การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นปัญหา
เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีข่าวการจับกุม ตรวจค้น
แหล่ ง จ าหน่ า ยและแหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี ก ารละเมิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นระยะ โดยการละเมิดส่วนใหญ่จะ
เป็ น การละเมิ ด สิ นค้ า ลิ ข สิ ท ธิ์ เครื่ อ งหมายการค้ า หรื อ
สิทธิบัตร ประชาชนผู้บริโภคสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทต่างๆ มิได้มีจานวนลดน้อยลง ถึงแม้ว่า
รัฐบาลจะมีนโยบายการต่อต้านมิให้ประชาชนสนับสนุน
ส่งเสริมสินค้าที่ละเมิดทรั พย์สินทางปัญญา แต่เหตุผล
หลักๆ ที่ประชาชนยังคงซื้อสินค้าที่ละเมิดเหล่านี้ คือสินค้า
มีคุณภาพที่พอใช้ได้ ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย
จา ก ปั ญ หา สิ น ค้ า ที่ ล ะ เ มิ ด ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
ปั ญ ญา ทั้ งที่ มี แ หล่ ง ผลิต ในปร ะ เท ศไ ท ย แ ละ ใ น
ต่างประเทศจากการที่ลักลอบนาเข้ามา มีแหล่งจาหน่าย
อย่างเปิดเผย เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจับกุมก็มีการใช้
กาลังประทะกัน นอกจากนั้นปัญหาการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญานี้ ยั ง มี ผ ลให้ ป ระเทศไทยยั ง ถู ก กดดั น จาก
ต่างประเทศที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
ต่างๆ โดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ทางรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ได้พยายามวาง
มาตรการต่ างๆ เพื่อแก้ไ ขปัญหา แต่ก็ดู เหมื อนว่า ปัญหา
สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย จะเป็นปัญหา
ที่หาจุดจบได้ยาก ซึ่งการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ เราจาเป็นต้อง
ยอมรับและให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญ ญา เพราะ
หากปล่อยให้มีการละเมิด เท่ากับยอมรับให้มีการขโมย ซึ่ง
แน่นอนว่าจะเกิดผลเสียต่อประเทศ เมื่อมีผู้สร้างสรรค์หรือ
ประดิษฐ์สร้างอะไรขึ้นมาใหม่ ก็จะถูกลอกเลียนแบบ ซึ่ง
จะทาให้ข าดแรงจูงใจและไม่ อยากที่จะสร้ า งสรรค์ งาน
ใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจก็จะเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งจะ
ส่งผลในระยะยาวในระบบเศรษฐกิจ เพราะขาดการพัฒนา
นวัตกรรม ทาให้ต้องนาเข้า เทคโนโลยีและความรู้จาก
ต่างประเทศ กลายเป็นประเทศที่ต้องเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว

แล้ ว เราในฐานะที่ เ ป็ น เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาเมื่อถูกผู้อื่นละเมิด เราควรจะทาอย่างไร ?
กรณีเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ถูกผู้อื่นกระทาละเมิด
ควรทาอย่างไร?

เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรดาเนินการ ดังนี้
1. ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ พร้อมหลักฐานดังนี้
(1.1) ทะเบียนแบบเครื่องหมายการค้า ที่นาย
ทะเบี ย นกรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญารั บ รอง กรณี เ ป็ น
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศถูกละเมิด
ให้แสดงต้นฉบับเครื่องหมายการค้า หรือหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนจากต่างประเทศ
(1.2) กรณีมอบอานาจให้ทนายดาเนินการแทน ต้อง
มีหนังสือมอบอานาจ กรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็น
บุคคลต่างประเทศ หนังสือมอบอานาจต้องมีโนตารีพับลิ
ครับรอง และสถานทูตไทย หรือกงสุลไทยรับรองลายมือ
ชื่อโนตารีพับลิคอีกชั้นหนึ่ง
(1.3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือ
รั บ รองนิ ติ บุ ค คลของเจ้ า ของ และผู้ รั บ มอบอ านาจ
(1.4) เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคา
แปลเป็ น ภาษาไทย พร้ อ มค ารั บ รองถู ก ต้ อ ง (ถ้ า มี )
(1.5) ตัวอย่างสินค้าของจริง และตัวอย่างสินค้าที่
ละเมิด
(1.6) หลั ก ฐานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(ถ้ า มี )
2. ไปร่วมนาชี้เพื่อยึดสินค้าละเมิดในการตรวจค้นของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ให้การต่อเจ้าพนักงานสอบสวนในฐานะผู้เสียหาย
และเบิกความในชั้นศาล
4. สนั บ สนุ น พยานหลัก ฐานในการด าเนิ นคดี แ ก่
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ

กรณีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ถูกผูอ้ ื่นกระทาละเมิดควรทา
อย่างไร?
เจ้าของลิขสิทธิ์ ควรดาเนินการ ดังนี้

1. ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
(1.1) หลักฐานการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ หรือ
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
(1.2) กรณีมอบอานาจให้ทนายดาเนินการแทน ต้อง
มีหนังสือมอบอานาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ กรณีเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เป็นบุคคลต่างประเทศหนังสือมอบอานาจต้องมี
โนตารีพับลิครับรอง และสถานทูตไทยหรือกงสุลไทย
รับรองลายมือชื่อโนตารีพับลิค อีกชั้นหนึ่ง
(1.3) หลักฐานการโฆษณาครั้งแรก
(1.4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือ
รับรองนิติบุคคลของเจ้าของและผู้รับมอบอานาจ
(1.5) เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทาคา
แปลเป็นภาษาไทยพร้อมคารับรองถูกต้อง (ถ้ามี)
(1.6) ตัวอย่างสินค้าลิขสิทธิ์ และตัวอย่างสินค้าที่
ละเมิด
(1.7) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2. ไปร่วมชี้เพื่อยึดสินค้าละเมิด ในการตรวจค้นของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ให้การต่อพนักงานสอบสวนในฐานะผู้เสียหายและ
เบิกความในชั้นศาล
4. สนับสนุนพยานหลักฐานในการดาเนินคดีแก่
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
กรณีเป็นเจ้าของสิทธิบัตร แต่ถูกผู้อื่นกระทาละเมิดควรทา
อย่างไร? :
เจ้าของสิทธิบัตรควรดาเนินการ ดังนี้
1. ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
(1.1) แสดงต้นฉบับสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาออกให้ กรณีเป็นสิทธิบัตรที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศถูกละเมิด ให้แสดงต้นฉบับทะเบียนสิทธิบัตร
หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากต่างประเทศ

(1.2) กรณีมอบอานาจให้ทนายดาเนินการแทน ต้อง
มีหนังสือมอบอานาจ กรณีเจ้าของสิทธิบัตรเป็นบุคคล
ต่างประเทศ หนังสือมอบอานาจต้องมีโนตารีพับลิครับ
รอง และสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยรับรองลายมือชื่อใน
โนทารีพับลิค อีกชั้นหนึ่ง
(1.3) สาเนาบัตรประชาชนหรือ หนังสือรับรองนิติ
บุคคลของเจ้าของและผู้รับมอบอานาจ
(1.4) เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทาคา
แปลเป็นภาษาไทย พร้อมคารับรองถูกต้อง (ถ้ามี)
(1.5) ตัวอย่างสินค้าสิทธิบัตรของจริง และตัวอย่าง
สินค้าที่ละเมิดสิทธิบัตร
(1.6) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2. ไปร่วมนาชี้เพื่อยึดสินค้าละเมิดสิทธิบัตรในการ
ตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตารวจ
3. ให้การต่อเจ้าพนักงานสอบสวนในฐานะผู้เสียหาย
และเบิกความในชั้นศาล
4. สนับสนุนพยานหลักฐานในการดาเนินคดี แก่
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
สิทธิตามกฎหมายของผู้ประกอบการ
สิทธิตามกฎหมายของผู้ประกอบการ มีดังนี้
(1) กรณีถูกดาเนินคดีอาญา ผู้ประกอบการย่อมมี
สิทธิ์ตามกฎหมายที่จะขอตรวจดูเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทาใด ๆ อันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ตนเอง
(2) การค้นในที่รโหฐานจะต้องมีคาสั่งหรือหมาย
ศาล มาแสดงก่อนจึงจะทาการค้น
(3) ของกลางในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกยึดหรือ
อายัด คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทาความผิด
เท่านั้น เช่น คอมพิวเตอร์ที่บันทึกเพลงละเมิดลิขสิทธิ์
เป็นต้น

