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ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญา
๑
ในกฎหมายบางฉบับ
จุลนิติฉบับที่ผานมา ทานผูอานคงไดทราบขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญา
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ แนวคิดในการกําหนดโทษทางอาญาของตางประเทศและประเทศไทย
ตลอดจนแนวคิดในการปรับปรุงอัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาทีเ่ หมาะสม ซึง่ วิทยากรผูท รงคุณวุฒิ
ไดมีการอภิปรายและวิพากษไวอยางกวางขวาง ตามที่ไดนําเสนอไปในฉบับที่แลวนั้น๒
สําหรับฉบับนี้ ทางผูเ ขียนใครขอนําเสนอขอมูลเกีย่ วกับ “ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญา
ในกฎหมายบางฉบับ” โดยเฉพาะพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
และพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่ เปนกฎหมายทีฝ่ า ยเลขานุการคณะอนุกรรมการดําเนินการ
ศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ปองกันมิใหมกี ารใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายทีไ่ มสอดคลองกับ
เจตนารมณของกฎหมาย ไดดําเนินการศึกษา วิเคราะห และจัดทําเปนตัวอยางเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายและคณะรัฐมนตรีเพือ่ ประกอบการพิจารณา รวมทัง้ ขอมูลขอเสนอแนะในการปรับปรุง
อัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชหรือถือปฏิบัติตอไป
การวิเคราะหความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
อันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗”๓ โดย นางสาวนริศรา แดงไผ
ผูอ าํ นวยการกองกฎหมายกระบวนการยุตธิ รรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และฝายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ปองกันมิใหมกี ารใชประโยชนจากโทษอาญา
ตามกฎหมายที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
จัดโดย กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการจัดการสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ
การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ นาฬกา ณ หองเมยแฟร
บอลรูม ซี ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย (ประตูนํ้า).
๒
โปรดดู สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ปฏิบตั หิ นาทีส่ าํ นักงานเลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ. “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมาย”. จุลนิติ. ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑. น. ๗๕-๘๙.
๓
โปรดดู บทความ “ตัวอยางบทวิเคราะหความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ”, ตามเอกสาร
ประกอบการสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๐,
น. ๖๔ - ๗๐.
๑

มี.ค. - เม.ย. ๖๑

49-68-MAC6.indd 49

จุลนิติ

๔๙

5/3/18 18:32

ความเหมาะสมของการกํ า หนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบั บ

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
“เช็ค” ถือเปนตราสารทางการเงินทีม่ คี วามสําคัญในทางธุรกิจการคาและเปนเครือ่ งมือในการ
ทําธุรกรรมหรือชําระหนี้ที่มีความแพรหลายมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยสถิติการใชเช็คในชวงระยะเวลา ๔ ป
ทีผ่ านมา (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) พบวามีปริมาณการใชเช็คเฉลี่ยประมาณ ๑๓๐ ลานฉบับตอป ซึง่ เปน
อัตราทีส่ งู มาก ดวยความสําคัญดังกลาว “ความนาเชือ่ ถือของเช็ค” จึงมีความจําเปนอยางยิง่ พระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงเปนกฎหมายที่สนับสนุนใหมีการใชเช็คเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการใชเช็ค และการกําหนดใหมโี ทษอาญาเพือ่ สรางความนาเชือ่ ถือใหแกเช็ค โดยกําหนด
ความผิดสําหรับผูมีเจตนาทุจริตในการใชเช็คโดยไมมีเงินที่จะพึงชําระตามจํานวนที่สั่งจาย หรือใชเช็ค
เปนเครื่องมือในการฉอโกงหลอกลวงเพื่อสรางความเสียหายใหแกผูอื่น แตอยางไรก็ตาม “การกําหนด
โทษอาญา” ที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการบังคับลูกหนี้ที่ออกเช็คใหชําระหนี้ตามเช็คหรือใหมี
ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใชเช็คนั้น ไดกอใหเกิดปญหาหลายประการ ดังนี้
ประการแรก ความผิดทางอาญาตามกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คเปนความผิด
ซึง่ เกิดจากกฎหมายหาม (mala prohibita) ไมใชความผิดของอาชญากรชัว่ ราย กลาวคือ ความผิด
ทีม่ โี ทษทางอาญาและการกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
เปนความผิดเนื่องจากการฝาฝนกฎหมายที่รัฐกําหนดขึ้น (mala prohibita) ไมใชความผิดที่มีลักษณะ
เปนอาชญากรทีเ่ ปนความผิดในตัว (mala in se) ซึง่ การลงโทษทางอาญาแกผไู มมเี งินชําระหนีต้ ามเช็ค
โดยมิไดแยกวาผูอ อกเช็คคนใดมีเจตนาทุจริตหรือไม จึงรุนแรงเกินไปและขัดกับหลักการกําหนดความผิด
ทางอาญาทีม่ งุ ลงโทษกับผูท มี่ ีความชัว่ ราย เชน การใชเช็คเปนเครือ่ งมือในการหลอกลวง ฉอฉล ฉอโกง
ซึ่งมีลักษณะของอาชญากรที่สมควรถูกลงโทษทางอาญา เปนตน
ประการที่สอง ผูอ อกเช็คอาจตองรับผิดทางอาญาแมไมมเี จตนาทุจริต กลาวคือ ผูอ อกเช็ค
จํานวนไมนอยที่ออกเช็คโดยไมมีเจตนาที่จะฉอฉลหรือตองการใชเปนเครื่องมือในการหาประโยชน
อันมิควรไดจากอีกฝายหนึง่ แตเนือ่ งจากไมสามารถหาเงินมาชําระหนีไ้ ดทนั ตามกําหนดดวยเหตุผลตาง ๆ
ทางธุรกิจ แตกฎหมายใหสันนิษฐานวาผูออกเช็คดังกลาวลวนอยูในขายที่อาจตองรับผิดตามกฎหมาย
เนื่องจากกฎหมายมิไดแยกแยะวาการไมมีเงินในบัญชีหรือมีแตไมเพียงพอนั้นเปนเพราะสาเหตุใด
จึงทําใหบคุ คลเหลานีอ้ าจตองรับโทษทางอาญาตามมาตรา๔๔ ซึง่ ทําใหเกิดประเด็นปญหาความเหมาะสม
ของการกําหนดความผิดทางอาญาเพื่อลงโทษผูกระทําซึ่งมิไดมีเจตนาทุจริต
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ บัญญัติวา
“มาตรา ๔ ผูใดออกเช็คเพื่อชําระหนี้ที่มีอยูจริงและบังคับไดตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) เจตนาที่จะไมใหมีการใชเงินตามเช็คนั้น
(๒) ในขณะที่ออกเช็คนั้นไมมเี งินอยูในบัญชีอันจะพึงใหใชเงินได
(๓) ใหใชเงินมีจํานวนสูงกวาจํานวนเงินที่มีอยูในบัญชีอันจะพึงใหใชเงินไดในขณะที่ออกเช็คนั้น
(๔) ถอนเงินทัง้ หมดหรือแตบางสวนออกจากบัญชีอนั จะพึงใหใชเงินตามเช็คจนจํานวนเงินเหลือไมเพียงพอทีจ่ ะใชเงินตามเช็คนัน้ ได
(๕) หามธนาคารมิใหใชเงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต
เมือ่ ไดมกี ารยืน่ เช็คเพือ่ ใหใชเงินโดยชอบดวยกฎหมาย ถาธนาคารปฏิเสธไมใชเงินตามเช็คนัน้ ผูอ อกเช็คมีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา”.
๔

