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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 
 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 19350/2557  นายพรพล เอกอรรถพร                                          โจทก 
                                                   นางณัฐธยาน อภิสิทธิ์เดชาชัย ท่ี 1 กับพวกรวม 2 คน      จําเลย  
     

เรื่อง ความผิดตอพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
 

         รูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ ซ่ึงเปนงานสรางสรรคประเภทศิลปกรรมลักษณะงาน
ประติมากรรมอันมีลิขสิทธิ์ของโจทกกับรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ซ่ึงจําเลยท่ี 1 ผลิตโดยจําเลยท่ี 2 
เปนผูปนมีลักษณะคลายคลึงกันมาก หากไมสังเกตใหดีจะไมเห็นความแตกตางดังท่ีปรากฏตามภาพถายวัตถุ
พยานหมายว.จ1           เปรียบเทียบกับภาพถายวัตถุพยานหมาย ว.จ.2 โจทกไดแจงขอมูลลิขสิทธิ์
ตอกรมทรัพยสิน ทางปญญาสําหรับงานประติมากรรมรูปปนพระ พักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์
ไวเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2551 ในชื่อผลงาน “คุมครอง” และ “โพธิ์” ตามสําเนาหนังสือรับรองการแจง
ขอมูลลิขสิทธิ์ทะเบียนขอมูลเลขท่ี ศ2.1080 และเลขท่ี ศ2.4081 สวนจําเลยท่ี 1 แจงขอมูลสิทธิ์สําหรับงาน
ประติมากรรมรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ไวตอกรมทรัพยสินทางปญญาเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 
2553 โดยอางวาสรางสรรคข้ึนเม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 ตามสําเนาคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์เลขท่ี 
229625 ซ่ึงเปนการท่ีจําเลยท้ังสองไดสรางสรรคงานประติมากรรมรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ 
หลังจากโจทกไดสรางสรรคงานประติมากรรมรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ โดยโจทกเปนผูแนะนํา
วิธีการปนข้ึนรูปใหแกจําเลยท่ี 2 นั้น มีน้ําหนักและเหตุผลใหเชื่อวาจําเลยท่ี 2 ไดปนรูปปนพระพักตร
พระพุทธรูปบนใบโพธิ์โดยลอกเลียนแบบหรือทําซํ้าจากงานประติมากรรมรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนโพธิ์
อันมีลิขสิทธิ์ของโจทกในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมไดรับอนุญาตจากโจทกเพราะงานประติมากรรมท่ีจําเลย
ท่ี 1 ใหจําเลยท่ี 2 ปนข้ึนนั้นคลายคลึงกับงานประติมากรรมอันมีลิขสิทธิ์ของโจทกมากจนหากไมสังเกตใหดีจะ
ไมอาจแยกแยะความแตกตางของงานประติมากรรมสองชิ้นดังกลาวได กรณีไมมีน้ําหนักและเหตุผลใหเชื่อวา
จําเลยท่ี 2 ปนรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ดวยการริเริ่มข้ึนเองดังท่ีจําเลยท่ี 1 อางวามีแรงบันดาลใจ
มาจากจังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีพระพุทธชินราชเปนพระพุทธรูปสําคัญ จึงใหจําเลยท่ี 2 ปนรูปปนพระพักตร
พระพุทธรูปบนใบโพธิ์เปนศิลปะสมัยสุโขทัยแมจะปรากฏวาจําเลยท่ี 1 ไดแจงขอมูลลิขสิทธิ์สําหรับงาน
ประติมากรรมรูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ตอกรมทรัพยสินทางปญญาเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2553 
ตามสําเนา คําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์เลขท่ี 229625 ก็ไมทําใหจําเลยท้ังสองไดมาซ่ึงลิขสิทธิ์ในงานประติมากรรม
ท่ีไดทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ในงานประติกรรมของโจทกเม่ือปรากฏวาจําเลยท่ี 1 ไดผลิตสินคารูปปนพระพักตร
พระพุทธรูปบนใบโพธิ์ออกหมายจําหนายดังปรากฏตามภาพถายสินคารูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์ท่ี
ผลิตเสร็จแลวเตรียมสงใหแกลูกคาจํานวน 3 ภาพ ท่ีโจทกพบในบานของจําเลยท่ี 1 ในวันเกิดเหตุ 
พยานหลักฐานของโจทกประกับพยานหลักฐานของจําเลยท้ังสองท่ีนําสืบเจือสมกับพยานหลักฐานของโจทก
ดังกลาวจึงมีน้ําหนักและเหตุผลใหรับฟงไดวาจําเลยท้ังสองไดรวมกันละเมิดลิขสิทธิ์โดยทําซํ้างานประติมากรรม
รูปปนพระพักตรพระพุทธรูปบนใบโพธิ์อันมีลิขสิทธิ์ของโจทกเพ่ือการคาอันเปนความผิดตาม 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  


