คูมือสิทธิของนักแสดง
บทนํา
กฎหมายที่กลาวถึงสิทธิของนักแสดงและเหตุผลของการคุม ครองสิทธิของนักแสดง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กลาวถึงลิขสิทธิ์1 และสิทธิของนักแสดง
เหตุผลประการหนึ่งของการใหความคุมครองแกนักแสดง คือ โดยทั่วไปแลว นักแสดงจะเปน
ผูถายทอดงานวรรณกรรมหรือ ศิล ปกรรม 2 เชน นัก รองจะเปนผูนํ างานดนตรีก รรม (คํา /เนื้อ รอ ง
ทํานอง) มาขับรองใหผูช มฟง ซึ่ง ถือ เปนการนํางานของผูส รา งสรรค (ผูแตงคํา/เนื้อรอ ง และ
ทํา นอง) มาขับ รอ งเพื่อ ใหเผยแพรกวางขวางออกไปสูสาธารณชน ดังนั้น นักแสดงจึงควรไดรับการ
คุมครองเชนเดียวกัน
วัตถุประสงคของคูมือนี้
คูมือสิทธิของนักแสดง มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักแสดงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของตน
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ และรูจักปกปองสิทธิของตนเอง รวมทั้งสรางความเขาใจแกนักแสดงใหสามารถ
บริหารสิทธิของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนําความรูดังกลาวไปใชในการเขาทําสัญญา
วาจางแสดง สัญญาโอน และอนุญาตใชสิทธิได
คูมือสิทธิของนักแสดงนี้ แบงเปน 5 สวน กลาวคือ
1) ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับสิทธิของนักแสดง
2) ประเด็นสําคัญและขอพิจารณาสําหรับการเขาทําสัญญาในการแสดง
3) ตัวอยางสัญญาวาจางศิลปนเฉพาะคราว
4) ตัวอยางสัญญาวาจางศิลปนเขาสังกัด
5) คําถามคําตอบที่นักแสดงควรรู

1

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทงานที่อยูในขายไดรบั ความคุมครองลิขสิทธิ์ โปรดดูวรรคหนึ่งของมาตรา 6 ประกอบมาตรา 4 ของ
พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
2
ถางานนัน้ ไดรับการคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ นักแสดง (และ/หรือผูจดั ใหมีการแสดงดังกลาว) ตองขออนุญาตจากเจาของสิทธินนั้ กอน
เวนแตจะเขาขอยกเวนตามกฎหมาย (สําหรับขอยกเวน โปรดดู มาตรา 32 – 43 ของ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฯ)
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สวนที่ 1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิของนักแสดง
1. นักแสดงคือใคร
ตามมาตรา 4 แหง พ.ร.บ. ลิขสิทธิฯ์ คําวา “นักแสดง” หมายถึง “ผูแสดง นักดนตรี นักรอง
นักเตน นักรํา และผูซึ่งแสดงทาทาง รอง กลาว พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด”
2. นักแสดงมีสิทธิอะไรบาง
มาตรา 44 และ 45 ของ พ.ร.บ. ลิขสิทธิฯ์ กลาวถึง สิทธิของนักแสดงไว ดังนี้
มาตรา 44 นักแสดงยอมมีสิทธิแตผเู ดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของตน
ดังตอไปนี้
(1) แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึง่ การแสดง เวนแตจะเปนการ
แพรเสียงแพรภาพหรือเผยแพรตอสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไวแลว
(2) บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว
(3) ทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือ
สิ่งบันทึกการแสดงที่ไดรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอนื่ หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวนการ
ละเมิดลิขสิทธิข์ องนักแสดงตามมาตรา 53
มาตรา 45 ผูใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งไดนําออกเผยแพรเพื่อวัตถุประสงค
ทางการคาแลว หรือนําสําเนาของงานนั้นไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรง ใหผนู นั้ จาย
คาตอบแทนที่เปนธรรมแกนักแสดง ในกรณีที่ตกลงคาตอบแทนไมได ใหอธิบดีเปนผูมีคําสั่งกําหนด
คาตอบแทน ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่งคูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวัน นับ
แตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
2.1 สิทธิตามมาตรา 44 คือ
2.1.1 สิทธิในการแสดงของตนทีย่ ังไมไดถูกบันทึกไว (การแสดงสด) นักแสดงจะมี
สิทธิแตเพียงผูเดียวในการแสดงของตน ดังตอไปนี้
(1) แพรเสียงแพรภาพ นักแสดงจะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการนําการแสดงที่
ยัง ไมไดบันทึกไวออกเผยแพรตอสาธารณชน โดยทางวิทยุกระจายเสียง ทางโทรทัศน หรือทางสื่อ
อื่ นๆ ที่ มี ลั กษณะคล ายกั น ดั งนั้ น หากมี ผูประสงค จะเผยแพร การแสดงดั งกล าวไม วาทั้ งหมดหรื อ
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บางสวนทางโทรทัศน เชน ถายทอดการแสดงละครเวที หรือถายทอดการแสดงคอนเสิรต เปนตน ตอง
ไดรับอนุญาตจากนักแสดงกอน มิฉะนั้นถือเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง
(2) เผยแพรตอสาธารณชน หากมีผูใดประสงคจะนําการแสดงใหปรากฏ
ตอสาธารณชนโดยการแสดงหรือโดยวิธีอื่นใด เชน การจัดใหคนเขาชมการแสดงคอนเสิรต เปนตน
ตองไดรับอนุญาตจากนักแสดงกอน
(3) บันทึกการแสดง นักแสดงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการบันทึกการแสดงของ
ตน หากมีผูประสงคจะบันทึกการแสดงดังกลาวไมวาทั้งหมดหรือบางสวนในรูปแบบใดๆ ก็ตาม เชน
เทป ซีดี วีซีดี และดีวีดี เปนตน ตองไดรับอนุญาตจากนักแสดงกอน
2.1.2 กรณีบุคคลอื่นไดบันทึกการแสดงของนักแสดง นักแสดงจะมีสิทธิในการ
ทําซ้ํา สิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูอื่นบันทึกไวในเฉพาะกรณี ดังตอไปนี้
(1)
ทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจาก
นักแสดง
นั ก แสดงมี สิ ท ธิ แ ต เ พี ย งผู เ ดี ย วในการทํ า สํ า เนางานไม ว า ทั้ ง หมดหรื อ
บางสวนจากตนฉบับหรือสําเนาสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงตาม
ขอ 2.1.1 (3) (สิ่งบันทึกการแสดงที่ทําขึ้นโดยละเมิดสิทธิของนักแสดง) หากมีผูใดประสงคจะทําซ้ําสิ่ง
บันทึกการแสดง ดังกลาวตองไดรับอนุญาตจากนักแสดงกอน
ตัวอยาง นาย ก ไดแอบถายวีดีโอการแสดงคอนเสิรตของนาย ข แลวนํา
ออกจํ า หน ายเช นนี้ ถือ ว านาย ก ละเมิ ดสิทธิ นั กแสดงของนาย ข นาย ข จึ งมี สิทธิฟอ งรอ งเรี ย ก
คาเสียหายจากการกระทําดังกลาว และหากมีผูใดประสงคจะทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงดังกลาวตอง
ไดรับอนุญาตจากนักแสดงกอน
