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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 จุลนิติฉบับที่ผานมา ทานผูอานคงไดทราบขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของกฎหมายอาญา
และกฎหมายทีเ่กีย่วของ รวมทัง้แนวคดิในการกาํหนดโทษทางอาญาของตางประเทศและประเทศไทย 
ตลอดจนแนวคิดในการปรับปรุงอัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาท่ีเหมาะสม ซึง่วทิยากรผูทรงคณุวฒุิ
ไดมีการอภิปรายและวิพากษไวอยางกวางขวาง ตามที่ไดนําเสนอไปในฉบับที่แลวนั้น๒ 
 สาํหรบัฉบบันี ้ทางผูเขยีนใครขอนําเสนอขอมลูเก่ียวกับ “ความเหมาะสมของการกาํหนดโทษอาญา
ในกฎหมายบางฉบับ” โดยเฉพาะพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และพระราชบัญญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่เปนกฎหมายทีฝ่ายเลขานกุารคณะอนกุรรมการดาํเนนิการ
ศกึษาและปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ปองกนัมใิหมกีารใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายทีไ่มสอดคลองกบั
เจตนารมณของกฎหมาย ไดดําเนินการศึกษา วิเคราะห และจัดทําเปนตัวอยางเสนอตอคณะกรรมการ
พฒันากฎหมายและคณะรฐัมนตรเีพือ่ประกอบการพจิารณา รวมทัง้ขอมลูขอเสนอแนะในการปรบัปรงุ
อัตราโทษหรือระวางโทษทางอาญาที่เหมาะสม เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชหรือถือปฏิบัติตอไป 
 การวิเคราะหความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
อนัเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗”๓ โดย นางสาวนรศิรา แดงไผ  
ผูอาํนวยการกองกฎหมายกระบวนการยุตธิรรม สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และฝายเลขานกุาร
คณะอนกุรรมการดาํเนนิการศกึษาและปรบัปรงุกฎหมายเพือ่ปองกนัมใิหมกีารใชประโยชนจากโทษอาญา
ตามกฎหมายที่ไมสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้

 ๑จัดโดย กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการจัดการสัมมนา เร่ือง “หลักเกณฑ
การกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” ในวันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ นาฬกา ณ หองเมยแฟร 
บอลรูม ซี ชั้น ๑๑  โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย (ประตูนํ้า).
 ๒โปรดด ูสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหินาทีส่าํนกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิหงชาต.ิ “หลกัเกณฑการกาํหนดโทษอาญา
ในการตรากฎหมาย”. จุลนิติ. ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑. น. ๗๕-๘๙.
 ๓โปรดดู บทความ “ตัวอยางบทวิเคราะหความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ”, ตามเอกสาร
ประกอบการสัมมนา เร่ือง “หลักเกณฑการกําหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย” โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๐, 
น. ๖๔ - ๗๐.

ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญา 
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ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

  พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔

  “เช็ค” ถอืเปนตราสารทางการเงินทีม่คีวามสําคญัในทางธรุกจิการคาและเปนเครือ่งมือในการ
ทําธุรกรรมหรือชําระหนี้ที่มีความแพรหลายมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยสถิติการใชเช็คในชวงระยะเวลา ๔ ป
ทีผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) พบวามีปริมาณการใชเช็คเฉล่ียประมาณ ๑๓๐ ลานฉบับตอป ซึง่เปน
อตัราทีส่งูมาก ดวยความสาํคัญดังกลาว “ความนาเชือ่ถอืของเชค็” จงึมีความจําเปนอยางย่ิง พระราชบญัญัติ
วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงเปนกฎหมายที่สนับสนุนใหมีการใชเช็คเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการใชเชค็ และการกาํหนดใหมโีทษอาญาเพือ่สรางความนาเชือ่ถอืใหแกเชค็ โดยกาํหนด
ความผิดสําหรับผูมีเจตนาทุจริตในการใชเช็คโดยไมมีเงินที่จะพึงชําระตามจํานวนท่ีสั่งจาย หรือใชเช็ค
เปนเคร่ืองมือในการฉอโกงหลอกลวงเพ่ือสรางความเสียหายใหแกผูอ่ืน แตอยางไรก็ตาม “การกําหนด
โทษอาญา” ที่ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการบังคับลูกหน้ีที่ออกเช็คใหชําระหนี้ตามเช็คหรือใหมี
ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใชเช็คนั้น ไดกอใหเกิดปญหาหลายประการ ดังนี้
  ประการแรก ความผดิทางอาญาตามกฎหมายวาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเชค็เปนความผดิ
ซึง่เกดิจากกฎหมายหาม (mala prohibita) ไมใชความผดิของอาชญากรชัว่ราย กลาวคือ ความผดิ
ทีม่โีทษทางอาญาและการกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตวิาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เปนความผิดเนื่องจากการฝาฝนกฎหมายที่รัฐกําหนดขึ้น (mala prohibita) ไมใชความผิดที่มีลักษณะ
เปนอาชญากรท่ีเปนความผดิในตวั (mala in se) ซึง่การลงโทษทางอาญาแกผูไมมเีงินชําระหน้ีตามเช็ค
โดยมิไดแยกวาผูออกเชค็คนใดมเีจตนาทจุริตหรอืไม จงึรนุแรงเกนิไปและขดักับหลกัการกําหนดความผดิ
ทางอาญาท่ีมุงลงโทษกบัผูทีม่ีความชัว่ราย เชน การใชเช็คเปนเคร่ืองมือในการหลอกลวง ฉอฉล ฉอโกง 
ซึ่งมีลักษณะของอาชญากรที่สมควรถูกลงโทษทางอาญา เปนตน
  ประการที่สอง ผูออกเชค็อาจตองรบัผดิทางอาญาแมไมมเีจตนาทุจรติ กลาวคือ ผูออกเชค็
จํานวนไมนอยท่ีออกเช็คโดยไมมีเจตนาท่ีจะฉอฉลหรือตองการใชเปนเครื่องมือในการหาประโยชน
อนัมคิวรไดจากอกีฝายหนึง่ แตเนือ่งจากไมสามารถหาเงนิมาชาํระหน้ีไดทนัตามกําหนดดวยเหตุผลตาง ๆ  
ทางธุรกิจ แตกฎหมายใหสันนิษฐานวาผูออกเช็คดังกลาวลวนอยูในขายที่อาจตองรับผิดตามกฎหมาย 
เนื่องจากกฎหมายมิไดแยกแยะวาการไมมีเงินในบัญชีหรือมีแตไมเพียงพอน้ันเปนเพราะสาเหตุใด 
จงึทําใหบคุคลเหลาน้ีอาจตองรบัโทษทางอาญาตามมาตรา๔๔ ซึง่ทําใหเกิดประเดน็ปญหาความเหมาะสม
ของการกําหนดความผิดทางอาญาเพื่อลงโทษผูกระทําซึ่งมิไดมีเจตนาทุจริต

 ๔พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ บัญญัติวา
 “มาตรา ๔ ผูใดออกเช็คเพื่อชําระหนี้ที่มีอยูจริงและบังคับไดตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้
  (๑) เจตนาที่จะไมใหมีการใชเงินตามเช็คนั้น
  (๒) ในขณะที่ออกเช็คนั้นไมมเีงินอยูในบัญชีอันจะพึงใหใชเงินได
  (๓) ใหใชเงินมีจํานวนสูงกวาจํานวนเงินที่มีอยูในบัญชีอันจะพึงใหใชเงินไดในขณะที่ออกเช็คนั้น
  (๔) ถอนเงนิทัง้หมดหรอืแตบางสวนออกจากบญัชอีนัจะพงึใหใชเงนิตามเชค็จนจาํนวนเงนิเหลอืไมเพยีงพอทีจ่ะใชเงนิตามเชค็นัน้ได
  (๕) หามธนาคารมิใหใชเงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทจุริต
เมือ่ไดมกีารยืน่เช็คเพือ่ใหใชเงินโดยชอบดวยกฎหมาย ถาธนาคารปฏเิสธไมใชเงนิตามเช็คนัน้ ผูออกเช็คมีความผิดตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือทั้งปรับทั้งจํา”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  ประการที่สาม การนาํโทษทางอาญามาบบีบงัคบัใหผูออกเชค็ชาํระหนีท้างแพง กลาวคอื 
ความผิดอนัเกดิจากการใชเช็คนัน้เปนความผดิอนัยอมความได๕ ดงันัน้ โทษทางอาญาในความผดิอนัเกดิจาก
การใชเช็คจึงมีผูเสียหายเปนสาระสําคัญของการดําเนินกระบวนการยติุธรรม ทาํใหเกดิปญหาการใชโทษ
ทางอาญามาบีบบังคับใหผูออกเช็คชําระหน้ีทางแพง และอาจใชการดําเนินคดีอาญาท่ีตองใชเวลานาน
เพื่อประวิงเวลาในการชําระหนี้ดวย
  ประการที่สี่ การนําคดีข้ึนสูศาลเปนจํานวนมาก กลาวคอื เม่ือกําหนดใหความผิดอันเกิดจาก
การใชเชค็เปนความผดิทีม่โีทษทางอาญา จงึทาํใหในแตละปมจีาํนวนคดคีวามผดิดงักลาวเขาสูกระบวน
พจิารณาคดขีองศาลชัน้ตนมากถงึ ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ คด ีซึง่ทาํใหรฐัตองสญูเสยีงบประมาณทีม่ทีีม่า
จากเงินภาษีของประชาชนเปนคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมเพื่อการติดตามทวงหนี้ของเอกชน
  ประการทีห่า  การเลือกดําเนินคดีอาญาเก่ียวกับเช็คเพ่ือไมตองเสียคาธรรมเนียมศาล 
ในทางปฏิบตัผิูทรงเช็คซึง่เปนผูเสยีหายมักจะดําเนินคดีอาญากับผูออกเช็คทีถ่กูธนาคารปฏิเสธการจายเงิน
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๕๓๔ มากกวาจะเลือกฟองเปนคดีแพง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยตัว๋เงนิและเชค็ เพราะการดาํเนนิคดอีาญาตามพระราชบญัญตันิี ้
โจทกไมตองเสยีคาธรรมเนยีมเหมอืนเชนในคดแีพง ผูทรงเชค็จงึอาศยัชองทางกฎหมายดงักลาวในการ
ดาํเนนิคดอีาญากบัผูออกเชค็แทนการดาํเนนิคดแีพงเพือ่หลกีเลีย่งคาธรรมเนยีมศาล ทาํใหรฐัตองสญูเสยี
รายไดจากคาธรรมเนียมศาลดังกลาว
  ประการสุดทาย การกําหนดโทษอาญาขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน เน่ืองจากกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ ๑๑ กําหนดหามรัฐภาคีจําคุกบุคคลใดเพียงเพราะการที่
บุคคลนั้นไมปฏิบัติการชําระหนี้ ดังนั้น การลงโทษจําคุกผูออกเช็คซึ่งเปนเพียงผูไมปฏิบัติการชําระหนี้
ตามสัญญาเช็คจงึขดัตอขอ ๑๑ ของกตกิาระหวางประเทศทีป่ระเทศไทยเปนภาคขีองกตกิาสากลดงักลาว
  ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายของตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี 
ฝร่ังเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาแลว พบวามีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดความผิดอาญา
เกี่ยวกับเช็คไว ดังนี้
  ประเทศเยอรมนี มาตรา ๒๖๖ บี แหงประมวลกฎหมายอาญา ไดกําหนดความผิดอาญา
เฉพาะกรณีใชเช็คหรือบัตรเครดิตในทางทุจริตเทานั้น โดยใหมีโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับ
  ประเทศฝร่ังเศส เดิมไดกําหนดใหการออกเช็คโดยไมมีเงินในบัญชีไมเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา เวนแตกระทาํในลักษณะฉอโกง แตตอมาไดมกีฎหมายฉบบัลงวนัที ่๒ สงิหาคม ค.ศ. ๑๙๑๗ 
กําหนดลงโทษทางอาญากับผูกระทําความผิดนี ้ โดยใชโทษของความผิดฐานยักยอกตามมาตรา ๔๐๘ 
และขยายไปถงึการถอนเงนิออกจากบญัชจีนเปนเหตใุหมเีงนิไมพอจายตามเชค็ อยางไรกด็ ี โทษดงักลาว
อาจไมรุนแรงเทาท่ีควรเพราะมกีารกระทําความผิดเก่ียวกับการใชเช็คมากข้ึน จงึไดมกีฎหมายฉบบัลงวนัที่ 
๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๒๖ ใหลงโทษความผิดดังกลาวโดยใชโทษของความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา 
๔๐๕ แทน และไดเพิ่มกรณีการสั่งหามธนาคารจายเงินตามเช็คใหเปนความผิดดวย ตอมามีกฎหมาย

