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บทคัดยอ 

อาชีพนักแสดงน้ันมีลักษณะเปนวิชาชีพซึ่งแตกตางจากลูกจางทั่วไป ซึ่งควรจะมีบท

กฎหมายพิเศษมาคุมครองอาชีพนักแสดงเปนการเฉพาะ  แตเมื่อไมมีบทกฎหมายพิเศษกําหนดไวเปน

การเฉพาะแลวจึงตองนําบทกฎหมายที่มีอยูมาปรับใชเปนกรณีไป โดยสัญญาจางนักแสดงน้ันอาจแบง

ไดเปน 2 ประเภท คือสัญญาจางนักแสดงแบบสัญญาจางทําของและสัญญาจางนักแสดงแบบสัญญา

จางแรงงาน โดยสวนใหญในการทําสัญญาระหวางผูผลิตหรือนายจางกับนักแสดงน้ันจะนําสัญญา

สําเร็จรูปมาใชทําสัญญาระหวางกันเพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการทําธุรกิจ โดยฝายนายจาง

หรือผูผลิตซึ่งมีอํานาจการตอรองที่สูงกวาจะเปนผูกําหนดขอสัญญาตางๆเอาไวลวงหนากอนแลว 

นักแสดงมีเพียงสิทธิที่จะเลือกเขาทําสัญญาสําเร็จรูปน้ันหรือไมเทาน้ัน จึงเปนเหตุใหเกิดขอสัญญาที่ไม

เปนธรรมเกิดขึ้นในสัญญาสําเร็จรูปที่จัดทําขึ้นโดยฝายนายจางหรือผูผลิต โดยวิทยานิพนธฉบับน้ีได

ทําการศึกษาขอสัญญาที่ใชกันอยูจริงในอุตสาหกรรมบันเทิง และพบความไมเปนธรรมในขอสัญญาใน

ปญหาดังตอไปน้ี คือ 

1.) ปญหาการกําหนดใหโอนสิทธิทุกประการในสิทธินักแสดงและสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญาใหตกเปนของฝายนายจาง  นายจางหรือผูผลิตมักจะกําหนดขอสัญญาใหนักแสดงน้ันโอนสิทธิ

ทุกประการในทรัพยสินทางปญญาใหนายจางหรือผูผลิตน้ันมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการที่จะใช

ประโยชนหรือกระทําการอ่ืนใดกับงานแสดงของนักแสดง แตกลับมิไดกําหนดใหนักแสดงมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนอยางใดบางจากการนําสิ่งบันทึกการแสดงไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย การนําไปฉายซ้ํา

หรือการนําไปขายยังตางประเทศสรางรายไดมหาศาลใหแกผูผลิตอยางไมมีที่สิ้นสุด นักแสดงน้ันมีสิทธิ
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เพียงไดรับคาตอบแทนขั้นตนเพียงเทาน้ัน จึงเปนประเด็นวา นักแสดงน้ันควรจะไดรับคาตอบแทนที่

สมเหตุสมผลเชนกันจากสิ่งบันทึกการแสดงที่นายจางนําไปหาประโยชนในเชิงพาณิชย 

2.) ปญหาขอจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน  จะมีขอสัญญาจํากัด

ไมใหนักแสดงน้ันสามารถไปรับงานจากตางคายหรือจากผูจัดคนอ่ืนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากทาง

คายที่ตนสังกัดกอน  แตในขณะเดียวกันทางคายหรือผูจัดน้ันก็มิไดกําหนดปริมาณงานและ

คาตอบแทนเอาไวในสัญญา ทําใหนักแสดงน้ันไมสามารถที่จะรูวาตนเองน้ันจะไดรับคาตอบแทน

เทาใด จะมีงานมากนอยเพียงใด  ดังน้ัน หากมีขอสัญญาที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางานที่มาก

เกินสมควร กฎหมายขอสัญญาที่ไมเปนธรรมควรจะเขามาเยียวยาความไมเปนธรรมโดยใหศาล

สามารถปรับลดขอสัญญาน้ันใหมีผลเทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณี 

3.) ปญหาการเลิกและการตออายุสัญญา ในสัญญาจางนักแสดงแบบมีสังกัด มักมีขอ

สัญญาที่กําหนดใหสิทธิการบอกเลิกสัญญาฝายเดียวโดยฝายนายจางหรือสังกัดไวเทาน้ัน และมี

ขอกําหนดใหสัญญาน้ันมีผลตออายุสัญญาไปโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาตามที่ระบุไว โดยหาก

นักแสดงมีความประสงคตองการไมใหมีการตอสัญญาโดยอัตโนมัติ เปนหนาที่ของนักแสดงที่จะตอง

บอกกลาวทางคายใหทราบลวงหนาเอง มิเชนน้ันสัญญาจะมีผลผูกพันตอเน่ืองไปโดยอัตโนมัติ ดังน้ัน

หากมีขอสัญญาที่มีการเลิกหรือตออายุสัญญาอันไมเปนธรรมเกิดขึ้น  ควรที่จะนํากฎหมายขอสัญญาที่

ไมเปนธรรมเขามาปรับใชเยียวยาโดยใหเปนหนาที่ของศาลที่จะสามารถปรับลดขอสัญญาน้ันใหมีผล

เทาที่เปนธรรมและเพียงพอ 

4.) ปญหาการกําหนดเบ้ียปรับที่สูงเกินสวน  นายจางหรือผูผลิตมักกําหนดเบ้ียปรับ

เอาไวเปนจํานวนที่สูงเกินสวน อาจเปนเพราะนายจางตองการกําหนดใหเบ้ียปรับน้ันสูงเอาไวกอน

เพ่ือใหครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และตองการใหนักแสดงน้ันเกรงกลัวไมกลาที่จะทํา

การใดๆ ที่มีลักษณะเปนการผิดสัญญา แตอยางไรก็ตามเบ้ียปรับเหลาน้ันก็เปนจํานวนที่มากเกิน

ความสามารถที่นักแสดงจะชําระได ดังน้ันหากเกิดขอพิพาทขึ้น กฎหมายขอสัญญาที่ไมเปนธรรมให

อํานาจศาลสามารถปรับลดเบ้ียปรับที่สูงเกินสวนใหมีจํานวนที่สมควรและเพียงพอแกกรณี 

5.) ปญหาขอสัญญาอ่ืนๆ ในสัญญานักแสดงแตละฉบับน้ันมีขอสัญญาผูกมัดคูสัญญากัน

แตกตางกันไปแลวแตกรณี อาจมีขอสัญญาอ่ืนๆที่อาจสรางความไมเปนธรรมใหแกนักแสดง ดังน้ัน

หากมีความไมเปนธรรมเกิดขึ้น กฎหมายขอสัญญาที่ไมเปนธรรมใหศาลสามารถปรับลดใหขอสัญญา

น้ันมีผลเทาที่เปนธรรมและเพียงพอ 

จากการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูเขียนพบวาวิธีหน่ึงที่อาจใชในการแกไขความ

เปนธรรมในการทําสัญญาของเหลานักแสดง  น่ันก็คือ นักแสดงในตางประเทศไดรวมตัวกันขึ้นเปน

สมาคมนักแสดงเพ่ือสรางความคุมครองและสรางอํานาจการตอรองใหแกนักแสดง ใหนายจางทํา
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สัญญาโดยใชขอกําหนดสัญญามาตรฐานจากสมาคมนักแสดงเขาไวในการทําสัญญา เปนมาตรฐานขั้น

ตํ่าที่นายจางจะตองมอบใหนักแสดง  นักแสดงจะตองไมยอมรับงานจากนายจางที่หยิบยื่นขอสัญญาที่

ตํ่ากวาขอกําหนดสัญญามาตรฐาน พรอมทั้งจัดทําขอตกลงที่มีผลใหนักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

อันเกิดจากการใชประโยชนเชิงพาณิชยในสิ่งบันทึกการแสดงและในดานอ่ืนๆ อยางสมเหตุสมผลยิ่งขึ้น  

ซึ่งหากนํามาเปนแนวทางดําเนินการสําหรับประเทศไทยนาจะเปนประโยชนอีกทางหน่ึง 

นอกจากน้ัน  ผูเขียนยังเห็นวาการสรางกลไกในการระงับขอพิพาทของนักแสดงกับ

นายจางหรือผูผลิตแบบอนุญาโตตุลาการนาจะแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที เพราะ

การฟองรองโดยใชกลไกของศาลตามปกติน้ัน  ตองดําเนินไปตามข้ันตอนที่กฎหมายกําหนดไวและใช

ระยะเวลานาน จึงอาจไมสามารถเยียวยาไดทันทวงที  ดังน้ันการระงับขอพิพาทแบบอนุญาโตตุลาการ

โดยใหนักแสดงและนายจาง ไดแตงต้ังบุคคลที่สามซึ่งอาจเปนบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนที่ทั้ง

สองฝายตกลงกันใหทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทตามที่ตกลงกันไวในสัญญา  นาจะเปนวิธี

ที่รวดเร็วและสามารถนําผูที่มีความรูหรือผูทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิง มาเปนผูตัดสินช้ีขาดขอพิพาท 

เพราะอาชีพนักแสดงน้ันเปนวิชาชีพอยางหน่ึง ซึ่งหากผูที่เคยไดทํางานหรือมีประสบการณในวงการ

บันเทิงน้ันจริงๆมาเปนผูพิจารณาและช้ีขาดขอพิพาทจึงนาจะเปนผลที่เหมาะสมและเปนธรรมไดเปน

อยางดี 
 

คําสําคญั: ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม, สิทธินักแสดง, สัญญานักแสดง, สญัญาสําเร็จรูป, นักแสดง     
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ABSTRACT 

Actors have some unique characters in their professions and such 

characters make them differ from other kinds of occupations and employees. 

Therefore, there should be a set of special law to protect their rights.  Nonetheless, 

there is yet to enforce any special law to protect this profession, law enforcers thus 

resort to adopt some existing laws that are deemed suitable for each case.  Contracts 

for hiring actors can be divided into two type, which are the Work Made for Hire 

Contract and the employment contract.  Under normal circumstances, Adhesion 

contracts are used between the producers as the employers and the actors as the 

employees for both parties’  convenience.  By using the adhesion Contract, the 

employers hold more bargaining powers, since they can predetermine and pre-regulate 

each term on the contracts as they satisfy.  Whereas, the actors can only choose to 

accept or not to accept such a whole contract.  This is finally posing to the unfair 

adhesion Contracts which are determined only by employers or producers. This thesis 

has studied some existing contracts which have been adopted in the media industry 

and this thesis has found out four unfair issues, as followed: 

1.) The first problem is the assignments of all actors’  rights and their 

intellectual property rights solely to the employers.  The employers or the producers 

usually determine the terms in the contract that the employees or the actors must 

assign all their rights and intellectual property rights to the employers. The employers 
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will solely hold the actors’ rights and can later exploit those rights of their own accord. 

The terms usually do not include any agreement on further payment to the actors 

despite the commercial exploitation of their works. Although, the recorded performed 

works are either rerun or resold in the International platforms, which can endlessly 

prompt a huge amount of income to the producers, the actors only receive their initial 

payments and consideration because of the determined terms. This poses to the issue 

that the actors should also receive some further emolument from the commercial 

exploitation of their rights and intellectual property rights by the employers. 

2.) The second problem is on the limitation of rights and freedom in the 

career.  There are agreements and terms that forbid the actors to be hired by other 

companies or producers without their original companies’ permission.  However, the 

employers usually do not specify workloads and the amount of rewards that the actors 

would receive on the contracts, they thus cannot estimate their own incomes and 

workloads.  Should there are contracts that irrationally limit the freedom and rights in 

careers, the Unfair Contract Terms should come into effect by the court’s adjustments 

of each case of the unfair contracts. 

3.) The third problem is on the termination and renewal of contracts. 

Under employment contracts for some actors who are under control by their 

companies, there are usually terms reserving rights for employers to terminate the 

contracts. Moreover, under those contracts, there are also terms which automatically 

renew such contracts when they are expired.  In the case that the actors do not wish 

to renew the contracts, they are required to inform the company in advance by 

themselves.  Otherwise, the contracts will be automatically renewed.   In this sense, 

should there are terms which unfairly terminate or renew contracts, the Unfair Contract 

Terms should come into effect by the court’s adjustments of each case of the unfair 

contracts. 

4.) The forth problem is on the irrational high penalty.  Employers or 

producers usually determine irrational high penalty on the contracts.  This might be 

because, they wish to set exceeding penalty to cover the potential loss, as well as to 

prevent actors from breaching the contracts. Yet, such penalty is too high and beyond 

http://dict.longdo.com/search/emolument


(6) 

 

actors’  abilities to pay.  Thus, should there are disputes over the issues, the Unfair 

Contract Terms should come into effect by the court’s adjustments of the fees in each 

case of the unfair contracts. 

5.) The last issue is on other miscellaneous problems on actors’ contracts. 

On each actors’ contract, there are different terms of obligations depending on each 

case and contract. Thus, there might be other kinds of terms which are unfair to actors. 

Should there is any term which unfairly treats actors, the Unfair Contract Terms should 

come into effect by the Court’s adjustments of each case of the unfair contracts. 

This thesis has studied the phenomenon and found out that, one of the 

solutions for resolving the unfair contracts used with actors is the gathering of actors 

to establish the Association of Actors and Actresses in some other countries. Such 

association can help actors protect themselves and build their own bargaining power. 

The members in the association would unitedly determine the standard terms for 

dealing with employers and negotiate with the employers to be obliged to use the 

terms issued and agreed by the association as the basic terms and contracts for the 

whole industry.  The actors, on the other hand, should not accept any job offered by 

the employers who provide the contracts that are under the association’ s standards. 

Moreover, the association should determine some agreements for actors to receive 

some further rational emolument from the commercial exploitation of their rights and 

intellectual property rights by the employers. Should the media industry in Thailand 

adopts this solution, the issue will be effectively resolved.  

Furthermore, another solution which can be fruitfully and timely 

productive to the industry is to build a mechanism for settlement of disputes between 

actors and employers or producers by adopting the arbitration.  This is because, filing 

cases to the Court might take longer time, thus it will not timely resolve and remedy 

the problems and disputes at play.  By adopting the arbitral clause to settle the 

disputes, both parties can appoint their third-parties, who can be either the individuals 

or a group of people, to make a decision on and arbitrate for the case, as agreed on 

the contracts by both parties. This method can be timely done and it can be done by 

inviting honorable figures in the media industry to arbitrate for the cases.  Inviting 

http://dict.longdo.com/search/emolument
https://dict.longdo.com/search/arbitrate%20for
https://dict.longdo.com/search/arbitrate%20for
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honorable performing artists to arbitrate for the case can be one of the best, fairest 

and most effective solutions, since they have been highly experienced in the field. 

 

Keywords: Unfair Contracts, Actors’ Rights, Actors’ Contracts, Adhesion Contracts, 

Actors 

 

https://dict.longdo.com/search/arbitrate%20for
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เน่ืองจากไดรับความกรุณาและการช้ีแนะที่

เปนประโยชนจากกรรมาธิการวิทยานิพนธทุกทาน ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรวัฒน 

จันทโชติ ที่ใหเกียรติรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และไดใหความรู คําปรึกษา คําแนะนําและ

ช้ีแนะแนวทางแกไขปญหา รวมทั้งแกไขขอบกพรองตางๆ ซึ่งลวนเปนประโยชนตอการจัดทํา

วิทยานิพนธฉบับน้ี 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรศักด์ิ มณีศร ที่กรุณารับเปนประธานกรรม

การวิทยานิพนธ โดยใหคําแนะนําและความรูที่เปนประโยชนอยางย่ิง และขอขอบพระคุณ ดร. วิมล

เรขา ศิริชัยราวรรณ ที่กรุณารับเปนกรรมการวิทยานิพนธ และสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษา 

คําแนะนํา และช้ีแนวทางอันเปนประโยชนตอการจัดทําวิทยานิพนธฉบับน้ี 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรศักด์ิ มณีศร ที่เปนผูจุดประกายในการจัดทํา

วิทยานิพนธเรื่องน้ี พรอมทั้งใหคําแนะนําและช้ีแนะแนวทางในการจัดทําวิทยานิพนธรวมถึงกรุณาเปน

ประธานกรรมการวิทยานิพนธฉบับน้ี ขอขอบคุณคุณญาณิก โรจนาวรรณ คุณชโรบล เรียงสุวรรณ คุณ

สิริกานต ภูพงศ คุณนันทวรรณ ศรีวรางคณนา คุณเบญจวรรณ อารตเนอร คุณมาติกา อรรถกรศิริโพธ์ิ 

คุณปุณยาพร พูลพิพัฒน คุณเบญจวรรณ สนธิไชย รวมไปถึงคุณปยะปาณ ตรียานันท เพ่ือนรวมช้ัน

เรียนที่คอยชวยเหลือ ทุกๆ ทานใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนอยางย่ิงแกผูเขียน ตลอดจนถามไถ 

ชวยเหลือสนับสนุน และใหกําลังใจในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับน้ี  ทายที่สุดขอขอบคุณครอบครัวที่

คอยสนับสนุนและสงเสริม รวมทั้งเปนกําลังใจในทุกๆดาน จนทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงได

ดวยดี 

สุดทายน้ี ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอการศึกษา

และในทางวิชาการ หากวิทยานิพนธฉบับน้ีมีขอบกพรองประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวเพ่ือปรับปรุง

แกไขในการศึกษาครั้งตอไป 

 

 

 นางสาวแพรสลิน เชาวลิต 
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1 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคญัของปญหา 

 

เมื่อเศรษฐกิจและสังคมไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว  อุตสาหกรรมตางๆก็เติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว

ไปตามๆกันรวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงดวยเชนกัน  อุตสาหกรรมบันเทิงน้ันเติบโตขึ้นเปนอยางมาก

ในชวงทศวรรษที่ผานมาจะเห็นไดวาอุตสาหกรรมบันเทิงตางๆ ไมวาจะเปนสื่อทางโทรทัศน วิทยุ โรง

ภาพยนตรหรือการติดตอแบบไรสารผานระบบ 3G หรืออินเตอรเน็ต  เรียกไดวาอุตสาหกรรมบันเทิง

น้ันไดเขาไปแทรกแซงอยูตามสื่อตางๆเหลาน้ีแทบทั้งสิ้นและมีการไดรับการตอบรับมากข้ึนทุกวัน ดัง

จะเห็นไดจากการขยายตัวและเติบโตของธุรกิจบันเทิงตางๆ ไมวาจะเปนละครโทรทัศน  คลื่นวิทยุ

บันเทิงตางๆ ภาพยนตร รวมไปถึงการเติบโตอยางมากของชองโทรทัศนแบบที่เรียกเก็บคาบริการ 

หรือที่เราเรียกวา เคเบ้ิลทีวี (Cable TV) จึงทําใหวงการบันเทิงน้ันต่ืนตัวและเติบโตเปนอยางมาก 

นอกจากน้ีเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวพรอมดวยยุคพัฒนาเทคโนโลยีระบบดิจิตอลเเบบไรสาย ผลิตภัณฑ

หรือสินคาจากธุรกิจตางๆ ยอมตองการการประชาสัมพันธและการโฆษณาที่เพ่ิมมากขึ้น จึงสงผล

มาถึงอาชีพที่เราเรียกวา "อาชีพดารานักแสดง" โดยจะประกอบไปดวย  ดารา นักแสดง  นักรอง  

นางแบบ นายแบบ  นักแสดงประกอบ  นักแสดงแทน (Stunt) หรือนาย/นางแบบโฆษณาเปนตน โดย

ในรายงานฉบับน้ีจะรวมเรียกอาชีพตางๆในวงการบันเทิงน้ีวา  "นักแสดง" 

แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติน้ัน อุตสาหกรรมบันเทิงหรือวงการบันเทิงน้ันเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็วและไดรับการตอบรับเปนอยางมาก อาชีพดารานักแสดงน้ันถือเปนอาชีพที่ไดรับการยอมรับใน

วงสังคมอยางเห็นไดชัดในปจจุบัน  แตในความเปนจริงน้ัน อาชีพดารานักแสดงหรือวงการบันเทิงน้ัน

กลับไมไดรับการดูแลคุมครองเทาใดนัก อาจเปนเพราะอาชีพดารานักแสดงในประเทศไทยไมมีบท

กฎหมายที่จะใหความคุมครองอาชีพดารานักแสดงเปนการเฉพาะดังเชนอาชีพอ่ืนๆ ทั้งๆที่อาชีพดารา

นักแสดงน้ันถือเปนอาชีพวิชาชีพอยางหน่ึง ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกตางจากวิชาชีพอ่ืนๆทั่วไป  น่ัน

หมายความวาอาชีพดารานักแสดงน้ันหากเกิดปญหาข้ึน ก็ยอมตองนําบทกฎหมายที่มีอยูแลวมาปรับ

ใชเพ่ือแกไขปญหา ทั้งๆที่ในบางคร้ังบทกฎหมายเหลาน้ันอาจไมตรงกับเจตนา ไมตรงกับทางปฏิบัติ

หรือปกติประเพณีที่แทจริงของอาชีพนักแสดงหรือไมตรงกับพฤติการณที่เกิดข้ึนจริง  แตเมื่อไมมีบท

กฎหมายเฉพาะสําหรับอาชีพนักแสดง  ดังน้ันจึงตองเปนไปตามบทกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน   
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นอกไปจากน้ี วงการบันเทิงน้ันเปนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอยางหน่ึง จึงนํามาซึ่งชองทางของ

การเอารัดเอาเปรียบจากผูที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจที่เหนือกวา นักแสดงน้ันไมไดมีอํานาจในการ

ตอรองมากนัก เพราะในการที่จะดํารงอาชีพนักแสดงไดน้ันก็ยอมขึ้นอยูกับผูวาจาง นายจาง หรือ

เจาของคายหรือสังกัด  นักแสดงจะมีงานอยางตอเน่ืองหรือไมน้ันขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไมวาจะเปน

ช่ือเสียง ความนิยมจากผูชม นิสัยใจคอ ภาพลักษณ  ฝมือและความรับผิดชอบในการทํางาน และรวม

ไปถึงการเปนที่รักของคายหรือสังกัด  ดังน้ันนักแสดงจะมีงานอยางตอเน่ืองหรือไมน้ันมิไดขึ้นอยูกับตัว

นักแสดงเองเพียงอยางเดียว แตตองขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมอ่ืนๆดวย ซึ่งในความเปนจริงน้ันนักแสดง

หนาใหมยอมเกิดขึ้นอยูเสมอ  จึงอาจกลาวไดวา ถึงแมอาชีพนักแสดงเปนอาชีพที่ไดรับความนิยม

ชมชอบ ไมตองงอใคร มีช่ือเสียงโดงดัง  แตในทางความเปนจริงแลว นักแสดงน้ันจะตองเปนฝายที่งอ

หรือตองอยูในโอวาทของสังกัดหรือคาย หรือนายจาง  มิฉะน้ันแลวอาจจะไมไดรับงานซึ่งจะนํามาซึ่ง

การลดลงของความนิยมชมชอบและหายไปจากวงการในที่สุด  ดวยปจจัยเชนน้ีเองจึงเปนที่มาของการ

ที่นายจางหรือเจาของคายหรือสังกัดจึงมีอํานาจการตอรองที่เหนือกวาและทําใหนักแสดงน้ันอยูใน

ฐานะที่ดอยกวาหรือมีอํานาจการตอรองที่ดอยกวาทําใหเกิดการทําสัญญาที่เรียกวา "สัญญาจํายอม" 