ข อ สั ง เกต หาก นาย ก ได บั น ทึ ก การแสดงโดยได รั บ อนุ ญ าตจาก
นักแสดง จะถือวานาย ก เปน เจาของลิขสิทธิ์ในสิ่งบันทึกการแสดงดังกลาว ดังนั้น หากนักแสดง
หรือบุคคลใดประสงค จะทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่ นาย ก ไดบันทึกไว ตองไดรับอนุญาตจากนาย
ก กอน มิฉะนั้น จะถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของนาย ก
(2) ทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอื่น
กรณีนี้ นักแสดงอนุญาตใหผูอื่นบันทึกการแสดงของตนเพื่อวัตถุประสงค
อยา งหนึ่ง แลว ผู ไ ดรับ อนุญ าตหรือ บุค คลอื ่น จะทํา ซ้ํา สิ่ง บัน ทึก การแสดงเพื ่อ วัต ถุป ระสงคอื ่น
นอกจากวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตไมได
ตั ว อย า ง นาย ก ได รั บ อนุ ญ าตจากนั ก แสดงให บั น ทึ ก การแสดงเพื่ อ
การศึ กษา เชน นี้ห ากนาย ก หรือ ผู ห นึ่ง ผู ใ ดประสงคจ ะทํา ซ้ํ า สิ ่ง บัน ทึก การแสดงดัง กลา วเพื ่อ
ออกจําหนายตองไดรับอนุญาตจากนักแสดงกอน
(3) ทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวนการละเมิดสิทธิของนักแสดง
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กรณีมีผูบันทึกการแสดง (การแสดงสด) ของนักแสดงไวโดยไมไดรับ
อนุญาต แตการบันทึกดังกลาวเขาขอยกเวนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เชน บันทึกการแสดงเพื่อใชดูเปนการ
สวนตัว หรือเพื่อประโยชนในการศึกษาโดยไมไดหากําไร เปนตน เชนนี้ผูบันทึกการแสดงดังกลาว
สามารถกระทําไดโดยไมตองไดรับอนุญาตจากนักแสดง แตการทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงดังกลาวเปน
สิทธิของนักแสดง ผูทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงจึงตองไดรับอนุญาตจากนักแสดงกอน มิฉะนั้นถือวาละเมิด
สิทธิของนักแสดง
ตัวอยาง นาย ก ไดบันทึกการแสดงคอนเสิรตของ นาย ข เพื่อการศึกษา
หรื อเพื่ อชมเป นการส วนตั วโดยไมหากํ าไร เช นนี้ ไม ถื อว านาย ก ละเมิดสิ ทธิ นักแสดงของ นาย ข
เนื่องจากเขาขอยกเวนการละเมิดสิทธิของนักแสดง แตหาก นาย ก หรือบุคคลอื่นประสงคจะทําซ้ําสิ่ง
บันทึกการแสดงดังกลาวตองไดรับอนุญาตจาก นาย ข กอน
2.2 สิทธิตามมาตรา 45 คือ
นักแสดงจะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากผูที่นําตนฉบับหรือสําเนาสิ่งบันทึกเสียงการแสดง
(เทป หรือซีดีที่บันทึกเสียงการแสดง) ไปใชเพื่อวัตถุประสงคทางการคา ใน 2 กรณี ดังนี้
(1) ใชแพรเสียงตอสาธารณชนโดยตรง เพื่อวัตถุประสงคทางการคา ไดแก การแพร
เสียงจากสิ่งบันทึกเสียงการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง
(2) ใชเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรง เพื่อวัตถุประสงคทางการคา ไดแก การเปด
สิ่งบันทึกเสียงการแสดงในสถานประกอบกิจการธุรกิจการคา เชน รานอาหาร โรงแรม หรือสถานบันเทิง
เปนตน
ทั้งนี้ หากไมสามารถตกลงคาตอบแทนกันได พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ไดใหอํานาจอธิบดี
กรมทรัพยสินทางปญญา กําหนดคาตอบแทนดังกลาว โดยคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในทางธุรกิจ
ซึ่งคูกรณีสามารถอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการลิขสิทธิ์ไดภายใน 90 วัน โดยคําสั่งของ
คณะกรรมการลิขสิทธิ์ถือเปนที่สุด
ขอสังเกต นักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเฉพาะการนําสิ่งบันทึกเสียงการ
แสดง (เชน เทป ซีดี) ออกเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรงเทานั้น ทั้งนี้ ไมรวมถึงการนําสิ่งบันทึกการ
แสดงที่มีภาพการแสดงปรากฏอยูดวย คือ งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี) ออกเผยแพรตอสาธารณชน
โดยตรงดวย
ตัวอยาง นาย ก เปนผูประกอบกิจการรานอาหาร ไดนําเทปของ บริษัท ข มาเปด
ใหบริการลูกคาในรานอาหารของตน เชนนี้นอกจาก นาย ก ตองจายคาตอบแทนใหกับ บริษัท ข
เจา ของลิข สิท ธิ์ง านสิ ่ง บัน ทึก เสีย ง และนัก แตง เพลงเจา ของลิข สิท ธิ ์ง านดนตรีก รรม (เนื ้อ รอ ง
ทํานอง) แลว นาย ก ตองจายคาตอบแทนที่เปนธรรมใหกับนักรองในอัลบั้มเพลงดังกลาวดวย
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หมายเหตุ สิทธิของนักแสดงตามขอ 2.1 และสิทธิไดรับคาตอบแทนตามขอ 2.2
ดังกลาวขางตนเปนสิทธิที่นักแสดงจะพึงไดรับตามกฎหมาย แตนักแสดงสามารถไดรับคาตอบแทนอื่นๆ
นอกจากที่กฎหมายกําหนดได โดยการทําสัญญาตกลงกับคูสัญญา เชน ทําสัญญากับเจาของลิขสิทธิง์ าน
ภาพยนตร หรือ ละครโทรทัศน ใหจายคาตอบแทนใหแกนักแสดงจากการนํางานภาพยนตร หรืองาน
ละครโทรทัศน ไปออกอากาศซ้ํา เปนตน
2.3 สิทธิในการอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตามขอ 2.1 และ ขอ 2.2
นักแสดงสามารถอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม ขอ 2.1 ไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เชน
อนุญาตใหแพรเสียงแพรภาพการแสดง บันทึกการแสดง หรือทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดง รวมทั้งอนุญาต
ใหผูอื่นจัดเก็บคาตอบแทนจากผูที่นําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงไปแพรเสียง หรือเผยแพรตอสาธารณชน
โดยตรง ตามขอ 2.2 เปนตน
2.3.1 แบบการอนุ ญาต การอนุ ญาตจะทํ าเป นหนั งสื อ หรื ออนุ ญาตด วยวาจาก็ ได
อยางไรก็ดีเพื่อปองกันกรณีพิพาทที่จะเกิดขึ้นภายหลัง นักแสดงควรทําสัญญาอนุญาตเปนหนังสือลง
ลายมือชื่อทั้ง 2 ฝาย คือ ผูอนุญาต และผูไดรับอนุญาต
2.3.2 ระยะเวลาการอนุญาต การอนุญาตจะกําหนดระยะเวลาหรือไมก็ได อยางไรก็ดี
การอนุญาต ควรกําหนดเงื่อนไข และระยะเวลาใหชัดเจน เพื่อปองกันกรณีพิพาทที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
2.3.3 ผลของการอนุญาต เมื่ออนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิแลวนักแสดงสามารถใชสิทธิดังกลาว
เองได หรืออนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิดังกลาวอีกก็ได เวนแตสัญญาอนุญาตไดกําหนดเปนอยางอื่น
ตัวอยาง นักแสดงอนุญาตให นาย ก บันทึกการแสดงคอนเสิรตของตน เชนนี้
นักแสดงสามารถบันทึกการแสดงของตนได หรืออนุญาตใหผูอื่นบันทึกการแสดงดังกลาวอีกก็ได เวน
แตสัญญาที่ตกลงไวกบั นาย ก หามไว หรือมีเงื่อนไขอื่น
