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กฎหมายลิขสทิธ์ิ – สาธารณรัฐโปแลนด์ 

 

1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. กฎหมายทีใ่ห้ความคุ้มครอง 

พระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิและสิทธิข้างเคียง พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2538  ตอ่มามีการเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2546  และในปี พ.ศ. 2547 พรบ. ลขิสทิธ์ิและสทิธิ
ข้างเคียง ได้ถกูเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเตมิอีกครัง้เพื่อให้สอดคล้องกบัการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยโุรป ซึง่มีผลบงัคบัใช้
เมื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

การเปลีย่นแปลงแก้ไขครัง้ลา่สดุจะเน้นในประเด็นการควบคมุที่เข้มงวดต่อการผลิตผลิตภณัฑ์ประเภท

CD และ DVD รวมถึงการขยายขอบเขตของการอนญุาตให้ใช้งานอนัมีลขิสทิธ์ิ  

ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 23-24 :  กฎหมายเก่ียวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลพืน้ฐาน 
(Protection of Database)  

2. อนสุญัญาระหวา่งประเทศ 

อนสุญัญาว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ณ กรุงปารีส พ.ศ. 2514 (Paris Act of 
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1971) 

สนธิสญัญายโุรปส าหรับโทรทศัน์ข้ามแดน (สตราสบร์ูก พ.ศ. 2532) (European Convention on 
Overborder Television) (Starassburg 1989)  

สนธิสญัญาเพื่อก่อตัง้ WIPO (สตอร์กโฮม พ.ศ. 2510) (Convention on foundation of WIPO) 
(Stockholm 1967) (The WIPO Copyright Treaty) 

ความตกลงระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศโปแลนด์ เก่ียวกับการให้ความคุ้มครองด้าน
ลิขสิทธ์ิกบัพลเมืองของประเทศโปแลนด์ ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2470) (USA-Poland Ensuring Protection 
of Copyright for citizens of the Republic of Poland)  

  ความตกลงระหว่างรัฐบาลของประเทศสหภาพโซเวียต และประเทศโปแลนด์ ในการร่วมกันป้องกัน
ลขิสทิธ์ิ (พ.ศ.2517) (Soviet Union-Poland, Inter-Government Agreement on Mutual Protection Of Copyrights)  

  ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS Agreement) 

  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยโุรป (European Union : EU) ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ของ
โปแลนด์ท าให้ต้องปรับกฎหมายในท่ีเก่ียวข้องให้กบักฎเกณฑ์ของสหภาพยโุรปโดยอตัโนมตัิ
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  นอกจากนี ้โปแลนด์ยังมีพันธะที่มีต่อคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปอีกด้วยในเร่ืองที่เก่ียวกับ

กฎหมายคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตาม Directive 91/250/EEC ลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2534  

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง 

ได้รับความคุ้มครองโดยอตัโนมตัิทนัทีที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์งานขึน้  ไม่มีระบบการจดทะเบียน
หรือบนัทึกข้อมูลลิขสิทธ์ิ การให้ความคุ้มครองเป็นไปตามพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิ ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่พลเมืองชาว
โปแลนด์ หรืองานที่มีการโฆษณาครัง้แรกภายในประเทศโปแลนด์ ยกเว้นเสียแต่ว่า จะมีความตกลงระหว่างประเทศ
ก าหนดให้ความคุ้มครองเพิ่มมากขึน้เป็นอย่างอื่น เช่น บทบญัญัติเก่ียวกบักฎหมายลิขสิทธ์ิโปแลนด์มีผลบงัคบัรวมไปถึง
งานที่ผู้สร้างสรรค์เป็นพลเมืองของประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยโุรป (EU) หรือ EFTA (The European Free Trade 

Association)  

ผลิตภณัฑ์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ  เช่น CDs และ DVDsได้รับความคุ้มครองที่เข้มงวดขึน้ เพื่อ
ก าจดัหรือขจดัปัญหาการละเมิดลขิสทิธ์ิ ผู้ผลติผลติภณัฑ์ดงักลา่วต้องแจ้งรัฐมนตรีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองวฒันธรรม
และการปกป้องศิลปแห่งชาติให้ทราบถึงขอบเขตของกิจกรรมที่ได้กระท าภายใน 30 วนัจากวนัที่มีการเร่ิมต้นกิจกรรม
ดงักลา่ว 

ดงันัน้ รัฐมนตรีจึงเป็นผู้ท าหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลการแจ้งของผู้ผลิต แต่รัฐมนตรีก็สามารถแจ้งให้ผู้มี
สว่นได้เสยีตามกฎหมายทราบถึงข้อมลูดงักลา่วนัน้ได้ ในกรณีที่มีข้อสงสยัอนัมีเหตตุามสมควรในเร่ืองการละเมิดลิขสิทธ์ิ
หรือ สทิธิข้างเคียงภายใต้ขอบเขตที่จ าเป็น เพื่อปกป้องสทิธิของผู้ผลติ 

ผู้ผลติผลติภณัฑ์ CD และ/หรือ DVD ต้องใช้รหสัที่เป็นเอกลกัษณ์กบัเคร่ืองหมายหรืออปุกรณ์ต่างๆ ที่
ใช้ในการผลติงานเหลา่นัน้ 

  ไม่ว่าเวลาใดก็ตามรัฐมนตรีมีอ านาจที่จะตรวจสอบกิจกรรมของผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์นัน้ เพื่อที่จะดูว่า

ข้อมลูที่ผู้ผลติได้ให้ไว้ตรงกนักบัข้อเท็จจริงที่รัฐมนตรีเก็บรักษาไว้ 

4. สิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม 

โดยหลกัทัว่ไปแล้ว ลขิสทิธ์ิ หมายถึง การแสดง การสร้างสรรค์ของมนษุย์ที่เกิดขึน้ไมว่า่ในสาขาใด ไม่
วา่จะมีคณุคา่หรือไม ่ และไมว่า่จะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบใดก็ตาม งานอนัมีลขิสทิธ์ิตามพระราชบญัญตัิลขิสทิธ์ิ 
ได้แก่ งานวรรณกรรม, งานนาฏกรรม, งานดนตรีกรรม, งานศิลปกรรม, งานโสตทศันวสัด ุ งานภาพยนตร์  งานสิง่
บนัทกึเสยีง, งานแพร่เสยีงแพร่ภาพ งาน Derivative Works โปรแกรมคอมพวิเตอร์ งานดนตรีเคร่ืองสาย งานการออกแบบ
ทางอตุสาหกรรม งานสถาปัตยกรรม งานการวางผงัเมือง และงานการวางแผนผงัและสถาปัตยกรรมนคร  