ขึ้นในรูปแบบของสัญญาสําเร็จรูป 

สัญญาสําเร็จรูปที่ใชกันในวงการบันเทิงในปจจุบันน้ัน คือสัญญาทั่วไปดังเชนสัญญาปกติ เมื่อ

มีคําเสนอและคําสนองถูกตองตรงกันสัญญาก็เกิดขึ้น แตสัญญาสําเร็จรูปน้ันมีความพิเศษตรงที่ สัญญา

สําเร็จรูปน้ัน เปนสัญญาลายลักษณอักษรที่คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไดรางสัญญาน้ันไวลวงหนาแลว 

และไดนํามาใชใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงทําสัญญา โดยเน้ือหาของสัญญาในสวนที่เปนเน้ือสาระสําคัญ

น้ัน คูสัญญาฝายที่รางสัญญาไดกําหนดไวลวงหนาแลว เหลือเพียงแคชองวางสําหรับใหคูสัญญาที่จะ

เขาทําสัญญาน้ันเติมรายละเอียดลงในชองวาง สัญญาก็มีผลผูกพันคูสัญญาสมบูรณ ซึ่งสะดวก รวดเร็ว

และงายตอการเขาทําสัญญา จึงนิยมนํามาใชกันในปจจุบันเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการทําธุรกิจ 

รวมไปถึงการนํามาใชในการทําสัญญาจางนักแสดงดวยเชนกัน 

 นักแสดงน้ันอาจแบงได 2  ประเภท คือ นักแสดงแบบมีสังกัดหรือคาย และนักแสดงอิสระ

แบบที่ไมไดมีสังกัดหรือคาย โดยในทางปฏิบัติน้ัน หากนักแสดงมีความประสงคที่จะเขาเปนนักแสดง

ในสังกัดหรือคายไหน ก็ยอมตองเขาทําสัญญาเพ่ือผูกมัดวาตนเปนนักแสดงในสังกัดหรือคายน้ัน  โดย 

เมื่อมีเจตนาทั้งคําเสนอคําสนองตรงกันทั้งทางคายหรือสังกัดกับนักแสดงแลว  ก็เพียงแคเขาทําสัญญา

สําเร็จรูปกันไดเลย  โดยสัญญาที่ใชน้ัน  ทางคายจะเปนผูจัดเตรียมสัญญาไวเรียบรอยลวงแลว  ซึ่งมี

เน้ือหาเหมือนกันทุกประการกับสัญญาของนักแสดงคนอ่ืนๆในคายเดียวกัน เรียกวาเปนลักษณะของ

สัญญาสําเร็จรูป มีเน้ือหาเหมือนกันหมดทุกประการและใชสําหรับทุกคน เพียงแตเปลี่ยนช่ือผูที่

ตองการจะเขาทําสัญญาในฐานะนักแสดงเทาเทาน้ัน เพียงแคน้ีก็สัญญาก็มีผล ดังน้ันจึงเห็นไดวา 
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นักแสดงน้ันไมไดมีอํานาจในการตอรองเน้ือหาหรือขอสัญญาใดๆ เลย ทั้งที่จริงแลวนักแสดงสามารถ

ตอรองได แตนักแสดงนองใหมในวงการที่ยังไมไดมี่ช่ือเสียงหรือนักแสดงหนาเกาที่ไมคอยมีผลงานแลว 

ก็มักจะไมใชสิทธิในการตอรองขอตกลงในสัญญาวาจางเน่ืองจากกลัววาทางสังกัด คาย หรือผูวาจาง 

จะไมพอใจและจะไมวาจางตน 

นอกจากน้ี กรมทรัพยสินทางปญญา โดยคุณเศรษฐา ศิริฉายาและนักกฎหมายกลุมหน่ึงได

เคยชวยกันรางสัญญาตนแบบที่เปนสัญญาจางนักแสดงมาตรฐานเอาไว แตตามขอเท็จจริงพบวา ไม

คอยมีนักแสดงนําสัญญาตนฉบับน้ีไปใชในการตอรองมากนักเชนน้ีจึงนํามาซึ่งขอสัญญาตางๆในเน้ือหา

สัญญาซึ่งเขาลักษณะของสัญญาที่ไมเปนธรรมอันจะไดศึกษาตอไป   

 นอกจากน้ี  ยังมีสัญญาอีกประเภทหน่ึงซึ่งเปนสัญญานักแสดงที่มีลักษณะการเขาทําสัญญา

เพ่ือผลสําเร็จของงานเปนช้ินไปเรียกวา สัญญาจางนักแสดงแบบสัญญาจางทําของ  ซึ่งเน้ือหาของงาน

น้ันจะเปนการทําสัญญาเพ่ือผลสําเร็จของงานเปนช้ินไป  มีระยะเวลาที่สั้นหรืออาจเพียงเพ่ือผลสําเร็จ

ของงานช้ินหน่ึงเทาน้ัน  เชน  สัญญาโฆษณา  สัญญาจางงานอีเวนท (Event)  สัญญาจางเพ่ือการ

แสดงละครเปนเร่ือง  สัญญาจางเพ่ือการเลนภาพยนตรเปนเรื่องๆไป  เหลาน้ีเปนตน  จัดอยูในกลุม

ของสัญญาที่มิไดมีผลผูกพันระยะยาว เพียงแตผูกพันกันในชวงระยะเวลาสั้นๆ  ซึ่งสัญญาเหลาน้ี

ในทางปฏิบัติแลว ทางฝายผูวาจางจะเปนผูรางสัญญาเชนกัน  โดยกําหนดรายละเอียดไวแลว

เรียบรอยออกมาเปนสัญญา  นักแสดงเพียงแคกรอกขอความบางสวนลงไปเทาน้ัน  สัญญาก็มีผล

ผูกพันสมบูรณ  ซึ่งสวนใหญแลวนักแสดงก็มิไดมีสิทธิเรียกรองตอรองในเน้ือหาสัญญาอีกเชนกัน  

เพราะกลัววาจะไมไดรับงานและจะถูกตําหนิวาเปนบุคคลที่เรื่องมาก อีกทั้งผูวาจางสามารถเปลี่ยนตัว

นักแสดงที่จะวาจางไดทุกเมื่อหากยังมิไดมีการลงช่ือในสัญญา นํามาซึ่งการไมกลาตอรองอีกเชนเคย 

การที่นายจางหรือคายน้ันไดกําหนดขอสัญญาเอาไวลวงหนา จึงทําใหจุดเริ่มตนของการไม

เปนธรรมน้ันเน่ืองมาจากการใชสัญญาสําเร็จรูป เพราะฝายผูรางสัญญาน้ันยอมตองกําหนดใหขอ

สัญญาน้ันเปนไปเพ่ือประโยชนทางฝายผูรางเองมากที่สุด จึงนํามาซึ่งเน้ือหาของขอสัญญาที่ไมเปน

ธรรม แตเมื่อขอกําหนดในเน้ือหาน้ันมิไดฝาฝนตอกฎหมายและมิไดขัดตอศีลธรรมอันดีและความสงบ

สุขของประชาชน ดังน้ันหากเกิดกรณีพิพาทขึ้น จึงตองอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยขอ

สัญญาที่ไมเปนธรรมเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน โดยอาศัยอํานาจาตามพระราชบัญญัติวาดวย

ขอสัญญาที่ไมเปนธรรมใหอํานาจศาลในการวิเคราะหและวินิจฉัยความเปนธรรมของขอสัญญาและให

มีผลเพียงเทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณี 

เมื่อสัญญาจางนักแสดงเปนสัญญาทางแพง จึงอยูในหมวดของเอกเทศสัญญา จึงเห็นไดวา 

คูสัญญาสามารถตกลงแตกตางจากที่กฎหมายบัญญัติไวอยางไรก็ไดขึ้นอยูกับความสมัครใจของ
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คูสัญญาตราบเทาที่ขอตกลงน้ันไมขัดตอกฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน  ดังน้ันสวนที่นาหวงใยคือ หากเราปลอยใหเปนไปตามแนวปฏิบัติในวงการบันเทิงที่เคยทํา

กันมา นัยวานักแสดงหรือศิลปนอาจไมไดรับความคุมครองอยางเปนธรรมและเพียงพอ จึงบตองนํา

หลักอีกสวนหน่ึงมาชวย น่ันคือ กฎหมายขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 

โดยปญหาที่ผูเขียนจะนํามาศึกษาถึงความไมเปนธรรมในสัญญาจางนักแสดงน้ัน จะศึกษา

ปญหาดังตอไปน้ี 

1. ปญหาการการกําหนดใหโอนสิทธิทุกประการในสิทธินักแสดง 

ปญหาการกําหนดใหโอนสิทธิทุกประการในสิทธินักแสดงใหตกเปนของฝายนายจางหรือ

ผูผลิต จากการรวบรวมตัวอยางสัญญานักแสดงที่ใชกันจริงในวงการบันเทิง พบวานายจางหรือผูผลิต 

จะกําหนดขอสัญญาใหนักแสดงน้ันโอนสิทธิทุกประการในทรัพยสินทางปญญาใหนายจางหรือผูผลิต

น้ันมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการที่จะใชประโยชนหรือกระทําการอ่ืนใดกับงานแสดงของนักแสดงน้ัน ซึ่ง

ทําใหนักแสดงน้ันมิอาจเรียกรองหรืออาจพึงสงวนสิทธิที่ตนเองพึงอาจสงวนไวในสิทธิบางประการ 

รวมถึงมิไดกําหนดใหนักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากการนําสิ่งบันทึกการแสดงการละครหรือ

งานแสดงของนักแสดงอันนักแสดงน้ันไดมีสวนรวมในการสรางสรรคงานแสดงขึ้นมา ไปใชประโยชน

ในเชิงพาณิชย การนําไปฉายซ้ํา หรือการนําไปขายใหแกตางประเทศ ซึ่งสรางมูลคาหรือรายได

มหาศาลใหแกผูผลิตอยางไมมีที่สิ้นสุด แตมิไดมีขอกําหนดใหคาตอบแทนแกนักแสดงบางแตอยางใด 

จึงเปนประเด็นวาหากผูผลิตน้ันสามารถนําสิ่งบันทึกการแสดงไปใชหาประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยาง

ไมมีที่สิ้นสุด แตนักแสดงน้ันมีสิทธิเพียงไดรับคาตอบแทนขึ้นตนเพียงเทาน้ัน รวมถึงเมื่อไมมีบท

กฎหมายใดรองรับสิทธิของนักแสดงในเร่ืองน้ี จึงเปนเร่ืองที่ทําใหไมมีนายจางใดหยิบย่ืนการมอบ

คาตอบแทนเพ่ิมเติมใหแกนักแสดง จึงเปนที่นาคิดวา นักแสดงน้ันนาจะไดรับคาตอบแทนบางเชนกัน

ในการหาประโยชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่นายจางนําไปหาประโยชนในเชิงพาณิชย และหากไมมี

บทกฎหมายใดบังคับเอาไว นักแสดงจะตองทําเชนไรเพ่ือสงวนสิทธิที่นักแสดงพึงมีในงานที่เขามีสวน

ในการรวมสรางสรรคผลงานใหปรากฎสูสายตาประชาชน 

2. ปญหาขอจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางาน 

ปญหาขอจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานน้ัน ในสัญญาจางนักแสดงจะมี

ขอสัญญากําหนดใหจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน การจํากัดไมใหนักแสดงน้ัน

ไมสามารถไปรับงานจากตางคายหรือจากผูจัดคนอ่ืนได การจะรับงานใดจะตองไดรับอนุญาตจากทาง

คายกอน แตในขณะเดียวกันขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นน้ัน ทางคายหรือผูจัดน้ันก็มิไดกําหนดปริมาณงาน

และคาตอบแทนเอาไวในสัญญา ทําใหนักแสดงน้ันไมสามารถที่จะรูวาตนเองน้ันจะไดรับคาตอบแทน
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เทาใด จะมีงานหรือไม มากนอยเพียงใด ดังน้ันหากมีขอสัญญาที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางาน

ที่มากเกินสมควรจนนักแสดงอาจเสียหายหรือไดรับความเดือนรอน นักแสดงควรทําเชนไรและมีบท

กฎหมายใดคุมครองและใหความเปนธรรมแกนักแสดง 

3. ปญหาการเลิกและการตออายุสัญญา 

ในสัญญาจางนักแสดงแบบมีสังกัดหรือสัญญาจางนักแสดงที่มีลักษณะเปนสัญญาจางแรงงาน

น้ัน จะมีขอสัญญาที่ผูกพันกันเปนระยะเวลาหลายป ทําใหนักแสดงตองเปนนักแสดงในสังกัดน้ันเปน

เวลายาวนานและมักมีขอสัญญาที่กําหนดใหสิทธิการบอกเลิกสัญญาโดยฝายนายจางเอาไวหากเกิด

เหตุการณตามที่ระบุไวในสัญญา แตมักมิไดระบุเหตุในการเลิกสัญญาโดยฝายนักแสดงเอาไว และสวน

ใหญจะมีขอกําหนดใหสัญญาน้ันมีผลตอสัญญาโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาตามที่ระบุไว โดย

หากนักแสดงมีความประสงคตองการไมใหมีการตอสัญญาโดยอัตโนมัติ เปนหนาที่ของนักแสดงที่

จะตองบอกกลาวทางคายใหทราบลวงหนาเอง มิเชนน้ันสัญญาจะมีผลผูกพันตอสัญญาโดยอัตโนมัติ 

ดังน้ันหากมีขอสัญญาที่มีการเลิกหรือตออายุสัญญาอันไมเปนธรรม หรือมีผลใหนักแสดงน้ันมีภาระ

หนักขึ้นกวาที่ควรจะเปน นักแสดงจะทําเชนไรไดบาง และบทกฎหมายใดใหความคุมครองแกนักแสดง

เพ่ือเยียวยาขอสัญญาอันไมเปนธรรมน้ัน 

4. ปญหาการกําหนดเบ้ียปรับที่สูงเกินสวน 

ขอกําหนัดสัญญาในสัญญาจางนักแสดง นายจางหรือผูผลิตมักกําหนดเบ้ียปรับเอาไวเปน

จํานวนที่สูงเกินสวนและมากเกินความเสียหายจริงที่อาจเกิดข้ึน อาจเปนเพราะนายจางตองการ

กําหนดใหเบ้ียปรับน้ันสูงเอาไวกอนเพ่ือใหครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและ

ตองการใหนักแสดงน้ันเกรงกลัวจึงจะไมกระทําผิดสัญญา แตอยางไรก็ตามเบ้ียปรับเหลาน้ันก็เปน

จํานวนที่สูงเกินสวนและมากเกินความสามารถที่นักแสดงจะชําระไดอยาง ดังน้ันหากเกิดขอพิพาทขึ้น 

นักแสดงผูมีนิติสัมพันธกับนายจางตามสัญญาจางนักแสดงจะตองทําเชนไร นักแสดงตกเปนจําเลยที่

จะตองชําระเบ้ียปรับอันสูงเกินสวนตามสัญญาน้ันหรือไม และมีบทกฎหมายใดจะสามารถเขามาชวย

เยียวยานักแสดงได 

5. ปญหาขอสัญญาอ่ืนๆ จากการคนควาและรวมรวมตัวอยางสัญญาจางนักแสดงที่ใชจริงใน

ปจจุบัน ทําใหพบวามีขอกําหนดสัญญาอ่ืนๆอีกเชนกันที่พบลักษณะของความไมเปนธรรมดวย จึงเปน

ประเด็นที่จะนํามาศึกษาวิเคราะหดวย  วิทยานิพนธฉบับน้ีจะไดศึกษาปญหาในสัญญานักแสดงตาม

ประเด็นที่กลาวไปแลวขางตน เพ่ือหาความชอบธรรมในทางกฎหมายที่จะมอบความคุมครองใหแก

นักแสดงในฐานะที่นักแสดงน้ันเปนสวนหน่ึงของการสรางสรรคผลงานอันทรงคุณคาใหออกสูสายตา

ประชาชน แตกฎหมายไทยมิไดมีบทบัญญัติคุมครองนักแสดงเปนการเฉพาะ ดังน้ันนักแสดงจะตองนํา

บทกฎหมายใดมาปรับใชเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเกิดประโยชนสูงสุดแกนักแสดง 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบและขอกําหนดในสัญญาจางนักแสดงที่ใชในวงการบันเทิงในปจจุบัน 

เพ่ือใหช้ีใหเห็นถึงปญหาของการทําสัญญาจางนักแสดงที่เกิดข้ึนจริงในประเทศไทยและควรไดรับการ

เยียวยาและควรไดรับการคุมครอง 

 2. เพ่ือศึกษาความคุมครองที่กฎหมายมอบใหแกนักแสดงตามกฎหมายขอสัญญาไมเปนธรรม

และศึกษาสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ นัยของการที่นักแสดงน้ันมีสิทธิที่กฎหมายมอบให 

นักแสดงควรตระหนักถึงสิทธิที่ตนมีและสงวนสิทธิของนักแสดงไวในขณะทําสัญญาจางนักแสดง 

 3. เพ่ือวิเคราะหวา ความคุมครองที่กฎหมายมอบใหนักแสดงน้ันเพียงพอหรือไม และเกิด

ปญหาอยางไรขึ้นในปจจุบัน และสิทธิสวนใดที่นักแสดงน้ันพึงมีหรือควรจะมีตามกฎหมายไทย 

 4. เพ่ือศึกษากฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับความคุมครองนักแสดงในตางประเทศ เพ่ือให

ทราบถึงกลไกความคุมครองที่กฎหมายตางประเทศมอบใหนักแสดง และเพ่ือศึกษาวิธีการเยียวยาและ

การคุมครองสิทธิของนักแสดง เพ่ือวิเคราะหและศึกษาเปรียบเทียบและนํามาเปนแนวทางในการ

เยียวยาการคุมครองนักแสดงในประเทศไทย 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 

วิทยานิพนธฉบับน้ี  ผูเขียนจะทําการศึกษาเฉพาะกรณีของสัญญาจางนักแสดงใน

ธุรกิจบันเทิงโทรทัศนในดานภาพและเสียงเทาน้ัน ทั้งน้ีไมรวมถึงพิธีกร รวมถึงสัญญาจางนักแสดงเพ่ือ

ผลสําเร็จของงาน รวมไปถึงเหตุการณหรือสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมบันเทิงไทย 

 

1.4 วิธีการศึกษา 

 

ในการศึกษาเพ่ือจัดทําวิทยานิพนธฉบับน้ี   ผูเขียนไดทําการศึกษาสัญญาจาง

นักแสดงจากคนควาตําราเอกสารตางๆ(documentary reserch) และทําการศึกษาภาคสนาม (field 

research) โดยสัมภาษณผูที่มีสวนเก่ียวของกับการทําสัญญานักแสดง ไมวาจะเปนนักแสดง ผูจัดการ
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ดาราหรือนักแสดง ผูดูแลนักแสดงของคาย และรวมไปถึงผูปกครองของนักแสดง ทั้งน้ีเพ่ือจะไดทราบ

ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพ่ือคนหาถึงสาเหตุแหงปญหาและเพ่ือหาวิธีการแกไขตอไป  

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

จากการศึกษาวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูเขียนคาดวา การศึกษาเพ่ือคนควาวิจัย

สัญญาจางนักแสดงในการศึกษาคร้ังน้ี จะเปนประโยชนตอนักแสดงไทยและวงการบันเทิงไทย เพ่ือให

นักแสดงจะไดทราบสิทธิและความคุมครองที่กฎหมายมอบให มุงหวังใหนักแสดงน้ันสามารถปกปกษ

รักษาสิทธิของตนและคุมครองสิทธิในงานแสดงที่ตนเองน้ันรวมสรางสรรคข้ึนดวยใจและกาย ใหงาน

อันเหลานักแสดงไดรวมสรางสรรคน้ันมีอยูอยางถือประโยชนสูงสุด โดยผูเขียนมุงหวังวา การศึกษา

วิทยานิพนธฉบับน้ีจะสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดจริงอยางเปนรูปธรรม มิใชเพียงขอความ

ตัวอักษรที่มีอยูแตหานําไปปรับใชไดไม ผูเขียนในฐานะนักแสดงดวยเชนกัน หวังจะมอบงานช้ินน้ีแก

นักแสดงทุกคนและนักแสดงรุนหลังสืบตอไป 
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บทท่ี 2 

นักแสดงกับธุรกิจบันเทิงและสญัญาจางนักแสดง 

 

 อาชีพนักแสดง เปนอาชีพที่เต็มไปดวยจินตนาการและการสรางฝนสรางความสุขใหแกผูชม 

นักแสดงจะตองทุมเททั้งแรงกายและแรงใจในการสรางสรรคผลงานหรือถายทอดบทประพันธของผู

สรางสรรคใหออกสูสายตาประชาชน เปนที่รักและเปนที่ช่ืนชมของผูชม ไดรับเกียรติพรอมทั้งไดรับ

คาตอบแทนสูง ไดรับการยอมรับในวงสังคมเปนอยางมาก แตในความเปนจริงอาชีพนักแสดงน้ันไมได

รับการดูแลคุมครองมากเทาใดนัก อาชีพนักแสดงน้ันมีลักษณะเปนวิชาชีพอยางหน่ึงซึ่งแตกตางจาก

การทํางานของลูกจางทั่วไปและมีลักษณะแตกตางจากวิชาชีพอ่ืน ซึ่งควรจะมีกฎหมายพิเศษตางหาก

ออกมาดูแลคุมครองอาชีพนักแสดงโดยตรง แตในประเทศไทยน้ันยังมิไดมีบทกฎหมายพิเศษที่ให

ความคุมครองหรือดูแลอาชีพนักแสดงเปนการเฉพาะ ดังน้ันจึงตองนําบทกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันมา

บังคับใชใหความคุมครองแกอาชีพนักแสดง การพิจารณาวาสัญญานักแสดงแตละฉบับน้ัน ไดรับความ

คุมครองตามบทกฎหมายใด พิจารณาไดจากลักษณะความเปนสัญญาจางทําของหรือสัญญาจาง

แรงงานของสัญญานักแสดง โดยหากเปนสัญญาจางแรงงาน สัญญานักแสดงฉบับน้ันจะตกอยูภายใต

ระบบกฎหมายแรงงานตองบังคับใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน แตหากสัญญา

นักแสดงฉบับน้ันเปนสัญญาจางทําของ ก็จะตองบังคับใหเปนไปตามกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย

เรื่องสัญญาจางทําของ ดังน้ันการจะพิจารณาถึงกฎหมายที่ใหความคุมครองแกสัญญานักแสดง จึงตอง

พิจารณาจากตัวสัญญานักแสดงวาเปนสัญญาประเภทใดเสียกอน ซึ่งการพิจารณาวาสัญญานักแสดง

ใดเปนจางแรงงานหรือสัญญาจางทําของ อาจพิจารณาโดยอาศัยขอเท็จจริงประกอบกับปจจัยตางๆ

ดังตอไปน้ี คือ ลักษณะทั่วไปของนักแสดงกับธุรกิจบันเทิง การเขาสูวงการบันเทิงของนักแสดง 

นักแสดงในวงการบันเทิงไทยปจจุบัน และลักษณะของสัญญาจางนักแสดงที่ใชในธุรกิจบันเทิง 

 

2.1 ลักษณะทั่วไปของนักแสดงกับธุรกิจบันเทิง 

อาชีพนักแสดงน้ัน ในอดีตไมไดรับการยอมรับมากเทาที่ควรและไมไดรับการยอมรับมากเชน

ในปจจุบัน ถึงขนาดที่มีประโยคที่เรียกอาชีพดาราวาเปน “อาชีพที่เตนกินรํากิน” 0

1  แตในปจจุบัน 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป  อาชีพดารานักแสดงเปนอีกอาชีพหน่ึงที่มีเกียรติและไดรับคํา

