“เชี่ยวชาญกฎหมาย ผดุงความเป็นธรรม พฤติกรรมเป็นต้นแบบ”

www.law.kmutnb.ac.th

บุคลากรของกองกฎหมายเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและ
งานเผยแพร่ ข้ อมูล Law for ASEAN ซึ่งจั ดขึ้ นโดยส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ณ C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ เมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2559 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นประธานเปิดงาน
และกล่ า วปาฐกถาพิ เ ศษ เรื่ อ ง แนวโน้ มและทิ ศทางของ
ประเทศไทยภายใต้ก รอบอาเซีย น พร้อ มด้ว ยคุณ หญิง
ลักษณาจันทร เลาหพันธ์ นายกสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย
ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทัศนะต่ออาเซียน
และความสัมพัน ธ์ข องภาคส่ ว นต่างๆ ต่อความสาเร็จของอาเซียน” และสานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า
ได้เปิดตัว เวปไซต์ Law for ASEAN จัดทาโดยกองกฎหมายต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซึ่งเป็ น ศูน ย์ร วบรวมข้อมูล กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึง ความตกลง งานวิจัย และบทความ
ที่เกี่ย วกับ อาเซียน ผู้ ส นใจสามารถเข้าดูข้อมูล เพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
http://lawforasean.com/ หรือ http://web.krisdika.go.th/asean/
แนะนำบุคลำกรใหม่
กลุ่มงำนบริหำรและพัฒนำ
คุณภำพ

กองกฎหมายใส่ใจต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ให้การสนับสนุนนโยบายด้านวัฒนธรรมสีเขียว
ของมหาวิทยาลัย จึงมีการจัดทาโครงการ Green
University ขึ้น โดยให้ ความรู้ แก่ บุ คลากรภายใน
กองกฎหมาย ด้านการจัดการทรัพยากรและขยะของ
สานัก งาน โดยให้มีก ารคัดแยกขยะที่ส ามารถ
นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ตามหลัก 3R (Reduce
/ Reuse / Recycle) รวมถึ งได้ มี การปรั บภู มิ ทั ศน์
ภายในสานั กงานให้ดีขึ้นและเหมาะสมต่อสภาวะ
การทางานของบุคลากร
ยมีการแยกประเภทของขยะรวมถึงมีการปรับภูมิ
นากฎหมาย
ทัศน์ภายในพื:้นทีพั่กฒารปฏิ
บัติงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวธนภรณ์ แสนสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
:

พัฒนากฎหมาย พัฒนาตน เป็นต้นแบบ

เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายมากยิ่งขึ้น กองกฎหมายจึงได้
เรี ยบเรี ยงจัด ท าข้อมูลกฎหมายอนุบัญญัติของมหาวิทยาลัย ในรู ปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อมู ล ได้ ง่ า ย โดยบุ ค ลากรทุ กท่ า นสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่
www.law.kmutnb.ac.th ดังนี้
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการและ
สิ่งจูงใจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การให้คณาจารย์ไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับ
การคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจาปี 2559
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่ อง หลักเกณฑ์การใช้
บริการห้องสมุด พ.ศ. 2559
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และ
อัตราค่าบริการในการใช้อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรมคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม
บริการ (ฉบับที่ 2)
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินรายได้สาหรับโครงการพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(English Program) (ฉบับที่ 4)
8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสาหรับ
นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรพิเศษ)

เพื่อให้การอนุมัติขยายระยะเวลาการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่า ยและการพิจารณารายงาน
ผลการใช้จ่า ยและเงิน คงเหลือของเงิน ทุน หมุ น เวีย นมีค วามคล่อ งตัว อธิก ารบดี จึง มีคาสั่ง มอบ
อานาจให้ร องอธิการบดีฝ่ายการคลัง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา สังข์สุวรรณ) ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีในการอนุมัติขยายระยะเวลาการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายและการพิจารณารายงานผล
การใช้จ่ายและเงินคงเหลือของเงินคงเหลือของเงินทุนหมุนเวียน ตามข้อ 15 และข้อ 23 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย เงิ น ยื ม ทดรองจ่ า ยและเงิ น ยื ม ทุ น หมุ น เวี ย น พ.ศ. 2555 และที่ แก้ ไ ข
เพิ่ ม เติ ม ตั้ ง แต่ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
(อ้ า งอิ ง : คาสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ที่ 1590/2559 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559)