๕๐

49-68-MAC6.indd 50

จุลนิติ

มี.ค. - เม.ย. ๖๑

5/3/18 18:32

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ประการที่สาม การนําโทษทางอาญามาบีบบังคับใหผอู อกเช็คชําระหนีท้ างแพง กลาวคือ
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็คนัน้ เปนความผิดอันยอมความได๕ ดังนัน้ โทษทางอาญาในความผิดอันเกิดจาก
การใชเช็คจึงมีผเู สียหายเปนสาระสําคัญของการดําเนินกระบวนการยุตธิ รรม ทําใหเกิดปญหาการใชโทษ
ทางอาญามาบีบบังคับใหผอู อกเช็คชําระหนีท้ างแพง และอาจใชการดําเนินคดีอาญาทีต่ อ งใชเวลานาน
เพื่อประวิงเวลาในการชําระหนี้ดวย
ประการที่สี่ การนําคดีขน้ึ สูศ าลเปนจํานวนมาก กลาวคือ เมือ่ กําหนดใหความผิดอันเกิดจาก
การใชเช็คเปนความผิดทีม่ โี ทษทางอาญา จึงทําใหในแตละปมจี าํ นวนคดีความผิดดังกลาวเขาสูก ระบวน
พิจารณาคดีของศาลชัน้ ตนมากถึง ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ คดี ซึง่ ทําใหรฐั ตองสูญเสียงบประมาณทีม่ ที มี่ า
จากเงินภาษีของประชาชนเปนคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมเพื่อการติดตามทวงหนี้ของเอกชน
ประการทีห่ า การเลือกดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คเพื่อไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล
ในทางปฏิบตั ผิ ทู รงเช็คซึง่ เปนผูเ สียหายมักจะดําเนินคดีอาญากับผูอ อกเช็คทีถ่ กู ธนาคารปฏิเสธการจายเงิน
ตามพระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มากกวาจะเลือกฟองเปนคดีแพง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา ดวยตัว๋ เงินและเช็ค เพราะการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัตนิ ี้
โจทกไมตอ งเสียคาธรรมเนียมเหมือนเชนในคดีแพง ผูท รงเช็คจึงอาศัยชองทางกฎหมายดังกลาวในการ
ดําเนินคดีอาญากับผูอ อกเช็คแทนการดําเนินคดีแพงเพือ่ หลีกเลีย่ งคาธรรมเนียมศาล ทําใหรฐั ตองสูญเสีย
รายไดจากคาธรรมเนียมศาลดังกลาว
ประการสุดทาย การกําหนดโทษอาญาขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน เนือ่ งจากกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ ๑๑ กําหนดหามรัฐภาคีจําคุกบุคคลใดเพียงเพราะการที่
บุคคลนั้นไมปฏิบัติการชําระหนี้ ดังนั้น การลงโทษจําคุกผูออกเช็คซึ่งเปนเพียงผูไมปฏิบัติการชําระหนี้
ตามสัญญาเช็คจึงขัดตอขอ ๑๑ ของกติการะหวางประเทศทีป่ ระเทศไทยเปนภาคีของกติกาสากลดังกลาว
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี
ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาแลว พบวามีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดความผิดอาญา
เกี่ยวกับเช็คไว ดังนี้
ประเทศเยอรมนี มาตรา ๒๖๖ บี แหงประมวลกฎหมายอาญา ไดกําหนดความผิดอาญา
เฉพาะกรณีใชเช็คหรือบัตรเครดิตในทางทุจริตเทานั้น โดยใหมีโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับ
ประเทศฝรัง่ เศส เดิมไดกาํ หนดใหการออกเช็คโดยไมมเี งินในบัญชีไมเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา เวนแตกระทําในลักษณะฉอโกง แตตอ มาไดมกี ฎหมายฉบับลงวันที่ ๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๑๗
กําหนดลงโทษทางอาญากับผูกระทําความผิดนี้ โดยใชโทษของความผิดฐานยักยอกตามมาตรา ๔๐๘
และขยายไปถึงการถอนเงินออกจากบัญชีจนเปนเหตุใหมเี งินไมพอจายตามเช็ค อยางไรก็ดี โทษดังกลาว
อาจไมรนุ แรงเทาทีค่ วรเพราะมีการกระทําความผิดเกีย่ วกับการใชเช็คมากขึน้ จึงไดมกี ฎหมายฉบับลงวันที่
๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๒๖ ใหลงโทษความผิดดังกลาวโดยใชโทษของความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา
๔๐๕ แทน และไดเพิ่มกรณีการสั่งหามธนาคารจายเงินตามเช็คใหเปนความผิดดวย ตอมามีกฎหมาย
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕ บัญญัติวา
“มาตรา ๕ ความผิดตามมาตรา ๔ เปนความผิดอันยอมความได”.
๕
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ฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๓๕ ซึ่งเปนการรวมความผิดเกี่ยวกับการใชเช็คโดยไมมีเงินบัญญัติไว
ในมาตรา ๖๖ ของกฎหมายฝรัง่ เศส โดยกําหนดใหระวางโทษจําคุกหรือปรับ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอืน่ ๆ
มาใชเสริมเพือ่ ใหวตั ถุประสงคทตี่ อ งการใหเช็คเปนตราสารทีม่ คี ณ
ุ คาในทางการเงินบรรลุผล เชน ผูก ระทํา
ความผิดอาจถูกหามเขาเขตทีก่ าํ หนดไมเกิน ๕ ป และอาจถูกตัดสิทธิตามกฎหมายอืน่ แตอยางไรก็ตาม
เมือ่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ ประเทศฝรัง่ เศสไดยกเลิกความผิดเกีย่ วกับเช็คแลวโดยสิน้ เชิง จะคงไว
เฉพาะพฤติกรรมฉอโกงและพฤติกรรมการออกเช็คซํา้ ๆ ทีถ่ กู มาตรการทางธนาคารหามออกเช็คเทานัน้
ประเทศอังกฤษ ในประเทศอังกฤษไมมีกฎหมายกําหนดความผิดเกี่ยวกับการใชเช็คใหเปน
ความผิดอาญา แมผูออกเช็คจะมีเจตนาไมใหผูรับเช็คไดรับชําระเงินตามเช็คก็ตาม เวนแตการกระทํา
ของผูอ อกเช็คนัน้ เขาองคประกอบความผิดอาญาฐานใดฐานหนึง่ ผูท รงจึงจะสามารถฟองใหผสู งั่ จายเช็ค
รับผิดโดยอาศัยกฎหมายแพงในเรือ่ งตัว๋ เงินเพือ่ เรียกใหรบั ผิดตามคดีแพงไดเทานัน้ ซึง่ เปนไปตามกฎหมาย
Bill of Exchange Act 1882 อยางไรก็ดี ในสวนของความรับผิดทางอาญาทีเ่ กีย่ วของกับการใชเช็คนัน้
อาจเปนความผิดทางอาญาไดหากเขาองคประกอบความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา ๑๕ ของ Theft Act 1968
หรือปลอมแปลงเอกสารในมาตรา ๑ ของ The Forgery and Counterfeiting Act 1981
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดใหการกระทําความผิดอันเกิดจากการใชเช็คกรณีออกเช็ค
โดยไมมีเงินในธนาคารเพียงพอที่จะสั่งจายตองรับผิดตามกฎหมายอาญา ๒ ฐาน คือ ฐานฉอโกง และ
ฐานลักทรัพยโดยใชกลอุบาย นอกจากนี้ บางมลรัฐไดมบี ทบัญญัตเิ ฉพาะเกีย่ วกับความผิดอันเกิดจากการ
ใชเช็ค ซึง่ อัตราโทษอาจจะรุนแรงนอยกวาหรือแตกตางจากทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายอาญาทัว่ ไปดังกลาว
เชน มลรัฐเคนทักกี้ กําหนดใหทั้งการสั่งจายเช็คโดยไมมีเงิน และการกระทําความผิดเกี่ยวกับเช็ค
เปนความผิดอาญาทั้งสิ้น
สําหรับบทวิเคราะหความเหมาะสมของการกําหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตฉิ บับนี้
คือ แมวา การกําหนดความผิดทางอาญาในพระราชบัญญัตวิ า ดวยความรับผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
จะมีเจตนารมณเพือ่ สรางความเชือ่ ถือของการใชเช็คแทนเงินสด โดยกําหนดเงือ่ นไขอันเปนองคประกอบ
ของความผิดทีเ่ ปรียบเสมือนบทสันนิษฐานถึงเจตนาของผูอ อกเช็คหากปรากฏพฤติกรรมตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด เชน การออกเช็คโดยไมมีเงินในบัญชี หรือมีอยูแตไมเพียงพอที่จะใชเงินตามเช็ค ใหตองรับผิด
อันทําใหเกิดความสะดวกในการดําเนินคดีกบั ผูอ อกเช็คทีธ่ นาคารปฏิเสธการใชเงินก็ตาม แตอกี ดานหนึง่
ไดกอ ใหเกิดผลกระทบแกผทู อี่ อกเช็คโดยไมไดมเี จตนาทุจริตหรือไมไดมเี จตนาที่จะหาผลประโยชน
โดยมิชอบ เพียงแตอาจมีเหตุขดั ของทางธุรกิจบางประการทีท่ าํ ใหไมมเี งินในบัญชีเพียงพอทีจ่ ะชําระหนี้
ไดตามเช็ค ผูออกเช็คก็ตองรับโทษทางอาญาตามที่กฎหมายกําหนดไว อันไมสอดคลองกับแนวคิด
ในการลงโทษทางอาญาทีม่ งุ นําตัวบุคคลผูเ ปนอาชญากรโดยสันดานมาลงโทษเพือ่ ใหเข็ดหลาบ หรือ
วัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญา ดังนี้
- วัตถุประสงคเพื่อแกแคนทดแทน กลาวคือ การนําตัวผูออกเช็คที่ไมมีเจตนาทุจริต
ไปลงโทษจําคุกอาจจะไมตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของเจาหนี้ คือ ไมไดรับเงินเยียวยา
ตามทีค่ วรจะไดรบั แตกลับจะยิง่ กอใหเกิดความเสียหายแกเจาหนีม้ ากยิง่ ขึน้ เพราะผูอ อกเช็คจะไมสามารถ
ประกอบการใดเพื่อใหไดมาซึ่งการชําระหนี้