  กฎหมายลขิสทิธ์ิในปัจจบุนัในสว่นท่ีเก่ียวกบังานโสตทศันวสัดไุด้บญัญตัิให้ความคุ้มครองชดัแจ้งแก่
ฟิล์มด้วย 
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สทิธิข้างเคียงที่ได้รับความคุ้มครอง คือ สทิธินกัแสดง และสทิธิของผู้อ านวยการผลติ บนัทกึเสยีงและ
ภาพ (Right of Producers of Phonograms and Videograms)  

5. ข้อยกเว้นของสิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง 

 5.1 ขา่วประจ าวนั และข้อเท็จจริงตา่ง ๆ ที่มีลกัษณะเป็นเพียงขา่วสารอนัมิใช่งานแผนกวรรณคดี 
แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

  5.2 รัฐธรรมนญู และกฎหมาย  

 5.3 ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ ค าชีแ้จง และหนงัสอืโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หนว่ยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถ่ิน 

  5.4 ค าพิพากษา ค าสัง่ ค าวินิจฉยั และรายงานของทางราชการ 

 5.5 รายละเอียดของสิทธิบตัรการประดิษฐ์ และสิทธิบตัรการออกแบบที่ได้ประกาศแล้ว วิธีการ
และกระบวนการสร้างสรรค์ สไตล์และเทคนิคที่ปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลป์  

  ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลขิสทิธ์ินัน้ใช้บงัคบักบัสิง่ท่ีแสดงออกมาเทา่นัน้ ไมร่วมถึงการค้นพบ 

ความคิด กระบวนการ วิธีการ และ หลกัการของวิธีการตา่งๆ หรือ ความคิดทางคณิตศาสตร์ 

6. สทิธิของผู้ทรงสทิธิ 

  เจ้าของลขิสทิธ์ิยอ่มมีสทิธิแตผู่้ เดียวในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

 1. ท าซ า้หรือดดัแปลงงานในรูปแบบใด  

 2. แสดงหรือเผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

 3. แพร่ภาพแพร่เสยีง 

 4. ขาย ให้เชา่ หรือให้ยืมส าเนางานอนัมีลขิสทิธ์ิตอ่สาธารณชน  

 5. อนญุาตให้ใช้สทิธิงานอนัมีลขิสทิธ์ิกบับคุคลอ่ืน  

  อยา่งไรก็ตาม เว้นเสียแต่ว่าพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้สร้างสรรค์จะได้รับ
ธรรมสิทธ์ิ (Moral Rights) ดงัต่อไปนี ้คุ้มครองในงานของผู้สร้างสรรค์ โดยไม่จ ากดัระยะเวลา โดยการสละสิทธิหรือการ
โอนสทิธิของงาน ลขิสทิธ์ิไมต้่องกระทบตอ่ธรรมสทิธ์ิของผู้สร้างสรรค์  

  1. ความเป็นผู้สร้างสรรค์งาน  

 2. การให้นามปรากฏในงานอันมีลิขสิทธ์ิ หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธ์ิต่อสาธารณชน โดย
ปรากฏช่ือผู้สร้างสรรค์  

  3. ก าหนดรูปแบบการใช้งานของผู้สร้างสรรค์อยา่งเหมาะสม 
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  4. ก าหนดให้งานเผยแพร่ตอ่สาธารณชนเป็นครัง้แรก 

  5. ควบคมุลกัษณะการใช้งาน  

  ทัง้นี ้ผู้สร้างสรรค์ มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่จะใช้งานเพื่อประโยชน์ในทกุสาขา และรับผลตอบแทนจาก
การใช้งานนัน้ 

  สทิธิทางเศรษฐกิจของผู้สร้างสรรค์ อนัได้แก่การเตรียมงานตอ่เนือ่ง หรือ การท าซ า้ ซึง่ข้อมลูโดยผู้ที่มี
สทิธิตามกฎหมาย ในข้อมลูหรือส าเนาของข้อมลู ไมต้่องได้รับอนญุาตจากผู้สร้างสรรค์ข้อมลูดงักลา่วถ้าการเข้าถึง
ดงักลา่วเป็นเพียงการเข้าใช้เนือ้หาสาระของข้อมลู และเป็นการใช้เนือ้หาแบบปกติธรรมดา 

  ผู้ผลติหรือผู้น าเข้าซึง่เคร่ืองบนัทกึเสยีง วิดีโอบนัทกึภาพและอปุกรณ์อื่นๆท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์  และอปุกรณ์อื่นท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัท่ีใช้ท าส าเนาทัง้หมดหรือบางสว่นซึง่งานท่ีได้
เผยแพร่ออกสูส่าธารณะ  รวมถงึสิง่ที่ใช้บนัทกึ ทีใ่ช้เพื่อประโยชน์สว่นบคุคล งานหรือวตัถขุองสทิธิข้างเคียงเหลา่นัน้   ต้อง
จ่ายเงินคา่ธรรมเนียมให้แก่องค์การเพื่อการจดัเก็บไมเ่กิน  

3 % ของราคาขายของเคร่ืองมือและอปุกรณ์เหลา่นัน้  ซึง่องค์กรนีจ้ะกระท าการท่ีเป็นประโยชน์ในนาม
ของศิลปิน นกัแสดง ผู้ผลติงานท่ีบนัทกึเสยีงและภาพ รวมทัง้ผู้พิมพ์ผู้ โฆษณา  

 ศิลปินจะได้รับสว่นแบง่ตามอตัราสว่นตา่งๆ จากการขายเคร่ืองบนัทกึเสยีง และอปุกรณ์อื่น รวมถงึ
อปุกรณ์เปลา่ ดงันี ้ 

 1. 50% ของจ านวนเงินท่ีได้จากการขายเคร่ืองบนัทกึเสยีง และอปุกรณ์อื่นรวมถงึสิง่ที่ใช้บนัทกึ 

 2. 35% ของจ านวนเงินท่ีได้จากการขายเคร่ืองบนัทกึภาพวีดีโอ 

 3. 50% ของจ านวนเงินท่ีได้จากการขายอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการท าส าเนา 

  กรณีผู้ครอบครองอปุกรณ์ทีใ่ช้ท าส าเนา  ซึง่เป็นผู้ท าธุรกิจภายในขอบเขตของการท าซ า้ซึง่งานเพื่อการ
ใช้ประโยชน์สว่นตวัของบคุคลท่ีสามต้องจา่ยเงินคา่ธรรมเนยีมไมเ่กิน 3 %ของการด าเนินการที่เกิดจากการท าซ า้ให้แก่
ผู้สร้างสรรค์และผู้พิมพ์โฆษณาในสว่นท่ีเทา่กนัโดยจา่ยผา่นองค์การ เพื่อการจดัเก็บรวมรวม  เว้นเสยีแตว่า่ การท าซ า้นัน้
ได้กระท าอยูบ่นพืน้ฐานของสญัญาที่มีการตกลงกนักบัเจ้าของสทิธิ 

