวย2 

3.1.2  ประเภทของคาเสียหายในกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

มาตรา  5043  ของ  The  Copyright  Act,  1976  เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับคาเสียหาย

ทางแพงที่เจาของลิขสิทธิ์สามารถที่จะฟองเรียกใหผูทําละเมิดตองชําระได  

(a)  ในกรณีทั่วไป  เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้  ผูละเมิดใน

งานอันมีลิขสิทธิ์จะตองรับผิดใน 

(1)  คาเสียหายแทจริงที่เกิดขึ้นแกเจาของลิขสิทธิ์และผลกําไรเพิ่มเติมใดๆ  

ของผูละเมิด  ดังรายละเอียดตาม  (B)  ของมาตรานี้  หรือ 

(2)  คาเสียหายซึ่งไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับน้ีตามรายละเอียดที่

กําหนดไวใน  (C)  มาตรานี้ 

(b)  คาเสียหายที่แทจริงและผลกําไร  

เจาของลิขสิทธิ์ชอบที่จะไดรับการชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความจริงที่เจาของ

งานดังกลาวตองเสียหายจากการกระทําละเมิดนั้นรวมถึงผลกําไรใดๆ  ที่ผูทําละเมิดไดรับจาก

การกระทําละเมิดและซึ่งมิไดเคยนําไปคิดเปนคาเสียหายตามจริงแลว  ในการพิจารณาหาผล
                                                 

2   Donald  S.  Chrisman  and Michael  A.  Jacobs,  Understanding  of  Intellectual  
Property  Law,  (New  York:  Matthew  Bender  &  Company  Inc.,  1992)  pp  246-247 

3  โปรดดูตัวบทภาษาอังกฤษของมาตรานี้ในภาคผนวก  
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กําไรของผูทําละเมิด  เจาของลิขสิทธิ์ตองพิสูจนเพียงเงินไดรวมของผูทําละเมิดเทานั้น  สวน

ผูทําละเมิดจะตองพิสูจนเพ่ือหกลางจากเงินไดดังกลาวโดยพิสูจนถึงคาใชจายและสวนประกอบ

อ่ืนๆ  ของผลกําไรซึ่งมิไดเกดิจากการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ 

(c)  คาเสียหายตามกฎหมาย 

(1)  เวนแตจะไดกําหนดไวใน  2)  แหงอนุมาตรานี้  ณ  เวลาใดๆ  กอนที่จะมีคํา

พิพากษาถึงที่สุด  เจาของลิขสิทธิ์อาจจะเลือกที่จะไดรับการชดใชคาเสียหายที่กําหนดไวใน

กฎหมายฉบับนี้แทนที่จะเรียกคาเสียหายจากความเสียหายที่แทจริงหรือกําไร  คาเสียหายตาม

กฎหมายนี้ใชกับการทําละเมิดตองานหนึ่งงานซึ่งผูทําละเมิดหนึ่งคนตองรับผิดเปนการเฉพาะตัว

หรือซ่ึงผูละเมิดสองคนหรือมากกวานั้นตองรับผิดรวมกันหรือแทนกันในจํานวนเงินไมนอยกวา  

750  เหรียญสหรัฐฯ  หรือตองไมเกินกวา  30,000  เหรียญสหรัฐฯ  ตามที่ศาลเห็นสมควรและ

เพ่ือประโยชนแหงอนุมาตรานี้  สวนตางๆ  ทั้งหมดของงานที่ไดมาจากการรวบรวมหรืองานที่

ไดรับมาจากงานอื่นใหถือวาประกอบเปนงานเดียว 

(2)  ในกรณีซึ่งเจาของลิขสิทธิ์ไดรับภาระการพิสูจนและศาลเห็นวาการละเมิดไดกระทํา

โดยจงใจ  ศาลอาจใชดุลพินิจกําหนดเพ่ิมจํานวนคาเสียหายตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเปนจํานวนไม

เกิน  150,000  เหรียญสหรัฐฯ  ในกรณีที่ผูทําละเมิดมีหนาที่ที่จะตองพิสูจนและศาลเห็นวาการ

กระทําของผูทําละเมิดนั้นกระทําโดยมิไดรูหรือไมมีเหตุที่จะเชื่อไดวาการกระทําของตนเปนการ

ละเมิดลิขสิทธิ์  ศาลอาจใชดุลพินิจในการพิจารณาปรับลดคาเสียหายตามกฎหมายใหเหลือเปน

จํานวนไมนอยกวา  200  เหรียญสหรัฐฯ  ก็ได  นอกจากนี้ศาลอาจจะสั่งยกเลิกคาเสียหายตาม

กฎหมายในกรณีใดๆ  ซึ่งผูทําละเมิดเชื่อและมีเหตุที่จะเชื่อเชนน้ันวาการใชงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น

เปนการใชโดยชอบภายใตมาตรา  107  หากผูละเมิดเปน   
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(i)  ลูกจางหรือตัวแทนของสถาบันการศึกษาที่ มิไดมุงหวังกําไร  

หองสมุด  หรือในการรวบรวมภายในขอบเขตของการจางซึ่งนายจางละเมิดโดยทําซ้ําซึ่งงานอัน

เปนสําเนาจําลองงานหรือการบันทึกเสียง  หรือ 

(ii)  ในรูปแบบการเผยแพรตอสาธารณะที่เปนการกระทําตามปกติโดย

มิไดมุงคากําไร  (ตามที่ไดนิยามไวในอนุมาตรา  (g)  ของมาตรา  128)  โดยไดกระทําละเมิด

ดวยการแสดงงานวรรณกรรมที่ไมเปนนาฏกรรมซึ่งไดโฆษณาแลวหรือโดยการทําซ้ําการแสดงที่

ถายทอดรวมกันเปนการแสดงนั้น 

(d)  คาเสียหายเพ่ิมเติมในกรณีเฉพาะ 

ในกรณีใดๆ  ที่ศาลเห็นวาจําเลยไดอางวาตนเปนผูไดรับอนุญาตใชสิทธิในงานอันมี

ลิขสิทธิ์ซึ่งไดรับการยกเวนตามมาตรา 110  (5)  โดยไมมีเหตุสมควรที่จะเชื่อไดวาไดรับการ

ยกเวนตามมาตราดังกลาว  โจทกมีสิทธิที่จะไดรับคาเสียหายเพิ่มเติมเปนสองเทาของคา

อนุญาตใหใชสิทธิ  ซึ่งผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิจะตองชําระใหแกโจทกสําหรับการใชสิทธินั้น

เปนระยะเวลาไมเกิน  3  ป 

จากบทบัญญัติมาตรา  504  นี้สามารถแยกประเภทของคาเสียหายตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ไดดังนี้ 

1.  คาเสียหายตามมาตรา  504  ใน  ขอ  (A)  สามารถแบงไดดังนี้ 

1.1  คาเสียหายตามจริง  (actual  damages) 

  โดยทั่วไป  คาเสียหายตามจริงมักจะปรากฎในลักษณะของผลกําไรที่เจาของ

ลิขสิทธิ์ตองสูญเสียไปจากการกระทําอันเปนละเมิดลิขสิทธิ์ตองานอันมีลิขสิทธิ์  ในการคํานวน

คาเสียหายตามจริงนั้นอาจจะกระทําไดโดยการเปรียบเทียบตนทุน  ราคาตลาด  รายไดที่คาดไว
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และผลจากการขาย4  ในกรณีของคาเสียหายตามจริงนี้  แมวากฎหมายจะมิไดกําหนดวาเจาของ

ลิขสิทธิ์มีสิทธิเรียกคาเสียหายในพฤติการณพิเศษไดแตคาเสียหายดังกลาวนั้นอาจจะเรียกรอง

จากผูกระทําละเมิดได  หากวาเจาของลิขสิทธิ์ในฐานะผูเสียหายสามารถพิสูจนใหศาลเห็นวาและ

คาเสียหายดังกลาวนั้นไมไกลตอเหตุ  (not  regarded  as  too  remote)5  ในคดี  Atlantic  

Monthly  v.  Post  Pub.  Co.,6  โจทกเปนเจาของลิขสิทธิ์ในบทความเกี่ยวกับนาย  Al  Smith  

ผูวาการรัฐนิวยอรกและเปนผูสมัครชิงตําแหนงประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐฯ  จําเลยไดทํา

การตีพิมพและเผยแพรบทความดังกลาวกอนที่โจทกจะไดทําการเผยแพรบทความนั้น  โจทกได

เรียกคาเสียหายเปนมูลคา  10,000  เหรียญสหรัฐฯ  และยังเรียกคาเสียหายอีก  3,500  เหรีญ

สหรัฐฯ  เปนคาเสียหายพิเศษเพิ่มเติมจากการที่โจทกตองเปลี่ยนแผนสําหรับนิตยสารฉบับ

ตอไป  ในกรณีที่คาเสียหายพิเศษเปนคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมิไดเกี่ยวพันโดยตรง

จากการละเมิดลิขสิทธิ์  เชน  คาเสียหายที่กระทบตอจิตใจนั้นอาจจะเรียกใหผูทําละเมิดชําระได

หาวาคาเสียหายนั้นไมไกลกวาเหตุ7 

1.2  กําไรของผูเสียหาย 

กําไรของผูเสียหายนั้นคือ  รายไดที่ผูทําละเมิดลิขสิทธิ์ไดรับหลังจากหักลบกับ

ตนทุนในการทําสินคาละเมิดดังกลาว8  กฎหมายกําหนดโจทกมีหนาที่นําสืบถึงผลกําไรของ

จําเลย  วามีมูลคาเพียงใด  จากนั้นจะใหจําเลยนําสืบเพ่ือหักลางมูลคากําไรที่โจทกกลาวอางมา  

ในการนําสืบเพ่ือหักลางของกําไรน้ัน  กฎหมายกําหนดแนวทางในการพิสูจนไวโดยจําเลย

                                                 
4   Richard  Stim,  Intellectual  Property:  Patent,  Trademark  and  Copyright, (New  York:  

West  Thomson,  2001) , p.  192 
5  Dan  B.  Dobbs,  Remedies:  Damages-Equity-Restitution,  (Minnesota:  West  Publishing  

&  Co.,  1973) ,  p.  448 
6   Ibid.,  p.  448 
7   Ibid,.  p.  448 
8  Dan  b.  dobbs,  Remedies:  Damages-Equity-Restitution,  p.  454    
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สามารถนําสืบคาใชจายที่ตนไดจายไปและองคประกอบอ่ืนๆ  ที่ทําใหเกิดผลกําไรนั้น  อยางไรก็

ดี  กฎหมายมิไดกําหนดวาคาใชจายใดบางที่จําเลยสามารถนํามาใชหักจากคาเสียหายได  หาก

พิจารณาจากคําพิพากษาของศาลจะพบวาคาใชจายทุกอยางที่พิสูจนแลววามีจํานวนที่แนนอน

และสมเหตุสมผลในการผลิตและการขายงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นสามารถนํามาหักลางคาเสียหาย

จากผลกําไรของผูทําละเมิดได  ตัวอยางของคาใชจายตางๆ  ที่อาจนํามาใชพิสูจนหักลางมูลคา

ของยอดรวมไดรวม  คาสิทธิ  คาโฆษณา  และคาใชจายอันจําเปนในการผลิตงานที่ละเมิด

ลิขสิทธิ์9  ขอที่นาสังเกตประการหนึ่งก็คือคดี  Alfred  Bell  &  Co.  v.  Catalda  Fine  Arts,  

86  F.  Supp.  399  (D.N.Y.  1949)10  ศาลปฎิเสธที่จะใหโจทกจะไดรับคาเสียหายจากผล

กําไรของสินคาที่ผูละเมิดยังไมไดขาย  เพราะศาลยังไมไดกําไรจากสินคาที่คางอยู  จําเลยจึง

สามารถนําสืบจํานวนสินคาที่ยังไมไดนําออกขายเพื่อจะไดหักลางมูลคาของยอดรวมกําไรของ

ตัวเองได 

หรือในคดี  Sheldon  v.  Metro-Goldenwyn  Picture  Corp.  772  F.  2d  

505,  516  (9th  Cir,  1985)11  จําเลยไดนํานวนิยายของโจทกมาสรางเปนภาพยนตรโดยได

ดัดแปลงเนื้อหาสาระในนวนิยายฉบับด้ังเดิม  ภาพยนตรเร่ืองน้ีโดงดังและไดรับรายไดมหาศาล  

แมจําเลยจะพิสูจนวา  สาเหตุที่ทําใหภาพยนตรเร่ืองนี้ประสบความสําเร็จคือ  การดัดแปลง

เน้ือหาและการใชนักแสดงนําที่มีชื่อเสียง  ศาลก็ยังตัดสินใหโจทกไดรับคาเสียหายเปนมูลคา  

20%  จากเงินกําไรที่ไดรับจากภาพยนตร  โดยศาลไดนําคดีนี้มาพิจารณาเปรียบเทียบซึ่งกับอีก

คดีหน่ึง  โดยสองคดีนี้มีความคลายคลึงกันคือเปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์  ซึ่งคดีนี้จําเลย

ไดดัดแปลงจากของโจทกเปนภาพเคลื่อนไหว  (motion  picture)  จากนั้นศาลจึงตัดสินคดี    
                                                 

9  Marshall  Leaffer,  Understanding  Copyright  Law,  (New  York:  Matthew  Bender  &  
Co.,  Inc.,  1995),  p.  303 

10   Dan  b.  Dobbs,  Remedies:  Damages-Equity-Restitution,  p.  454   
11  Marshall  Leaffer,  Understanding  Copyright  Law,  (New  York:  Matthew  Bender  &  

Co.,  Inc.,  1995),  p.  303-304   
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Sheldon  v.  Metro-Goldenwyn  Picture  Corp.  772  F.  2d  505,  516  (9th  Cir,  1985)

วา  ศาลยืนยันหลักการที่วาเมื่อมีหลักที่สมเหตุสมผล  สําหรับการแบงปนผลประโยชน  ศาลก็

จะพยายามใชหลักเกณฑนั้น  โดยจะไมกําหนดคาปรับเกินควรแกการกระทําของจําเลย 

2.  คาเสียหายตามมาตรา  504  ใน  ขอ  (b)  คาเสียหายตามกฎหมาย  

(statutory  damages) 

โดยทั่วไปคาเสียหายตามกฎหมายถูกกําหนดไววาจะตองไมนอยกวา  750  

เหรียญสหรัฐฯ  และตองไมเกิน  30,000  เหรียญสหรัฐฯ  ตามแตดุลพินิจของศาลจะเห็นสมควร  

หากผูทําละเมิดจงใจกระทําความเสียหายใหเกิดขึ้น  กฎหมายใหอํานาจที่จะลงโทษไดถึง  

150,000  เหรียญสหรัฐฯ  มีคดีหน่ึงศาลกําหนดคาเสียหายตามกฎหมายเปนมูลคาถึง  31.7  

ลานเหรียญสหรัฐฯโดยที่ขอเท็จจริงของกรณีนี้  จําเลยไดทําละเมิดโดยการแพรภาพแพรเสียง

ละครเรื่องหนึ่งตอสาธารณชน  ศาลกําหนดใหจําเลยตองชดใชคาเสียหายแกโจทกเปนมูลคา  

70,000  เหรียญสหรัฐฯ  ตอการแพรภาพแพรเสียง  1  ครั้ง  โดยจําเลยทําการแพรภาพแพร

เสียงจํานวน  440  ครั้ง12 

  ในการเรียกคาเสียหายตามกฎหมายนี้  หากผูทําละเมิดนั้นกระทําไปโดยที่มิได

รูหรือมิอาจรูไดวาการกระทําของตนเปนการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ในงานของผูอ่ืน  ศาลอาจจะ

ลดคาเสียหายตามกฎหมายนี้ลงได  ทั้งน้ี  ศาลจะลดคาเสียหายตามกฎหมายลงไดแตตองไมต่ํา

กวา  200  เหรียญสหรัฐฯ  อยางไรก็ตามผูทําละเมิดนั้นไมสามารถอางความไมรูกฎหมายเปน

เหตุบรรเทาโทษได13 

 

                                                 
12  Deborah  e.  Bouchoux,  Intellectual  Property:  the  Law  Of  Copyright,  (New  York:  

West  Thomson,  2003)  p. 220  
13  Richard  Stim,  Intellectual  Property:  Patent,  Trademark  and  Copyright, (New  York:  

West  Thomson,  2001) , p.  192 
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3.  คาใชจายและคาทนายความ 

   มาตรา  50514  มีหลักเกณฑดังนี้ 

ในการดําเนินคดีความแพงภายใตพระราชบัญญัตินี้  ศาลอาจจะอนุญาตให

ผูเสียหายเรียกคาเสียหายไดจากคาใชจายที่เกิดขึ้นอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิกับคูความ

อีกฝายเวนแตวาคูความฝายนั้นเปนสหรัฐฯ  หรือเจาหนาที่ของสหรัฐฯ  เวนแตจะกําหนดไวเปน

อยางอ่ืนในกฎหมายนี้  ศาลอาจจะกําหนดใหคูความที่ชนะคดีไดรับคาเสียหายจากคา

ทนายความในจํานวนที่เหมาะสมโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายนั้นดวย 

คาใชจายตามมาตรานี้  ตองเปนคาใชจายที่เกิดจากการที่เจาของลิขสิทธิ์นั้น

ตองเสียไปในการติดตามและบังคับตามสิทธิ  รวมถึงคาฤชาธรรมเนียม  คาธรรมเนียมอ่ืนๆ  คา

คัดถายตางๆ  คาเดินทางและอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ  สําหรับกรณีคาทนายความนั้นศาลจะกําหนด

ใหแกคูความที่เปนฝายชนะคดีเทานั้น  ดังน้ันคาเสียหายในกรณีนี้สามารถจะเรียกรองไดทั้ง

โจทกหรือจําเลยซึ่งเปนผูชนะคดี  โดยทั่วไป  หากในคดีจําเลยเปนฝายชนะคดีศาลจะกําหนด

คาเสียหายในกรณีที่เปนคาทนายความใหแกจําเลยเฉพาะกรณีที่โจทกนําคดีมาฟองรองโดยไม

สุจริต15  ในคดี  Fogerty  v.  Fantasy  Inc.,  114  s.  Ct.  1023  (1994)  ศาลสูงของประเทศ

สหรัฐฯ  ไดพิจารณาหลักการพิจารณากําหนดคาทนายความใหแกคูความที่ชนะคดีใหม  โดยที่

ศาลสูงมองวาในการปฎิบัติตอคูความที่ชนะคดีมีสิทธิที่จะไดรับคาทนายความนั้นตองเปนและมี

มาตรฐานอยางเดียวกันไมวาคูความฝายที่ชนะคดีนั้นจะเปนโจทกหรือจําเลย16  ผลของคํา

พิพากษาในคดีนี้ทําใหจําเลยไดรับการชดเชยคาทนายความเปนมูลคา  1.34  ลานเหรียญ

สหรัฐฯ  ศาลสูงดังกลาวยังไดตีความมาตรานี้วา  ศาลมีอํานาจที่จะใชดุลยพินิจตามที่ศาล
                                                 

14  โปรดดูตัวบทของมาตรานี้ในภาคผนวก  
15  Marshall  Leaffer,  Understanding  Copyright  Law,  (New  York:  Matthew  Bender  &  

Co.,  Inc.,  1995),  p.  306 
16  Richard  Stim,  Intellectual  Property:  Patent,  Trademark  and  Copyright, (New  York:  

West  Thomson,  2001) , p.  193  
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เห็นสมควรวาจะกําหนดจํานวนคาใชจายในสวนคาธรรมเนียมทนายความใหคูความฝายที่ชนะ

คดีหรือไมก็ได  ไมใชกรณีที่บังคับใหศาลจะตองกําหนดคาใชจายสวนน้ีใหแกคูความฝายที่ชนะ

คดีโดยอัตโนมัติ17  นอกจากนี้ในการที่ศาลจะพิจารณากําหนดมูลคาของคาเสียหายจากคา

ทนายความใหแกคูความฝายที่ชนะคดีนั้น  ศาลจะพิจารณาความสามารถและชื่อเสียงของ

ทนายความ  คาจางทนายความที่แทจริง  ปริมาณงานที่ทําและผลสําเร็จในการวาความประกอบ
18 

3.1.3  หลักการพิจารณาคาเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธ์ิของศาลประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

ตามที่ไดแยกประเภทของคาเสียหายขางตนแลว  ตอมาจะศึกษาถึงแนวทางการ

พิจารณาคาเสียหายตางๆ  ของกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศสหรัฐฯ  โดยใชแนวทางจากคํา

พิพากษาตางๆ  ผนวกกับตีความพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้ 

3.1.3.1  การพิจารณาในกรณีคาเสียหายที่แทจริง  ตามมาตรา  504   

คาเสียหายที่แทจริงจะตองใชคืนใหแกเจาของลิขสิทธิ์เพ่ือเยียวยาความเสียหาย

ที่เกิด   

ในกรณีที่เปนการยากหรือไมสามารถที่จะนําสืบกําไรที่ผูเสียหายตองขาดไป

จากการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์  ผูเสียหายอาจจะไดรับการเยียวความเสียหายจากเกณฑ

คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิ  (licencing  fee)  ก็ได19  มาตราตางๆ  ในการกําหนด

คาเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ปรากฎมีดังนี้ 
                                                 

17  Marshall  Leaffer,  Understanding  Copyright  Law,  (New  York:  Matthew  Bender  &  
Co.,  Inc.,  1995),  p.  307  

18  วัส  ติงสมิตร,  ลิขสิทธิ์:  ตัวบทพรอมของสังเกต,  หนาที่  143 
19  Donald  S.  Chrisman  and Michael  A.  Jacobs,  Understanding  of  Intellectual  

Property  Law,  (New  York:  Matthew  Bender  &  Company  Inc.,  1992)  p.  247  
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1.  กรณีการขาดรายได   

ในการพิจารณาคาขาดรายไดของผูเสียหาย  ศาลของประเทศสหรัฐฯ  ได

พิจารณาองคประกอบดังนี้ 

1.1  องคประกอบดวยคุณภาพและราคาสินคา 

เจาของลิขสิทธิ์ชอบที่จะไดรับการเยียวยาคาเสียหายในสวนกําไรที่เจาของงาน

ควรจะไดรับ  ในสวนที่เกิดจากการละเมิดเทานั้น  ในกรณีที่มีผูสินคาละเมิดลิขสิทธิ์นั้นทําขึ้น

เพ่ือกลุมเปาหมายเดียวกัน  อีกทั้งสินคานั้นมีคุณภาพและราคาใกลเคียงกัน  ผูเสียหายสามารถ

ที่จะแสดงใหเห็นวาคาเสียหายของผูเสียหาย  มีมูลคาเทากับรายไดของยอดการขายของผูขาย

สินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์  ในคดี  RSO  Records,  Inc.  v.  Peri,  596  F.  Supp. 849,  863,  

225  (S.D.N.Y.  1984)20  ในคดีนี้ศาลเห็นวา  สมเหตุสมผลแลวที่มูลคาความเสียหายของ

โจทกมีมูลคาเทากับยอดขายสินคาของจําเลย  ในงานสิ่งบันทึกเสียงที่กระทําโดยละเมิดลิขสิทธิ์

ของโจทก  หรือในกรณีที่สินคาผลิตขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์มีคุณภาพ  ราคา  และวัตถุประสงค

การใชงานแตกตางกัน  อีกทั้งมีกลุมเปาหมายคนละกลุม  จะตองมีการพิจารณาเพื่อหาราคา

ขายสินคาที่เหมาะสมของสินคานั้น21  ในคดี  Steven  Linen  Associates,  v.  Mastercraft  

Corp.,  656  F.  2d  11,  210 U.S.P.Q. 865  (2d  Cir.  1981)22  ศาลชั้นตนในคดีนี้เห็นวา  

การคํานวนความเสียหายของโจทกจากหลักการที่วา  ยอดขายของจําเลยถือเปนมูลคาความ

เสียหายของโจทกนั้นถือเปนการคาดการณที่สูงเกินไป  เพราะราคาขายของจําเลยนั้นถูกกวา

ราคาขายของโจทกและตนทุนการผลิตของจําเลยนั้นยอมจะไดถูกกวาตนทุนการผลิตของโจทก

                                                 
20  Ibid,  p.  247 
21   Ibid,  p.  248 
22  Ibid,  p.  248 
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ดวย  ดังน้ัน  กําไรของจําเลยจึงสูงกวากําไรที่โจทกจะหาได  ตอมาศาลอุทธรณไมเห็นดวยกับ

คําพิพากษาของศาลชั้นตนดังกลาว  ศาลอุทธรณเห็นวา  วิธีการพิจารณาการขาดรายไดของ

โจทกนั้นจะตองพิจารณาวา  โจทกเปนผูผลิตและขายสินคาตางๆ  ที่ผลิตขึ้นโดยจําเลย  

เพราะวาลูกคาของโจทกเปนผูตองการสินคา  แตโจทกตองสูญเสียราคาไดจากลูกคาเหลาไป  

เพราะลูกคาของโจทกหันไปซ้ือสินคาจากจําเลยซึ่งผลิตสินคาขึ้นมา  แนวการพิจารณานี้ได

นําไปใชกับอีกคดีหน่ึง  คือ  คดี  Taylor  v.  Meirck,  712  F.  2d  112,  219  U.S.P.Q.  420  

(7th  Cir.  1983)23  คดีนี้จําเลยตอสูวา  การขายสินคาของจําเลยนั้นไมไดกระทบตอการขาย

ของโจทกเพราะขายในกลุมเปาหมายที่ตางกัน  ศาลคดีนี้เห็นวาราคาขายที่แตกตางกันทําให

ประชาชนผูที่ควรจะซื้อแผนที่ที่โจทกผลิตและขายในราคา  10  เหรียญสหรัฐฯ  นั้นหันไปซื้อ

แผนที่แบบเดียวกันซึ่งผลิตโดยจําเลย  และมีราคาเพียง  4  เหรียญสหรัฐฯ  และแมวาแผนที่ที่

จําเลยผลิตจะวาวางจําหนายในคนละสถานที่กับสินคาของโจทกก็ตาม 

1.2  องคประกอบอ่ืนนอกจากองคประกอบเรื่องราคา 

ในการพิจารณากําหนดคาเสียหายจากการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์  นอกจาก

องคประกอบดานราคา  คุณภาพสินคา  และกลุมเปาหมายระหวางผูเสียหายและผูทําละเมิด

แลว  ศาลประเทศสหรัฐฯ  ยังพิจารณาองคประกอบอื่นดวย  เชนในคดี  Goldenberg  v.  Doe,  

731  F.  Supp.  1155  (E.D.N.Y.  1990)24  นักแสดงตลกไดเรียกคาเสียหายจากการละเมิด

ลิขสิทธิ์ซึ่งจําเลยไดกระทําซ้ําการแสดงของโจทก  โดยทําการบันทึกสําเนาวีดีโอเทปและนําออก