๕๒
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- วัตถุประสงคเพือ่ กันผูก ระทําความผิดออกจากสังคม กลาวคือ การทีผ่ อู อกเช็คไมสามารถ
หาเงินมาชําระหนี้ตามเช็คไดโดยไมไดเกิดจากเจตนาทุจริตนั้น ไมทําใหบุคคลเหลานั้นเปนอาชญากร
ที่ควรกันออกจากสังคมเพื่อปองกันมิใหไปทําอันตรายแกผูอื่นแตอยางใด
- วัตถุประสงคเพื่อฟนฟูผูกระทําความผิด กลาวคือ เมื่อผูออกเช็คไมมีเจตนาทุจริต
การนําบุคคลเหลานี้มาลงโทษจึงไมเปนการแกไขฟนฟูพฤติกรรมแตอยางใด เพราะการที่บุคคลเหลานี้
ไมมเี งินชําระหนีต้ ามเช็คมิใชพฤติกรรมหรือการกระทําทีบ่ คุ คลเหลานีจ้ ะควบคุมได การใหรบั โทษจําคุก
จึงมีแตกอใหเกิดตราบาปและตองประสบความยากลําบากในการหาเงินมาชําระหนี้มากยิ่งขึ้น
จะเห็นไดวา การลงโทษผูอ อกเช็คทีไ่ มมเี จตนาทุจริตไมเปนไปตามเจตนารมณหรือวัตถุประสงค
ของกฎหมายอาญาดังกลาว และเมือ่ พิจารณาบทบัญญัตใิ นมาตรา ๔ (๒) (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ แลวจะพบวา ผูออกเช็คมิไดมีเจตนาทุจริต
ที่จะไมใชเงินตามเช็ค หรือกฎหมายมิไดกําหนดใหตองมีเจตนาทุจริตเปนสวนหนึ่งขององคประกอบ
ความผิดดวย จึงสมควรพิจารณายกเลิกโทษทางอาญาตามมาตรา ๔ (๒) (๓) และ (๔) ดังกลาว โดยอาจใช
มาตรการอื่นแทน เพื่อใหเช็คยังคงความนาเชื่อถือไวดังเดิม ซึ่งมาตรการอื่นที่อาจนํามาใชทดแทน
โทษอาญาได มีดังนี้
๑) มาตรการหามทําธุรกรรมทางการเงินเปนระยะเวลาหนึ่ง โดยหามทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
ธนาคาร ไมวาจะเปนบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเปนระยะเวลา ๕ ป แตหากผูออกเช็คที่ธนาคาร
ปฏิเสธการใชเงินไดชําระหนี้ตามเช็คครบถวนแลวกอนครบระยะเวลา ๕ ป สิทธิในการทําธุรกรรม
ทางการเงินจากธนาคารจึงจะกลับคืนดังเดิม
๒) มาตรการภายในของธนาคารพาณิชย ถือเปนมาตรการเบื้องตนที่ใชในการกลั่นกรอง
คุณภาพของลูกคาทีเ่ ขามาเปดบัญชีกระแสรายวัน และเปนมาตรการสอดสองดูแลการใชเช็คของลูกคา
ภายหลังไดรับอนุญาตการเปดบัญชีแลว ซึ่งจะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับเช็คไดอีกทางหนึ่ง เชน
หากธนาคารกําหนดเงือ่ นไขของลูกคาใหผใู ดทําการสัง่ จายเช็คแลวตอมาถูกธนาคารปฏิเสธการจายเงิน
โดยไมมเี หตุผลอันสมควรเปนจํานวนครัง้ เกินกวาทีก่ าํ หนดไว ธนาคารจะถือเปนเหตุใหปด บัญชีของลูกคา
รายนั้นไดทันที และไมสามารถใชเช็คของธนาคารนั้นไดอีกตอไป
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติอาจปฏิเสธไมไดวาการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย
มีการแขงขันกันคอนขางสูง หากธนาคารใดจะกําหนดมาตรการดังกลาวก็ตองคํานึงถึงปจจัยดานการ
แขงขันดวย เพราะผูขอเปดบัญชียอมจะเลือกเปดบัญชีกับธนาคารที่ไมเขมงวด ดังนั้น มาตรการนี้
จะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อธนาคารพาณิชยตาง ๆ รวมมือกันกําหนดมาตรการบังคับนี้ให เปนไป
ในแนวทางเดียวกัน เพื่อมิใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกันในทางธุรกิจ
๓) มาตรการภายใตพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยนํามาใช
เพื่อพิจารณาอนุมัติการใชเช็คของลูกคาของธนาคาร ซึ่งตองประกาศใหการใชเช็คเปน “สินเชื่อ”
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตฯ หรือแกไขบทนิยามคําวา “ขอมูลเครดิต”
ใหหมายความรวมถึง “ขอมูลประวัตกิ ารใชเช็คหรือเช็คทีถ่ กู ปฏิเสธอันเนือ่ งมาจากไมมเี งินเพียงพอในบัญชี”
เชนเดียวกับประเทศออสเตรเลียและแคนาดา ทีก่ าํ หนดใหขอ มูลเครดิตครอบคลุมถึงประวัตกิ ารใชเช็คดวย
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สําหรับความผิดจากการออกเช็คโดยมีเจตนาทีจ่ ะไมใหมกี ารใชเงินตามเช็คตามมาตรา ๔ (๑)
และหามธนาคารมิใหใชเงินตามเช็คโดยเจตนาทุจริตตามมาตรา ๔ (๕) แหงพระราชบัญญัตวิ า ดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้น มิใชเปนการลงโทษจําคุกเพราะเหตุผลวาไมอาจ
ปฏิบตั กิ ารชําระหนีต้ ามสัญญาได แตเปนการลงโทษเนือ่ งจากความไมสจุ ริตของผูอ อกเช็ค ซึง่ ไมขดั
ตอการลงโทษทางอาญาและกติการะหวางประเทศดังไดกลาวแลวขางตน จึงควรคงโทษทางอาญาไว
เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับเช็คตอไป
นอกจากนี้ หากยกเลิกโทษทางอาญาตามมาตรา ๔ ทัง้ หมด โดยใชโทษอาญาเมือ่ การออกเช็ค
เขาลักษณะเปนความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา ๓๔๑ แหงประมวลกฎหมายอาญาแลว อาจมีผลเปนการ
ลดทอนความนาเชื่อถือของเช็คได เพราะการพิสูจนความผิดฐานฉอโกงทําไดยากกวาความผิดตาม
พระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คฯ ซึง่ มีองคประกอบความผิดทีแ่ ตกตางกัน โดยเฉพาะ
ความผิดฐานฉอโกงตองพิจารณาถึงการหลอกลวงใหหลงเชื่อเพื่อไดไปซึ่งทรัพยสิน แตการใชเช็ค
อาจไมเขาขายลักษณะดังกลาว
ดังนัน้ ความผิดอันเกิดจากการใชเช็คควรกําหนดโทษทางอาญาเฉพาะกรณีทผี่ กู ระทํามีเจตนา
ทุจริตเทานั้น ซึ่งจะสอดคลองกับทฤษฎีการลงโทษทางอาญาที่มุงเอาผิดกับการกระทําที่มีลักษณะ
เปนอาชญากร สวนกรณีทไี่ มมเี จตนาทุจริตอาจใชมาตรการอืน่ แทนได เชน หามทําธุรกรรมทางธนาคาร
เปนระยะเวลาหนึ่ง ใชมาตรการภายในของธนาคารพาณิชย และมาตรการภายใตพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตน
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗๖
การตรากฎหมายวาดวยลิขสิทธิข์ นึ้ ใชบงั คับเพือ่ คุม ครองลิขสิทธิอ์ นั เปนทรัพยสนิ ทางปญญา
ประเภทหนึ่งนั้น มีเหตุผลในประการที่สําคัญ ดังนี้
- เหตุผลดานความเปนธรรมตามธรรมชาติ (Principle of Natural Justice) เนื่องจาก
ผูสรางสรรคเปนผูใชสติปญญา ความชํานาญ และแรงงานในการสรางสรรค เจาของงานจึงควรมีสิทธิ
แตเพียงผูเดียว (Exclusive Rights) ในการกําหนดรูปแบบและสภาพ รวมทั้งเวลาของการใชงานนั้น
ตลอดจนปองกันมิใหผูอื่นมาใชประโยชนจากงานของตนโดยมิไดรับอนุญาต และหากงานนั้นสามารถ
สรางมูลคาเปนทรัพยสินขึ้นมา ผูสรางสรรคก็ควรไดรับประโยชนจากการนั้นในรูปของคาตอบแทน
การใชสิทธิ (Royalty)
- เหตุผลทางดานเศรษฐกิจ (Economic Argument) การสรางสรรคงานนัน้ จําตองมีการ
ลงทุน ไมวา ในขณะสรางงานหรือการนํางานออกเผยแพรตอ สาธารณชน โดยผูล งทุนยอมคาดหวังผลกําไร
จากการลงทุนดังกลาว ดังนั้น จึงจําเปนตองใหความคุมครองแกผูลงทุน
- เหตุผลทางดานวัฒนธรรม (Cultural Argument) การสรางสรรคจะกลายเปนสมบัติ
ทางวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในแงของการสะทอนหรือบมเพาะใหเห็นถึงวัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ และ
การเปลีย่ นแปลงในสังคม ซึง่ เปนประโยชนแกสาธารณะในการสรางเสริมวัฒนธรรมใหเจริญกาวหนายิง่ ขึน้
ดังนั้น ผูสรางสรรคงานจึงควรไดรับความคุมครอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อางไว เชิงอรรถที่ ๓, น. ๗๐-๘๗.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

- เหตุผลทางดานสังคม (Social Argument) การเผยแพรงานตอสาธารณชนทําใหเกิด
ความเชือ่ มโยงและหลอหลอมความรูข องคนในสังคมทุกเพศ ฐานะ อายุ และสีผวิ การใหความคุม ครอง
แกงานสรางสรรคจึงกอใหเกิดความมั่นคงและเปนปกแผนของสังคม
โดย “สภาพปญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์” ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาตามเจตนา
และลักษณะของการกระทําแลวสามารถแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ “การละเมิดลิขสิทธิ์
ทีไ่ มเปนการกระทําเพือ่ การคา” ซึง่ เปนการละเมิดลิขสิทธิโ์ ดยการทําซํา้ หรือดัดแปลงงานอันมีลขิ สิทธิ์
และจําหนาย จาย แจกงานอันมีลขิ สิทธิด์ งั กลาวเปนปกติธรุ ะหรือกระทําไปโดยไมไดมวี ตั ถุประสงคเพือ่
หากําไร และ “การละเมิดลิขสิทธิท์ เ่ี ปนการกระทําเพือ่ การคา” ซึง่ เปนการละเมิดลิขสิทธิโ์ ดยการทําซํา้
หรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่กระทําเปนปกติธุระและมีจุดประสงคเพื่อหากําไรมิใชเพื่อการซื้อขาย
รายหนึ่งรายเดียว โดยจะพิจารณาจากจํานวนของการกระทํา อาทิ การขายใหเพื่อนฝูงเพียงครั้งเดียว
ไมใชการกระทําเพือ่ การคา แตถา เปนรานคาซึง่ จําหนายสิง่ นัน้ เปนปกติและมีการจําหนายสิง่ นัน้ หลายครัง้
เชนนี้เปนการกระทําเพื่อการคา
ทั้งนี้ สภาพปญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาว และบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ทีก่ าํ หนดฐานความผิดทีม่ โี ทษทางอาญาอันสมควรไดรบั การพิจารณาปรับปรุงแกไข
มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปนการกระทําเพื่อการคา
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ท่ีไมเปนการกระทําเพื่อการคา ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดแก มาตรา ๖๙ วรรคหนึง่ ๗ มาตรา ๖๙/๑ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การกระทําเพือ่ การคา
และไมใชเพื่อการคา๘ มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง๙ และมาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึ่ง๑๐ เมื่อวิเคราะหแลวพบวา
การละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปนการกระทําเพื่อการคาทําใหเจาของลิขสิทธิ์ไดรับความเสียหายนอยมาก
และผูล ะเมิดลิขสิทธิก์ ไ็ ดรบั ประโยชนนอ ยมากเชนกัน หรือกลาวอีกนัยคือ เจาของลิขสิทธิข์ าดรายได
หรือคาตอบแทนจากการอนุญาตใหใชงานอันมีลขิ สิทธิน์ นั้ เพียงไมกชี่ นิ้ เพราะบุคคลอืน่ อีกจํานวนมาก
ยังคงซือ้ ผลงานอันถูกลิขสิทธิจ์ ากเจาของลิขสิทธิอ์ ยู ในขณะทีผ่ ลู ะเมิดลิขสิทธิอ์ าจไดรายไดเพียงเล็กนอย
จากการจําหนายงานอันละเมิดลิขสิทธิ์เพียงไมกี่ชิ้นดังกลาว ซึ่งแสดงใหเห็นวาการละเมิดลิขสิทธิ์
ในลักษณะนีไ้ มไดกระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคมโดยรวม ผูล ะเมิดลิขสิทธิม์ รี ะดับความชัว่ ราย
มาตรา ๖๙ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือ
มาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับ
ตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
๘
มาตรา ๖๙/๑ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๘/๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแต
หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
๙
มาตรา ๗๐ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึง่ เปนการกระทําเพือ่ การคา ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุตงั้ แตสามเดือนถึงสองป หรือปรับ
ตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
๑๐
มาตรา ๗๐/๑ ผูใดกระทําการละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิตามมาตรา ๕๓/๑ หรือมาตรา ๕๓/๒ หรือละเมิดมาตรการ
ทางเทคโนโลยีตามมาตรา ๕๓/๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสองป
หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
๗
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ความเหมาะสมของการกํ า หนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบั บ