 นอกจากนี ้สทิธิในทางเศรษฐกิจ (economic rights) ยงัครอบคลมุไปถึงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รวมถงึสทิธิที่จะเผยแพร่ สทิธิที่จะให้มีการใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์ หรือท าส าเนางานโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 สทิธิของนกัแสดง 

 ภายใต้ขอบเขตของการเปลีย่นแปลงแก้ไขสทิธิข้างเคียงนัน้ มีการเปลีย่นแปลงในสว่นของสทิธิแตเ่พียง
ผู้ เดียวดงัตอ่ไปนี ้

 1. ปกป้องผลประโยชน์สว่นบคุคลของตน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ที่อยูใ่นขอบเขตดงันี ้: 
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 1.1 การระบช่ืุอตนเองในฐานะนกัแสดง ยกเว้นในกรณีที่การไมร่ะบช่ืุอเป็นธรรมเนียม
ในทางปฏิบตั ิ

  1.2 ตดัสนิใจวา่นกัแสดงควรจะถกูระบช่ืุออยา่งไร 

 1.3. คดัค้านการน าเสนอท่ีผิด การกระท าที่เป็นการบิดเบือนไปซึง่งานของตนอนัอาจ
กระทบตอ่ช่ือเสยีงของตนเอง 

 2. ใช้งานแสดงของตน และ มีสทิธิที่จะเผยแพร่งานแสดงดงักลา่วเพือ่แสวงหาก าไรภายใน
ขอบเขต 

 2.1 ภายในขอบเขตของการบนัทกึ  และท าซ า้ อนัได้แก่ การท าส าเนาการแสดงโดยใช้
เทคโนโลยีรวมถงึการบนัทกึลงแผน่แมเ่หลก็ และเทคโนโลยีดิจิตอล 

 2.2 ภายในขอบเขตทางการค้าโดยการท าส าเนาของงานเหลา่นัน้ อนัได้แก่ การแนะน า
เพื่อการค้า การอนญุาตให้ใช้หรือการเช่าส าเนาของงานดงักลา่ว 

 2.3 ภายในขอบเขตของการเผยแพร่โดยวิธีอื่น อนัได้แก่ การแพร่เสยีง แพร่ภาพ การสง่
สญัญาณ และ การน าเสนอ ยกเว้นกรณีที่เป็นการท าส าเนาเพื่อการตลาด หรือเพื่อ
เผยแพร่สูส่าธารณชน เว้นแต ่กรณีท ากบัส าเนาที่ถกูน าออกสูต่ลาดหรือเพื่อ
เผยแพร่แก่สาธารณะ  

7. ข้อยกเว้นสทิธิของผู้ทรงสทิธิ 

  การกระท าใด ๆ ดังต่อไปนีไ้ม่ถอืว่าเป็นการกระท าที่ละเมิดลิขสทิธ์ิ 

 7.1 วิจยั หรือ ศกึษางานนัน้ อนัมิใช่การกระท าเพื่อหาก าไร 

  7.2 ใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือสมาชิกในครอบครัวหรือญาติสนิท อนัมิใช่การกระท าเพื่อ
หาก าไร และเป็นการใช้เพียงครัง้เดียว แต่ไม่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมงานของผู้สร้างสรรค์งาน
สถาปัตยกรรมงานออกแบบผังเมืองอื่นๆได้โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ว่า การกระท าสิ่งนีจ้ะใช้เพื่อประโยชน์ทาง
วิทยาศาสตร์ของตนเองโดยมิได้มุง่หาก าไร 

  7.3 เสนอรายงานขา่วทางสือ่สารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิในงานนัน้ 

  7.4 การท าซ า้ การดดัแปลง การน าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการ
สอน อนัมิใช่การกระท าเพื่อหาก าไร  

  7.5 การท าซ า้ การดดัแปลงงานบางสว่น หรือยอ่ หรือสรุปยอ่งานโดยผู้สอนหรือสถาบนัการศกึษา 
เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแจกจา่ย หรือจ าหนา่ยให้กบัผู้ศกึษาในชัน้เรียน หรือในสถาบนัการศกึษา อนัมิใช่การกระท าเพื่อหา
ก าไร  

  7.6 การท าซ า้ขึน้นัน้เป็นการท าขึน้ชัว่คราวหรือโดยเหตบุงัเอิญท่ีซึง่ไมม่ีผลกระทบในทาง
เศรษฐกิจ ไมจ่ าเป็นต้องได้รับอนญุาตจากผู้สร้างสรรค์ผลงาน แตก่ารท าซ า้ดงักลา่วต้องประกอบไปด้วยสว่นท่ีจ าเป็นและ
เป็นพืน้ฐานของกระบวนการผลติ และการท าซ า้ดงักลา่วมวีตัถปุระสงค์เพื่อ
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  1. สง่งานอนัมีลิขสิทธ์ิผ่านระบบการส่งข้อมูลระหว่างบุคคลท่ีสามโดยผ่านสื่อกลาง 
หรือ 

   2. การใช้งานอนัมีลขิสทิธ์ิตามกฎหมาย 

  7.7 บรรณรักษ์ของห้องสมดุ และ โรงเรียน ได้รับอนญุาตในการจดัให้มีการเข้าถงึส าเนาของงาน
อนัมีลขิสทิธ์ิท่ีได้มีการเผยแพร่โดยไมเ่สยีคา่ใช้จา่ย ท า หรือ มอบอ านาจให้ท าส าเนาของงานท่ีได้ถกูเผยแพร่ รักษาหรือ 
คุ้มครองงานอนัมีลขิสทิธ์ิของบคุคลใดบคุคลหนึง่เพ่ือน าส าเนางานดงักลา่วมาใช้ส าหรับการวิจยัหรือศกึษาวตัถปุระสงค์
ผา่นระบบเทคโนโลยีสารเทศ 

  7.8 แสดงงานที่ได้รับการเผยแพร่ในช่วงที่มีพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน และ กรณีที่เก่ียวกับ
วิชาการ หรือ พิธีการทางราชการของรัฐ โดยมีเง่ือนไขว่าต้องไม่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ใดๆ และศิลปินจะต้องไม่ได้
คา่ตอบแทน เว้นแต ่ในกรณีที่มีการโฆษณา 

  7.9 อนุญาตให้ใช้งานที่ได้มีการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์แก่คนพิการซึ่งต้องเก่ียวพนัโดยตรงและ
เหมาะสมกบัลกัษณะอาการของคนพิการได้โดยต้องไมไ่ด้เป็นไปเพื่อแสวงหาก าไร 

  7.10 อนุญาตให้ใช้งานที่ได้มีการเผยแพร่ เพื่อวัตถุประสงค์ในความมั่นคงของรัฐ หรือ เพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการบริหารประเทศ ทางการศาล หรือ กระบวนการทางกฎหมาย 

