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Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the
Supreme Court
Supreme Court Judgment No. 19350/2557
Mr. Pornpol Aekutraporn
Plaintiff
Mrs. Nuthaya Apisitdaychachair, et al.,
Defendants
Subject: Infringement of Copyright Act
The Buddha face statute on a Bodhi leaf is a creative work of the artistic
work type, the characteristics of the sculptural work copyright of the Plaintiff and
the Buddha face statute on a Bodhi leaf of the First Defendant and sculpted by the
Second Defendant had very similar characteristics, if not carefully observed the
differences would not be identified as evidenced by the photo of the statute marked
Exhibit VorJor.1 compared with the photo of the statute marked Exhibit VorJor.2.
The Plaintiff notified the Department of Intellectual Property about the copy right
information of
the Buddha face statute on a Bodhi leaf of the artistic work type
on May 28, 2008 under the title “Kumkrong” and “Bodhi” as evidenced by the copies
of the certificates of notification of copyright, registration no. Sor2.1080 and
Sor2.4081. The First Defendant notified the Department of Intellectual Property
about the information of the Buddha face statute on a Bodhi leaf of the artistical
work type on February 22, 2010 by claiming that the work was created on November
18, 2009 as evidenced by the copy of the application for copyright notification no.
229625 regarding the sculptural work of Buddha face statute on a bohdi leaf created
by the two Defendants. After the Plaintiff created the sculptural work of Buddha face
statute on a Bohdi leaf, the Plaintiff introduced the sculpture technique to the Second
Defendant, therefore, there are adequate reasons to believe that the Second
Defendant sculpted the Buddha face statue on a Bohdi leaf by imitating or
reproducing the essential parts of the copyright sculptural work of Buddha face
statute on a Bodhi leaf of the Plaintiff without an authorization from the Plaintiff
because the sculptural work that the First Defendant asked the Second Defendant to
sculpt was so similar to the copyright sculptural work of the Plaintiff that if not
carefully observed the differences could not be identified among the said two
sculptural works. There are no sufficient grounds to believe that the Second
Defendant sculpted the Buddha face statute on a Bohdi leaf by her own initiation as
claimed by the First Defendant that there was an inspiration coming from
Phitsanulok province where the important Buddha Chinnaraj was located that
encouraged the Second Defendant to sculpt the Buddha face statute on a Bohdi leaf

(Translation)

which was an artifact of Sukhothai era. Even though the First Defendant notified the
Department of Intellectual Property about the copyright sculptural work of Buddha
face statute on a Bohdi leaf on February 22, 2010 as evidenced by the copy of the
application for copyright notification no. 229625, the two Defendants had not
acquired the copyright in the sculptural work that was made by infringing the
Plaintiff’s copyright in his sculptural work. When the First Defendant produced the
finished goods of Buddha face statute on a Bohdi leaf for sale as evidenced by three
photos of the Buddha face statute on a Bodhi leaf and ready to be sent to customers
which were found at the First Defendant’s home by the Plaintiff on the day of the
incident. The evidence adduced by the two Defendants is consistent with the
Plaintiff’s evidence, therefore, there are sufficient weight and reasons to be
admissible that the two Defendants jointly infringed the copyright by reproducing
the sculptural work copyright of Buddha face statute on a Bodhi leaf of the Plaintiff
for commerce which is an offence pursuant to section 69 paragraph two in
conjunction with section 27 (1) of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994) and
section 83 of the Criminal Code.
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คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 19350/2557

นายพรพล เอกอรรถพร
นางณัฐธยาน อภิสิทธิ์เดชาชัย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