ใหเชา  ผลจากการกระทําละเมิดดังกลาวทําใหนักแสดงตองเสียหายเพราะมีผูเขาชมการแสดง

ของโจทกนอยลง  โจทกนําสืบตอศาลวา  การทําซ้ําการแสดงดังกลาว  และนําออกใหเชานั้น

                                                 
23  Ibid,  p.  248 
24  Ibid,  p.  248 
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เปนเหตุใหตองขาดรายได  เพราะผูชมเลือกที่จะเชาวีดีโอดังกลาวแทนที่จะมาชมการแสดงสด  

ศาลตัดสินวา  การนําสืบของโจทกนั้นเปนการไกลกวาจะคาดการณได  เพราะการเลือกการ

รับชมการแสดงสดของโจทกหรือไมนั้น  สามารถเกิดขึ้นไดจากหลายปจจัยไมใชเพียงเพราการ

กระทําของจําเลยเทานั้น  และในคดี  Gund,  Inc.  v.  Swank,  Inc.,  676  f.  Supp.  1233,  

5  U.S.P.Q.  1070  (S.D.N.Y.  1987)25  จําเลยในคดีนี้ผลิตตางหูซึ่งเปนการทําซ้ําตางหูของ

โจทก  โดยสินคาของจําเลยนั้นมีคุณภาพต่ํากวาคุณภาพสินคาของโจทกมาก  อีกทั้งราคาขาย

ของจําเลยนั้นยังสูงกวาราคาสินคาของโจทกดวย  แตจําเลยก็ยังมีลูกซื้อสินคาของจําเลยเปน

จํานวนมาก  ดังน้ัน  ศาลในคดีนี้จึงพิจารณากําหนดคาเสียหายใหแกโจทกโดยพิจารณาปจจัย

ที่วาลูกคาเลือกที่จะซื้อสินคาจากจําเลยเทานั้น  แมสินคาจะดอยคุณภาพและราคาสูงกวาสินคา

ของโจทกก็ตามนั่นหมายถึงลูกคาเชื่อใจจําเลยมากกวาโจทก  ดังน้ันการทําละเมิดของจําเลยจึง

ไมใชปจจัยสําคัญที่ทําใหยอดขายของโจทกลดลง       

นอกจากองคประกอบขางตน  ในการพิจารณกําหนดคาเสียหายจากการขาด

รายไดของโจทกนั้น  ศาลจะพิจารณาจากผลกําไรสุทธิ  (net  profit)  ที่โจทกตองสูญเสียไป

กลาวคือศาลจะหักลบจํานวนตางๆ  ออกจากรายไดเบื้องตน  (gross  revenues)  ที่โจทกอาจ

ไดรับเพ่ือใหไดจํานวนผลกําไรสุทธิ  โดยผลกําไรสุทธิดังกลาวศาลถือเปนมูลคาของความ

เสียหายที่โจทกมีสิทธิไดรับ26 

2.  เกณฑคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิ  (licencing  fee) 

  ในการพิจารณาคาเสียหายสวนน้ี  ศาลจะพิจารณาจากคาธรรมเนียมการ

อนุญาตใหใชสิทธิ  ที่โจทกใชเรียกเก็บจากบุคคลผูไดที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธินั้นและอนุญาต

                                                 
25  Ibid,  p.  248 
26  Ibid,  p.  250  
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ใหจําเลยนําสืบหักลางวาคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิที่ไมเปนธรรมน้ันควรเปนอยางไร27 

  ในคดี  Kleier  Advertising  Co.,  Inc.  v.  James  Miller  Chevrolet,  Inc.,  

722  F.  Supp.  1577  14  U.S.P.Q.  2d  1061  (N.D.  ILL.  1989)28  ศาลในคดีนี้กําหนด

คาเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทกโดยใชเกณฑคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิ  

โดยศาลกําหนดใหโจทกไดรับคาเสียหายจากคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิ  ที่จําเลยควร

จะตองจายใหแกโจทกเปนคาเสียหายตามจริงและใหโจทกมีสิทธิไดรับสวนแบงจากการขาย

รถยนตของจําเลยซึ่งเปนผลมาจากการทําละเมิดลิขสิทธิ์ในงานโฆษณา  ศาลไดปฎิเสธขอ

โตแยงของจําเลยที่วา  โจทกไดรับการเยียวยาจากผลกําไรของจําเลยสองครั้ง  ศาลใหเหตุผลวา  

เกณฑคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิแสดงใหเห็นถึงการไดรับตนทุน  ซึ่งแตกตางจากผล

กําไรที่โจทกมีสิทธิไดรับจากการขายของจําเลย  โดยที่ผลกําไรน้ันเปนผลมาจากการได

ประโยชนจากการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก29  

  หากเปนการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์แตบางสวน  การนําเกณฑคาธรรมเนียมการ

อนุญาตใหใชสิทธิมาพิจารณากําหนดคาเสียหายมีในคดีจะสามารถศึกษาไดจาก  คดี  Frank  

Music  Corp.  v.  Metro-Goldwyn-Mayer,  inc.,  772  F.  2d  505,  227 U.S.P.Q.  687  

(9th  Cir.  1985)30  ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณปฎิเสธที่จะใหโจทกไดรับคาเสียหายจาก

คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิเต็มจํานวน  โดยศาลทั้งสองเห็นวาการที่จําเลยนําเพลงของ

โจทกมาใชในละครเวทีของจําเลยนั้นไมไดเปนผลกระทบตอสาระสําคัญของงานเพลงของโจทก  

เพราะการนําเพลงของโจทกมาใชในละครเวทีนั้นเปนการใชเพียงสวนนอยในงานละครเวที

                                                 
27  Ibid,  p.  251 
28  Ibid,  p.  251 
29  Ibid,  p.  251 
30  Ibid,  p.  251 
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ทั้งหมด 

3.  เกณฑราคาตลาด  (Market  Value) 

  โดยปกติแลวหลักเกณฑนี้มักจะพบมากในกรณีของสิทธิบัตร  แตศาลประเทศ

สหรัฐฯไดนําหลักเกณฑนี้มาใชในคดี  Sid  &  Marty  Krofft  Television  v.  McDonalds  

Corp.  562  F.  2d  1157,  196  U.S.P.Q.  97  (9th  Cir.  1977)31  ศาลในคดีนี้เห็นวา

คาเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถกระทําไดโดยใชเกณฑราคาตลาด  ในคดีนี้ศาลวาง

หลักวาเกณฑราคาตลาดหรือมูลคาของการใชงานนั้นควรจะตองเปนสวนหนึ่งมูลคางานของ

โจทก  การประเมินมูลคาของการใชงานน้ันทําไดจากการพิจารณามูลคาที่ผูจะซ้ือควรจะตอง

จายใหผูจะขาย  และในคดี  Business  Trends Analysts  Inc.  v.  The  Freedonia  Group  

Inc.,  887  F.  2d  399  12  U.S.P.Q.  2d  1457  (2d  Cir.  1989)32  คดีนี้โจทกมิไดนําสืบ

ใหเปนที่พอใจแกศาลไดวาการทําละเมิดของจําเลยกอใหโจทกเสียหายอยางไร  ศาลในคดีนี้

กําหนดใหโจทกไดรับคาเสียหายจากเกณฑราคาตลาดซึ่งคํานวนจากมูลคาการใชงานและสวน

กําไรของจําเลย  มูลคาของการใชงานในคดีนี้คํานวนโดยพิจารณามูลคาเต็มของสินคาลบดวย

ราคาจริงและคูณดวยจํานวนสินคาที่ทําละเมิด 

3.1.3.2  ผลกําไรของผูทําละเมิด 

  ในการพิสจูนผลกําไรของผูทําละเมิด  เจาของลิขสิทธิ์ตองนําสืบพิสูจนถึง

ผลรวมรายไดของผูกระทําละเมิดลิขสิทธิ์  และผูกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ตองนําสืบพิสจูนหักลาง

มูลคากําไรที่โจทกนําสืบมา33 

                                                 
31  Ibid,  p.  252 
32  Ibid,  p.  254 
33  Ibid,  p.  256 
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  1.  ผลรวมรายได  (Gross  Revenue) 

  กฎหมายกําหนดใหโจทกเปนผูมีหนาที่ในการนําสืบผลรวมรายไดจําเลยจาก

การกระทําละเมิดลิขสิทธิ์  โจทกไมจําเปนตองพิสูจนใหเห็นถึงผลกําไรสุทธิของจําเลย  

โดยทั่วไปโจทกจะนําสืบผลรวมรายไดของจําเลยจากจํานวนสินคาที่จําเลยขายไดคูณกับราคา

ขายของสินคาละเมิดลิขสิทธิ์  การนําสืบผลรวมรายไดของจําเลยจะกระทําไดยากมากขึ้น  หาก

การละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไมใชขายสินคาโดยตรง   

  ในคดี  Estate  of  Vane  v.  The  Fair,  Inc.,  849  F.  2d  186,  7  

U.S.P.Q.  2d  1479  (5th  Cir.  1988)34  คดีนี้โจทกทําหนาที่ถายสินคาของจําเลย จําเลยนํา

ภาพนั้นไปใหบริษัทโฆษณาใชงานโดยมิไดรับอนุญาตจากโจทก  โจทกไมสามารถนําสืบใหศาล

เห็นถึงยอดรวมของจําเลยได  ดังนั้นศาลจึงไมอนุญาตใหโจทกไดรับคาเสียหายจากผลกําไรของ

จําเลย 

  2.  ตนทุนของรายได  (Costs) 

  โจทกสามารถพิสูจน  ผลรวมรายไดของจําเลยได  จําเลยตองพิสูจนคาใชจาย

ตนทุนที่เสียไปเพ่ือหักลางมูลคาของผลรวมรายได  อาทิเชน  คาเชาโกดังเก็บสินคาละเมิด

ลิขสิทธิ์35 

  3.  การแบงสรร  (Apportionment)  

  หากจําเลยไดเพ่ิมมูลคาของสินคาที่ละเมิดลิขสิทธิ์จําเลยจะตองนําสืบใหศาล

เห็นถึงมูลคาของสวนที่ตนไดเพ่ิมเขาไปในสินคาละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเปนจํานวนเทาใด  ทั้งน้ีเพ่ือ
                                                 

34  Ibid,  p.  256 
35  Ibid,  p.  257 
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ประโยชนการแบงสรร  สวนรายไดของจําเลยที่ไดรับจากการทําละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของ

โจทก  ในคดี  Gaste  v.  Kaiserman,  863  F.  2d  1061,  1069,  9  U.S.P.Q.  2d  1300,  

1307  (2nd  Cir.  1988)36  ศาลวางหลักไววา  จําเลยจะมีสิทธิพิสูจนเพ่ือแยกสวนกําไรไดเม่ือมี

หลักฐานที่เพียงพอที่จะพิสูจนถึงความยุติธรรมของการแบงแยกสวนกําไรนั้นโดยที่จําเลยตอง

แสดงวาผลกําไรใดๆ  แกเจาของลิขสิทธิ์จะไดรับน้ันเปนผลกําไรจากการที่จําเลยใชประโยชน

จากงานอันมีลิขสิทธิ์โดยมิชอบ 

  4.  ผลกําไรทางออม  (Indirect  Profits) 

  ในกรณีที่จําเลยมีกําไรสวนอ่ืนซึ่งไดรับจากการใชงานที่เกิดขึ้นจากการละเมิด

ลิขสิทธิ์ในธุรกิจอ่ืนๆ  ของจําเลย  โจทกอาจไดรับการเยียวยาจากกําไรสวนนั้น  หากโจทก

พิสูจนไดวากําไรเหลานั้นเกี่ยวของหรือเปนผลจากการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ของตน 

  ในคดี  Frank  Music  Corp.  v.  Metro-Goldenwyn-Mayer,  Inc.,  772  (9th  

Cir,  1985)37  โจทกขอใหศาลสั่งใหจําเลยชําระคาเสียหายจากสวนแบงกําไรจากโรงแรมและ

คาสิโนของจําเลย  เพราะจําเลยไดละเมิดลิขสิทธิ์ในการแสดงของโจทก  โดยจําเลยไดนําการ

เทปวีดีโอบันทึกการแสดงของโจทกไปเปดที่โรงแรมและคาสิโนเพ่ือเรียกลูกคาใหเขามาใช

บริการ  ศาลเห็นวาเจาของลิขสิทธิ์ควรไดรับการเยียวยาผลกําไรที่เกิดขึ้นจากธุรกิจโรงแรมและ

คาสิโนของจําเลย  เพราะโจทกสามารถแสดงใหศาลเห็นวาจําเลยเคยไดเปดเผยขอมูลใน

รายงานประจําปของตนวารายไดหลักของโรงแรมมาจากสวนบันเทิงที่ใหบริการในโรงแรม  ใน

กรณีนี้ศาลเห็นวาการแสดงซึ่งเปนลิขสิทธิ์ของโจทกนั้นสงผลใหจําเลยมีรายไดมากขึ้น 

 
                                                 

36  Ibid,  p.  258 
37  Ibid,  p.  258-259 
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3.1.3.3  คาเสียหายตามกฎหมาย 

  มาตรา  504  (c)(1)  อนุญาตใหเจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะเลือกรับคาเสียหาย

ตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว  เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิที่จะเลือกรับคาเสียหายตามกฎหมายได

แมวาตนจะไมไดพิสูจนถึงคาเสียหายที่แทจริงก็ตาม  กฎหมายกําหนดใหเปนสิทธิของโจทกใน

อันที่จะเลือกรับคาเสียหายตามกฎหมายโดยที่โจทกมีสิทธิที่จะเลือกรับคาเสียหายดังกลาว  ณ  

เวลาใดๆ  กอนที่จะมีคําพิพากษากําหนดคาเสียหายตามกฎหมาย38   

  ในคดี  RSO  Records,  Inc.  v.  Peri,  596  F.  Supp.  849,  862,  225  

U.S.P.Q.  407,  41+  (S.D.N.Y.  1984)39  ศาลวางหลักวา  การประเมินมูลคาเพื่อกําหนด

จํานวนที่แนนอนของคาเสียหายตามกฎหมายนั้น  ศาลจะตองพิจารณาความสัมพันธของ

คาเสียหายตามจริงที่โจทกตองสูญเสีย  เพราะวาความเสียหายตามกฎหมายนั้นโดยมากจะใช

ในกรณีที่คาเสียหายตามจริงไมอาจคํานวนได  อยางไรก็ดี  คาเสียหายตามกฎหมายนั้นไมอาจ

แสดงใหเห็นไดเปนจํานวนแนนอนได   

องคประกอบที่ศาลใชพิจารณากําหนดมูลคาของคาเสียหายตามกฎหมายมีดังนี้ 

1.  การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ 

  ในการพิจารณากําหนดคาเสียหายตามกฎหมายนั้น  ประเด็นสําคัญประเด็น

หน่ึงที่ศาลจะพิจารณาก็คือ  งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ถูกทําละเมิดนั้นไดจดทะเบียนไวแลวภายใน

ระยะเวลา  3  เดือนนับแตวันแรกที่เผยแพรงานหรือกอนที่จะมีการทําละเมิดหรือไม  การจด

ทะเบียนลิขสิทิ์เปนเง่ือนไขสําคัญที่ใชในการพิจารณาวาเจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิเรียกคาเสียหาย

                                                 
38  Ibid,  p.  260 
39  Ibid,  p.  260 
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ตามกฎหมายไดหรือไม  โดยที่เจาของลิขสิทธิ์จะเรียกคาเสียหายไดก็ตอเม่ือเจาของลิขสิทธิ์นั้น

ไดจดทะเบียนลิขสิทธิ์แลวเทานั้น40 

2.  เจตนาในการทําละเมิด 

    เจตนาในการทําละเมิดลิขสิทธิ์เปนองคประกอบหนึ่งที่ศาลจะใชในการพิจารณา

เพ่ือกําหนดมูลคาของคาเสียหายตามกฎหมาย  เพราะหากจําเลยจงใจกระทําละเมิดแลวศาล

สามารถพิจารณากําหนดคาเสียหายตามกฎหมายใหสูงขึ้นดวย  คําวา  จงใจ  นี้  ศาลในคดี  

Broadcast  Music  Inc.  v.  Xanthas  Inc.,  855  F.  2d  233,  236,  8  U.S.P.Q.  2d  

1254,  1256  (5th  Cir.  1988)41  ไดกําหนดหลักเกณฑพิจารณาไววา  จงใจ  หมายถึงผูทํา

ละเมิดรูอยูแลววาการกระทําของตนเปนการละเมิด  การนําสืบพิสูจนของโจทกเพียงแควา

จําเลยไดรูวาการกระทําของตนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนก็เเพียงพอแลว  ในคดี  

“Wow  &  Flutter  Music  v.  Len’s  Tom  Jones  Tavern,  Inc.,  606  F.  Supp  554,  

557,  226  U.S.P.Q.  795,  798  (W.D.N.Y.  1985)42  ศาลในคดีนี้เห็นวาการที่จําเลยเคยถูก

ฟองดําเนินคดีในขอหาละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทกมากอนน้ันแลว  ถือไดวาจําเลยไดรับรูอยูแลววา

การกระทําของตนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน  แมวาจําเลยจะไดโตแยงวาตนไมทราบวา

ลิขสิทธิ์จะคุมครองไปถึงงานเพลงที่อยูในตูเพลงดวย 

3.1.3.4  คายใชจายและคาทนายความ 

ตามที่ไดกลาวอางขางตนแลววา  โดยทั่วไปศาลมักจะกําหนดใหคูความที่ชนะ

                                                 
40   Richard  Stim,  Intellectual  Property:  Patent,  Trademark  and  Copyright, (New  York:  

West  Thomson,  2001) , p.  132 
41  Donald  S.  Chrisman  and Michael  A.  Jacobs,  Understanding  of  Intellectual  

Property  Law,  (New  York:  Matthew  Bender  &  Company  Inc.,  1992)  p.  261 
42   Ibid,  p.  261 
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คดีไดรับคาใชจายและคาทนายความเต็มจํานวน  ในกรณีคาทนายความนั้นไดเจาของลิขสิทธิ์จะ

ไดรับการชดใชคาทนายความก็ตอเม่ือเจาของลิขสิทธิ์ไดจดทะเบียนงานอันมีลิขสิทธิ์ไวแลวเปน

เวลา  3  เดือน  นับแตการเผยแพรครั้งแรกหรือกอนจะมีการทําละเมิด43  ศาลในคดี  Milene  

Music,  Inc.  v.  Gotouco,  551  F.  Supp.  1288,  1298,  220  U.S.P.Q.  880,  888  

(D.R.I.  1982)44  ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณากําหนดคาทนายความใหแกผูชนะคดีดังนี้ 

  1.  ระยะเวลาการทํางานของทนายความ 

  2.  ความใหมและความยุงยากของคดี 

  3.  ทักษะและความรูเกี่ยวกับขอกฎหมายที่นํามาใช 

  4.  การจางทนายความตองหมดไปในทุกขอสงสัย 

5.  จํานวนคาธรรมเนียมโดยปกติ  โดยพิจารณาจากที่ศาลเคยกําหนดใหแก

คูความที่ชนะคดีในคดีที่มีรูปคดีคลายคลึงกัน 

6.  คาธรรมเนียมที่กําหนดไวอยางแนนอนและไมแนนอน 

7.  การถูกจํากัดระยะเวลา  โดยถูกจํากัดโดยลูกความหรือความเรงดวนของคดี 

8.  ระดับความซับซอนของคดีและผลลัพธที่ตามมา 

9.  ประสบการณ  ชื่อเสียง  และความสามารถของทนายความ 

                                                 
43  Richard  Stim,  Intellectual  Property:  Patent,  Trademark  and  Copyright, (New  York:  

West  Thomson,  2001) , p.  132  
44  Donald  S.  Chrisman  and Michael  A.  Jacobs,  Understanding  of  Intellectual  

Property  Law,  (New  York:  Matthew  Bender  &  Company  Inc.,  1992)  p.  266 
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10.  ความเขาใจในเนื้อหาของคดี 

11.  การสรางความสัมพันธกับคูความ 

12.  คาทนายความที่ศาลเคยกําหนดใหแกคูความที่ชนะคดีที่มีรูปคดีคลายคลึง

กัน 

 

3.2  ประเทศอังกฤษ 

3.2.1  ที่มาของคาเสียหายในกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

ในประเทศอังกฤษกฎหมายที่เกี่ยวของกับลิขสทิธิท์ี่ใชบังคับอยูในปจจุบันคือ  The  

Copyright,  Designs  and  Patents  Act,  1988  กอนหนากฎหมายฉบับนี้จะใชบังคบันั้น  

ประเทศอังกฤษมีกฎหมายละเมิดลิขสิทธิท์ี่ใชบังคับคือ  The  Copyright  Act,  1956  โดยที่

สาระสําคัญซ่ึงเกี่ยวของกับคาเสียหายในกรณีละเมิดลขิสิทธิ์ภายใตกฎหมายลิขสทิธิ์ป  ค.ศ.  

1956  มีดังนี้ 

1.  ผูเสียหายซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ไมมีสิทธิในการเรยีกรองคาเสียหาย  หากจําเลย

พิสูจนไดวา  ในเวลาที่ทําละเมิด  จําเลยไมรูหรือไมมีเหตุผลสมควรที่จะสงสัยวามีลิขสิทธิ์อยูใน

งานนั้น 

2.  คาเสียหายที่ผูเสียหายอาจเรียกไดจากการกระทําละเมิดในงานอันมีลิขสิทธิข์องตน

มีดังนี้45 

2.1  คาเสียหายตามปกต ิ

เจาของลิขสิทธิ์สามารถเลือกที่จะเรียกเอาคาเสียหายตามความเสียหายที่เขา

                                                 
45  ปยะนันท  พันธุชนะวาณิช,  “ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหายกรณีละเมิดลิขสิทธิ์” , หนา 

44-45  



 66

ไดรับเปนจํานวนหรือมูลคาเทาที่สามารถพิสูจนได  (เชน  ยอดขายที่ตองสูญเสียไป)  หรือสา

มารขอใหศาลสั่งใหผูละเมิดสงมอบซึ่งผลกําไรทั้งหมดของตนใหแกเจาของลิขสิทธิ์โดยไมคํานึง

วาเจาของลิขสิทธิ์จะสามารถทํากําไรไดเทานั้นหรือไม 

2.2  คาเสียหายที่ควรไดรบักลับคืน  (conversion  damages) 

กฎหมายลิขสทิธิ์ป  ค.ศ.  1956  ถือวาสําเนาจําลองงานที่ทําขึ้นโดยการละเมิด

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเปนทรัพยสนิของเจาของลิขสิทธิ์  ถาผูละเมิดไดทําการจําหนายหรือคากําไรจาก

งานนั้นก็ถือวาผูละเมิดไดขายสิ่งที่มิใชเปนของตน  ดังนั้น  รายไดจากการขายตองนําสง

กลับคืนมายังเจาของลิขสิทธิ์ซึ่งควรจะเปนผูมีสิทธิเหนืองานดังกลาวเหลานั้น 

2.3  คาเสียหายเพิ่มเติม  (additional  damages) 

การเรียกคาเสยีหายเพ่ิมเตมิน้ันเปนอํานาจดุลพินิจของศาล  ทั้งน้ีหากเจาของ

ลิขสิทธิต์องการที่จะเรียกคาเสียหายเพ่ิมเติมจากคาเสยีหายทั่วไป  เจาของลิขสิทธิ์ก็จะตอง

พิสูจนใหเปนที่พอใจแกศาลวา  วธิีการเยียวยาเทาที่มีอยูนั้นไมพอเพียงที่จะเยียวยาความ

เสียหายใหแกโจทกก็ได 

ในกฎหมายลิขสิทธิฉ์บบัปจจุบันไดมีการแกไขวธิีการในพิจารณากําหนด

คาเสียหายขึ้นใหมๆ  โดยสาระสําคัญของวิธีการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบบัปจจุบันจะไดแสดง

และอธิบายในหัวขอ  3.2.2   

3.2.2  ประเภทของคาเสียหายในกฎหมายลิขสิทธ์ิ 

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปจจุบันของประเทศอังกฤษ  (The  Copyright,  Designs  and  

Patents  Act  1988)  ไดวางแนวทางในการเยียวยาความเสียหายจากการกระทําอันเปนการ

ละเมิดลิขสิทธิ์อยางพอเพียงและครอบคลุม  ไมวาจะเปนการเยียวยาความเสียหายที่ขี้นกับ

เจาของลิขสิทธิ์หรือผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ  (licensee)  ประเด็นที่นาสนใจก็คือ  หากมีการ

กระทําละเมิดตองานอันมีลิขสิทธิ์แลวทั้งเจาของและผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิสามารถดําเนินคดี
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ตอผูทําละเมิดไดพรอมๆ  กัน  ทั้งน้ีขอจํากัดที่สําคัญประการหนึ่งคือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิมี

สิทธิเรียกรองการเยียวยาความเสียหายไดเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่

ตนไดรับอนุญาตใหใชสิทธิเทานั้น 

มาตรา  96  ของกฎหมายฉบับดังกลาวถือไดวาเปนกฎหมายแมบทสําหรับเจาของ

ลิขสิทธิ์ในอันที่จะทําการเรียกรองการเยียวยาความเสียหายจากผูกระทําอันเปนละเมิดตองาน

อันมีลิขสิทธิ์ของตนในขณะที่มาตรา  101  ของกฎหมายฉบับเดียวกันถือไดวาเปนกฎหมาย

แมบทสําหรับผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิในการเรียกรองการเยียวยาความเสียหายจากการกระทํา

ละเมิดตองานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ 

3.2.2.1  เจาของลิขสิทธ์ิ 

 มาตรา  9646  แหง  The  Copyright,  Designs  and  Patents  Act  1988  

ไดบัญญัติหลักไววา 

 “(1)  เจาของงานอันมีลิขสิทธิ์สามารถที่จะดําเนินคดีเกี่ยวกับการกระทําอันเปน

การละเมิดลิขสิทธิ์ได 

  (2)  การเยียวยาความเสียหายจากการกระทําอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น

สามารถทําไดในรูปแบบของคาเสียหาย  คําสั่งใหระงับการกระทํา  บัญชีกําไรของผูทําละเมิด

หรือโดยประการอื่นๆ  ที่จะสามารถกําหนดใหโจทกไดรับหากกระทําอันเปนละเมิดตองานอันมี

ลิขสิทธิ์นั้นเกี่ยวกับสิทธิทางทรัพยสินใดๆ   

  (3)  มาตรานี้ใหมีผลบังคับโดยใหขึ้นอยูบทบัญญัตินั้นๆ  ของมาตรานี้” 

 มาตรา  9747  แหง  The  Copyright,  Designs  and  Patents  Act,  1988  

ไดบัญญัติหลักไววา 

                                                 
46  โปรดดูตัวบทภาษาอังกฤษของมาตรานี้ในภาคผนวก  
47  โปรดดูตัวบทภาษาอังกฤษของมาตรานี้ในภาคผนวก  
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 “(1)  ในกรณีที่ปรากฎวาจําเลยไมทราบหรือไมมีเหตุผลที่จะเชื่อไดวาการ