 1 วิมลเรขา ศริชัิยราวรรณ, “สถานภาพทางกฎหมายและการคุมครองสวัสดิภาพของ

นักแสดง”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550). น. 35. 
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ชมเชยและไดรับการยอมรับจากสังคม เน่ืองจากอาชีพดารานักแสดง เปนอาชีพที่ใชความพยายามทั้ง

กายและใจ ในการที่จะเอาความสามารถทั้งหมดที่ตนเองมีเขาไปไวในบทบาทที่ไดรับมอบหมายในงาน

แสดงน้ันๆ เพ่ือเลนหรือทําการแสดงใหคนดูผูชมไดรับรูถึงอารมณและความรูสึกของตัวละครในบท

ละคร ถายทอดเรื่องราวของวรรณกรรมและบทประพันธของผูสรางสรรคออกมาใหผูชมไดรับชมงาน

แสดง นักแสดงเปนผูถายทอดวรรณกรรมหรือศิลปกรรมออกมาใหผูชมไดชม นักแสดงถือเปนผูที่นํา

งานของผูสรางสรรคถายทอดออกมาเพ่ือใหผูชมไดชม เพ่ือใหเผยแพรกวางขวางออกไปสูสาธารณชน 

ดังน้ันนักแสดงจึงควรไดรับความคุมครองดังเชนผูสรางสรรค ซึ่งมีกฎหมายลิขสิทธ์ิคุมครองอยู 

กฎหมายไทยจึงไดใหความคุมครองอาชีพนักแสดงมิใชดังเชนลิขสิทธ์ิ แตเปนสิทธิขางเคียง น่ันคือ มิใช

ผูสรางสรรคแตเปนผูถายทอดงานของผูสรางสรรคใหออกสูสายตาประชาชน ดังน้ัน อาชีพนักแสดงจึง

เปนอาชีพที่มีเกียรติและไดรับการยกยองอยางมากในสังคมไทยปจจุบัน 

นอกจากน้ันแลว  ดารานักแสดงไมไดเพียงแตมีหนาที่ที่จะตองทําการแสดงหรือทําการ

ถายทอดบทบาทออกมาในจอหรือในการแสดงใหคนทั่วไปชมแลว  ดารานักแสดงยังตองมีภาระหนาที่

ตอสังคม  ดารานักแสดงยังคงตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับสังคม การประพฤติปฏิบัติตัวของนักแสดง

น้ัน เรียกไดวาตองปฏิบัติทั้งในจอและนอกจอ จึงมีคําสอนของดารารุนพ่ีตอๆกันมาวา ดาราน้ันเมื่อ

กาวเทาออกจากบาน ความเปนสวนตัวก็หายไป 1

2  น่ันคือบทบาทนึงที่เปนหนาที่ของนักแสดงที่จะมี

หนาที่ตอบแทนตอสังคม เปนแบบอยางที่ดีใหกับเยาวชนเพ่ือตอบแทนสิ่งดีคืนสูสังคม  ตอบแทนสิ่ง

ดีๆที่ประชาชนใหการช่ืนชมตอตัวนักแสดงมา  ดังน้ัน อาชีพดารานักแสดงจึงเปนอีกอาชีพหน่ึงที่มี

บทบาทตอสังคมไทยมากเลยทีเดียวในยุคปจจุบัน 

อุตสาหกรรมบันเทิงน้ันไดรับการยอมรับอยางมากในปจจุบัน  เรียกไดวา ทุกอยางที่ทําหรือ

เกือบทุกธุรกิจ ยอมตองมีอุตสาหกรรมบันเทิงเขามาเกี่ยวของเกือบทุกอยาง  เพราะในปจจุบันน้ัน 

เปนสังคมของการแขงขันทางธุรกิจ การตลาดหรือสื่อโฆษณาน้ันยอมมีบทบาทอยางมากหรืออาจจะ

เรียกวามากที่สุดเลยก็วาได ในการที่จะประชาสัมพันธหรือสื่อสารออกมาเพ่ือใหประชาชนไดรับรูถึง

สิทธิ หนาที่หรือบริการที่มีอยู ไมวาจะเปนงานของรัฐหรืองานของเอกชน การประชาสัมพันธหรือการ

โฆษณาน้ันถือเปนชองทางหน่ึงในการที่จะบอกกลาวถึงสินคาหรือบริการที่มีออกสูประชาชน ดังน้ัน

การประชาสัมพันธหรือการโฆษณาบอกกลาวใหถึงหูประชาชนหรือใหประชาชนรับรูน้ัน จึงมีความ

จําเปนอยางมากในยุคปจจุบัน  ทั้งในงานของเอกชนหรือในงานของรัฐ  ในงานของภาครัฐน้ัน การ

ประชาสัมพันธสิทธิและหนาที่ของประชาชนใหประชาชนไดรับรูและเขาใจและปฏิบัติรวมกันดวย

2 เพ่ิงอาง, น. 31. 
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ความรวมมือรวมใจกันของประชาชนน้ันก็เปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก เพราะหากการประชาสัมพันธหรือ

การประกาศน้ันไมไดเขาถึงประชาชนหรือประชาชนไมไดรับรูกันอยางทั่วถึง  ก็อาจทําใหไมไดรับ

ความรวมมือหรือไมไดรับการรวมมือรวมใจกันเทาที่ควร เชน การเลือกต้ัง การรวมกันรณรงคตาม

โครงการตางๆ รวมไปถึงการรวมมือรวมใจกันประหยัดพลังงาน การทิ้งขยะ การดูแลเรื่องโรคติดตอที่

ระบาดกันในแตฤดูการ หรือการปฏิบัติตามกฎจราจรหรือรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของ

บานเมืองเพ่ือการอยูรวมกันอยางมีความสุขของประชนชน ก็ยอมตองพ่ึงพาการประชาสัมพันธและ

การใหความรูแกประชาชนอยางทั่วถึงเชนกัน  ดังน้ัน ดาราหรือนักแสดงก็ยอมเขามามีบทบาทในการ

ชวยเหลืองานของรัฐเชนกัน  ไมวาจะเปนงานของรัฐ ที่รัฐอยากจะขอความรวมมือจากประชาชน หาก

งานหรือการประชาสัมพันธเหลาน้ัน มีดารานักแสดงไปรวมงานหรือมีดารานักแสดง ไดประชาสัมพันธ

หรือขอความรวมมือจากประชาชน เรียกไดวา จะไดรับการตอบรับจากประชาชนเปนอยางดี ไมวาจะ

เปนกิจกรรมตางๆ เพ่ือสังคม หรือเพ่ือความรวมมือรวมแรงกันของทุกฝาย  น่ันอาจจะเปนเพราะดารา

หรือนักแสดงน้ัน เรียกไดวา เปนแรงจูงใจอยางหน่ึง ที่ไดรับการยอมรับทางสังคม มีบุคคลที่รักและช่ืน

ชอบในตัวศิลปนเหลาน้ัน และอยากจะเอาเปนเย่ียงอยาง  ดังน้ันหนาที่ของนักแสดงน้ัน ไมไดมีเพียง

การแสดงหรือถายทอดอารมณ สื่อบทบาทของตัวละครออกมาใหผูชมไดช่ืนชม  แตดารานักแสดงยังมี

ภาระหนาที่ตอสังคมอีกดวย ในการที่จะชวยเหลือสังคม เปนแบบอยางที่ดีใหกับเยาวชน และเเบงปน

ความสุขใหกับประชาชนดวย  ดังน้ัน อาชีพนักแสดง จึงเปนอาชีพที่มีลักษณะเฉพาะตัว เปนวิชาชีพที่

เรียกไดวา ไมใชใครนึกอยากจะเปนก็เปนได แตตองมาดวยจังหวะ เวลา ความสามารถ โอกาส ผูใหญ

รักและใหโอกาส พรอมดวยฝมือ ผลงาน ความโดดเดน และการโฆษณาประชาสัมพันธที่ดีพรอมดวย

น่ันเอง 

 

2.2 การเขาสูวงการบันเทิงของนักแสดง 

 

การเขาสูวงการบันเทิงของนักแสดงในปจจุบันน้ี ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากในชวง 30 ปที่

ผานมา เกิดจากวิวัฒนาการที่กาวล้ําของเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงเขาสู ยุคทีวีดิจิตอล (Digital 

Broadcasting)3 มีการสงสัญญาณภาพและเสียงในระบบดิจิตอล ซึ่งคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน ถือเปน

 3 โทรทัศนดิจิตอล (Digital Broadcasting) หมายถึง การสงผานภาพและเสียงโดยสัญญาณ

ดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสูง ในหน่ึงชองสัญญาณ สามารถสงขอมูลไดมากกวาแบบอนาล็อก ทําให

ไดรับชมภาพและเสียงที่คมชัดและดีกวาระบบอนาลอ็ก 
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ทรัพยากรสื่อสารของชาติที่กฎหมายกําหนดใหใชเพ่ือประโยชนของเราทุกคน 3

4 ทั้งทางดานการศึกษา 

วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ฯลฯ โดยใหมีองคกรอิสระมาจัดสรรดูแล และใหเกิดการแขงขันอยาง

เปนธรรม โดยจะตองเปดใหเราทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการ 4

5  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลก การติดตอสื่อสารเรียกไดวาไรขอบเขต การเขาถึงสัญญาณ

โทรศัพทและอินเตอรเน็ตทั้งแบบมีสายและแบบไรสายกาวหนาไปอยางรวดเร็ว จึงเกิดอุปกรณสื่อสาร

ที่เรียกวา Smartphone หรือโทรศัพทอัจฉริยะ และจุดน้ีเอง เรียกไดวาเปนจุดเปลี่ยนแปลงของระบบ

วงการบันเทิงอันจะไดกลาวในลําดับตอไป 

 การเขาสูวงการบันเทิงของนักแสดงในปจจุบัน อาจแบงไดเปน 3 แบบ ดังตอไปน้ี 

แบบที่ 1  การเขาสูวงการบันเทิงดวยผูปนดาราหรือที่เรียกวา แมวมอง 

แบบที่ 2  การเขาสูวงการดวยเวทีการประกวด 

แบบที่ 3  การเขาสูวงการดวยสื่อ Social Media 

 การเขาสูวงการบันเทิงของไทยน้ัน ในอดีตมีเพียง 2 แบบเทาน้ันคือ การเขาสูวงการ

บันเทิงดวยผูปนดาราหรือที่เรารูจักกันดีในนามแมวมอง และการเขาสูวงการบันเทิงดวยเวทีการ

ประกวด 

 4 มาตรา 47 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

“มาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคมเปน

ทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหน่ึงทําหนาที่

จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหน่ึง และกํากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคม ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติการดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ 

ประโยชนสาธารณะอ่ืน และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวน

รวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ” 

 5 ใครเปนเจาของคลื่นความถี่วิทยุ-โทรทัศน ; สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนลํากิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) สํานักคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจาย

เสียงและโทรทศัน (บส.) สืบคนจาก <http://bcp.nbtc.go.th/knowledge/detail/248> เมื่อวันที่ 

1 กันยายน 2556. 
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2.2.1 การเขาสูวงการบันเทงิดวยผูปนดาราหรือทีเ่รียกวา”แมวมอง” 

ในอดีตน้ันการเขาสูวงการบันเทิงน้ันเปนเรื่องที่ยาก 5

6 เพราะการที่จะเขาไปสูวงการ

บันเทิงน้ัน ชองทางในการเขาไปเพ่ือใหถึงผูผลิตหรือผูจัดหรือเจาของสถานีน้ันเรียกไดวาเปนเรื่องที่

เปนไปไดยาก ในยุคกอนน้ันสถานีโทรทัศนหรือชองน้ันมีเพียงไมกี่ชอง ไมเหมือนดังเชนปจจุบันที่มี

ชองหรือสถานีโทรทัศนอิสระเกิดขึ้นอยางไมจํากัด  ในอดีตมีเพียงชองใหญๆเทาน้ันที่จะผลิตละคร

โทรทัศนใหประชาชนไดรับชม ละครโทรทัศนในสมัยกอนจึงเรียกไดวา ไดรับช่ือเสียงโดงดังมาก การที่

จะเขาสูวงการบันเทิงเพ่ือเปนนักแสดงน้ัน หากมิไดมีแมวมองหรือผูปนดารามาชักจูงใหเขาสูวงการ

บันเทิงหรือชักจูงใหไปทดสอบหนากลอง คงเปนเร่ืองที่แทบจะเปนไปไมได ซึ่งนักแสดงรุนกอนๆสวน

ใหญแลวเขาสูวงการบันเทิงดวยการชักจูงของผูปนดารา ยกตัวอยางเชน คุณจินตหรา สุขพัฒน คุณ

สันติสุข พรหมศิริ คุณนิรุตต์ิ ศิริจรรยา คุณแอน ทองประสม คุณชาคริต แยมนาม คุณภูริ หิรัญพฤกษ 

เปนตน6

7 

 

2.2.2 การเขาสูวงการบันเทิงดวยเวทีการประกวด7

8 

ในยุคตอมา ไดเริ่มมีการจัดการประกวดเพ่ือคนหาหนุมสาวที่มีความรูความสามารถ

และมีรูปรางหนาตาที่เหมาะสมเพ่ือเขาสูวงการบันเทิง ชองทางของการประกวดเวทีการประกวดตางๆ 

เปนชองทางสรางฝนของหนุมสาวที่อยากเขาสูวงการบันเทิงได  โดยนักแสดงรุนใหญในปจจุบันสวน

ใหญแลวลวนมาจากเวทีการประกวดแบบทั้งสิ้น ซึ่งก็จะตองเปนเวทีการประกวดระดับใหญหรือ

ระดับชาติเทาน้ัน ผูชนะการประกวดจึงจะสามารถเขาสูวงการบันเทิงได ซึ่งเวทีการประกวดใหญๆใน

สมัยกอนน้ันมีเพียงไมกี่เวทีเทาน้ัน อาทิเชน เวทีการประกวดมิสไทยแลนดเวิลด 89  เวทีการประกวดมิส

6 สัมภาษณ ญานิก โรจนาวรรณ, ผูจัดการนักแสดงและผูดูแลนักแสดงประจําสังกัด, 

มกราคม 2558 และ สริิกานต ภูพงศ, ผูจัดการนักแสดง, 18 กุมภาพันธ 2558. 

7 สืบคนจาก https://th.wikipedia.org, พฤษภาคม 2559. 

 8 สัมภาษณ สิรกิานต ภูพงศ, ผูจัดการนักแสดง, 18 กุมภาพันธ 2558. 

9 มิสไทยแลนดเวิลด (Miss Thailand World) เปนเวทีการประกวดนางงามในประเทศไทย 

เพ่ือสงผูชนะเลิศเปนตัวแทนประเทศไทยเขาประกวดนางงามโลก(Miss World) จัดขึ้นเปนครั้งแรก

เมื่อป พ.ศ. 2528 มีคําขวัญประจําการประกวดวา งามอยางมีคุณคา (Beauty with a Purpose) 

และเวทีการประกวดมิสไทยแลนดเวิลดยังไดรับสิทธิในการคัดเลือกสาวไทยเช้ือสายจีนบนเวทีเขารวม

                                           

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2528
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ไทยแลนดยูนิเวิรส 9

10 เวทีการประกวดมิสทีนไทยแลนด 10

11 เวทีการประกวดนางสาวไทย การ

ประกวดดัชช่ีบอยแอนดเกิรล 11

12 เวทีการประกวดโดมอนแมน การประกวดหนุมคลีโอ การประกวด

สาวแฮ็คส เปนตน ยกตัวอยางเชน  คุณอ้ัม พัชราภา ไชยเช้ือ จากการประกวดเวทีสาวแฮ็คส คุณ

เขตต ฐานทัพ, คุณกระแต ศุภักษร, คุณยุย จีรนันท มโนแจม, คุณเปย ปานวาด เหมณี จากเวทีการ

ประกวดดัชช่ีบอยแอนดเกิรล  คุณสถาพร นาควิไลฐา จากเวทีการประกวดโดมอนแมน12

13 เปนตน 

 

ประกวดเดียวกัน เพ่ือเปนตัวแทนสาวไทยในการเขารวมประกวดมิสไชนิสอินเตอรเนช่ันแนลพรอมกนั

ดวย, สืบคนจาก <https://th.wikipedia.org/wiki/มิสไทยแลนดเวิลด> ,8 พฤษภาคม 2559. 

10 มิสยูนิเวิรสไทยแลนด (Miss Universe Thailand) เปนเวทีการประกวดนางงามใน

ประเทศไทย เพ่ือสงผูชนะเลิศเปนผูแทนประเทศไทย เขาประกวดนางงามจักรวาล (Miss Universe) 

จัดขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2543, สืบคนจาก <https://th.wikipedia.org/wiki/มิสยูนิเวิรสไทย

แลนด> ,8 พฤษภาคม 2559. 

11 มิสทีนไทยแลนด (Miss Teen Thailand) เปนเวทีการประกวดระดับประเทศเพ่ือคนหา

เด็กสาววัยรุนอายุต้ังแต 15 - 18 ป เพ่ือเขาสูวงการบันเทิง จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2532 โดย

สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7, สืบคนจาก <https://th.wikipedia.org/wiki/มิสทีนไทยแลนด> ,8 

พฤษภาคม 2559. 

12 ดัชช่ีบอยแอนดเกิรล (Dutchie Boys & Girls) เปนเวทีการประกวดหนุมสาวโดย

ผลิตภัณฑ โยเกิรตดัชช่ี ซึ่งจัดการประกวดขึ้นเพ่ือคนหาหนุมสาวที่มีความสามารถเพ่ือกาวไปเปนดาว

ดวงใหม โดยเปดโอกาสใหเยาชนทั้งชายและหญิงไดแสดงความสามารถของตนอยางเต็มที่ โดยผูที่

ผานเขารอบสุดทายจะไดรับการสนับสนุนจากบริษัทตางๆ และสื่อมวลชน ใหมีโอกาสเขาสูวงการ

บันเทิงในสาขาอาชีพตางๆ เชน นักแสดง นักรอง พิธีกร นายแบบ นางแบบ สําหรับผูชนะเลิศทั้งชาย

และหญิงจะไดเปนพรีเซ็นเตอรคนใหมของ โยเกิรตดัชช่ี จัดการประกวดครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2539,  

สืบคนจาก <https://th.wikipedia.org/wiki/ดัชช่ีบอยแอนดเกิรล> ,8 พฤษภาคม 2559. 

13 สืบคนจาก <http://picpost.postjung.com/130564.html> ,8 พฤษภาคม 2559. 

                                           

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2532
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87_7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2539
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2.2.3 การเขาสูวงการบันเทงิดวยสื่อ Social Media 

Social Media หมายถึง สื่อสังคมออนไลนที่มีการตอบสนองทางสังคมไดหลาย

ทิศทาง โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต 13

14 ซึ่งในปจจุบันน้ัน สื่อโซเชียลมีเดียน้ันเปนเรื่องที่ใหมและเพ่ิง

ไดรับความนิยมไมนาน มีสื่อโซเชียลหลายสื่อกําลังไดรับความนิยมและประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 

เชน Facebook, Twitter, Instagram เปนตน ทํ า ให เกิดการปฏิสัมพันธกับคนในเครือข าย

อินเตอรเน็ต นอกจากน้ีแลว เมื่อเกิดการติดตอปฏิสัมพันธกันบนสื่อโซเชียลมีเดีย ทําใหเกิดการมี

ผูติดตาม (Follower) ในสื่อโซเชียลออนไลน ทําใหเกิดการโฆษณาของสินคาและผลิตภัณฑตางๆ โดย

มีการติดตอใหเน็ตไอดอล (net idol) หรือคนที่ไดรับความสนใจบนโลกโซเชียลมีเดีย หรือมีคนติดตาม

มากลงโฆษณาภาพถายของตนเองกับสินคา ในลักษณะที่เปนการบอกวาตนเองน้ันใชหรือบริโภค

สินคาน้ัน หรือเปนการลงภาพถายลักษณะบอกตอหรือบอกสรรพคุณของสินคา เปนตน ซึ่งลักษณะ

การโฆษณาลักษณะน้ี ถือเปนการโฆษณาแบบใหม นํามาซึ่งการสรางรายไดใหกับบรรดาเน็ตไอดอล

(net idol)คนที่มีผูติดตามสูงบนสื่อโซเชียลออนไลน  ตอมาไมนาน จึงมีผูชักจูงกลุมวัยรุนหรือผูที่มี

ช่ือเสียงหรือไดรับความนิยมสูงในสื่อโซเชียลออนไลนเขาสูวงการบันเทิง และคายหรือสังกัดก็เล็งเห็น

ถึงการที่กลุมเน็ตไอดอลเหลาน้ี สามารถเขาถึงผูคนไดมากมายและไดรับความชอบจากประชาชนบน

โลกอินเตอรเน็ต ดังน้ันหากละครหรือการแสดงที่จะตองพ่ึงพาการเผยแพรรวมไปถึงการโฆษณาบนสื่อ

อินเตอรเน็ตเปนสําคัญ การนําเน็ตไอดอลมาเปนสวนหน่ึงของงาน นาจะสงผลในการใหประชาชน

เขาถึงบนอินเตอรเน็ตไดดี จึงไดนํามารวมงานแสดงบางแลวเมื่อไมนานมาน้ี จึงเปนคํากลาวของ

ผูจัดการดาราหลายๆคนวา การเขาสูวงการบันเทิงทุกวันน้ีไดเปลี่ยนไปแลว เพราะไมจําเปนตองมีคน

ชักชวนเขาสูวงการ ไมตองมีความสามารถรองเลนเตนแสดง หรือไมตองมีการประกวดจากเวทีตางๆ 

เพียงแคสรางตนเองใหเปนที่รูจักบนสื่ออินเตอรเน็ต ก็อาจเขาสูวงการบันเทิงไดแลวถาหากไดรับความ

สนใจหรือเปนกระแสจากผูคนจํานวนมาก น่ีจึงเปนจุดเปลี่ยนของการเขาสูวงการบันเทิงไทย 14

15 

14 สืบคนจาก <http://crnfe2013.blogspot.com/2013/05/11-social-media.html> , 

14 Jun 2016. 

15 สัมภาษณ ญาณิก โรจนาวรรณ, ผูจัดการนักแสดงและผูดูแลนักแสดงภายในสังกัด, 9 

พฤษภาคม 2559. และ สิริกานต ภูพงศ, ผูจัดการนักแสดง, 10 พฤษภาคม 2559. 
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จากการสัมภาษณผูจัดการนักแสดงหลายทาน 15

16และผูทรงคุณวุฒิในสถานีวิทยุ

โทรทัศนการผลิตละครและสื่อบันเทิง 16

17 ไดใหความเห็นคลายกันวา ในอดีตน้ัน เสนทางการเขาสู

วงการบันเทิงน้ันเปนเรื่องยากและเปนเรื่องไกลตัว การจะเขาสูวงการบันเทิงน้ันไมใชเรื่องงาย 

นักแสดงหรือบุคคลที่ถูกคัดเลือกใหเขามาโลดแลนอยูบนจอโทรทัศนหรือฟลมภาพยนตรไดน้ัน จะตอง

ผานการฝกฝนอยางหนัก ทั้งประกอบไปดวยพรสวรรคของแตละคนและมีความสามารถพิเศษ เพียง

แคไดรับการฝกฝนอยางถูกวิธี ก็จะสามารถเปนนักแสดงที่มีคุณภาพได สวนการจะไดรับความนิยม

ความรักใครจากประชาชนน้ันอยูที่ผลงาน และการจะมีผลงานตอเน่ืองหรือไมน้ันอยูที่การวางตัวและ

การปฏิบัติตัวทั้งในและนอกจอของนักแสดงผูน้ัน มิใชเพียงแคสามารถเขาสูวงการบันเทิงแลวจะ

สามารถใชชีวิตอยางที่เคยเปนทําอยางที่เคยทําน้ันไมสามารถทําได เน่ืองจากการเปนที่รักของ

ประชาชนน้ันมาพรอมกับความคาดหวังของประชาชนดวยเชนกัน ดังน้ันนักแสดงจึงตองปฏิบัติตน

เปนเยียงอยางของประชาชนดวย แตในปจจุบัน บางครั้งการเกิดขึ้นของกลุมเน็ตไอดอลน้ัน มิไดเกิด

จากการประพฤติในทางที่ดีเสมอไป บางครั้งอาจเกิดจากขาวหรือการพาดพิงในทางลบหรือเกิดจาก

การโพสตหรือลงภาพถายในลักษณะที่เห็นเน้ือหนังมากเกินสมควรจึงทําใหไดรับความสนใจจากผูชม

บนอินเตอรเน็ต แตเมื่อกลายเปนบุคคลที่มีช่ือเสียงบนโซเชียลไดแลว ทําใหเน็ตไอดอลน้ันมีโอกาสเขา

สูวงการบันเทิง ซึ่งผูจัดการดาราและผูมีคุณวุฒิรุนเกาน้ันรูสึกเสียดายและหวงแหนวงการบันเทิงแหงน้ี 

เพราะอยากใหเปนที่ถายทอดศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยากใหเปนพ้ืนที่สําหรับผูมี

ความสามารถและผูที่รักและอยากถายทอดบทประพันธของผูสรางสรรคใหออกสูสายตาประชาชน

ดังเชนวันเกา 

 

2.3 นักแสดงในวงการบันเทิงปจจุบัน 

 

ในปจจุบันนักแสดงอาจแบงไดออกเปน 2 ลักษณะ คือ นักแสดงแบบมีสังกัด และนักแสดง

แบบไมมีสังกัดหรือที่เรียกวา Free-lance 

16 เพ่ิงอาง. 