2.4 สิทธิในการโอนสิทธิที่เกิดจากการแสดงของตนตาม ขอ 2.1 และ 2.2
นักแสดงสามารถโอนสิทธิที่เกิดจากการแสดงของตนตาม ขอ 2.1 และ 2.2 ใหแกบุคคล
อื่นไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน การโอนสิทธิของนักแสดงสามารถแบงได 2 กรณี ดังนี้
2.4.1 การโอนโดยนิติกรรม นักแสดงสามารถทําสัญญาโอนสิทธิทั้งหมดหรือบางสวน
ของตนใหแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได
แบบการโอน ตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อทั้ง 2 ฝาย คือ ผูโอนและผูรับโอน
ระยะเวลาการโอน การโอนจะกําหนดระยะเวลา หรื อกําหนดตลอดอายุการ
คุมครองสิทธิของนักแสดงก็ได ทั้งนี้ หากโอนสิทธิของนักแสดงไปโดยไมไดกําหนดระยะเวลาไวจะถือ
วาโอน 3 ป
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ผลของการโอน เมื่อโอนสิทธิของนักแสดงไปแลว นักแสดงจะไมมีสิทธิใช หรือ
อนุญาต หรือโอนสิทธิดังกลาวใหแกผูอื่นไดอีก เวนแตระยะเวลาการโอนที่ตกลงไวไดสิ้นสุดลง หรือ
ครบกําหนด 3 ป ในกรณีโอนโดยไมไดกําหนดระยะเวลา
ตัวอยาง นักแสดงทําสัญญาโอนสิทธิการบันทึกการแสดงคอนเสิรตของตนทั้งหมด
ใหแกนาย ก มีกําหนดระยะเวลา 5 ป เชนนี้ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวนักแสดงไมมีสิทธิในการ
บัน ทึ กการแสดงดัง กลา ว และไมส ามารถโอนสิท ธิใ นการบัน ทึก การแสดง หรือ อนุญ าตใหผูอื ่น
บันทึก การแสดงดังกลาว ทั้งนี้ หากนักแสดงหรือผูใดประสงคจะบันทึกการแสดงของตนตองไดรับ
อนุญาตจากนาย ก กอน เวนแตกําหนดเวลาโอนไดสิ้นสุดลงแลว
2.4.2 การโอนทางมรดก เมื่อนักแสดงถึงแกความตาย สิทธิของนักแสดงอันไดแก
สิทธิทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดบันทึกไวโดยไมไ ดรับอนุญาตจากนักแสดง หรือ ไดรับ อนุญาต
เพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวนการละเมิดสิทธิของนักแสดงตาม
ขอ 2.1.2 และสิทธิไดรับคาตอบแทนจากผูที่นําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงไปแพรเสียงหรือเผยแพร
ตอสาธารณชนโดยตรงตามขอ 2.2 จะตกทอดแกทายาทตามลําดับชั้น ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย โดยทายาทจะมีสิทธิอันเกิดจากการแสดงดังกลาวเชนเดียวกับนักแสดง ภายในกําหนดอายุ
การคุมครองสิทธิ ของนักแสดง
3. สิทธิของนักแสดงเกิดขึ้นเมื่อใด
สิทธิของนักแสดงไดรับความคุมครองเชนเดียวกับงานลิขสิทธิ์อื่นๆ คือ คุมครองทันทีนับแตมี
การแสดงเกิดขึ้นโดยไมตองจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุมครองตามกฎหมาย ซึ่งสิทธิดังกลาวไดให
ความคุมครองทั้งในประเทศ และตางประเทศที่เปนภาคีความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญาที่
เกี่ยวกับการคา
ตัวอยาง นาย ก นักแสดงสัญชาติไทยไปแสดงคอนเสิรตในประเทศญี่ปุนซึ่งเปนประเทศภาคี
ความตกลงวา ดวยสิทธิในทรัพ ยสินทางปญญาที่เ กี่ย วกับ การคา เชน นี้สิท ธินักแสดงของ นาย ก
ยอม ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ดังนั้น หากมีผูประสงคจะบันทึกการแสดงดังกลาว ตองไดรับ
อนุญาตจาก นาย ก กอน