หรือความเปนอาชญากรตํ่า แตถาหากเจาของลิขสิทธิ์เสียหายมากขึ้นเทาใดหรือผูละเมิดลิขสิทธิ์
ไดรับประโยชนซึ่งเปนประโยชนโดยมิชอบมากขึ้นเทาใด ระดับผลกระทบตอความสงบเรียบรอย
ระดับความชั่วราย หรือระดับความเปนอาชญากรก็จะมากขึ้นเทานั้น
อยางไรก็ตาม การละเมิดลิขสิทธิท์ ไี่ มเปนการกระทําเพือ่ การคาดังกลาว ผูก ระทําความผิด
ยังมีความชั่วรายหรือความเปนอาชญากรอยูบาง ซึ่งแมจะเพียงเล็กนอยแตถามีเปนจํานวนมาก
กลาวคือ ละเมิดกันคนละเล็กนอยแตละเมิดกันหลายคนก็จะกอความเสียหายอยางมากตอทัง้ เจาของ
ลิขสิทธิ์และผลประโยชนของสังคมโดยรวม อาทิ ตางประเทศอาจไมเชื่อมั่นวา หากนําผลงานอันมี
ลิขสิทธิม์ าขายในประเทศไทยแลวจะไดรบั ผลกําไรในจํานวนทีค่ วรจะไดรบั หรือไม อันทําใหประเทศไทย
อาจถูกตัดโอกาสทางการคาและการลงทุน รวมทั้งสูญเสียรายไดเปนจํานวนมาก
๒) ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เปนการกระทําเพื่อการคา
ความผิดเกีย่ วกับการละเมิดลิขสิทธิท์ เี่ ปนการกระทําเพือ่ การคา ตามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดแก มาตรา ๖๙ วรรคสอง มาตรา ๖๙/๑ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การกระทําเพือ่ การคาและไมใช
เพือ่ การคา มาตรา ๗๐ วรรคสอง และมาตรา ๗๐/๑ วรรคสอง เมือ่ วิเคราะหแลวพบวา การละเมิดลิขสิทธิ์
ทีเ่ ปนการกระทําเพือ่ การคาทําใหเจาของลิขสิทธิไ์ ดรบั ความเสียหายอยางมาก และผูล ะเมิดลิขสิทธิ์
ก็ไดรบั ประโยชนโดยมิชอบจากการละเมิดลิขสิทธิด์ งั กลาวอยางมากเชนเดียวกัน กลาวคือ ผูล ะเมิดลิขสิทธิ์
นําผลงานทีล่ ะเมิดลิขสิทธิไ์ ปจําหนายตอสาธารณชนเปนจํานวนมาก โดยราคาจําหนายจะถูกกวาผลงาน
ที่ถูกลิขสิทธิ์ เพราะผูละเมิดลิขสิทธิ์ไมไดใชทรัพยากรในการคิดคนหรือสรางสรรคงานนั้นดวยตนเอง
แตใชตน ทุนเพียงเล็กนอยในการคัดลอกหรือทําซํา้ งานดังกลาวโดยมิชอบ เมือ่ ราคาจําหนายถูกกวา สาธารณชน
ก็จะซือ้ แตผลงานอันละเมิดลิขสิทธิ์ ทําใหผลู ะเมิดลิขสิทธิไ์ ดรบั รายไดอยางมหาศาล ในขณะทีผ่ สู รางสรรค
ผลงานทีถ่ กู ลิขสิทธิซ์ งึ่ ลงทุนลงแรงอยางมากในการสรางสรรคงานดังกลาวกลับขายงานอันถูกลิขสิทธิ์
ของตนไมได ทําใหตองสูญเสียรายไดที่ควรจะไดรับ นอกจากนี้ การละเมิดลิขสิทธิ์ที่เปนการกระทํา
เพื่อการคานี้ ยังสรางความเสียหายตอสังคม (social harm) อยางมหาศาลจนอาจจะมากกวา
ประโยชนที่ผูละเมิดลิขสิทธิ์จะไดรับ (gain) อีกดวย ยกตัวอยางเชน ผูละเมิดลิขสิทธิ์อาจไดรับเงิน
เปนจํานวนสิบลานบาท แตการถูกตัดโอกาสทางการคาจากประเทศผูถ กู ละเมิดลิขสิทธิอ์ าจทําใหประเทศ
ผูล ะเมิดตองสูญเสียโอกาสทีจ่ ะไดรบั เงินหลายหมืน่ ลานบาท จะเห็นไดวา การละเมิดลิขสิทธิท์ เี่ ปนการกระทํา
เพื่อการคา นอกจากผูกระทําจะมีความชั่วราย มีความเปนอาชญากรโดยจากการมุงแสวงหาประโยชน
แกตนโดยมิชอบแลว ยังสรางผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและผลประโยชนของสังคมโดยรวม
อยางมหาศาลจากการที่ประเทศตองถูกตัดโอกาสทางการคาการลงทุนอีกดวย
๓) ความผิดเกี่ยวกับการไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารตามมาตรา ๗๑
มาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิฯ์ เปนบทบัญญัตทิ กี่ าํ หนดความผิดใหกบั ผูท ไี่ มมา
ใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่ “คณะกรรมการลิขสิทธิ์” หรือ “คณะอนุกรรมการ”
สัง่ ตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ก็คอื การออกคําสัง่ เปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอ ยคําหรือใหสง เอกสาร
หรือวัตถุใด ๆ มาเพือ่ ประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน ซึง่ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ดังกลาว แมกฎหมายจะมิไดบัญญัติไวอยางชัดแจงวาเปนเจาพนักงาน แตเมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่

๕๖
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ของคณะกรรมการรวมถึงคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๖๐ แลว ถือเปนคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือ
ไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย จึงเปน
“เจาหนาที”่ ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และยังเปน
ผูซึ่งไดรับแตงตั้งตามกฎหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการ จึงเปน “เจาพนักงาน” ตามมาตรา ๑ (๑๖)
แหงประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติความผิดฐานฝาฝนคําสั่งของ
เจาพนักงานไวแลวในมาตรา ๓๖๘ ซึ่งเปนความผิดลหุโทษ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแลวเห็นวา มีเพียงมาตรา ๖๐ (๒)
เทานั้นที่สมควรมีสภาพบังคับของการฝาฝนที่มีความรุนแรงในระดับหนึ่ง เพราะเปนการเรียกมา
ใหถอ ยคําเพือ่ ประกอบการออกคําสัง่ ทางปกครอง ซึง่ มีผลทางกฎหมายตอเอกชนทีเ่ กีย่ วของโดยตรง
กลาวคือ กระทบตอสิทธิเสรีภาพของเอกชนทีเ่ กีย่ วของ จึงควรมีสภาพบังคับใหผทู เี่ กีย่ วของมาใหถอ ยคํา
โดยเร็ว เชนเดียวกับความผิดฐานตาง ๆ ในกรณีท่ีเจาพนักงานในการยุติธรรมเรียกใหมาใหถอยคํา
แลวผูนั้นไมมาหรือมาแตไมยอมใหถอยคําตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๘ ถึงมาตรา ๑๗๑
สวนกรณีการไมมาใหถอยคําเพื่อประกอบการดําเนินงานของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๐ (๑) (๓)
และ (๔) นั้น โดยปกติแลวไมกระทบตอสิทธิเสรีภาพของเอกชนที่เกี่ยวของโดยตรง เพราะเปนเพียง
งานการใหคําปรึกษาแนะนํา หรือสนับสนุนสงเสริม ซึ่งงานเหลานี้ไมมีความจําเปนเรงดวนถึงขนาด
ตองบังคับใหมา แตควรเปนการเชิญใหมาดวยความสมัครใจ และถึงแมวา จะมีสถานการณฉกุ เฉินทีจ่ าํ เปน
เรงดวนตองขอคําปรึกษาแนะนําหรือสนับสนุนสงเสริมโดยเร็วซึ่งตองออกคําสั่งบังคับก็ตาม ก็ไมควร
มีสภาพบังคับที่รุนแรง การกําหนดใหเปนความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๖๘ จึงเหมาะสมเพียงพอแลว
เพราะหากไมมาตามคําสัง่ ก็สามารถเชิญผูอ นื่ มาแทนไดโดยไมสง ผลเสียหายรายแรงมากนัก ตางจากการ
เรียกมาใหถอ ยคําเพือ่ ออกคําสัง่ ทางปกครองซึง่ ตองใหผเู กีย่ วของเทานัน้ มาใหถอ ยคําจะเชิญผูอ น่ื มาไมได
ดังนั้น จึงเห็นควรใหยกเลิกความผิดของการฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการที่เรียกใหมาใหถอยคํา
เพื่อประกอบการดําเนินงานตามมาตรา ๖๐ (๑) (๓) และ (๔) โดยคงไวเฉพาะความผิดฐานฝาฝน
คําสั่งของคณะกรรมการที่เรียกใหมาใหถอยคําเพื่อประกอบการดําเนินงานตามมาตรา ๖๐ (๒) เทานั้น
๔) ความผิดเกีย่ วกับการขัดขวางหรือไมอาํ นวยความสะดวกแกเจาพนักงานตามมาตรา ๗๒
มาตรา ๗๒ เปนบทบัญญัตทิ กี่ าํ หนดความผิดสําหรับผูท ขี่ ดั ขวางหรือไมอาํ นวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๗ เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๗ แลว
จะเห็นวา มีความคลายคลึงกับเจาหนาที่ตํารวจและเปนอํานาจหนาที่ที่สําคัญ เพราะเปนการแสวงหา
ขอมูลเพือ่ ประกอบการวินจิ ฉัยความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ จึงสมควรกําหนดสภาพบังคับทีม่ คี วามรุนแรง
ในระดับหนึง่ อยางไรก็ดี ฐานความผิดตามมาตรานี้ เฉพาะสวนทีเ่ ปนการ “ขัดขวาง” พนักงานเจาหนาที่
จะมีความซํ้าซอนกับความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงานตามมาตรา ๑๓๘ แหงประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งกําหนดอัตราโทษไวสูงกวา จึงเห็นควรใหแกไขมาตรา ๗๒ โดยยกเลิกความผิด
ฐานขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ และคงไวเฉพาะความผิดฐานไมอาํ นวยความสะดวก ฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิ
ตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น
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ความเหมาะสมของการกํ า หนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบั บ