  7.11 อนุญาตให้ใช้ส าเนางานที่ได้มีการเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา นิทรรศการ
สาธารณะ หรือ ขายภายในขอบเขตที่เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ 

  7.12 อนุญาตให้ใช้งาน เช่น โครงสร้างสิ่งก่อสร้าง  แผนงาน หรือ การประเมินการณ์อื่นๆ เพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการบรูณะ หรือ ซอ่มแซมโครงสร้างของสิง่ก่อสร้าง 

  7.13 อนุญาตให้ใช้งาน ภายใต้เง่ือนไขที่ว่าต้องระบุถึงช่ือของผู้ สร้างสรรค์งาน นามสกุล และ 
แหลง่ที่มา 

  ในบทบญัญัติพิเศษเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้บญัญัติคุ้มครองไปถึงข้อมูลที่มีลกัษณะพิเศษ
ของงานอนัมีลขิสทิธ์ิ แตไ่มคุ่้มครองครอบคลมุไปถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับพฒันา หรือ จดัการฐานข้อมลูให้ง่าย
ตอ่การผา่นโดยวิธีทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

  ในสว่นท่ีเก่ียวกบัสทิธิที่มีตอ่การบนัทกึเสยีงและภาพ   ผู้ผลิตมีสิทธิที่จะเผยแพร่และใช้ สิ่งบนัทึกเสียง
และภาพ  ภายในขอบเขตดงันี ้

  1. ท าซ า้โดยเทคนิคเฉพาะ  

  2. ให้เช่า หรือ ท าส าเนาเพื่อใช้ 

  3. เผยแพร่ออกสูต่ลาด 

 
 แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือ ตลุาคม พ.ศ. 2547 



- 9 - 

 

  4. ท าให้สิง่บนัทกึเสยีงและภาพ ใช้ได้ในที่สาธารณะในลกัษณะของการอนญุาตให้ผู้ ใดผู้หนึ่งมี
การเข้าถึงได้ตามสถานท่ีและเวลาที่ก าหนด แตส่ทิธิในการเข้าถึงดงักลา่วไมอ่าจน าไปให้ผู้อื่น
เช่าตอ่ได้ 

  สิทธิต่างๆของผู้ ทรงสิทธิดังที่ได้กล่าวมาทัง้หมดนีจ้ะหมดลงเมื่อครบก าหนด 50 ปีนับจากสิ่ง
บนัทกึเสยีงและภาพนัน้ได้ถกูสร้างสรรค์ขึน้ 

  ในสว่นท่ีเก่ียวกบัสทิธิที่มีในการเผยแพร่รายการ องค์การการเผยแพร่ทางวิทยแุละโทรทศัน์  มีสิทธิแต่
เพียงผู้ เดียวในการเผยแพร่และกระท าได้ภายในขอบเขตดงันี ้

  1. การบนัทกึ 

  2. ท าซ า้โดยเทคนิคเฉพาะ 

  3. เผยแพร่โดยองค์การการเผยแพร่ทางวิทยแุละโทรทศัน์อื่นๆ  

  4. การสง่สญัญาณซ า้  

  5. เผยแพร่การบนัทกึเหลา่นัน้ออกสูต่ลาด 

  6. น าเสนอในสถานท่ีที่สามารถเก็บคา่ธรรมเนียมการเข้าได้ 

  7. อนญุาตให้ผู้ใดผู้หนึง่เข้าถึงสิง่บนัทึกเหลา่นัน้ได้ ตามสถานท่ีและเวลาที่ก าหนด 

8. อายคุวามคุ้มครอง 

งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานดนตรีกรรม และ งานศิลปกรรม งานโสตทศันวสัด ุงานภาพยนตร์ 
งานสิง่บนัทกึเสยีง งานแพร่ภาพแพร่เสยีง งาน Derivative Works โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายกุารคุ้มครองลิขสิทธ์ิ 70 ปี 
ภายหลงัจากที่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่กรรม และในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วมกนัให้นบัจากวนัท่ีผู้สร้างสรรค์คนสดุท้ายถึงแก่กรรม 
หรือในกรณีที่ไมท่ราบผู้สร้างสรรค์ ให้นบัจากวนัท่ีโฆษณาครัง้แรก และในกรณีของงานโสตทศันวสัด ุให้นบัจากวนัท่ีบคุคล
ดังต่อไปนีถ้ึงแก่กรรมเป็นคนสุดท้าย – ผู้ ก ากับการแสดง ผู้ประพันธ์บทภาพยนตร์ ผู้ ล าดับภาพ ผู้ ก ากับฉาก และ
ผู้ประพนัธ์เพลง  

สทิธินกัแสดง มีอายกุารคุ้มครองลขิสทิธ์ิ 50 ปี นบัจากปีถดัไปของการสร้างสรรค์การแสดง 

 สทิธิของผู้อ านวยการผลติสิง่บนัทกึเสยีงและสิง่บนัทกึภาพ  มีอายคุวามคุ้มครองลขิสิทธ์ิ 50 ปี นบัจาก
ปีถดัไปของการสร้างสรรค์ภาพและเสยีง  

 ผู้ โฆษณาคนแรกที่ได้โฆษณา หรือ เผยแพร่งานด้วยวิธีอื่นซึ่งงานโฆษณาดงักล่าวได้สิน้อายุความ
คุ้มครองไปแล้ว และยงัไมไ่ด้มีการท าส าเนางานดงักลา่วขึน้ ผู้ โฆษณาดงักลา่วมีสทิธิที่จะใช้งานดงักลา่วต่อไปได้อีก 25 ปี
นบัจากวนัท่ีได้มีการโฆษณา หรือ เผยแพร่ครัง้แรก  

 นิยามค าวา่ “งานท่ีได้เผยแพร่” หมายถึง งานท่ีได้รับอนญุาตจากผู้สร้างสรรค์ 

9. การตอ่อายคุวามคุ้มครอง 

 ไมม่ีระบใุช้ในกฎหมาย 
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10. การรักษาสทิธิ 

 ไมม่ีระบไุว้ในกฎหมาย  

11. การเพิกถอนสทิธิ 

 ไมม่ีระบไุว้ในกฎหมาย 

12. การโอนสทิธิ 

 การโอนสทิธิสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือบนัทึกต่อหน่วยงานของรัฐใด อย่างไรก็ตาม 
การโอนลขิสทิธ์ิจะต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร มิฉะนัน้ จะถือวา่เป็นโมฆะ 

13. การอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ สามารถท าได้โดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนหรือบนัทึกต่อหน่วยงานของรัฐใด 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีสญัญาอนญุาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งมีมลูค่าเกินกว่า PLN 2,000.- (เหรียญโปแลนด์) (ประมาณ 500.- 
เหรียญสหรัฐ) จะต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามประมวลกฎหมายแพง่  

 ผู้สร้างสรรค์งานที่เก่ียวกบัโสตทศันวสัด ุหรือ ที่เก่ียวกบังานที่เป็นสว่นหนึ่งของงานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีถกู
เก็บรวบรวมเอาไว้ จะต้องขอความยินยอมให้ใช้งานดงักลา่ว หากว่าภายหลงัได้มีการคิดค้นวิธีการใช้เพื่อแสวงหาก าไร 
(exploitation) จากงานนัน้ขึน้ใหม่ซึ่งในขณะที่ท าความตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธินัน้ยงัไม่ได้มีวิธีการใช้ประโยชน์ใหม่นี ้
เกิดขึน้ 

 ขอบเขตของวิธีการใช้เพื่อแสวงหาก าไร  

 ภายในขอบเขตของการบนัทึก และ การท าซ า้ซึ่งงานอนัมีลิขสิทธ์ิ อนัได้แก่ การผลิตส าเนาของงานโดยการใช้
เทคนิคเฉพาะ รวมถึงการพิมพ์ การบนัทกึลงแผน่แมเ่หลก็ และ เทคโนโลยีดิจิตอล 

 ภายในขอบเขตการค้าซึง่งานอนัมีลขิสทิธ์ิท่ีเป็นต้นฉบบั หรือ ส าเนา อนัได้แก่ การแนะน าการค้า การให้ใช้ หรือ 
ให้เช่าซึง่งานอนัเป็นต้นฉบบัหรือ ส าเนาของงานอนัมีลขิสทิธ์ิ 

 ภายในขอบเขตของการเผยแพร่งานอนัมีลิขสิทธ์ิในลกัษณะอ่ืนๆท่ีแตกต่างจากท่ีกลา่วมาข้างต้น อนัได้แก่ การ
แสดงให้ปรากฏต่อสาธารณะ การน าออกแสดง การฉายภาพ การน าเสนอ  และการเผยแพร่รวมถึงการสง่สญัญาณและ 
การท าให้งานปรากฎสูส่าธารณะได้อยา่งง่ายดายในลกัษณะที่ผู้ใดผู้หนึง่สามารถเข้าถึงได้ตามสถานท่ี และเวลาที่ก าหนด  

2. ขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

1. การเตรียมค าขอ  

 ไมม่ีระบบการจดทะเบยีนหรือบนัทกึข้อมลูลขิสิทธ์ิ 

2. เอกสารที่ใช้ในการขอรับความคุ้มครอง 

 ไมม่ีระบบการจดทะเบียนหรือบนัทกึข้อมลูลขิสทิธ์ิ 

 


 แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือ ตลุาคม พ.ศ. 2547 
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3. การตรวจสอบค าขอ 

 ไมม่ีระบบการจดทะเบียนหรือบนัทกึข้อมลูลขิสทิธ์ิ 

4. การประกาศโฆษณา 

 ไมม่ีระบบการจดทะเบียนหรือบนัทกึข้อมลูลขิสทิธ์ิ 

5. การรับจดทะเบียน 

 ไมม่ีระบบการจดทะเบียนหรือบนัทกึข้อมลูลขิสทิธ์ิ 

6. การขอถือสทิธิย้อนหลงั 

 ไมม่ีระบบการจดทะเบียนหรือบนัทกึข้อมลูลขิสทิธ์ิ 

7. การคดัค้าน/โต้แย้ง 

 ไมม่ีระบบการจดทะเบียนหรือบนัทกึข้อมลูลขิสทิธ์ิ 

8. การอทุธรณ์ 

 ไมม่ีระบบการจดทะเบียนหรือบนัทกึข้อมลูลขิสทิธ์ิ 

9. คา่ธรรมเนียมราชการรวมทัง้คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

 ไมม่ีระบบการจดทะเบียนหรือบนัทกึข้อมลูลขิสทิธ์ิ 

10. ขัน้ตอน/ระยะเวลา 

 ไมม่ีระบบการจดทะเบียนหรือบนัทกึข้อมลูลขิสทิธ์ิ 

3. การบังคับใช้สิทธิ 

1. การกระท าที่ถือวา่เป็นการละเมิดลขิสทิธ์ิ  

ผู้สร้างสรรค์ซึ่งธรรมสิทธ์ิ สิทธิของผู้ สร้างสรรค์ได้ถูกละเมิด  อาจขอให้ผู้กระท าการละเมิดยุติการ
ละเมิดสิท ธินัน้  และแถลงต่อสาธารณชนในเนื อ้หาและ รูปแบบตามสมควร  และศาลมีสิท ธิที่ จะก าหนด  
คา่เสยีหายให้กบัผู้สร้างสรรค์ ธรรมสทิธ์ินีส้ามารถตกทอดถึงทายาทใกล้ชิด อาทิเช่น คูส่มรส ผู้สบืสนัดาน หรือบิดามารดา 
หรือพี่น้องตามล าดบั 

  สทิธิในทางเศรษฐกิจของผู้สร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์อาจขอให้ผู้กระท าการละเมิดสิทธิ ยตุิการละเมิดนัน้ 
และจ่ายผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนที่ได้รับ 2-3 เท่า ณ เวลาที่เรียกร้องสิทธินัน้ ผู้สร้างสรรค์สามารถเรียกร้องให้แก้ไข
ความเสยีหายที่เกิดขึน้จากการกระท าละเมิดนัน้ได้ด้วย 

  โดยสรุปแล้ว การละเมิดลิขสิทธ์ินัน้ เป็นการกระท าใดท่ีปราศจากความยินยอม หรือการอนญุาตของ
เจ้าของลขิสทิธ์ิ ท่ีมีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวท่ีจะใช้ หรือเอาประโยชน์จากงานนัน้ และได้รับคา่ตอบแทนจากการใช้งานนัน้  
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  การท าซ า้ การแสดง การน าออกแสดง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน การติดต่อผ่านทางเคเบิล้ หรือการ
แพร่ภาพแพร่เสียงของงานทัง้หมดหรือสาระส าคญัของงาน ไม่ว่าในรูปแบบต้นฉบบั หรือรูปแบบงานสืบเนื่อง ถือว่าเป็น
การละเมิดลขิสทิธ์ิด้วย 

  นอกจากนี ้การท า การวา่จ้างให้ท า การเสนอขายสนิค้าละเมิดลขิสทิธ์ิ การขาย การวา่จ้างให้ขาย และ
การเสนอขายสนิค้าละเมิดลขิสทิธ์ิ การแจกจ่ายสนิค้าละเมิดลขิสทิธ์ิ การครอบครองสนิค้าละเมิดลขิสทิธ์ิ ยกเว้นเพ่ือการใช้
สว่นตวั การจดัเผยแพร่สนิค้าละเมิดลขิสทิธ์ิตอ่ประชาชน การเผยแพร่ตอ่สาธารณชน ให้ถือวา่เป็นการละเมิดลขิสทิธ์ิด้วย  