โจทก
จําเลย

เรื่อง ความผิดตอพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
รู ป ป น พระพั ก ตร พ ระพุ ท ธรู ป บนใบโพธิ์ ซึ่ ง เป น งานสร า งสรรค ป ระเภทศิ ล ปกรรมลั ก ษณะงาน
ประติมากรรมอันมีลิขสิทธิ์ของโจทกกับรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ซึ่งจําเลยที่ 1 ผลิตโดยจําเลยที่ 2
เปนผูปนมีลักษณะคลายคลึงกันมาก หากไมสังเกตใหดีจะไมเห็นความแตกตางดังที่ปรากฏตามภาพถายวัตถุ
พยานหมายว.จ1
เปรียบเทียบกับภาพถายวัตถุพยานหมาย ว.จ.2
โจทก ได แ จ ง ข อ มู ล ลิ ข สิ ท ธิ์
ตอกรมทรั พย สิ น
ทางปญญาสําหรับงานประติมากรรมรูปปนพระ
พักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์
ไวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ในชื่อผลงาน “คุมครอง” และ “โพธิ์” ตามสําเนาหนังสือรับรองการแจง
ขอมูลลิขสิทธิ์ทะเบียนขอมูลเลขที่ ศ2.1080 และเลขที่ ศ2.4081 สวนจําเลยที่ 1 แจงขอมูลสิทธิ์สําหรับงาน
ประติมากรรมรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ไวตอกรมทรัพยสินทางปญญาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ
2553 โดยอ า งว าสรา งสรรค ขึ้ น เมื่ อ วัน ที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ตามสําเนาคํ าขอแจงขอมู ล ลิข สิท ธิ์เลขที่
229625 ซึ่งเปนการที่จําเลยทั้งสองไดสรางสรรคงานประติมากรรมรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์
หลังจากโจทกไดสรางสรรคงานประติมากรรมรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ โดยโจทกเปนผูแนะนํา
วิ ธี ก ารป น ขึ้ น รู ป ให แ ก จํ าเลยที่ 2 นั้ น มี น้ํ าหนั ก และเหตุ ผ ลให เชื่ อ ว าจํ าเลยที่ 2 ได ป น รู ป ป น พระพั ก ตร
พระพุทธรูปบนใบโพธิ์โดยลอกเลียนแบบหรือทําซ้ําจากงานประติมากรรมรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนโพธิ์
อันมีลิขสิทธิ์ของโจทกในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมไดรับอนุญาตจากโจทกเพราะงานประติมากรรมที่จําเลย
ที่ 1 ใหจําเลยที่ 2 ปนขึ้นนั้นคลายคลึงกับงานประติมากรรมอันมีลิขสิทธิ์ของโจทกมากจนหากไมสังเกตใหดีจะ
ไมอาจแยกแยะความแตกตางของงานประติมากรรมสองชิ้นดังกลาวได กรณีไมมีน้ําหนักและเหตุผลใหเชื่อวา
จําเลยที่ 2 ปนรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ดวยการริเริ่มขึ้นเองดังที่จําเลยที่ 1 อางวามีแรงบันดาลใจ
มาจากจังหวั ดพิ ษณุ โลก ที่ มีพระพุ ทธชิน ราชเป น พระพุทธรูป สําคัญ จึงใหจําเลยที่ 2 ปน รูป ปน พระพักตร
พระพุ ท ธรู ป บนใบโพธิ์เป น ศิ ล ปะสมั ย สุ โขทั ย แม จ ะปรากฏว าจํ าเลยที่ 1 ได แจ งขอ มู ล ลิ ขสิ ท ธิ์ สํ าหรั บ งาน
ประติมากรรมรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ตอกรมทรัพยสินทางปญญาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553
ตามสําเนา คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์เลขที่ 229625 ก็ไมทําใหจําเลยทั้งสองไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ในงานประติมากรรม
ที่ไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ในงานประติกรรมของโจทกเมื่อปรากฏวาจําเลยที่ 1 ไดผลิตสินคารูปปนพระพักตร
พระพุทธรูปบนใบโพธิ์ออกหมายจําหนายดังปรากฏตามภาพถายสินคารูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ที่
ผลิ ต เสร็ จ แล ว เตรี ย มส ง ให แ ก ลู ก ค า จํ า นวน 3 ภาพ ที่ โ จทก พ บในบ า นของจํ า เลยที่ 1 ในวั น เกิ ด เหตุ
พยานหลักฐานของโจทกประกับพยานหลักฐานของจําเลยทั้งสองที่นําสืบเจือสมกับพยานหลักฐานของโจทก
ดังกลาวจึงมีน้ําหนักและเหตุผลใหรับฟงไดวาจําเลยทั้งสองไดรวมกันละเมิดลิขสิทธิ์โดยทําซ้ํางานประติมากรรม
รูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์อันมีลิขสิทธิ์ของโจทกเพื่อการคาอันเปนความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 มาตรา 69 วรรคสอง ประกอบมาตรา 27 (1) และ ป.อ. มาตรา 83
(ปริญญา ดีผดุง – นวลนอย ผลทวี– ธัชพันธ ประพุทธนิติสาร)
อัญชุลี เมาะราษี – ยอ
สมจิตร ปอพิมาย – ตรวจ