4. ในกรณีทกี่ ารแสดงมีนักแสดงหลายคนนักแสดงจะบริหารจัดการสิทธิของตนอยางไร
กรณีมีนักแสดงหลายคนในการแสดงชุดเดียวกัน เชน วงดนตรี 1 วง มีนักรองและนักดนตรี
มากกวา 1 คน เปนตน เชนนี้นักแสดงดังกลาวสามารถแตงตั้งตัว แทนเพื่อมาบริหารจัดการสิทธิ
นักแสดงแทนตนก็ ได โดยตัวแทนดั งกลาวจะเปนบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลก็ได และอาจเป น
นักแสดงดวยกันหรือไมก็ได ทั้งนี้ การแตงตั้งตัวแทนควรทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อนักแสดงและ
ตัวแทน
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ตัวอยาง วงดนตรี A ประกอบดวยนักรองและนักดนตรีมากกวา 1 คน เชนนี้บุคคลในวง
ดนตรีดังกลาวอาจแตงตั้งคนใดคนหนึ่งในวง หรือบุคคลอื่นในการบริหารจัดการสิทธิของตน เชน
เปนตัวแทนอนุญาตใหผูอื่นบันทึกการแสดง หรือตัวแทนในการเจรจาตกลงคาตอบแทนจากผูที่นํา
สิ่งบันทึกการแสดงไปเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรงแทนคนอื่นในวงดนตรี เปนตน
5. คุณสมบัติของนักแสดงที่ไดรบั ความคุม ครอง
คุณสมบัติของนักแสดงที่ไดรับความคุมครองแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้
5.1 คุณสมบัติของนักแสดงที่จะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในงานแสดงตาม ขอ 2.1
(1) นักแสดงมีสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย หรือ
(2) การแสดง หรือสวนใหญของการแสดงเกิดขึ้นในประเทศไทย หรือในประเทศที่เปน
ภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
5.2 คุณสมบัติของนักแสดงที่จะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากผูที่แพรเสียงการแสดงตามขอ 2.2
(1) นักแสดงมีสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยในขณะที่มีการบันทึกเสียง
การแสดง หรือในขณะที่เรียกรองสิทธิ หรือ
(2) การบันทึกเสียงการแสดง หรือสวนใหญของการบันทึกเสียงการแสดงเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย หรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศ
ไทยเปนภาคีอยูดวย
6. นักแสดงจะมีสิทธิในการแสวงหาประโยชนจากการแสดงของตนนานเทาใด
นักแสดงจะมีสิทธิในการแสวงหาประโยชน จากการแสดงของตนภายในกําหนดอายุการ
คุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้
6.1 อายุการคุมครองสิทธิแตผเู ดียวในงานแสดงตามขอ 2.1
(1) ในกรณีที่ไมมีการบันทึกการแสดง จะมีอายุ 50 ป นับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มี
การแสดง
ตัวอยาง นาย ก แสดงคอนเสิรตเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2549 สิทธิของนักแสดง จะไดรับ
ความคุมครองตั้ งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2549 แตการนับอายุการคุ มครองจะเริ่มนั บตั้งแต วันที่ 31
ธันวาคม 2549 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2599
(2) ในกรณีที่มีการบันทึกการแสดง จะมีอายุ 50 ป นับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการ
บันทึกการแสดง