กระทําของตนเปนการกระทําอันเปนละเมิดตองานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก  โจทกไมมีสิทธิที่จะ

ไดรับคาเสียหายจากจําเลย  ทั้งนี้ไมเปนการกระทบตอสิทธิของโจทกในการเรียกรองการ

เยียวยาในกรณีอ่ืนๆ   

  (2)  หากมีกรณีดังตอไปน้ีเกิดขึ้น  ศาลอาจจะสั่งใหโจทกไดรับคาเสียหาย

เพ่ิมเติม 

   (a)  การทําละเมิดตองานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเปนที่ชัดแจงและ 

(b)  มีผลประโยชนใดๆ  เกิดขึ้นจากการกระทําอันเปนละเมิดตองาน

อันมีลิขสิทธิ์ของจําเลย” 

จากกฎหมายที่สําคัญทั้งสองมาตราสามารถพิจารณาคาเสียหายทางแพงที่

เจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิจะเรียกรองและไดรับภายใต  The  Copyright,  Designs,  and  Patent  

Act,  1988  ไดดังนี้ 

1. คาเสียหายในกรณีทั่วไป 

คาเสียหายในกรณีทั่วไปในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมีหลักการและแนวคิดที่

สําคัญเชนเดียวกับการเยียวยาความเสียหายในกรณีละเมิดทั่วไป  กลาวคือ  เพ่ือเปนการ

เยียวยาใหโจทกกลับไปสูสถานะเดิมกอนที่จะมีการกระทําละเมิดเกิดขึ้น  ดังนั้น  คาเสียหาย

ทั่วไปจึงมีลักษณะเปนการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการกระทําและตองไมไกลกวา

เหตุ  (not  too  remote)48  โดยทั่วไปคาเสียหายในกรณีทั่วไปจะมีดังนี้ 

1.1 การสูญเสียกําไร  (Loss  of  Profit) 

ในการเรียกคาเสียหายทั่วไป  การคํานวนการสูญเสีย  ผลกําไรของผูเปน

เจาของลิขสิทธิ์นั้นก็เปนทางสําคัญทางหนึ่งในการเรียกคาเสียหายจากการกระทําละเมิดใน

                                                 
48  David  Bainbridge,  Intellectual  Property,  (London  :  Pitman  Publishing,  1996),  p.129    
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บางครั้งก็เปนการงายที่จะประเมินมูลคาของคาเสียหายจากการสูญเสียกําไรของเจาของลิขสิทธิ์  

หากวามีหลักฐานที่เพียงพอจะชัดแจงวาเจาของลิขสิทธิ์นั้นไดสูญเสียมูลคาของการขายงานอันมี

ลิขสิทธิ์ของตนและคิดเปนเปนมูลคาที่ชัดเจนและแนนอน ในกรณีทั่วไป  การคํานวณมูลคาของ

คาเสียหายจากการสูญเสียกําไรจะขึ้นอยูกับแนวคิดที่วางานที่เกิดเขึ้นจากการกระทําอันเปนการ

ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเกี่ยวของกับงานดั้งเดิมหรืองานอ่ืนๆ  ที่ดัดแปลงงานดั้งเดิมนั้น  (เชน  กรณี

ภาพยนตหรือสิ่งบันทึกเสียงซึ่งมีลักษณะเปนงานอื่นที่ดัดแปลงจากหรือเปนผลมาจากงาน

วรรณกรรมซึ่งถือเปนงานดั้งเดิม)  หรือไม49  ในการพิสูจนความเสียหายกําไรนั้น  ศาลของ

ประเทศอังกฤษยอมรับที่  โจทกพิสูจนการสูญเสียกําไรโดยไมตองพิสูจนใหเห็นถึงความถูกตอง

อยางละเอียด50  ประเด็นที่ยังเปนปญหาในการพิจารณากําหนดคาเสียหายจากการสูญเสียกําไร

ก็คือ   แมศาลของประเทศอังกฤษจะยอมรับที่โจทกไมจําเปนตองพิสูจนความถูกตองของการ

สูญเสียกําไรโดยละเอียด  กระนั้นโจทยก็ยังมีความยุงยากในการพิสูจนคาเสียหายจากการ

สูญเสียกําไรของตนอยูดี  เชนในคดี  Cow  v.  Cannon  Rubber  Manufacture  [1961]  RPC  

236,  24051  ขอเท็จจริงในคดีแสดงใหเห็นถึงความยุงยากในการพิสูจนความเสียหายจากการ

สูญเสียกําไรซึ่งขอเท็จจริงในกรณีนี้แสดงใหเห็นวาจําเลยไดขายชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการละเมิด  

จํานวนที่ชิ้นงานดังกลาวถูกขายออกไปนั้นสามารถนํามาพิจารณาเปนมูลคาการสูญเสียกําไร

ของโจทกไดหากแตในความเปนจริงน้ันโจทกจะตองมีการสํารองชิ้นงานเพื่อการขายซึ่ง

ครอบคลุมจํานวนสินคาซึ่งเกิดขึ้นจากการขายของจําเลยไวแลว  ดังนั้นการขายของจําเลยจึง

ไมใชการแขงขันกับโจทกซึ่งจะทําใหโจทกตองไดรับความเสียหาย 

 

                                                 
49

  Ibid.,  p.  130 
50  Lionel  Bently  &  Brad  Sherman,  Intellectual  Property  Law,  (Oxford  :  Oxford  

University  Press,  2001),  p.  1024 
51  Ibid.,  p.  1024-1025  
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1.2  คาสิทธิ  (Royalty) 

  ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ตองเสียหายจากการกระทําละเมิดที่เกิดขึ้นกับงานอันมี

ลิขสิทธิ์ของตนและกรณีเปนการยายสําหรับเจาของลิขสิทธิ์ในการเรียกคาเสียหายจากการ

สูญเสียผลกําไรของตน  ศาลของประเทศอังกฤษอาจจะกําหนดคาเสียหายโดยการคํานวณจาก

เกณฑคาสิทธิ  (Royal  Fee)52  ก็ได  ในคดี  Meters  v.  Metropolitan  Gas  Meters  [1911] 

28  RPC  157,  164  และคดี  Cationic  Competent  v.  Hill  &  Smith  [1983]  FSR  512, 

51853  นั้นศาลของประเทศอังกฤษไดกําหนดคาเสียหายใหแกโจทกโดยพิจารณากําหนด

คาธรรมเนียมการใชสิทธิตอหน่ึงชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการทําละเมิดลิขสิทธิ์นั้น  การนําสืบพิสูจน

คาเสียหายจากการสูญเสียกําไรของเจาของลิขสิทธิ์นั้นมีความยุงยาก  การนําคาสิทธิมาเปน

เกณฑในการพิจารณากําหนดเปนคาเสียหายเปนทางเลือกหน่ึงที่ศาลจะใชในการชวยเหลือ

เจาของลิขสิทธิ์ใหไดรับการเยียวยา  ทั้งน้ีแนวคิดที่สนับสนุนการนําคาลิขสิทธิ์มาเปนเกณฑ

กําหนดคาเสียหายก็คือ  เนื่องจากเจาของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์แตผูเดียว  (Exclusive  Right)  ในการ

หาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของตน  ดังน้ัน  ผูทําละเมิดจึงสมควรที่จะจายคาสิทธิในการ

หาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น  การนําหลักเรื่องคาสิทธิมาใชเปนเกณฑพิจารณาเพื่อ

กําหนดคาเสียหายใหแกเจาของลิขสิทธิ์นั้นจะทําไดโดยงายกวาการนําการสูญเสียกําไรมา  ใช

เปนเกณฑพิจารณาคดี  General  Tire  &  Rubber  v.  Firetone  Tyre  &  Rubber  [1976]  

RPC  197,  21354  โจทกนําสืบใหศาลเห็นวาจําเลยควรจะจายคาเสียหายโดยคํานวณจากคา

สิทธิในอัตราเดียวกันกับที่ผูไดรับอนุญาตคนอื่นๆ  ที่ไดจายใหแกโจทก  หากเปนกรณีผูเสียหาย

ไมเคยอนุญาตใหผูหนึ่งผูใดใชสิทธิเหนืองานอันมีลิขสิทธิ์นั้นมากอน  ผูเสียหายอาจจะตองหา

วิธีการอื่นในการนําสืบตอศาลไมวาจะเปนการเปรียบเทียบกับคาสิทธิที่เกิดขึ้นในงานอันมี
                                                 

52  Ibid.,  p.  1025  
53  Ibid.,  p.  1025   
54  Ibid.,  p.  1025  
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ลักษณะเดียวกัน  หรืออาจจะใชการประเมินมูลคาโดยผูเชี่ยวชาญหรืออาจจะพิจารณาจาก

บทความใดๆ  ที่ไดกลาวถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทนั้นๆ55  หากผูเสียหายไมอาจนําสืบไดศาล

อาจกําหนดมูลคาสิทธินั้นในจํานวนที่เหมาะสม 

ขอสังเกต 

1.  การชดใชคาเสียหายในกรณีละเมิดลขิสิทธิ์ภายใตกฏหมายของประเทศ

อังกฤษนั้นมุงเนนใหมีการชดใชเพ่ือเยียวยาความเสียหายโดยใหผูเสียหายกลับคืนสถานะเดิม

กอนมีการละเมิด 

  2.  จากหลักการสําคัญในขอ  1  ขางตนน้ัน  ศาลของประเทศอังกฤษจะ

พิจารณาความสัมพันธระหวางเหตุและผลรวมถึงความใกลชิดตอเหตุเพ่ือกําหนดคาเสียหายใน

กรณีทั่วไป 

  3.  คาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ชั้นรอง  (secondary  

infringement)  นั้นสามารถที่จะเรียกรองไดโดยคาเสียหายในกรณีนี้จะสามารถเรียกได  หาก

ผูทําละเมิดขั้นรองนั้นคาดเห็นหรือควรจะคาดเห็นถึงความเสียหาย 

  4.  ในการคํานวณคาเสียหายกรณีทั่วไป  โดยปรกติ  ผูเสียหายจะคํานวณ

ความเสียหายจากทั้งการสูญเสียกําไรและหลักเกณฑคาสิทธิประกอบกัน  ดังที่ปรากฎในคดี 

Watson  Lavidlaw  v.  Cassels  &  Williamson [1914]  31  RPC  104  &  Gerber 

Garment  Technology  v.  Lectra  Systems  [1997]  RPC  443,  486  (LA)56  นั้น  โจทก

คํานวณคาเสียหายจากสองหลักเกณฑประกอบกัน  ตัวอยางเชนจําเลยไดขายงานที่ละเมิด

ลิขสิทธิ์ไปแลว  25  ชิ้น  ในขณะที่โจทกขายได  15  ชิ้น  โจทกจึงเรียกคาเสียหายที่คํานวณ

จากเกณฑคาสิทธิในสวนของงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์อีก  10  ชิ้นที่เหลือ 

                                                 
55  Ibid.,  p.  1025 
56  Ibid.,  p.  1025 
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  5.  แมผูเสียหายจะมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายจากผูทําละเมิด  แตหาก

ผูทําละเมิดนั้นกระทําลงไปโดยไมรูหรือไมมีเหตุที่จะเชื่อวาผูทําละเมิดรับรูวาการกระทําของตน

นั้นเปนการละเมิดลิขสิทธิ์  ผูทําละเมิดนั้นก็มิจําเปนตองรับผิดชดใชคาเสียหาย  อยางไรก็ดีแม

เจาของลิขสิทธิ์ซึ่งเปนผูถูกทําละเมิดไมมีสิทธิจะไดรับคาเสียหายขางตน  บุคคลดังกลาวยังมี

สิทธิที่จะไดรับการเยียวยาโดยวิธีการอ่ืน  เชน  การไดรับการเยียวยาจากผลกําไรของผูทํา

ละเมิด (account of profit)  หรือการขอใหศาลออกคําสั่งระงับการกระทําอันเปนการละเมิดนั้น 

2.  คาเสียหายเพ่ิมเติม (Additional  Damages) 

  คาเสียหายเพิ่มเติมน้ีบัญญัติไวเปนการเฉพาะในมาตรา  97(2)  ของ  The 

Copyright,  Designs  and  Patents  Act  1988  ในการกําหนดใหผูละเมิดตองชําระ

คาเสียหายเพ่ิมเติมครั้งน้ีจะกระทําไดหากเขาองคประกอบที่สําคัญและศาลเห็นสมควร  ดังน้ัน 

อํานาจในการพิจารณาวาสมควรจะกําหนดคาเสียหายเพิ่มเติมหรือไม  และอํานาจในการ

กําหนดจํานวนของคาเสียหายเพิ่มเติมนั้นจึงเปนอํานาจและดุลพินิจของศาลเปนการเฉพาะ  

โดยองคประกอบสําคัญที่ศาลของประเทศอังกฤษจะใชพิจารณาเพื่อกําหนดคาเสียหายเพ่ิมเติม

หรือไมนั้นมีดังน้ี 

1.  ความชัดแจงของการกระทําละเมิด 

2. ผลประโยชนใดๆ  ที่เกิดขึ้นของจําเลยจากการทําละเมิด 

ในกฎหมายลิขสิทธิ์  ป  ค.ศ.  1956  นั้น  คาเสียหายเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นได

หากกรณีเปนวาไมมีทางใดที่จะเยียวยาความเสียหายใหแกผูเสียหายไดพอเพียง  แตใน

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปจจุบันขอจํากัดนี้ไมปรากฎอีกตอไป57  ลักษณะของคาเสียหายเพิ่มเติมน้ี

ยังมีความไมแนนอนอยูกลาวคือ  คาเสียหายเพ่ิมเติมอาจเปนไดทั้งคาเสียหายที่ใชเยียวยาความ

                                                 
57  Gerald  Dwarkin  &  Richard  D.  Taylor,  Blackstone  guide  to  the  Copyright,  Designs  

and  Patents  Act,  1988,  (London  :  Blackstone  Press  Limited,  1999),  p.  118  
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เสียหายที่เกิดขึ้น  เปนคาเสียหายเชิงลงโทษหรือเพ่ือชดใชใหผูเสียหายกลับคืนสูสถานะเดิม58  

อยางไรก็ดี  ขอดีของคาเสียหายเพ่ิมเติมก็คือ  การที่ศาลจะใชคาเสียหายนั้นในการอํานวยความ

ยุติธรรมอีกทั้งยังใชเพ่ือสนองนโยบายของรัฐในการจัดการกับการละเมิดลิขสิทธิ์  ในการตีความ

คําวา  ความชัดแจงของการทําละเมิด  (Flagrancy of the infringement)  นั้น  ศาลในประเทศ

อังกฤษจะตีความในแนวทางที่วาความชัดแจงน้ันตองกระทําโดยใชเลหเพทุบายหรือหลอกลวง

เพ่ือการขโมยหรือการหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก  ในคดี  Nicholas Advanced 

Vehicle  Systems  Inc.  V  Reese  &  Oliver  [1979]  RPC  12759  นั้นจําเลยไดหา

ประโยชนจากงานภาพรางของรถแขงฟอรมูลาวัน  (Formula  One  Racing  Car)  มาใชสราง

รถยนตของทีมตนเพื่อเขาแขงขันนอกจากตีความคําวา  ความขัดแยงของการทําละเมิด  ในคดี

ดังกลาวแลวศาลของประเทศอังกฤษในคดีอ่ืนๆ  จะไดสรางบรรทัดฐานการตีความขึ้นมาเพื่อ

เพ่ิมเติมอีกดวยเชน  จําเลยไดทําละเมิดโดยมีคําแนะนําทางกฏหมายประกอบควบหรือไม  ใน

การทําละเมิดของจําเลยนั้นเพื่อมุงคนหากําไร  หรือมีองคประกอบอ่ืนรวมอยูดวย60 

3.  บัญชีกําไร  (Account  of  Profit)  ของผูทําละเมิด 

  กฏหมายลิขสิทธิ์ฉบับปจจุบันของประเทศอังกฤษอนุญาตใหผูเสียหายมีสิทธิ์ที่

จะเรียกคาเสียหายโดยการคํานวนจากบัญชีกําไรของผูทําละเมิดแนวคิดเรื่องการเรียก

คาเสียหายจากบัญชีกําไรของผูทําละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเกิดขึ้นจากหลักความยุติธรรม 

(Equity)  ของระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีตนกําเนิดของการเรียกคาเสียหายจากบัญชี

กําไรของผูทําละเมิดนั้นมาจาก  Court  of  Chancery61  ซึ่งวางแนวใหการเรียกคาเสียหายจาก

บัญชีกําไรของผูทําละเมิดเปนทางเลือกหน่ึงของผูเสียหายกรณีทั่วไป  เม่ือผูเสียหายเลือกที่จะ

                                                 
58  Lionel  Bently  &  Brad  Sherman,  Intellectual  Property  Law,  p.  1027  
59  David  Bainbridge,  Intellectual  Property,  p.  133  
60  Lionel  Bently  &  Brad  Sherman,  Intellectual  Property  Law,  p.  1027   
61  Ibid.,  p.  1028  
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ไดรับคาเสียหายจากการทําละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนจากบัญชีกําไรของจําเลย  ผูเสียหาย

ไมมีสิทธิที่จะไดรับคาเสียหายกรณีทั่วไปอีก  ในทางกลับกัน  หากผูเสียหายเลือกที่จะไดรับการ

เยียวยาความเสียหายของตนจากคาเสียหายกรณีทั่วไป  ผูเสียหายมิอาจเรียกคาเสียหายจาก

บัญชีกําไรของผูทําละเมิดไดอีก  ทั้งนี้เพ่ือปองกันมิใหเพ่ือปองกันมิใหผูเสียหายไดรับการ

เยียวยาซ้ําซอน  (double  compensation)  และเลี่ยงการทําใหผูทําละเมิดตองรับผิดซ้ําซอน 

(double  liability)62  การเรียกคาเสียหายโดยใชวิธีการคํานวณจากบัญชีกําไรของผูทําละเมิดนั้น

อาจจะเปนทางเลือกที่ดีทางหนึ่งของผูเสียหาย  หากวาการคํานวณคาเสียหายทั่วไปทําไดยาก

หรือหากทําไดก็จะกอความเสียหายและคาใชจายอ่ืนๆ ของผูเสียหายมากเกินควร 

  ประเด็นที่นาสนใจประการหนึ่งคือ  การที่ผูเสียหายจะเลือกวิธีการเยียวยาความ

เสียหายของตนจากคาความเสียหายทั่วไปและบัญชีกําไรของผูทําละเมิดนั้น  ผูเสียหายควรจะ

เลือกเม่ือใด  ในกรณีนี้ศาลของประเทศอังกฤษในคดี  Island  Records  v.  Tring  

international  [1995]  FSR  560  และคดี  Brigger  v.  Medicaid  [1996]  FSR 3 62,  36463 

ไดวางแนวบรรทัดฐานไววาผูเสียหายมีสิทธิในการที่จะเลือกวิธีการเยียวยาความเสียหาย  ณ 

เวลาใดๆ  กอนที่ศาลจะมีคําพิพากษา  โดยโจทกตองแจงใหศาลทราบวาตนจะเลือกรับ

คาเสียหายตามจริงหรือจากบัญชีกําไรของผูทําละเมิด 

  การคํานวณบัญชีกําไรของผูทําละเมิดอยางงายสามารถทําไดดังน้ี  เชนนาย  A 

ไดทําละเมิดงานแผนบันทึกเสียงงานหนึ่งโดยไดทําซ้ํางานดังกลาวเปนจํานวน  2000  สําเนา  

และไดขายสําเนาของงานดังกลาวไปในมูลคาสําเนาละ  4  ปอนด  ทั้งน้ีตนทุนการทําซ้ําของ

นาย  A  มีมูลคา  3.750  ปอนด  บัญชีกําไรของผูทําละเมิดจะเปนดังนี้64 

                                                 
62  Ibid.,  p.  1028  
63  Ibid.,  p.  1028  
64  David  Bainbridge,  Intellectual  Property,  p.  132  
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ปอนด 

  รายไดของนาย  ก. : 2000x4  =  8,000.00 

  คาใชจาย  :     3,750.00 

  กําไร   :     4,250.00 

  ดังนั้น บัญชีกําไรของนาย  ก.  ผูทําละเมิดจะเปนมูลคา  4,250  ปอนดซึ่ง

ผูเสียหายมีสิทธิที่จะไดรบัโดยที่มูลคา  4,250  ปอนด  ซึ่งเปนผลกําไรของนาย  ก.  ผูทําละเมิด

นั้นอาจจะเปนมูลคาที่สูงกวาหรือต่ํากวามูลคาของคาเสยีหายทั่วไปกไ็ด 

  ปญหาสําคัญที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ  หากกําไรของผูทําละเมิดนั้นมีองคประกอบ

อ่ืนรวมอยูไมเฉพาะงานอันมีลิขสิทธิ์ของผูเสียหาย  ศาลจะพิจารณาในประเด็นนี้อยางไรศาลคง

จะตองพยายามที่จะพิจารณาวาสวนใดของผลกําไรที่เกิดขึ้นหรือไดรับจากการทําละเมิดงาน

อันมีลิขสิทธิ์ของผูเสียหาย  ในคดี  My  Kindy  Town  v.  Soll  [1983]  RPG  1565  ศาลของ

ประเทศอังกฤษไดพิจารณาโดยเปรียบเทียบผลกําไรของจําเลยซึ่งไดกระทําจากการละเมิด

ลิขสิทธิ์  โดยใหสมมุติวากําไรของจะเลยจะเปนมูลคาเทาใดหากจําเลยทําขึ้นโดยมิไดละเมิด

ลิขสิทธิ์  ตอมาในป  ค.ศ.  1990  ศาลในคดี  Potton  v.  Yorkcloss  [1990]  FSR  1166  ได

ปรับแนวทางการพิจารณาใหมโดยพิจารณาจัดสรรผลกําไรของจําเลยออกเปนสวนๆ  เพ่ือให

ทราบวากําไรสวนใดเกิดขึ้นหรือเปนผลมาจากการกระทําอันเปนละเมิดและกําไร  สวนใดมิใช

กําไรที่เปนผลหรือเกิดขึ้นจากการกระทําอันเปนละเมิด  ซึ่งแนวคิดนี้ไดรับการยอมรับในศาล

ของคดีตอๆ  มาในการคํานวณบัญชีกําไรของผูทําการละเมิดนั้น  ศาลจะพิจารณาหักลดรายได

ของผูทําละเมิดโดยใชคาใชจายที่เกี่ยวของ  เชน  คาบรรจุภัณฑ  คาขนสง  คาแรงงาน  คา

                                                 
65  Ibid.,  p.  1029  
66  Ibid.,  p.  1029  
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จัดทําสําเนางาน67  เปนองคประกอบในการพิจารณา  ดังนั้นหากในการหากําไรจากงานที่

ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นประกอบไปดวยหาขั้นตอน  กําไรของมูลคา  1  ใน  5  ของมูลคากําไรรวมจะ

ไดรับการพิจารณาเปนบัญชีกําไรซึ่งศาลจะมีคําสั่งใหผูเสียหายมีสิทธิ์ไดรับ68  ประเด็นสําคัญที่

เกี่ยวกับคาเสียหายจากบัญชีกําไรก็คือ  ผูเสียหายไมมีสิทธิคํานวณดอกเบี้ยบนบัญชีกําไรที่ศาล

สั่งใหโจทกมีสิทธิ์ไดรับจากจําเลย69 

3.2.2.2  ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ  (Licensee) 

  มาตรา  101  และมาตรา  102  ของ  The  Copyright  and  Patents  Act  

1988  เปนบทบัญญัติของกฏหมายลิขสทิธิ์ที่เกีย่วของกับการใหสิทธิผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธใิน

การฟองรองเรียกคาเสียหายจากการกระทําละเมิด 

  มาตรา  10170  บัญญัตวิา 

  “(1)  ผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียวมีสิทธิเชนเดียวกับเจาของ

ลิขสิทธิ์ในอันที่จะไดรับการเยียวยาความเสียหายในเร่ืองตางๆ  ที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับอนุญาต

ใหใชสิทธิเวนแตวาสิทธิดังกลาวนั้นจะขัดกับสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ 

   (2)  สิทธิดังกลาวสามารถดําเนินการไดพรอมกับเจาของลิขสิทธิ์โดยการใช

สิทธินั้นอางอิงเชนเดียวกบัที่เจาของลิขสทิธิ์ไดรับ 

   (3)  ในการดําเนินคดีของผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียวน้ัน จําเลย

ในคดีอาจกลาวอางไดวาคดีดังกลาวไมวาบางสวนหรือทั้งหมดไดถูกดําเนินคดีแลวโดยเจาของ

ลิขสิทธิ ์

                                                 
67  David  Bainbridge,  Intellectual  Property,  p.  132   
68  Lionel  Bently  &  Brad  Sherman,  Intellectual  Property  Law,  p.  1029   
69  Kevin  Garnett,  Jonathan  Rayner  James  and  Gillian  Davies,  Copinger  and  Skone  

James  on  Copyright  volume  1, 14th  edition,  (London  :  Sweet  &  Maxwell,  1991),  p.  1063  
70  โปรดดูตัวบทภาษาอังกฤษของมาตรานี้ในภาคผนวก  
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  มาตรา  10271  บัญญัตวิา 

  “(1)  ในการดําเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ควบคูกันไประหวางเจาของลิขสิทธิ์หรือ

โดยผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียวซึ่งเกี่ยวของ  (ทั้งหมดหรือบางสวน)  กับการ

ละเมิดนั้น  จะกระทํามิได  โดยปราศจากการอนุญาตของศาล,  เวนแตวาอีกฝายจะเขาเปน

โจทกหรือจําเลยรวมในคดี 

(2)  ในการดําเนินคดีนั้น  หากเจาของลิขสิทธิ์หรือผูที่ไดรับอนุญาตใหใช

สิทธิแตเพียงผูเดียวเปนผูที่ตองถูกเพิ่มเติมเปนจําเลยรวมตามที่ไดบัญญัติไวใน  (1)  ขางตนไม

จําเปนตองรับผิดในคาใชจายที่เกี่ยวของกับคดีเวนแตวาเขาไดดําเนินคดีดวย 

  (3)  บทบัญญัติขางตนน้ันไมกระทบตอการใหการเยียวยาโดยเจาของลิขสิทธิ์

หรือผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียวโดยลําพัง 

  (4)  ถาการดําเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์นั้นกระทําควบคูกันไปโดยเจาของลิขสิทธิ์

และผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียว 

(a)  ศาลจะประเมินคาเสียหายโดยพิจารณา 

(i)  ระยะเวลาของการอนุญาตใหใชสิทธิ  และ 

(ii)  การเยียวยาเปนตวัเงินใดๆ  ซึ่งโดยไดมีคําสั่งใหฝายหนึ่งมา

กอนแลว 

(b)  การเปดเผยบัญชีกําไรของผูทําละเมดิจะทําไมไดหากศาลเคยมี

คําสั่งใหฝายหนึ่งฝายใดไดรับคาเสียหายทั่วไป  หรือโดยมีการเปดเผยบัญชีกําไรของผูทําละเมดิ