 ๕พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕ บัญญัติวา
 “มาตรา ๕ ความผิดตามมาตรา ๔ เปนความผิดอันยอมความได”.
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ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

ฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๓๕ ซึ่งเปนการรวมความผิดเกี่ยวกับการใชเช็คโดยไมมีเงินบัญญัติไว
ในมาตรา ๖๖ ของกฎหมายฝรัง่เศส โดยกําหนดใหระวางโทษจําคกุหรอืปรับ นอกจากน้ี ยงัมมีาตรการอืน่ ๆ  
มาใชเสรมิเพือ่ใหวตัถปุระสงคทีต่องการใหเชค็เปนตราสารทีม่คีณุคาในทางการเงนิบรรลุผล เชน ผูกระทํา
ความผิดอาจถกูหามเขาเขตท่ีกาํหนดไมเกิน ๕ ป และอาจถูกตัดสิทธิตามกฎหมายอ่ืน แตอยางไรกต็าม 
เมือ่วนัที ่๓๐ ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ ประเทศฝรัง่เศสไดยกเลกิความผดิเกีย่วกบัเชค็แลวโดยส้ินเชงิ จะคงไว
เฉพาะพฤตกิรรมฉอโกงและพฤติกรรมการออกเช็คซํา้ ๆ  ทีถ่กูมาตรการทางธนาคารหามออกเช็คเทานัน้
  ประเทศอังกฤษ ในประเทศอังกฤษไมมีกฎหมายกําหนดความผิดเก่ียวกับการใชเช็คใหเปน
ความผิดอาญา แมผูออกเช็คจะมีเจตนาไมใหผูรับเช็คไดรับชําระเงินตามเช็คก็ตาม เวนแตการกระทํา
ของผูออกเชค็นัน้เขาองคประกอบความผดิอาญาฐานใดฐานหนึง่ ผูทรงจึงจะสามารถฟองใหผูสัง่จายเช็ค
รบัผดิโดยอาศยักฎหมายแพงในเรือ่งตัว๋เงนิเพ่ือเรียกใหรบัผดิตามคดแีพงไดเทาน้ัน ซึง่เปนไปตามกฎหมาย
Bill of Exchange Act 1882 อยางไรก็ด ี ในสวนของความรบัผิดทางอาญาท่ีเก่ียวของกบัการใชเช็คน้ัน 
อาจเปนความผิดทางอาญาไดหากเขาองคประกอบความผิดฐานฉอโกงตามมาตรา ๑๕ ของ Theft Act 1968 
หรือปลอมแปลงเอกสารในมาตรา ๑ ของ The Forgery and Counterfeiting Act 1981
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดใหการกระทําความผิดอันเกิดจากการใชเช็คกรณีออกเช็ค
โดยไมมีเงินในธนาคารเพียงพอที่จะสั่งจายตองรับผิดตามกฎหมายอาญา ๒ ฐาน คือ ฐานฉอโกง และ
ฐานลักทรพัยโดยใชกลอบุาย นอกจากนี ้บางมลรฐัไดมบีทบญัญัตเิฉพาะเก่ียวกบัความผดิอันเกดิจากการ
ใชเชค็ ซึง่อตัราโทษอาจจะรนุแรงนอยกวาหรอืแตกตางจากทีก่าํหนดไวในกฎหมายอาญาท่ัวไปดังกลาว 
เชน มลรัฐเคนทักก้ี กําหนดใหทั้งการสั่งจายเช็คโดยไมมีเงิน และการกระทําความผิดเกี่ยวกับเช็ค
เปนความผิดอาญาทั้งสิ้น 
  สําหรบับทวิเคราะหความเหมาะสมของการกาํหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตฉิบับน้ี 
คอื แมวาการกาํหนดความผิดทางอาญาในพระราชบญัญตัวิาดวยความรบัผดิอนัเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. ๒๕๓๔
จะมเีจตนารมณเพือ่สรางความเชือ่ถอืของการใชเชค็แทนเงนิสด โดยกําหนดเงือ่นไขอันเปนองคประกอบ
ของความผดิท่ีเปรยีบเสมอืนบทสนันิษฐานถงึเจตนาของผูออกเชค็หากปรากฏพฤตกิรรมตามทีก่ฎหมาย
กําหนด เชน การออกเช็คโดยไมมีเงินในบัญชี หรือมีอยูแตไมเพียงพอที่จะใชเงินตามเช็ค ใหตองรับผิด
อนัทําใหเกิดความสะดวกในการดําเนินคดกีบัผูออกเชค็ท่ีธนาคารปฏิเสธการใชเงินก็ตาม แตอกีดานหน่ึง
ไดกอใหเกิดผลกระทบแกผูทีอ่อกเช็คโดยไมไดมเีจตนาทุจริตหรือไมไดมเีจตนาท่ีจะหาผลประโยชน
โดยมชิอบ เพยีงแตอาจมเีหตขุดัของทางธรุกจิบางประการท่ีทาํใหไมมเีงินในบญัชเีพยีงพอท่ีจะชาํระหน้ี
ไดตามเช็ค ผูออกเช็คก็ตองรับโทษทางอาญาตามที่กฎหมายกําหนดไว อันไมสอดคลองกับแนวคิด
ในการลงโทษทางอาญาท่ีมุงนาํตวับคุคลผูเปนอาชญากรโดยสันดานมาลงโทษเพ่ือใหเขด็หลาบ หรอื
วัตถุประสงคในการลงโทษทางอาญา ดังนี้
  -  วัตถุประสงคเพื่อแกแคนทดแทน กลาวคือ การนําตัวผู ออกเช็คที่ไมมีเจตนาทุจริต
ไปลงโทษจําคุกอาจจะไมตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของเจาหน้ี คือ ไมไดรับเงินเยียวยา
ตามท่ีควรจะไดรบั แตกลับจะย่ิงกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหน้ีมากย่ิงข้ึน เพราะผูออกเช็คจะไมสามารถ
ประกอบการใดเพื่อใหไดมาซึ่งการชําระหนี้ 
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  -  วตัถปุระสงคเพือ่กนัผูกระทาํความผดิออกจากสงัคม กลาวคอื การทีผู่ออกเชค็ไมสามารถ
หาเงินมาชําระหนี้ตามเช็คไดโดยไมไดเกิดจากเจตนาทุจริตนั้น ไมทําใหบุคคลเหลานั้นเปนอาชญากร
ที่ควรกันออกจากสังคมเพื่อปองกันมิใหไปทําอันตรายแกผูอื่นแตอยางใด
  -  วัตถุประสงคเพื่อฟนฟูผู กระทําความผิด กลาวคือ เม่ือผูออกเช็คไมมีเจตนาทุจริต
การนาํบคุคลเหลานี้มาลงโทษจึงไมเปนการแกไขฟนฟูพฤติกรรมแตอยางใด เพราะการท่ีบุคคลเหลานี้
ไมมีเงินชําระหน้ีตามเช็คมิใชพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีบคุคลเหลานีจ้ะควบคมุได การใหรับโทษจําคุก
จึงมีแตกอใหเกิดตราบาปและตองประสบความยากลําบากในการหาเงินมาชําระหนี้มากยิ่งขึ้น
  จะเหน็ไดวาการลงโทษผูออกเชค็ทีไ่มมเีจตนาทจุรติไมเปนไปตามเจตนารมณหรอืวตัถปุระสงค
ของกฎหมายอาญาดงักลาว และเมือ่พจิารณาบทบญัญตัใินมาตรา ๔ (๒) (๓) และ (๔) แหงพระราชบญัญตัิ
วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ แลวจะพบวา ผูออกเช็คมิไดมีเจตนาทุจริต
ที่จะไมใชเงินตามเช็ค หรือกฎหมายมิไดกําหนดใหตองมีเจตนาทุจริตเปนสวนหนึ่งขององคประกอบ
ความผดิดวย จงึสมควรพจิารณายกเลกิโทษทางอาญาตามมาตรา ๔ (๒) (๓) และ (๔) ดงักลาว โดยอาจใช
มาตรการอื่นแทน เพื่อใหเช็คยังคงความนาเชื่อถือไวดังเดิม ซึ่งมาตรการอื่นที่อาจนํามาใชทดแทน
โทษอาญาได มีดังนี้
  ๑)  มาตรการหามทําธุรกรรมทางการเงินเปนระยะเวลาหน่ึง โดยหามทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
ธนาคาร ไมวาจะเปนบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเปนระยะเวลา ๕ ป แตหากผูออกเช็คที่ธนาคาร
ปฏิเสธการใชเงินไดชําระหนี้ตามเช็คครบถวนแลวกอนครบระยะเวลา ๕ ป สิทธิในการทําธุรกรรม
ทางการเงินจากธนาคารจึงจะกลับคืนดังเดิม
  ๒)  มาตรการภายในของธนาคารพาณิชย ถือเปนมาตรการเบื้องตนที่ใชในการกลั่นกรอง
คณุภาพของลกูคาทีเ่ขามาเปดบญัชกีระแสรายวนั และเปนมาตรการสอดสองดูแลการใชเช็คของลกูคา
ภายหลังไดรับอนุญาตการเปดบัญชีแลว ซึ่งจะชวยสรางความนาเชื่อถือใหกับเช็คไดอีกทางหนึ่ง เชน 
หากธนาคารกาํหนดเง่ือนไขของลูกคาใหผูใดทําการส่ังจายเช็คแลวตอมาถูกธนาคารปฏิเสธการจายเงิน
โดยไมมเีหตผุลอนัสมควรเปนจาํนวนครัง้เกนิกวาทีก่าํหนดไว ธนาคารจะถอืเปนเหตใุหปดบญัชขีองลกูคา
รายนั้นไดทันที และไมสามารถใชเช็คของธนาคารนั้นไดอีกตอไป
     อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติอาจปฏิเสธไมไดวาการดําเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย
มีการแขงขันกันคอนขางสูง หากธนาคารใดจะกําหนดมาตรการดังกลาวก็ตองคํานึงถึงปจจัยดานการ
แขงขันดวย เพราะผูขอเปดบัญชียอมจะเลือกเปดบัญชีกับธนาคารท่ีไมเขมงวด ดังนั้น มาตรการน้ี
จะมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือธนาคารพาณิชยตาง ๆ รวมมือกันกําหนดมาตรการบังคับนี้ใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน เพื่อมิใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกันในทางธุรกิจ
  ๓)  มาตรการภายใตพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยนํามาใช
เพื่อพิจารณาอนุมัติการใชเช็คของลูกคาของธนาคาร ซึ่งตองประกาศใหการใชเช็คเปน “สินเชื่อ” 
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกจิขอมลูเครดติฯ หรือแกไขบทนิยามคําวา “ขอมลูเครดติ” 
ใหหมายความรวมถงึ “ขอมลูประวตักิารใชเชค็หรอืเชค็ทีถ่กูปฏเิสธอนัเนือ่งมาจากไมมเีงนิเพยีงพอในบญัช”ี 
เชนเดยีวกบัประเทศออสเตรเลยีและแคนาดา ทีก่าํหนดใหขอมลูเครดติครอบคลมุถงึประวตักิารใชเชค็ดวย
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  สาํหรบัความผดิจากการออกเช็คโดยมเีจตนาท่ีจะไมใหมกีารใชเงินตามเช็คตามมาตรา ๔ (๑) 
และหามธนาคารมใิหใชเงนิตามเชค็โดยเจตนาทจุรติตามมาตรา ๔ (๕) แหงพระราชบญัญตัวิาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้น มิใชเปนการลงโทษจําคุกเพราะเหตุผลวาไมอาจ
ปฏบิตักิารชาํระหนีต้ามสญัญาได แตเปนการลงโทษเนือ่งจากความไมสจุรติของผูออกเช็ค ซึง่ไมขดั
ตอการลงโทษทางอาญาและกติการะหวางประเทศดังไดกลาวแลวขางตน จงึควรคงโทษทางอาญาไว
เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับเช็คตอไป 
  นอกจากน้ี หากยกเลิกโทษทางอาญาตามมาตรา ๔ ทัง้หมด โดยใชโทษอาญาเมือ่การออกเชค็
เขาลกัษณะเปนความผดิฐานฉอโกงตามมาตรา ๓๔๑ แหงประมวลกฎหมายอาญาแลว อาจมีผลเปนการ
ลดทอนความนาเชื่อถือของเช็คได เพราะการพิสูจนความผิดฐานฉอโกงทําไดยากกวาความผิดตาม
พระราชบญัญัตวิาดวยความผดิอันเกดิจากการใชเช็คฯ ซึง่มีองคประกอบความผดิท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะ
ความผิดฐานฉอโกงตองพิจารณาถึงการหลอกลวงใหหลงเชื่อเพื่อไดไปซึ่งทรัพยสิน แตการใชเช็ค
อาจไมเขาขายลักษณะดังกลาว
  ดงัน้ัน ความผดิอันเกดิจากการใชเช็คควรกาํหนดโทษทางอาญาเฉพาะกรณีทีผู่กระทํามีเจตนา
ทุจริตเทานั้น ซึ่งจะสอดคลองกับทฤษฎีการลงโทษทางอาญาที่มุงเอาผิดกับการกระทําที่มีลักษณะ
เปนอาชญากร สวนกรณทีีไ่มมเีจตนาทจุริตอาจใชมาตรการอืน่แทนได เชน หามทาํธุรกรรมทางธนาคาร
เปนระยะเวลาหนึ่ง ใชมาตรการภายในของธนาคารพาณิชย และมาตรการภายใตพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตน

  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗๖

  การตรากฎหมายวาดวยลิขสทิธิข์ึน้ใชบงัคบัเพ่ือคุมครองลขิสทิธิอ์นัเปนทรัพยสนิทางปญญา
ประเภทหนึ่งนั้น มีเหตุผลในประการที่สําคัญ ดังนี้
  -  เหตุผลดานความเปนธรรมตามธรรมชาติ (Principle of Natural Justice) เน่ืองจาก
ผูสรางสรรคเปนผูใชสติปญญา ความชํานาญ และแรงงานในการสรางสรรค เจาของงานจึงควรมีสิทธิ
แตเพียงผูเดียว (Exclusive Rights) ในการกําหนดรูปแบบและสภาพ รวมท้ังเวลาของการใชงานนั้น 
ตลอดจนปองกันมิใหผูอื่นมาใชประโยชนจากงานของตนโดยมิไดรับอนุญาต และหากงานนั้นสามารถ
สรางมูลคาเปนทรัพยสินขึ้นมา ผูสรางสรรคก็ควรไดรับประโยชนจากการนั้นในรูปของคาตอบแทน
การใชสิทธิ (Royalty)
  -  เหตุผลทางดานเศรษฐกิจ (Economic Argument) การสรางสรรคงานนัน้จําตองมกีาร
ลงทุน ไมวาในขณะสรางงานหรอืการนํางานออกเผยแพรตอสาธารณชน โดยผูลงทุนยอมคาดหวงัผลกาํไร
จากการลงทุนดังกลาว ดังนั้น จึงจําเปนตองใหความคุมครองแกผูลงทุน
  -  เหตุผลทางดานวัฒนธรรม (Cultural Argument) การสรางสรรคจะกลายเปนสมบัติ
ทางวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในแงของการสะทอนหรือบมเพาะใหเห็นถึงวัฒนธรรมรูปแบบตาง ๆ และ
การเปลีย่นแปลงในสงัคม ซึง่เปนประโยชนแกสาธารณะในการสรางเสริมวัฒนธรรมใหเจริญกาวหนาย่ิงข้ึน
ดังนั้น ผูสรางสรรคงานจึงควรไดรับความคุมครอง

 ๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อางไว เชิงอรรถที่ ๓, น. ๗๐-๘๗.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  -  เหตุผลทางดานสังคม (Social Argument) การเผยแพรงานตอสาธารณชนทําใหเกิด
ความเชือ่มโยงและหลอหลอมความรูของคนในสงัคมทกุเพศ ฐานะ อาย ุและสผีวิ การใหความคุมครอง
แกงานสรางสรรคจึงกอใหเกิดความมั่นคงและเปนปกแผนของสังคม
  โดย “สภาพปญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์” ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาตามเจตนา
และลักษณะของการกระทําแลวสามารถแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ “การละเมิดลิขสิทธิ์
ทีไ่มเปนการกระทาํเพือ่การคา” ซึง่เปนการละเมดิลขิสทิธิโ์ดยการทาํซํา้หรอืดดัแปลงงานอนัมลีขิสทิธิ์ 
และจาํหนาย จาย แจกงานอนัมลิีขสทิธิด์งักลาวเปนปกตธิรุะหรอืกระทาํไปโดยไมไดมวีตัถปุระสงคเพือ่
หากําไร และ “การละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีเปนการกระทําเพ่ือการคา” ซึง่เปนการละเมดิลขิสทิธิโ์ดยการทาํซํา้
หรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่กระทําเปนปกติธุระและมีจุดประสงคเพื่อหากําไรมิใชเพื่อการซื้อขาย
รายหนึ่งรายเดียว โดยจะพิจารณาจากจํานวนของการกระทํา อาทิ การขายใหเพื่อนฝูงเพียงครั้งเดียว 
ไมใชการกระทาํเพือ่การคา แตถาเปนรานคาซึง่จาํหนายสิง่นัน้เปนปกตแิละมกีารจาํหนายสิง่นัน้หลายครัง้ 
เชนนี้เปนการกระทําเพื่อการคา
  ทั้งนี้ สภาพปญหาเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิดังกลาว และบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ลขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ ทีก่าํหนดฐานความผดิทีม่โีทษทางอาญาอนัสมควรไดรบัการพจิารณาปรบัปรงุแกไข 
มสีาระสาํคญั ดังนี้
  ๑)  ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปนการกระทําเพื่อการคา 
     ความผิดเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิท่ีไมเปนการกระทําเพ่ือการคา ตามพระราชบัญญัติ
ลขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดแก มาตรา ๖๙ วรรคหนึง่๗ มาตรา ๖๙/๑ ซึง่ครอบคลมุทัง้การกระทาํเพือ่การคา
และไมใชเพื่อการคา๘ มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง๙ และมาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึ่ง๑๐ เมื่อวิเคราะหแลวพบวา 
การละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปนการกระทําเพื่อการคาทําใหเจาของลิขสิทธิ์ไดรับความเสียหายนอยมาก
และผูละเมิดลิขสิทธ์ิก็ไดรับประโยชนนอยมากเชนกัน หรือกลาวอีกนัยคือ เจาของลิขสิทธ์ิขาดรายได
หรอืคาตอบแทนจากการอนญุาตใหใชงานอนัมลีขิสทิธิน์ัน้เพยีงไมกีช่ิน้ เพราะบคุคลอืน่อกีจาํนวนมาก
ยงัคงซือ้ผลงานอนัถกูลขิสทิธิจ์ากเจาของลขิสทิธิอ์ยู ในขณะทีผู่ละเมดิลขิสทิธิอ์าจไดรายไดเพยีงเลก็นอย
จากการจําหนายงานอันละเมิดลิขสิทธ์ิเพียงไมกี่ชิ้นดังกลาว ซึ่งแสดงใหเห็นวาการละเมิดลิขสิทธิ์
ในลกัษณะนีไ้มไดกระทบตอความสงบเรยีบรอยของสงัคมโดยรวม ผูละเมดิลขิสทิธิม์รีะดบัความชัว่ราย

  ๗มาตรา ๖๙ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือ
มาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
   ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับ
ตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
  ๘มาตรา ๖๙/๑ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๘/๑ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแต
หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
  ๙มาตรา ๗๐ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
   ถาการกระทาํความผดิตามวรรคหนึง่เปนการกระทาํเพือ่การคา ผูกระทาํตองระวางโทษจาํคตุัง้แตสามเดอืนถงึสองป หรอืปรบั
ตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
 ๑๐มาตรา ๗๐/๑ ผูใดกระทําการละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิตามมาตรา ๕๓/๑ หรือมาตรา ๕๓/๒ หรือละเมิดมาตรการ
ทางเทคโนโลยีตามมาตรา ๕๓/๔ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
   ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสองป
หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ.
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ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