๕) การเพิ่มโทษสําหรับการกระทําความผิดซํ้าตามมาตรา ๗๓
การที่บุคคลกระทําความผิดซํ้าแสดงวาบุคคลนั้นไมเข็ดหลาบ กฎหมายจึงตองเพิ่มโทษ
ใหสงู ขึน้ โดยมาตรา ๗๓ เปนบทบัญญัตทิ กี่ าํ หนดเพิม่ โทษสําหรับการกระทําความผิดซํา้ ซึง่ ไดมบี ญั ญัตไิ วแลว
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ ทัง้ นี้ การจะเพิม่ โทษตามประมวลกฎหมายอาญา
ดังกลาวได ครั้งแรกผูน ั้นตองมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหลงโทษจําคุก และครัง้ หลังศาลจะพิพากษาลงโทษ
ถึงจําคุกดวย แตสาํ หรับ “คดีลขิ สิทธิ”์ ทีข่ นึ้ สูศ าลจะมีแตการละเมิดลิขสิทธิท์ เี่ ปนการกระทําเพือ่ การคา
และในทางปฏิบตั ศิ าลจะพิพากษาลงโทษปรับแตเพียงอยางเดียว มีเพียงสวนนอยเทานัน้ ทีพ่ พิ ากษาลงโทษ
จําคุกดวย และถาพิพากษาลงโทษจําคุกดวยแลวก็จะ “รอการลงโทษ” ไวทกุ คดี ดังนัน้ หากจะกําหนด
ใหคดีลิขสิทธิ์ไปใชบทบัญญัติวาดวยการเพิ่มโทษเพราะกระทําความผิดซํ้าตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ แลว อาจจะไมมีจําเลยในคดีลิขสิทธิ์คนใดที่ไดรับการเพิ่มโทษ การบัญญัติ
เรือ่ งการเพิม่ โทษเมือ่ กระทําความผิดเกีย่ วกับลิขสิทธิซ์ าํ้ ไวเปนการเฉพาะในมาตรา ๗๓ โดยใชคาํ วา
“ผูใ ดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตนิ .ี้ ..” แทนทีจ่ ะใชคาํ วา “ผูใ ดตองคําพิพากษา
ถึงทีส่ ดุ ใหลงโทษจําคุก...” ดังเชนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ เพือ่ เปดชองใหมกี าร
เพิม่ โทษเมือ่ กระทําความผิดซํา้ อีกได ไมวา ศาลจะพิพากษาครัง้ แรกหรือครัง้ หลัง ใหจาํ คุกหรือปรับ
หรือรอการลงโทษ รอการกําหนดโทษ หรือใหกักขังแทนการจําคุก ถือวามีความเหมาะสมแลว
อยางไรก็ดี การเพิ่มโทษเพราะกระทําความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซํ้าตามมาตรา ๗๓ นั้น
มีความแตกตางจากมาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา กลาวคือ ตามประมวลกฎหมาย
อาญาใชคําวา “ถาและไดกระทําความผิดใด ๆ อีก ในระหวางที่ยังจะตองรับโทษอยูก็ดี ภายในเวลา
หาปนับแตวันพนโทษก็ดี...” สงผลใหผูที่กระทําความผิดอีกในระหวางที่ยังรับโทษอยูในคดีกอน เชน
กระทําความผิดซํา้ อีกในขณะรับโทษจําคุกจากการกระทําความผิดครัง้ กอน ตองถูกเพิม่ โทษตามประมวล
กฎหมายอาญา แตพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา ๗๓ ใชคําวา “...เมื่อพนโทษแลวยังไมครบ
กําหนดหาป กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตนิ อี้ กี ...” สงผลใหผทู กี่ ระทําความผิดโดยการละเมิด
ลิขสิทธิอ์ กี ในระหวางทีย่ งั รับโทษอยูห รือยังไมพน โทษ ไมถกู เพิม่ โทษตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิฯ์ แตตอ งใชบทเพิม่ โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ แทน ซึง่ เพิม่ โทษ
นอยกวาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ อันไมเปนธรรมเทาที่ควร จึงเห็นควรใหมีการแกไข
มาตรา ๗๓ โดยใชถอยคําที่มีนัยเชนเดียวกันกับในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔
เพื่อใหผูที่กระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ซํ้าอีก ไมวาจะอยูระหวางรับโทษจากการละเมิดลิขสิทธิ์ครั้งกอน
หรือพนโทษมาแลวไมเกินหาป ตองถูกเพิ่มโทษอยางเสมอภาคกัน
๖) การเปรียบเทียบคดีตามมาตรา ๗๗
มาตรา ๗๗ กําหนดใหความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึง่ ให “อธิบดีกรมทรัพยสนิ ทางปญญา” หรือผูซ งึ่ อธิบดีกรมทรัพยสนิ ทางปญญา
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได ทั้งนี้ ความผิดที่เปรียบเทียบไดดังกลาวลวนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ทีไ่ มเปนการกระทําเพือ่ การคา ซึง่ ถือวาเปนการกระทําทีไ่ มรา ยแรงหรือสรางความเสียหายไมมาก จึงไมถงึ
ขนาดตองดําเนินการถึงชั้นศาล การกําหนดใหความผิดเหลานี้สามารถเปรียบเทียบไดจึงมีความ
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เหมาะสมแลว เพราะจะทําใหกระบวนการดําเนินคดียตุ ลิ งไดในฝายบริหาร อันทําใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วแกบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย อยางไรก็ดี การใหอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาหรือผูซึ่งอธิบดี
กรมทรัพยสนิ ทางปญญามอบหมายมีอาํ นาจเปรียบเทียบไดเทานัน้ อาจจะสรางความไมสะดวกอยูบ า ง
ดังนัน้ หากแกไขเพิม่ เติมให “พนักงานสอบสวน” มีอาํ นาจเปรียบเทียบปรับไดจะกอใหเกิดความสะดวก
มากยิ่งขึ้น
๗) การกําหนดใหความผิดตามพระราชบัญญัตนิ เี้ ปนความผิดอันยอมความไดตามมาตรา ๖๖
การกําหนดใหความผิดทุกฐานความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
เปนความผิดอันยอมความไดอาจไมเหมาะสมเทาทีค่ วร เพราะอาจกอใหเกิดการขมขูผ ลู ะเมิดลิขสิทธิ์
ใหนําเงินซึ่งปกติจะเปนจํานวนมากมาจายเพื่อเปนคายอมความ โดยผูละเมิดลิขสิทธิ์สวนใหญ
จะยินยอมจาย เพราะไมตองการถูกดําเนินคดีอาญาซึ่งจะทําใหมีประวัติการกระทําความผิดติดตัว
ไปตลอด และหากกระทําความผิดซํ้าอีกก็อาจถูกเพิ่มโทษหรือถูกจําคุกในที่สุด รวมทั้งการเปดชอง
ใหมกี ารยอมความไดยงั กอใหเกิดกระบวนการซือ้ ขายใบมอบอํานาจ กลาวคือ เจาของลิขสิทธิซ์ งึ่ เปน
ผูเสียหายจากการถูกละเมิดลิขสิทธิจ์ ะขายใบมอบอํานาจรองทุกขและดําเนินคดีใหแกผรู บั มอบอํานาจ
อาทิ มีการซือ้ ขายกัน ๒๐ ใบ ราคาใบละ ๑๐,๐๐๐ บาท ผูร บั มอบอํานาจก็จะนําไปขมขูผ ลู ะเมิดลิขสิทธิ์
ใหจายคายอมความ โดยอาจจะใหจายรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทําใหผูรับมอบอํานาจไดกําไรรายละ
๒๐,๐๐๐ บาท จะเห็นไดวา ผูเ กีย่ วของทุกฝายมิไดคาดหวังถึงผลทีจ่ ะปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ แตตา งฝาย
ตางมุง หวังถึงผลประโยชนในทางทรัพยสนิ ของตนเองเทานัน้ โดยใชทรัพยากรของกระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญาทัง้ หมด ไมวา จะเปนตํารวจ อัยการ หรือศาล เปนเครือ่ งมือ ซึง่ ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการลงโทษทางอาญา และเปนการใชทรัพยากรของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งเปน
ทรัพยากรของรัฐ เพือ่ ตอบสนองความตองการสวนตัวของเอกชนในทางทรัพยสนิ เทานัน้ นอกจากนี้
การกําหนดใหการละเมิดลิขสิทธิเ์ ปนความผิดอันยอมความไดยงั ทําใหผลู ะเมิดลิขสิทธิท์ เี่ ปนตัวการใหญ
ของขบวนการละเมิดลิขสิทธิ์หลุดพน เพราะผูรับจางขายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ตาง ๆ ซึ่งเปนเพียง
“ปลาซิวปลาสรอย” ไดยอมจายคายอมความไปกอนแลวนั่นเอง
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ของตางประเทศและความตกลงระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะการกําหนดโทษทางอาญาในคดีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยแลว มีดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายลิขสิทธิข์ องประเทศสหรัฐอเมริกา (Copyright Act of 1976)
ไดกําหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์โดยใหเปนเรื่องทางแพง และกําหนดโทษ
ทางอาญาสําหรับผูล ะเมิดลิขสิทธิ์ ทัง้ โทษจําคุก ปรับ และริบทรัพยสนิ ๑๑ โดยลักษณะการกําหนดโทษอาญา
จะสัมพันธกบั ลักษณะของงานทีถ่ กู ละเมิดและจํานวนครัง้ ของความผิดทีไ่ ดกระทํา เชน ถาไดทาํ ซํา้ หรือ
จําหนายสําเนาของงานทีล่ ะเมิดลิขสิทธิ์ ๗ - ๖๕ ชุด ภายในชวงระยะเวลา ๑๘๐ วัน ตองรับโทษปรับไมเกิน
๒๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ หรือจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ และโทษจําคุกอาจเพิม่ เปนไมเกิน ๕ ป
ผูกระทําความผิดจะถูกลงโทษตาม U.S. Code : TITLE 18 - Crimes AND CRIMINAL PROCEDURE : PART 1 - CRIMES :
CHAPTER 113 - STOLEN PROPERTY : Section 2319.
๑๑
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ความเหมาะสมของการกํ า หนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบั บ