แลว 

                                                 
71  โปรดดูตัวบทภาษาอังกฤษของมาตรานี้ในภาคผนวก  
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   (c)  ในกรณีที่มีการเปดเผยบัญชีกําไรของผูละเมิดแลวศาลอาจจะ

อนุญาตใหฝายหนึ่งฝายใดไดรับก็ไดหากศาลวาจะเปนการยุติธรรม  โดยศาลจะพิจารณาแบง

สวนเงินกําไรระหวางกัน 

ใน  The  Copyright,  Designs  and  Patents  Act,  1988  มีบทบัญญัติที่

ชัดเจนวา  ผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นก็ไดรับอนุญาตใหเรียกคาเสียหาย

จากการกระทําใดๆ  อันเปนการละเมิดสิทธิ์ของตนไดเชนเดียวกับเจาของลิขสิทธิ์  จากตัวบท

ภาษาอังกฤษของมาตรา  101  นี้แสดงใหเห็นวาผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธินั้นจะตองเปนผูไดรับ

อนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียว  (Exclusive  Licensee)  เทานั้น  รายละเอียดในการเรียก

คาเสียหายของผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียว 

1.  ประเภทของคาเสียหายผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียวสามารถ

เรียกได 

คาเสียหายที่ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียวสามารถเรียกจากผูละเมิด

ไดนั้นคือ  คาเสียหายทุกประเภทที่เจาของลิขสิทธิ์สามารถเรียกไดจากผูทําละเมิด 

2.  ขอสังเกตในการไดรับคาเสียหายของผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผู

เดียว 

 2.1  การใชสทิธิในการเรยีกคาเสียหายขอผูไดรับอนุญาตใหใช

สิทธิแตเพียงผูเดียวจะทําไดก็ตอเม่ือการอนุญาตใหใชสิทธินั้นไดกระทําโดยชอบแลว  ทั้งนี้  การ

ใชสิทธิดังกลาวตองไมขัดกบัสิทธขิองเจาของลิขสิทธิ ์

 2.2  จําเลยสามารถยกประเด็นตางๆ  ที่ปรากฎในคําฟองของ

เจาของลิขสิทธิ์มาใชโตแยงกับประเด็นที่ปรากฏในคําฟองของผูที่ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแต

เพียงผูเดียว 
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 2.3  ในการประเมินความเสียหายเพ่ือกําหนดมูลคาของความเสีย

นั้น  กฎหมายกําหนดใหศาลพิจารณาสิ่งตอไปน้ี 

-  ระยะเวลาของการอนุญาตใหใชสิทธิ  และ 

-  การเยียวยาที่เปนตวัเงิน  ซึ่งเคยไดสั่งใหเจาของลิขสิทธิ์

ไดรับแลว 

 2.4  ถาศาลเคยไดมีคําสั่งใหเจาของลิขสทิธิ์ไดรับคาเสยีหายทั่วไป

แลว  ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียว จะเรียกคาเสียหายจากบัญชีกําไรของผูทําละเมดิ

ไมได 

 2.5  หากศาลเคยมีคําสั่งใหเจาของลิขสิทธิ์ไดรับคาเสียหายจาก

บัญชีกําไรของผูละเมิดแลว  เม่ือศาลจะมีคําสั่งใหผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียวไดรับ

คาเสียหายจากบัญชีกําไรของผูทําละเมิด  ศาลจะตองแบงสวนกําไรนั้นระหวางเจาของลิขสิทธิ์

กับผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียวตามแตศาลจะเห็นสมควร  ทั้งน้ี  ตองขึ้นอยูกับ

ขอตกลงและเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิใดๆ  ที่ทําขึ้นระหวางเจาของลิขสิทธิ์และผูไดรับ

อนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียว 

3.2.3  การพิจารณากําหนดมูลคาของคาเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธ์ิของศาล

ประเทศอังกฤษ 

จากบทบัญญัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ  คาเสียหายที่ผูเสียหายมีสิทธิ

ไดรับจากผูทําละเมิดงานมีลิขสิทธิ์ของตนเองแบงออกเปน  2  ประเภทคือ  (1)  คาเสียหายที่

แทจริง  และ  (2)  บัญชีกําไรของผูทําละเมิด  ผูเสียหายจะมีสิทธิไดรับคาเสียหายเพียงประเภท

ใดประเภทหนึ่งโดยที่ผูเสียหายจะเปนผูมีสิทธิเลือกวาจะรับการชดเชยความเสียหายประเภทใด  

ณ  เวลาใดๆ  พิจารณาและตรวจสอบเอกสารใดๆ  ที่เกี่ยวของเพ่ือใหไดขอมูลที่จําเปนและ

สําคัญเพียงพอที่จะทําใหผูเสียหายสามารถตัดสินเลือกประเภทของคาเสียหายที่ตนควรจะไดรับ  
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อยางไรก็ดี  ผูเสียหายไมจําเปนตองไดขอมูลถึงขนาดที่ทําใหทราบถึงมูลคาที่แนนอนของ

คาเสียหาย72  หากผูเสียหายเลือกจะรับคาเสียหายที่แทจริง  ผูเสียหายยังมีสิทธิของใหศาลสั่งให

ผูทําละเมิดชําระคาเสียหายเพิ่มเติม  (additional  damages)  ใหแกตนหากขอเท็จจริงแหงคดี

ปรากฎวาผูทําละเมิดน้ันกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ที่ขัดแจงและมีผลประโยชนใดๆ  ที่เกิดขึ้นจากการ

กระทําละเมิดลิขสิทธิ์นั้น  ในการพิจารณาเพื่อกําหนดคาเสียหายตางๆ  ใหแกผูเสียหาย  

หลักเกณฑและแนวทางที่ศาลในประเทศอังกฤษนํามาใชพิจารณามีดังนี้ 

3.2.3.1  คาเสียหายตามจริงและคาเสียหายเพิ่มเติม 

1.  คาเสียหายตามจริง 

ศาลของประเทศอังกฤษเห็นวา   การกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ มีลักษณะ

เชนเดียวกันกับการกระทําละเมิดในกรณีทั่วไป  กลาวคือการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์เปนการ

กระทําที่กระทบตอสิทธิและทรัพยสินของผูเปนเจาของลิขสิทธิ์นั้นโดยมิชอบ  ดังน้ันในการ

พิสูจนมูลคาของคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับตน  (Causation)  อีกทั้งโจทกจะตองนําสืบถึงการคาด

เห็นของจําเลย  (Foreseeability)  ถึงผลรายที่ตนไดรับจากการกระทบของตนที่อาจเกิดขึ้นกับ

โจทกดวย73  โจทกมีหนาที่ในการนําสืบใหเห็นถึงผลรายที่ตนไดรับจากการกระทําของจําเลย  

การนําสืบโจทกดังกลาวนั้นจะเปนการชวยใหศาลพิจารณาวาจะกําหนดคาเสียหายใหแกโจทก

โดยวิธีการใด  ในคดี  Work  Model  Enterprises  Ltd.  v.  Ecosystem  Ltd.  &  Clix 

Interiors  Ltd.  [1996]  F.SR.  35674  โจทกในคดีนี้นําสืบไดความวา  จําเลยไดนําแผนพับที่

ทําขึ้นจากการทํางานของโจทกไปเผยแพรเพ่ือการขายสินคาของจําเลยเองโดยผลิตภัณฑของ

จําเลยเปนผลิตภัณฑที่กอใหเกิดการแขงขันกับสินคาของโจทกโดยตรงซึ่งทําใหโจทกตอง

                                                 
72  Kevin  Garnett,  Jonathan  Rayner  James  and  Gillian  Davies,  Copinger  and  Skone  

James  on  Copyright  volume  1, 14th  edition,  (London  :  Sweet  &  Maxwell,  1991),  p.  1054  
73  Ibid.,  p.  1057  
74  Ibid.,  p.  1057  
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เสียหาย  ศาลในคดีนี้เห็นวาความเสียหายของโจทกเกิดจากการแขงขันทางการคาที่ไมเปน

ธรรมไมใชเพราะกําลังละเมิดตองานลิขสิทธิ์ของโจทก  ศาลจึงประเมินมูลคาของความเสียหาย

จากรณีการแขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรมมิใชประเมินมูลคาความเสียหายจากประเด็นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายอังกฤษมิไดอนุญาตโดยอัตโนมัติวาหากโจทกนําสืบถึงการละเมิดลิขสิทธิ์

ไดแลวโจทกตองไดรับคาเสียหายในกรณีนั้นตามที่ตนรองขอ  โจทกยังมีหนาที่ที่จะตองนําสืบให

ศาลเห็นถึมูลคาของคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนดวย  การนําสืบจํานวนหรือมูลคาของเสียหาย

ดังกลาว  ศาลอนุญาตใหโจทกนําสืบไดเพียงจํานวนโดยประมาณ  (approximation)  โดยมิตอง

นําสืบใหเห็นถึงจํานวนที่แนนอน  (certainty)  นอกจากนี้องคประกอบสําคัญที่ศาลจะใช

พิจารณาวาโจทกจะไดรับคาเสียหายจากการละเมิดนั้นจําเลยรูหรือไมวาตนไดทําละเมิดลิขสิทธิ์

ของผูอ่ืน  หากปรากฏวา  ณ  เวลาที่มีการทําละเมิดนั้น  จําเลยไมรูหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา

จําเลยไมรูวาการกระทําของตนเปนการประทําละเมิดลิขสิทธิ์ผูอ่ืน  โจทกก็จะไมมีสิทธิไดรับ

คาเสียหายตามจริง75  ในการที่ศาลจะพิจารณาวาจําเลยรูหรือไมวาการกระทําของตนเปนกระ

ละเมิดลิขสิทธิ์  ศาลจะพิจารณาจากขอเท็จจริงของคดี  เชน  ธุรกิจของโจทก  ชื่อเสียงของโจทก

ที่ปรากฏตอสาธารณะหรือชื่อของโจทกที่ปรากฎในสินคาที่ผลิตขึ้นโดยถูกตองตามลิขสิทธิ์  เปน

ตน76  เม่ือปรากฎวาโจทกไดรับความเสียหายจากการทําละเมิดของจําเลยโดยที่จําเลยรูหรือมี

เหตุที่เชื่อไดวาจําเลยรูวาการกระทําของตนนั้นเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ตอโจทก  ศาลจะพิจารณา

และประมูลคาของความเสียหายที่โจทกควรจะไดรับกอนที่ศาลจะมีคําสั่งใหโจทกไดรับ

คาเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์เปนจํานวนเทาใดนั้น  ศาลจะพิจารณาความสามารถในการ

ชําระคาเสียหายของจําเลยประกอบดวย  โดยศาลจะพิจารณาสถานะทางการเงินของจําเลยเปน

                                                 
75  มาตรา  97  (1)  แหง  The  Copyright,  Designs  and  Patents  Act  1988  
76  Kevin  Garnett,  Jonathan  Rayner  James  and  Gillian  Davies,  Copinger  and  Skone  

James  on  Copyright  volume  1,  p.  1018  
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สําคัญ77  ในกรณีที่ขอเท็จจริงจากทางการนําสืบปรากฏวา  การกระทําละเมิดลิขสิทธิ์นั้นสงผล

ใหโจทกตองเสียหายจากการเสื่อมเสียชื่อเสียง  ศาลจะพิจารณาความเสียหายที่ปรากฏใน

ขอเท็จจริงประกอบเพื่อเพ่ือกําหนดคาเสียหายที่โจทกก็ตองเสื่ยมเสียชื่อเสียงดวย 

โดยทั่วไปวิธีการที่ศาลใชในการประเมินมูลคาความเสียหายตามจริงซึ่ง

ผูเสียหายมีสิทธิที่จะไดรับคาเสียหายตามจริงเพ่ือชดเชยความเสียหายที่ตนไดรับจากการกระทํา

ละเมิดลิขสิทธิ์ของจําเลย  นั้นมี  2  วิธี  คือ   

1.1  การพิจารณาการสูญเสียกําไรของผูเสียหาย 

  การประเมินมูลคาของความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์  โดยวิธีการ

พิจารณาการสูญเสียกําไร  (loss  of  profit)  ของผูเสียหายมักจะกระทําโดยการพิจารณาจาก

มูลคาของการขายสินคาที่ผลิตถูกตองตามลิขสิทธิ์ที่ลดลงหรือกําไรที่สูญเสียไปโดยเปรียบเทียบ

กับกรณีที่ไมมีการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์  ซึ่งหากไมมีการละเมิดลิขสิทธิ์โจทกยอมหากําไรจาก

งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นไดในจํานวนที่มากกวาที่โจทกไดรับเม่ือมีการกระทําละเมิดเกิดขึ้น  วิธีการ

ประมูลคาความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการพิจารณาการสูญเสียกําไรของผูเสียหาย

มักใชกับกรณีที่ผูเสียหายไมเคยอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนมากอน  

และ/หรือในกรณีที่มีการแขงขันทางการคาระหวางผูเสียหายและผูทําละเมิด78  ศาลในประเทศ

อังกฤษยอมรับใหโจทกสามารถนําสืบถึงคาเสียหายจากการสูญเสียผลกําไรหรือเปนจํานวน

มูลคาโดยประมาณหรือจํานวนที่ควรจะเปนโดยไมจําเปนตองนําสืบไหไดถึงจํานวนที่แนนอน 

(certainty)   และถูกตอง  (accuracy)79 

1.2  การพิจารณาเกณฑคาสิทธ ิ

                                                 
77  Ibid.,  p.  1028  
78  Ibid.,  p.  1056  
79  Ibid.,  p.  1055 
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ในเบื้องตน  เม่ือศาลในประเทศอังกฤษจะพิจารณากําหนดคาความเสียหาย

จากการละเมิดลิขสิทธิ์  ศาลจะพิจารณาการทําละเมิดลิขสิทธิ์ของผูเสียหายเสื่อมมูลคาลง

อยางไรและแคไหน80  ในการพิจารณาดังกลาว  ศาลจะพิจารณาจากการขาดรายไดที่โจทกอาจ

ไดรับในรูปคาสิทธิที่ผูเสียหายควรจะไดรับ  หลักการสําคัญประการแรกที่ศาลใชในการพิจารณา

ประเมินมูลคาความเสียหายจากเกณฑคาสิทธิก็คือ  ผูเสียหายเคยไดอนุญาตใหบุคคลใดบุคคล

หนึ่งใชงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนหรือไม  โดยทั่วไป  หลักสําคัญที่ปรากฏในคําพิพากษาในคดี

ตางๆ  ก็คือศาลในคดีเหลานั้น  เห็นวาหากผูเสียหายเคยไดอนุญาตใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช

งานที่เปนธรรมหรือคาลิขสิทธิ์ที่จําเลยควรจะตองจายใหแกผูเสียหายเพื่อใหตนไดรับอนุญาต

อยางถูกตองในการใชงานลิขสิทธิ์  หากขอเท็จจริงปรากฏวาโจทกไมเคยอนุญาตใหบุคคลใดใช

สิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนมากอนและไมมีวิธีการใดที่เหมาะสมในการประเมินมูลคาของ

คาเสียหายใหแกโจทกไดกําหนดคาเสียหายเปนจํานวนคาสิทธิเล็กนอยใหแกโจทกในฐานะ

ผูเสียหายก็ได81 

2.  คาเสียหายเพ่ิมเติม 

หากผูเสียหายเลือกที่จะไดรับการเยียวยาคาเสียหายจากคาเสียหายตามจริง  

ผูเสียหายยังคงมีสิทธิที่จะไดรับการเยียวยาความเสียหายจากคาเสียหายเพิ่มเติมไดอีกดวยหาก

วาขอเท็จจริงปรากฏวา  การกระทําลิขสิทธิ์ของจําเลยนั้นเปนที่ขัดแจงและมีผลประโยชนใดๆ  

เกิดขึ้นจากการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาว  ในการพิจารณาวาจะกําหนดคาเสียหายเพิ่มเติม

ใหแกโจทกหรือไมนั้น  ศาลมีอํานาจพิจารณาในเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะ  โดยนอกจาก

องคประกอบสําคัญขางตน  ศาลจะพิจารณาอีกดวยวาคาเสียหายเพ่ิมเติมเปนการทําใหโจทก

                                                 
80  Lionel  Bently  &  Brad  Sherman,  Intellectual  Property  Law,  p.  1024  
81  Kevin  Garnett,  Jonathan  Rayner  James  and  Gillian  Davies,  Copinger  and  Skone  

James  on  Copyright  volume  1,  p.  1056  
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ไดรับความยุติธรรมมากขึ้นหรือไม82  ศาลจะพิจารณากําหนดคาเสียหายเพิ่มเติมใหแก

ผูเสียหายจากการกระทําของจําเลยวาการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ของจําเลยนั้นกระทําโดยการ

หลอกลวง  (deceitful)  และ/หรือใชเลหเพทุบาย  (treacherous)  เพ่ือใหตนไดรับผลประโยชน

ใดๆ  หรือไม  อีกทั้งจําเลยไดกระทําการใดๆ  ใหโจทกตองเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม83  ศาลจะ

พิจารณา  คําวา  หลอกลวง  (deceitful)  จากเจตนาของผูทําละเมิด  โดยถือวาการจงใจกระทํา

ละเมิดลิขสิทธิ์เปนสวนหนึ่งของการหลอกลวงดวย  นอกจากหลักเกณฑขางตน  ศาลจะ

พิจารณาตอไปอีกวา  จําเลยยังมีผลประโยชนทางการเงิน  (pecuniary  advantage)  สวนเกิน

หลังจากที่จําเลยไดจายเสียหายใหโจทกแลว  (surplus  after  damages)  หรือไม  ศาลในคดี  

ZYX  Music  GmbH  v.  Chris  King  &  Other  [1995]  F.S.R. 566  ไดวางหลักเกณฑการ

พิจารณาคาความเสียหายเพิ่มเติมไว  โดยศาลไดพิจารณาจากการกระทําโดยทั่วไปของจําเลย  

แรงจูงใจในการกระทํา  พฤติกรรมของโจทกในการตอบโตการกระทําของจําเลยและความรูสึก

ของจําเลยในการกระทําละเมิดตองานของโจทก 

ศาลจะสั่งใหโจทกไดรับคาเสียหายเพิ่มเติมเม่ือคาเสียหายในการเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไมเพียงพอตอการเยียวยาความเสียหายของโจทกและคาเสียหายเพ่ิมเติม

ดังกลาวตองไมไกลกวาเหตุ  (not too remote)  ศาลจะไมอนุญาตใหโจทกไดรับคาเสียหาย

เพ่ิมเติมหากขอเท็จจริงปรากฏวา  การกระทําละเมิดของจําเลยเปนเพียงการลอกเลียนแบบหรือ

ดัดแปลงงานของโจทก  โดยที่จําเลยไมไดกระทําการใดๆ  ใหกระทบตอชื่อเสียงของโจทกหรือ

ไมไดมุงคาหากําไรจากงานที่ละเมิดนั้น  หรือในกรณีที่จําเลยไมรูวาการกระทําของตนเปนการ

ละเมิดลิขสิทธิ์84 

                                                 
82  มาตรา  97  (1)  แหง  The  Copyright,  Designs  and  Patents  Act  1988  
83  Kevin  Garnett,  Jonathan  Rayner  James  and  Gillian  Davies,  Copinger  and  Skone  

James  on  Copyright  volume  1,  p.  1060  
84  มาตรา  97  (2)  แหง  The  Copyright,  Designs  and  Patents  Act  1988    
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3.2.3.2  บัญชีกําไร  (account  of  profit) 

วิธีการเยียวยาความเสียหายจากละเมิดลิขสิทธิ์ประการหนึ่งก็คือ  การพิจารณา

บัญชีกําไรของผูทําละเมิด  โดยที่ผลกําไรของผูทําละเมิดที่จะนํามาใชพิจารณาตองเปนกําไร

สุทธิของผูทําละเมิด85  กลาวคือผลกําไรนั้นไดหักตนทุนใดๆ  ที่เกี่ยวของแลว  ศาลจะเลือกใช

วิธีการคํานวณบัญชีกําไรของจําเลยหรือไมขึ้นอยูกับโจทก  กลาวคือโจทกตองเปนผูเลือกวาตน

จะรับการเยียวยาความเสียหายตามจริงหรือบัญชีกําไรของผูทําละเมิดและตองแจงใหศาลทราบ

ถึงวิธีการของคาเสียหายที่ตนตองการจะไดรับ  อยางก็ดี  ศาลจะไมพิจารณาวิธีการบัญชีกําไร

ของจําเลยหากวาการทําละเมิดลิขสิทธิ์ของจําเลยนั้นเปนการกระทําโดยรูเทาไมถึงการณ  แต

ศาลจะไมปฏิเสธในการพิจารณาบัญชีกําไรของจําเลยเพียงเพราะวาคาเสียหายตามจริงน้ันเปน

การเยียวยาผูเสียหายที่เพียงพอแลว86  ในการพิจารณากําหนดคาเสียหายจากบัญชีกําไร  ศาล

จะยึดหลักวา  จําเลยไมสมควรที่จะไดรับผลประโยชนใดๆ  ที่เกิดขึ้นจากการกระทําละเมิด

ลิขสิทธิ์ของโจทก  วัตถุประสงคสําคัญของการคํานวณคาเสียหายจากการบัญชีกําไรของจําเลยก็

คือ  ผลกําไรของจําเลยที่โจทกอาจมีสิทธิไดรับจะตองไมเปนการลงโทษจําเลย  วัตถุประสงค

สําคัญนี้ทําใหศาลอนุญาตใหจําเลยนําสืบเพ่ือแยกสวนกําไรของตนใหกลาวคือหากวาจําเลยได

กระทําการใดๆ  ที่เปนเพ่ิมมูลคาใหแกงานที่ทําขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์จําเลยมีสิทธิที่จะแสดง

ใหศาลเห็นและขอแยกสวน  (apportionment)  ออกมาไดเพ่ือใหเหลือเฉพาะผลกําไรแทจริงที่

จําเลยไดรับการทําละเมิดลิขสิทธิ์ของตน  เชน  หากจําเลยเปนองคกรที่ทําธุรกิจหลายประเภท  

จําเลยจะตองใหการพิจารณาแยกแยะสวนกําไร  หากจําเลยกระทําดังกลาวศาลจะพิจารณากําไร

ทั้งหมดของจําเลยโดยไมแยกสวนกําไรให  บัญชีกําไรที่จะใหพิจารณาในกรณีนี้ไมรวมไปถึง

                                                 
85  Kevin  Garnett,  Jonathan  Rayner  James  and  Gillian  Davies,  Copinger  and  Skone  

James  on  Copyright  volume  1,  p.  1062  
86  Ibid.,  1062  
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สวนใดๆ  ที่ไมอาจแสดงหรือจําแนกใหเห็นเปนผลกําไรได  เชน  ระดับการขายสินคาในตลาด 

(market  ranking)   

ในการนําสืบพิสูจนถึงคาเสียหายจากบัญชีกําไรของจําเลย  โจทกสามารถที่จะ

ตรวจสอบบัญชีกําไรของจําเลย  โดยขอใหศาลสั่งใหจําเลยนําสงเอกสารใดๆ  ที่แสดงใหเห็นถึง

จํานวนยอดขาย  ตนทุนของจําเลย  นอกจากนี้หากจําเลยเห็นวาผลกําไรทั้งหมดของตนตองมี

การแยกสวนเพราะกําไรทั้งหมดนั้นมิใชไดรับจากการทําละเมิดลิขสิทธิ์แตเพียงผูเดียว  จําเลย

ตองขอใหศาลมีคําสั่งแยกสวนกําไรดังกลาวดวย  หากจําเลยไมไดกระทําหรือกระทําแลวแตไม

อาจพิสูจนและแยกแยะดังกลาวไดศาลจะถือวากําไรทั้งหมดเปนผลกําไรที่ไดรับจาการกระทํา

ละเมิดลิขสิทธิ์และอาจสั่งใหจําเลยตองชําระคาเสียหายจากผลกําไรทั้งหมดดังกลาว  หาก

ขอเท็จจริงปรากฏวา  จําเลยไมมีกําไรจากการทําละเมิดลิขสิทธิ์ศาลก็จะไมสั่งใหโจทกไดรับการ

เยียวยาความเสียหายจากบัญชีกําไรใหแกโจทกโดยที่ในกรณีนี้โจทกอาจเรียคาเสียหายจาก

คาเสียหายตามจริงได 

 

 



บทที่  4 

คาเสียหายจากการละเมดิลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอรของประเทศไทย 

 

 ในบทนี้จะไดอธิบายถึงเกณฑการพิจารณาคาเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต

กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ของประเทศไทย โดยจะไดอธิบายและนําเสนอถึงวิธีการตางๆ  ที่ศาลใช

เปนเกณฑพิจารณากําหนดคาเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์  นอกจากนี้จะไดนําเสนอถึง

แนวคิดในทางปฎิบัติของเจาของลิขสิทธิ์ในใชมาตราการทางกฎหมายในการเรียกคาเสียหาย

หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นกับงานอันมีลิขิสิทธิ์ของตน  รวมทั้งยังจะไดแสดงใหเห็นถึง

ปญหาและบทวิเคราะหในสวนของการพิจารณากําหนดคาเสียหายดังกลาวภายใตกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ฉบับปจจุบันของประเทศไทยดวย  ประเด็นสําคัญในบทนี้คือ  การนําเสนอแนวทาง

แกไขปญหาการกําหนดคาเสียหายโดยจะมุงเนนที่ขอเสนอการแกไขปญหาการกําหนด

คาเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

4.1  ที่มาและพัฒนาการ 

กอนที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  จะมีผลบังคับใชนั้น  ประเทศไทยใช

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2521  ซึ่งพระราชบัญญัตินี้  มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคาเสียหายทาง

แพงในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ไวในมาตรา  49  ซึ่งบัญญัติวา  “คาปรับที่ไดรับชําระตามคําพิพากษา

ใหแกเจาของลิขสิทธิ์เปนจํานวนกึ่งหน่ึง  แตทั้งน้ีไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของ

ลิขสิทธิ์ที่จะเรียกคาเสียหายในทางแพงสําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาปรับที่เจาของลิขสิทธิ์

ไดรับแลวนั้น” 

 จากบทบัญญัติดังกลาวจะพบวา  เหตุผลที่กฎหมายไดกําหนดใหเจาของลิขสิทธิ์ไดรับ

สวนแบงกึ่งหนึ่งของคาปรับในคดีอาญาก็เพ่ือตัดปญญหาความยุงยากในการนําสืบพิสูจนถึง
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จํานวนของคาเสียหายที่เจาของลิขสิทธิ์จะตองกระทํา  แตอยางไรก็ดี  หากเจาของลิขสิทธิ์นั้น