หรือความเปนอาชญากรต่ํา แตถาหากเจาของลิขสิทธิ์เสียหายมากข้ึนเทาใดหรือผูละเมิดลิขสิทธิ์
ไดรับประโยชนซึ่งเปนประโยชนโดยมิชอบมากขึ้นเทาใด ระดับผลกระทบตอความสงบเรียบรอย 
ระดับความชั่วราย หรือระดับความเปนอาชญากรก็จะมากขึ้นเทานั้น
      อยางไรก็ตาม การละเมิดลขิสทิธิท์ีไ่มเปนการกระทําเพ่ือการคาดงักลาว ผูกระทาํความผิด
ยังมีความชั่วรายหรือความเปนอาชญากรอยูบาง ซึ่งแมจะเพียงเล็กนอยแตถามีเปนจํานวนมาก 
กลาวคอื ละเมดิกันคนละเลก็นอยแตละเมดิกันหลายคนก็จะกอความเสยีหายอยางมากตอท้ังเจาของ
ลิขสิทธิ์และผลประโยชนของสังคมโดยรวม อาทิ ตางประเทศอาจไมเชื่อมั่นวา หากนําผลงานอันมี
ลขิสทิธิม์าขายในประเทศไทยแลวจะไดรบัผลกําไรในจาํนวนทีค่วรจะไดรบัหรือไม อนัทําใหประเทศไทย
อาจถูกตัดโอกาสทางการคาและการลงทุน รวมทั้งสูญเสียรายไดเปนจํานวนมาก
   ๒)  ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เปนการกระทําเพื่อการคา 
      ความผิดเก่ียวกับการละเมดิลิขสิทธ์ิทีเ่ปนการกระทาํเพ่ือการคา ตามพระราชบญัญัตลิขิสิทธ์ิ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดแก มาตรา ๖๙ วรรคสอง มาตรา ๖๙/๑ ซึง่ครอบคลมุทัง้การกระทาํเพือ่การคาและไมใช
เพือ่การคา มาตรา ๗๐ วรรคสอง และมาตรา ๗๐/๑ วรรคสอง เมือ่วิเคราะหแลวพบวา การละเมดิลขิสทิธิ์
ทีเ่ปนการกระทําเพ่ือการคาทาํใหเจาของลิขสทิธิไ์ดรบัความเสยีหายอยางมาก และผูละเมดิลขิสทิธิ์
กไ็ดรบัประโยชนโดยมชิอบจากการละเมิดลิขสิทธ์ิดงักลาวอยางมากเชนเดียวกัน กลาวคอื ผูละเมดิลิขสิทธิ์
นาํผลงานทีล่ะเมิดลิขสิทธ์ิไปจาํหนายตอสาธารณชนเปนจํานวนมาก โดยราคาจาํหนายจะถกูกวาผลงาน
ที่ถูกลิขสิทธิ์ เพราะผูละเมิดลิขสิทธิ์ไมไดใชทรัพยากรในการคิดคนหรือสรางสรรคงานน้ันดวยตนเอง 
แตใชตนทนุเพียงเลก็นอยในการคัดลอกหรือทาํซํา้งานดังกลาวโดยมชิอบ เมือ่ราคาจาํหนายถูกกวา สาธารณชน
กจ็ะซ้ือแตผลงานอนัละเมดิลิขสิทธ์ิ ทาํใหผูละเมดิลิขสิทธ์ิไดรบัรายไดอยางมหาศาล ในขณะทีผู่สรางสรรค
ผลงานท่ีถกูลิขสิทธ์ิซึง่ลงทนุลงแรงอยางมากในการสรางสรรคงานดังกลาวกลับขายงานอันถูกลิขสิทธ์ิ
ของตนไมได ทําใหตองสูญเสียรายไดที่ควรจะไดรับ นอกจากนี้ การละเมิดลิขสิทธิ์ที่เปนการกระทํา
เพ่ือการคาน้ี ยังสรางความเสียหายตอสังคม (social harm) อยางมหาศาลจนอาจจะมากกวา
ประโยชนที่ผูละเมิดลิขสิทธ์ิจะไดรับ (gain) อีกดวย ยกตัวอยางเชน ผูละเมิดลิขสิทธิ์อาจไดรับเงิน
เปนจํานวนสบิลานบาท แตการถูกตัดโอกาสทางการคาจากประเทศผูถกูละเมดิลิขสิทธ์ิอาจทําใหประเทศ
ผูละเมิดตองสญูเสยีโอกาสทีจ่ะไดรบัเงนิหลายหมืน่ลานบาท จะเห็นไดวา การละเมดิลขิสทิธิท์ีเ่ปนการกระทาํ
เพื่อการคา นอกจากผูกระทําจะมีความชั่วราย มีความเปนอาชญากรโดยจากการมุงแสวงหาประโยชน
แกตนโดยมิชอบแลว ยังสรางผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและผลประโยชนของสังคมโดยรวม
อยางมหาศาลจากการที่ประเทศตองถูกตัดโอกาสทางการคาการลงทุนอีกดวย
   ๓)  ความผิดเกี่ยวกับการไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารตามมาตรา ๗๑
      มาตรา ๗๑ แหงพระราชบญัญตัลิขิสทิธิฯ์ เปนบทบัญญตัทิีก่าํหนดความผดิใหกบัผูทีไ่มมา
ใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่ “คณะกรรมการลิขสิทธิ์” หรือ “คณะอนุกรรมการ” 
สัง่ตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม กค็อื การออกคาํสัง่เปนหนงัสอืเรยีกบคุคลใดมาใหถอยคาํหรอืใหสงเอกสาร
หรอืวตัถใุด ๆ  มาเพือ่ประกอบการพจิารณาไดตามความจําเปน ซึง่คณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการ
ดังกลาว แมกฎหมายจะมิไดบัญญัติไวอยางชัดแจงวาเปนเจาพนักงาน แตเม่ือพิจารณาอํานาจหนาท่ี
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ของคณะกรรมการรวมถึงคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๖๐ แลว ถือเปนคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจหรือ
ไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย จึงเปน 
“เจาหนาที”่ ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และยงัเปน
ผูซึ่งไดรับแตงตั้งตามกฎหมายใหปฏิบัติหนาที่ราชการ จึงเปน “เจาพนักงาน” ตามมาตรา ๑ (๑๖) 
แหงประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติความผิดฐานฝาฝนคําสั่งของ
เจาพนักงานไวแลวในมาตรา ๓๖๘ ซึ่งเปนความผิดลหุโทษ
      ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแลวเห็นวา มีเพียงมาตรา ๖๐ (๒) 
เทาน้ันที่สมควรมีสภาพบังคับของการฝาฝนที่มีความรุนแรงในระดับหนึ่ง เพราะเปนการเรียกมา
ใหถอยคาํเพือ่ประกอบการออกคําสัง่ทางปกครอง ซึง่มผีลทางกฎหมายตอเอกชนทีเ่กีย่วของโดยตรง 
กลาวคอื กระทบตอสทิธเิสรภีาพของเอกชนทีเ่กีย่วของ จงึควรมสีภาพบงัคบัใหผูทีเ่กีย่วของมาใหถอยคาํ
โดยเร็ว เชนเดียวกับความผิดฐานตาง ๆ ในกรณีท่ีเจาพนักงานในการยุติธรรมเรียกใหมาใหถอยคํา
แลวผูนั้นไมมาหรือมาแตไมยอมใหถอยคําตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๘ ถึงมาตรา ๑๗๑ 
สวนกรณีการไมมาใหถอยคําเพื่อประกอบการดําเนินงานของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๐ (๑) (๓) 
และ (๔) นั้น โดยปกติแลวไมกระทบตอสิทธิเสรีภาพของเอกชนที่เกี่ยวของโดยตรง เพราะเปนเพียง
งานการใหคําปรึกษาแนะนํา หรือสนับสนุนสงเสริม ซึ่งงานเหลานี้ไมมีความจําเปนเรงดวนถึงขนาด
ตองบงัคบัใหมา แตควรเปนการเชิญใหมาดวยความสมัครใจ และถึงแมวาจะมีสถานการณฉกุเฉนิทีจ่าํเปน
เรงดวนตองขอคําปรึกษาแนะนําหรือสนับสนุนสงเสริมโดยเร็วซึ่งตองออกคําสั่งบังคับก็ตาม ก็ไมควร
มีสภาพบังคับที่รุนแรง การกําหนดใหเปนความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๖๘ จึงเหมาะสมเพียงพอแลว 
เพราะหากไมมาตามคาํสัง่กส็ามารถเชญิผูอ่ืนมาแทนไดโดยไมสงผลเสยีหายรายแรงมากนัก ตางจากการ
เรียกมาใหถอยคําเพ่ือออกคําส่ังทางปกครองซ่ึงตองใหผูเก่ียวของเทาน้ันมาใหถอยคําจะเชิญผูอ่ืนมาไมได 
ดังนั้น จึงเห็นควรใหยกเลิกความผิดของการฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการที่เรียกใหมาใหถอยคํา
เพื่อประกอบการดําเนินงานตามมาตรา ๖๐ (๑) (๓) และ (๔) โดยคงไวเฉพาะความผิดฐานฝาฝน
คําสั่งของคณะกรรมการที่เรียกใหมาใหถอยคําเพื่อประกอบการดําเนินงานตามมาตรา ๖๐ (๒) เทานั้น
   ๔)  ความผิดเก่ียวกับการขัดขวางหรอืไมอํานวยความสะดวกแกเจาพนักงานตามมาตรา ๗๒
      มาตรา ๗๒ เปนบทบญัญตัทิีก่าํหนดความผดิสาํหรบัผูทีข่ดัขวางหรอืไมอาํนวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๖๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๗ เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๗ แลว
