
(Translation) 
 

Supreme Court Judgment No. 8157/2560 
               Bangkok Broadcasting & TV Co., Ltd.    Plaintiff 
               Tricast Co., Ltd., et al.,                             Defendants 
Sections 32 and 33 of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994) 
 

               Although the facts in this case as adduced by the three Defendants that the 
three Defendants made the website “www.me.th” as a channel to enable the public 
to watch different programs via the website and could give scores to rank suitability 
of the television media was deemed a research work not for profit and could be 
considered an exception of copyright infringement pursuant to section 32 paragraph 
two (1) of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D 1994) but the exception under section 
32 paragraph two must be subject to section 32 paragraph one that any act against a 
copyright work of another person must not conflict with a normal exploitation of the 
copyright work by the copyright owner and must not unreasonably prejudice the 
legitimate interests of the author. According to the facts in this case the three 
Defendants took a broadcast work of the Plaintiff in this case to produce a movie 
and rebroadcasted the said movie in whole on the three Defendants’ website. Even 
though there was an acknowledgment of the Plaintiff’s right as the copyright owner 
but the three Defendants broadcasted the whole, not some parts or scenes,  broadcast 
work made by infringing the Plaintiff’s copyright, as a result, the three Defendants’ 
act unreasonably prejudiced the legitimate right of the Plaintiff and could not be 
deemed as reasonable copying or imitating some parts of the copyright work 
pursuant to section 33, therefore, the three Defendants’ act is not an exception of 
copyright infringement under section 32. 

               (Maitree Sriaroon – Prinya Deepadung – Maitree Suthepakul) 
                                                               Chattawan Umporn – summarized 
                                                   Watcharaphol Suntarasarntik - inspected  



คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8157/2560  

 บริษัทกรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากดั      โจทก 

  บริษัททรัยคาสท จํากดั กับพวก        จําเลย 

2พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 32, 33  
2 แมขอเท็จจริงในคดีนี้จะไดจากทางนําสืบของจําเลยท้ังสามวาจําเลยท้ังสามจัดทําเว็บไซต 
“2www.me.in.th” ขึ้นเพ่ือใชเปนชองทางใหประชาชนสามารถชมรายการตางๆ ท่ีเผยแพรทางเว็บไซต
และลงคะแนนจัดระดับความเหมาะสมของส่ือโทรทัศน ที่อาจถือวาเปนงานวิจัย อันมิใชการกระทําเพ่ือ
หากําไรท่ีอาจจะเขาขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 วรรคสอง (1) แหงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ก็ตาม แตขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32 วรรคสอง นั้นจะตองตกอยู
ภายใตบังคับของมาตรา 32 วรรคหนึ่งดวยวาการกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นนั้นจะตองไม
ขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิต์ามปกติของเจาของลิขสิทธิแ์ละไมกระทบกระเทือนถึง
สิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร ขอเท็จจริงท่ีปรากฏในคดีนี้ จําเลยท้ังสามนํา
งานแพรเสียงแพรภาพของโจทกท่ีพิพาทในคดีนี้ไปจัดทําภาพยนตรและนําไปแพรเสียงแพรภาพซ้ํา
ท้ังหมดในเว็ปไซตของจําเลยทั้งสาม แมจะมีการรับรูถึงสิทธิของโจทกผูเปนเจาของลิขสิทธิ์ก็ตาม แตการ
ที่จําเลยทั้งสามนํางานแพรเสียงแพรภาพที่ทําขึน้โดยละเมิดลิขสิทธิข์องโจทกไปเผยแพรทั้งหมดมใิชเพียง
บางสวนหรือบางตอน การกระทําของจําเลยทั้งสามจึงกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของ
โจทกเกินสมควร และไมอาจถือไดวาเปนการคัด ลอก หรือเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์เพียงบางสวนบางตอน
ตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 33 การกระทําของจําเลยท้ังสามจึงไมเขาขอยกเวนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32  

 (ไมตรี ศรีอรุณ – ปริญญา ดีผดุง – ไมตรี สุเทพากุล) 

ชัชตะวัน อัมพร – ยอ  

วัชรพล สุนทระศานตกิ – ตรวจ 
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