ถามีการจําหนายสําเนาของงานทีล่ ะเมิดลิขสิทธิเ์ กิน ๖๕ ชุด ภายในชวงระยะเวลา ๑๘๐ วัน หรือถาเปน
การกระทําความผิดครัง้ ที่ ๒ สวนความผิดอาญาฐานละเมิดลิขสิทธิใ์ นกรณีอนื่ ๆ ไดกาํ หนดใหตอ งรับโทษ
ปรับไมเกิน ๒๕,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ หรือจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือทั้งจําทั้งปรับ
สวนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น เจาของลิขสิทธิ์อาจเลือกในเวลาใด
กอนที่จะมีคําพิพากษาเด็ดขาดใหชดใชคาเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดแทนการชดใชคาเสียหาย
ทีแ่ ทจริงและกําไรสําหรับการละเมิดลิขสิทธิท์ งั้ หมดทีฟ่ อ งรอง เปนจํานวนเงินไมนอ ยกวา ๕๐๐ ดอลลารสหรัฐ
แตไมเกิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ ตามทีศ่ าลจะเห็นสมควรเพือ่ ความยุตธิ รรม และกรณีทเี่ จาของลิขสิทธิ์
เปนผูม ภี าระนําสืบ และศาลเห็นวาการละเมิดลิขสิทธิน์ นั้ ไดทาํ ขึน้ โดยมีเจตนาจะใหเจาของลิขสิทธิเ์ สียหาย
ศาลอาจใชดุลพินิจสั่งใหเพิ่มคาเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดเปนเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ
แตถา ผูล ะเมิดไมทราบหรือไมมเี หตุอนั ควรทราบ ศาลอาจใชดลุ พินจิ ลดคาเสียหายตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ลงมาเปนเงินไมเกิน ๒๐๐ ดอลลารสหรัฐ ทัง้ นี้ กฎหมายฉบับนีไ้ มไดกาํ หนดใหความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์
เปนความผิดอันยอมความได
อนึง่ เนือ่ งจากปจจุบนั มีการละเมิดลิขสิทธิท์ างอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก รัฐบาลกลางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไดตรา Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ขึน้ เพือ่ ปองกันการกระทํา
ความผิดดังกลาว เชน การขโมยขอมูลโปรแกรมทางอินเตอรเน็ต กฎหมายไดกําหนดทางเลือกในการ
ลงโทษผูกระทําความผิดทั้งทางแพงและทางอาญา กลาวคือ เจาของลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร
มีสิทธิฟองไดทั้งคดีแพงและคดีอาญา โดยคดีแพงมีโทษปรับถึง ๑๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐตองาน
ทีล่ ะเมิดหนึง่ ชิน้ สวนความรับผิดทางอาญาสามารถปรับไดถงึ ๒๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ และจําคุกไมเกิน
๕ ป นอกจากนี้ ยังใหความคุมครองเจาของลิขสิทธิ์แมวาผูกระทําละเมิดจะอยูตางประเทศก็ตาม
ประเทศอังกฤษ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษจะแยกกระบวนการทางแพง
และกระบวนการทางอาญาในเรือ่ งการเยียวยาความเสียหายออกจากกัน โดยผูเ สียหายมักจะใชกระบวนการ
ทางแพงเปนสําคัญ เนื่องจากมีการเยียวยาความเสียหายและการคุมครองชั่วคราวหรือถาวรโดยหาม
การกระทําละเมิดซึง่ เปนประโยชนตอ นักธุรกิจมากกวาการลงโทษทางอาญา เพราะการใชกระบวนการ
ทางอาญาไมมีเรื่องการขอคุมครองชั่วคราวใหหยุดการกระทําในระหวางการพิจารณา อีกทั้ง
การพิสูจนความผิดในคดีอาญาตองพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยใหเห็นถึงเจตนาหรือความจงใจ
อันเปนองคประกอบของความผิดดวย เชน ตองพิสูจนใหปราศจากขอสงสัยวาผูกระทําไดรูหรือควรรู
วาเปนกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ แตในทางแพงแคพิสูจนวาเปนผูกระทําการอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ก็เพียงพอที่จะพิพากษาใหชดใชคาเสียหายได
ทัง้ นี้ การดําเนินคดีอาญาในความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิต์ าม Copyright Designs and Patents
Act 1988 หากเปนกรณีเล็กนอยจะพิจารณาแบบรวบรัดใน Magistrates’ Court ซึง่ เปนศาลทีพ่ จิ ารณา
พิพากษาคดีความผิดเล็กนอย (summary offence) โดยศาลจะลงโทษจําคุกไดไมเกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไมเกินกวามูลคาความเสียหายที่แทจริงสูงสุด (a fine not exceeding the statutory) หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ แตหากเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กอใหเกิดความเสียหายมาก (พิจารณาจากคําฟองเปนเกณฑ)
จะตองพิจารณาคดีใน Crown Court ซึง่ ศาลมีอาํ นาจลงโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมจาํ กัดจํานวน
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ประเทศญี่ปุน กฎหมายของประเทศญี่ปุนไดใหความคุมครองสิทธิของผูถูกละเมิดลิขสิทธิ์
ไวในทางแพง และมีบทลงโทษทางอาญาแกผูละเมิดลิขสิทธิ์ โดยกําหนดโทษอาญาไวในลักษณะที่ ๘
วาดวยบทกําหนดโทษ (Chapter VIII Penal Provision) ในมาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๑ ทวิ๑๒
โดยมาตรา ๑๑๙ (๑) ถือเปนหลักการของความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์และมีโทษหนักที่สุด คือ จําคุก
ไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เยน สวนมาตรา ๑๑๙ (๒) เปนการใชใหผอู นื่ กระทําความผิด
ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในทางการคาซึ่งมีอัตราโทษเทากัน มีหลักการเดียวกันกับประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๔ เรื่องผูใช สําหรับความผิดฐานระบุชื่อผูสรางสรรคปลอมตามมาตรา ๑๒๑ และความผิด
ตามมาตรา ๑๒๑ ทวิ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อปราบปรามสิ่งบันทึกเสียงอันละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผลิตจาก
ตางประเทศนั้น มีโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ เยน การจะฟองรองใหลงโทษ
ในความผิดดังกลาวได ตองมีการยื่นคํารองทุกขตามมาตรา ๑๒๓ แลว
ประเทศแคนาดา คดีลขิ สิทธิข์ องประเทศแคนาดามีทงั้ โทษจําคุกและโทษปรับ โดยโทษปรับ
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์กอนป ค.ศ. ๑๙๘๘ ไมรุนแรงเทาที่ควร จึงไมคอยมีผลในการยับยั้งขมขูผูกระทํา
ความผิด กลาวคือ ปรับเพียง ๑๐ ดอลลาร ซึ่งเทากับความผิดเล็กนอย แตปจจุบันกฎหมายไดมีการ
เพิม่ โทษปรับใหสงู ขึน้ มากถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร และจําคุกไมเกิน ๕ ป ทําใหการบังคับใชกฎหมาย
ในเรือ่ งนีเ้ ปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกฎหมายทีน่ าํ มาใช คือ ประมวลกฎหมายอาญาในความผิด
ลักทรัพยหรือฉอโกง เพราะถือวาการละเมิดลิขสิทธิเ์ สมือนเปนบทลงโทษทีม่ ขี อ หามเชนเดียวกันกับ
การลักทรัพยหรือฉอโกง นอกจากนี้ ยังไดบญ
ั ญัตถิ งึ สิทธิทางแพงในสวนของการเยียวยาความเสียหาย
ไวในหมวดที่ ๑๕ วาดวยบุคคลและทรัพยสินทางปญญาและประกันภัย (CHAPTER 15 PERSONAL
AND INTELLECTUAL PROPERTY AND INSURANCE) โดยกําหนดใหคา เสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์
เปนความพยายามที่จะชดเชยใหผูถูกละเมิดลิขสิทธิ์ไดรับกําไรอันสมควรที่ขาดหายไปจากการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และผูเสียหายอาจเรียกใหจําเลยชดใชกําไรจากการขายงานอันละเมิดลิขสิทธิ์ใหได
หากยังไมเพียงพอกับความเสียหายที่แทจริง ศาลอาจพิพากษาใหจําเลยจายคาเสียหายในเชิงลงโทษ
(punitive damages) เพื่อเปนการลงโทษและชดเชยความเสียหายใหแกเจาของลิขสิทธิ์อีกดวย
การละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑๙
(๑) ละเมิดธรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในการพิมพ หรือสิทธิขางเคียง (นอกจากเปนการทําซํ้าดวยตนเองเพื่อประโยชนของตน
และครอบครัว หรือกรณีอื่นในทํานองเดียวกัน)
(๒) เพือ่ วัตถุประสงคในการหากําไร กอใหผอู นื่ ใชเครือ่ งจักรทีใ่ ชในการทําซํา้ อัตโนมัติ เพือ่ การทําซํา้ ซึง่ งานตาง ๆ อันเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในการพิมพ หรือสิทธิขางเคียง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานเยน
การแจงเท็จเกี่ยวกับชื่อของผูสรางสรรคผลงานตามมาตรา ๑๒๑
ผูใดเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งสําเนาของงานที่มีชื่อของผูอื่นที่ไมใชผูสรางสรรคแตแสดงวาเปนชื่อของผูสรางสรรค (รวมถึง
งานที่เปนผลสืบเนื่องและงานดัดแปลงดวย) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนเยน
การลอกเลียนสิ่งบันทึกเสียงตามมาตรา ๑๒๑ ทวิ
ผูใ ดเผยแพรตอ สาธารณชนหรือครอบครองเพือ่ เผยแพรตอ สาธารณชนซึง่ สําเนาของสิง่ บันทึกเสียงในทางการคาตามทีก่ าํ หนด
(รวมถึงสําเนาของสิ่งบันทึกเสียงดังกลาวดวย) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนเยน ถาการทําเผยแพร
ตอสาธารณชนหรือครอบครองสําเนาดังกลาวไดกระทําขึ้นภายในชวงระยะเวลาหาปนับจากปที่ถัดจากปที่มีการบันทึกเสียงลงใน
สิ่งบันทึกเสียงนั้นเปนครั้งแรก.
๑๒
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ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญาทีเ่ กีย่ วกับการคา ในความตกลงวาดวยสิทธิ
ในทรัพยสนิ ทางปญญาทีเ่ กีย่ วกับการคา (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights - TRIPS) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี ไดกําหนดหลักเกณฑขั้นตํ่าวาการละเมิดลิขสิทธิ์
ที่เปนการกระทําเพื่อการคา ใหมีโทษทางอาญาโดยเปนโทษปรับ และหรือจําคุกที่รุนแรงมากเพียงพอ
ทีจ่ ะหยุดยัง้ การกระทําดังกลาว ทัง้ นี้ เพือ่ ใหสอดคลองกับระดับการลงโทษกับอาชญากรรมทีม่ คี วามรุนแรง
เทากัน
นอกเหนือจากบทบัญญัตขิ องกฎหมายลิขสิทธิใ์ นตางประเทศทีค่ วรนํามาพิจารณาประกอบ
การกําหนดโทษทางอาญาสําหรับคดีลขิ สิทธิข์ องไทยดังกลาวแลว ยังมี “มาตรการทางเลือก” อืน่ ๆ
ที่อาจนํามาปรับใชได ดังนี้
๑) การปรับตามรายได (day fines)
กฎหมายของไทยเกือบทุกฉบับไดมีการกําหนดโทษทางอาญาไว โดยโทษที่ใชสวนใหญ
เปนโทษจําคุกและโทษปรับแบบตายตัว สําหรับโทษปรับนัน้ รายงานการวิจยั ของ ดร.สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย
และคณะ ไดเสนอใหนาํ โทษปรับตามรายได (day fines) มาใชแทนโทษปรับแบบตายตัว (fixed sum fines)
ที่ใชในปจจุบัน เนื่องจากโทษปรับตามรายไดสามารถแกไขปญหาความเหลื่อมลํ้าทางรายได
ของกลุมตาง ๆ ได และยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจซึ่งทําใหโทษปรับที่แทจริง
ไมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเฟอ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไมสามารถชําระคาปรับไดก็ใหใช
“โทษบริการสังคม” แทน สวน “โทษจําคุก” ใหใชเฉพาะกรณีที่เปนการกระทําความผิดรายแรง
หรือไมสามารถใชการลงโทษอื่นไดเทานั้น
“โทษปรับแบบตายตัว” ทีใ่ ชในปจจุบนั เปนการปรับจํานวนเทากันโดยไมคาํ นึงถึงรายได
ของผูก ระทําความผิด จึงมักมีขอ โตแยงวาโทษปรับแบบตายตัวนัน้ มีผลกระทบดานลบตอผูม รี ายไดนอ ย
มากกวาผูมีรายไดมาก ดังนั้น จึงมีแนวคิดการใช “โทษปรับตามรายได” เพื่อรักษาดุลยภาพระหวาง
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความเปนธรรม เพราะคาปรับสามารถกําหนดใหสอดคลองกับ
ความหนักเบาของความผิดและรายไดของผูก ระทําความผิด โดยคาปรับทีผ่ กู ระทําความผิดแตละคน
จะตองเสียนั้นสามารถคํานวณไดตามสูตรดังตอไปนี้
คาปรับตามรายได = จํานวนหนวยวันปรับ X รายไดสุทธิตอวัน
ทั้งนี้ การใชโทษปรับตามรายไดดังกลาวตองมีองคประกอบ ๔ สวน ดังนี้
๑.๑) การคํานวณคาปรับตามรายได ตองมีการกําหนด “หนวยวันปรับ” (day-fine unit)
ตามความรายแรงของการกระทําความผิด โดยอาจทําเปนตารางสําเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการใช
และ “การคํานวณรายไดสุทธิตอวัน” เพื่อคํานวณหาคาปรับทั้งหมด
๑.๒) การประเมินรายไดสทุ ธิตอ วันของผูก ระทําความผิด มีสตู รในการคํานวณ ๒ สูตร
หลัก ๆ ไดแก “การประเมินรายไดแบบเขมงวด” (strict economy) ซึง่ ผูก ระทําความผิดจะถูกยึดรายได
หลังหักคาใชจา ยทีจ่ าํ เปนในการดํารงชีวติ ไปทัง้ หมด และ “การประเมินรายไดแบบผอนปรน” (net income)