จะเห็นวา มีความคลายคลึงกับเจาหนาที่ตํารวจและเปนอํานาจหนาที่ที่สําคัญ เพราะเปนการแสวงหา
ขอมลูเพือ่ประกอบการวนิจิฉยัความผดิตามพระราชบญัญตันิี ้จงึสมควรกาํหนดสภาพบงัคบัทีม่คีวามรนุแรง
ในระดบัหนึง่ อยางไรกด็ ีฐานความผดิตามมาตราน้ี เฉพาะสวนท่ีเปนการ “ขดัขวาง” พนกังานเจาหนาที ่
จะมีความซ้ําซอนกับความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงานตามมาตรา ๑๓๘ แหงประมวล
กฎหมายอาญา ซึ่งกําหนดอัตราโทษไวสูงกวา จึงเห็นควรใหแกไขมาตรา ๗๒ โดยยกเลิกความผิด
ฐานขัดขวางพนักงานเจาหนาท่ี และคงไวเฉพาะความผดิฐานไมอํานวยความสะดวก ฝาฝนหรอืไมปฏบิตัิ
ตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่เทานั้น
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   ๕)  การเพิ่มโทษสําหรับการกระทําความผิดซํ้าตามมาตรา ๗๓
      การที่บุคคลกระทําความผิดซํ้าแสดงวาบุคคลนั้นไมเข็ดหลาบ กฎหมายจึงตองเพิ่มโทษ
ใหสงูขึน้ โดยมาตรา ๗๓ เปนบทบญัญตัทิีก่าํหนดเพิม่โทษสําหรับการกระทําความผดิซํา้ ซึง่ไดมบีญัญตัไิวแลว
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถงึมาตรา ๙๔ ทัง้นี ้การจะเพิม่โทษตามประมวลกฎหมายอาญา
ดังกลาวได คร้ังแรกผูนั้นตองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุก และคร้ังหลังศาลจะพิพากษาลงโทษ
ถงึจาํคกุดวย แตสาํหรบั “คดลีขิสทิธิ”์ ทีข่ึน้สูศาลจะมแีตการละเมดิลขิสทิธิท์ีเ่ปนการกระทําเพือ่การคา 
และในทางปฏบิตัศิาลจะพพิากษาลงโทษปรับแตเพียงอยางเดียว มเีพียงสวนนอยเทาน้ันท่ีพพิากษาลงโทษ
จาํคกุดวย และถาพพิากษาลงโทษจําคกุดวยแลวกจ็ะ “รอการลงโทษ” ไวทกุคดี ดงันัน้ หากจะกาํหนด
ใหคดีลิขสิทธ์ิไปใชบทบัญญัติวาดวยการเพ่ิมโทษเพราะกระทําความผิดซ้ําตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ แลว อาจจะไมมีจําเลยในคดีลิขสิทธิ์คนใดที่ไดรับการเพิ่มโทษ การบัญญัติ
เร่ืองการเพิม่โทษเมือ่กระทาํความผดิเกีย่วกบัลิขสิทธ์ิซํา้ไวเปนการเฉพาะในมาตรา ๗๓ โดยใชคาํวา 
“ผูใดกระทาํความผดิตองระวางโทษตามพระราชบญัญัตนิี.้..” แทนทีจ่ะใชคาํวา “ผูใดตองคาํพพิากษา
ถงึทีส่ดุใหลงโทษจาํคกุ...” ดงัเชนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถงึมาตรา ๙๔ เพ่ือเปดชองใหมกีาร
เพ่ิมโทษเม่ือกระทําความผิดซ้ําอีกได ไมวาศาลจะพิพากษาคร้ังแรกหรือคร้ังหลัง ใหจาํคุกหรือปรับ 
หรือรอการลงโทษ รอการกําหนดโทษ หรือใหกักขังแทนการจําคุก ถือวามีความเหมาะสมแลว
      อยางไรก็ดี การเพิ่มโทษเพราะกระทําความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซํ้าตามมาตรา ๗๓ นั้น 
มคีวามแตกตางจากมาตรา ๙๒ ถงึมาตรา ๙๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา กลาวคือ ตามประมวลกฎหมาย
อาญาใชคําวา “ถาและไดกระทําความผิดใด ๆ อีก ในระหวางที่ยังจะตองรับโทษอยูก็ด ีภายในเวลา
หาปนับแตวันพนโทษก็ดี...” สงผลใหผูที่กระทําความผิดอีกในระหวางท่ียังรับโทษอยูในคดีกอน เชน 
กระทาํความผิดซ้ําอีกในขณะรับโทษจาํคุกจากการกระทาํความผิดคร้ังกอน ตองถูกเพ่ิมโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา แตพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ มาตรา ๗๓ ใชคําวา “...เม่ือพนโทษแลวยังไมครบ
กาํหนดหาป กระทาํความผิดตอพระราชบัญญตันิีอ้กี...” สงผลใหผูทีก่ระทาํความผิดโดยการละเมดิ
ลขิสทิธิอ์กี ในระหวางท่ียงัรบัโทษอยูหรอืยงัไมพนโทษ ไมถกูเพ่ิมโทษตามมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญตัิ
ลขิสทิธิฯ์ แตตองใชบทเพิม่โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถงึมาตรา ๙๔ แทน ซึง่เพ่ิมโทษ
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 “อธิบดีกรมทรพัยสนิทางปญญา” หรือผูซึง่อธบิดีกรมทรพัยสนิทางปญญา
มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได ทั้งนี้ ความผิดที่เปรียบเทียบไดดังกลาวลวนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ทีไ่มเปนการกระทาํเพ่ือการคา ซึง่ถอืวาเปนการกระทาํทีไ่มรายแรงหรือสรางความเสยีหายไมมาก จงึไมถงึ
ขนาดตองดําเนินการถึงชั้นศาล การกําหนดใหความผิดเหลาน้ีสามารถเปรียบเทียบไดจึงมีความ
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เหมาะสมแลว เพราะจะทําใหกระบวนการดําเนินคดียุติลงไดในฝายบริหาร อนัทาํใหเกดิความสะดวก
รวดเร็วแกบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย อยางไรก็ดี การใหอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาหรือผูซึ่งอธิบดี
กรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดเทาน้ัน อาจจะสรางความไมสะดวกอยูบาง 
ดงันัน้ หากแกไขเพ่ิมเติมให “พนักงานสอบสวน” มอีาํนาจเปรยีบเทยีบปรบัไดจะกอใหเกดิความสะดวก
มากยิ่งขึ้น
   ๗)  การกาํหนดใหความผิดตามพระราชบัญญตันิีเ้ปนความผิดอนัยอมความไดตามมาตรา ๖๖
      การกําหนดใหความผิดทุกฐานความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เปนความผิดอนัยอมความไดอาจไมเหมาะสมเทาทีค่วร เพราะอาจกอใหเกิดการขมขูผูละเมิดลิขสิทธ์ิ
ใหนําเงินซึ่งปกติจะเปนจํานวนมากมาจายเพื่อเปนคายอมความ โดยผูละเมิดลิขสิทธ์ิสวนใหญ
จะยินยอมจาย เพราะไมตองการถูกดําเนินคดีอาญาซึ่งจะทําใหมีประวัติการกระทําความผิดติดตัว
ไปตลอด และหากกระทําความผิดซํ้าอีกก็อาจถูกเพิ่มโทษหรือถูกจําคุกในที่สุด รวมทั้งการเปดชอง
ใหมีการยอมความไดยังกอใหเกิดกระบวนการซ้ือขายใบมอบอํานาจ กลาวคอื เจาของลขิสทิธิซ์ึง่เปน
ผูเสียหายจากการถูกละเมิดลิขสทิธ์ิจะขายใบมอบอาํนาจรองทุกขและดําเนินคดีใหแกผูรับมอบอํานาจ 
อาทิ มกีารซือ้ขายกนั ๒๐ ใบ ราคาใบละ ๑๐,๐๐๐ บาท ผูรบัมอบอาํนาจกจ็ะนาํไปขมขูผูละเมดิลขิสทิธิ์
ใหจายคายอมความ โดยอาจจะใหจายรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทําใหผูรับมอบอํานาจไดกําไรรายละ 
๒๐,๐๐๐ บาท จะเห็นไดวาผูเก่ียวของทุกฝายมิไดคาดหวังถึงผลท่ีจะปองกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ แตตางฝาย
ตางมุงหวงัถงึผลประโยชนในทางทรพัยสนิของตนเองเทานัน้ โดยใชทรัพยากรของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาทัง้หมด ไมวาจะเปนตาํรวจ อยัการ หรอืศาล เปนเครือ่งมอื ซึง่ไมสอดคลองกบัวตัถปุระสงค
ของการลงโทษทางอาญา และเปนการใชทรัพยากรของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ่ึงเปน
ทรพัยากรของรฐั เพือ่ตอบสนองความตองการสวนตัวของเอกชนในทางทรพัยสนิเทานัน้ นอกจากนี้ 
การกาํหนดใหการละเมดิลขิสทิธิเ์ปนความผิดอนัยอมความไดยงัทาํใหผูละเมดิลขิสทิธิท์ีเ่ปนตวัการใหญ
ของขบวนการละเมิดลิขสิทธ์ิหลุดพน เพราะผูรับจางขายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ตาง ๆ ซึ่งเปนเพียง 
“ปลาซิวปลาสรอย” ไดยอมจายคายอมความไปกอนแลวนั่นเอง

  ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธ์ิของตางประเทศและความตกลงระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะการกําหนดโทษทางอาญาในคดีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยแลว มีดังนี้
  ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายลขิสทิธิข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา (Copyright Act of 1976) 
ไดกําหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายแกเจาของลิขสิทธ์ิโดยใหเปนเร่ืองทางแพง และกําหนดโทษ
ทางอาญาสาํหรับผูละเมิดลิขสิทธ์ิ ทัง้โทษจาํคกุ ปรับ และริบทรัพยสิน๑๑ โดยลักษณะการกําหนดโทษอาญา
จะสัมพันธกับลักษณะของงานท่ีถูกละเมิดและจํานวนคร้ังของความผิดท่ีไดกระทํา เชน ถาไดทาํซํา้หรอื
จาํหนายสาํเนาของงานทีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์๗ - ๖๕ ชดุ ภายในชวงระยะเวลา ๑๘๐ วนั ตองรบัโทษปรบัไมเกนิ 
๒๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรฐั หรอืจาํคกุไมเกนิ ๒ ป หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั และโทษจาํคกุอาจเพิม่เปนไมเกนิ ๕ ป 

 ๑๑ผูกระทําความผิดจะถูกลงโทษตาม U.S. Code : TITLE 18 - Crimes AND CRIMINAL PROCEDURE : PART 1 - CRIMES : 
CHAPTER 113 - STOLEN PROPERTY : Section 2319.
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ถามกีารจําหนายสาํเนาของงานท่ีละเมิดลขิสทิธิเ์กนิ ๖๕ ชดุ ภายในชวงระยะเวลา ๑๘๐ วนั หรอืถาเปน
การกระทําความผดิคร้ังท่ี ๒ สวนความผิดอาญาฐานละเมิดลิขสิทธ์ิในกรณอีืน่ ๆ  ไดกาํหนดใหตองรับโทษ
ปรับไมเกิน ๒๕,๐๐๐ ดอลลารสหรฐั หรือจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือทั้งจําทั้งปรับ
  สวนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น เจาของลิขสิทธิ์อาจเลือกในเวลาใด
กอนท่ีจะมีคําพิพากษาเด็ดขาดใหชดใชคาเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดแทนการชดใชคาเสียหาย
ทีแ่ทจริงและกาํไรสําหรบัการละเมิดลขิสิทธ์ิทัง้หมดทีฟ่องรอง เปนจํานวนเงินไมนอยกวา ๕๐๐ ดอลลารสหรฐั 
แตไมเกนิ ๒๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ ตามทีศ่าลจะเหน็สมควรเพ่ือความยุตธิรรม และกรณทีีเ่จาของลขิสทิธิ์
เปนผูมภีาระนาํสืบ และศาลเห็นวาการละเมิดลิขสิทธ์ินัน้ไดทาํข้ึนโดยมเีจตนาจะใหเจาของลขิสิทธ์ิเสียหาย
ศาลอาจใชดุลพินิจสั่งใหเพิ่มคาเสียหายตามที่กฎหมายกําหนดเปนเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ 
แตถาผูละเมดิไมทราบหรอืไมมเีหตุอนัควรทราบ ศาลอาจใชดลุพินจิลดคาเสยีหายตามทีก่ฎหมายกําหนด
ลงมาเปนเงนิไมเกิน ๒๐๐ ดอลลารสหรฐั ทัง้น้ี กฎหมายฉบบัน้ีไมไดกาํหนดใหความผดิฐานละเมดิลิขสิทธ์ิ
เปนความผิดอันยอมความได
  อนึง่ เนือ่งจากปจจบุนัมกีารละเมิดลขิสทิธิท์างอนิเทอรเนต็เปนจาํนวนมาก รฐับาลกลางของ
ประเทศสหรฐัอเมริกาจงึไดตรา Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ขึน้ เพือ่ปองกนัการกระทาํ
ความผิดดังกลาว เชน การขโมยขอมูลโปรแกรมทางอินเตอรเน็ต กฎหมายไดกําหนดทางเลือกในการ
ลงโทษผูกระทําความผิดทั้งทางแพงและทางอาญา กลาวคือ เจาของลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร
มีสิทธิฟองไดทั้งคดีแพงและคดีอาญา โดยคดีแพงมีโทษปรับถึง ๑๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐตองาน
ทีล่ะเมดิหนึง่ชิน้ สวนความรับผดิทางอาญาสามารถปรบัไดถงึ ๒๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรฐั และจาํคกุไมเกนิ 
๕ ป นอกจากนี้ ยังใหความคุมครองเจาของลิขสิทธิ์แมวาผูกระทําละเมิดจะอยูตางประเทศก็ตาม
  ประเทศอังกฤษ ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของประเทศอังกฤษจะแยกกระบวนการทางแพง
และกระบวนการทางอาญาในเรือ่งการเยยีวยาความเสยีหายออกจากกัน โดยผูเสยีหายมกัจะใชกระบวนการ
ทางแพงเปนสําคัญ เนื่องจากมีการเยียวยาความเสียหายและการคุมครองช่ัวคราวหรือถาวรโดยหาม
การกระทาํละเมิดซ่ึงเปนประโยชนตอนักธุรกิจมากกวาการลงโทษทางอาญา เพราะการใชกระบวนการ
ทางอาญาไมมีเรื่องการขอคุมครองชั่วคราวใหหยุดการกระทําในระหวางการพิจารณา อีกทั้ง
การพิสูจนความผิดในคดีอาญาตองพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยใหเห็นถึงเจตนาหรือความจงใจ
อนัเปนองคประกอบของความผิดดวย เชน ตองพิสูจนใหปราศจากขอสงสัยวาผูกระทําไดรูหรือควรรู
วาเปนกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ แตในทางแพงแคพิสูจนวาเปนผูกระทําการอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ก็เพียงพอที่จะพิพากษาใหชดใชคาเสียหายได
  ทัง้นี ้การดาํเนนิคดีอาญาในความผดิฐานละเมดิลขิสทิธิต์าม Copyright Designs and Patents 
Act 1988 หากเปนกรณีเล็กนอยจะพจิารณาแบบรวบรัดใน Magistrates’ Court ซึง่เปนศาลท่ีพจิารณา
พิพากษาคดีความผิดเล็กนอย (summary offence) โดยศาลจะลงโทษจําคุกไดไมเกิน ๖ เดือน หรือ
ปรับไมเกินกวามูลคาความเสียหายท่ีแทจริงสูงสุด (a fine not exceeding the statutory) หรือท้ังจํา
ทั้งปรับ แตหากเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กอใหเกิดความเสียหายมาก (พิจารณาจากคําฟองเปนเกณฑ) 
จะตองพิจารณาคดีใน Crown Court ซึง่ศาลมอีาํนาจลงโทษจาํคกุไมเกนิ ๒ ป หรอืปรับไมจาํกดัจาํนวน 
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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  ประเทศญี่ปุน  กฎหมายของประเทศญ่ีปุนไดใหความคุมครองสิทธิของผูถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ
ไวในทางแพง และมีบทลงโทษทางอาญาแกผูละเมิดลิขสิทธิ์ โดยกําหนดโทษอาญาไวในลักษณะที่ ๘ 
วาดวยบทกาํหนดโทษ (Chapter VIII Penal Provision) ในมาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๑ ทวิ๑๒ 
โดยมาตรา ๑๑๙ (๑) ถือเปนหลักการของความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์และมีโทษหนักที่สุด คือ จําคุก
ไมเกนิ ๓ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เยน สวนมาตรา ๑๑๙ (๒) เปนการใชใหผูอืน่กระทาํความผดิ
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 คดลีขิสทิธิข์องประเทศแคนาดามทีัง้โทษจาํคกุและโทษปรบั โดยโทษปรบั
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์กอนป ค.ศ. ๑๙๘๘ ไมรุนแรงเทาที่ควร จึงไมคอยมีผลในการยับยั้งขมขูผูกระทํา
ความผิด กลาวคือ ปรับเพียง ๑๐ ดอลลาร ซึ่งเทากับความผิดเล็กนอย แตปจจุบันกฎหมายไดมีการ
เพิม่โทษปรบัใหสงูขึน้มากถงึ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลาร และจาํคกุไมเกนิ ๕ ป ทาํใหการบงัคบัใชกฎหมาย
ในเร่ืองน้ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกฎหมายท่ีนํามาใช คอื ประมวลกฎหมายอาญาในความผิด
ลกัทรพัยหรอืฉอโกง เพราะถอืวาการละเมดิลขิสทิธิเ์สมอืนเปนบทลงโทษทีม่ขีอหามเชนเดยีวกนักบั
การลักทรัพยหรือฉอโกง นอกจากน้ี ยงัไดบญัญตัถิงึสทิธทิางแพงในสวนของการเยยีวยาความเสยีหาย
ไวในหมวดที่ ๑๕ วาดวยบุคคลและทรัพยสินทางปญญาและประกันภัย (CHAPTER 15 PERSONAL 
AND INTELLECTUAL PROPERTY AND INSURANCE) โดยกําหนดใหคาเสยีหายในคดลีะเมดิลขิสทิธิ์
เปนความพยายามที่จะชดเชยใหผูถูกละเมิดลิขสิทธ์ิไดรับกําไรอันสมควรที่ขาดหายไปจากการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และผูเสียหายอาจเรียกใหจําเลยชดใชกําไรจากการขายงานอันละเมิดลิขสิทธ์ิใหได 
หากยังไมเพียงพอกับความเสียหายที่แทจริง ศาลอาจพิพากษาใหจําเลยจายคาเสียหายในเชิงลงโทษ 
(punitive damages) เพื่อเปนการลงโทษและชดเชยความเสียหายใหแกเจาของลิขสิทธิ์อีกดวย

 ๑๒การละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑๙
   (๑) ละเมิดธรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในการพิมพ หรือสิทธิขางเคียง (นอกจากเปนการทําซํ้าดวยตนเองเพื่อประโยชนของตน
และครอบครัว หรือกรณีอื่นในทํานองเดียวกัน)
   (๒)  เพือ่วตัถปุระสงคในการหากาํไร กอใหผูอืน่ใชเครือ่งจกัรทีใ่ชในการทาํซํา้อตัโนมตัิ เพือ่การทาํซํา้ซึง่งานตาง ๆ อนัเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในการพิมพ หรือสิทธิขางเคียง
   ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานเยน
   การแจงเท็จเกี่ยวกับชื่อของผูสรางสรรคผลงานตามมาตรา ๑๒๑ 
   ผูใดเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งสําเนาของงานที่มีชื่อของผูอื่นที่ไมใชผูสรางสรรคแตแสดงวาเปนชื่อของผูสรางสรรค (รวมถึง
งานที่เปนผลสืบเนื่องและงานดัดแปลงดวย) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนเยน
   การลอกเลียนสิ่งบันทึกเสียงตามมาตรา ๑๒๑ ทวิ
   ผูใดเผยแพรตอสาธารณชนหรอืครอบครองเพือ่เผยแพรตอสาธารณชนซึง่สาํเนาของสิง่บนัทกึเสยีงในทางการคาตามทีก่าํหนด 
(รวมถึงสําเนาของส่ิงบันทึกเสียงดังกลาวดวย) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสามแสนเยน ถาการทําเผยแพร
ตอสาธารณชนหรือครอบครองสําเนาดังกลาวไดกระทําขึ้นภายในชวงระยะเวลาหาปนับจากปที่ถัดจากปที่มีการบันทึกเสียงลงใน
สิ่งบันทึกเสียงนั้นเปนครั้งแรก.

49-68-MAC6.indd   6149-68-MAC6.indd   61 5/3/18   18:325/3/18   18:32

creo




มี.ค. - เม.ย. ๖๑๖๒

ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

  ความตกลงวาดวยสทิธิในทรพัยสนิทางปญญาทีเ่ก่ียวกบัการคา ในความตกลงวาดวยสทิธิ
ในทรพัยสนิทางปญญาทีเ่กีย่วกบัการคา (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights - TRIPS) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี ไดกําหนดหลักเกณฑขั้นตํ่าวาการละเมิดลิขสิทธิ์
ที่เปนการกระทําเพื่อการคา ใหมีโทษทางอาญาโดยเปนโทษปรับ และหรือจําคุกที่รุนแรงมากเพียงพอ
ทีจ่ะหยุดย้ังการกระทาํดังกลาว ทัง้น้ี เพ่ือใหสอดคลองกบัระดับการลงโทษกบัอาชญากรรมทีม่คีวามรนุแรง
เทากัน

  นอกเหนอืจากบทบญัญตัขิองกฎหมายลขิสทิธิใ์นตางประเทศทีค่วรนํามาพจิารณาประกอบ 
การกาํหนดโทษทางอาญาสําหรบัคดลีขิสทิธิข์องไทยดังกลาวแลว ยงัม ี“มาตรการทางเลือก” อืน่ ๆ  
ที่อาจนํามาปรับใชได ดังนี้
  ๑)  การปรับตามรายได (day fines) 
     กฎหมายของไทยเกือบทุกฉบับไดมีการกําหนดโทษทางอาญาไว โดยโทษท่ีใชสวนใหญ
เปนโทษจําคกุและโทษปรบัแบบตายตัว สาํหรับโทษปรบันัน้ รายงานการวิจยัของ ดร.สมเกยีรติ  ตัง้กจิวานชิย 
และคณะ ไดเสนอใหนาํโทษปรบัตามรายได (day fines) มาใชแทนโทษปรบัแบบตายตัว (fixed sum fines) 
ที่ใชในปจจุบัน เนื่องจากโทษปรับตามรายไดสามารถแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าทางรายได
ของกลุมตาง ๆ ได และยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจซึ่งทําใหโทษปรับที่แทจริง
ไมลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับเงินเฟอ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไมสามารถชําระคาปรับไดก็ใหใช 
“โทษบริการสังคม” แทน สวน “โทษจําคุก” ใหใชเฉพาะกรณีที่เปนการกระทําความผิดรายแรง
หรือไมสามารถใชการลงโทษอื่นไดเทานั้น
     “โทษปรบัแบบตายตัว” ทีใ่ชในปจจุบนั เปนการปรบัจํานวนเทากันโดยไมคาํนึงถึงรายได
ของผูกระทําความผดิ จงึมักมีขอโตแยงวาโทษปรบัแบบตายตัวน้ันมีผลกระทบดานลบตอผูมรีายไดนอย
มากกวาผูมีรายไดมาก ดังนั้น จึงมีแนวคิดการใช “โทษปรับตามรายได” เพื่อรักษาดุลยภาพระหวาง
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความเปนธรรม เพราะคาปรับสามารถกําหนดใหสอดคลองกับ
ความหนักเบาของความผิดและรายไดของผูกระทําความผิด โดยคาปรับท่ีผูกระทาํความผดิแตละคน
จะตองเสียนั้นสามารถคํานวณไดตามสูตรดังตอไปนี้