เห็นวาตนไดรับความเสียหายเปนจํานวนที่มากกวาจํานวนที่ไดรับจากสวนแบงคาปรับที่ตน

ไดรับก็ได  นอกจากนี้  แมกฎหมายดังกลาวจะกําหนดอนุญาตใหเจาของลิขสิทธิ์สามารถเรียก

คาเสียหายทางแพงไดแตกฎหมายมิไดกําหนดแนวทางในการพิสูจนคาเสียหายจากการละเมิด

ลิขสิทธิ์เอาไวดวย  นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวยังมิไดกําหนดแนวทางในการพิจารณากําหนด

คาเสียหายใหศาลใชเปนหลักในการพิจารณา  ดังน้ัน  ในการเรียกคาเสียหายทางแพงจากการ

กระทําละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคนั้นจึงตองใชหลักการคํานวนคาเสียหายตามแนวทางของกฎหมาย

ละเมิด 

 ในการใชกฎหมายละเมิดเปนเครื่องมือเพื่อพิสูจนความเสียหายและเพื่อใหผูละเมิด

ลิขสิทธิ์ตองชดใชคาเสียหายสวนเกินจากจํานวนที่ผูเสียหายไดรับจากสวนแบงคาปรับ  เจาของ

ลิขสิทธิ์ซึ่งเปนผูเสียหายจะตองพิสูจนใหศาลเห็นวาผูละเมิดไดกระทําการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์

ของตนและสรางความเสียหายใหแกตนอยางไร  ในการพิสูจนเร่ืองการกระทําของจําเลยและคํา

พิพากษาของศาลในคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องไดอยางไรก็ดี  ในการพิสูจนมูลคาความเสียหายนั้น

ยังคงเปนเรื่องยากที่จะกระทํา  เพราะความเสียหายบางอยางนั้นไมอาจแสดงใหเห็นเปน

รูปธรรมไดโดยงาย  และอาจกอปญหาใหแกเจาของลิขสิทธิ์ในการนําสืบพิสูจนในเรื่องดังกลาว

อีกดวย 

 เม่ือมีการตราพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  ขึ้นมาแลวประเด็นในสวนที่

เกี่ยวของกับการกําหนดคาเสียหายทางแพงจึงไดรับการพิจารณาแกไขเพื่อแกปญหาและอุด

ชองวางในสวนของการเรียกคาเสียหายทางแพงของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2521  

มาตรา  76  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  ยังคงแนวทางของมาตรา  49  แหง

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2521  เอาไว โดยบัญญัติไววา  “คาปรับที่ไดชําระตามคํา

พิพากษา  ใหจายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเปนจํานวนกึ่งหนึ่ง  แตทั้งนี้ไมเปน
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การกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงที่จะฟองเรียกคาเสียหาย

ในทางแพงสําหรับสวนที่เกิน  จํานวนเงินคาปรับที่เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงไดรับแลว

นั้น” 

 กลาวคือ  มาตรา  76  ยังคงบัญญัติใหคาปรับที่ไดรับจากคําพิพากษาในคดีอาญาตอง

จายแกเจาของลิขสิทธิ์เปนจํานวนกึ่งหน่ึงและไมเปนการกระทบสิทธิที่ผูเสียหายจะเรียก

คาเสียหายทางแพงเพิ่มเติมจากเงินสวนแบงคาปรับที่ตนไดรับ  นอกจากนี้มาตรา  64  แหง

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  ไดบัญญัติขึ้นเพ่ือใหแนวทางแกศาลไทยเพื่อใชในการ

พิจารณากําหนดคาเสียหายทางแพงใหเจาของลิขสิทธิ์โดยกฎหมายมาตราดังกลาวบัญญัติไววา  

“ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดง  ศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคาเสียหายแก

เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร  โดยคํานึงถึงความรายแรง

ของความเสียหาย  รวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิ

ของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงดวย” 

มาตรา  64  ไดกําหนดแนวทางใหแกศาลใชเปนหลักในการพิจารณากําหนดมูลคาของ

ความเสียหายจากการกระทําอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเทียบเคียงไดกับมาตรา  438  แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลวในบทที่  2  มาตรา  64  

แสดงใหเห็นวา  คาเสียหายในทางแพงของคดีละเมิดลิขสิทธิ์นั้น  ศาลเปนผูมีอํานาจในการ

กําหนดจํานวนใหแกผูเสียหาย  อยางไรก็ดี  ในการดําเนินคดี  โจทกในฐานะเจาของลิขสิทธิ์ซึ่ง

เปนผูเสียหายมีสิทธิที่จะรองขอใหศาลมีคําสั่งใหจําเลยในฐานะผูทําละเมิดตองชดใชคาเสียหาย

ใหแกโจทกโดยกําหนดเปนจํานวนของคาเสียหายไวในคําขอทายคําฟองและโจทกมีหนาที่นําสืบ

ใหศาลเห็นวาจํานวนที่ตนขอไวในคําขอทายคําฟองเปนมูลคาของความเสียหายที่โจทกไดรับ

จากการกระทําอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์  ทั้งน้ีศาลมีหนาที่พิจารณาจํานวนหรือมูลคาของความ

เสียหายที่โจทกไดนําสืบพิสูจนนั้นวามีความเหมาะสมหรือไม 
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ขอนาสังเกตอีกประการหนึ่งของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  มาตรา  63  

บัญญัติวา  “หามมิใหฟองคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง  เม่ือพนกําหนดสามปที่

เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรูถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด  แตทั้งน้ีตองไมเกิน  

10  ปนับแตวันที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดง”  

กลาวคือ  มีการกําหนดอายุความในการดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายทางแพงไว

ดวย  โดยอายุความดังกลาวกําหนดไวที่  3  ป  นับแตวันที่เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงรู

ถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด  แตทั้งน้ีตองไมเกิน  10  ป  นับแตวันที่มีการกระทํา  

ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธินักแสดงเกิดขึ้น  ในขณะที่คดีละเมิดทั่วไปมีอายุเพียง  1  ป  นับแตวันที่

ผูตองเสียหายรูถึงการละเมิดและรูตัวผูจะพึงชดใชคาสินไหมทดแทนหรือ  10  ปนับแตวันทํา

ละเมิด 

 

4.2  หลักเกณฑในการพิจารณากําหนดคาเสียหายและบทลงโทษในคดีละเมิดลิขสิทธ์ิ

ของประเทศไทย 

 ในปจจุบัน  เม่ือมีขอพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น  คดีหรือขอพิพาท

ดังกลาวไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญาลวนอยูในเขตอํานาจพิพากษาคดีของศาลทรัพยสิน

ปญญาและการคาระหวางประเทศทั้งสิ้น1  ทั้งน้ีรวมไปถึงการพิจารณาคดีเพ่ือกําหนดคาเสียหาย

จากการละเมิดลิขสิทธิ์ดวย  ในสวนของการพิจารณาคดีเพ่ือกําหนดคาเสียหายจากการละเมิด

ลิขสิทธิ์นั้น  มาตรา  64  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  ไดวางหลักเกณฑใหศาลใช

                                                 
1 มาตรา  7  แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธี

พิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ  พ.ศ.  2539  บัญญัติวา “ศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศมีอํานาจพิตารณาพิพากษาคดีดังนี้  (1)  คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมาย
การคา  ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร....... (3)  คดีแพงเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตรและคดีพิพาท
ตามสัญญาถายทอดเทคโนโลยีหรือสัญญาอนุญาโตตุลการใหใชสิทธิ์.......” 
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ในการพิจารณาเรื่องดังกลาว  หลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา  64  เปนหลักเกณฑสําคัญที่

รองรับสิทธิในการไดรับการชดเชยความเสียหายใหกวางขึ้น  กลาวคือ  เจาของลิขสิทธิ์ไดรับ

คาเสียหายมาชดเชยการสูญเสียประโยชนใดๆ  ที่เจาของลิขสิทธิ์ไดรับจากการละเมิดลิขสิทธิ์

และคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของตน 

4.2.1  หลักเกณฑการพิจารณากําหนดคาเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

 มาตรา  64  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  เปนกฎหมายแมบทที่สําคัญที่

กําหนดกรอบใหศาลใชในการพิจารณากําหนดคาเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ใหแกเจาของ

ลิขสิทธิ์ในฐานะผูเสียหาย  หลักเกณฑสําคัญในการพิจารณากําหนดคาเสียหายจากการละเมิด

ลิขสิทธิ์ภายใตบทบัญญัติของมาตรา  64  มีดังนี้ 

4.2.1.1  ความรายแรงของความเสียหาย 

  มาตรา  64  ดังกลาวกําหนดใหศาลมีอํานาจดุลพินิจในการกําหนดจํานวนหรือ

มูลคาของความเสียหายตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร  โดยกฎหมายมาตราดังกลาวกําหนดให

ศาลตองพิจารณาถึงความรายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นดวย  

อยางไรก็ดีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  มิไดกําหนดถึงบทนิยามของคําวา  “ความ

รายแรงของความเสียหาย”  นอกจากนี้  กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับดังกลาวยังมิไดกําหนดกรอบการ

พิจารณาระดับของความรายแรงเอาไวดวยจากการศึกษาคนควาคําพิพากษาของศาลทรัพยสิน

ทางปญญาและการคาระหวางประเทศและศาลฎีกาที่เกี่ยวของไมพบวาศาลดังกลาวไดวาง

หลักเกณฑในการตีความของคําวา  “ความรายแรงของความเสียหาย”  ตามที่บัญญัติเอาไวใน

มาตรา  64  ดังน้ันจึงมีความเปนไปไดที่ศาลจะใชหลักของกฎหมายละเมิดทั่วไปดังที่ปรากฎใน

มาตรา  438  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชในการตีความของคําวา  “ความ

รายแรงของความเสียหาย”  อยางไรก็ดี  เนื่องจากมาตรา  64  กําหนดใหศาลตองคํานึงถึงความ
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รายแรงของความเสียหายมิใชความรายแรงจากการทําละเมิดดังคดีละเมิดแพงทั่วไป2  ดังนั้น  

ในคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ศาลในคดีดังกลาวจึงไมจําเปนตองพิจารณาพฤติการณของการละเมิด  

เชน  ความจงใจหรือประมาทเลินเลออันเปนเหตุพิจารณากําหนดมูลคาของความเสียหายจาก

การกระทําละเมิดใหมีความแตกตางกัน  เพ่ือใชในการพิจารณากําหนดคาเสียหายในกรณี

ละเมิดลิขสิทธิ์ 

  ในการตีความและพิจารณาความรายแรงของความเสียหายโดยอาศัยหลักใน

มาตรา  438  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น  ศาลจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงผล

หรือระดับของความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิด  เชน  ผลจากการกระทําของ

ผูกระทําละเมิดทําใหเจาของลิขิสิทธิ์นั้นตองสูญเสียรายไดไปมากนอยพียงใดหรือการกระทํา

ละเมิดดังกลาวนั้นทําใหอํานาจการตลาดของเจาของลิขสิทธิ์ตองเสียไปหรือไมอยางไร  

นอกจากนี้  การทําละเมิดลิขสิทธิ์ทําใหเจาของลิขสิทธิ์นั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไมอยางไร  

ตัวอยางการพิจารณา  “ความรายแรงของความเสียหาย”  ของศาลไทยในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ 

4.2.1.2  การสูญเสียประโยชน 

  มาตรา  64  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  มิไดกําหนดหลักเกณฑ

หรือแนวทางในการพิจารณาคําวา  “การสูญเสียประโยชน”  วาควรมีขอบเขตหรือกรอบในการ

พิจารณาอยางไรและมากนอยเพียงใด  อีกทั้งยังไมมีคําพิพากษาใดๆ  เกี่ยวกับ  การสูญเสีย

ประโยชน  ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรอีกดวย   

4.2.1.3  คาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิ 

  คาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธินั้นเปนคาใชจายที่โจทกตองเสียไป

เพ่ือติดตามและบังคับตามสิทธิที่โจทกมีในอันที่จะไดรับประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของตน  

คาใชจายที่จะเรียกไดความหมายของมาตรานี้ไมรวมถึงคาใชจายอันจําเปนในการดําเนินคดี

                                                 
2   วัส  ติงสมิตร,  ลิขสิทธิ์:  ตัวบทพรอมขอสังเกต,  หนา  140 
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เน่ืองจากคาใชจายอันจําเปนในการดําเนินคดีนั้น  ศาลถือเปนสวนหนึ่งของคาฤชาธรรมเนียมที่

โจทกจะไดรับเม่ือเปนฝายชนะคดีแลว  ในการพิจารณากําหนดมูลคาของคาใชจายอันจําเปนใน

การบังคับตามสิทธิของโจทกนี้  โจทกตองนําสืบใหศาลเห็นถึงความจําเปนของคาใชจายเตละ

รายการที่โจทกไดเสียไปในการติดตามและบังคับตามสิทธิที่โจทกมีอยู  คาใชจายอันจําเปนใน

การบังคับตามสิทธิที่ศาลเห็นวามีความจําเปนในการบังคับคดีตามสิทธิ  เชน  คาธรรมเนียม

วิชาชีพทนายความในการดําเนินคดีและคาจางนักสืบ  อยางไรก็ดี  การกําหนดมูลคาของ

คาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของโจทกนี้ศาลสามารถกําหนดจํานวนตามที่ศาล

เห็นสมควรได  ดังนั้น  โจทกจึงมีหนาที่นําสืบใหศาลเห็นถึงความจําเปนของคาใชจายในการ

บังคับตามสิทธิที่โจทกเรียกในแตละรายการก็พอแลว 

 

4.3  วิเคราะห คําพิพากษาคดีแพงที่เก่ียวของ 

คําพิพากษาฎีกาที่  9523/2544   

เม่ือโจทกซึ่งเปนผูมีสัญชาติไทยเปนผูสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพ่ือใชในงาน

เกี่ยวกับระบบสินเชื่อ  ตั๋วสัญญาใชเงิน  บัญชีหลักทรัพย  ค้ําประกัน/รางวัลตั๋วเงิน  สินทรัพย  

เงินกู  และขายลดเช็ค/ตั๋วเงิน  โจทกยอมเปนผูมีลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ตนได

สรางสรรคขึ้นมาตามมาตรา  8  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  แมโจทกจะเปน

ลูกจาง  และโจทกสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชในกิจการของจําเลยในฐานะที่โจทก

เปนลูกจางของก็ตาม  แตมาตรา  9  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  ก็ยืนยันวางาน

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่โจทกสรางสรรคขึ้นและติดตั้งในคอมพิวเตอรของจําเลยเพื่อใชในกิจการ

ของจําเลยนั้นยังเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทกอยูเวนแตโจทกซึ่งเปนลูกจางและจําเลยซึ่งเปน

นายจางจะไดทําหนังสือตกลงกันไวใหงานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่โจทกสรางสรรคขึ้นตกเปน

ลิขสิทธิ์ของจําเลย 
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 ในระหวางที่ โจทก เปนลูกจางจําเลยนั้น  โจทกอนุญาตให จําเลยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรของโจทกในกิจการของจําเลย  โดยโจทกไมไดคิดคาตอบแทนในการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรจากจําเลย  แสดงใหเห็นวาโจทกเอ้ือเฟอใหจําเลยใชประโยชนจากโปรแกรม

คอมพิวเตอรของโจทก  เนื่องจากโจทกเปนลูกจางของจําเลย  เม่ือโจทกลาออกจากการเปน

ลูกจางจําเลยและไมประสงคจะอนุญาตใหจําเลยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตอไป  โจทกยอมมี

สิทธิทวงถามใหจําเลยคืนโปรแกรมคอมพิวเตอรพิพากใหแกโจทกได  เม่ือจําเลยไมยอมคืมโปร

แกรมคอมพิวเตอรพิพาทและยังใชโปรแกรมคอมพิวเตอรของโจทกตอไปอันมีลักษณะเปนการ

ใชประโยชนจากทรัพยสินของโจทกโดยมิชอบ  ยอมทําใหโจทกไดรับความเสียหาย  ถือไดวา

จําเลยไดทําละเมิดตอโจทก 

 เม่ือจําเลยไมยอมคืนโปรแกรมคอมพิวเตอรพิพากใหแกโจทก  ก็ยอมทําใหโจทก็ไดรับ

ความเสียหายโดยไมตองคํานึงวาจําเลยไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ติดตั้งอยูในคอมพิวเตอร

จําเลยในธุรกิจใดหรือไม  สวนโจทกจะไดรับคาเสียหายเพียงใดนั้น  แมโจทกจะนําสืบไมไดแน

ชัดวาไดรับความเสียหายอยางใดและเปนเงินเทาใดก็ตามศาลมีอํานาจกําหนดคาเสียหายตาม

พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา  438 

 โจทกลาออกจากการเปนลูกจางหรือพนักงานของบริษัทจําเลย  ตั้งแตวันที่ 1  

กรกฎาคม  2540  ตอมาเม่ือวันที่  30  พฤศจิกายน  2542  โจทกจึงมีหนังสือแจงใหจําเลย

ระงับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพิพาทและใหคืนโปรแกรมคอมพิวเตอรแกโจทกภายใน  7  

วัน  นับแตวันไดรับหนังสือ  จําเลยไดรับหนังสือดังกลาวเมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2542  จําเลย

จึงตองคือโปรแกรมคอมพิวเตอรพิพาทใหโจทกภายในวันที่  8  ธันวาคม  2542  เม่ือถึงกําหนด

จําเลยไมยอมคืนใหแกโจทกตองถือวาจําเลยไดกระทําละเมิดตอโจทกตั้งแตวันที่  9  ธันวาคม  

2542  ซึ่งเปนวันที่โจทกจะมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากจําเลย  มิใชวันที่  1  กรกฎาคม  2540  

ซึ่งเปนวันที่โจทกลาออก  โจทกจึงมีสิทธิไดรับคาเสียหายตั้งแตวันที่  9  ธันวาคม  2542  ซึ่ง
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เปนวันที่จําเลยละเมิดตอโจทกถึงวันฟองคือวันที่  31  มกราคม  2543  เปนเวลา  1  เดือน  23  

วันเทานั้น   

ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง  พิพากษาใหจําเลยคืน

โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบสินเชื่อ  ระบบตั่วสัญญาใชเงิน  ระบบบัญชี  ระบบหลักทรัพย  

ระบบหนังสือค้ําประกัน/อาวัลตั๋วเงิน  ระบบสินทรัพย  ระบบเงินกู  ระบบขายลดเช็ค/ตั๋วเงิน  

ตามคําฟองซึ่งเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก  และใหจําเลยชําระเงินคาเสียหายเปนคาใชทรัพย

เปนเงินจํานวน  20,000  บาท 

 

ประเด็นที่นาสนใจของคําพิพากษาฎีกานี้มีดังตอไปน้ี 

1.  จากคําพิพากษาฎีกานี้จะเห็นวา  คาเสียหายที่ศาลใหจําเลยชําระแกโจทกคือ  คาใช

ทรัพยที่พิพาทกันในคดี  ซึ่งหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พิพาท  จากคําพิพากษาฎีกาจะ

เห็นวา  จําเลยมิไดทําการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทกตามมาตรา  30  แหงพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  จําเลยมิไดทําซ้ําหรือดัดแปลงงานของโจทก  จําเลยเพียงแตนําโปรแกรม

ของโจทกไปใชหลังจากที่โจทกลาออกและยังคงใชตอไปแมโจทกบอกใหสงโปรแกรมพิพาทคืน

แกโจทกแลวก็ตาม  ศาลจึงไมสามารถนํามาตรา  64  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537

มาใชได  คดีดังกลาวขางตนศาลจึงตัดสินคาเสียหายโดยใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

มาตรา  438  ศาลวินิจฉัยตามความรายแรงแหงละเมิด  หากพิจารณาทั้งประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย  มาตรา  438  กับ  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  มาตรา  64  แลวจะมี

การบัญญัติ  คําวา  ความรายแรงแหงละเมิด  กับ  ความรายแรงของความเสียหาย  ซึ่ง  2  คํา

นี้มีความหมายตางกันในเรื่องของ  ความจงใจหรือประมาทเลินเลอ  ซึ่งความเสียหายที่เกิดจาก

การกระทําละเมิดนั้น  ตองมีเร่ืองเจตนา  คือ  จงใจหรือประมาทเลินเลิ่อตามมาตรา  420  แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย 
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2.  คําพิพากษาฎีกานี้  จําเลยมิไดโตแยง  ในประเด็นวาใครเปนเจาของลิขสิทธิ์ ทําให

ศาลสรุปวา  โจทกเปนเจาของลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรที่พิพาท  ฉะนั้น  โจทกจึงมีสิทธิแต

เพียงผูเดียวในงานชิ้นน้ีตามมาตรา  15  (3)  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  25373  โจทก

สามารถใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานชิ้นน้ีได  ฉะน้ันหากโจทกมีอาชีพเปนผูมีอาชีพเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรแลว  จะสามารถนําสืบคาเสียหายที่ไดรับงายยิ่งขึ้น  แตเน่ืองจากคดีนี้

โจทกมิไดมีอาชีพเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  โจทกมีปญหาในเรื่องการนําสืบคาเสียหาย  

เน่ืองจากโจทกไมสามารถคํานวนความเสียหายที่ตนไดรับจากการกระทําของจําเลย  ซึ่งนํา

โปรแกรมที่พิพาทไปใชได  อีกทั้งเจตนาของจําเลยที่ไดจางโจทกเขาทํางานนั้น  ก็มิใชเพ่ือการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พิพาท  การที่โจทกไดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้นนั้นถือเปน

ผลพลอยไดของจําเลย 

3.  ตามความคิดของขาพเจา  หากพิจารณาขอที่  2.  ขางตนจะเห็นวาเปนการยากมาก

ที่จะใหโจทกนําสืบเร่ืองคาเสียหายที่ตนไดรับ  หากผลักภาระการนําสืบใหแกจําเลยแทน  โดย

ใหจําเลยนําสืบผลกําไรที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง  นับแตวันที่จําเลยไดรับหนังสือทวงถามจากโจทก  

โดยขอใหเลิกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พิพาทและสงคืนแกโจทก  จําเลยอาจจะตองเสียคาผล

พลอยไดตอบแทนแกโจทกจากการที่โจทกไดสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พิพาทขึ้น

มากกวา  20,000  บาทที่โจทกไดรับก็เปนได    

 

 

 

                                                 
3 มาตรา  15  (3)  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  บัญญัติวา  “ภายใตบังคับมาตรา  9  

มาตรา  10  และ  มาตรา  14  เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวดังตอไปนี้ 
 (3)  ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร  และส่ิง
บันทึกเสียง 
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 4.4  แนวทางปฎิบัติของผูเสียหายในปจจุบัน      

 ปจจุบันการฟองรองคดีคาเสียหายโปรแกรมคอมพิวเตอรทางแพงมีนอยมาก  ในทาง

ปฎิบัติแลวผูเสียหายมักจะทําการตกลงประนีประนอมยอมความกับผูละเมิดลิขสิทธิ์กันนอกศาล

มากกวาที่จะนําคดีมาฟองรองสูศาล  สาเหตุเปนเพราะเพ่ือความสะดวกรวดเร็วและประหยัด

คาใชจาย  อีกทั้งผูเสียหายจะไดรับคาเสียหายที่มาก  และยังไดรับคาเยียวยาความเสียหายดาน

อ่ืนๆ  อีกดวยซึ่งหลังจากไดศึกษาสัญญาประนีประนอมยอมความระหวาง  บริษัท อ.  กับ  ไม

โครซอฟ คอรปอเรชั่น, ไซเมนเทค คอรปอเรชั่น, บริษัท ไทยซอฟแวร จํากัด และ อโดบี ซิสเต็ม 

อินคอรปอเรเต็ด สมาชิกของกลุมบิสซิเนส ซอฟแวร อัลลายแอลซ (บีเอสเอ)4  แลวผูวิจัยมี

ความเห็นดังนี้ 

ผูวิจัยเห็นวาวิธีการนี้ทําใหโจทกไดรับคาเสียหายที่สูงมาก  ซึ่งหากพิจารณาขอที่  6  

และขอที่  7  โจทกมีโอกาสนอยมากที่ศาลจะสั่งใหมีการเยียวยาใหลักษณะดังกลาว  หาก

พิจารณาที่ขอ  6  น้ันจะเห็นวาเปนคาเสียหายที่โจทกผลักภาระไปใหจําเลย  ซึ่งคาใชจายใน

สวนของขอ  6  นั้นควรจะอยูใบบริการหลังการขายสินคาของโจทกมากกวา  สวนขอ  7  การลง

หนังสือพิมพสงเสริมวาจําเลยสนับสนุนที่อางไวขางตน  ยังมีขอความโฆษณาซึ่งโจทกควรจะ

เปนผูเสียคาใชจายเอง  หากเปรียบเทียบกับการนําคดีความไปรองตอศาลไมวาจะเปนศาลแพง

หรือศาลอาญา  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะจําเลยกลัวการฟองรอง  และคํานึงถึงชื่อเสียงของบริษัทของ

ตนเอง  ผนวกกับทั้งยังไมมีแนวทางคําพิพากษาที่ชัดเจนหรือเปนตัวอยางใหศึกษา  หรืออาจจะ

เปนเพราะโจทกไมตองการนําสืบความเสียหายที่แทจริงก็เปนได  นอกจากนี้ดวยคาเสียหายที่

สูงทําใหจําเลยนั้นหลาบจํา  และไมกลาที่จะกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์อีก  แตผูวิจัยเห็นวาการ

ประนีประนอมยอมความนี้เปนทางออกที่ดีโจทกไดประโยชนเกินควร  เพราะสามารถเรียก

                                                 
4 โปรดดูรายละเอียดของสัญญาประนีประนอมใดภาคผนวก 
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คาเสียหายไดเกินความเสียหายที่ตนไดรับ  และยังผลักภาระคาใชจายตางๆ  ใหกับจําเลยอีก

ดวย   

 อีกทั้งยังไมเคยพบเห็นการทําสัญญาประนีประนอมระหวางเจาของลิขสิทธิ์กับ  ผูขาย

สินคาละเมิดลิขสิทธิ์ใหพบเห็น  ทั้งน้ีเปนเพราะยังไมสามารถจับผูผลิตรายใหญได  ซึ่งที่พบเห็น

ในคําพิพากษานั้น เปนเพียงจับรายยอยเทานั้นโจทกจึงดําเนินคดีความอาญา  เพ่ือใหจําเลยเข็ด

หลาบ  เพราะเจาของลิขสิทธิ์เล็งเห็นวา  ไมมีวิธีการใดที่จะสามารถทําใหสินคาละเมิดลิขสิทธิ์

หมดไป  เจาของลิขสิทธิ์ไดเพียงแตคาดหวังวาสินคาละเมิดลิขสิทธิ์จะลดนอยลงเทานั้น     

จากไดศึกษาแนวทางคําพิพากษาของคดีแพง  คดีอาญา  และสัญญาประนีประนอม

ยอมความแลว  จะเห็นวาคาเสียหายที่โจทกไดรับจากสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นสูง