๖๒
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ซึ่งผูกระทําความผิดจะถูกยึดรายไดทั้งหมดหลังหักคาใชจายตาง ๆ ที่อนุญาตใหหักไดในการคิดภาษี
เงินได และหลังหักภาษีเงินไดแลว
อนึ่ ง ไม ว  า จะใช สู ต รใดในการคํ า นวณเงิ น ได สุ ท ธิ ก็ ต าม ขั้ น ตอนต อ ไป คื อ
การประมาณการรายไดทง้ั หมดของผูก ระทําความผิด ซึง่ ศาลจําเปนตองมีอาํ นาจเขาถึงขอมูลทางการเงิน
ของผูกระทําความผิด เชน ขอมูลการเสียภาษี หรือมิฉะนั้นก็ตองใชขอมูลจากการสอบสวนของตํารวจ
หรือการไตสวนของศาล เพื่อใหทราบวาผูกระทําความผิดมีอาชีพอะไร และมีรายไดเทาใด สําหรับ
ในกรณีของประเทศไทยนั้น ประชาชนจํานวนมากมีรายไดจากภาคเศรษฐกิจนอกระบบและไมตองยื่น
เสียภาษีเงินไดประจําป อีกทั้งผูกระทําความผิดจํานวนหนึ่งมีรายไดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การประเมินรายไดสุทธิตอวันจึงอาจจะยุงยากกวากรณีของประเทศอุตสาหกรรม
๑.๓) การจัดเก็บคาปรับ การใชโทษปรับตามรายไดจาํ เปนตองมีการกําหนดระยะเวลา
ทีเ่ หมาะสมในการจายคาปรับ มีการจัดตัง้ หนวยงานและบุคลากร รวมทัง้ มีระบบขอมูลเกีย่ วกับภูมลิ าํ เนา
หรือที่พักอาศัยของผูถูกลงโทษที่ถูกตอง เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาปรับ
๑.๔) การลงโทษเสริม สําหรับผูกระทําความผิดที่มีฐานะยากจนและตองเสียคาปรับ
จํานวนมาก ศาลอาจเปลีย่ นไปใชการลงโทษเสริมอืน่ ๆ เชน การทํางานบริการชุมชนตามเวลาทีก่ าํ หนด
แทนการลงโทษปรับก็ได
๒) การใหความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรการหนึ่งที่สามารถชวยลดปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาประเภทอื่น ๆ คือ การเพิ่มความในบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหรวมถึง “ความผิดเกี่ยวกับ
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา
และกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” เพื่อชวยลดปญหาการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา ลดความเสียหายทีม่ ตี อ เจาของลิขสิทธิท์ งั้ ในประเทศไทยและประเทศคูค า รวมทัง้ จะมีผลทําให
มีการประดิษฐคิดคนผลงานใหม ๆ นักลงทุนมั่นใจที่จะลงทุน ลดปญหาตางประเทศกีดกันทางการคา
การถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร และทําใหผูกระทําความผิดไมสามารถนําเงินไปใชทําสิ่งผิดกฎหมาย
ประเภทอื่น ตลอดจนสามารถตัดวงจรในการกระทําความผิดแมจะมีการกระทําผิดในรูปแบบองคกร
อาชญากรรม อยางไรก็ดี ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ควรหมายความถึง
ความผิดทีก่ ระทําโดยผูผ ลิตซึง่ เปนกรณีทร่ี า ยแรงเทานัน้ โดยไมควรรวมถึงความผิดทีก่ ระทําโดยผูค า สง
ผูค า ปลีก หรือผูก ระทําละเมิดรายยอย เพือ่ สนับสนุนใหการปราบปรามการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สําหรับบทวิเคราะหความเหมาะสมของการกําหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เมือ่ พิจารณาตามสภาพปญหาแตละประการทีเ่ กิดขึน้ ดังกลาวขางตน เห็นสมควร
ใหพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกโทษทางอาญา รวมทั้งใชมาตรการอื่นแทน ดังนี้
๑) การละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปนการกระทําเพื่อการคา ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปน
การกระทําเพือ่ การคา ซึง่ ไดแก มาตรา ๖๙ วรรคหนึง่ มาตรา ๖๙/๑ (ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การกระทําเพือ่ การคา
และไมใชเพื่อการคา) มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึ่ง เห็นวายังคงตองกําหนดให
เปนความผิดทางอาญาตอไป แตไมควรกําหนดโทษไวถึงขั้นจําคุก ควรกําหนดไวใหมีแตโทษปรับ
เพียงอยางเดียว โดยโทษปรับดังกลาวใหใชระบบโทษปรับตามรายได (day fines)
๒) การละเมิดลิขสิทธิ์ที่เปนการกระทําเพื่อการคา
ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ที่เปนการกระทําเพื่อการคา ซึ่งไดแกกรณีตามมาตรา ๖๙
วรรคสอง มาตรา ๖๙/๑ (ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การกระทําเพือ่ การคาและไมใชเพือ่ การคา) มาตรา ๗๐ วรรคสอง
และมาตรา ๗๐/๑ วรรคสอง เห็นวาสมควรกําหนดใหเปนความผิดทางอาญา โดยกําหนดใหมโี ทษจําคุก
ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยโทษปรับนั้นใหใชระบบโทษปรับตามรายได (day fines) สวนโทษจําคุก
สมควรกําหนดระยะเวลาใหเหมาะสม โดยอาจเทียบเคียงกับกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีลักษณะของ
การกระทําหรือความรายแรงทีใ่ กลเคียงกัน เชน อาจเทียบเคียงกับความผิดฐานลักทรัพย ทําใหเสียทรัพย
หรือฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา การละเมิดสิทธิบตั รตามพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พ.ศ. ๒๕๒๒
และการละเมิดเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนตน
๓) ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับมาตรา ๖๙/๑
เนื่องจากมาตรา ๖๙/๑ ในปจจุบันไดกําหนดโทษสําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ (บันทึกภาพ
และหรือเสียงของภาพยนตรตามมาตรา ๒๘/๑) ใหมโี ทษจําคุก ปรับ หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ สําหรับทัง้ การกระทํา
เพือ่ การคาและทีไ่ มเปนการกระทําเพือ่ การคา ซึง่ แตกตางจากมาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๐/๑
ที่แยกออกเปนสองวรรค โดยวรรคหนึ่งกําหนดโทษสําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปนการกระทํา
เพื่อการคา ซึ่งมีเพียงโทษปรับ สวนวรรคสองกําหนดโทษสําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เปนการกระทํา
เพื่อการคา ซึ่งมีโทษทั้งจําคุก ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ ดังนั้น หากจะกําหนดใหการละเมิดลิขสิทธิ์
ตามมาตรา ๖๙/๑ เฉพาะทีไ่ มเปนการกระทําเพือ่ การคาใหมเี พียงโทษปรับเทานัน้ สวนทีเ่ ปนการกระทํา
เพือ่ การคานัน้ ใหมโี ทษจําคุก ปรับ หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ ตองยกเลิกมาตรา ๖๙/๑ โดยแกไขใหเปนสองวรรค
ตามความตอไปนี้
“ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๘/๑ ตองระวางโทษปรับ...
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุก... หรือปรับ... หรือทั้งจําทั้งปรับ”