คาปรับตามรายได = จํานวนหนวยวันปรับ X รายไดสุทธิตอวัน

     ทั้งนี้ การใชโทษปรับตามรายไดดังกลาวตองมีองคประกอบ ๔ สวน ดังนี้
     ๑.๑)  การคาํนวณคาปรบัตามรายได ตองมกีารกําหนด “หนวยวันปรบั” (day-fine unit) 
ตามความรายแรงของการกระทําความผิด โดยอาจทําเปนตารางสําเร็จรูปเพื่อความสะดวกในการใช 
และ “การคํานวณรายไดสุทธิตอวัน” เพื่อคํานวณหาคาปรับทั้งหมด
     ๑.๒)  การประเมนิรายไดสทุธิตอวันของผูกระทําความผิด มสีตูรในการคํานวณ ๒ สตูร
หลกั ๆ  ไดแก “การประเมนิรายไดแบบเขมงวด” (strict economy) ซึง่ผูกระทําความผดิจะถูกยดึรายได
หลังหักคาใชจายทีจ่าํเปนในการดํารงชวีติไปทัง้หมด และ “การประเมนิรายไดแบบผอนปรน” (net income) 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ซึ่งผูกระทําความผิดจะถูกยึดรายไดทั้งหมดหลังหักคาใชจายตาง ๆ ที่อนุญาตใหหักไดในการคิดภาษี
เงินได และหลังหักภาษีเงินไดแลว 
         อน่ึง ไมวาจะใชสูตรใดในการคํานวณเงินไดสุทธิก็ตาม ขั้นตอนตอไป คือ 
การประมาณการรายไดท้ังหมดของผูกระทาํความผดิ ซึง่ศาลจาํเปนตองมอีาํนาจเขาถงึขอมลูทางการเงนิ
ของผูกระทําความผิด เชน ขอมูลการเสียภาษี หรือมิฉะนั้นก็ตองใชขอมูลจากการสอบสวนของตํารวจ
หรือการไตสวนของศาล เพ่ือใหทราบวาผูกระทําความผิดมีอาชีพอะไร และมีรายไดเทาใด สําหรับ
ในกรณีของประเทศไทยนั้น ประชาชนจํานวนมากมีรายไดจากภาคเศรษฐกิจนอกระบบและไมตองยื่น
เสียภาษีเงินไดประจําป อีกทั้งผู กระทําความผิดจํานวนหนึ่งมีรายไดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 
การประเมินรายไดสุทธิตอวันจึงอาจจะยุงยากกวากรณีของประเทศอุตสาหกรรม
     ๑.๓)  การจัดเก็บคาปรับ การใชโทษปรบัตามรายไดจําเปนตองมีการกาํหนดระยะเวลา
ทีเ่หมาะสมในการจายคาปรบั มกีารจดัตัง้หนวยงานและบคุลากร รวมทัง้มรีะบบขอมลูเกีย่วกบัภมูลิาํเนา
หรือที่พักอาศัยของผูถูกลงโทษที่ถูกตอง เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาปรับ
     ๑.๔)  การลงโทษเสริม สําหรับผูกระทําความผิดที่มีฐานะยากจนและตองเสียคาปรับ
จาํนวนมาก ศาลอาจเปล่ียนไปใชการลงโทษเสริมอ่ืน ๆ  เชน การทํางานบริการชุมชนตามเวลาท่ีกําหนด
แทนการลงโทษปรับก็ได
  ๒)  การใหความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
     มาตรการหน่ึงท่ีสามารถชวยลดปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ รวมถึงการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาประเภทอ่ืน ๆ คือ การเพ่ิมความในบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหรวมถึง “ความผิดเก่ียวกับ
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธ์ิ กฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา 
และกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” เพื่อชวยลดปญหาการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญา ลดความเสียหายท่ีมตีอเจาของลขิสทิธิท์ัง้ในประเทศไทยและประเทศคูคา รวมท้ังจะมีผลทําให
มีการประดิษฐคิดคนผลงานใหม ๆ นักลงทุนมั่นใจที่จะลงทุน ลดปญหาตางประเทศกีดกันทางการคา 
การถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร และทําใหผูกระทําความผิดไมสามารถนําเงินไปใชทําสิ่งผิดกฎหมาย
ประเภทอ่ืน ตลอดจนสามารถตัดวงจรในการกระทําความผิดแมจะมีการกระทําผิดในรูปแบบองคกร
อาชญากรรม อยางไรก็ดี ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ควรหมายความถึง
ความผิดท่ีกระทําโดยผูผลิตซ่ึงเปนกรณีท่ีรายแรงเทาน้ัน โดยไมควรรวมถึงความผิดท่ีกระทําโดยผูคาสง
ผูคาปลกี หรือผูกระทําละเมิดรายยอย เพ่ือสนับสนุนใหการปราบปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

  สําหรับบทวิเคราะหความเหมาะสมของการกําหนดโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติ
ลขิสทิธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ เมือ่พจิารณาตามสภาพปญหาแตละประการทีเ่กดิขึน้ดงักลาวขางตน เหน็สมควร
ใหพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกโทษทางอาญา รวมทั้งใชมาตรการอื่นแทน ดังนี้
  ๑)  การละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปนการกระทําเพื่อการคา ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปน
การกระทาํเพ่ือการคา ซึง่ไดแก มาตรา ๖๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๙/๑ (ซึง่ครอบคลมุท้ังการกระทาํเพ่ือการคา
และไมใชเพื่อการคา)  มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึ่ง เห็นวายังคงตองกําหนดให
เปนความผิดทางอาญาตอไป แตไมควรกําหนดโทษไวถึงขั้นจําคุก ควรกําหนดไวใหมีแตโทษปรับ
เพียงอยางเดียว โดยโทษปรับดังกลาวใหใชระบบโทษปรับตามรายได (day fines)
  ๒)  การละเมิดลิขสิทธิ์ที่เปนการกระทําเพื่อการคา
     ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิที่เปนการกระทําเพ่ือการคา ซึ่งไดแกกรณีตามมาตรา ๖๙ 
วรรคสอง มาตรา ๖๙/๑ (ซึง่ครอบคลุมท้ังการกระทาํเพือ่การคาและไมใชเพือ่การคา) มาตรา ๗๐ วรรคสอง 
และมาตรา ๗๐/๑ วรรคสอง เหน็วาสมควรกาํหนดใหเปนความผดิทางอาญา โดยกาํหนดใหมโีทษจําคกุ 
ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยโทษปรับนั้นใหใชระบบโทษปรับตามรายได (day fines) สวนโทษจําคุก
สมควรกําหนดระยะเวลาใหเหมาะสม โดยอาจเทียบเคียงกับกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะของ
การกระทําหรอืความรายแรงท่ีใกลเคียงกนั เชน อาจเทยีบเคียงกบัความผดิฐานลกัทรพัย ทาํใหเสียทรพัย
หรอืฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา การละเมดิสทิธบิตัรตามพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และการละเมิดเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนตน
  ๓)  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับมาตรา ๖๙/๑ 
     เนื่องจากมาตรา ๖๙/๑ ในปจจุบันไดกําหนดโทษสําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ (บันทึกภาพ 
และหรอืเสยีงของภาพยนตรตามมาตรา ๒๘/๑) ใหมโีทษจําคุก ปรับ หรือท้ังจําท้ังปรบั สาํหรบัท้ังการกระทํา
เพ่ือการคาและท่ีไมเปนการกระทาํเพ่ือการคา ซึง่แตกตางจากมาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๐/๑ 
ที่แยกออกเปนสองวรรค โดยวรรคหน่ึงกําหนดโทษสําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไมเปนการกระทํา
เพื่อการคา ซึ่งมีเพียงโทษปรับ สวนวรรคสองกําหนดโทษสําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เปนการกระทํา
เพื่อการคา ซึ่งมีโทษทั้งจําคุก ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ ดังนั้น หากจะกําหนดใหการละเมิดลิขสิทธิ์
ตามมาตรา ๖๙/๑ เฉพาะทีไ่มเปนการกระทําเพือ่การคาใหมเีพยีงโทษปรับเทานัน้ สวนทีเ่ปนการกระทาํ
เพือ่การคานัน้ใหมโีทษจําคกุ ปรบั หรอืทัง้จาํทัง้ปรับ ตองยกเลิกมาตรา ๖๙/๑ โดยแกไขใหเปนสองวรรค 
ตามความตอไปนี้
     “ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๘/๑ ตองระวางโทษปรับ...
     ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุก... หรือปรับ... หรือทั้งจําทั้งปรับ”
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  ๔)  ความผิดเกี่ยวกับการไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารตามมาตรา ๗๑
     จากท่ีไดวิเคราะหแลววา ในบรรดาอํานาจหนาท่ีตาง ๆ  ของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๐ 
นั้น จะมีเฉพาะแตในมาตรา ๖๐ (๒) เทานั้นที่มีความสําคัญ เพราะเปนการเรียกมาใหถอยคํา
เพ่ือประกอบการออกคําส่ังทางปกครอง สวนในมาตรา ๖๐ (๑) (๓) และ (๔) นัน้ มคีวามสาํคญันอยกวา 
เพราะเปนเพียงงานการใหคําปรึกษาแนะนํา งานสนับสนุน และสงเสริม ซึง่ไมไดเปนเรือ่งจาํเปนเรงดวนมากนกั 
ดังนั้น จึงเห็นควรใหยกเลิกความผิดของการฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการที่เรียกใหมาใหถอยคํา
เพ่ือประกอบการดําเนินงานตามมาตรา ๖๐ (๑) (๓) และ (๔) และสมควรคงไวแตเฉพาะความผิด
ฐานฝาฝนคาํสัง่ของคณะกรรมการท่ีเรยีกใหมาใหถอยคาํเพือ่ประกอบการดําเนนิงานตามมาตรา ๖๐ (๒) 
โดยใหยกเลิกโทษจําคุก และใชโทษปรับตามรายได (day fines) เพียงอยางเดียว
     ทัง้นี ้เหตุผลท่ีควรยกเลิกโทษจําคุกในมาตรา ๗๑ ดงักลาว เพราะเม่ือเทียบเคียงกับอัตราโทษ
ของความผิดฐานไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงาน ซึง่เปนความผดิลหโุทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๖๘ แลว จะเห็นวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ กาํหนดระวางโทษจาํคกุไวเพยีงไมเกนิ 
๑๐ วัน ดังนั้น ถาจะกําหนดโทษจําคุกของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา ๗๑ ไวใหเทากับหรือ
สูงกวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ ไปไมมากแลว โทษจําคุกนั้นก็จะเปนโทษจําคุกระยะสั้น 
ซึ่งสมควรหลีกเลี่ยง เพราะส้ินเปลืองทรัพยากรของรัฐ อีกทั้งระยะเวลายังไมยาวนานพอที่จะดัดนิสัย
ผูกระทําความผิด ดังนั้น จึงสมควรยกเลิกโทษจําคุกในมาตรา ๗๑ โดยใหมีเพียงโทษปรับตามรายได 
(day fines) เทานั้น
  ๕)  ความผดิเกีย่วกบัการขดัขวางหรอืไมอาํนวยความสะดวกแกเจาพนกังานตามมาตรา ๗๒
     การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๖๗ ถือวาสําคัญมาก เพราะเปน
การแสวงหาขอมูลเพ่ือประกอบการวินิจฉัยความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี อยางไรก็ดี ในสวนของ 
“การขดัขวาง” พนักงานเจาหนาท่ีน้ันมีความซํ้าซอนกับความผิดฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๘ ดังนั้น จึงเห็นควรแกไขมาตรา ๗๒ โดยตัดความผิดฐาน
ขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ออกไป ใหคงไวแตความผิดฐานไมอํานวยความสะดวก ฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามคาํสัง่ของพนกังานเจาหนาทีเ่ทานัน้ โดยใหยกเลกิโทษจาํคกุ และใชโทษปรบัตามรายได (day fines) 
เพียงอยางเดียว
     ทั้งนี้ สําหรับเหตุผลที่ควรยกเลิกโทษจําคุกในมาตรา ๗๒ ดังกลาวก็เชนเดียวกับกรณี
มาตรา ๗๑ คอื เม่ือเทียบเคียงกับอัตราโทษของความผดิฐานไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงาน ซึง่เปน
ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๖๘ แลว จะเห็นไดวากําหนดระวางโทษจําคุก
ไวเพียงไมเกิน ๑๐ วัน ดังนั้น ถาจะกําหนดโทษจําคุกของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ มาตรา ๗๒ 
ไวใหเทากบัหรอืสงูกวาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ ไปไมมากแลว โทษจาํคกุนัน้กจ็ะเปนโทษ
จาํคกุระยะสัน้ ซึง่สมควรหลกีเลีย่งเพราะสิน้เปลอืงทรพัยากรของรฐั อกีทัง้ระยะเวลายงัไมยาวนานพอ
ที่จะดัดนิสัยผูกระทําความผิดได ดังนั้น จึงสมควรยกเลิกโทษจําคุกในมาตรา ๗๒ นี้ ใหมีเพียงโทษปรับ
ตามรายได (day fines) เทานั้น
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ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