6.2 อายุการคุมครองสิทธิไดรับคาตอบแทนจากผูที่แพรเสียงการแสดงตอสาธารณชน ตามขอ
2.2 จะมีอายุ 50 ป นับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการบันทึกการแสดง
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หมายเหตุ ในกรณีอายุการคุมครองสิทธิของนักแสดงไดสิ้นสุดลงแลว ผูหนึ่งผูใดประสงค
จะทํ าซ้ํ าสิ่ งบั นทึ กการแสดง แพร เสี ยงแพร ภาพการแสดง หรื อแพร เสี ยงจากสิ่ งบั นทึ กการแสดงต อ
สาธารณชน โดยตรง สามารถกระทําไดโดยไมตองขออนุญาตและจายคาตอบแทนใหแกนักแสดง
7. การกระทําอยางไรถือเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง
การกระทําที่ถือเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง ไดแก การกระทําอยางหนึ่งอยางใดตาม ขอ
2.1 โดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดง เชน การแพรเสียงแพรภาพการแสดง การบันทึกแสดง และ
การทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดง รวมทั้งการแพรเสียงจากสิ่งบันทึกเสียงการแสดงตอสาธารณชนโดยตรง
ตามขอ 2.2 โดยไมไดเสียคาตอบแทนใหแกนักแสดง เปนตน
8. ผูทลี่ ะเมิดสิทธิของนักแสดงมีโทษตามกฎหมายอยางไร
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ไดกําหนดโทษสําหรับผูละเมิดสิทธิของนักแสดงไว คือ ปรับตั้งแต
20,000 บาท – 200,000 บาท แตถาไดกระทําเพื่อการคา จะมีโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือน – 4 ป
หรือปรับตั้งแต 100,000 บาท – 800,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
9. เมื่อมีการละเมิดสิทธิของนักแสดงตองดําเนินการอยางไร
ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง นักแสดงสามารถเลือก
วิธีการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาวได ดังนี้
9.1 การใชสทิ ธิทางศาล
(1) ดําเนินคดีอาญา โดยแจงความรองทุกขตอเจาพนักงานตํารวจ เพื่อใหเจาพนักงาน
ตํารวจรวบรวมพยานหลักฐานและนําตัวผูกระทําความผิดมาสอบสวนขอเท็จจริง เพื่อพิสูจนความผิด
ตามที่กลาวหา และสรุปสํานวนสงพนักงานอัยการเพื่อฟองรองคดีตอศาล หรือฟองรองคดีตอศาลเอง
เพื่อใหผูกระทําผิดรับโทษทางอาญา (ปรับและ/หรือจําคุก) โดยตองแจงความรองทุกข หรือฟอง
คดีอาญาตอศาลภายใน 3 เดือน นับแต รูถึงการกระทําผิด และรูตัวผูกระทําผิด
อนึ่ง นักแสดงสามารถฟองคดีอาญาไดเอง โดยตองดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด
หมายเหตุ เมื่อศาลมี คํา พิพ ากษาให ปรับผูกระทําผิดแลว นักแสดงจะได รับ
คาปรับกึ่งหนึ่งของจํานวนคาปรับที่ศาลกําหนด ทั้งนี้ หากนักแสดงเห็นวาคาปรับที่ไดรับไมเพียงพอกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนักแสดงสามารถฟองรองคดีแพงเพื่อเรียกรองคาเสียหายจากการกระทําดังกลาว
ไดอีก
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(2) ดําเนินคดีแพง โดยฟองรองตอศาลเปนคดีแพง เพื่อเรียกคาเสียหายจากการ
กระทําดังกลาว โดยตองฟองตอศาลภายใน 3 ปนับแตรูถึงการกระทําผิดและรูตัวผูกระทําผิด
9.2 การระงับขอพิพาท
(1) ตกลงประนีประนอมยอมความ โดยทําเปนสัญญาประนีประนอมยอมความเพือ่ ชดใช