17 สัมภาษณ ชโรบล เรียงสุวรรณ, ผูทรงคุณวุฒิอดีตผูบริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน

กองทัพบกชอง 7, 20 พฤศจกิายน 2558. และ สมัภาษณ นันทวรรณ ศรีวรางคณนา, ผูจัดการ

นักแสดงอิสระ, 5 พฤษภาคม 2559.  
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2.3.1 นักแสดงแบบมีสังกัด 

 นักแสดงแบบมีสังกัด คือ นักแสดงที่ทําสัญญาตกลงผูกพันวาตนเองน้ันจะทําการ

แสดงภายใตเง่ือนไขของสังกัดใดสังกัดหน่ึง เปนนักแสดงในสังกัดของคายหรือผูผลิตน้ันๆ โดยมี

ขอตกลงวานักแสดงจะไมไปรับงานแสดงจากสังกัดหรือคายอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต หรือการที่

นักแสดงจะไปรับงานจางงานแสดงใดๆน้ันจะตองไดรับอนุญาตจากทางคายหรือตนสังกัดที่ตนผูกพัน

ดวยกอน โดยหากนักแสดงฝาฝนก็อาจไดรับโทษหรือตองชดเชยคาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นใหแก

สังกัด โดยการผูกพันของนักแสดงแบบมีสังกัดน้ัน มักผูกพันกันเปนระยะเวลายาวนานหลายป คาย

หรือสังกัดจะเปนผูปลุกปนนักแสดงใหมีช่ือเสียงในทางที่ดีและมีผลงานออกสูสายตาประชาชน โดย

คายจะเปนผูผลักดันนักแสดง พรอมทั้งฝกฝนพัฒนาศักยภาพของนักแสดงใหมีมากข้ึนย่ิงๆข้ึนไป โดย

ในบางคายหรือสังกัดน้ัน ทางคายน้ันมีอํานาจบังคับบัญชานักแสดงแบบครอบคลุม ไมวาจะเปนการ

ต้ังช่ือหรือฉายาในวงการบันเทิง การสงเสริมนักแสดงไปในทางที่คายเล็งเห็นแลววานักแสดงมี

พรสวรรคและมีศักยภาพ เชน การรอง การเลน การเตน การแสดง รวมไปถึงภาพลักษณของนักแสดง

ไมวาจะเปนการแตงกาย เสื้อผาหนาผม การแตงตัวรวมไปถึงบุคลิกภาพของนักแสดงที่จะปรากฎออก

สูสายตาประชาชนดวย 

สัญญานักแสดงแบบมีสังกัด จัดวาเปนสัญญาจางแรงงาน สังกัดคายหรือชองจะมี

การทําสัญญาที่มีสาระสําคัญของขอสัญญาเปนการกําหนดใหนักแสดงหรือดาราผูน้ันเปนนักแสดงใน

สังกัด โดยเน้ือหาของสัญญาจะมีการจํากัดขอบเขตของการรับงานของนักแสดงเอาไว  โดยจะไมให

นักแสดงไปรับงานจากตางคายหรือตางสังกัด  หรือการจะรับงานใดจะตองไดรับการอนุญาตหรือไดรับ

การพิจารณาจากทางคายหรือตนสังกัดกอน  และการจะรับงานใดๆในระยะเวลาที่อยูในสังกัด จะตอง

บอกกลาวและขออนุญาตจากทางคายกอนทุกครั้ง โดยจะไดรับการอนุญาตหรือไมน้ัน เปนดุลยพินิจ

ของทางคายเอง  ดวยเน่ืองจากเหตุผลการแขงขันกันทางธุรกิจของชองหรือคายตางๆ จากการ

สัมภาษณผูมีประสบการณของสังกัดหน่ึง 17

18 ใหความเห็นวา การที่คายหรือชองน้ันไมอนุญาตให

นักแสดง ดาราหรือศิลปนน้ันไปรับงานจากตางชองหรือตางคายน้ัน เน่ืองจากเปนเรื่องของการแขงขัน

ทางธุรกิจประการหน่ึง เพราะกอนที่จะมีผลงานออกสูสายตาประชาชน นักแสดง ศิลปน ดาราน้ันๆ 

จะตองไดรับการฝกฝนทางการแสดง ไดรับการพัฒนาบุคคลิกภาพ ไดรับการเรียนการแสดง ไดรับการ

เรียนรองเพลง การสอนเตน คายหรือตนสังกัดจะตองลงทุนในเรื่องของการประชาสัมพันธ เสื้อผา 

18 สัมภาษณ ญาณิก โรจนาวรรณ, ผูจัดการนักแสดงและผูดูแลนักแสดงประจําสังกัด, 3 

มีนาคม 2559. 
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หนาผม การแตงตัวทุกอยาง อันเรียกไดวา ทุกอยางที่ไดทําใหดาราน้ันสวยงาม หรือหลอเทห เปนที่รัก

ที่สะดุดตาของประชาชนลวนมีตนทุน เปนการลงทุนของทางคายอยางหน่ึง เพราะในทางปฎิบัติแลว 

ดารานักแสดงน้ันเปรียบเสมือนสินคาอยางหน่ึงของคายหรือชอง คายหรือชองมีหนาที่ที่จะสรางสรรค

ดารานักแสดงน้ันๆ ใหมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนผลงาน บุคลิกภาพ รูปลักษณภายนอก หนาตา 

รวมไปถึงจิตใจ  ในปจจุบันน้ันจะมีการเรียนการสอนถึงบุคลิกภาพและปรับพ้ืนฐานทางจิตใจใหแก

นักแสดงดวย  ทันทีที่มีการตกลงที่จะวาจางหรือที่จะเซ็นสัญญานักแสดงกับบุคคลผูน้ัน ภาระหนาที่

ของการปน หรือเรียกวา การลงทุนเพ่ือทําใหดาราหรือนักแสดงน้ันออกสูสายตาประชาชนเปน

นักแสดงที่มีประสิทธิภาพ ใหประชาชนรักใครช่ืนชมทั้งในตัวผลงานและภาพลักษณ การลงทุนก็

เกิดขึ้น โดยถึงแมวาการทําสัญญาเขาเปนนักแสดงในสังกัด จะมีลักษณะของการจํากัดสิทธิในการรับ

งานแสดงจากตางคายเอาไว นักแสดงสวนใหญก็พรอมและเต็มใจเขารวมทําสัญญากับทางคาย  โดยที่

ตัวนักแสดงเองน้ันก็เต็มใจที่จะเขารับเอาการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการรับงานตามสัญญาน้ัน พรอมกับ

รับภาระหนาที่ที่เพ่ิมขึ้นจากการเรียนการสอนและพัฒนาบุคคลิกภาพและฝมือน้ันๆ ไมวาจะเหน่ือย

ยากแคไหน ดวยที่ผลทั้งหมดที่ผลลัพทน้ันก็จะตกอยูกับตัวนักแสดงเอง  ดังน้ันเรียกไดวา นักแสดงจึง

เปนเสมือนหน่ึงผลผลิตของคายหรือสังกัด เปนผลผลิตจากการลงทุนลงแรงลงใจของทางคายไดปน

ขึ้นมา  จนมีคําติดปากในปจจุบันวา คายหรือสังกัดน้ันเปนบุคคลที่ปนดินใหเปนดาว  ดังน้ันการเขาทํา

สัญญาจางนักแสดงของคายหรือสังกัด จึงเปนเครื่องมือในการผูกมัดตัวนักแสดงน้ันๆไวใหอยูกับทาง

คาย  โดยจะทําอะไรหรือจะไปไหนจะตองแจงใหทางคายไดทราบลวงหนาและจะตองไดรับการ

อนุญาตจากทางคายกอนจึงจะสามารถทําได 

จากการศึกษาขอกําหนดสัญญาในสัญญาจางนักแสดงซึ่งผูเขียนไดคนควาและ

รวบรวมเพ่ือจัดทําวิทยานิพนธฉบับน้ี มีขอสัญญากําหนดในสัญญาวา “...เพ่ือใหการพัฒนาบุคลิกภาพ

และรูปรางหนาตาของนักแสดงเกิดประโยชนสูงสุดแกนักแสดง นักแสดงตกลงยินยอมดําเนินการ

ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ และ/หรือ รูปรางหนาตาของนักแสดงตามแนวทางที่....พิจารณาเห็นสมควร 

นอกจากน้ีนักแสดงรับทราบวา ในกรณีที่นักแสดงจะทําการปรับเปลี่ยนรูปราง หนาตา และ/หรือ 

ทําศัลยกรรมตกแตงรางกาย นักแสดงจะตองแจงให....ทราบและจะตองไดรับความยินยอมจาก.....

กอนที่จะดําเนินการดังกลาว” 18

19  จะเห็นไดวามีการจํากัดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลถึงในสวนของการ

ทําศัลยกรรมตกแตง และการเปลี่ยนแปลงบุคคลิกภาพหนาตา รวมไปถึงทรงผมของดารานักแสดง  

โดยทางคายไดใหความเห็นวา ขอสัญญาดังกลาวน้ี  ไดถูกจัดทําขึ้นใหมชวงไมกี่ปที่ผานมา  โดยเหตุผล

ที่วา  ในปจจุบันวิวัฒนาการของการทําศัลยกรรมตกแตงไดกาวล้ําไปมาก เรียกไดวา เดินไปที่ไหน ก็

19 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 4.4 หนา 144 
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สามารถทําศัลยกรรมไดงายดาย ไมตองพ่ึงพาโรงพยาบาลใหวุนวายเหมือนแตกอน  และการ

ทําศัลยกรรมไมใชเร่ืองใหญอีกตอไป ดวยเทคโนโลยีที่กาวล้ําของวิวัฒนาการทางการแพทย  จนมี

ประโยคติดปากในปจจุบันที่วา สวยสั่งได เพราะเพียงแคฉีดก็สามารถปรับแกไขรูปหนาไดแลว  ดังน้ัน 

ในปจจุบัน จึงมีนักแสดงจํานวนมากที่เขารับการปรับแตงรูปหนาศัลยกรรมตกแตงแบบสวยสั่งไดใน

ระยะเวลาไมนาน ไมเกิดความเจ็บปวดและไมตองพักงาน จึงนํามาถึงการไมแจงใหทางคายทราบ

กอนที่จะเขารับการทําศัลยกรรมตกแตง  แตผลกระทบที่ตามมาน้ัน เปนผลกระทบที่เกิดความ

เสียหายตอทางคายในระยะเวลาตอมา  เน่ืองจากการทําศัลยกรรมตกแตงในปจจุบันที่มีลักษณะฉีด

หรือเติมน้ัน  ทําใหนักแสดงไมไดแจงใหทางคายทราบ  ทางคายจะทราบเมื่อนักแสดงไดไป

ทําศัลยกรรมมาแลวและเกิดการเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดความผิดแปลกแตกตางไปจากเดิม ซึ่งทางคาย

ช้ีแจงวา อาชีพนักแสดงน้ัน  รูปรางหนาตาถือวาเปนสาระสําคัญอันดับตนๆ ของการเปนนักแสดง  

การที่ดาราหรือนักแสดงน้ันๆจะไดรับความช่ืนชม ความสนใจหรือไดรับการยอมรับ  สวนใหญแลว

จะตองมีเร่ืองของหนาตาเขามาเกี่ยวของเสมอ การที่นักแสดงไดรับความนิยม สวนใหญก็เปนเพราะ

ความพึงพอใจของผูชมที่มีตอตัวนักแสดงในรูปรางหนาตาเชนน้ัน  เมื่อนักแสดงเหลาน้ันไป

ทําศัลยกรรมใหรูปรางหนาตาผิดแปลกไปจากเดิม  จึงทําใหความนิยมในตัวนักแสดงเหลาน้ันลดลง 

หรืออาจจะสรางความผิดหวังใหกับทางคายหรือสรางความผิดหวังใหกับผูชม เพราะหนาตาน้ันไมเปน

เชนวันกอน  เพราะอาชีพนักแสดงน้ันขึ้นอยูบนความช่ืนชม ความช่ืนชอบ ขึ้นอยูกับความคาดหวัง

และความพึงพอใจของผูชม การที่ทางคายหรือทางชองน้ันเล็งเห็นวานักแสดงผูน้ันจะสามารถมีผลงาน

อะไรออกสูสายตาประชาชนไดบาง ไมวาจะเปนการรองเพลง เตน หรือแสดงละคร ก็เพราะทางคาย

ไดเลง็เห็นถึงรูปรางหนาตาของนักแสดงผูน้ันแลว วาเหมาะสมหรือควรจะไดรับบทบาทใด  ดังน้ัน การ

ทําศัลยกรรมใหหนาตาผิดไปจากเดิม สวนใหญจะสรางความผิดหวังใหกับคายและผูชม จึงทําใหไมได

รับความนิยมเทาที่ควรและยังสรางความผิดหวังใหทางคายและผูชม ทั้งน้ีรูปรางหนาตาและรางกาย

ของนักแสดงน้ัน เปรียบเสมือนอุปกรณอยางหน่ึงของอาชีพนักแสดง  ซึ่งเมื่อทําใหผิดแปลกแตกตาง

ไปจากเดิม จึงคลายกับการสงมอบอุปกรณไมเปนไปตามสัญญา  ซึ่งเหตุผลน้ีจะนํามาซึ่งความเสียหาย

ของคายหรือสังกัดในการที่จะนํานักแสดงดังกลาวมารับบทบาทหรือแสดงผลงานตอๆไป  ดังน้ันขอ

สัญญาน้ี ทางคายจึงเห็นควรวา ควรจะมีการระบุไวในสัญญาดวย เพ่ือใหศิลปนเกรงกลัวและตระหนัก

ถึงผลของการทําศัลยกรรม และตองขอนุญาตกอนการทําศัลยกรรมทุกกรณี 

มีประเด็นวา นักแสดงแบบมีคายหรือมีสังกัดน้ัน จําเปนจะตองกระทําสัญญาใหตก

อยูภายใตสัญญาจางแรงงานเสมอไปหรือไม หากตองการจะผูกพันกันแบบสัญญาจางทําของน้ัน

สามารถกระทําไดหรือไม ซึ่งจากขอเท็จจริงที่ปรากฎอยูในวงการบันเทิง การที่นายจางน้ันเขาทํา

สัญญากับนักแสดงเพ่ือใหนักแสดงน้ันเปนนักแสดงในสังกัด  เจตนารมณของสัญญานักแสดงแบบมี
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สังกัดน้ันก็เปนไปเพ่ือตองการผูกมัดใหนักแสดงน้ันตองตกอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชาของนายจาง

หรือผูผลิต ตองการควบคุมบริหารจัดการงานของนักแสดง ดังน้ันโดยธรรมชาติของสัญญานักแสดง

แบบมีคายหรือมีสังกัด ก็คือการที่คายจะตองมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือตัวนักแสดง คายตองการ

บริหารงานจางงานแสดงใหแกนักแสดง การที่คายจะขอความรวมมือในงานใดน้ัน นักแสดงจะตองเขา

รวมและใหความรวมมือกับทางคาย โดยในสัญญาจางนักแสดงแบบมีสังกัดจะกําหนดหนาที่และขอ

สัญญาน้ีเอาไวอยางชัดเจน วาคายหรือสังกัดมีสิทธิที่จะบริหารงานจางงานแสดงของนักแสดงทุก

ประการ คายมีอํานาบังคับบัญชานักแสดงไดทั้งสิ้น รวมไปถึงการที่คายจัดการประชุมหรือจัดกิจกรรม

ใด หากคายหรือสังกัดตองการใหนักแสดงไปรวมงาน นักแสดงก็มีหนาที่ที่จะตองเขารวมงานน้ันอยาง

พรอมเพรียง นักแสดงยอมตองปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางและกฎเดียวกันกับคายหรือองคกร มีการ

ทํางานกันอยางพรอมเพียงเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับองคกร ยกตัวอยางขอสัญญาที่กําหนดวา “...  

โดยที่ศิลปนมีความประสงคที่จะเปนศิลปนในสังกัด เพ่ือให...เปนผูดูแลจัดการ และบริหารงานจาง  

งานแสดงอันเกี่ยวกับธุรกิจดานบันเทิงทุกประเภทใหกับศิลปนแตเพียงผูเดียวตลอดอายุแหงสัญญา

โดยที่... มีความประสงคที่จะรับศิลปนเขาเปนศิลปนในสังกัดของ... และทําหนาที่เปนผูจัดการ ผูดูแล 

ผูบริหารงานจางงานแสดงอันเกี่ยวกับธุรกิจดานบันเทิงทุกประเภทใหกับศิลปน…”20 ดังน้ัน หากเปน

นักแสดงแบบมีสังกัด แตตองการที่จะผูกพันกันเปนสัญญาจางทําของซึ่งลักษณะของสัญญาจางทําของ

คือ นายจางมิไดมีอํานาจบังคับบัญชา ตองการแคผลสําเร็จของงานเทาน้ัน จึงขัดกับสภาพโดย

ธรรมชาติสัญญาและเจตนารมณของคูสัญญาจึงไมสามารถกระทําได แตหากนักแสดงแบบมีสังกัดน้ัน

ตองการไปทําสัญญาอ่ืนใดที่มีลักษณะจางทําของกับคูสัญญาอ่ืนหรือบุคคลที่สามน้ันก็สามารถทําได 

ตามหลักเสรีภาพในการทําสัญญา เอกชนสามารถที่จะแสดงเจตจํานงคของตนไดอยางเสรี แตทั้งน้ี

หากนักแสดงแบบมีสังกัดตองการที่จะไปผูกพันตนเองกับบุคคลภายนอกแบบสัญญาจางทําของ 

นักแสดงก็จะตองไดรับอนุญาตจากทางคายหรือสังกัดกอน ตามขอสัญญาที่นักแสดงไดทําไวกับคาย

น้ันๆ 

 

2.3.2 นักแสดงแบบไมมีสังกัด 

นักแสดงแบบไมมีสังกัดหรือไมมีคาย เรียกวา นักแสดงอิสระหรือ Freelance น้ัน 

คือนักแสดงที่ไมไดทําสัญญากับสังกัดใดสังกัดหน่ึงหรือคายใดคายหน่ึง วาตนเองจะผูกพันเปน

นักแสดงในสังกัดน้ัน โดยการรับงานจางงานแสดงของนักแสดงอิสระจะไมตองขึ้นอยูกับคาย ไมผูกพัน

20 โปรดดู ภาคผนวก ก หนา 142-147 
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อยูกับคายใดหรือสังกัดใด มีอิสระในการดูแลภาพลักษณของตนเองและมีอิสระในการรับงานจางงาน

แสดง สามารถรวมงานหรือรับงานแสดงไดจากทุกคายทุกชองหรือทุกสังกัดตามแตนักแสดงเองสมัคร

ใจอยากรวมงาน   

สัญญาจางนักแสดงแบบไมมีสังกัด จัดเปนสัญญาแบบจางทําของ  โดยผูกพันกันไว

เปนงานๆไป โดยตองการที่ผลสําเร็จของงาน สภาพการจางจะทําการวาจางกันเปนงานหรือเปนเรื่อง

ไป โดยมีการจายคาตอบแทนหลังจากปฏิบัติงานตามสัญญาเสร็จเรียบรอย หรือหลังจากไดทําการ

แสดงหรือไดทําตามสัญญาที่นายจาง คายหรือผูวาจางไดวาจางไปแลวตามสัญญา  โดยความรับผิด

หรือความคุมครองตามกฎหมายน้ัน ยอมเปนไปตามกฎหมายวาดวยลักษณะของสัญญาจางทําของ  

ผูวาจางหรือคายไมจําตองปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ทั้งนายจางและตัวนักแสดงน้ัน มีหนาที่ที่

จะตองกระทําตอกันเพียงแคตามลักษณะของสัญญาจางทําของ มุงเพียงแคผลสําเร็จของงาน  คือ 

นายจางจะวาจางหรือมอบหมายงานใหลูกจางกระทําและลูกจางมีหนาที่จะตองกระทําตามงานที่

ไดรับมอบหมายน้ันใหแลวเสร็จสมบูรณลุลวงไปดวยดี  ซึ่งหากเปนเรื่องของสัญญาจางทําของน้ัน 

ความรับผิดหรือความคุมครองตามกฎหมายน้ันมีนอยกวาสัญญาจางแรงงาน ทําใหคายหรือผูจัดสวน

ใหญ จะพยายามรางหรือเขียนสัญญาใหเปนไปหรือมีเจตนาใหสัญญาน้ัน มีลักษณะเปนสัญญาจางทํา

ของเพ่ือจะไดไมตองรับภาระที่หนักขึ้นตามกฎหมายแรงงาน 

แตกระน้ันเองมีประเด็นที่วา หากนักแสดงน้ันเปนนักแสดงอิสระ มิไดสังกัดอยู

ภายใตคายหรือสังกัดใด แตหากตองการที่จะเขาสัญญาแบบจางแรงงานน้ันสามารถทําไดหรือไม ซึ่ง

จากขอเท็จจริงที่ปรากฎ การที่นักแสดงน้ันเปนนักแสดงอิสระ มิไดผูกพันตนเองกับสังกัดหรือคายใด

คายหน่ึง ก็เปนไปเพราะนักแสดงน้ันไมตองการที่จะผูกพันตนเองกับคายใดคายหน่ึง นักแสดงตองการ

มีอิสระในการรับงาน ไมขึ้นอยูกับนายจางคนใดคนหน่ึง แตโดยสภาพของสัญญาจางแรงงานกับความ