๖๔
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๔) ความผิดเกี่ยวกับการไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารตามมาตรา ๗๑
จากทีไ่ ดวเิ คราะหแลววา ในบรรดาอํานาจหนาทีต่ า ง ๆ ของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๐
นั้น จะมีเฉพาะแตในมาตรา ๖๐ (๒) เทานั้นที่มีความสําคัญ เพราะเปนการเรียกมาใหถอยคํา
เพือ่ ประกอบการออกคําสัง่ ทางปกครอง สวนในมาตรา ๖๐ (๑) (๓) และ (๔) นัน้ มีความสําคัญนอยกวา
เพราะเปนเพียงงานการใหคาํ ปรึกษาแนะนํา งานสนับสนุน และสงเสริม ซึง่ ไมไดเปนเรือ่ งจําเปนเรงดวนมากนัก
ดังนั้น จึงเห็นควรใหยกเลิกความผิดของการฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการที่เรียกใหมาใหถอยคํา
เพื่อประกอบการดําเนินงานตามมาตรา ๖๐ (๑) (๓) และ (๔) และสมควรคงไวแตเฉพาะความผิด
ฐานฝาฝนคําสัง่ ของคณะกรรมการทีเ่ รียกใหมาใหถอ ยคําเพือ่ ประกอบการดําเนินงานตามมาตรา ๖๐ (๒)
โดยใหยกเลิกโทษจําคุก และใชโทษปรับตามรายได (day fines) เพียงอยางเดียว
ทัง้ นี้ เหตุผลทีค่ วรยกเลิกโทษจําคุกในมาตรา ๗๑ ดังกลาว เพราะเมือ่ เทียบเคียงกับอัตราโทษ
ของความผิดฐานไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของเจาพนักงาน ซึง่ เปนความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๖๘ แลว จะเห็นวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ กําหนดระวางโทษจําคุกไวเพียงไมเกิน
๑๐ วัน ดังนั้น ถาจะกําหนดโทษจําคุกของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา ๗๑ ไวใหเทากับหรือ
สูงกวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ ไปไมมากแลว โทษจําคุกนั้นก็จะเปนโทษจําคุกระยะสั้น
ซึ่งสมควรหลีกเลี่ยง เพราะสิ้นเปลืองทรัพยากรของรัฐ อีกทั้งระยะเวลายังไมยาวนานพอที่จะดัดนิสัย
ผูกระทําความผิด ดังนั้น จึงสมควรยกเลิกโทษจําคุกในมาตรา ๗๑ โดยใหมีเพียงโทษปรับตามรายได
(day fines) เทานั้น
๕) ความผิดเกีย่ วกับการขัดขวางหรือไมอาํ นวยความสะดวกแกเจาพนักงานตามมาตรา ๗๒
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๗ ถือวาสําคัญมาก เพราะเปน
การแสวงหาขอมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี อยางไรก็ดี ในสวนของ
“การขัดขวาง” พนั ก งานเจ า หน า ที่ น้ั น มี ค วามซํ้ า ซ อ นกั บ ความผิ ด ฐานต อ สู  ขั ด ขวางเจ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ ดังนั้น จึงเห็นควรแกไขมาตรา ๗๒ โดยตัดความผิดฐาน
ขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ออกไป ใหคงไวแตความผิดฐานไมอํานวยความสะดวก ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามคําสัง่ ของพนักงานเจาหนาทีเ่ ทานัน้ โดยใหยกเลิกโทษจําคุก และใชโทษปรับตามรายได (day fines)
เพียงอยางเดียว
ทั้งนี้ สําหรับเหตุผลที่ควรยกเลิกโทษจําคุกในมาตรา ๗๒ ดังกลาวก็เชนเดียวกับกรณี
มาตรา ๗๑ คือ เมือ่ เทียบเคียงกับอัตราโทษของความผิดฐานไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของเจาพนักงาน ซึง่ เปน
ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๖๘ แลว จะเห็นไดวากําหนดระวางโทษจําคุก
ไวเพียงไมเกิน ๑๐ วัน ดังนั้น ถาจะกําหนดโทษจําคุกของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา ๗๒
ไวใหเทากับหรือสูงกวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ ไปไมมากแลว โทษจําคุกนัน้ ก็จะเปนโทษ
จําคุกระยะสัน้ ซึง่ สมควรหลีกเลีย่ งเพราะสิน้ เปลืองทรัพยากรของรัฐ อีกทัง้ ระยะเวลายังไมยาวนานพอ
ที่จะดัดนิสัยผูกระทําความผิดได ดังนั้น จึงสมควรยกเลิกโทษจําคุกในมาตรา ๗๒ นี้ ใหมีเพียงโทษปรับ
ตามรายได (day fines) เทานั้น
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๖) การเพิ่มโทษสําหรับการกระทําความผิดซํ้าตามมาตรา ๗๓
ดังไดวเิ คราะหแลววา คดีเกีย่ วกับลิขสิทธิน์ นั้ ในทางปฏิบตั ศิ าลมักจะพิพากษาลงโทษปรับ
แตเพียงอยางเดียว มีเพียงสวนนอยทีจ่ ะพิพากษาลงโทษจําคุกดวย และถาจะพิพากษาลงโทษจําคุกดวย
ก็มักจะรอการลงโทษไวเสียทุกกรณี และบทเพิ่มโทษตามมาตรา ๗๓ นี้ยังมีชองวาง คือ หากผูนั้น
กระทําละเมิดลิขสิทธิอ์ กี ในระหวางทีย่ งั รับโทษหรือยังไมพนโทษ ผูน นั้ จะไมถกู เพิม่ โทษตามมาตรา ๗๓
แตจะตองไปใชบทเพิม่ โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ แทน ดังนัน้ จึงเห็นวา
การที่มาตรา ๗๓ ใชคําวา “ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้...” แทนที่จะใช
คําวา “ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก...” ดังเชนในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒
ถึงมาตรา ๙๔ เพื่อเปดชองใหมีการเพิ่มโทษเมื่อกระทําความผิดซํ้าอีกหรือใหกักขังแทนการจําคุก ฯลฯ
มีความเหมาะสมแลว แตอยางไรก็ตาม ควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๓ ใหมีถอยคําที่มีนัยเดียวกันกับ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ คือ ยกเลิกความเดิมที่วา “...เมื่อพนโทษแลว
ยังไมครบกําหนดหาป กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก...” เปน “...เมื่อในระหวางที่ยังจะตอง
รับโทษอยู หรือเมื่อพนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาปกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก...”
เพื่อใหผูที่กระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ซํ้าอีก ไมวาจะระหวางรับโทษจากการละเมิดลิขสิทธิ์ครั้งกอนอยู
หรือพนโทษมาแลวไมเกิน ๕ ป ตองถูกเพิ่มโทษอยางเสมอภาคกัน
๗) การเปรียบเทียบคดีตามมาตรา ๗๗
ความผิดตาง ๆ ทีม่ าตรา ๗๗ กําหนดใหเปรียบเทียบปรับไดนนั้ ลวนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ทีไ่ มเปนการกระทําเพือ่ การคา ซึง่ การกระทําความผิดแตละครัง้ เปนการกระทําทีไ่ มรา ยแรง สรางความเสียหาย
ไมมาก และอาจจะไมใชเรื่องใหญถึงขนาดที่จะตองดําเนินการไปถึงชั้นศาล ซึ่งการที่ใหความผิดเหลานี้
สามารถเปรียบเทียบปรับไดนั้นจะทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้นแกทุกฝาย แตการที่ใหอธิบดี
กรมทรัพยสินทางปญญาหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเทานั้นที่มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได อาจจะสราง
ความไมสะดวก ดังนัน้ จึงเห็นควรกําหนดใหพนักงานสอบสวนหรือตํารวจมีอาํ นาจเปรียบเทียบปรับดวย
นอกเหนือจากอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา หรือผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมาย
๘) การกําหนดใหความผิดตามพระราชบัญญัตนิ เี้ ปนความผิดอันยอมความไดตามมาตรา ๖๖
การที่ ก ารละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ เ ป น ความผิ ด อั น ยอมความได นั้ น อาจก อ ให เ กิ ด การข ม ขู 
ผูล ะเมิดลิขสิทธิใ์ หนาํ เงินมาจายเพือ่ เปนคายอมความ หากไมจา ยจะถูกดําเนินคดีอาญา นอกจากนี้ ยังอาจ
กอใหเกิดกระบวนการซือ้ ขายใบมอบอํานาจเพือ่ รีดไถคาคุม ครองจากผูล ะเมิดลิขสิทธิ์ และการใชทรัพยากร
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งเปนทรัพยากรของรัฐเพื่อตอบสนองความตองการสวนตัว
ในทางทรัพยสนิ รวมทัง้ การสอบสวนของพนักงานสอบสวนก็ตอ งยุตลิ งทําใหสาวไปไมถงึ ตัวการใหญของ
ขบวนการละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะผูร บั จางขายสินคาละเมิดลิขสิทธิซ์ งึ่ เปนเพียงปลาซิวปลาสรอยไดยอมจาย
คายอมความไปกอนแลว ดังนัน้ จึงเห็นควรกําหนดใหความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิถ์ อื วารัฐเปนผูเ สียหายรวม
กลาวคือ เมือ่ มีการดําเนินคดีอาญาโดยใชเจาหนาทีข่ องรัฐ จะยอมความไดกต็ อ เมือ่ เจาพนักงานผูด าํ เนินการ
ในชั้นนั้น ๆ ยินยอมดวย เพราะถือวาการรองทุกขกลาวโทษเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินคดีนั้นถือวา
ประสงคใหรฐั เปนผูเ สียหายรวมในการดําเนินคดี แตหากเจาของลิขสิทธิป์ ระสงคจะดําเนินคดีแพงตางหาก
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ก็สามารถกระทําได รวมทัง้ กําหนดเงือ่ นไขในการยอมความในคดีอาญาโดยพิจารณาจากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น หรือใชทุนทรัพยเปนตัวกําหนดเงื่อนไข เชน จะยอมความไดตอเมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
คํานวณเปนราคาเงินไดไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยถือวาเปนความผิดเล็กนอย เปนตน
๙) การใหความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
ดังไดอธิบายหลักการเรือ่ งการใหความผิดเกีย่ วกับลิขสิทธิเ์ ปนความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแลววาจะชวยตัดวงจรไมใหผกู ระทําความผิดนําเงินไปใช
กออาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งจะชวยลดปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะเปนเครือขายขนาดใหญไดนั้น
จึงมีความเห็นวาควรเพิ่มความวา “(...) ความผิดเกีย่ วกับการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา ตามกฎหมาย
วาดวยลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา และกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง” ไวเปนอนุมาตราใหมของมาตรา ๓ แหงบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากนี้ ควรมีการออกกฎกระทรวงตามความ
ในอนุมาตราใหมดังกลาว เพื่อกําหนดกรอบความหมายของความผิดเหลานี้ใหหมายถึงเฉพาะความผิด
ทีก่ ระทําโดยผูผ ลิตซึง่ เปนกรณีทรี่ า ยแรง แตไมรวมถึงความผิดทีก่ ระทําโดยผูค า สง ผูค า ปลีก หรือผูก ระทํา
ละเมิดรายยอย
กลาวโดยสรุป ผูเขียนมีความคิดเห็นวา จากสภาพปญหาในปจจุบนั ทีม่ กี ฎหมายเปนจํานวนมาก
กําหนดโทษทางอาญา และในมุมมองของบุคคลทั่วไปจะเห็นชอบใหนํามาตรการในทางอาญามาใช
แกไขปญหา เนือ่ งจากเสียคาใชจา ยนอยกวาการใชมาตรการในทางแพง และมีมาตรการบังคับหรือยับยัง้
ไมใหเกิดการฝาฝนกฎหมายทีช่ ดั เจน แตจากขอมูลการศึกษาวิจยั พบวา คาใชจา ยหรือตนทุนทีใ่ ชในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการทางแพงแลวจะสูงกวามาก
และรัฐตองเปนผูแ บกรับภาระนัน้ ไวทง้ั หมด ซึง่ แตละคดีคดิ เปนมูลคาโดยเฉลีย่ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท๑๓
นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา อาทิ ปญหาคดีลนศาล และนักโทษลนเรือนจํา อันสงผล
ใหการฟนฟูพฤติกรรมของนักโทษไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และทําใหบุคคล
ที่ถูกลงโทษมีประวัติอาชญากรติดตัวโดยไมจําเปน ดังนั้น จึงเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับบทบัญญัติ
ในมาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กําหนดให
“การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายพึงกําหนดไดเฉพาะความผิดรายแรงเทานัน้ ” และเห็นดวย
กับขอมูลขอเสนอแนะของ “คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ปองกันมิใหมี
การใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายทีไ่ มสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย” ทีไ่ ดดาํ เนินการศึกษา
และปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดโทษอาญาดังกลาว รวมทั้งความคิดเห็นตาง ๆ
ที่วิทยากรผูทรงคุณวุฒิและผูเขารวมการสัมมนาไดแสดงความคิดเห็นไว อันมีสาระสําคัญ ดังนี้

ปกปอง ศรีสนิท, “สภาพปญหาของการมีกฎหมายอาญาเฟอและไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย,” อางถึงใน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ, อางไว เชิงอรรถที่ ๒, น. ๘๕.
๑๓
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ความเหมาะสมของการกํ า หนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบั บ

(๑) การกําหนดโทษอาญาใหกําหนดเฉพาะกรณีความผิดหรือกระทําตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรงเทานั้น
(๒) การกําหนดโทษอาญาตองเปนกรณีทไี่ มสามารถใชมาตรการอืน่ เพือ่ บังคับใชกฎหมายได
อยางมีผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได
(๓) ความผิ ด อาญาที่ มี โ ทษปรั บ สถานเดี ย วหรื อ มี โ ทษจํ า คุ ก และเปรี ย บเที ย บได เ พื่ อ ให
คดีอาญาระงับไดนนั้ หากโดยสภาพแลวไมเกีย่ วกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
อยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทน
(๔) สําหรับกฎหมายทีจ่ ะตราขึน้ ใหมใหพจิ ารณากําหนดโทษอาญาตามหลักเกณฑ ๓ ประการ
ขางตน สําหรับความผิดทางอาญาทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในกฎหมายทีใ่ ชบงั คับอยูใ นปจจุบนั นัน้ หากเปนกฎหมาย
ที่จําเปนตองใชบังคับตอไป ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑทั้ง ๓ ประการ
ดังกลาว สวนกฎหมายที่ไมมีการบังคับใชจริงอาจยกเลิกความผิดอาญาในความผิดตอประโยชน
ทางเศรษฐกิจของเอกชนโดยแท หรือที่ไมมีผลกระทบตอสาธารณะหรือฝาฝนตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งนําแนวคิดเรื่องคาเสียหายในเชิงลงโทษ (punitive damages)
และโทษทางปกครอง ตลอดจนมาตรการอื่น ๆ ที่จะนํามาใชแทนโทษทางอาญา อาทิ การใชเทคโนโลยี
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับควบคุมผูกระทําผิด (Electronic Monitoring - EM) ที่ทันสมัย
มาใชแทน.
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