คาเสียหายจากการกระทําดังกลาว การทําสัญญาประนีประนอมยอมความสามารถกระทําไดตลอด
ระยะเวลากอนคดีถึงที่สุด ทั้งนี้ กรณีที่ไดยื่นฟองคดีตอศาลแลวควรทําสัญญาประนีประนอมตอหนาศาล
หรือ
(2) ยื่นขอพิพาทดังกลาวใหอนุญาโตตุ ลาการเปนคนกลางในการระงับขอพิพาทที่
เกิดขึ้นตามขอบังคับกระทรวงพาณิชยวาดวยอนุญาโตตุลาการดานทรัพยสินทางปญญา
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สวนที่ 2
ประเด็นสําคัญและขอพิจารณาสําหรับการทําสัญญาในการแสดง
การทําสัญญาในการแสดง มีประเด็นสําคัญและขอควรพิจารณาในการทําสัญญาที่นักแสดง
ควรพิจารณา ดังตอไปนี้
1. ลักษณะงานและระยะเวลาที่วาจาง คูสัญญาควรระบุใหชัดเจนในสัญญา หรือเอกสาร
แนบทายสัญญา
ขอสังเกต หากไมกําหนดระยะเวลาการวาจางใหชัดเจนอาจเกิดปญหาเรื่องการตีความได
เช น กรณี ก ารรั บ งานภายหลั ง หมดอายุ ข องสั ญ ญา อาจมี ป ญ หาในสั ญ ญาที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง ซึ่ ง
คูสัญญาจะสามารถใชขอตกลงตามสัญญาเกามาใชอางอิงตอไปไดหรือไม และในกรณีการวาจาง
ศิลป นเขา สั งกั ด สัญญาดังกล าวควรกําหนดจํ านวน / ปริมาณงาน ให ชั ดเจนด วยว าในช วงเวลาที่
กําหนดในสัญญาตองมีงานแสดงจํานวนเทาใด
2. คูสัญญา ตองพิจารณาใหชัดเจนในตัวสัญญาวา คูสัญญาประกอบดวยใครกับใคร หรือ
บริษัทใดและผูลงนามในสัญญามีอํานาจในการลงนามผูกพันตัวคูสัญญาหรือไม อยางไร
ขอสังเกต 1. การเปนคูสัญญากับบริษัทในเครือ อาจทําใหไมสามารถฟองรองบริษัท
ใหญใหรับผิดตามสัญญาไดเนื่องจากบริษัทใหญไมไดเปนคูสญ
ั ญาโดยตรงที่ตองผูกพันตามสัญญา
2. ในกรณีคูสัญญาเปนนิติบุคคล ควรตรวจสอบในหนังสือรับรองนิติบุคคล
ดวยวาผูใดมีอํานาจลงนามเพื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น
3. คาตอบแทน ควรพิจารณาฐานที่จะนํามาคิดคาตอบแทน คือ คาตอบแทนไมควรกําหนด
เพดานขั้นสูง แตควรกําหนดเพดานขั้นต่ําซึ่งจะทําใหเปนผลดีกับนักแสดงมากกวา
4. สิทธิและหนาที่ คูสัญญาควรกําหนดใหชัดเจน
ขอสังเกต ขณะทําสัญญาอาจระบุเรื่องการโอนลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงไวในสัญญา
ดวย กรณีนี้คูสัญญาตองพิจารณาใหรอบคอบวา ตองการใหสัญญาครอบคลุมในประเด็นนี้หรือ ไม
เพียงใด
5. การเลิกสัญญา แบงออกเปน 3 กรณี คือ
5.1 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญา
5.2 เมื่อเสร็จงานตามที่ตกลงไว
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5.3 บอกเลิกสัญญา
- มีเหตุบอกเลิกตามกฎหมาย หรือตามขอสัญญา
- ไมตองมีเหตุบอกเลิก เชน กําหนดไวในสัญญาวาสามารถบอกเลิกสัญญา
ไดโดยการบอกกลาวลวงหนา
ขอสังเกต
1. สัญญาที่กําหนดใหบอกเลิกได โดยบอกกลาวลวงหนานั้น มีทั้งขอดีและขอเสีย
กลาวคือ นักแสดงสามารถเปลี่ยนสังกัดไดหากมีสังกัดอื่นใหคาตอบแทนที่ดีกวา แตในทางกลับกัน
บริษัท ก็สามารถบอกเลิกจางนักแสดงไดเชนกัน
2. สัญญาวาจางนักแสดงควรกําหนดเหตุบอกเลิกสัญญาในกรณีผูวาจางลมละลาย
ดวย ซึ่งหากไมกําหนดเหตุดังกลาวไวในสัญญาแลว อาจบอกเลิกสัญญาไมได และจะทําใหเกิดปญหา
ในการเรียกรองคาตอบแทนในภายหลังได