(4) กรณีตกเป็นผู้ต้องหาย่อมมีสิทธิ์ ดังนี้
ก. สิทธิ์พบและปรึกษาผู้ที่จะเป็นทนายความ
สองต่อสอง
ข. สิทธิ์ได้รับการเยี่ยมตามสมควร
ค. สิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาล โดยเร็วเมื่อ
เกิดอาการเจ็บป่วย
ง. สิทธิ์ขอทราบข้อกล่าวหาในการกระทา
ความผิด เนื่องจากบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและ
ได้รับการความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ
(5) การประกันตัวผู้ต้องหา หลักฐานที่ต้องนามา
ใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหา คือ โฉนด ที่ดิน เงินสด หรือ
บุคคลที่เป็นข้าราชการพลเรือนตาแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป
กรณีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546
ให้ถือปฏิบัติห้ามไม่ให้ข้าราชการประกันตัวผู้ต้องหาในคดี
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อแนะนาเบื้องต้นสาหรับผู้จะประกอบการร้านอินเตอร์เนท

ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ท ต้องดาเนินการดังนี้
1. ต้องขอใบอนุญาตเผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530
ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นขอที่กองทะเบียน
สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ติดกับแดนเนรมิต ถนน
พหลโยธิน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร. 0-2513-1749
ในต่างจังหวัด ยื่นขอที่ศาลากลางจังหวัด ในจังหวัด
นั้นๆ
2. ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เท่านั้นมาติดตั้ง หากต้องการประหยัดเงิน ในส่วนนี้โปรด
ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คโทรนิคส์ และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) โทร. 0-2642-5001-10 ซึ่งมีโปรแกรม
ลีนุกส์ โปรแกรมโอเพ่นออฟฟิศ และ โปรแกรมปลาดาว

ลีนุกส์ โปรแกรมโอเพ่นออฟฟิศ และ โปรแกรมปลาดาว
ออฟฟิศ ของ บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
จากัด ให้ใช้เว็บไซต์ www.Pladao.com
3. โปรแกรมเกมส์และโปรแกรมดิคชั่นนารีที่จะนา
มาให้บริการ ควรซื้อลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันการละเมิดและถูกจับกุม
สาหรับโปรแกรมเกมส์และโปรแกรมดิคชั่นนารี ที่
มิได้ซื้อลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ให้ลบออกหรือเอาออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะรายได้ไม่คุ้มกับความเสียหาย
หรือโทษที่จะได้รับ
4. ภายหลังปิดร้านทุกวันควรตรวจเช็คเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของท่านว่ามีใครเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรื อ โปรแกรมเกมส์
หรื อ โปรแกรมดิ ค ชั่ น นารี
แปลกปลอม นอกเหนือจากที่ท่านมีสิทธิ์มาติดตั้งไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือไม่ หากมีให้รีบลบออก
เพื่อป้องกันการถูกจับกุม
5. ควรติดตั้งป้ายภายในร้านว่าที่ร้านของท่านใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเกมส์ และ โปรแกรม
ดิ ค ชั่ น นารี อะไรบ้ า ง และห้ า มลู ก ค้ า น าโปรแกรม
แปลกปลอมมาติดตั้ง
6. ควรติดตั้งวีดีโอวงจรปิดภายในร้านเพื่อบันทึก
รูปร่างหน้าตาลูกค้าและใช้เป็นพยานหลักฐาน หากมีความ
จาเป็น กรณีที่ลูกค้านาโปรแกรมอื่นมาโหลดใส่โดยไม่ได้
รับอนุญาตและเป็นเหตุให้ถูกจับกุม
7. ควรบันทึกชื่อและที่อยู่ลูกค้าและหมายเลขเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เล่นเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานหากมีความ
จาเป็น
อ้างอิงจาก :
1. www.ipthailand.org.th
2. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546
อ้างอิงภาพ :
www.thairssfeed.com , www.goecities.com ,
htt://ndc.prd.go.th , www.enet.co.th