ที่สุด  อีกทั้งมีความสะดวกรวดเร็ว  และประหยัดคาใชจายมากมาย  ไมวาจะเปน  คาทนาย

โจทก  คานําสืบหรือคาใชจายในการหาพยานหลักฐาน  ไมวาจะเปนการทําวิจัย  เปนตน  แมใน

คดีแพงจะใหอํานาจศาลพิจารณาความรายแรงของความเสียหายก็ตาม  แตในทางปฎิบัติแลว

ศาลจะใหคาเสียหายตามที่เสียหายจริงเทานั้น  ซึ่งในการนําสืบนั้นสามารถทําไดยาก  เพราะ

ในทางปฎิบัติโจทกจะนําสืบเพียงวา  เม่ือกอนที่มีการละเมิดเกิดขึ้นโจทกขายสินคาไดปริมาณ

เทาใด  ไดกําไรเทาใด  ซึ่งจําเลยจะนําสืบหักลางวา  แมจําเลยไมไดทําละเมิดตอโจทก  โจทกก็

จะตองเสียหายจากการทําละเมิดของผูอ่ืนอยูดี  ทําใหศาลใหคาเสียหายในคดีแพงนอยกวาที่

โจทกหวังจะไดรับ  อีกทั้งระยะเวลาในการพิจารณาคดีแพงใชระยะเวลานาน  ทําใหตองเสีย

คาใชจายใหแกทนายมาก  แตศาลใหจําเลยหรือผูแพคดีจายคาจางทนายความนอยมาก  หรือ

โจทกเลือกฟองคดีอาญา  คาปรับใหคดีอาญานั้น  ไมสามารถทําใหจําเลยหลาบจําได  แม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จะกําหนดคาปรับไวสูงก็ตาม  แตดวยการนําสืบ  อีกทั้งจําเลยจะมิใช

ผูกระทําซ้ํา  หรือกระทําละเมิดลิขสิทธิ์โจทกเอง  จําเลยมักจะเปนเพียงลูกจางเทานั้น  และใน
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ปจจุบัน  ผูขายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ไดมีการจางแรงงานเด็ก  ทําใหศาลตองลดโทษหรือใชการรอ

ลงอาญา  หรือรอกําหนดโทษมาใช 

หลังจากไดวิเคราะหแนวทางคําพิพากษาของศาลไมวาจะในคดีแพงหรือคดีอาญา  หรือ

จะเปนการไดวิเคราะหสัญญาประนีประนอมแลว  ทําใหพบวายังมีชองวางในการกําหนด

คาเสียหายอยางมาก  ซึ่งผูวิจัยจะมีขอเสนอแนะในบทตอไป      

   

 

  

 

 

 

 



 บทที่  5  

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป  

จากการที่ไดศึกษาแนวทางกําหนดคาเสียหายของศาลไทยและศาลตางประเทศในเรื่อง

คดีละเมิดลิขสิทธิ์แลว  จะเห็นไดวามีความแตกตางอยางชัดเจน  โดยพิจารณาจากมาตรา  64  

แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  แลวจะเห็นวามาตรานี้เพียงแตวางหลักเกณฑในการ

พิจารณากําหนดคาเสียหายของผูถูกละเมิดลิขสิทธิ์ไวเทานั้น  โดยมีหลักในการคิดคํานวน

คาเสียหายจากความรายแรงของความเสียหาย  การสูญเสียประโยชน  และคาใชจายอันจําเปน

ในการบังคับตามสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์เทานั้น  อยางไรก็ตาม  กฎหมายนั้นยังคงมีขอควร

พิจารณาถึงปญหาในทางปฏิบัติและการปรับใชในหลายเรื่อง  ทั้งน้ีเพราะบทบัญญัติดังกลาวมี

ขอกําหนดที่มีลักษณะกวางขวางและมีลักษณะเปนนามธรรม  อีกทั้งกฎหมายดังกลาวยังมิได

แยกแยะหรือกําหนดกรอบของการพิจารณาเอาไวดวย  ปญหาที่เกิดขึ้นจึงเปนปญหาในลักษณะ

ของการตีความตัวบทและปญหาการนําสืบจํานวนของคาเสียหาย  ปญหาที่เกี่ยวของกับตัวบท

มาตรา  64  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  มีดังนี้ 

5.1.1 ปญหาจากความไมชัดเจนตัวบท 

ดังที่แสดงใหเห็นในบทที่  4  แลววา  ตัวบทในสวนที่เกี่ยวของกับคาเสียหายทางแพง

จากการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นยังมีความไมชัดเจนและไมมีกรอบการพิจารณาตัวบทที่แนชัด  อีก

ทั้งตัวบทยังมีเนื้อหาในลักษณะที่เปยนามธรรม  จึงทําใหเกิดปญหาในการแยกแยะสิ่งที่

ผูเสียหายพึงจะเรียกไดจากผูทําละเมิด  ความไมชัดเจนและการไมมีกรอบหรือหลักเกณฑของ

การพิจารณาจํานวนของคาเสียหายที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางได  อีกทั้งหนาที่ในการ

พิจารณาเพื่อกําหนดคาเสียหายนั้นเปนหนาที่ของศาล  ซึ่งในการพิจารณาของศาลในแตละคดี
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ศาลอาจใชแนวทางและพื้นฐานการพิจารณาที่แตกตางกันและดุลพินิจของศาลในการพิจารณา

ตัวบทเพื่อปรับใชแกคูความในคดีแตละคดีอาจแตกตางกันมากแมวาเนื้อหาสาระของคดีความจะ

คลายหรือใกลเคียงกัน  นอกจากนี้กฎหมายไมจําแนกประเภทของคาเสียหายที่โจทกอาจเรียก

จากผูละเมิดได  ทําใหโจทกประสบปญหาในการกําหนดจํานวนคาเสียหายประเภทตางๆ  เพ่ือ

ขอใหศาลมีคําสั่งใหผูทําละเมิดลิขสิทธิ์ตองชําระแกโจทก  ทั้งนี้เพราะมีความไมแนนอนวา

คาเสียหายอยางไรหรือประเภทใดที่ศาลจะพิจารณาอนุญาตใหโจทกไดรับชําระจากจําเลย  อีก

ทั้งความไมชัดเจนของกฎหมายอาจเปนการสรางประโยชนทางออมใหแกผูทําละเมิด  กลาวคือ

ผูทําละเมิดยังคงไดรับประโยชนจากการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์อยูแมจะตองจายคาเสียหายให

โจทกแลวก็ตาม 

5.1.2  ปญหาเกี่ยวกับบุคคลผูมีสิทธิเรียกคาเสียหาย 

หากพิจารณาตัวบทของมาตรา  64  แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  จะ

พบวากฎหมายกําหนดใหเฉพาะเจาของลิขสิทธิ์และ/หรือเจาของสิทธินักแสดงเทานั้นมีสิทธิเรยีก

คาเสียหายทางแพงจากผูทําละเมิด  ปญหาที่ตามมาคือหากบุคคลดังกลาวไดอนุญาตหรือโอน

สิทธิของตนใหแกบุคคลอื่นใชประโยชนและเกิดมีการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ตองานที่ไดรับ

อนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิแลว  บุคคลผูไดรับอนุญาตไมอาจดําเนินคดีตอผูทําละเมิดไดเอง  

เพราะกฎหมายอนุญาตใหเฉพาะเจาของลิขสิทธิ์และเจาของสิทธิของนักแสดงเทานั้นที่มีสิทธิจะ

เรียกคาเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ได  แมวากฎหมายจะอนุญาตใหบุคคลผูไดรับอนุญาต

ดังกลาวสามารถเขามาในคดีในฐานะผูมีสวนไดเสียก็ตามแตหากเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ

นักแสดงไมเปนผูเร่ิมคดี  บุคคลผูไดรับอนุญาตดังกลาวก็มิอาจดําเนินการใดๆ  ตัวผูทําละเมิด

ได  ผลที่เกิดขึ้นก็คือผูไดรับอนุญาตตองเสียหายจากการกระทําละเมิดโดยที่ไมอาจจะเรียกรอง

หรือไดรับการชดเชยความเสียหายใดๆ  ได  อีกทั้งผูทําละเมิดก็จะไดรับประโยชนจากการทํา

ละเมิดของตน  กลาวคือผูทําละเมิดไมตองถูกดําเนินคดีและไดรับผลประโยชนจากการทําละเมิด 
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5.1.3  ปญหาในการนําสืบ 

แมกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยจะมิไดกําหนดโดยชัดแจงวาในการดําเนินคดีแพง

เกี่ยวกับละเมิดลิขสิทธิ์นั้นโจทกตองเปนผูรับภาระในการนําสืบถึงความเสียหายและมูลคาของ

คาเสียหายที่เกี่ยวของ  แตเม่ือพิจารณาหลักกฎหมายลักษณะพยานแลวจะพบวาหลักเกณฑ

เร่ือง  “ผูใดกลาวอางผูนั้นตองนําสืบ”  ไดนํามาใชการนําสืบพยานในคดีละเมิดลิขสิทธิ์  ดังน้ัน

โจทกในฐานะผูเสียหายจึงตองเปนผูนําสืบใหศาลเห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเอง  ใน

การนําสืบถึงจํานวนคาเสียหาย  โจทกจะตองแสดงใหศาลเห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ

ตนเอง  ในการนําสืบถึงจํานวนคาเสียหาย  โจทกจะตองแสดงใหศาลเห็นถึงความรายแรงของ

ความเสียหาย  การสูญเสียประโยชนและความจําเปนของคาใชจายในการบังคับตามสิทธิของตน  

ความไมชัดเจนและการไมมีกรอบพิจารณาตัวบทกฎหมายทําใหโจทกจะตองประสบกับความ

ยากลําบากในการนําสืบพิสูจนคาเสียหาย  กลาวคือ  โจทกมิอาจทราบไดวาตนจะตองพิสูจน

มากนอยเพียงใดจึงจะเปนที่พอใจแกศาล  นอกจากนี้  การที่ภาระการพิสูจนคาเสียหายทั้งหมด

ตกอยูแกโจทกยังสรางปญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานเขาสืบพิสูจนอีกดวย  เนื่องจาก

โจทกไมสามารถเขาถึงขอมูลของจําเลยไดดังน้ันจึงเปนการยากสําหรับโจทกที่จะสามารถแสดง

ใหศาลเห็นวาจําเลยไดรับผลประโยชนจากการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์มากนอยเพียงใด  ซึ่ง

ผลประโยชนที่จําเลยไดรับจากการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทกนั้นอาจนํามาใชในการ

พิจารณาถึงผลประโยชนที่โจทกตองสูญเสียไป  นอกจากนี้  ในปจจุบันการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์

ถือเปนอาชญากรรมทางธุรกิจประเภทหนึ่ง  ซึ่งแนวคิดทางกฎหมายอาญาถือวาอาชญากรรม

ทางธุรกิจเปนอาชญากรรมที่มีความซับซอนสูงและมีพยานหลักฐานเพียงเล็กนอยที่จะสามารถ

เอาผิดกับผูกระทําได  ดังน้ัน  ในการนําสืบความผิดในคดีอาชญากรรมทางธุรกิจ  กฎหมายจึง

กําหนดใหภาระการพิสูจนหลักในคดีตกแกจําเลย  (reverse  burden  of  proof)  กลาวคือ  

จําเลยตองพิสูจนใหศาลเห็นไดวาตนเองมิไดกระทําผิดตามที่โจทกกลาวหา  ดังน้ัน  ในคดีแพง



 103

เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ความยากลําบากในการติดตามและสืบหาพยานหลักฐานจึงปรากฎ

และมีลักษณะเชนเดียวกับที่ปรากฎคดีอาญาที่เกี่ยวของกับการละเมิดลิขสิทธิ์เชนกัน  การนําสืบ

พิสูจนแบบ  reverse  burden  of  proof  นั้น  มิไดหมายความวาฌจทกไมมีหนาที่ที่จะตองนํา

สืบพิสูจนใดๆ  ในคดี  หนาที่ของโจทกในการนําสืบพิสูจนพยานแบบ  reverse  burden  of  

proof  คือโจทกตองนําสืบพิสูจนประเด็นตางๆ  ตามที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น  เม่ือโจทกนํา

สืบไดครบถวนแลวกฎหมายก็จะถือวาจําเลยเปนผูผิด  และจําเลยตองพิสูจนตอศาลใหไดวาตน

ไมผิด  หากจําเลยพิสูจนแกตางไมได  จําเลยจะตองรับผิดตามที่ถูกกลาวหา 

 

5.2  ขอเสนอแนะ 

 5.2.1  ขอเสนอแนะการแกปญหาความไมชัดเจนของตัวบท 

จากที่ไดกลาวในขอ  5.1  คงจะไดทราบถึงปญหาของมาตรา  64  แหงพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537  ผูวิจัยเห็นวา  เนื้อหาสาระของมาตรา  64  ดังกลาวควรไดรับการแกไข

เพ่ือใหกฎหมายมีความกระจางและชัดเจนขึ้น  เพ่ือใหบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝายสามารถเขาใจได

ถึงบทบาทหนาที่ของตนในการพิจารณาและพิสูจนมูลคาของคาเสียหายไดงายขึ้น  โดยผุวิจัย

เสนอใหแกไขดังนี้ 

มาตรา  (  )  “ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง  ผูทําละเมิดในงาน

อันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงจะตองรับผิดในคาเสียหายดังนี้ 

(1)  จํานวนเงินที่เจาของลิขสิทธิต์องสูญเสียไปจากการกระทําของผูทําละเมิด  หรือ 

 (2)  ผลกําไรทั้งหมดของผูทําละเมิด  หรือ 

(3)  จํานวนเงินที่เจาของลิขสิทธิ์อาจไดรับจากการใชสิทธิตามปกต ิ

(4)  คาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิ  และคาทนายความ 
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คาเสียหายใน  (4)  แหงมาตรานี้  ใหศาลพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของคาใชจาย  

สวนคาทนายความใหพิจารณาจาก  ระยะเวลาของคดี  ความยุงยากและความใหมของคดี  

ทักษะ  ความรูความสามารถ และชื่อเสียงของทนายความ 

ในการนําสืบถึงผลกําไรของผูทําละเมิดนั้น  ผูเสียหายพึงตองพิสูจนถึงยอดรวมรายได

ของผูทําละเมิดเทานั้น  สวนผูทําละเมิดมีหนาที่ตองพิสูจนเพ่ือหักลางยอดรวมรายไดดังกลาว 

หากผูทําละเมิดเคยถูกพิพากษาใหตองรับผิดในคดีละเมิดลิขสิทธิ์แลว  ไมวาจะเปนคดี

แพงหรือคดีอาญา  ศาลมีอํานาจพิจารณาสั่งใหผูทําละเมิดตองรับผิดในคาเสียหายเชิงลงโทษ

เพ่ิมขึ้นจากจํานวนคาเสียหายที่ศาลไดกําหนดใหผูเสียหายก็ได แตตองไมเกินสองเทาของ

คาเสียหายที่ศาลกําหนด 

ผูเสียหายในมาตรานี้หมายรวมถึงผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิแตเพียงผูเดียวดวย” 

 

เพ่ือใหมาตราขางตนสามารถใชเยียวยาความเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพจึงเสนอ

วิธีการนํามาตราดังกลาวมาปรับใชกับลักษณะคดีละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรของ

ประเทศไทย 

กรณีละเมิดลิขสิทธิ์โดยการทําซ้ํา  หรือทําสําเนาคัดลอกตนฉบับ  หรือการทําสําเนา

คัดลอกสําเนา  อาทิเชน  สินคาแผนปลอมที่ขายอยูตามศูนยการคา  ไอที  ตามที่ตางๆ  อันได

แต  โปรแกรมคอมพิวเตอรรวมถึงเกมสคอมพิวเตอรอีกดวย  โดยการทําซ้ําดังกลาวใหศาลคิด

คํานวนคาเสียหายจากจํานวนเงินที่เจาของลิขสิทธิ์ตองสูญเสียไปจากการกระทําของผูทําละเมิด  

ทั้งน้ีแมสภาพสินคาจะมี  คุณภาพ  และราคาที่แตกตางกันก็ตาม  ทั้งน้ีเปนเพราะการซื้อสินคา

ประเภทนี้มักจะอยูในรูปแบบของ  CD  หรือ  DVD  ฉะน้ันแมคุณภาพ  CD  หรือ  DVD  จะต่ํา

เพียงใดหรือมีอายุการใชงานสั้นเพียงใดก็ตาม  ขอเพียงคัดลอกแผน  CD  หรือ  DVD  ดังกลาว

เขาไปในคอมพิวเตอรไดอยางสมบรูณได  แผน  CD  หรือ  DVD  ดังกลาวก็หมดประโยชน  ผู
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ซื้อสามารถเรียกใชขอมูลดังกลาวจากคอมพิวเตอรของตนเอง  เม่ือใดก็ไดและขอมูลยังคง

สมบรูณอยูเสมอ  ฉะนั้นการซื้อ  CD  หรือ  DVD  ละเมิดลิขสิทธิ์มิใชการซื้อ  CD  หรือ  DVD  

แตเปนการซื้อสิ่งขอหรือขอมูลที่อยูใน  CD  หรือ  DVD  เทานั้น  อีกทั้งแผน  CD  หรือ  DVD  

ดังกลาวนิไดทํา  Package  หรือ  ตกแตงลายสกรีนใหงดงามเหมือนกับ  VCD  หรือ  DVD  

ของภาพยนตร  ดังนั้นในเรื่องคุณภาพและราคาที่แตกตางกันน้ันจึงมิสามารถนํามาพิจารณาเพ่ือ

หักลางความเสียหายของเจาของลิขสิทธิ์ได  ฉะนั้นการที่สินคาของผูละเมิดเขามาในตลาดทําให

รายไดของเจาของลิขสิทธิ์ตองลดลง  โดยผูเสียหายตองพิสจูนวาความเสียหายจากการขายนั้น

เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิ์  และรายไดของเจาของลิขสิทธิ์คือการขายสินคาหลังหักตนทุนและ

คาใชจายตางๆ  ออกไปแลวเทานั้น   

หากเปนการยากที่จะนําสืบใน (1)  แหงมาตราขางตน  ผูเสียหายสามารถให  (2)  แทน

ได  ในการพิสจูนผลกําไรของผูทําละเมิด  เจาของลิขสิทธิ์ตองนําสืบพิสูจนถึงผลรวมรายไดของ

ผูกระทําละเมิดลิขสิทธิ์  และผูกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ตองนําสืบพิสจูนหักลางมูลคากําไรที่โจทกนํา

สืบมา  โจทกสามารถพิสูจน  ผลรวมรายไดของจําเลยก็เพียงพอแลว  ไมจําเปนที่จะตองนํา

แสดงรายละเอียดและที่มาของรายไดของจําเลย  จําเลยตองพิสูจนคาใชจายตนทุนที่เสียไปเพ่ือ

หักลางมูลคาของผลรวมรายได  อาทิเชน  คาเชาโกดังเก็บสินคาละเมิดลิขสิทธิ์  รวมถึงพิสูจน

หักลางจํานวนรายไดที่โจทกไดนําสืบแลว  โดยจําเลยตองพิสูจนรายละเอียดรายไดและที่มาของ

รายไดเพ่ือแสดงใหศาลเห็นวา  รายไดของตนสวนใดมิไดมาจากการทําละเมิด 

ยังมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์โดยการทําซ้ําอ่ืนๆ  อาทิเชน  การทําซ้ําในรานเกมสออนไลน  

ยกตัวอยางเชน  การละเมิดลิขสิทธิ์เกมสออนไลน  Ragnarok  หรือ  การใชระบบปฏิบัติการ  

Window  XP  โดยมิไดรับอนุญาต  หรือ  การใชโปรแกรมจัดเก็บและคิดคาบริการโดยมิไดรับ

อนุญาต  และรวมทั้งการทําซ้ําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกิดขึ้นตามบริษัทตางๆ  อาทิเชน  คดีที่

ไดอางไวในบทที่  4  ในสวนของสัญญาประนีประนอมยอมความ  หรือไมวาจะเปนการทําซ้ํา
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โปรแกรมคอมพิวเตอรของรานขายคอมพิวเตอรตามศูนยการคา  ไอที  ตางๆ  โดยการทําซ้ํา

ดังกลาวทําใหเจาของลิขสิทธิ์ตองเสียหายจากการที่ไมไดรับคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชสิทธิ  

(licencing  fee)  คือตาม (3)  ของมาตราที่กลาวไวขางตน  ใหศาลคิดคํานวนคาเสียหายจาก

สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิของผูเสียหาย  หากไมมีอัตราคาใชสิทธิ  ใหศาลรับฟงพยานหลักฐาน

จากปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของทั้งหมดที่มีตอขอกําหนดและราคาของการอนุญาตใหใชสิทธินั้นและให

ศาลทําการคาดเดาราคาที่เหมาะสม 

หากมาตราดังกลาวสามารถนํามาใชไดจะทําใหประเทศไทยมีการพัฒนาการการ

เยียวยาความเสียหายขึ้นอยางกาวกระโดด  อีกทั้งยังเขาใกลมาตราฐานขั้นต่ําของ  TRIPs  ขึ้น

อีกกาว  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกนานาประเทศที่จะเขามาลงทุน  นอกจากนี้ยังสรางความ

ม่ันใจแกผูสรางสรรคในงานทุกประเภท  และเปนแรงผลักดันในการสรางสรรคงานอีกดวย  

ในทางกลับกันทําใหผูละเมิดตองตระหนักถึงบทลงโทษที่ตามมาจากการกระทําละเมิดอันเปน

การละเมิดลิขสิทธิ์  โดยมีกฎหมายที่เปนธรรมและสามารถนํามาปรับใชใหเขากับสภาพสังคมใน

ยุคปจจุบันไดดียิ่งขึ้น     

5.2.2  ขอเสนอแนะการแกไขปญหาคาเสียหายในเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร 

การที่ผูบริโภคเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆนั้น  มิไดเลือกใชจากความสวยงาม

หรือตามกระแสนิยมอยางสินคาแฟนชั่นประเภทตางๆ  โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีชื่อเสียง  อาทิ

เชน  Adobe,  Winrar,  Msn  Messenger,  Nero  Burning  Rom  เปนตน  สามารถครองใจผู

ใชไดจากคุณภาพและความสามารถของโปรแกรม  โดยสามารถยกตัวอยางไดอยางงายๆ  คือ  

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชตกแตงภาพมีมากมาย  อาทิเชน  Paint,  SnagIt,  CorelPaintShop,  

MacromediaFirework,  CorelPainter,  ACDsee  เปนตน  แตผูใชสวนใหญเลือกที่จะใช  

AdobePhotoShop 
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เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นถูกสรางขึ้นจากการเขียน  code  โดยโปรแกรมเมอร

ผูเชี่ยวชาญ  ถาหากผูดูหรืออาน  code  ดังกลาวมิใชผูเชี่ยวชาญหรือเปนโปรแกรมเมอรเอง  

จะไมสามารถเขาใจไดวา  code  ที่เขียนถึงน้ันมีวัตถุประสงคใด  หรือวาเขียนถึงเพื่อทําใหเกิด

ความสามารถใด  ซึ่งจะตางแตกจากงานอันมีลิขสิทธิ์อ่ืนๆ  อาทิเชนเปนการสรางบาน  ผูคน

ทั่วไปสามารถรับรูถึงความอลังการของบานไดจาก  ความสวยงามของบาน  งานตกแตงภายใน  

ความใหญของบานหรือขนาดของพื้นที่รอบบาน  ของใชหรือเครื่องประดับตกแตง  เปนตน  

ฉะนั้นจึงเปนการยากที่บุคคลทั่วไปจะสามารถอาน  code  ของโปรแกรมคอมพิวเตอรได  อีกทั้ง 

เม่ือเปนการยากที่จะสามารถเขาใจความหมายของ  code  ที่เขียนขึ้น  จึงมีปญหา

ตามมาคือ  ในชั้นพิจารณาคดีศาลจะสามารถรูไดอยางไรวา  งานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูก

ละเมิดนั้นมีคุณคาและจะพิจารณาคาเสียหายเพียงใด  ในตอนแรกผูวิจัยจะเสนอใหมีการเรียก

พยานที่เปนโปรแกรมเมอรที่เปนผูเชี่ยวชาญมีความรูโดยตรงมาพิจารณาวา  code  ของ

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกละเมิดมีความซับซอนเพียงใด  แตไมสามารถทําไดเพราะวาไม

สามารถถอด  code  ออกจากโปรแกรมไดหากไมไดรับการชวยเหลือจากผูถูกละเมิดลิขสิทธิ์  

กลาวคือ  ในการติดตั้ง  (Install)  โปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น  จะตองเริ่มจากการเปด  (Run)  

โปรแกรมคอมพิวเตอรนามสกุล  .exe  เพ่ือติดตั้ง  ซึ่งในตัวขอมูล  (File)  .exe  นี้ไมสามารถจะ

ถอด  code  ได  อีกทั้งหลังจากติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรในคอมพิวเตอรแลวก็ตามก็ไม

สามารถที่จะถอด  code  ไดเชนกัน1  อีกทั้งผูถูกละเมิดลิขสิทธิ์จะไมยอมเปดเผย  code  เพ่ือ

ประโยชนในการพิจารณาอยางเด็ดขาด  หากเปดเผย  code  ก็เสมือนวาไดเปดเผยความลับ

ของบริษัทออกไปนั่นเอง 

จากปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงเสนอใหศาลพิจารณาคาเสียหายโปรแกรม

คอมพิวเตอรแนวทางอื่น  เนื่องจากผูวิจัยไดอานบทความจากเว็บไซดของ  บริษัทไมโครซอฟต  

                                                 
1  เมษาวรรณ  ภัทรนุภาพร,  Marketing  NetDesign.  (2551).  สัมภาษณ,  2  กรกาฎาคม.  
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ทําใหเห็นไดชัดวา  บริษัทไมโครซอฟตมีการพัฒนาหลังการขายใหกับผูใช  โดยการ  update  

window  ผาน  internet  ซึ่ง บริษัทไมโครซอฟทไดปลอยระบบปฏิบัติการ  วินโดวสวีสตา 

ออกมาในเดือน  ม.ค.  2007  ซึ่งหลังจากนั้นไมนาน  ไดรับการแจงปญหาตางๆของ

ระบบปฏิบัติการนี้มากมาย  อาทิเชน  การไมตอบสนองของพริ้นทเตอรและฮารดแวรชนิดตางๆ  

ไมสามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถใชกับระบบปฏิบัติการวินโดวสกอนๆได  เปน

ตน  ซึ่งในปจจุบันบริษัทไมโครซอฟทไดพัฒนาระบบปฏิบัติการวีสตา  อยางตอเน่ือง  ใน

ปจจุบัน  ระบบปฏิบัติการนี้สามารถตอบสนองพริ้นเตอรและฮารดแวรตางไดมากกวา  77,000  

ชนิดโดยที่ไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรมเสริมใดๆ  เพียงแคผูใชประกอบเขากับคอมพิวเตอร