ตองการเปนอิสระของนักแสดงที่ไมขึ้นอยูกับผูใดน้ันจึงขัดแยงกันโดยสิ้นเชิง เพราะสัญญาจางแรงงาน

น้ัน เจตนารมณของสัญญาน้ันตองการที่จะผูกพันนักแสดงใหตกอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชาของ

นายจางโดยชัดเจน ซึ่งสัญญาจางแรงงานน้ันเรียกไดวามีสภาพบังคับมากกวาสัญญาจางทําของโดยตัว

ของสัญญาเองอยูแลว ดังน้ันการที่นักแสดงอิสระตองการที่จะเปนอิสระไมตกอยูภายใตคายใดหรือ

สังกัดใดสังกัดหน่ึง แตตองการจะเขาทําสัญญาแบบจางแรงงานน้ันจึงไมสามารถทําได เพราะลักษณะ

ของสัญญาขัดกับเจตนารมณและสภาพของคูสัญญาอยางชัดเจน จึงไมสามารถกระทําได 
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2.4 ลักษณะของสัญญาจางนักแสดงที่ใชในธุรกิจบันเทิง 

 

2.4.1 ความทั่วไป 

ในปจจุบันระบบธุรกิจบันเทิงไทยน้ัน ยอมตองมีการตกลงหรือเจรจากันกอนที่จะรับ

งานหรือตกปากรับคําใดๆกอนการทํางานทั้งสิ้น  ทั้งน้ีเพราะสภาพของงานน้ัน ถือวาเปนสาระสําคัญ

อยางยิ่งของการตกลงทํางานในแตละครั้ง  เพราะเน่ืองดวยนักแสดงเปนอาชีพที่จะตองใชรางกายและ

ความสามารถในลักษณะเฉพาะตัวในการที่จะสงมอบช้ินงาน หรือรวมกันแสดงหรือรวมกันถายทอด

วรรณกรรมศิลปกรรมออกมาใหแกผูชม  และนอกจากน้ี ในบางลักษณะงาน หรือในการทํางานใน

บางครั้ง ตัวบุคคลถือวาเปนสาระสําคัญของสัญญา เชน หากงานน้ีหรือผลงานช้ินน้ี นายจางน้ัน

ตองการที่จะจางนักแสดงคนน้ี มาทําการแสดงโดยระบุเปนตัวบุคคลวาตองการใหบุคคลคนน้ีมารวม

ทํางานหรือทําการแสดงถายทอดผลงาน  น่ันหมายถึงตัวบุคคลนักแสดงผูน้ันถือเปนสาระสําคัญของ

การทํางานช้ินน้ันๆ และนอกจากน้ี ยังมีการแสดงบางอยาง บางบทบาทที่ลักษณะของงานน้ันเปน

สาระสําคัญ เชน บทบาทน้ีจะตองเปนบทบู โดยนายจางน้ันไมไดมีการระบุหรืออยากจะใหใครมา

แสดงหรือมารับบทเปนพิเศษ เพียงแตมีสาระสําคัญของการจางงานที่เปนการระบุเจาะจงวา ผูที่จะมา

รับบทหรือทําการแสดงน้ี จะตองเปนผูที่สามารถรับบทบูหรือรับบทตอสูหรือมีความสามารถเฉพาะตัว

ในการรูหรือมีความชํานาญในศิลปะการตอสู  ดังเชนน้ี ถือวาเน้ือหาของลักษณะบทบาทหรือลักษณะ

ของงานน้ันมีความสําคัญเปนสาระสําคัญของงาน หรืออาจจะเปนบทบาทที่กําหนดไววา บทบาทน้ี 

นักแสดงหรือผูที่จะมารับบทน้ัน จะตองมีฉากรัก หรือฉากLove Scene หรือจะตองสามารถถอด

เสื้อผา หรือสามารถเปลือยกายได โดยนายจางน้ัน ไมไดกําหนดวาจะตองการผูใดมาเปนพิเศษ  แต

เฉพาะเจาะจงแตเน้ือหาของงานที่วานักแสดงผูที่จะมารับบทบาทน้ัน จะตองสามารถถอดเสื้อผา

เปลือยกายไดตามที่ไดตกลงกันไวกอนเริ่มมีการแสดงหรือมีการถายทํา  เชนน้ี ลักษณะหรือสภาพของ

งานจึงเปนสาระสําคัญของสัญญาจางนักแสดงสําหรับงานน้ัน 

  ในปจจุบัน สัญญาในระบบธุรกิจบันเทิงของไทยน้ัน เปนสัญญาตางตอบแทน

ประเภทหน่ึง โดยทางฝายนักแสดงหรือดาราน้ันตกลงที่จะเขาทํางานใหแกนายจาง ตามเน้ือหาของ

งานที่มีการตกลงกันเอาไว  โดยนักแสดงจะตองทําการแสดงหรือทําการถายทอดงานแสดงหรืองาน

วรรณกรรมน้ันใหแกนายจางอยางต้ังใจตลอดจนจบสัญญาหรือตลอดจนจบงานตามสัญญาที่ไดตกลง

กันไว  สวนนายจางน้ัน มีหนาที่ที่จะตองดูแลและจัดหาอุปกรณ พรอมทั้งการดูแลนักแสดงในระหวาง

การทํางาน และจายคาตอบแทนใหแกงานน้ันเมื่อการแสดงสําเร็จลุลวงแลว  ดังน้ัน สัญญาที่ใชใน

ระบบธุรกิจบันเทิงของไทย จึงถือเปนสัญญาตางตอบแทนประเภทหน่ึง เพราะคูสัญญาฝายหน่ึงน้ัน มี
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หนาที่ที่จะตองสงมอบงานหรือบริการใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึง โดยคูสัญญาอีกฝายหน่ึง มีหนาที่ที่

จะตองจายคาตอบแทนใหแกผูที่สงมอบงานน้ัน 

  สัญญาในระบบบันเทิงไทยน้ัน ก็มีลักษณะของสัญญาตามปกติแบบสัญญาทั่วไป คือ 

มีคําเสนอและคําสนองที่ถูกตองตรงกันและชัดเจน  เมื่อฝายใดฝายหน่ึงไดสงคําเสนอแลว  หาก

คูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีคําสนองเขารับตามคําเสนอน้ัน  สัญญาก็เกิดขึ้นมีผลสมบูรณ โดยการเกิดของ

สัญญาน้ัน มีไดทั้งทางวาจาและแบบมีลายลักษณอักษร  โดยสัญญาตางตอบแทนน้ีมีผลสมบูรณทั้งสิ้น 

ไมวาจะเกิดขึ้นโดยทางวาจาหรือเกิดข้ึนแบบมีลายลักษณอักษร  ในทางกฎหมายน้ันก็ถือวามีผล

สมบูรณแลว  แตการที่มีลายลักษณอักษรเอาไวน้ัน จะทําใหงายตอการสืบคนหรืองายตอการปฏิบัติให

เปนไปตามสัญญา 

  ดังน้ันในปจจุบัน สัญญาที่ใชในระบบธุรกิจบันเทิงไทยในปจจุบัน จึงมีอยูดวยกัน 2 

แบบคอื สัญญาดวยวาจา และสัญญาลายลักษณอักษร 

 

2.4.2 สัญญาดวยวาจา 

โดยปกติในระบบธุรกิจบันเทิงในปจจุบันน้ัน สวนใหญจะเปนการเขาทําสัญญาดวย

ปากเปลา หรือเปนการทําสัญญากันแบบดวยวาจา  ทั้งน้ีเพราะการทําสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร

น้ัน ตองใชเอกสารและใชระยะเวลาในการทําสัญญา จะตองมีการอานสัญญากันอยางละเอียดถี่ถวน 

รวมถึงการทําสัญญาน้ันจําเปนที่จะตองมีการลงนามสัญญาจากทางคายหรือผูมีอํานาจ โดยในความ

เปนจริงที่เกิดขึ้น สวนใหญอาชีพนักแสดงน้ัน จะปฏิบัติงานหรือทําการแสดงในสถานที่อ่ืนๆ หรือ

เรียกวาสถานที่กลางแจง นอยครั้งที่จะไดทําการแสดงในที่สถานที่ทํางานหรือออฟฟตของบริษัทหรือ

คาย  ทําใหการทําสัญญาและการลงนามในสัญญาน้ัน คอนขางจะมีความยากลําบากอยูพอสมควร 

สวนใหญเพ่ือความสะดวกและความรวดเร็ว  นักแสดงและผูจัดรวมไปถึงผูติดตอนักแสดงจะยึดเอา

การทําสัญญาดวยวาจาเปนหลักและยึดหลักแหงความเช่ือใจเขาเปนสําคัญ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 

และนอกจากน้ี การทําสัญญาดวยวาจาน้ัน ทางผูจัดหรือนายจางยอมไดเปรียบกวานักแสดง เพราะ

เมื่อเปนสัญญาดวยปากเปลาแลว  ยอมพิสูจนไดยากหากมีความรับผิดเกิดข้ึน รวมถึงภาระหนาที่ตาม

กฎหมายหรือภาระหนาที่ตามสัญญาก็ยอมนอยลงไปดวยเชนกัน 

 ในการทําสัญญาดวยวาจาน้ัน เพียงแคมีคําเสนอและคําสนองที่ตรงกัน ก็ถือวาเกิด

สัญญาขึ้นอยางสมบูรณแลว  โดยในปกติธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติ คือ ทางคายหรือผูจัดหรือผู

จัดหานักแสดง จะทําคําเสนอใหนักแสดงหรือผูจัดการดารา  โดยนักแสดงบางรายน้ัน ผูจัดการ

นักแสดงหรือผูจัดการดารา มีสถานะเปนตัวแทนของนักแสดง โดยมีสิทธิเขาทําสัญญาหรือทํานิติกรรม
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บางอยางแทนนักแสดงไดทันทีโดยมิตองรอความเห็นหรือความยินยอมของนักแสดง หากทั้งตัว

นักแสดงหรือผูจัดการไดตกลงใหมีลักษณะเปนตัวแทนกันเชนน้ัน  เมื่อทางคายหรือผูจัดไดสงคําเสนอ

ใหแกนักแสดงแลว หากนักแสดงตกลงที่จะเขารวมหรือทํางานน้ัน ก็มีคําสนองกลับมาใหแกผูจัดหรือ

คาย  สัญญาน้ันก็เกิดขึ้นสมบูรณแลว 

 

2.4.3 สัญญาลายลักษณอักษร 

สัญญาลายลักษณอักษรในระบบธุรกิจบันเทิงของไทยน้ัน มีการนํามาใชดวยเชนกัน  

โดยในการเขาทําสัญญาลายลักษณอักษรในธุรกิจบันเทิงไทยปจจุบัน อาจเเบงออกได 2 ลักษณะ คือ 

สัญญาลายลักษณอักษรของคายหรือสังกัด หรือสัญญาลายลักษณอักษรเพ่ือผลสําเร็จของงาน 

2.4.3.1 สัญญาลายลักษณอักษรของคายหรือสังกัด 

สัญญาลายลักษณอักษรของคายหรือสังกัดน้ัน จะมีข้ึนไวเพ่ือใหคูสัญญา

ฝายหน่ึง คือ คายหรือตนสังกัด กับคูสัญญาอีกฝายหน่ึง น้ันคือ นักแสดง ไดตกลงเขาทําสัญญากัน  

โดยสวนใหญแลวสัญญาของคายหรือสังกัดน้ันจะนิยมนําสัญญาสําเร็จรูปมาใชในการทําสัญญา ใชกับ

ทุกนักแสดง ลักษณะเดียวกัน โดยสัญญาสําเร็จรูปน้ัน เปนสัญญาที่มีรายละเอียดหรือมีการพิมพ

ขอความสวนใหญไวลวงหนาเรียบรอยแลว  โดยมีเน้ือความสวนใหญเหมือนกันหมด คูสัญญาเพียงแต

เพ่ิมเติมรายละเอียดเล็กนอยในการทําสัญญาแตละครั้ง ก็จะทําใหสัญญาดังกลาวมีผลสมบูรณ  สัญญา

สําเร็จรูปน้ันเปนสัญญาที่ไดรับความนิยมกันเปนอยางมาก เพราะเปนสัญญาที่ไดทําขอความสวนใหญ

ไวลวงหนาแลวทําใหเกิดความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการทําสัญญา  เมื่อคูสัญญาตองการจะเขา

ทําสัญญา  คูสัญญาก็สามารถนําสัญญาเหลาน้ีมาใชไดเลย ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกในการ

ติดตอทําธุรกิจในปจจุบัน  แตขอเสียของสัญญาสําเร็จรูปประการหน่ึงอันเปนความเสียหายประการ

ใหญ น้ันคือเปนสัญญาที่มักจะทําขึ้นโดยฝายที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือกวา ก็คือ ทางคายหรือทาง

สังกัด โดยทางคายหรือสังกัดจะเปนผูกําหนดเน้ือหาของสัญญาเอาไวลวงหนาเรียบรอยแลวแตเพียง

ฝายเดียว  โดยผูที่จะเขามาทําสัญญาหรือนักแสดงดังกลาว  สามารถแสดงเจตนาเขาทําสัญญาตาม

เน้ือหาดังกลาวไดทันที  โดยไมตองมาเสียเวลาทําการตอรองหรือการเจรจาหรือทําการรางสัญญาใดๆ

กันอีก  ซึ่งสรางความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการทําธุรกิจก็จริง  แตก็มีขอเสียตรงที่ฝายที่

เปนผูกําหนดขอสัญญาจะกําหนดขอสัญญาที่ใหผลประโยชนแกฝายตนมากเกินไปจนอาจเอาเปรียบ

คูสัญญาอีกฝายหน่ึง  จึงทําใหเกิดเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมเกิดขึ้น แตในทางปฏิบัติหรือ

ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีของวงการบันเทิงไทยน้ัน ก็ยังคงใชสัญญาสําเร็จรูปกันอยูเปนปกติใน

การทําสัญญาเขาเปนนักแสดงของคายหรือสังกัด  โดยอาจมีเน้ือหาในบางสวนที่อาจจะไมไดรับความ
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ยุติธรรมเทาที่ควร แตนักแสดงสวนใหญก็พรอมและยอมเขาทําสัญญาเน่ืองดวยการไมมีความเขาใจที่

ชัดเจนของกฎหมายและเน่ืองจากกลัววาจะโดนตําหนิวาเรื่องมากหรืออาจจะไมไดรับการทําสัญญา

เขาเปนนักแสดงในสังกัด  ดังน้ันนักแสดงสวนใหญหรืออาจเรียกไดวาเกือบทั้งหมด ก็จะเขารับการเซ็น

สัญญากับคายหรือสังกัดดวยสัญญาสําเร็จรูปที่ทางคายหรือสังกัดน้ันหยิบย่ืนใหเซ็นหรือทําสัญญากัน

เกือบทั้งสิ้น  

  โดยสวนใหญแลวเน้ือหาในสัญญาของคายหรือสังกัดน้ัน จะมีลักษณะ

เน้ือหาคลายกันเกือบทุกฉบับ โดยสัญญาของทางคายหรือสังกัดจะประกอบไปดวยเน้ือหา ดังตอไปน้ี 

คือ  

1. เน้ือหาในสวนของการกลาวอางถึงรายละเอียดของผูเขาทําสัญญาเอาไว

อยางชัดเจน คือทางคาย ผูจัด หรือผูมีอํานาจจัดการของทางคาย นักแสดง และรวมไปถึงผูจัดการ

นักแสดงและรวมไปถึงการกําหนดถึงอํานาจในการกระทําการแทนของผูจัดการนักแสดงดวยในกรณีที่

นักแสดงผูน้ันมีผูจัดการนักแสดง 

“สัญญาฉบับน้ีทําข้ึนระหวางบริษัท…ซึ่งมีสํานักงานต้ังอยูเลขที่…..ซึ่งตอไป

ในสัญญาน้ีจะเรียกวา…ฝายหน่ึง กับ...บานเลขที่…ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา “ศิลปน” อีกฝาย

หน่ึง”21 

“ศิลปนตกลงวาในกรณีที่ศิลปนจะจัดใหมีผูจัดการสวนตัวหรือผู ดูแล

ผลประโยชน จะตองไดรับการรับรองและไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร...ซึ่งผูจัดการสวนตัว

หรือผูดูแลผลประโยชนของศิลปนน้ันจะตองไมกระทําการใด ๆ ที่ขัดแยงกับเง่ือนไขและขอตกลงที่

ศิลปนไดทําไว...”21

22 

2. เน้ือหาในสวนของสิทธิและหนาที่ของคาย โดยสวนใหญทางคายหรือ

สังกัดน้ัน มักจะระบุสิทธิของทางคายที่สามารถมีเหนือตัวของนักแสดง เชน การที่คายมีสิทธิที่จะ

อนุญาตหรือไมอนุญาตใหนักแสดงรับงานใดๆ หรือคายสิทธิที่จะจํากัดเสรีภาพสวนบุคคลในบางเรื่อง

ได ไมวาจะเปนบุคลิกภาพ รูปรางหรือหนาตา รวมไปถึงทรงผม เครื่องแตงกาย การทําศัลยกรรม การ

ใชช่ือจริงหรือการใหนักแสดงใชช่ือหรือนามแฝง หรือรวมไปถึงกิจการใดๆอ่ืนๆที่คายเห็นสมควร หรือ

งานใดๆที่คายเห็นสมควร คายยอมมีสิทธิใชใหนักแสดงทําทั้งสิ้น  

21 โปรดดู ภาคผนวก ก หนา 142-147 

22 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 7.4 หนา 146 
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“....ตกลงรับศิลปนเขาเปนศิลปนในสังกัด...และศิลปนตกลงเปนศิลปนใน

สังกัด...โดยศิลปนตกลงให....เปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการบริหารงานจางงานแสดงอันเกี่ยวกับ

ธุรกิจดานบันเทิงประเภทตางๆ...บริหารงานจางงานแสดงอันเกี่ยวกับการแสดงภาพยนตร การแสดง

ละครโทรทัศน งานพิธีกรรายการโทรทัศน ดีเจ การถายแบบ การเดินแบบ การโฆษณาหรือ

ประชาสัมพันธสินคา การโชวตัวในรายการโทรทัศน...การขับรองเพลง การทํางานอันเกี่ยวกับงาน

เพลง งานดนตรีกรรม การเลนหรือการแสดงดนตรีของศิลปนทั้งหมด...เปนผูจัดการ ผูดูแล สรรหา 

คัดเลือกและพิจารณารับงานจางงานแสดงใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพของศิลปนและสอดคลองกับ

ธุรกิจบันเทิงในแตละประเภท…”23 

“คายจะทําหนาที่ในการบริหารงานจางงานแสดงอันเกี่ยวกับธุรกิจดาน

บันเทิงประเภทตางๆ ตามสัญญาฉบับน้ีใหกับศิลปนอยางดีที่สุด โดยจะเปนศูนยกลางในการสรรหา 

คัดเลือก และพิจารณารับงานจางงานแสดงตางๆ ใหกับศิลปน...จะคํานึงถึงอัตราคาจาง คาตอบแทนที่

เหมาะสมและเปนมาตรฐานของงานจางงาน...”23

24    

“คายจะทําหนาที่เปนผูดูแล ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา และกําหนดวิธีการ 

ขั้นตอนตางๆ อันเกี่ยวกับการพัฒนาภาพลักษณ บุคคลิกภาพของศิลปนใหสอดคลองกับงานดาน

บันเทิงในประเภทตางๆ...”24

25 

“...จะสนับสนุนใหศิลปนเขาทํางานดานการขับรองเพลง  เลนดนตรี งาน

เพลงหรืองานดนตรีกรรมกับสังกัดเพลง คายเพลง...หรืองานดนตรีกรรมตามความเหมาะสมกับศิลปน

ตอไป”25

26   

“…ทําการสงเสริมใหศิลปนเปนที่รูจักกับประชาชนโดยทั่วไป  โดยจะเปนผู

กําหนดวิธีการ ขั้นตอนตางๆ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพพจนของศิลปนใหมีความเหมาะสม หรือ

สอดคลองกับธุรกิจดานบันเทิงในแตละประเภท”26

27  

23 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 1 หนา 142   

24 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 3.1 หนา 143 

25 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 3.2 หนา 143 

26 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 3.3 หนา 143 

27 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 3.4 หนา 143 

                                           



26 

 

“ในกรณีที่ศิลปนถูกบุคคลภายนอกดําเนินการแจงความรองทุกข ฟองรอง 

หรือดําเนินการใด ๆ ทางกฎหมาย...จะเปนผูใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําและประสานงานกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเพ่ือหาแนวทางแกไข หรือยุติปญหาดังกลาวน้ันใหกับศิลปน”28 

“…เพ่ือใหการพัฒนาบุคลิกภาพและรูปรางหนาตาของนักแสดงเกิด

ประโยชนสูงสุดแกนักแสดง นักแสดงตกลงยินยอมดําเนินการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ และ/หรือ 

รูปรางหนาตาของนักแสดงตามแนวทางที่....พิจารณาเห็นสมควร ...ในกรณีที่นักแสดงจะทําการ

ปรับเปลี่ยนรูปราง หนาตา และ/หรือ ทําศัลยกรรมตกแตงรางกาย นักแสดงจะตองแจงให...ทราบและ

จะตองไดรับความยินยอมจาก.....กอนที่จะดําเนินการดังกลาว”28

29    

 โดยสวนใหญทางคายมักจะกําหนดสิทธิของทางคายที่สามารถมีอยูเหนือ

ตัวนักแสดงเอาไวอยางเต็มที่  แตมักจะไมคอยระบุถึงหนาที่ของทางคายที่จะตองปฏิบัติหรือจะตอง

รับผิดชอบตอตัวนักแสดง  ทั้งน้ีเพ่ือที่จะลดภาระหนาที่ที่มีตามสัญญาของทางคายน่ันเอง 

3. เน้ือหาในสวนของสิทธิและหนาที่ของนักแสดง  โดยในเน้ือหาของสัญญา

มักจะระบุไมคอยระบุสิทธิที่มีอยูของนักแสดง แตสวนใหญจะระบุหนาที่ของนักแสดงที่จะตองปฏิบัติ

และจักตองมีตลอดอายุสัญญาที่นักแสดงตกลงเขาเปนนักแสดงของทางคายหรือสังกัดน้ันๆ  โดยสวน

ใหญจะระบุเน้ือหาที่สอดคลองและคลายกัน โดยจะระบุใหนักแสดงน้ันมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตาม

คําสั่งของคายอยางเครงครัด และนักแสดงมีหนาที่ที่จะตองพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในตัวตนอยู

ตลอดเวลา พรอมทั้งยังตองใหความรวมมือกับทางคายหรือสังกัดในการที่จะฝกฝนความสามารถทั้ง

ทางการแสดง รองเลนเตนพรอมทั้งตองใหความรวมมือในการที่จะเขารวมงานหรือการประชาสัมพันธ

ตางๆของทางคายอีกดวย 

“เพ่ือใหการบริหารงานจางงานแสดง...ตามสัญญาฉบับนี้...ศิลปนจึงตกลง

กับ...วาจะปฏิบัติตามหนาที่ดังตอไปน้ีโดยเครงครัด   

“ศิลปนมีหนาที่ไปทําการแสดง โชว…ตามกําหนดวันเวลาและสถานที่ที่....