พีน่ ิติค่ะ หนูจิ๊บมีเรื่องอยากปรึกษาคะ หนูจิ๊บเจอหนังสือเล่มหนึ่ง
เนื้อหาเหมือนของที่หนูจิ๊บเขียนเลย หนูจิ๊บจะทายังไงดีคะพี่นิติ
ไม่ต้องกังวลนะครับน้องหนูจิ๊บ ตอนนี้มีกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง
ผลงานอยู่นะครับ แล้วงานของหนูจิ๊บเป็นงานประเภทไหนครับ
ประเภทงานวรรณกรรมวิชาการคะพี่นิติ
งั้นไม่มีปัญหาเลยครับ ถ้าเป็นงานประเภทวรรณกรรม
นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ คาสั่ง
บันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี
วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทาซ้าหรือ
ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่น
ใช้งานในลิขสิทธิ์ ได้อีกด้วยครับ
แบบนี้ หนูจิ๊บก็สามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้ใช่มั้ยคะพี่นิติ
ใช่ครับน้องหนูจิ๊บ เว้นแต่ว่าจะเป็นงานจาพวก ข่าวประจาวัน รัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ คาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัย รายงานของทางราชการ ฯลฯ
งานเหล่านีเ้ ป็นความรู้ที่ควรต้องมีการเผยแพร่ให้ประชาชนหรือคนทั่วไปรับทราบ
จึงยกเว้นให้สาธารณชนสามารถใช้งานดังกล่าวได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องขออนุญาตครับ
ความจริงแล้วงานอันมีลิขสิทธิ์สามารถใช้อ้างอิงได้อยู่นะ แต่ต้องจาไว้ว่าการใช้งาน
ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การกระทาต้องไม่ขัดต่อการ
แสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์ เข้าใจมั้ยครับ
เข้าใจแล้วคะ ขอบคุณนะคะ พี่นิติ
(ผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อหาสาระใจความสาคัญในด้านกฏหมายลิขสิทธิ์เพิ่มเติมได้ในส่วน “สาระสาคัญควรรู”้ ในหน้าถัดไป)

คาว่า “เหมาะสมและเป็นธรรม” = ขนาดไหน อย่างไร?
กรณีการคัด ลอกที่ไ ม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอัน ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
โดยมีการอ้างอิง การใช้งานในการเรียนการสอน การเสนอรายงานข่าว หรือการใช้งานโดยบรรณารักษ์ห้องสมุด
เป็นต้น
คาว่า “เกินสมควร”
ขนาดไหน อย่างไร?ผดุงความเป็นธรรม พฤติกรรมเป็นต้นแบบ”
“เชีย=วชาญกฎหมาย
ตัวอย่าง คาพิพากษาฎีกาที่ 1908/2546
หนังสือ "กลยุทธ์ในการฝึกอบรม" ของจาเลยที่ 1 มีข้อความที่เหมือนและคล้ายกับข้อความ
ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ "คู่มือการประเมินผลการฝึกอบรมสาหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม/สัมมนา"
และ "คู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสาหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม/สัมมนา"
ของโจทก์ในส่วนอันเป็นสาระสาคัญของงานประมาณ 30 หน้า จากจานวนประมาณ 150 หน้า
ซึ่ง ข้อ ความบางตอนมีลัก ษณะเกือ บเหมือ นกัน ค าต่อ ค า บางตอนมีลักษณะดัดแปลงให้ต่างกัน
เล็กน้อย และบางตอนก็เพียงแต่ปรั บเปลี่ยนหัวข้อเล็กน้อยเท่า นั้น ซึ่งยากที่จะเกิดขึ้นได้ โ ดยบังเอิญ
แม้จาเลยที่ 1 บอกกล่า วว่า มีก ารอ้า งอิง ผลงานของโจทก์ แ ล้ว ก็เ ป็น เพีย งการอ้า งอิง ไว้ใ นหัว ข้อ
เอกสารอ้า งอิง ที่ท้า ยเล่ม เท่า นั้น ซึ่ง กรณีเ ช่น นี้ผู้อ่า นย่อ มไม่ส ามารถทราบได้ว่า ข้อ ความส่ว นใด
ของงานดังกล่าวเป็นงานเขียนของโจทก์ ซึ่งจาเลยที่ 1 คัดลอกมา จึงไม่เป็นการเพียงพอที่จะถือ ได้ว่า
เป็นการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิข สิทธิ์ของโจทก์ การกระทาของจาเลยที่ 1 จึงเป็นการทาซ้าและ
ดัดแปลงงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ เมื่อจาเลยที่ 1 กระทาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์
การกระทาของจาเลยที่ 1 จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ แม้ในการเผยแพร่ตาราและสิ่งตีพิมพ์
ทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย จาเลยที่ 2 ไม่ไ ด้มุ่ง แสวงหาผลกาไรแบบธุร กิจ เอกชน
เพราะตั้งราคาจาหน่ายหนังสือใกล้เคียงกับต้นทุน แต่จาเลยที่ 1 ก็ได้รับค่าตอบแทนจากงานเขียน
จากจาเลยที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการกระทาของจาเลยทั้งสองเป็นการกระทาเพื่อหากาไรแล้ว แม้จะไม่ได้กาไร
เท่าธุรกิจเอกชนก็ต าม เมื่อจาเลยที่ 1 เป็น ผู้ทาซ้าและดัดแปลงงานวรรณกรรมอันเป็น การละเมิด
ลิขสิทธิ์ข องโจทก์ การจาหน่า ยหรือ เผยแพร่ต่อ สาธารณชนซึ่งหนังสือ "กลยุทธ์ใ นการฝึกอบรม"
ของจาเลยที่ 1 จึง เป็น การกระทาเพื่อ หากาไรโดยรู้ อ ยู่แ ล้วว่า งานนั้น ได้ทาขึ้น โดยละเมิดลิขสิท ธิ์
ในงานวรรณกรรมของโจทก์ จึงฟังได้ว่าจาเลยที่ 1 ได้จาหน่ายหรือเผยแพร่ต่อ สาธารณชนซึ่งหนังสือ
ดังกล่าวอัน เป็น การละเมิด ลิข สิทธิ์ ใ นงานวรรณกรรมของโจทก์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
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