2. มาตรการในการเยียวยา 

  เมื่อปรากฏวา่ มีการละเมิดลขิสทิธ์ิ เจ้าของลขิสทิธ์ิสามารถใช้มาตรการเยียวยาทางแพง่และทางอาญา 
ดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 มาตรการเยยีวยาทางแพ่ง 

 การขอรับความคุ้มครองชั่วคราวสามารถกระท าได้ก่อน หรือเมื่อยื่นค าฟ้องต่อศาล หรือ
ภายหลงัจากการยื่นค าฟ้องตอ่ศาลแล้ว การเรียกร้องคา่เสยีหายสามารถกระท าได้โดยพิสจูน์
ความเสียหายแท้จริงที่เกิดขึน้ และจากการสญูเสียก าไร ซึ่งจะต้องพิสจูน์ถึงความสมัพนัธ์
ระหวา่งการกระท าของผู้ละเมิดลขิสทิธ์ิและความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้พิสจูน์ได้ด้วยว่า ผู้
ละเมิดเป็นผู้กระท าความผิด นอกจากนี ้เจ้าของลิขสิทธ์ิอาจท่ีจะร้องขอให้ผู้ละเมิดช าระคืน
ผลประโยชน์ไมว่า่ประเภทใดที่ได้รับจากการละเมิดได้ตามประมวลกฎหมายแพง่ 

2.2 มาตรการเยยีวยาทางอาญา 

นอกจากการเยียวยาในทางแพง่ เจ้าของลขิสทิธ์ิสามารถด าเนินคดีอาญากบัผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
หรือ สิทธิข้างเคียง ซึ่งมีทัง้โทษปรับและจ าคุก หรือทัง้ปรับทัง้จ า ขึน้อยู่กับประเภทของ
ความผิด โดยผ่านทางเจ้าพนกังานต ารวจ หรือผ่านทางเจ้าพนกังานศลุกากร ในกรณีที่เป็น
การน าเข้าสนิค้าละเมิดลขิสทิธ์ิ  

 ผู้กระท าต้องถูกปรับ หรือ จ ากัดหรือสูญเสียซึ่งเสรีภาพไม่เกิน 3 ปี ในกรณีที่มีการกระท า
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 1. ผลติอปุกรณ์ หรือ สว่นประกอบใดๆที่ถกูออกแบบมาใช้กระท าการฝ่าฝืนมาตรการ
คุ้มครองทางเทคนิคซึง่การป้องกนัการน าเสนอ,การบนัทึก หรือ การท าซ า้งานอนัมี
ลขิสทิธ์ิ หรือวตัถใุดๆของสทิธิข้างเคียง 

 2. ค้าขายอปุกรณ์ หรือ สว่นประกอบดงักลา่วในข้อ1 

 3. โฆษณาอปุกรณ์ หรือ สว่นประกอบดงักลา่วในข้อ1 เพื่อขาย หรือ เพื่อให้เช่า 



- 13 - 

 

3. กระบวนการ 

  ผู้ เสียหายสามารถยื่นค าฟ้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อพิจารณาคดีในทางแพ่ง เก่ียวกับการละเมิด
ลขิสทิธ์ิของผู้สร้างสรรค์ ณ เขตท่ีมีการกระท าความผิดเกิดขึน้ หรือสถานท่ีท่ีทรัพย์สินตัง้อยู่ ซึ่งศาลจะต้องพิจารณากรณี
ดงัต่อไปนีภ้ายใน 3 วนันบัจากวนัที่ได้รับค าฟ้อง (1) ให้มีการจดัหาหลกัฐาน (2) ให้ผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิน าสง่ข้อมูล และ
สามารถที่จะตรวจสอบเอกสารซึง่เป็นสาระส าคญัของข้อเรียกร้องได้ตามที่ศาลก าหนด (3) พิจารณาข้อเรียกร้องที่เกิดขึน้
จากการละเมิดลขิสทิธ์ิโดยอาจให้ค าสัง่คุ้มครองชัว่คราว เมื่อพิสจูน์ได้วา่ หากไมไ่ด้มีค าสัง่ชัว่คราว จะท าให้เจ้าของลขิสทิธ์ิ
ได้รับความเสียหาย ซึ่งศาลอาจก าหนดเง่ือนไขในการออกค าสัง่ ให้คุ้มครองชั่วคราวข้างต้นได้ อาทิเช่น การให้วางเงิน
ประกนัศาลเป็นต้น 

  ในสว่นของกระบวนพิจารณาคดีทางอาญา ผู้ เสียหายสามารถด าเนินคดีทางอาญา โดยผ่านทางเจ้า
พนกังานต ารวจได้ ซึง่จะน าเสนอตอ่ให้กบัพนกังานอยัการ เพื่อพิจารณาน าฟ้องขึน้สูศ่าลตอ่ไป  

4. โทษ 

  โทษในการละเมิดลขิสทิธ์ิโดยทัว่ไปคือ โทษปรับและโทษจ าคกุไมเ่กิน 2 ปี หรือทัง้จ าทัง้ปรับ แตใ่นกรณี
ที่ เป็นการละเมิดลขิสทิธ์ิเพ่ือแสวงหาก าไรในทางการค้า โทษจ าคกุจะเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี  

ในกรณีที่ บคุคลใดได้รับผลประโยชน์เป็นนยัส าคญัจากการซือ้ หรือการให้ความชว่ยเหลอืในการขาย 
ยอมรับหรือซอ่นสนิค้าละเมิดลขิสทิธ์ิ จะได้รับโทษจ าคกุตัง้แต ่ 3 เดือน ถึง 5 ปี  

นอกจากนี ้ศาลมีอ านาจในการสัง่ให้ยึดสินค้าท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ ถึงแม้จะปรากฏว่า สินค้าท่ีละเมิด
ลขิสทิธ์ิไมไ่ด้เป็นของผู้ละเมิดลขิสทิธ์ิก็ตาม  

5. ข้อสงัเกตการบงัคบัใช้สทิธิ เช่นในกรณีไมม่ีกฎหมายเฉพาะ  

4. การคุ้มครอง ณ จุดน าเข้า – ส่งออก 

1.  มาตรการความคุ้มครอง ณ ด่านศลุกากรของสาธารณรัฐโปแลนด์ เป็นไปตามความคุ้มครองในกลุม่
ประเทศสมาชิก EU 

***โดยเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 มีกฎหมายยโุรปฉบบัใหม่ประกาศใช้ในสาธารณรัฐโปแลนด์ 
คือ Council Regulation 1383/2003 ซึง่มีข้อบงัคบัท่ีท าให้เจ้าหน้าที่ศลุกากรมีอ านาจในการกระท าตอ่สินค้าที่ละเมิดสิทธิ
ของเจ้าของสทิธิตามกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าลขิสทิธ์ิ  สทิธิบตัร และความคุ้มครองยงัครอบคลมุไปถึงสิทธิในพนัธ์ุพืช 
ความคุ้มครองในแหลง่ก าเนิด สิง่บง่ชีท้างภมูิศาสตร์ แหลง่ก าเนิดของผลติภณัฑ์เหล้า 

ก่อนที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะท าการยึดสินเค้าที่ผิดกฎหมายหรือสินค้าละเมิด เจ้าของสิทธิควรน าส่ง
เอกสารที่เก่ียวข้องตอ่ผู้อ านวยการส านกังานศลุกากร (Director of the Customs Chamber)  

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศลุกากรอาจไมท่ราบถึงสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของสินค้าบางประเภท จึงอาจ
ไมไ่ด้กระท าการใดๆเพื่อคุ้มครองในทางศลุกากร ดงันัน้จะเป็นประโยชน์และมีประสทิธิภาพมากกว่า ถ้าเจ้าของสิทธิน าสง่
ค าขอรับความคุ้มครองทางศลุกากร ไมม่ีการเก็บคา่ธรรมเนียมในการยื่นค าขอดงักลา่ว 
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ในกรณีที่ส านกังานศลุกากรเห็นวา่เป็นการฉกุเฉิน อาจเรียกให้เจ้าของสทิธิยื่นค าขอดงักลา่วได้ภายใน 
3 วนันบัแตพ่บสนิค้าที่สงสยัวา่จะเป็นละเมิด (แตอ่ยา่งไรก็ดี ความคุ้มครองในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะมีคุ้มครองที่
แน่นอนกว่า ถ้าหากเจ้าของสิทธิได้ท าการยื่นค าขอรับความคุ้มครองล่วงหน้า แทนที่จะมารอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่
ศลุกากร 

  เจ้าของสิทธิหรือผู้ รับมอบอ านาจสามารถยื่นค าขอรับความคุ้มครองสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อผู้ อ านวยการส านักงานในกรุงวอร์ซอว์(Warsaw) ผู้ ได้รับอนุญาตตามสญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก็มีสิทธิยื่นค าขอ
ดงักลา่วหากระบอุ านาจไว้ชดัเจนในสญัญา หลงัจากได้ท าตามขัน้ตอนการยื่นค าขอแล้ว หวัหน้าของส านกังานศลุกากร  
(Head of the Customs Chamber) ในกรุงวอร์ซอร์จะตรวจสอบค าขอและออกค าสัง่ใดๆเป็นลายลกัษณ์อกัษร ค าสัง่เช่น
วา่นีต้้องออกภายใน 30วนันบัจากวนัยื่นค าขอ 

  เมื่อค าขอได้รับการอนุมัติ ค าสั่งจะระบุว่า คุ้ มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดบ้าง 
ระยะเวลาในการคุ้มครอง เลขที่ค าขอจดท าเบียน วนัที่ และลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ศลุกากรผู้มีอ านาจ ซึ่งการด าเนินการ
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ศลุกากรต้องท าภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลาในความคุ้มครองมีได้ไม่เกิน 2 ปี และภายใน 
12 เดือนหลงัจากวนัสิน้อายคุวามคุ้มครอง เจ้าของสิทธิอาจขอให้ขยายเวลาความคุ้มครองออกไปได้อีก 12 เดือน และ
สามารถตอ่อายคุวามคุ้มครองได้ในสิทธิบางประเภท โดยหากต้องการขยายระยะเวลาหรือต่ออายดุงักลา่ว ต้องแจ้งเป็น
หนงัสอืให้ส านกังานศลุกากรทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 30วนัก่อนวนัสิน้อาย ุโดยไมม่ีการเก็บคา่ธรรมเนียมใดๆ 

  สินค้าที่ละเมิดอาจถกูท าลายได้เมื่อมีผู้ อ้างสิทธิร้องขอ แต่ส านกังานศุลกากรต้องได้รับอนุญาตเป็น
หนงัสือจากเจ้าของสินค้าหรือผูน าเข้าเสียก่อน แต่อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตัิ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะลงมือท าลายสินค้า
ละเมิด ถ้าหากวา่ไมม่ีเจ้าของสนิค้ามาคดัค้านภายในเวลาที่ก าหนดเมื่อได้รับค าขอรับความคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว: 

  หากว่าส านักงานศุลกากรพบสินค้าต้องสงสยัว่ามีการละเมิดและเจ้าของสิทธิ ได้ท าการยืนค าร้อง
ขอรับความคุ้มครอง แล้ว ส านกังานจะด าเนินการดงันี:้ 

  1.   กกักนัสนิค้าหรือยดึไว้ชัว่คราว และบอกกลา่วแก่ผู้ เป็นเจ้าของสนิค้าหรือผู้น าเข้า 

 2. แจ้งต่อผู้ เป็นเจ้าของสินค้าหรือผู้น าเข้าหรือผู้ ได้รับการระบุช่ือในค าขอ ให้ทราบถึงปริมาณ
และประเภทของสนิค้า   

 3.   ติดตอ่กบัผู้ เป็นเจ้าของหากได้รับการร้องขอ และรายงานถึงช่ือและที่อยูข่องผู้ รับของ ผู้สง่ของ 
ผู้น าเข้า และแหลง่ที่มาของสินค้าถ้าหากทราบ ทัง้นีเ้พื่อช่วยให้เจ้าของทราบแน่ว่าสิทธิใน
ทรัพย์สนิทางปัญญาของตนถกูละเมิดหรือไม่ 

 4.   เจ้าของสทิธิหรือบคุคลที่เก่ียวข้องในขัน้ตอนการน าเข้าอาจขอเข้าตรวจสอบสนิค้าได้ 

  บคุคลที่มีช่ือระบไุว้ในค าขอ ควรติดต่อกบัผู้ประสานงานทางเจ้าหน้าที่ศลุกากรเพื่อยืนยนัว่าสินค้านัน้
เป็นละเมิดจริงหรือไม่ ซึ่งขัน้ตอนนีแ้ล้วแต่ผู้ประสานงานและบคุคลผู้มีช่ือจะตกลงกนั โดยอาจต้องมีการตรวจดลูกัษณะ
ทางกายภาพของสินค้า หรือเก็บไว้เป็นตวัอย่าง หรือบนัทึกภาพถ่ายไว้ และควรมีผู้ เช่ียวขาญที่สามารถแยกแยะความ
แตกตา่งสนิค้าจริงและสนิค้าปลอมแปลงหรือละเมิดออกจากกนัได้ และส านกังานควรมีข้อมลูในการติดต่อบคุคลเหลา่นี ้
ได้โดยไมช่กัช้า 