เทานั้น  และยังแกไขปญหาใหสามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรอีกดวย  โดยปจจุบัน

สามารถติดตั้งโปรแกรมไดมากกวา  27,000  โปรแกรม  นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบปองกัน  

spyware  หรือ  malware  ที่ดีกวาระบบปฏิบัติการวินโดวสเอกซพี  อีกดวย2  นอกจากนี้บริษัท

ไมโครซอฟทยังพบปญหาอ่ืนๆ  อีก  อาทิเชน  ไวรัสตางๆที่ทําใหระบบปฏิบัติการไมสามารถใช

งานไดอยางปกติ  เชน  W32.Blaster.Worm  ที่ระบาดในเดือน  สิงหาคม  2546  ทําใหบริษัท

ไมโครซอฟทตองรีบคิดคนหาทางแกไข  เน่ืองจากปริมาณผูใชระบบปฏิบัติการวินโดวสเอกซพีมี

มากถึง  60%  ของจํานวนผูใชคอมพิวเตอรในโลก3  ในสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอรอ่ืนๆก็

เชนกัน  จะเห็นไดในเว็บไซดของโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ  จะมีหนาไวแจงปญหาการใชงาน

ตางๆที่ผูใชพบหรือเจอ  เพ่ือใหฝายพัฒนาสามารถแกไขตอไป  จะเห็นไดวาแมจะขายโปรแกรม

คอมพิวเตอรไดแลวก็ตอ  แตบริษัทโปรแกรมคอมพิวเตอรจะตองมีการพัฒนาโปรแกรม

                                                 
2  Windows Vista: Look How Far We've Come [Online],  Retrieved  July, 2, 2008,  Available  

from  http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/whynow.mspx  
3  ยูโด,  ขาวไวรัสตัวใหม  ทานที่มีปญหา Windows  Restart  เอง [Online],  2 กรกรฎาคม  2551,  

แหลงที่มา  http://topicstock.pantip.com/lumpini/topicstock/L2411155/L2411155.html  



 109

คอมพิวเตอรตอไปละพัฒนาอยางตอเนื่อง  ซึ่งปจจุบันระบบปฏิบัติการวินโดวสเอกซพีก็ยังคง

พัฒนาอยางตอเน่ืองแมวาบริษัทไมโครซอฟทจะไดออกระบบปฏิบัติการวีสตาออกมาแลวก็ตาม     

ฉะน้ันผูวิจัยจึงเสนอแนวทางการเยียวความเสียหายการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรม

คอมพิวเตอรดวยการใชคาใชสิทธิของผูถูกละเมิดลิขสิทธิ์  โดยใหผูเสียหายนําสืบถึงความ

ยากลําบากใหการคิดคนโปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยพิจารณาจากหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

1.  ระยะเวลาในการคิดคนและทีมงาน   

ระยะเวลาการคิดคนควรพิจารณาถึงความใหมของตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร  ฟงกชั่น

หรือความสามารถในการทํางาน  ความยากงายของความตองการของลูกคา  ในสวนของความ

ยากงายของโปรแกรมคอมพิวเตอรนี้  ปจจุบันตามบริษัทเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรของ

ประเทศไทยจะมีตําแหนงที่เรียกวา  “Consult”  หรือ  “Senior Analyst”  โดยมีชื่อเปน

ภาษาไทยวา  “ที่ปรึกษาระบบ IT”  มีหนาที่  รับฟงความตองการของลูกคา  และพิจารณาถึง

ความยากงาย  ความใหม  ระยะเวลาการทํางาน  และอธิบายใหลูกคาเขาใจความถึงความยาก

งายของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ลูกคาตองการนั้นเหตุใดจึงมีมูลคาแพงหรือระยะเวลาในการ

เขียนนาน  จากนั้นจะเสนอราคาใหแกลูกคา  อาทิเชน  นาย  ก. ตองการโปรแกรมคอมพิวเตอร

ที่บันทึกการจายเงินและสามารถสั่งพิมพใบเสร็จรับเงินได  โดยนาย  ก.  ยังตองการใหตัว

โปรแกรมคอมพิวเตอรนี้  มีฟงกชั่นสามารถบันทึกรายการที่ลูกคาชําระเงินแลวแมยังไมไดชําระ

ทุกรายการ  และเม่ือสั่งพิมพใบเสร็จรับเงินแลว  จะตองบันทึกรายการดังกลาวไวในอีกแฟมหนึ่ง  

ซึ่งความตองการของนาย  ก.  นี้ทําใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนี้มีฟงกชั่นเพ่ิมขึ้นจากโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่บันทึกการจายเงินและสามารถสั่งพิมพใบเสร็จรับเงินทั่วไป  เปนตน  ดังน้ัน

ระยะเวลาการคิดคนน้ัน  ควรจะสมเหตุสมผลกับปจจัยที่ดังกลาวไวขางตน 

ฉะน้ันในการนําสืบโจทกจะตองนําสืบใหศาลสามารถเห็นวาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูก

ละเมิดลิขสิทธิ์มีระบะเวลาการสรางโปรแกรมเหมาะสมกับความยากของโปรแกรมคอมพิวเตอร   
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จํานวนทีมงานนี้มิไดหมายความถึงโปรแกรมเมอรเทานั้น  แตหมายรวมถึงผูทําวิจัย  

นักการตลาด  และรวมถึงผูรวมทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย  ในการคิดคนโปรแกรม

คอมพิวเตอรหน่ึงโปรแกรมนั้น  จะมีการวางแผนการตลาดโดยมีการทําวิจัยเพ่ือที่จะตอบสนอง

ผูใชไดอยางเขาถึงและแพรหลาย  จากนั้นทีมงานโปรแกรมเมอรจะสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร

ขึ้นมา  โดยในขณะเดียวกันก็จะมีการปดประกาศผานเว็บไซดของบริษัทเพื่อเปดรับอาสาสมัคร

ผู รวมทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย   โดยลาสุดบริษัทไมโครซอฟทได เปดตัว

ระบบปฏิบัติการวินโดวสเซิรฟเวอร  2008  โดยนายบอบ  วิสเซ  ผูจัดการฝายการตลาดของ

บริษัทไดกลาววา  “เรากําลังอยูในชวงเบตาเทสต  ซึ่งใชเวลานานที่สุดและมีผูรวมทดสอบมาก

ที่สุดที่วินโดวสเซิรฟเวอรเคยมีมา  คือมากกวา  สองลานคน”4  หากจํานวนผูรวมทดสอบยิ่งมาก

ทําใหยิ่งพบและแกไขของผิดพลาดของโปรแกรมไดรวดเร็วขึ้น  ทําใหมีปญหาหลังการขาย

นอยลง  ในการสรางระบบปฏิบัติการวินโดวสเอกซพีนั้น  บริษัทไมโครซอฟทไดมีทีมงานทุก

หนวยถึง  152  คน  และผูรวมทดสอบของทางบริษัทไมโครซอฟทเองอีก  จํานวน  102  คน  

โดยยังมิไดรวมถึงผูรวมทดสอบอีกผานทางอินเตอรเนตอีกดวย 

ฉะนั้นในการนําสืบโจทกจะตองนําสืบถึงรายชื่อผูเปนโปรแกรมเมอร  ผูทําวิจัย  อีกทั้ง

ควรมีรายชื่อผูเขารวมทดสอบอีกดวยโดยใหศาลเห็นวาจํานวนทีมงานที่มากทําใหไดโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่มีคุณภาพและมีความนิยมสูง 

2.  เงินทุน 

เงินทุนน้ีไดแกเงินทุนคาการทําวิจัย คาการตลาด  คาโฆษณา  เงินเดือนหรือคาจางของ

โปรแกรมเมอรไมวาจะเปนจางเปนงานหรือเปนสัญญาจางแรงงาน  โดยปจจัยนี้เกี่ยวของกับ

ปจจัยแรก  ตองเปนไปตามความเหมาะสมของชิ้นงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

                                                 
4  มโนชัย ไชโย, "pipeline", พีซี แมคกาซีน, 14 (มีนาคม 2551): 30.    
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3.  คุณภาพและความนิยม 

ตามที่ไดกลาวขางตนแลววาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดรับความนิยมนั้นมากจาก

คุณภาพเปนปจจัยหลัก  โดยสามารถพบเห็นไดจากบทความวิจารณเปรียบเทียบโปรแกรม

คอมพิวเตอรตามหนังสือคอมพิวเตอรตางๆมากมาย  ในปจจุบันมีโปรแกรมแอนติไวรัสมากมาย  

อาทิเชน  BitDefender,  Kaspersky  Internet  Security,  Norton,  McAfee,  ESET  เปนตน  

ถือวามีทางเลือกมากมายสําหรับผูใชแตจากบทวิจารณของ  PC  Magazine  นั้นใหคะแนนรวม  

Norton  360  ถึง  4.5  จาก  5  คะแนน  โดย  Norton  360  มีคาไลเซนสตอ  1  หนวยอยูที่  

79.99  ดอลลาร  รองลงมาไดแก  Kaspersky  Internet  Security  7.0  ไดคะแนนรวมอยูที่  

3.5  จาก  5  โดย  Kaspersky  Internet  Security  7.0  มีคาไลเซนสตอ  1  หนวยอยูที่  

79.95  ดอลลาร  โดยโปรแกรมแอนติไวรัสสวนใหญนั้น  จะมีราคาคาไลเซนสควบคูไปกับ

คะแนนรวม  มีเพียงโปรแกรมแอนติไวรัส  ZoneAlarm  Inter  Security  Suite  7  เทานั้นที่ได

คะแนนรวมสูงถึง  4.5  จาก  5  คะแนน  แตคาไลเซนสตอ  1  หนวยนั้นอยูที่เพียง  49.95  

ดอลลารเทานั้น5  นอกจากนี้ยังมีบทความที่เปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางกันระหวาง

โปรแกรมลบขอมูลถาวรที่เปดใหบริการใหฟรีชื่อวา  Eraser  กับ  โปรแกรมลบขอมูลถาวรทีเ่กบ็

คาไลเซนสอยาง  Media  Wiper  ที่มีการทํางานคลายกันคือ  ใชลบและเขียนขอมูลซํ้าลงไป  

ทําใหวินโดวสไมสามารถอานขอมูลไดอีกครั้ง  โดยผูเปรียบเทียบไดทําการลบขอมูลโดย

โปรแกรมทั้งสอง  จากนั้นใชโปรแกรมกูขอมูลกลับมา  ผลปรากฎวา  ขอมูลที่ถูกลบไปโดย

โปรแกรม  Eraser  จะสามารถตรวจสอบและกูขอมูลมาได  แตไมสามารทําการเปดขอมูลน้ันได  

ในสวนของโปรแกรม  Media  Wiper  นั้น  ผลปรากฎวา  ขอมูลที่ถูกลบไปไมสามารถกูขอมูล

ใดๆกลับมาไดเลย  โดยมีราคาคาไลเซนสอยูที่  1,300  บาท6       

                                                 
5  Neil  J.  Rubenking, "Security  Suites  2008", PC Magaznie  14 (มีนานาคม 2551): 59.       
6  กองบรรณาธิการ,  “COVERSTROY”  Computer.Today  332 (เมษายน 2551):  54-73.  
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 แมในปจจุบันการเปรียบใหเห็นถึงความแตกตางของโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นจะมีไม

มากเหมือนกันการเปรียบเทียบฮารดแวรตางๆ  ก็ตามแตเพ่ือเปนการพิสูจนใหศาลรับรูถึง

คุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรถือเปนเรื่องที่สําคัญอยางหลีกเลี่ยงไมได  ซึ่งการพิสูจนนี้

ควรจะเปรียบเทียบกับโปรแกรมที่มีลักษณะการใชงานอยางเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  หากเปน

กรณีที่ไมมีโปรแกรมที่มีลักษณะการใชงานอยางเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  ก็ควรจะนําสืบใน

เรื่องความใหมของโปรแกรมแทน 

 ในสวนของความนิยมนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการใชอยางเปนประจําทําใหเกิดความเคยชิน  

หรือ  การบอกเลาปากตอปากตามสื่ออินเตอรเนต  โดยสามารถพิจารณาไดจากนี้เว็บไซดที่เปด

บริการที่ใหผูใชสามารถดาวนโหลดโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ  ยังมีการใหผูใชที่ทําการ

ทดลองใชแลวกําหนดคะแนน  อีกทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอดีขอเสียของโปรแกรม

คอมพิวเตอรนั้นๆอีกดวย  ซึ่งทําใหศาลสามารถรับรูถึงความนิยมของโปรแกรมคอมพิวเตอร

นั้นๆได  นอกจากนี้ยอดขายของโปรแกรมคอมพิวเตอรก็ควรจะนํามาพิจารณาประกอบในปจจัย

นี้  โดยสามารถยกตัวอยางไดจาก  เกมคอมพิวเตอร  The  Sims  ที่เปดตัวมาแลว  2  ภาคคือ  

The  Sims  และ  The  Sims  2  ไดสรางตํานานครั้งใหมไปเรียบรอยแลวเม่ือมีการทํายอดขาย

เกมทะลุ  100  ลานชุดเม่ือไมนานมานี้โดยสรางรายไดแกคายเกมอยาง  Electronic  Arts  ได

มากกวา  128,000  ลานบาทโดยประมาณ7  เปนตน 

4. การพัฒนาและแกไขหลังการขาย 

ปจจัยน้ีถือเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง  ถือเปนการที่ผูสรางสรรคโปรแกรมคอมพิวเตอร

ยังมีภาระหนาที่พัฒนาและแกไขปญหาตางๆใหแกผูใชหลังการขาย  โดยการพัฒนานั้น  

ยกตัวอยางเชน  บริษัทไมโครซอฟทมีแผนงานที่จะหยุดขายระบบปฏิบัติการวินโดวสเอกซพี  

ในวันที่  30  มิถุนายน  2008  เพ่ือใหผูใชหันมาใชระบบปฏิบัติการวินโดวสวีสตาแทนแตทั้งน้ี

                                                 
7  กิตติพล  อัจฉริยากรชัย, "NEWS  BRIEF", ComMart, 196 (พฤษภาคม 2551): 21.     
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ทางบริษัทไมโครซอฟทยังคงจะพัฒนาระบบปฏิบัติการวินโดวสเอกซพีตอไป8  นอกจากนี้ใน

สวนของคาไลเซนสในการอัพเกรดตัวโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นผูใชที่เสียคาไลเซนสไปแลว

สามารถที่จะอัพเกรดไลเซนสของตนเองเพื่อจะไดรับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใหมกวาอีกดวย  

อาทิเชนปจจุบันผูใชไดซื้อไลเซนส  AdobeReader  8  มาใชตอมา  บริษัท  Adobe  ไดพัฒนา  

AdobeReader  9  ออกมาสูตลาด  ผูใชสามารถอัพเกรดโปรแกรมคอมพิวเตอรเปน  

AdobeReader  9  ได  โดยเสียคาใชจายเพียง  50%  ของผูใชรายอ่ืนๆ  เปนตน 

ฉะนั้นในการนําสืบของโจทกจะตองชี้แจงความสามารถของการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

โดยพิจารณาจากความรวดเร็วในการแกไขปญหา  ปญหาที่พบนั้นเกิดจากตัวโปรแกรม

คอมพิวเตอรเอง  หรือวาถูกกอกวนโดนไวรัสตางๆ  ความสม่ําเสมอของการพัฒนาตัวโปรแกรม

คอมพิวเตอร  อีกทั้งการรับความคิดเห็นจากผูใชในสวนตางๆ  เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงให

ดีขึ้นในการอัพเกรดโปรแกรมคอมพิวเตอรตอไปอีกดวย 

 แมโปรแกรมบางชนิดราคาคาใชสิทธิที่แพงแตราคาของโปรแกรมนั้นจะสมเหตุสมผล

หรือไมสามารถพิจารณาไดจากหลัเกณฑขางตน  เพราะตามที่ไดกลาวไวในขางตนวา  ผูใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยความสามารถและคุณภาพของ

โปรแกรมคอมพิวเตอร  นอกจากนี้เพ่ือใหผูละเมิดหลาบจํานอกจากจะเยียวยาดวยคาใชสิทธิ

แลวตองมีคาเสียหายเชิงลงโทษดวยแตตองไมเกินสองเทาของคาใชสิทธิของโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ตามวรรคทายของมาตราที่เสนอแนะและไดอธิบายไวในขางตน  

 

 

   

                                                 
8  Windows Vista: Look How Far We've Come [Online],  Retrieved  July, 2, 2008,  Available  

from  http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/whynow.mspx  
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Windows Vista: Look How Far We've Come.  Retrieved  July, 2, 2008,  from  
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/whynow.mspx  
 



ภาคผนวก 

กฎหมายที่เก่ียวของกับคาเสียหายจากการละเมดิ 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 

มาตรา 420  ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ  ทําตอบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึง

แกชีวติก็ดี  แกรางกายก็ดี  อนามัยก็ดี  เสรีภาพก็ดี  ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่ง

อยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

 

มาตรา  438  คาสินไหมทดแทนจะพึงใชโดยสถานใดเพยีงใดนั้น  ใหศาลวนิิจฉัยตามควรแก 

พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิด 

    อน่ึงคาสินไหมทดแทนนั้น  ไดแกการคืนทรัพยสินอันผูเสียหายตองเสียไปเพราะ

ละเมิด  หรือใชราคาทรัพยสินนั้น  รวมทั้งคาเสียหายอันจะพึงบังคับใหใชเพื่อ

ความเสียหายอยางใด  ๆ  อันไดกอขึ้นน้ันดวย 

 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  2537 

มาตรา  19    ภายใตบังคบัมาตรา  21  และมาตรา  22  ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอยู

ตลอดอายุของผูสรางสรรค  และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบป  นับแตผู

สรางสรรคถึงแกความตาย 

ในกรณีที่มีผูสรางสรรครวม  ลิขสิทธิ์ในงานดังกลาวใหมีอยูตลอดอายุ 

ของผูสรางสรรครวม  และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสบิปนับแตผูสรางสรรครวม 

คนสุดทายถึงแกความตาย 

ถาผูสรางสรรคหรือผูสรางสรรครวมทุกคนถึงแกความตายกอนที่ได 
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มีการโฆษณางานนั้น  ใหลิขสิทธิ์ดังกลาวมีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณา

เปนครั้งแรก 

ในกรณีที่ผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล ใหลขิสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแต 

ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึน้ แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะ 

เวลาดังกลาว ใหลิขสทิธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 

 

มาตรา 64    ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธขิองนักแสดงศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิด

ชดใชคาเสยีหายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสทิธิของนักแสดงตามจํานวนที่ศาล

เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสีย

ประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบงัคับตามสิทธขิองเจาของลิขสิทธิ์หรือ

สิทธิของนักแสดงดวย 

 

มาตรา 76     คาปรับที่ไดชาํระตามคําพพิากษา ใหจายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง

เปนจํานวนกึ่งหน่ึง แตทั้งน้ีไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธขิองเจาของ

ลิขสิทธิ์หรือสทิธิของนักแสดงที่จะฟองเรียกคาเสียหายในทางแพงสําหรับสวนที่

เกินจํานวนเงนิคาปรับที่เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนกัแสดงไดรับแลวนั้น 
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AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

 

Article 7  Objectives 

The  protection  and  enforcement  of  intellectual  property  rights  should 

contribute  to  the  promotion  of  technological  innovation  and  to the  transfer  and 

dissemination  of  technology,  to  the  mutual  advantage  of  producers  and  users  of 

technological  knowledge  and  in  a  manner  conducive  to  social  and  economic 

welfare,  and  to  a  balance  of  rights  and  obligations. 

 

Article 8  Principles 

1.  Members  may,  in  formulating  or  amending  their  laws  and  regulations, 

adopt  measures  necessary  to  protect  public  health  and  nutrition,  and  to  

promote  the  public  interest  in  sectors  of  vital  importance  to  their  socio-economic 

and  technological  development,  provided  that  such  measures  are  consistent  with 

the  provisions  of  this  Agreement.   

2.  Appropriate  measures,  provided  that  they  are  consistent  with  the 

provisions  of  this  Agreement,  may  be  needed  to  prevent  the  abuse  of 

intellectual  property  rights  by  right  holders  or  the  resort  to  practices  which 

unreasonably  restrain  trade  or  adversely  affect  the  international  transfer  of 

technology.  
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Article 44  Injunctions 

1.  The  judicial  authorities  shall  have  the  authority  to  order  a  party  to 

desist  from  an  infringement,  inter  alia  to  prevent  the  entry  into  the  channels  of 

commerce  in  their  jurisdiction  of  imported  goods  that  involve  the  infringement  of 

an  intellectual  property  right,  immediately  after  customs  clearance  of  such  goods.  

Members  are  not  obliged  to  accord  such  authority  in  respect  of  protected 

subject  matter  acquired  or  ordered  by  a  person  prior  to  knowing  or  having 

reasonable  grounds  to  know  that  dealing  in  such  subject  matter  would  entail  

the  infringement  of  an  intellectual  property  right.   

2.  Notwithstanding  the  other  provisions  of  this  Part  and  provided  that  

the  provisions  of  Part  II  specifically  addressing  use  by  governments,  or  by  third 

parties  authorized  by  a  government,  without  the  authorization  of  the  right  holder 

are  complied  with,  Members  may  limit  the  remedies  available  against  such  use 

to  payment  of  remuneration  in  accordance  with  subparagraph  (h)  of  Article  31.  

In  other  cases,  the  remedies  under  this  Part  shall  apply  or,  where  these 

remedies  are  inconsistent  with  a  Member's  law,  declaratory  judgments  and 

adequate  compensation  shall  be  available. 
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Article 45  Damages 

1.  The  judicial  authorities  shall  have  the  authority  to  order  the  infringer 

to  pay  the  right  holder  damages  adequate  to  compensate  for  the  injury  the 

right  holder  has  suffered  because  of  an  infringement  of  that  person’s  intellectual 

property  right  by  an  infringer  who  knowingly,  or  with  reasonable  grounds  to 

know,  engaged  in  infringing  activity. 

2.  The  judicial  authorities  shall  also  have  the  authority  to  order  the 

infringer  to  pay  the  right  holder  expenses,  which  may  include  appropriate 

attorney's  fees.  In  appropriate  cases,  Members  may  authorize  the  judicial 

authorities  to  order  recovery  of  profits  and/or  payment  of  pre-established 

damages  even  where  the  infringer  did  not  knowingly,  or  with  reasonable 

grounds  to  know,  engage  in  infringing  activity. 

 

Article 46  Other Remedies 

In  order  to  create  an  effective  deterrent  to  infringement,  the  judicial 

authorities  shall  have  the  authority  to  order  that  goods  that  they  have  found  to 

be  infringing  be,  without  compensation  of  any  sort,  disposed  of  outside  the 

channels  of  commerce  in  such  a  manner  as  to  avoid  any  harm  caused  to  the 

right  holder,  or,  unless  this  would  be  contrary  to  existing  constitutional 

requirements,  destroyed.  The  judicial  authorities  shall  also  have  the  authority  to 

order  that  materials  and  implements  the  predominant  use  of  which  has  been  in 

the  creation  of  the  infringing  goods  be,  without  compensation  of  any  sort, 
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disposed  of  outside  the  channels  of  commerce  in  such  a  manner  as  to 

minimize  the  risks  of  further  infringements.  In  considering  such  requests,  the 

need  for  proportionality  between  the  seriousness  of  the  infringement  and  the 

remedies  ordered  as  well  as  the  interests  of  third  parties  shall  be  taken  into 

account.  In  regard  to  counterfeit  trademark  goods,  the  simple  removal  of  the 

trademark  unlawfully  affixed  shall  not  be  sufficient,  other  than  in  exceptional 

cases,  to  permit  release  of  the  goods  into  the  channels  of  commerce. 

 

Article  48  Indemnification  of  the  Defendant 

1.  The judicial  authorities  shall  have  the  authority  to  order  a  party  at 

whose  request  measures  were  taken  and  who  has  abused  enforcement 

procedures  to  provide  to  a  party  wrongfully  enjoined  or  restrained  adequate 

compensation  for  the  injury  suffered  because  of  such  abuse.  The  judicial 

authorities  shall  also  have  the  authority  to  order  the  applicant  to  pay  the 

defendant  expenses,  which  may  include  appropriate  attorney's  fees. 

2.  In  respect  of  the  administration  of  any  law  pertaining  to  the  

protection  or  enforcement  of  intellectual  property  rights,  Members  shall  only 

exempt  both  public  authorities  and  officials  from  liability  to  appropriate  remedial 

measures  where  actions  are  taken  or  intended  in  good  faith  in  the  course  of 

the  administration  of  that  law. 
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Article 50 

1.  The  judicial  authorities  shall  have  the  authority  to  order  prompt  and 

effective  provisional  measures: 

(a)  to  prevent  an  infringement  of  any  intellectual  property  right  from 

occurring,  and  in  particular  to  prevent  the  entry  into  the  channels  of  commerce 

in  their  jurisdiction  of  goods,  including  imported  goods  immediately  after  customs 

clearance; 

(b)  to  preserve  relevant  evidence  in  regard  to  the  alleged  infringement. 

2.  The  judicial  authorities  shall  have  the  authority  to  adopt  provisional 

measures  inaudita altera parte  where  appropriate,  in  particular  where  any  delay  

is  likely  to  cause  irreparable  harm  to  the  right  holder,  or  where  there  is  a 

demonstrable  risk  of  evidence  being  destroyed.  

3.  The  judicial  authorities  shall  have  the  authority  to  require  the  

applicant  to  provide  any  reasonably  available  evidence  in  order  to  satisfy 

themselves  with  a  sufficient  degree  of  certainty  that  the  applicant  is  the  right 

holder  and  that  the  applicant’s  right  is  being  infringed  or  that  such  infringement 

is  imminent,  and  to  order  the  applicant  to  provide  a  security  or  equivalent 

assurance  sufficient  to  protect  the  defendant  and  to  prevent  abuse. 

4.  Where  provisional  measures  have  been  adopted  inaudita  altera  parte, 

the  parties  affected  shall  be  given  notice,  without  delay  after  the  execution  of 

the  measures  at  the  latest.  A  review,  including  a  right  to  be  heard,  shall  take 

place  upon  request  of  the  defendant  with  a  view  to  deciding,  within  a 
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reasonable  period  after  the  notification  of  the  measures,  whether  these  

measures  shall  be  modified,  revoked  or  confirmed. 

5.  The  applicant  may  be  required  to  supply  other  information  necessary 

for  the  identification  of  the  goods  concerned  by  the  authority  that  will  execute 

the  provisional  measures.  

6.  Without  prejudice  to  paragraph  4,  provisional  measures  taken  on  the 

basis  of  paragraphs  1  and  2  shall,  upon  request  by  the  defendant,  be  revoked 

or  otherwise  cease  to  have  effect,  if  proceedings  leading  to  a  decision  on  the 

merits  of  the  case  are  not  initiated  within  a  reasonable  period,  to  be 

determined  by  the  judicial  authority  ordering  the  measures  where  a  Member's 

law  so  permits  or,  in  the  absence  of  such  a  determination,  not  to  exceed  20 

working  days  or  31  calendar  days,  whichever  is  the  longer. 