ไดกําหนดหรือแจงใหทราบทุกครั้ง”29

30    

28 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 3.5 หนา 143 

29 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 4.4 หนา 144 

30 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 4 หนา 144 

                                           



27 

 

“ศิลปนมีหนาที่ในการดูแลและรักษาสุขภาพของตนใหแข็งแรงและอยูใน

สภาพที่มีความสามารถพรอมที่จะทํางานแสดงประเภทตางๆอยู...”30

31 

“ศิลปนตกลงวาจะปฏิบัติตนตามระเบียบและวิธีการบริหารงานแสดงที่...ได

กําหนดขึ้นทุกประการ รวมทั้งใหความรวมมือ...เพ่ือการโฆษณา ประชาสัมพันธ  เผยแพรภาพลักษณ

ของศิลปน หรือเผยแพรผลงานของศิลปน....และศิลปนจะไมกระทําการใดๆ อันเปนผลใหเกิด

ผลกระทบตอภาพพจนหรือช่ือเสียงของศิลปน...”31

32 

4. เน้ือหาในสวนของคาตอบแทนที่นักแสดงจะไดรับตลอดอายุสัญญาที่เปน

นักแสดงในสังกัด ในสวนของคาตอบแทนที่นักแสดงจะไดรับน้ัน สวนใหญมักจะไมมีการระบุเอาไวใน

สัญญาของคายหรือของสังกัด เพราะในทางขนบธรรมเนียมปกติประเพณีของวงการบันเทิงน้ัน มักจะ

มีการจายคาตอบแทนหลังจากการแสดงหรือการถายทําน้ันไดสําเร็จไปแลว หรือมักจะจาย

คาตอบแทนหลังจากผลงานน้ันไดมีการถายทอดกระจายออกไปสูสายตาประชาชนแลวหรือ

ออกอากาศไปแลว(on air)  ดังน้ันในทางปฏิบัติสวนใหญจึงมักไมระบุในเรื่องของคาตอบแทนเอาไวใน

สัญญา  และเน่ืองจากคาตอบแทนของนักแสดงในวงการบันเทิงไทยน้ัน ยอมขึ้นอยูกับช่ือเสียงของ

นักแสดงดวย ดังน้ันจึงเปนการยากที่จะกําหนดคาตอบแทนเอาไวลวงหนาดวยน่ันเอง 

“...ศิลปนไดตกลงกันให....จายเงินคาจาง หรือคาตัวสําหรับงานจางงาน

แสดงใหกับศิลปนตามอัตราที่ไดตกลงกําหนดกันไว...โดยจะจายคาจาง หรือคาตัวดังกลาวน้ันใหกับ

ศิลปนเมื่อ...ไดรับเงินคาจาง หรือคาตัวศิลปนสําหรับการแสดงจากบุคคลดังกลาวน้ันครบถวนแลว”32

33   

“...ผูวาจางตกลงชําระคาจาง...รวมทั้งสิ้น...บาท...โดยแบงชําระเปน 2 งวด

...”33

34   

31 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 4.2 หนา 144 

32 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 4.4 หนา 144 

33 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 5 หนา 145 

34 โปรดดู ภาคผนวก ข หนา 148 

                                           



28 

 

“…บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการทํางานตามสัญญาจางใหแกผูรับจาง

เปนการเหมาจาย  ในการสรางสรรคงานภาพยนตร  ในราคารวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (  

หน่ึงลานสองแสนบาท) รวมภาษีหัก ณ ที่จาย โดยผูรับจางตกลงใหบริษัทชําระเงินดังกลาวใหแก...”34

35 

“...“ผูวาจาง” ตกลงชําระคาตอบแทนให “ผูรับจาง” เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

…บาท...สวนการชําระเงินคาจางทั้งหมด 100%  จะจายเปนเช็ค  ในวันจัด...” 
35

36 

“…“ผูวาจาง” ไดตกลงจะจายคาจางให “ผูรับจาง” ในการจัดหาและดูแลผู

แสดงแบบโฆษณาตามสัญญาน้ีรวมเปนเงินสุทธิทั้งสิ้น…ซึ่งเปนราคาที่ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษี

หัก ณ ที่จาย ตามที่กําหนด โดย “ผูวาจาง” ตกลงชําระคาจางใหแก “ผูรับจาง” เปน 2 งวด ดังน้ี...”

36

37 

5. เน้ือหาในสวนของการแกไขเพ่ิมเติมสัญญา โดยสวนใหญมักจะกําหนดให

สิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมสัญญาโดยฝายผูทําสัญญาเอาไว 

“การเพ่ิมเติม ตัดทอน แกไข หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาน้ี จะกระทําไมไดเวน

แตเปนกรณีที่คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงและลงนามรวมกันไวเปนลายลักษณอักษร…”38 

“กรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงประสงคจะแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม

งาน คูสัญญาฝายน้ันตองทําการแจงเปนลายลักษณอักษรใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาไมนอย

กวา 7 วัน โดยจะตองไดรับความเห็นชอบรวมกันจากคูสัญญาทั้งสองฝายและไดจัดทําขึ้นเปนลาย

ลักษณอักษรลงลายมือช่ือรวมกันทั้งสองฝาย”39 

6. เน้ือหาในสวนของการบอกเลิกสัญญา ในสวนของการบอกเลิกสัญญาน้ัน

สวนใหญจะระบุถึงสาเหตุหรือเหตุแหงการผิดสัญญาเอาไว โดยมักกําหนดลักษณะของการกระทําที่

ผิดสัญญาโดยฝายนักแสดง และใหเหตุน้ันๆ เปนเหตุในการที่ทางคายหรือผูจัดน้ันเปนผูมีสิทธิบอกเลิก

สัญญาไดโดยทันที โดยนักแสดงไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น 

35 โปรดดู ภาคผนวก ค หนา 163 

36 โปรดดู ภาคผนวก ง หนา 167 

37 โปรดดู ภาคผนวก จ ขอ 6 หนา 170 

38 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 8 หนา 147 

39 โปรดดู ภาคผนวก จ หนา 168 

                                           



29 

 

“ศิลปนขอรับรอง...วากอนและขณะทําสัญญาฉบับน้ีศิลปนไมเคยตกลงทํา

นิติกรรมสัญญา หรือมีภาระผูกพันใดๆ กับบุคคลภายนอกในลักษณะเดียวกันกับสัญญาฉบับน้ีแต

ประการใด รวมทั้งภายในอายุแหงสัญญาฉบับน้ีศิลปนจะไมไปตกลงกับบุคคลภายนอกเพ่ือทํานิติกรรม

สัญญาหรือไปกระทําการใด ๆ เพ่ือใหตนมีนิติสัมพันธหรือมีภาระผูกพันในลักษณะเชนเดียวกันกับ

สัญญาฉบับน้ีโดยเด็ดขาด หากศิลปนมีนิติสัมพันธหรือเปนคูสัญญาหรือมีภาระผูกพันในลักษณะ

สัญญาฉบับน้ีไมวาเมื่อใด ให....มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีไดโดยทันที...”39

40 

“ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ...ศิลปนจะตองคืนเงินคาวาจางใหแก

ผูวาจางเต็มจํานวนที่ไดรับไปแลวในทันที  รวมทั้งรับผิดชอบในคาเสียหายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมดแกผูวา

จาง ยกเวนกรณีที่ศิลปนเกิดอุบัติเหตุรายแรง หรือ เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ, การกอการราย

, เหตุความไมสงบทางการเมือง”40

41 

“…หากปรากฏเหตุการณ…จากการเรียกคาปรับตาม...ผูวาจางสามารถถือ

เปนเหตุใหผูวาจางตองระงับการโฆษณาได  ผูวาจางมีสิทธ์ิที่จะเลิกสัญญา และศิลปนจะตองคืนคา

วาจางทั้งหมด...ใหแกผูวาจาง พรอมทั้งรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่จะ...”41

42  

“...ในกรณีที่ปรากฎวาขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่ศิลปนแจงแกผูวาจางทั้ง

กอนหนาและหลังการทําสัญญาฉบับน้ี ทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและที่เปนการแจงโดยคําพูด เปน

เท็จหรือไมครบถวนเพราะศิลปนปกปด ไมแจงใหผูวาจางทราบ ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ี 

และเรียกคืนเงินคาตอบแทนเต็มจํานวน ตลอดจนเรียกคาเสียหายจากศิลปนได” 42

43 

“หากผูวาจางยกเลิกการจางงาน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ผูวาจางยินยอม

ชําระคาเสียเวลาเปนเงิน 50% ของราคาคาจางทั้งหมด ใหแก ผูรับจาง”44 

“ในกรณีที่คูสัญญาฝายหน่ึงฝายใดปฏิบัติผิดสัญญาขอหน่ึงขอใด คูสัญญา

อีกฝายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน ถามีความ

40 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 7.1 หนา 146 

41 โปรดดู ภาคผนวก ข ขอ 14.3 หนา 152 

42 โปรดดู ภาคผนวก ข ขอ 14.4 หนา 152 

43 โปรดดู ภาคผนวก ข ขอ 14.5 หนา 152 

44 โปรดดู ภาคผนวก ง หนา 167 
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เสียหายเกิดขึ้นคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญายินยอมชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นจริงใหแกคูสัญญาอีกฝาย

หน่ึง”45 

“...ผูรับจางตกลงวาจะปฏิบัติตามคําสั่งของผูวาจาง รวมทั้งตัวแทนของผู

วาจางในการกํากับการรวมรายการใหรายการเปนไปไดดวยความเรียบรอยและสามารถบันทึกรายการ

ไดตามกําหนด หากผูรับจางไมปฏิบัติตามจนทําใหไมสามารถกํากับรายการ สงผลใหไมสามารถบันทึก

รายการไดตามกําหนด ใหถือวาผูรับจางผิดสัญญาและไมมีสิทธิไดรับคาจางตามสัญญาน้ี”46 

7. เน้ือหาในสวนของเบ้ียปรับ ในสวนของเบ้ียปรับน้ัน  ทางคายหรือผูจัด

มักจะกําหนดเบ้ียปรับเอาไวเปนจํานวนที่สูงเกินสวน  รวมถึงมักจะกําหนดในสวนของคาเสียหาย

กําหนดในนักแสดงจะตองรับผิดชอบอยางครอบคลุมเอาไวหากนักแสดงน้ัน กระทําผิดขอสัญญาและ

เปนเหตุแหงการบอกเลิกสัญญา  ซึ่งสวนใหญน้ัน คาเสียหายและเบ้ียปรับน้ันมักจะมีสัดสวนหรือมี

ลักษณะครอบคลุมมาก จนอาจจะสูงเกินกวาหรือทําใหเกิดภาระที่หนักเกินไป จึงนํามาซึ่งขอสัญญาที่

ไมเปนธรรม 

“…ภายในกําหนดระยะเวลาแหงสัญญาฉบับน้ีศิลปนตกลงวาจะไมรับงาน

จางงานแสดงอันเกี่ยวกับธุรกิจดานบันเทิง เพ่ือทําการแสดง หรือทําการขับรองเพลงใหกับบุคคลอ่ืนใด

โดยไมผานการพิจารณาหรือจัดการดูแลหรือบริหารงานจาก...หนาหากศิลปนไมปฏิบัติตามขอตกลง

ดังกลาว ศิลปนใหถือวาศิลปนเปนฝายผิดสัญญาและตกลงชําระคาปรับ...เปนเงินจํานวน 10 (สิบ) เทา

ของคาจางคาแสดงที่ศิลปนไดไปรับงานดังกลาว...”46

47 

“…ในกรณีที่ศิลปนไมไปทําการแสดง หรือโชวตัว หรือทํางานจางงานแสดง

...โดยไมมีเหตุผลอันสมควร...ศิลปนตกลงวาจะเปนผูรับผิดชอบในบรรดาคาเสียหายที่เกิดขึ้น...เปน

จํานวน 10 (สิบ)เทาของคาจางคาแสดงที่...ไดทําการตกลงไวกับบุคคลภายนอก...รวมทั้งบรรดา

คาเสียหายอ่ืนใดที่เกิดขึ้น…”48 

45 โปรดดู ภาคผนวก จ หนา 170  

46 โปรดดู ภาคผนวก ซ หนา 175 

47 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 7.2 หนา 146 

48 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 7.3 หนา 146 
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“หากมีการกระทําอยางใดอยางหน่ึง... ศิลปนยินดีที่จะชําระคาปรับใหแก

ผูวาจางคร้ังละ 200,000 บาท  และจะตองทําการแกขาวทางหนังสือหรือสื่อตางๆ ใหแกผูวาจางดวย

ภายในเวลา 15 วันนับแตวันเกิดเหตุการณดังกลาว”49 

“หากผูรับจางผิดนัดผิดสัญญาขอใดขอหน่ึง  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

ผูรับจางยินยอมชําระคาปรับเปนเงิน 100% ของราคาคาจางทั้งหมด ใหแกผูวาจาง”50 

2.4.3.2 สัญญาลายลักษณอักษรเพื่อผลสําเร็จของงาน 

นอกเหนือจากสัญญาสําเร็จรูปของทางคายหรือสังกัดที่จะมีเน้ือหาเพ่ือ

ผูกมัดตัวนักแสดงและจํากัดสิทธิเสรีภาพในการรับงานของนักแสดงไวในกรอบของขอสัญญาแลว  

นอกจากน้ัน ยังมีสัญญาลายลักษณอักษรแบบที่ใชเพ่ือผลสําเร็จของงานเปนงานไป เชน สัญญาเพ่ือ

เลนละครเรื่องน้ันๆ หรือสัญญาเพ่ือตกลงเขารับเลนภาพยนตรเร่ืองน้ันๆ สัญญาวาจางถายแบบ 

สัญญาวาจางถายโฆษณา สัญญาวาจางในการรวมงานอีเวนท(event) หรือสัญญารับจางถายรูปคูกับ

สินคาหรือผลิตภัณฑเปนตน สัญญาลายลักษณอักษรเหลาน้ี ทางนายจางก็ทําสัญญาจางแบบมีลาย

ลักษณอักษรเพ่ือผลสําเร็จของงานโดยสวนใหญในสัญญาจะมีการระบุเน้ือหาของงานและคาตอบแทน

ตลอดจนอายุของสัญญาที่มีผลบังคับใชเอาไวอยางชัดเจน โดยในบางสัญญาน้ัน ตอนทายสัญญามักจะ

มีเอกสารแนบทายโดยมักมีรายละเอียดในเรื่องของการใหนักแสดงยินยอมใหโอนอํานาจในลิขสิทธ์ิ

และโอนสิทธิเรียกรองทุกประการอันอาจเกิดขึ้นในอนาคตของงานแสดงน้ันๆใหแกนายจางเอาไวดวย  

 

2.4.4 ลักษณะพิเศษของการทํางานในฐานะนักแสดงและความเปนวิชาชีพ50

51 

2.4.4.1 ลักษณะพิเศษของการทํางานในฐานะนักแสดง 

การทํางานของนักแสดงน้ัน มีลักษณะพิเศษแตกตางจากงานของลูกจาง

ทั่วไป อาชีพนักแสดงน้ันเปนอาชีพที่ตองใชทักษะและความสามารถอยางสูง เรียกไดวา เปน

ความสามารถสวนบุคคล การแสดงของนักแสดงแตละบุคคลยอมแตกตางกันออกไปและการที่จะ

แสดงออกซึ่งบทบางในงานแสดงตางๆ นักแสดงจะตองใชความคิด ใชแรงกายแรงใจถายทอดเรื่องราว

จากบทประพันธในตัวอักษรออกมาเปนตัวละครที่ผูชมสามารถรับชมจับตองได ไดทราบเรื่องราวที่

49 โปรดดู ภาคผนวก ข ขอ 10 หนา 151 

50 โปรดดู ภาคผนวก ง หนา 167 

51 วิมลเรขา ศริชัิยราวรรณ, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 29-36. 
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นักแสดงไดถายทอดผลงานวรรณกรรมผานงานแสดง  ดังน้ันนักแสดงไมใชเพียงจะตองใชรูปราง

หนาตาในการทํางานเทาน้ัน แตอาชีพนักแสดงยังตองใชทักษะวิชาชีพอีกดวย  อาชีพนักแสดงน้ันเปน

อาชีพที่มีลักษณะพิเศษ จากงานเขียนวิทยานิพนธของคุณวิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ คุณวิมลเรขาได

สัมภาษณคุณพิสมัย วิไลศักด์ิ หรือคุณมี้ พิสมัย นักแสดงอาวุโส และคุณนันทวัน เมฆใหญ สุวรรณป

ยะศิริ นักแสดงอาวุโส ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในวงการบันเทิง ทานใหความเห็นวา การทํางานของนักแสดง

น้ันมีลักษณะพิเศษแตกตางจากงานของลูกจางทั่วไปตรงที่งานของนักแสดงน้ัน เปนงานที่ตองใช

จินตนาการในการสรางความฝนและความหวังใหกับผูคน  และตองใชพลังทั้งทางรางกายและทาง

จิตใจในการที่จะสวมบทบาทถายทอดตัวละครออกสูสายตาประชาชน  และนักแสดงน้ันยังมิใชมีเพียง

หนาที่ของตนในการแสดงเพียงเทาน้ัน  แตนักแสดงยังมีหนาที่ทางสังคมดวยเชนกัน ไมวาจะเปนงาน

การกุศลที่นักแสดงจะตองใหความรวมมือเปนแกนนําเพ่ือชวยประชาสัมพันธสูประชาชนหรือหนาที่ที่

จะตองปฏิบัติตัวตนเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีใหแกประชาชนทั้งในและนอกจอ ไมวาจะบนเวทีหรือใน

ชีวิตจริง  ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนจํานวนมากน้ันเฝาติดตามและวิพากษวิจารณทั้งผลงานของนักแสดง

และชีวิตสวนตัวดวย ถึงขนาดมีคําพูดกันวา  เมื่อใดที่นักแสดงกาวเทาออกจากประตูบาน เมื่อน้ัน

ความเปนตัวตนของนักแสดงจะหายไปในทันที 51

52 ดังน้ัน นักแสดงจึงเปนอาชีพที่มีเกียรติและตองใช

ความสามารถทั้งกายและใจถายทอดบทบาทวรรณกรรมของผูสรางสรรคใหออกสูสายตาประชาชน

และจะตองเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตเปนกระจกสะทอนสังคมและศีลธรรมอันดีใหแก

ประชาชนดวย  ดังน้ันมิงายเลยในการที่นักแสดงจะตองรับความคาดหวังของประชาชนและประพฤติ

ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีเรียกไดวา แทบตลอดเวลาไมวาจะในจอหรือนอกจอ  ดังน้ันอาชีพนักแสดง

จึงควรไดรับเกียรติและไดรับการยกยองและควรไดรับการคุมครองทางกฎหมาย 

ลักษณะความแตกตางของอาชีพนักแสดงกับลูกจางทั่วไปน้ัน อาจพิจารณา

จากประเด็นสําคัญได ดังตอไปน้ี 

(1) เปาหมายของการทํางาน 

ลูกจางตามสัญญาจางแรงงานน้ัน ยอมตองตกอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชา

ของนายจาง  ลูกจางจึงเปนเพียงผูกระทําการแทนนายจาง งานของลูกจางน้ันมิใชงานตามความ

ประสงคของลูกจาง หากแตการทํางานน้ันเปนไปเพ่ือการทํางานที่นายจางสั่งและลูกจางจะไดเงิน

คาจางเปนคาตอบแทนเทาน้ัน  กฎหมายจึงกําหนดใหนายจางน้ันมีภาระที่จะตองรับผิดแทนลูกจาง

หากเกิดความเสียหายใดๆเพราะลูกจางมิไดทํางานตามความตองการของตน แตเปนเพียงตัวแทน

 52 เพ่ิงอาง 1, น.31. 
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นายจาง ดังน้ันนายจางจึงผูกพันตองรับผิดตอการกระทําของลูกจาง 52

53  ในขณะที่งานของนักแสดงน้ัน 

ถือเปนสัญญาตางตอบแทนชนิดหน่ึง ที่กอใหเกิดสิทธิและหนาที่ระหวางคูสัญญาตามหลักสัญญาทั่วไป  

ไมวาสัญญานักแสดงระหวางนายจางกับนักแสดงน้ันจะเปนสัญญาจางแรงงานหรือสัญญาจางทําของ 

สิ่งที่เหมือนกันน้ันคืองานที่ทําน้ันเพ่ือคาตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใด   

(2) ลักษณะของงานที่ทํา 

งานของนักแสดงน้ันปนการใหความบันเทิงแกผูชม 53

54 เปนงานที่จะตองใช

ทั้งแรงกายและแรงใจ ใชความรู (knowledge) และความสามารถเฉพาะตัว (skills) ที่จะถายทอด

ผลงานออกสูสายตาประชาชน  นักแสดงจะตองมีพรสวรรค (talent) และมีจิตนาการ (imagination) 

ที่จะถายทอดบทประพันธน้ันๆออกเปนงานแสดง ใหประชาชนเขาใจและไดรับความเพลิดเพลินใน

การชมการแสดงเหลาน้ัน  นักแสดงน้ันจะตองมีทักษะ ตองทองจําบทไดและตองมีความชํานาญพิเศษ

ในกิจกรรมตางๆ เชน ขี่มา ยิงปน วายนํ้า ดํานํ้า เตนรํา รองเพลง พากยเสียง เลนดนตรีหรือมีความ

ถนัดในศิลปะปองกันตัว เปนตน54

55 

(3) เสรีภาพและอํานาจตัดสินใจทางวิชาชีพ 

นักแสดงน้ันมีอํานาจการตัดสินใจในการรับงานและมีเสรีภาพในการเลือก

รับบทบาทหรือรับงานแสดง โดยกอนที่จะมีการวาจางการแสดงในเร่ืองใดๆ นักแสดงน้ันจะไดรับบท

ยอหรือเคาโครงเรื่องยอเพ่ืออานทําความเขาใจใหทราบถึงเร่ืองราวของงานน้ันกอน ไมวาจะเปนหนัง

ภาพยนตรหรือละคร หรือแมแตงานพากยเสียงหรือพิธีกร รวมไปถึงงานแสดงในลักษณะอ่ืนๆ 

นักแสดงจะไดรับการบอกกลาวถึงลักษณะของเน้ืองานน้ันวาจะตองทําการแสดงงานใด เปนการแสดง

แบบใด ประเภทใด และไดรับบทใดในละครหรืองานแสดงช้ินน้ัน ซึ่งนักแสดงน้ันจะมีเสรีภาพและการ

ตัดสินใจวาจะรับงานหรือไมรับงานแสดงน้ันหรือไม  หรือนักแสดงจะมีความสามารถเพียงพอตองาน

แสดงช้ินน้ันหรือไม ยอมเปนเสรีภาพและอํานาจการตัดสินใจของนักแสดง นอกจากน้ัน  นักแสดงเมื่อ

ตกลงเขารับบทบาทหรือเขารับงานแสดงที่นายจางมอบหมายใหแลว นักแสดงจะตองทุมเททั้งแรงกาย

แรงใจในการที่จะทํางานออกมาใหดีที่สุดในฝมือการแสดงของนักแสดง ซึ่งในบางครั้ง บทบาทหรือบท

ละครในการแสดงน้ันอาจมีบทบาทที่นักแสดงจะตองเผชิญไมวาจะเปนบทบู มีบทตบตี หรือบทที่มี

53 นิคม จันทรวิทุร, กฎหมายแรงงานแนวคิดและปญหา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

สํานักพิมพวิญูชน จํากัด 2538), น.63. 

54 วิมลเรขา ศริชัิยราวรรณ, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 32.  