  ถ้าเจ้าของสทิธิเห็นวา่สทิธิของตนได้รับการละเมดิและต้องการให้ส านกังานศลุกากรท าการยดึสนิค้าไว้ 
จะต้องแสดงให้ส านกังานศลุกากรแหง่สาธารณรัฐโปแลนด์เห็นวา่ตนได้ท าการฟ้องร้องด าเนินคดเีก่ียวกบัการละเมิดสทิธิ
ในทรัพย์สนิทางปัญญาของตนไว้แล้ว ไมว่า่ทางแพง่หรือทางอาญา โดยขัน้ตอนนีต้้องท าภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัท่ี
ได้รับค าบอกกลา่วจากส านกังานศลุกากรวา่สนิค้าได้ถกูกกัหรือยดึไว้ 
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2.  การเสนอเอกสารพิสจูน์ความเป็นเจ้าของลขิสทิธ์ิ 

  ให้เสนอไปท่ีส านกังานศลุกากร ทัง้นีย้งัไมม่ีแบบค าขอที่แนน่อน เนื่องจากทางส านกังานศลุกากรยงัอยู่
ในขัน้ตอนของการจัดท าแบบค าขอดังกล่าวโดยดัดแปลงจากแม่แบบของยุโรป จึงควรจัดท าค าขอให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของยโุรป (European Regulation) เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ศลุกากร 

3.  คา่ธรรมเนียมราชการส าหรับการยื่นค าขอ 

  ไมม่ีระบ ุ

4. เงินรางวลัส าหรับเจ้าหน้าที่ศลุกากรเพื่อคดีทีเ่ป็นผลส าเร็จ 

  ไมม่ีระบ ุ

5.  การกระท าการของเจ้าหน้าที่ศลุกากรตอ่สนิค้าที่มกีารละเมิด 

  สนิค้าที่ได้ยดึไว้จะถกูน าไปท าลายหลงัจากผู้น าเข้า/ผู้สง่ออกจ่ายคา่ปรับ 

  ไมม่ีระบจุ านวนครัง้การท าลายที่แนน่อนในแตล่ะปี สามารถท าลายได้ตลอดทัง้ปี ขึน้อยูก่บัจ านวนที่ยดึ
ได้ 

6. สนิค้าสว่นใหญ่อนัได้มีการละเมดิ ที่น าเข้า – สง่ออกผา่นช่องทางศลุกากร 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  สิ่งบนัทึกเสียง  สิ่งที่บนัทึกภาพ (videograms) ผลิตภณัฑ์ที่ถ่ายทอดออกมา
เป็นภาพ (Optical Carriers) 

7. ประเทศที่มีอตัราการน าเข้าสนิค้าอนัได้มีการละเมดิสงูที่สดุ 

  สาธารณรัฐประชาชนจีน,สหพนัธรัฐรัสเซีย, ประเทศตะวนัออกไกล ,ยเูครน และ ลทิวัเนีย 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ส านักงานตวัแทน 

1. หนว่ยงานรับผิดชอบ 

  ในประเทศโปแลนด์ ไมม่ีส านกังานลิขสทิธ์ิดแูลเร่ืองการให้ความคุ้มครองลขิสทิธ์ิโดยตรง แตจ่ะมี
องค์กรในการเรียกเก็บคา่ลขิสทิธ์ิและสทิธินกัแสดง ซึง่อยูภ่ายใต้การดแูลของกระทรวงวฒันธรรมและศิลป์แหง่ชาติ แหง่
ประเทศโปแลนด์  

  ในกรณีการด าเนินกระบวนการทางอาญา เก่ียวกบัการละเมิดลขิสทิธ์ินัน้ ผู้ เสยีหายสามารถร้องทกุข์
กบัเจ้าพนกังานต ารวจ และหลงัจากนัน้ ถ้าหากเจ้าพนกังานต ารวจพิจารณาแล้ว มีเหตอุนัสมควร ก็จะยื่นตอ่เจ้าพนกังาน
อยัการ เพื่อพิจารณาท าเป็นค าฟ้องยื่นตอ่ศาลตอ่ไป   

  ในกรณีการด าเนินกระบวนการทางแพง่ เก่ียวกบัการละเมดิลขิสทิธ์ินัน้ ผู้ เสยีหายสามารถยื่นค าฟ้องที่
ศาลได้โดยตรง  
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1. Customs Chamber Director 

Ul.Modilinska 4  

03-216 Warszawa, Poland 

Tel:  48 22 614 25 91 

Fax:  48 22 811 68 41 

2. World Intellectual Property Organization 

34 chemin des Colombettes 

P.O. Box 18 

CH-1211 Geneva 20 

Switzerland 

Tel:   41 22 338 9711 

Fax:   41 22 733 54 28 

E-mail:   wipo.mail@wipo.int 

Website:  www.wipo.org/pct/en 

3. The Central Police Headquaters  

Ul. Pulawska 148/150 

02-514 WARSZAWA 

Tel:   48-22-6210251 

Fax:   48-22-8488494 

Website:  www.kgp.gov.pl 

2. ส านกังานตวัแทน 

1. Baker & McKenzie LLP 

 Al.Armii Ludowej 26 

 00-609 Warsaw, Poland 

 Tel:    48 22 576 31 00 

 Fax:   48 22 576 32 00 

 Website:  www.bakernet.com 
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2. Kochanski Brudkowski & Partners 

 Partnership of Advocates and Legal Counselors 

 ul. Czeska 22A 

 03-902 Warsaw 

 Poland 

 Tel:  48 22 616 3761 

 Fax:  48 22 616 3762 

 E-mail: j.tumidajewicz@kochanskioffices.com.pl 

 Website: www.kochanskioffices.com.pl 

3. Drzewiecki, Tomaszek & Partners 

 Belvedere Plaza 

 Belwederska 23 

 00-761 Warszawa 

 Poland 

 Tel:  48 22 840 9500 

 Fax:  48 22 840 9510 

 E-mail: dumania@dt.com.pl 

4. Jan Wierzchon & Partnerzy 

 Biuro Patentow I Znakow Towarowych 

 Ul. Grzybowska 2/34 

 00-131 Warszawa, 

 Poland 

 Tel:  48 22 436 05 07 

 Fax:  48 22 436 05 02 

 E-mail: wiepart@pol.pl 

5. Patpol Ltd. 

 162J Nowoursynowska Street 

 P.O. Box 168 

 Warsaw 00-950 
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 Poland 

 Tel:  48 22 644 9657 

 Fax:  48 39 121 815 

 E-mail: patpol@patpol.com.pl 

6. Polservice 

 00-950 Warszawa 

 Chalubinskiego 8 

 P.O. Box 335 

 Poland 

 Tel:  48 22 830 0917 

 Fax:  48 22 830 0095/0972/0076 

 E-mail: polserv1@polservice.com.pl 

 

                                                        
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