  ๖)  การเพิ่มโทษสําหรับการกระทําความผิดซํ้าตามมาตรา ๗๓
     ดงัไดวเิคราะหแลววา คดีเก่ียวกับลิขสิทธ์ินัน้ในทางปฏบิตัศิาลมักจะพิพากษาลงโทษปรบั
แตเพียงอยางเดยีว มเีพียงสวนนอยทีจ่ะพิพากษาลงโทษจาํคุกดวย และถาจะพพิากษาลงโทษจาํคุกดวย
ก็มักจะรอการลงโทษไวเสียทุกกรณี และบทเพิ่มโทษตามมาตรา ๗๓ นี้ยังมีชองวาง คือ หากผูนั้น
กระทําละเมิดลิขสิทธ์ิอกีในระหวางท่ียงัรับโทษหรอืยังไมพนโทษ ผูนัน้จะไมถกูเพ่ิมโทษตามมาตรา ๗๓ 
แตจะตองไปใชบทเพิม่โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถงึมาตรา ๙๔ แทน ดงันัน้ จงึเหน็วา 
การที่มาตรา ๗๓ ใชคําวา “ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้...” แทนที่จะใช
คําวา “ผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก...” ดังเชนในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ 
ถึงมาตรา ๙๔ เพื่อเปดชองใหมีการเพิ่มโทษเมื่อกระทําความผิดซํ้าอีกหรือใหกักขังแทนการจําคุก ฯลฯ 
มีความเหมาะสมแลว แตอยางไรก็ตาม ควรแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๓ ใหมีถอยคําท่ีมีนัยเดียวกันกับ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ ถึงมาตรา ๙๔ คือ ยกเลิกความเดิมท่ีวา “...เม่ือพนโทษแลว
ยังไมครบกําหนดหาป กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก...” เปน “...เมื่อในระหวางที่ยังจะตอง
รับโทษอยู หรือเม่ือพนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาปกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก...”
เพื่อใหผูที่กระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ซํ้าอีก ไมวาจะระหวางรับโทษจากการละเมิดลิขสิทธิ์ครั้งกอนอยู 
หรือพนโทษมาแลวไมเกิน ๕ ป ตองถูกเพิ่มโทษอยางเสมอภาคกัน
  ๗)  การเปรียบเทียบคดีตามมาตรา ๗๗
     ความผิดตาง ๆ ทีม่าตรา ๗๗ กาํหนดใหเปรยีบเทยีบปรบัไดนัน้ลวนเปนการละเมดิลขิสทิธ์ิ
ทีไ่มเปนการกระทําเพ่ือการคา ซึง่การกระทําความผดิแตละคร้ังเปนการกระทําท่ีไมรายแรง สรางความเสียหาย
ไมมาก และอาจจะไมใชเรื่องใหญถึงขนาดที่จะตองดาํเนินการไปถึงชั้นศาล ซึ่งการที่ใหความผิดเหลานี้
สามารถเปรียบเทียบปรับไดนั้นจะทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้นแกทุกฝาย แตการที่ใหอธิบดี
กรมทรัพยสินทางปญญาหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเทานั้นที่มีอํานาจเปรียบเทียบปรับได อาจจะสราง
ความไมสะดวก ดงัน้ัน จงึเหน็ควรกาํหนดใหพนักงานสอบสวนหรอืตํารวจมอีาํนาจเปรยีบเทียบปรับดวย 
นอกเหนือจากอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา หรือผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมาย
  ๘)  การกาํหนดใหความผดิตามพระราชบญัญตันิีเ้ปนความผดิอนัยอมความไดตามมาตรา ๖๖ 
     การท่ีการละเมิดลิขสิทธิ์เปนความผิดอันยอมความไดนั้น อาจกอใหเกิดการขมขู 
ผูละเมิดลขิสทิธ์ิใหนาํเงนิมาจายเพือ่เปนคายอมความ หากไมจายจะถกูดาํเนินคดอีาญา นอกจากน้ี ยงัอาจ
กอใหเกิดกระบวนการซือ้ขายใบมอบอํานาจเพ่ือรีดไถคาคุมครองจากผูละเมิดลิขสิทธิ ์และการใชทรัพยากร
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ่ึงเปนทรัพยากรของรัฐเพื่อตอบสนองความตองการสวนตัว
ในทางทรพัยสนิ รวมทัง้การสอบสวนของพนกังานสอบสวนกต็องยุตลิงทําใหสาวไปไมถงึตวัการใหญของ
ขบวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ เพราะผูรบัจางขายสนิคาละเมดิลิขสิทธ์ิซึง่เปนเพียงปลาซวิปลาสรอยไดยอมจาย
คายอมความไปกอนแลว ดงัน้ัน จงึเหน็ควรกําหนดใหความผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิถอืวารัฐเปนผูเสียหายรวม 
กลาวคอื เม่ือมกีารดาํเนนิคดีอาญาโดยใชเจาหนาทีข่องรฐั จะยอมความไดกต็อเมือ่เจาพนักงานผูดาํเนินการ
ในชั้นนั้น ๆ ยินยอมดวย เพราะถือวาการรองทุกขกลาวโทษเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินคดีนั้นถือวา
ประสงคใหรฐัเปนผูเสยีหายรวมในการดําเนนิคด ีแตหากเจาของลิขสทิธิป์ระสงคจะดาํเนนิคดแีพงตางหาก
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มี.ค. - เม.ย. ๖๑ ๖๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

กส็ามารถกระทาํได รวมท้ังกําหนดเงือ่นไขในการยอมความในคดอีาญาโดยพจิารณาจากความเสยีหาย
ที่เกิดขึ้น หรือใชทุนทรัพยเปนตัวกําหนดเง่ือนไข เชน จะยอมความไดตอเม่ือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
คํานวณเปนราคาเงินไดไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยถือวาเปนความผิดเล็กนอย เปนตน
  ๙)  การใหความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
     ดงัไดอธบิายหลกัการเรือ่งการใหความผดิเกีย่วกบัลขิสทิธิเ์ปนความผดิมลูฐานตามกฎหมาย
วาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิแลววาจะชวยตดัวงจรไมใหผูกระทาํความผดินาํเงนิไปใช
กออาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งจะชวยลดปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะเปนเครือขายขนาดใหญไดนั้น 
จึงมีความเห็นวาควรเพิ่มความวา “(...) ความผดิเก่ียวกับการละเมดิทรัพยสินทางปญญา ตามกฎหมาย
วาดวยลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา และกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง”  ไวเปนอนุมาตราใหมของมาตรา ๓ แหงบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากน้ี ควรมีการออกกฎกระทรวงตามความ
ในอนุมาตราใหมดังกลาว เพื่อกําหนดกรอบความหมายของความผิดเหลานี้ใหหมายถึงเฉพาะความผิด
ทีก่ระทาํโดยผูผลติซึง่เปนกรณทีีร่ายแรง แตไมรวมถึงความผิดท่ีกระทําโดยผูคาสง ผูคาปลกี หรือผูกระทํา
ละเมิดรายยอย

 กลาวโดยสรุป ผูเขียนมีความคิดเห็นวา จากสภาพปญหาในปจจบุนัท่ีมกีฎหมายเปนจาํนวนมาก
กําหนดโทษทางอาญา และในมุมมองของบุคคลท่ัวไปจะเห็นชอบใหนํามาตรการในทางอาญามาใช
แกไขปญหา เนือ่งจากเสยีคาใชจายนอยกวาการใชมาตรการในทางแพง และมมีาตรการบงัคบัหรอืยบัยัง้
ไมใหเกดิการฝาฝนกฎหมายทีช่ดัเจน แตจากขอมลูการศกึษาวจิยัพบวา คาใชจายหรอืตนทนุทีใ่ชในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการทางแพงแลวจะสูงกวามาก
และรัฐตองเปนผูแบกรับภาระน้ันไวท้ังหมด ซึง่แตละคดคีดิเปนมลูคาโดยเฉลีย่ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท๑๓ 
นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา อาทิ ปญหาคดีลนศาล และนักโทษลนเรือนจํา อันสงผล
ใหการฟนฟูพฤติกรรมของนักโทษไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และทําใหบุคคล
ที่ถูกลงโทษมีประวัติอาชญากรติดตัวโดยไมจําเปน ดังนั้น จึงเห็นดวยเปนอยางย่ิงกับบทบัญญัติ
ในมาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กําหนดให 
“การกาํหนดโทษอาญาในการตรากฎหมายพงึกาํหนดไดเฉพาะความผดิรายแรงเทานัน้” และเห็นดวย
กบัขอมลูขอเสนอแนะของ “คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปองกันมิใหมี
การใชประโยชนจากโทษตามกฎหมายท่ีไมสอดคลองกบัเจตนารมณของกฎหมาย” ทีไ่ดดาํเนนิการศกึษา
และปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดโทษอาญาดังกลาว รวมทั้งความคิดเห็นตาง ๆ 
ที่วิทยากรผูทรงคุณวุฒิและผูเขารวมการสัมมนาไดแสดงความคิดเห็นไว อันมีสาระสําคัญ ดังนี้

 ๑๓ปกปอง ศรีสนิท, “สภาพปญหาของการมีกฎหมายอาญาเฟอและไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย,” อางถึงใน 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ, อางไว เชิงอรรถที่ ๒, น. ๘๕. 
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ความเหมาะสมของการกําหนดโทษอาญาในกฎหมายบางฉบับ

จุลนิติ

 (๑) การกําหนดโทษอาญาใหกําหนดเฉพาะกรณีความผิดหรือกระทําตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรงเทานั้น
 (๒) การกาํหนดโทษอาญาตองเปนกรณทีีไ่มสามารถใชมาตรการอืน่เพ่ือบังคับใชกฎหมายได
อยางมีผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได
 (๓) ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุกและเปรียบเทียบไดเพื่อให
คดีอาญาระงับไดนัน้ หากโดยสภาพแลวไมเก่ียวกบัความสงบเรยีบรอยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน
อยางรายแรง สมควรใชโทษปรับทางปกครองแทน
 (๔) สาํหรบักฎหมายท่ีจะตราข้ึนใหมใหพจิารณากําหนดโทษอาญาตามหลักเกณฑ ๓ ประการ
ขางตน สาํหรบัความผดิทางอาญาทีบ่ญัญัตไิวในกฎหมายท่ีใชบงัคับอยูในปจจบุนันัน้ หากเปนกฎหมาย
ที่จําเปนตองใชบังคับตอไป ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑทั้ง ๓ ประการ
ดังกลาว สวนกฎหมายท่ีไมมีการบังคับใชจริงอาจยกเลิกความผิดอาญาในความผิดตอประโยชน
ทางเศรษฐกิจของเอกชนโดยแท หรือที่ไมมีผลกระทบตอสาธารณะหรือฝาฝนตอความสงบเรยีบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมท้ังนําแนวคิดเร่ืองคาเสียหายในเชิงลงโทษ (punitive damages) 
และโทษทางปกครอง ตลอดจนมาตรการอื่น ๆ ที่จะนํามาใชแทนโทษทางอาญา อาทิ การใชเทคโนโลยี
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับควบคุมผูกระทําผิด (Electronic Monitoring - EM) ที่ทันสมัย 
มาใชแทน. 
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