55 เพ่ิงอาง, น. 32. 
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การกอดจูบลูบคลําหรือปลุกปล้ํา  ซึ่งในบางครั้งในเรื่องของเทคนิคการถายทําน้ันอาจไมสามารถที่จะ

ใชนักแสดงแทนได55

56  นักแสดงอาจมีความจําเปนที่จะตองเลนดวยตนเองเพ่ือใหสมบทบาทหรือคําใน

วงการเรียกวา สปริตของนักแสดง(Spirit)57  ซึ่งการจะเลนหรือไมเลนในฉากน้ันๆดวยตนเอง นักแสดง

จะตองใชอํานาจการตัดสินใจดวยตนเอง เพ่ือใหผลงานออกมาดีที่สุด 

(4) จริยธรรมในทางวิชาชีพ (Professional Ethics) 

นักแสดงเปนอาชีพที่ถูกคาดหมายจากสังคมนักแสดงน้ันมีหนาที่ตอสังคมใน

การที่จะตองประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม (Value model)  และสงผานคุณงามความดี

เหลาน้ัน (Value barrier) ใหแกผูคนในสังคม 57

58  ถึงแมนักแสดงน้ันเปนอาชีพอิสระ  แตนักแสดงน้ัน

เรียกไดวาไมคอยมีอิสระในการดํารงชีวิตดังเชนวิชาชีพทั่วไป เรียกไดวานักแสดงน้ันตองมีจริยธรรมใน

วิชาชีพของตนเพ่ือเปนแนวทางในการทํางานและในการดํารงชีวิตสวนตัวดวย 

 

2.4.4.2 การทํางานของนักแสดงแตกตางจากการทํางานของผูมีวิชาชีพ 58

59 

ในวิทยานิพนธของคุณวิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ไดสัมภาษณคุณจุรี โอศิริ 

นักแสดงอาวุโส ทานกลาววา อาชีพนักแสดงน้ันในอดีตถูกมองวาเปนอาชีพที่ตํ่าตอยดอยคุณคาถึง

ขนาดมีประโยคที่พูดติดปากเสมอๆวาเปน “อาชีพเตนกินรํากิน” 59

60  แตเมื่อเศรษฐกิจและสังคมได

เปลี่ยนแปลงไป เกิดเทคโนโลยีในการบันทึกการแสดงใหสามารถนํามาฉายใหมไดแบบไมตองรับชม

การแสดงสดและรับชมการแสดงไดเพียงครั้งเดียวอีกตอไป  พรอมทั้งวิวัฒนาการการทําซ้ําสิ่งบันทึก

การแสดงทําใหเกิดการซื้อขายสรางรายไดมหาศาล อีกทั้งดารานักแสดงน้ัน เปนอาชีพที่ไดรับความ

นิยมชมชอบ ไดรับความไววางใจจากประชาชน นักแสดงจึงไดเขามามีบทบาทในการซื้อขายโดยเปน

สวนประกอบหน่ึงของการตลาด ซึ่งย่ิงทําใหนักแสดงน้ันมีมูลคามหาศาลเพราะนายทุนหรือเจาของ

ผลิตภัณฑน้ัน สามารถใชนักแสดงเปนแบบหรือเปนบุคคลในการโฆษณาสินคาตางๆของตนเอง เมื่อ

ประชาชนเห็นหรือชอบนักแสดงผูใดก็มีสวนในการที่จะติดตามไปซื้อผลิตภัณฑน้ัน รวมถึงหากสินคา

56 เพ่ิงอาง, น. 34. 

 57 สัมภาษณ เบญจวรรณ อารตเนอร, นักแสดง, มีนาคม 2558. 

 58 วิมลเรขา ศริชัิยราวรรณ, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 34. 

59 เพ่ิงอาง, น.34-36. 

60 เพ่ิงอาง, น. 35. 
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ใดมีนักแสดงเปนแบบโฆษณา สินคาหรือผลิตภัณฑน้ันก็จะดูมีความนาเช่ือถือและไดรับการตอบรับที่ดี  

ดังน้ันอาชีพนักแสดงจึงสรางรายไดมูลคามหาศาลภายในเวลาไมนาน ปจจุบันอาชีพนักแสดงจึงไดรับ

การยกยองวามีเกียรติ พรอมทั้งไดรับคาตอบแทนที่สูงและไดรับกําลังใจและความนิยมชมชอบเปนที่

รักใครของประชาชน  ปจจุบันอาชีพนักแสดงจึงเปนอาชีพที่ไดรับการตอบรับเปนอยางย่ิง เปนที่

ยอมรับแมกระทั่งคนในสังคมช้ันสูง 60

61(Hight-society) นอกจากน้ันนักแสดงเองยังตองฝกฝนและ

พัฒนาฝมือการแสดงของตนเอง จะตองขนขวายที่จะสรางประสบการณเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพใน

ฐานะนักแสดงเพ่ือรองรับงานแสดงที่ยากข้ึน ทาทายข้ึน พรอมทั้งนักแสดงรุนใหมที่จะเขามาสูวงการ

บันเทิง จากการสัมภาษณผูสันทัดกลาววา61

62 นักแสดงน้ันเปนอาชีพที่ไมจีรังย้ังยืน การที่จะโลดแลนอยู

บนจอนานหรือไมนานน้ันขึ้นอยูกับตัวนักแสดงเองเปนสวนใหญ นักแสดงที่รักในอาชีพและหมั่น

พัฒนาฝกฝนเทาน้ันที่จะอยูบนจอไดนาน  ดังน้ันอาชีพนักแสดงจึงนาจะจัดวาเปนวิชาชีพอิสระวิชาชีพ

หน่ึง เพียงแตยังไมไดรับการยอมรับวาเปนผูมีวิชาชีพขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับทนายความ แพทย 

หรืออาจารยในมหาวิทยาลัย62

63 

 ดังน้ันจึงเห็นไดวา การกาวมาเปนนักแสดงไดน้ันมิใชเร่ืองงายเลย นักแสดงจะตองมี

ความสามารถในตนเอง และทุมเทใจและกายกวาจะสามารถโลดแลนเขาสูวงการบันเทิงได อีกทั้ง

นักแสดงเองอันเปนผูที่ไดรับการยอมรับทางสังคมอยางสูง แตอาจมิไดมีอํานาจการตอรองที่มากเทาใด

นักหากนักแสดงน้ันมิไดมีช่ือเสียงที่มากพอ ทําใหเกิดอํานาจการตอรองที่ไมเทาเทียมเกิดข้ึนนํามาซึ่ง

การกําหนดขอสัญญาที่มีลักษณะริดรอนสิทธิหรือมีลักษณะไดเปรียบหรือเสียเปรียบมากเกินควรใน

ขอกําหนดสัญญา ซึ่งในบางคร้ังเมื่อกฎหมายมิไดบัญญัติไวเปนพิเศษหรือมิไดกําหนดคุมครองเอาไว 

นักแสดงในบางคร้ังก็มิอาจที่จะสงวนสิทธิอันพึงมีของตนเอาไวไดเน่ืองจากการเขาทําสัญญาสําเร็จรูป 

ดังน้ันจึงมีประเด็นที่นาสนใจอีกหลายประเด็นที่ผูเขียนจะนํามาพิจารณาและศึกษาในบทตอไป 

  

 61 บริษัทไทเกอรแทคทมี จํากัด และ บริษัทเจ เอส แอล จํากดั (ผูผลิต), ดารากับไฮโซ. [ เทป

บันทึกภาพรายการโทรทัศน “Share เธอ ถึง เธอ” ] (ออกอากาศทางสํานักขาวไทยโมเดิรนไนนทีวี, 

กุมภาพันธ 2550) : สัมภาษณ ดารุณี กฤตบุญญาลัย. 

62 สัมภาษณ ญานิก โรจนาวรรณ, ผูจัดการนักแสดงและผูดูแลนักแสดงประจําสังกด, มีนาคม 

2558. 

63 วิมลเรขา ศริชัิยราวรรณ, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 35. 
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บทท่ี 3 

สิทธิของนักแสดงและกฎหมายวาดวยขอสญัญาท่ีไมเปนธรรม 

 

กฏหมายไทยน้ัน มิไดมีบทกฎหมายคุมครองนักแสดงเปนการเฉพาะ เมื่อไมมีบท

กฎหมายเฉพาะจึงตองบังคับใชบทกฎหมายที่มีอยู ดังน้ันในประเทศไทย สัญญาจางนักแสดงจึง

สามารถแบงออกตามลักษณะของสัญญาเปน 2 ชนิด คือ สัญญาจางแรงงาน และสัญญาจางทําของ  

โดยหากสัญญาจางนักแสดงน้ัน มีลักษณะเปนสัญญาจางแรงงาน สัญญานักแสดงฉบับน้ันก็จะตองตก

อยูภายใตระบบกฎหมายแรงงาน ไดรับความคุมครองภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.

2541 เปนบทกฎหมายพิเศษ สัญญานักแสดงฉบับน้ันเปนสัญญาจางทํา ก็จะตองบังคับใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยเร่ืองสัญญาจางทําของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นอกจากน้ัน กฎหมายไทย

ไดบัญญัติใหความคุมครองในเร่ืองของสิทธินักแสดงเอาไวในกฎหมายลิขสิทธ์ิ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ 

พ.ศ.2537  ไวในหมวดที่ 2 ในเรื่อง สิทธินักแสดง โดยกฎหมายลิขสิทธ์ิของไทยไดใหความคุมครอง

สิทธินักแสดงในฐานะสิทธิขางเคียง แตมิใชลิขสิทธ์ิดังเชนงานของผูสรางสรรค และหากเกิดขอสัญญา

ที่มีลักษณะที่ไมเปนธรรมขึ้น สัญญาจางนักแสดงก็จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยขอ

สัญญาที่ไมเปนธรรม  

 

3.1 การคุมครองนักแสดงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 1 

 

3.1.1 ความทั่วไป 

ระบบกฎหมายไทยในปจจุบันน้ี ยังไมไดมีการกําหนดบทบัญญัติของกฎหมายที่เปน

พระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายที่ใชสําหรับอาชีพนักแสดงโดยเฉพาะ ประเทศไทยเรายังไมไดให

ความสําคัญถึงความ แตกตางและลักษณะเฉพาะของลักษณะงานของนักแสดงไทย จึงยังไมไดมี

บทบัญญัติกฎหมายออกมาเฉพาะ เพ่ืออาชีพนักแสดง ดังน้ันหากเกิดขอพิพาทเกิดขึ้น เราจึงตองนํา

บทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูในปจุบันมา ปรับใชเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้นใหมาก

1 กรมทรัพยสินทางปญญา, กระทรวงพาณิชย, คูมือสิทธิของนักแสดง (กรุงเทพมหานคร: 

กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย, 2557), น.5, “นักแสดงมีสทิธิอะไรบาง,” สบืคนจาก 

<https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=505:

2014-04-24-07-52-39&catid=99&Itemid=408> (สืบคนเมื่อ 3 มกราคม 2559). 

                                           

https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=505:2014-04-24-07-52-39&catid=99&Itemid=408
https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=505:2014-04-24-07-52-39&catid=99&Itemid=408


37 

 

ที่สุด โดยสวนใหญจะนําบทบัญญัติของกฎหมาย แรงงาน และกฎหมายนิติกรรมสัญญาในเรื่องของ

การจางแรงงานและการจางทําของมาปรับใช เพราะใน สัญญาที่เกิดข้ึนระหวางนายจางและนักแสดง

น้ัน เปนลักษณะสําคัญของสัญญาตางตอบแทน คือ คูสัญญาฝาย หน่ึงมีหนาที่ตองสงมอบงานใหกับ

คูสัญญาอีกฝายหน่ึง และคูสัญญาฝายหน่ึง ตองจายคาตอบแทนเพ่ือความ สําเร็จของงานน้ัน น่ีเปน

ลักษณะสําคัญของสัญญานักแสดงประการหน่ึง ซึ่งมีลักษณะของสัญญาตางตอบแทน เราจึงนํา

กฎหมายในเรื่องของนิติกรรมสัญญามาปรับใชใหเขากับสถานการณที่เกิดขึ้น   

ในปจจุบันกฎหมายไทยที่ใชอยูในปจจุบันที่กลาวถึงสิทธิของนักแสดงและการ

คุมครอง สิทธิของนักแสดงอยางชัดเจนน้ัน จะถูกระบุไวอยูในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 โดย

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 จะไดกลาวถึงลิขสิทธ์ิและสิทธิของนักแสดงเอาไว โดยเหตุผล

ประการหน่ึงของการใหความ คุมครองแกนักแสดงน้ัน คือ โดยทั่วไปแลวนักแสดงเปนอาชีพที่ไดรับ

การยกยองและมีเกียรติ พรอมทั้งมีความ สามารถพิเศษ เปนความสามารถโดยเฉพาะตัว นักแสดงจะ

เปนผูถายทอดงานวรรณกรรมหรือศิลปกรรม เชน นักรองจะเปนผูนํางานดนตรีกรรม คํารองเน้ือรอง

ทํานอง มาขับรองใหผูชมฟง ซึ่งถือเปนงานนํางานของผู สรางสรรค คือผูแตงคํารองเน้ือรองและ

ทํานอง มาขับรองเพ่ือใหเผยแพรออกไปสูสาธารณชน ดังน้ันนักแสดง จึงควรไดรับการคุมครอง

เชนเดียวกัน  

 

3.1.2 ความหมายของ “นักแสดง” ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 มาตรา 4 ไดใหความหมายของคําวานักแสดง

ไว โดยไดบัญญัติวา คําวา “นักแสดง” หมายถึง “ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่ง

แสดงทาทาง รอง กลาว พากย แสดงตาม บทหรือในลักษณะอ่ืนใด” หากพิจารณาคําจํากัดความของ

คําวา “นักแสดง”  ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  อาจแยกนักแสดงไดเปนสองกลุม คือ 

กลุมแรกคือ ผูแสดง นักรอง นักเตน นักรํา และกลุมที่สอง คือ ผูอ่ืนซึ่งมิใชนักแสดง นักดนตรี นักรอง 

นักเตน หรือนักรํา แตเปนผูแสดงทาทาง รองกลาว พากย แสดงตามบทหรือกระทําในลักษณะอ่ืน 64

2  

ซึ่งหากพิจารณาจากําจัดกัดความตามมาตรา 4 แลว จะเห็นไดวา กฎหมายลิขสิทธ์ิของไทยน้ัน มิได

บัญญัติวา นักแสดงในคําจัดกัดความน้ี ไมวาจะเปน ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่ง

2 จิดาภา ลิกขนานนท, “การคุมครองสิทธิของนักแสดงภายใตสนธิสัญญาปกกิ่งวาดวยการ

แสดงดานภาพและเสียง”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2556) น. 197. 
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แสดงทาทาง รอง กลาว พากย แสดงตาม บทหรือในลักษณะอ่ืนใดน้ัน จะตองแสดงหรือกระทําการ

ตองานวรรณกรรมหรือศิลปรรม  ดังน้ันในความหมายของพระราชบัญญัติลิขสิทธิจึงเปนขอบเขตที่

กวาง เน่ืองจากการกระทําใดๆก็อาจอยูภายใตความหมายของคําวานักแสดงอันไดรับความคุมครอง

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิน้ี  ซึ่งอาจหมายรวมถึงนักแสดงกายกรรมหรือนักแสดงในการแสดง

หลากหลาย(นักแสดงวาไรต้ี) ก็อาจไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของไทยดวยเชนกัน65

3 

3.1.3 นักแสดงที่ไดรับความคุมครอง 

นักแสดงที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 น้ันนอกจาก

จะตองเปนนักแสดงที่อยูในคําจํากัดความของมาตรา 45 แลว นักแสดงน้ันจะตองเขาเง่ือนไขของการ

ที่จะไดรับความคุมครองตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิดวยเชนกัน  น่ันคือ มาตรา 47 ได

กําหนดใหนักแสดงที่จะไดรับความคุมครองน้ัน  จะตองเขาเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

(1) นักแสดงที่มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยหรือมีถิ่นที่อยูในประเทศ

ไทยในขณะที่มีการบันทึกเสียงการแสดง หรือในขณะที่เรียกรองสิทธิ หรือ  

(2) การแสดง หรือสวนใหญของการแสดงเกิดขึ้นในประเทศไทย หรือการบันทึกเสียง

การแสดงหรือ สวนใหญของการบันทึกเสียงการแสดงเกิดขึ้นในประเทศไทย หรือในประเทศที่เปน

ภาคีแหงอนุสัญญาวาดวย การคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย  

หมายความวา นักแสดงที่มีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินที่อยูในประเทศไทยในขณะที่มีการ

บันทึกการแสดงหรือในขณะใชสิทธิเรียกรองน้ัน นักแสดงจะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในงานแสดงสดของ

ตนทันที ไมวาจะเปนสิทธิในการแพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนในงานแสดงสดของ

คน  สิทธิในการบันทึกการแสดงที่ยังมิไดมีการบันทึก หรือการทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูบันทึกไว

โดยไมไดรับอนุญาตหรือสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดรับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน หรือสิ่งบันทึกการ

แสดงที่เขาขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิของนักแสดง  แตหากเปนกรณีของนักแสดงชาวตางชาติที่มิได

มีสัญชาติไทยหรือมิไดมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย แตหากการแสดงหรือสวนใหญของการแสดงน้ัน

เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่ง

ประเทศไทยเปนภาคีอยู  นักแสดงน้ันไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของไทย นักแสดง

ดังกลาวไดรับสิทธิแตเพียงผูเดียวตามมาตรา 44 เชนกัน 

3 เพ่ิงอาง, น. 196-199. 
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3.1.4 สิทธิของนักแสดง 

3.1.4.1 สิทธิในการแสดงของนักแสดงที่ยังไมไดถูกบันทึกไว 

กฎหมายลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ไดใหสิทธิแตนักแสดงในการบันทึกการแสดงที่

ยังไมมีการบันทึก (unfixed performances) หรือหากผูใดตองการบันทึกการแสดงสดของนักแสดง 

จะตองไดรับอนุญาตจากนักแสดงกอน  โดยคําวา การบันทึก (fixation) หากเปนความหมายตาม

กฎหมายระหวางประเทศตามอนุสัญญาโรมน้ัน  หมายถึงการทําใหปรากฏขึ้นซึ่งภาพ เสียง หรือทั้ง

เสียงและภาพ บนวัสดุที่มีความคงทนเพียงพอที่จะใชรับชมและรับฟงไดและสามารถทําซ้ํา หรือ

สื่อสารนานกวาเพียงช่ัวขณะหน่ึง66

4   

นักแสดงมีสิทธิในการแสดงที่ยังมิไดถูกบันทึกไวของตนเองหรือการแสดงสด 

(Live performance)  โดยกฎหมายรองรับใหนักแสดงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในงานแสดงสดของตน  

นักแสดงมีสิทธิที่จะแพรเสียงแพรภาพหรือเผยเเพรตอสาธารณชนในการแสดงของตนที่ยังมิไดถูก

บันทึกไวน้ัน แตไมรวมถึงการแพรเสียงแพรภาพหรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งงานแสดงที่มีการบันทึก

ไวแลว นอกจากน้ี นักแสดงยังมีสิทธิที่จะบันทึกการแสดงของตนเองอันเปนการแสดงที่ไมเคยไดมีการ

บันทึกไวกอน หรือเรียกวา งานตนฉบับ (Original) โดยการบันทึกงานแสดงสดของตนเองน้ี นักแสดง

ถือวามีลิขสิทธ์ิเหนืองานของตนเองโดยชอบธรรมและลิขสิทธ์ิน้ันเกิดขึ้นทันทีที่นักแสดงสรางสรรค

ผลงาน  สิทธิดังกลาวถูกบัญญัติรับรองไวในมาตรา 44 ดังตอไปน้ี 

“มาตรา 44 นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการ

แสดงของตน ดังตอไปน้ี  

(1) แพรเสียงแพรภาพหรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดงเวนแตจะ

เปนการแพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึก

ไวแลว  

(2) บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว  

(3) ทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผู บันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจาก

นักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดง ที่ไดรับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขา

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิของนักแสดงตาม มาตรา 53”  

4 Stephen M. Stewart, “International Copyright and Neighbouring Rights”, 

P.233-234. 
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จากมาตรา 44  อาจเเบงไดเปน  2  กรณี คือ  กรณีการแสดงสดของ

นักแสดงหรืองานที่ยังมิไดมีผูใดบันทึกไว และ กรณีที่บุคคลอ่ืนไดบันทึกการแสดงของนักแสดงเอาไว 

(1) กรณีงานแสดงสดหรืองานที่ยังมิไดมีผูใดบันทึกการแสดงไว 

การแสดงสด  คือ  

ในการแสดงสดหรืองานที่ยังมิไดมีผูใดบันทักการแสดงไว  นักแสดงจะมี

สิทธิแตเพียงผูเดียวในการแสดงของตน ตามมาตรา 44 พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537 ดังตอไป น้ี  

   ก. สิทธิในการแพรเสียงแพรภาพและสิทธิในการเผยแพรตอสาธารณชน  

  นักแสดงมิสิทธิแตเพียงผูเดียวในการนําการแสดงของตน หรืองานที่ยังมิได

มีการบันทึกไวเอาไวออกเผยแพรตอสาธารณชน  หากมีผูใดตองการจะเผยแพรการแสดงดังกลาวไม

วาทั้งหมดหรือบางสวน เชน ถายทอดการแสดงละครเวทีหรือถายทอดการแสดงคอนเสิรต  จะตอง

ไดรับอนุญาตจากนักแสดงกอน หรือหากผูใดตองการที่จะทําใหการแสดงน้ันปรากฏตอสาธารณชน 

เชน การจัดใหคนเขาชมการแสดงคอนเสิรต เปนตน ตองไดรับอนุญาตจากนักแสดงกอนมิฉะน้ันถือ

เปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง โดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ ไดใหคํานิยามของคําวา งานแพรเสียง

แพรภาพ และคําวา เผยแพรตอสาธารณชน ไวในมาตรา 4  โดยบัญญัติวา “งานแพรเสียงแพรภาพ  

หมายความวา  งานที่นําออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงหรือ

ภาพทางวิทยุโทรทัศนหรือโดยวิธีอยางอ่ืนอันคลายคลึงกัน” และ คําวา “เผยแพรตอสาธารณชน 

หมายความวา ทําใหปรากฎตอสาธารณชนโดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทําให

ปรากฏดานเสียงหรือภาพ การกอสราง การจําหนายหรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งงานที่ไดจัดทําขึ้น” 

(ข) สิทธิในการบันทึกการแสดง นักแสดงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการบันทึก

การแสดงของตน   

ในงานแสดงสดของนักแสดงและงานน้ันยังมิไดมีผูใดบันทึกงานแสดงสดของ

นักแสดงดังกลาว หากมีผูใดตองการที่จะบันทึกการแสดงดังกลาวไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ไมวาใน

รูปแบบใดๆ ก็ตาม ผูน้ันตองไดรับอนุญาตจากนักแสดงกอน มิฉะน้ันจะถือเปนการละเมิดสิทธิของ

นักแสดง แตในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิมิไดใหคําจํากัดความของคําวา “การบันทึก”เปนการเฉพาะวา

ใหหมายถึงการบันทึกภาพหรือการบันทึกเสียง  ดังน้ันการบันทึกการแสดงตามมาตรา44 น้ัน จึง

หมายถึงการบันทึกทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการบันทึกเสียง หรือการบันทึกภาพและเสียง โดยที่การ

บันทึกน้ันจะตองสามารถถูกนํากลับมาเลน ทําซ้ํา หรือสื่อสารได  ดังน้ันหากเปนการแสดงที่แมมิใช