7.  Where  the  provisional  measures  are  revoked  or  where  they  lapse  

due  to  any  act  or  omission  by  the  applicant,  or  where  it  is  subsequently  

found  that  there  has  been  no  infringement  or  threat  of  infringement  of  an 

intellectual  property  right,  the  judicial  authorities  shall  have  the  authority  to  

order  the  applicant,  upon  request  of  the  defendant,  to  provide  the  defendant 

appropriate  compensation  for  any  injury  caused  by  these  measures. 

8.  To  the  extent  that  any  provisional  measure  can  be  ordered as  a 

result  of  administrative  procedures,  such  procedures  shall  conform  to  principles 

equivalent  in  substance  to  those  set  forth  in  this  Section.  
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Article 61 

Members  shall  provide  for  criminal  procedures  and  penalties  to  be 

applied  at  least  in  cases  of  willful  trademark  counterfeiting  or  copyright  piracy 

on  a  commercial  scale.  Remedies  available  shall  include  imprisonment  and/or 

monetary  fines  sufficient  to  provide  a  deterrent,  consistently  with  the  level  of 

penalties  applied  for  crimes  of  a  corresponding  gravity.  In  appropriate  cases, 

remedies  available  shall  also  include  the  seizure,  forfeiture  and  destruction  of 

the  infringing  goods  and  of  any  materials  and  implements  the  predominant  use 

of  which  has  been  in  the  commission  of  the  offence.  Members  may  provide  

for  criminal  procedures  and  penalties  to  be  applied  in  other  cases  of 

infringement  of  intellectual  property  rights,  in  particular  where  they  are  

committed  willfully  and  on  a c ommercial  scale. 
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Title  17  of  the  United  States  Code 

Sec.  504  Remedies  for  infringement:  Damages  and  profits 

(a)  IN  GENERAL.  —  Except  as  otherwise  provided  by  this  title,  an  

infringer of  copyright  is  liable  for  either  — 

(1)  the  copyright  owner's  actual  damages  and  any  additional  profits  of 

the  infringer,  as  provided  by  subsection  (b);  or 

(2)  statutory  damages,  as  provided  by  subsection  (c). 

(b)  ACTUAL  DAMAGES  AND PROFITS. 

  —  The  copyright  owner  is  entitled  to  recover  the  actual  damages  

suffered  by  him  or  her  as  a  result  of  the  infringement,  and  any  profits  of  the 

infringer  that  are  attributable  to  the  infringement  and  are  not  taken  into  account 

in  computing  the  actual  damages.  In  establishing  the  infringer's  profits,  the 

copyright  owner  is  required  to  present  proof  only  of  the  infringer's  gross 

revenue,  and  the  infringer  is  required  to  prove  his  or  her  deductible  expenses 

and  the  elements  of  profit  attributable  to  factors  other  than  the  copyrighted  

work. 
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(c) STATUTORY DAMAGES. — 

(1)  Except  as  provided  by  clause  (2)  of  this  subsection,  the  copyright 

owner  may  elect,  at  any  time  before  final  judgment  is  rendered,  to  recover,  

instead  of  actual  damages  and  profits,  an  award  of  statutory damages  for  all  

infringements  involved  in  the  action,  with  respect  to  any one  work,  for  which  

any  one  infringer  is  liable  individually,  or  for  which any  two  or  more  infringers  

are  liable  jointly  and  severally,  in  a  sum  of  not  less  than  $750  or  more  than  

$30,000  as  the  court  considers  just.  For the  purposes  of  this  subsection,  all  the  

parts  of  a  compilation  or  derivative work  constitute  one  work. 

(2)  In  a  case  where  the  copyright  owner  sustains  the  burden  of proving,  

and  the  court  finds,  that  infringement  was  committed  willfully,  the court  in  its  

discretion  may  increase  the  award  of  statutory  damages  to  a sum  of  not  more  

than  $150,000.  In  a  case  where  the  infringer  sustains the  burden  of  proving,  

and  the  court  finds,  that  such  infringer  was  not aware  and  had  no  reason  to  

believe  that  his  or  her  acts  constituted  an infringement  of  copyright,  the  court  

in  its  discretion  may  reduce  the  award of  statutory  damages  to  a  sum  of  not  

less  than  $200.  The  court  shall remit  statutory  damages  in  any  case  where  an  

infringer  believed  and  had reasonable  grounds  for  believing  that  his  or  her  use  

of  the  copyrighted work  was  a  fair  use  under  section 107,  if  the  infringer  was:    

(i)  an employee  or  agent  of  a  nonprofit  educational  institution,  

library,  or  archives acting  within  the  scope  of  his  or  her  employment  who,  or  
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such  institution, library,  or  archives  itself,  which  infringed  by  reproducing  the  

work  in  copies or  phonorecords;  or   

(ii)  a  public  broadcasting  entity  which  or  a  person  who,  as  a  

regular  part  of  the  nonprofit  activities  of  a  public  broadcasting entity  (as  defined  

in  subsection  (g)  of section 118)  infringed  by  performing  a  published  nondramatic  

literary  work  or  by  reproducing  a  transmission program  embodying  a  

performance  of  such  a  work. 

 (d)  ADDITIONAL  DAMAGES  IN  CERTAIN  CASES. 

 — In  any  case  in  which  the  court  finds  that  a  defendant  proprietor  of  an 

establishment  who  claims  as  a  defense  that  its  activities  were  exempt  under 

section  110(5)  did  not  have  reasonable  grounds  to  believe  that  its  use  of  a 

copyrighted  work  was  exempt  under  such  section,  the  plaintiff  shall  be  entitled 

to,  in  addition  to  any  award  of  damages  under  this  section,  an  additional  

award  of  two  times  the  amount  of  the  license  fee  that  the  proprietor  of  the 

establishment  concerned  should  have  paid  the  plaintiff  for  such  use  during  the 

preceding  period  of  up  to  3  years. 
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Sec. 505  Remedies  for  infringement: Costs and attorney's fees 

In  any  civil  action  under  this  title,  the  court  in  its  discretion  may  allow  the 

recovery  of  full  costs  by  or  against  any  party  other  than  the  United  States  or 

an  officer  thereof.  Except  as  otherwise  provided  by  this  title,  the  court  may  

also  award  a  reasonable  attorney's  fee  to  the  prevailing  party  as  part  of  the 

costs. 
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COPYRIGHT,  DESIGNS  AND  PATENTS,  ACT  1988 

CHAPTER  VI  REMEDIES  FOR  INFRINGEMENT 

Rights and remedies of copyright owner 

96.  Infringement  actionable  by  copyright  owner 

(1)  An  infringement  of  copyright  is  actionable  by  the  copyright  owner. 

(2)  In an  action  for  infringement  of  copyright  all  such  relief  by  way  of  damages, 

injunctions,  accounts  or  otherwise  is  available  to  the  plaintiff  as  is  available  in 

respect  of  the  infringement  of  any  other  property  right. 

(3)  This  section  has  effect  subject  to  the  following  provisions  of  this  Chapter. 

 

97.  Provisions  as  to  damages  in  infringement  action 

(1)  Where  in  an  action  for  infringement  of  copyright  it  is  shown  that  at  the 

time  of  the  infringement  the  defendant  did  not  know,  and  had  no  reason  to 

believe,  that  copyright  subsisted  in  the  work  to  which  the  action  relates,  the 

plaintiff  is  not  entitled  to  damages  against  him,  but  without  prejudice  to  any 

other  remedy. 

(2)  The  court  may  in  an  action  for  infringement  of  copyright  having  regard  to 

all  the  circumstances,  and  in  particular  to— 

(a)  the  flagrancy  of  the  infringement,  and 
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(b)  any  benefit  accruing  to  the  defendant  by  reason  of  the  infringement, 

award  such  additional  damages  as  the  justice  of  the  case  may  require.  

Undertaking  to  take  licence  of  right  in  infringement  proceedings. 

 

 

Rights and remedies of exclusive licensee 

101.  Rights  and  remedies  of  exclusive  licensee 

(1)  An  exclusive  licensee  has,  except  against  the  copyright  owner,  the  same 

rights  and  remedies  in  respect  of  matters  occurring  after  the  grant  of  the 

licence  as  if  the  licence  had  been  an  assignment. 

(2)  His  rights  and  remedies  are  concurrent  with  those  of  the  copyright  owner; 

and  references  in  the  relevant  provisions  of  this  Part  to  the  copyright  owner 

shall  be  construed  accordingly. 

(3)  In  an  action  brought  by  an  exclusive  licensee  by  virtue  of  this  section  a 

defendant  may  avail  himself  of  any  defence  which  would  have  been  available  

to  him  if  the  action  had  been  brought  by  the  copyright  owner. 

102.  (1)  Where  an  action  for  infringement  of  copyright  brought  by  the  copyright 

owner  or  an  exclusive  licensee  relates  (wholly  or  partly)  to  an  infringement  in 

respect  of  which  they  have  concurrent  rights  of  action,  the  copyright  owner  or, 

as  the  case  may  be,  the  exclusive  licensee  may  not,  without  the  leave  of  the 
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court,  proceed  with  the  action  unless  the  other  is  either  joined  as  a  plaintiff  or 

added  as  a  defendant. 

(2)  A  copyright  owner  or  exclusive  licensee  who  is  added  as  a  defendant  in 

pursuance  of  subsection  (1)  is  not  liable  for  any  costs  in  the  action  unless  he 

takes  part  in  the  proceedings. 

(3)  The  above  provisions  do  not  affect  the  granting  of  interlocutory  relief  on  an 

application  by  a  copyright  owner  or  exclusive  licensee  alone. 

(4)  Where  an  action  for  infringement  of  copyright  is  brought  which  relates 

(wholly  or  partly)  to  an  infringement  in  respect  of  which  the  copyright  owner 

and  an  exclusive  licensee  have  or  had  concurrent  rights  of  action— 

(a)  the  court  shall  in  assessing  damages  take  into  account— 

(i)  the  terms  of  the  licence,  and 

(ii)  any  pecuniary  remedy  already  awarded  or  available  to  either  of  them  in 

respect  of  the  infringement; 

(b)  no  account  of  profits  shall  be  directed  if  an  award  of  damages  has  been 

made,  or  an  account  of  profits  has  been  directed,  in  favour  of  the  other  of 

them  in  respect  of  the  infringement;  and 

(c)  the  court  shall  if  an  account  of  profits  is  directed  apportion  the  profits 

between  them  as  the  court  considers  just,  subject  to  any  agreement  between 

them; 
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and  these  provisions  apply  whether  or  not  the  copyright  owner  and  the 

exclusive  licensee  are  both  parties  to  the  action. 

(5)  The  copyright  owner  shall  notify  any  exclusive  licensee  having  concurrent 

rights  before  applying  for  an  order  under  section  99  (order  for  delivery  up)  or 

exercising  the  right  conferred  by  section  100  (right  of  seizure);  and  the  court 

may  on  the  application  of  the  licensee  make  such  order  under  section  99  or, 

as  the  case  may  be,  prohibiting  or  permitting  the  exercise  by  the  copyright 

owner  of  the  right  conferred  by  section  100,  as  it  thinks  fit  having  regard  to 

the  terms  of  the  licence. 
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สัญญาประนปีระนอมระหวางบริษัท  อ.  กับ  ไมโครซอฟ  คอรปอเรชั่น,  ไซเมนเทค  

คอรปอเรชั่น,  บริษัท  ไทยซอฟแวร  จํากัด  และ  อโดบี  ซิสเตม็  อินคอรปอเรเต็ด  

สมาชิกของกลุมบิสซเินส  ซอฟแวร  อัลลายแอลซ  (บีเอสเอ) 

 

1.    เพ่ือปองกัน  นับจากปจจุบัน  และรวมถึงระยะเวลาใดๆ  ในอนาคต  ในการใช   หรือ    

ทําซ้ํา  หรือ  การใชทีต่องไดรับอนุญาต   หรือ  การผลิตซ้ํา  ของทั้งหมด  หรือสวนใดสวนหนึ่ง

ของงาน  โดยมิไดรับอนุญาตกอน  หรือไดรับสิทธิ์จากบีเอสเอ 

 

2.    บริษัท  อ.  ตกลงที่จะลบโปรแกรมคอมพิวเตอรอันละเมิดลิขสทิธิ์ที่อยูภายใตการ

ครอบครอง,  อํานาจ,  การดูแล  หรือควบคุ   และภายใตสัญญา ภายในวันที่  180  วัน    (หน่ึง

รอยแปดสิบวนั)  นับจากวันที่ปรากฎในสัญญานี้  พรอมบริษัท  อ.  ตกลงที่จะสงหนังสือยืนยัน

วาไดดําเนินการลบโปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาวแลว  ใหแกบริษัท  โอไรอัน   อินเว็สทเิกชั่น    

จํากัด 

 

3.   บริษัท  อ.  มีความประสงคที่จะสั่งซื้อโปรแกรมซึ่งมีลิขสิทธิ์ถูกตองของสมาชิกในกลุมบี

เอสเอ  โดยจะทําการจัดซื้อภายในวันที่  15  มกราคม  2551  ไดแกโปรแกรมดังตอไปน้ี 

3.1    โปรแกรม  Adobe  Acrobat    6.0    จํานวน  16 โปรแกรม 

3.2    โปรแกรม  Adobe    Illustrator    จํานวน  3   โปรแกรม 

3.3      โปรแกรม  Adobe  Photoshop    จํานวน  4  โปรแกรม 

3.4    โปรแกรม  Thai  Software    จํานวน  12  โปรแกรม 

3.5    โปรแกรม  Microsoft  Windows  Get  Genuine  Kit  จํานวน  28    

โปรแกรม 
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3.6    โปรแกรม  Microsoft  Office  Professional  จํานวน  28  โปรแกรม 

3.7    โปรแกรม  3Ds  MAX9  จํานวน  1  โปรแกรม  และ 

3.8    โปรแกรม  AutoCAD  2008  จํานวน  3  โปรแกรม 

 

เฉพาะในสวนการจัดซื้อโปรแกรมออโตแคด  3  โปรแกรม  บริษัท  อ.  ตกลงจะจัดซื้อผาน

บริษัท  โอไรอัน  อินเว็สทิเกชั่น  จํากัด    ในราคาโปรแกรมละ  145,000  บาท    (หนึ่งแสนสี่

หม่ืนหาพันบาทถวน)  ราคานี้ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  ซึ่ง  บริษัท  อ.  ตกลงชําระเงินดังนี้ 

-  ชําระเงินสําหรับ  AutoCAD  2008  จํานวน  1  โปรแกรม  ในวันที่  12  พฤศจิกายน  2550 

-  ชําระเงินสําหรับ  AutoCAD  2008  จํานวน  1  โปรแกรม  ในวันที่  11  ธันวาคม  2550 

-  ชําระเงินสําหรับ  AutoCAD  2008  จํานวน  1  โปรแกรม  ในวันที่  วันที่  10  มกราคม  

2550 

โดยทางบริษทั  โอไรอัน  อินเว็สทิเกชั่น  จํากัด  ตกลงรับเช็คตามวนัที่ระบุขางตน  

บริษัท  โอไรอัน  อินเว็สทิเกชั่น  จํากัด  จะจัดสงโปรแกรมให  บริษทั  อ.  ภายใน  7  วันทํา

การหลังจากวนัที่เช็คสามารถขึ้นเงินได 

 

4.   บริษั   อ.  ตกลงชําระเงินเปนจํานวนเงิน  1,000,000  บาท  (หนึ่งลานบาทถวน)    

เพ่ือเปนการชดเชยในคาใชจายคาความเสียหาย  โดยทําจัดทําเปนเช็คสั่งจายลวงหนา  สั่งจาย

ใหแกบริษทั  โอไรอัน  อินเว็สทิเกชั่น  จํากัด  จํานวน  10  ฉบับ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• เช็คสั่งจายลวงหนา  ลงวันที่  25  ตุลาคม  2550  จํานวนเงิน  100,000    

บาท 

• เช็คสั่งจายลวงหนา  ลงวันที่  12  พฤศจกิายน  2550  จํานวนเงิน  100,000    

บาท 
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• เช็คสั่งจายลวงหนา  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2550  จํานวนเงิน  100,000    

บาท 

• เช็คสั่งจายลวงหนา  ลงวันที่  10  มกราคม  2551  จํานวนเงิน  100,000    

บาท 

• เช็คสั่งจายลวงหนา  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ  2551  จํานวนเงิน  100,000    

บาท 

• เช็คสั่งจายลวงหนา  ลงวันที่  10  มีนาคม  2551  จํานวนเงิน  100,000    

บาท 

• เช็คสั่งจายลวงหนา  ลงวันที่  10  เมษายน  2551  จํานวนเงิน    100,000    

บาท 

• เช็คสั่งจายลวงหนา  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2551  จํานวนเงิน  100,000    

บาท 

• เช็คสั่งจายลวงหนา  ลงวันที่  10  มิถุนายน  2551  จํานวนเงิน  100,000  

บาท 

• เช็คสั่งจายลวงหนา  ลงวันที่  10  กรกฎาคม   2551  จํานวนเงิน  100,000  

บาท 

 

การชําระเงินดังกลาวไมรวมเงินภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีหัก  ณ  ที่จายคาลิขสทิธิ์  หรือ

ภาษีอ่ืนๆ  รวมถึงคาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร    ดังรายละเอียดดานลางนี้ 

 

• ภาษีหัก  ณ  ที่จาย  ตาม  ภงด  54  =  52,632  บาท 
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• ภาษีมูลคาเพิม่  ภพ  36  =  73,685  บาท  (เงินน้ีเปนภาษีซื้อ  สามารถขอคืน

ไดในเดือนถัดไป) 

 

โดยคาเสียหายเปนคาชดเชยใหแกบีเอสเอ  สําหรับคาเสียหายที่เกิดจากการที่บรษิัท    

อ.  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรของบีเอสเอ  ที่ผานมาในอดีต  โดยมิไดรับอนุญาต  และทําซ้ํา    

ซึ่งโปรแกรมของบีเอสเอ  รวมถึงคาใชจายในการดําเนินการทางกฎหมาย,  คาใชจายในการสืบ  

และคาใชจายที่เกิดขณะดําเนินการบริษัท  อ.  ตกลงทีจ่ะดําเนินการและจัดหาเอกสารที่จําเปน

จากผูมีอํานาจทางการภาษีในประเทศไทย  เพ่ือมอบใหบีเอสเอเม่ือมีการรองขอถึงหนังสือ

รับรองภาษีในประเทศไทย  หรือ  ในตางประเทศอันเกีย่วเนื่องกับจํานวนเงินคาชดเชยดังกลาว 

 

5.  หลังจากบริษัท  อ.  ซื้อโปรแกรมตาม  ขอ  3.  และ  สงมอบเช็คลวงหนาทั้ง  10  ฉบับ  

ตามขอ  4.  ขางตนแลว  บเีอสเอ  โดยบริษัท  โอไรอั   อินเว็สทิเกชั่น  จํากัด  ผูรับมอบอํานาจ  

ตกลงที่จะถอนคดีที่มีตอ  บริษั   อ.  ตามคดีเลขที่  2258/2550  จากวันที่ทานไดลงนามใน

ขอตกลงฉบับน้ีจนถึงวันที่ทานดําเนินการชําระคาเสียหายและซื้อโปรแกรมแลวเสรจ็  บริษัท  โอ

ไรอัน  อินเว็สทิเกชั่น  จํากัด  จะรองขอใหเจาหนาที่ตาํรวจระงับการดําเนินการใดๆ  ในทาง

อาญาเกี่ยวเนือ่งกับคดีนี้ 

 

6.    บริษัท  อ.  ยินยอมที่จะใหผูรับมอบอํานาจของ  บีเอสเอ  เขาไปตรวจสอบการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร  ณ  สถานที่ประกอบกิจการ  โดยแจงให  บริษัท  อ.  ทราบลวงหนาเปน

ลายลักษณอักษรไมนอยกวา  3  วันทําการ  โดยตรวจสอบในชวงเวลาทําการ  และในลักษณะที่

รบกวนธุรกิจของบริษัท  อ.  นอยที่สุด  โดยตรวจสอบในการลงทะเบียนซอฟแวร/ฮารดไดรฟ  

ของบริษั   อ.  ในเครื่องคอมพิวเตอร  หรือเครื่องเซิรฟเวอรตามบังคับแหงสัญญานี้    คูสัญญา
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ตกลงวาบีเอสเอ  โดยตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจ  จะเปนผูมีสิทธิ์เขาตรวจสอบซอฟแวร  1  

(หนึ่ง)  ครั้ง  ภายในระยะเวลา     (หนึ่ง)  ป  นับจากวันที่ลงนามในสัญญานี้  โดย  บริษทั  อ.  

ตกลงชําระคาตรวจสอบ  40,000  บาท  ไมรวมภาษี  ณ  วันที่ตรวจสอบ  ทั้งน้ีการตรวจสอบจะ

ใชเวลาไมเกิน  4  (สี่)  ชั่วโมง 

 

7. บริษัท  อ.  ตกลงลงประกาศสนับสนุนเพือ่สนับสนุนบีเอสเอ  ในหนังสือพิมพ  2    

ฉบับ  (เดอร  เนชั่น  และ  กรุงเทพธุรกิจ)  ตามเนื้อหาที่ปรากฎในเอกสารแนบ  1  บริษัท  อ.    

ตกลงใหบีเอสเอและสมาชิกมีสิทธิ์ในการนําขอความดังกลางไปเผยแพร  บริษัท  อ.  ตกลงใหบี

เอสเอ/เหลาสมาชิกใชคําประกาศในสื่อตางๆ  ตามชื่อผูมีสวนเกี่ยวของ  บริษัท  อ.  ตกลงใหบี

เอสเอและสมาชิกใชขอความหรือเน้ือหาในทางใดๆ  ที่บีเอสเอและเหลาสมาชิกเห็นวาเหมาะสม  

รวมถึงแตไมจํากัดในการทําซ้ําและแจกจายทางอิเลคทรอนิค  หรือโดยทางจดหมาย  บริษัท  อ.  

ตกลงสั่งจายเช็คใหกับ  บรษิัท  โอไรอัน  อินเว็สทิเกชัน่  จํากัด  เพ่ือเปนคาใชจายในการลง

ประกาศหนังสือพิมพเปนจํานวนเงิน  150,000  บาท  ภายในวันที่  29  พฤศจิกายน  2550 

 

8.   บริษัท  อ.  ตกลงวาหากมีการผิดขอตกลงใด  ตามขอตกลงฉบับนี้    โดยบริษัท  อ.    

ไมวาโดยกรรมการ,  พนักงาน,  ลูกจาง  โดยสัญญาฉบับนี้  บริษทั  อ.  ตกลงที่จะชําระ

คาชดเชยเต็มตามจํานวนคาโปรแกรมที่ไดทําการละเมดิ,  ซื้อซอฟตแวรใหครบตามจํานวน

ดังกลาว  และ  ชําระคาเสียหาย  20,000  เหรียญดอลลาหสหรัฐ  บริษัท  อ.  ตกลงชําระคา

ดําเนินการตามกฏหมาย  และคาใชจายตางๆ  ที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาวเปนจํานวนเงิน    

5,000  เหรียญดอลลาหสหรัฐ  ไมวาเกิดจากบริษัท  อ.  และ/หรือกรรมการ,  พนักงาน,    

ลูกจาง  ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว  หรือเรื่องที่เกิดจากการผิดขอตกลงแหงสัญญานี้  โดย

บุคคลใดก็ตามขางตน  หรือในการดําเนินการตามเงื่อนไขดังกลาว 
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9. การปลดปลอยภาระใดๆ  จาก  บีเอสเอ  –  ในการพิจารณาถึงการใชคาความเสียหาย  

ตามสัญญาฉบับน้ี  บีเอสเอตกลงที่จะยดึถือตามสัญญาในการปลดปลอยภาระใดๆ  โดยบีเอสเอ

ตกลงที่จะปลดปลอย,  สละสิทธิ์  และดําเนินการใดๆ  ตอ  บริษัท  อ.  เกี่ยวกับการอางสิทธิ

ตางๆ  ที่เกิดขึ้น  และการเรียกรองตางๆ  ในการที่ไดกระทําขึ้นกอนหนานี้จนถึงวันที่ลงนามใน

สัญญานี้  เวนแตการบังคบัตามขอตกลงแหงสัญญานี้ 

 

10. การปลดปลอยภาระใดๆ  จาก  บริษัท    อ.  –  ในการพิจารณาถึงการปลดปลอยจาก

ภาระหนี้ตามขอ  9. บริษัท  อ.  ตกลงทีจ่ะสละสิทธิ์  และไมดําเนินการใดๆ  ตอบีเอสเอ    

รวมถึงลูกจาง,  พนักงาน,  กรรมการ,  นายหนา,  ผูรับมอบอํานาจ,  ที่ปรึกษาและผูถือหุน    

(“ผูไดรับการปลดปลอย”)  ในการที่ไดกระทําขึ้นกอนหนานี้จนถึงวันที่ลงนามในสญัญานี้    

บริษัท  อ.  อาจมีอยูตอผูไดรับการปลดปลอย  เวนแตเพ่ือการบังคบัตามขอตกลงแหงสัญญานี้ 

 

11. ขอตกลงฉบับน้ีจัดทําขึ้นภายใตกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย 

 

ขอความประกาศสนับสนุนเพื่อตอตานการใชซอฟทแวรอันละเมิดลขิสิทธิ ์

 

บริษัทดังมีรายชื่อขางตน  ไดรวมกับกลุมพันธมิตรธุรกิจซอฟทแวรเพ่ือสนับสนุนในการปกปอง

ทรัพยสินทางปญญา 

 

บริษัทดังกลาวขางตนเชื่อม่ันและสนับสนนุในเปาหมายของกลุมพันธมิตรธุรกิจซอฟทแวร  อีก

ทั้งตระหนักวาการใชซอฟทแวรอันไมมีลิขสิทธิ์นั้นเปนการคุกคามการเติบโตของอุตสาหกรรม
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เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย  ดังนั้น  การใชซอฟทแวรที่ไมมี

ลิขสิทธิ์จึงตองสิ้นสุดลง 

 

การละเมิดลขิสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอรมีความผิดทางอาญา  ภายใตพระราชบญัญติ

ลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.2537  และผูละเมดิลิขสิทธิ์จะไดรับโทษตามกฎหมาย  มีโทษจําคุกสูงสุด  4  

ป  หรือ  ปรับสูงสุด  800,000  บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

พวกเราขอใหคําม่ันวาจะใชซอฟทแวรที่มีลิขสิทธิ์และถกูตองตามกฎหมาย  และจะชวยกัน

สงเสริมใหบริษัทอ่ืนๆ  ใชซอฟทแวรที่มีลขิสิทธิ์และถูกตองตามกฎหมายดวยเชนกัน 

 

 



ประวตัิผูเขียน 
 

ชื่อ  - สกุล  :  นายธีรวัฒน  จีระกูรวิวัฒน   
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