การแสดงสด  แตหากเปนการแสดงที่ยังไมถูกบันทึก เชนการบันทึกการแสดงที่ถูกแพรเสียงแพรภาพ

ทางโทรทัศน ณ เวลาที่นักแสดงทําการแสดง ก็อยูภายใตความคุมครองของมาตรา 44(2) ดังน้ันการ
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บันทึกการแสดงสดจากการถายทอดทางโทรทัศนก็ไมสามารถกระทําได  เวนแตจะไดรับความยินยอม

จากนักแสดงกอน67

5 

(2) กรณีบุคคลอ่ืนไดบันทึกการแสดงของนักแสดง 

โดยปกติแลวในกรณีที่บุคคลอ่ืนไดบันทึกการแสดงของนักแสดงเอาไว 

นักแสดงถึงแมจะมีสวนรวมในงานแสดงน้ัน  นักแสดงก็มิไดมิสิทธิในการทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดง

ดังกลาว   แตกฎหมายไดกําหนดลักษณะยกเวน ใหนักแสดงมีสิทธิในการทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่มี

ผูอ่ืนบันทึกไวในเฉพาะกรณียกเวน ดังตอไปน้ี  

(ก) กรณีสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดง  

หากเปนกรณีมผูบันทึกการแสดงของนักแสดงโดยไมไดรับอนุญาตจาก

นักแสดง กฎหมายบัญญัติใหนักแสดงเปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงน้ันไม

วาทั้งหมดหรือบางสวนจากตนฉบับหรือสําเนาสิ่งบันทึกการแสดงที่บันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตน้ัน  

และหากมีผูใดตองการที่จะทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงดังกลาว ตองไดรับอนุญาตจากนักแสดงกอน

มิฉะน้ันจะถือวาละเมิดสิทธินักแสดง 

(ข) กรณีทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดรับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน  

ในกรณีนักแสดงไดอนุญาตใหผูอ่ืนบันทึกการแสดงของตนเพ่ือวัตถุประสงค

อยางหน่ึงแลว  ผูไดรับอนุญาตจะมีสิทธิทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงเพ่ือวัตถุประสงคตามที่นักแสดง

อนุญาตเทาน้ัน  ผูไดรับอนุญาตจะทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนนอกจากวัตถุประสงค

ที่ไดรับอนุญาตจากนักแสดงน้ันไมได หากผูไดรับอนุญาตทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงนอกเหนือ

วัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาต จะถือวาละเมิดสิทธิของนักแสดง 

(ค) กรณีทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่ เขาขอยกเวนการละเมิดสิทธิของ

นักแสดง  

มีกรณีการบันทึกการแสดงสดของนักแสดงบางกรณี  ที่กฏหมายกําหนด

ยกเวนใหการบันทึกการแสดงสดของนักแสดงน้ัน สามารถกระทําได และไมจําตองขออนุญาตจากนัก

สดงกอน  น่ันคือ กรณีของการบันทึกการแสดงสดของนักแสดงไวโดยไมไดรับอนุญาต แตการบันทึก

การแสดงเพ่ือเปนการสวนตัว หรือเพ่ือประโยชนในการศึกษาโดยไมไดใชในการแสวงหากําไรเปนตน 

เชนน้ีผูบันทึกการแสดงดังกลาวสามารถกระทําไดโดยไมตองไดรับอนุญาตจากนักแสดง  แตการทําซ้ํา

5  จิดาภา ลิกขนานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 2, น. 202. 
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สิ่งบันทึกการแสดงดังกลาวเปนสิทธิของนักแสดง  ผูทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงดังกลาว จึงตองไดรับ

อนุญาตจากนักแสดงกอน มิฉะน้ันจะถือเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง68
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3.1.5 สิทธิในการไดรับคาตอบแทนจากการมีผูนําสิ่งบันทึกการแสดงไปแสวงหา

ประโยชนในเชิงพาณิชย 

มาตรา 45  พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537  ไดบัญญัติใหนักแสดงมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนจากจากนําสิ่งบันทึกการแสดงไปแสวงหาผลประโยชนในเชิงพาณิชย  โดยมาตรา 45 

บัญญัติวา “ ผูใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งไดนําออกเผยแพรเพ่ือวัตถุประสงคทางการคาแลว หรือ

นําสําเนาของงานน้ันไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรง ใหผูน้ันจายคาตอบแทนที่เปน

ธรรมแกนักแสดง ในกรณีที่ตกลงคาตอบแทนไมได ใหอธิบดีเปนผูมีคําสั่งกําหนดคาตอบแทน ทั้งน้ี 

โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทน้ัน” 

นักแสดงจะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากผูที่ นําสิ่งบันทึกการแสดง ไปใชเพ่ือ

วัตถุประสงคทางการคา ผูนําสิ่งบันทึกการแสดงไปใชจะตองจายคาตอบแทนใหแกนักแสดง เพ่ือการ

ใชประโยชนน้ัน  ไมวาจะเปนการแพรเสียงสิ่งบันทึกการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง  หรือการเปดสิ่ง

บันทึกเสียงการแสดงในสถานประกอบกิจการธุรกิจการคา เชน รานอาหาร โรงแรม หรือสถานบันเทิง 

เปนตน ในกรณีที่หากไมสามารถตกลงคาตอบแทนกันได   พรบ ลิขสิทธ์ิ  ไดใหอํานาจอธิบดีกรม

ทรัพยสินทางปญญา กําหนดคาตอบแทนโดยคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในทางธุรกิจ  ซึ่งคูกรณี

สามารถอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการลิขสิทธ์ิไดภายใน 90 วัน  โดยคําสั่งของ

คณะกรรมการลิขสิทธ์ิถือเปนที่สุด69

7 

แตอยางไรก็ตาม มาตราน้ีคุมครองเฉพาะกรณีของการนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดง 

เชน เทป หรือซีดี ออกเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรงเทาน้ัน  โดยไมรวมถึงการนําสิ่งบันทึกการแสดง

ที่มีภาพการแสดงปรากฏอยูดวย คือ งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี) จึงกลาวไดวา นักแสดงโทรทัศนใน

ปจจุบัน น้ัน มิไดมีบทกฎหมายใหความคุมครองแตอยางใด  เพราะมาตรา 45 น้ีคุมครองเฉพาะกรณี

ของสิ่งบันทึกเสียงการแสดงเทาน้ัน  ไมรวมถึงสิ่งบันทึกการแสดงภาพประกอบดวย  ซึ่งอนุมาณไดวา 

6 สืบคนจาก 

<https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=505:

2014-04-24-07-52-39&catid=99&Itemid=408> มีนาคม 2558. 

7 กรมทรัพยสินทางปญญา, อางแลว เชิงอรรถที่ 1,  (สืบคนเมื่อ 3 มกราคม 2559). 
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นักแสดงโทรทัศนหรือนักแสดงละครทีวีของไทยเราปจจุบัน มิไดมีบทกฎหมายใดคุมครองใหสิทธิไดรับ

คาตอบแทนจากการใชสิ่งบันทึกการแสดง  ดังเชนในปจจุบันทีมีการรีรัน หรือการฉายออกอากาศซ้ํา

ในลักษณะที่วนเวียนอยางไมมีที่สิ้นสุด 

แตอยางไรก็ตาม สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 44  และสิทธิไดรับคาตอบแทนตาม

มาตรา 45 พรบ ลิขสิทธ์ิน้ัน  เปนสิทธิที่นักแสดงจะพึงไดรับตามกฎหมาย เปนมาตรฐานขั้นตํ่าที่

กฎหมายไดตระหนักถึงความสําคัญของการคุมครองสิทธิของนักแสดง  นักแสดงและผูผลิตหรือนาจาง 

สามารถตกลงใหนักแสดงไดรับคาตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดได  

โดยหลักความศักด์ิสิทธ์ิของการแสดงเจตนาและหลักเสรีในการทําสัญญา 

3.1.6 สิทธิของนักแสดงในการอนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิ 

นักแสดงสามารถโอนสิท ธิของ นักแสดงตามมาตรา  44 และมาตรา  45 

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2537  ใหผูอ่ืนไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  เชน อนุญาตใหแพรเสียง

แพรภาพการแสดง  บันทึกการแสดง  หรือทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดง  รวมทั้งอนุญาตใหผูอ่ืนจัดเก็บ

คาตอบแทนจากผูที่นําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรง เปน

ตน  โดยการอนุญาตน้ันจะทําเปนหนังสือหรืออนุญาตดวยวาจาก็ได  การอนุญาตจะกําหนดระยะเวลา

หรือไมกําหนดระยะเวลาก็ไดเชนกัน  แตเพ่ือการปองกันขอสงสัยในภายหลัง  นักแสดงควรจะกําหนด

ระยะเวลาและทําเปนหนังสือใหชัดเจน ครบถวน เพ่ือที่จะปองกันการเกิดขอสงสัยในภายหลังเพราะ

ระยะเวลาในการโอนสิทธิน้ันสวนใหญแลวจะมีระยะเวลาเปนชวงยาวนาน  อาจทําใหหลงลืมได และ

นํามาซึ่งขอสงสัยเกิดขึ้น70
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3.1.7 สิทธิของนักแสดงในการโอนสิทธิที่เกิดจากการแสดงของตน 

นักแสดงสามารถโอนสิทธิที่เกิดจากการแสดงของตนตามมาตรา 44  และมาตรา 45  

ใหแกบุคคลอ่ืนไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน การโอนสิทธิของนักแสดงสามารถแบงได 2 กรณี ดังน้ี 

(1) การโอนโดยนิติกรรม   

นักแสดงสามารถทําสัญญาโอนสิทธิทั้งหมดหรือบางสวนของตนใหแกบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได  โดยแบบการโอนน้ัน จะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือทั้ง 2 ฝาย คือ ผู

8 เพ่ิงอาง 
 

                                           



44 

 

โอนและผูรับโอน  โดยในการโอนน้ัน จะกําหนดระยะเวลา หรือกําหนดตลอดอายุการคุมครองสิทธิ

ของนักแสดงก็ได ทั้งน้ี หากโอนสิทธิของนักแสดงไปโดยไมไดกําหนดระยะเวลาไวจะถือวาโอน 3 ป  

เมื่อโอนสิทธิของนักแสดงไปแลว นักแสดงจะไมมีสิทธิใช หรืออนุญาต  หรือโอนสิทธิดังกลาวใหแก

ผูอ่ืนไดอีก เวนแตระยะเวลาการโอนที่ตกลงไวไดสิ้นสุดลง หรือครบกําหนด 3 ป  ในกรณีโอนโดยไมได

กําหนดระยะเวลาเอาไว 

(2) การโอนทางมรดก   

เมื่อนักแสดงถึงแกความตาย สิทธิของนักแสดงอันไดแก สิทธิทําซ้ําสิ่งบันทึก

การแสดงที่ไดบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดง หรือไดรับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน หรือ

ทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวนการละเมิดสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 44  และสิทธิไดรับ

คาตอบแทนจากผูที่นําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรงตาม

มาตรา 45   จะตกทอดแกทายาทตามลําดับช้ัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยทายาท

จะมีสิทธิอันเกิดจากการแสดงดังกลาวเชนเดียวกับนักแสดง ภายในกําหนดอายุการคุมครองสิทธิของ

นักแสดง   

 

3.1.8 อายุของการคุมครองสิทธิของนักแสดง 

สิทธิของนักแสดงน้ัน นักแสดงจะมีสิทธิในการแสวงหาประโยชนจากการแสดงของ

ตนภายในกําหนดอายุการคุมครองสิทธิของนักแสดง  ซึ่งแบงออกเปน 2 กรณี  ดังน้ี 

3.1.8.1 อายุการคุมครองสิทธิแตผูเดียวในงานแสดงตามมาตรา 44 

ในกรณีที่ไมมีการบันทึกการแสดงของนักแสดง  สิทธิแตเพียงผูเดียวในงาน

แสดงตามมาตรา 44 ของนักแสดงจะมีอายุ 50 ปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการแสดง แตหากเปน

กรณีที่มีการบันทึกการแสดง งานอันถูกบันทึกการแสดงน้ันจะมีอายุ  50 ปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของป

ที่มีการบันทึกการแสดง 

3.1.8.2 อายุการคุมครองสิทธิไดรับคาตอบแทนจากผูที่แพรเสียงการแสดงตอ

สาธารณชน ตามมาตรา 45 

อายุการคุมครองสิทธิไดรับคาตอบแทนจากผูที่แพรเสียงการแสดงตอ

สาธารณชน ตามมาตรา 45  จะมีอายุ 50 ปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการบันทึกการแสดง  ใน

กรณีอายุการคุมครองสิทธิของนักแสดงไดสิ้นสุดลงแลว  ผูหน่ึงผูในประสงคจะทําซ้ําสิ่งบันทึกการ

แสดง  แพรเสียงแพรภาพการแสดง  หรือแพรเสียงจากสิ่งบันทึกการแสดงตอสาธารณชนโดยตรง  

สามารถกระทําไดโดยไมตองขออนุญาตและจายคาตอบแทนใหแกนักแสดง 
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3.1.9 การละเมิดสิทธิของนักแสดง 

การกระทําที่ถือเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง ไดแก การกระทําอยางหน่ึงอยาง

ใดตามมาตรา 44 โดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดง เชน การแพรเสียงแพรภาพการแสดง การบันทึก

แสดง และการทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดง รวมทั้งการแพรเสียงจากสิ่งบันทึกเสียงการแสดงตอ

สาธารณชนโดยตรงตามมาตรา 45   โดยไมไดเสียคาตอบแทนใหแกนักแสดง เปนตน 

 

3.2 การคุมครองนักแสดงตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 

 

3.2.1 ความทั่วไป 

กฎหมายขอสัญญาที่ไมเปนธรรม ถือไดวาเปนกฎหมายใหมที่เพ่ิงเกิดขึ้น โดยมีผลมา

จากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ  จึงนํามาซึ่งความไมเทาเทียมกันในอํานาจการตอรอง  การไมเทา

เทียมกันของอํานาจการตอรอง เมื่อมีการเขาทําสัญญากันเกิดขึ้น ยอมนํามาซึ่งการตอรองที่เกิดจาก

อํานาจการตอรองที่ไมเทากัน ฝายที่มีอํานาจการตอรองที่นอยกวา อาจมิไดมีสวนในการกําหนดขอ

สัญญา หรืออาจมีสวนในการกําหนดขอสัญญานอย หรือการตองรับยอมเอาสภาพหรือขอกําหนดบาง

ประการในสัญญาอันที่คูสั้ญญาฝายที่มีอํานาจนอยกวา อาจรูหรือควรจะรูหรืออาจคาดหมายไดวา

ตนเองน้ันอาจตองเสียเปรียบหรือตองรับภาระหนักกวาที่ควรจะเปน แตก็จําตองยอมเขาทําสัญญา 

ดวยเหตุน้ีเอง รัฐจึงตองยื่นมาเขามาชวยเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมขึ้น เพราะโดยปกติแลวน้ัน  เอกชน

มีสิทธิเสรีภาพในการเขาทําสั้ญญากันอยางอิสระและเต็มที่ตราบเทาที่การแสดงเจตนาอันน้ันไมเปน

การขัดหรือฝาฝนตอกฎหมาย ไมเปนการขัดตอศีลธรรมอันดีและไมขัดตอความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน  เมื่อบุคคลใดแสดงเจตนาโดยสมัครใจเขาทําสั้ญญาและไมมีความบกพรองของการแสดง

เจตนาแลว ยอมกอใหเกิดความรับผิดตามสัญญาขึ้น  สัญญาที่สมบูรณยอมมีผลบังคับ71

9 

แตเดิมในสมั้ยกอนน้ัน  หากมี ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม ก็จะนํากฎหมายแพงและ

พาณิชยเขามาใชบังคับ  โดยกําหนดใหมีผลเพียงแคประการเดียว อันไดแกใหขอสัญญาที่ไมเปนธรรม

มีผลโมฆะไมสามารถบังคับใชมาต้ังแตแรก  แตตอมา การทําธุรกิจหรือขอตกลงที่เติบโตและ

กวางขวางมากขึ้นตามระบบเศรษฐกิจที่เติบโต  จึงทําใหขอตกลงหรือเง่ือนไขที่เอกชนตกลงทําสัญญา

กันน้ัน ไมไดมีความรายแรงถึงขนาดจะตกเปนโมฆะหรือไมมีผลบังคับใชมาต้ังแตแรก แตเปนขอตกลง

ที่มีลักษณะใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงรับสภาพที่เสียเปรียบมากเกินไปหรือรับภาระที่หนักเกินควรจะ

 9 ดาราพร เตชะกําพุ (ถิระวัฒน), “ขอกําหนดที่ไมเปนธรรมในสญัญา,” วารสารนิติศาสตร, 

เลม 3, ปที่ 16, น. 134 (กันยายน 2529). 
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คาดหมายได อันเปนไปตามกลไกของระบบเศรษฐกิจ  ดังน้ันจึงมีความจําเปนตองบัญัติกฎหมายขอ

สัญญาที่ไมเปนธรรม เพ่ือใหศาลสามารถเชามาชวย แกไขปญหาความไมเปนธรรมดังกลาว ใหขอ

สัญญาอันไมเปนธรรมน้ัน มีผลไดเทาที่เปนธรรม  เพ่ือใหเกิดความสมดุลกันในการใชสิทธิและเสรีภาพ

ของปจเจกชนในการทําสัญญา  เพ่ือรักษาความสงบสุขของสังคมสวนรวม72

10 

พระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 2540  ไดใหอํานาจศาลสามารถปรับลด

ขอกําหนดหรือขอสัญญาที่ไมเปนธรรมใหมีผลเพียงเทาที่เปนธรรมในขอสัญญาขอน้ัน 

 

3.2.2 ความเปนมาและแนวคิดพื้นฐานของกฎหมาย 

3.2.2.1 ความเปนมา 

แตเดิมน้ันปจเจกชนมีเสรีภาพในการแสดงเจตนาและเขาทําสัญญาตอกันได

อยางอิสระ สัญญาที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของคูสัญญาทุกฝาย จะเกิดหน้ีที่จะตองปฏิบัติตอกัน

ตามสัญญาอยางเครงครัด 73

11  การไดเปรียบเสียบเปรียบตามของระบบเศรษฐกิจน้ัน เปนกลไกอยาง

หน่ึงที่จะทําใหระบบเศรษฐกิจเดินไปได  การไดเปรียบเสียบเปรียบในทางการคาอันเปนปกติของ

การคา น้ันมิใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรม เปนเพียงกลไกอยางหน่ึงในการคาขายเทาน้ัน การไดเปรียบ

เสียบเปรียบอันคาดหมายไดหรือเพียงเล็กนอย มิทําใหขอสัญญาหรือขอกําหนดน้ันเปนขอสัญญาที่ไม

เปนธรรม  แตเมื่อเศรษฐกิจเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว  เกิดควรามไมเสมอภาคในอํานาจการตํ่ารองและ

เกิดความไมเสมอภาคในการทําสั้ญญา จนบางครั้งเกิดการเอารัดเอาเปรียบอันเกินที่จะคาดหมายได  

กฎหมายขอสัญญาไมเปนธรรมจึงจําเปนที่จะตองเขามาเปนกรอบคุมครองแกผูที่มีอํานาจนอยกวา 

3.2.2.1 แนวคิดพื้นฐานของกฎหมาย 

การทําสัญญาของเอกชนน้ัน คูสัญญามีเสรีภาพในการทําสัญญาตามหลักปจเจกชน 

รัฐไมสามารถเขาไปแทรกแซงการกระทําของปจเจกชนได แตหากไมมีการควมคุมหรือไมมีการ

คุมครองดวยกรอบอํานาจของรัฐ อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมได  กฎหมายขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  

เปนกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นเพ่ือรักษาความสงบสุขของสังคม  เกิดจากแนวคิดพ้ืนฐานตามหลักความ

10 สุทธาวัลย ออนนอม, “ผลของสัญญาที่ไมเปนธรรม”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต นิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2557), น. 13. 
11 จรัญ ภักดีธนากุล, พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540, 

(กรุงเทพมหานคร : พิมพอักษร, 2541), น. 7. 
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ศักด์ิสิทธ์ิของการแสดงเจตนา และหลักเสรีภาพในการทําสัญญาประกอบกับหลักทฤษฎีทางสังคมใน

การทําสัญญา 

(1) หลักทั่วไปของสัญญา 

"สัญญา" คือ นิติกรรมสองฝายหรือหลายฝายที่เกิดจากการแสดงเจตนา

เสนอและสนองตองตรงกันของบุคคลต้ังแตสองฝายขึ้นไปที่มุงจะกอใหเกิดนิติสัมพันธซึ่งกันและกัน  

โดยฝายหน่ึงแสดงเจตนาเปนคําเสนอและอีกฝายแสดงเจตนาเปนคําสนอง เมื่อคําเสนอและคําสนอง

ถูกตองตรงกันสัญญาก็เกิดขึ้น  ซึ่งการกอใหเกิดคําเสนอและคําสนองที่จะตรงกันไดน้ัน จะตองมีการ

แสดงเจตนาออกมาใหปรากฎไมวาจะเปนเจตนาที่ แสดงออกมาโดยชัดแจงหรืออาจจะเปนเจตนาที่

แสดงออกมาโดยปริยายก็ได ซึ่งอยูกับประเภทของสัญญาน้ันๆ เมื่อเจตนาที่แสดงออกมาไมวาทางตรง

หรือทางออมน้ันไดถูกตองตรงกันแลวสัญญาก็เกิดขึ้นแลว อยางไรก็ตาม เจตนาที่แสดงออกมาน้ัน 

จะตองเกิดจากความสมัครใจของผูแสดงเจตนาและตองเปนความสมัครใจอยาง แทจริง กลาวคือไมได

เกิดจากความผิดพลาดหรือความบกพรองของเจตนา เชน การสําคัญผิด การถูกขมขู การถูกกลฉอฉล 

ซึ่งจะทําใหเจตนาที่แสดงออกมาน้ันเสียไป หลักทั่วไปของสัญญา คือ หลักความศักด์ิสิทธ์ิของการ

แสดงเจตนา ( Autonomy of the Will) และหลักเสรีภาพของสัญญา ( Freedom of Contract)  

(2) หลักความศักด์ิสิทธิ์ของการแสดงเจตนา (Autonomy of the Will) 

หลักความศักด์ิสิทธ์ิของการแสดงเจตนาน้ัน  เปนหลักพ้ืนฐานทางแพงที่

กฎหมายมอบใหแกปจเจกชน  เอกชนน้ันมีสิทธิที่จะแสดงเจตนาของตนไดอยางอิสระตราบเทาที่มิได

ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย ไมเปนอันขัดตอศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบรอยของประชาชน 

เอกชนยอมมีสิทธิที่จะกระทําไดทั้งสิ้น รัฐไมมีสิทธิแทรกแซงเจตนาของปจเจกชนยกเวนจะมีกฎหมาย

ใหอํานาจเอาไว  ปจเจกชนมีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะแสดงเจตนาของตนออกมาใหปรากฎอยาง

เต็มที่ตรงเทาที่เจตนาน้ันไดเกิดขึ้นโดยสมัครใจของบุคคลผูแสดงเจตนา  และจะตองไมมีความ

บกพรองในการแสดงเจตนาและกฎหมายมิไดกําหนดหามไว  การแสดงเจตนาดังกลาวมีความ

ศักด์ิสิทธ์ิในตนเองและไดรับความคุมครอง74

12 

เจตนาเปนแหลงกําเนิดและเปนมาตรการของสิทธิ  บุคคลทุกคนมีความ

เปนอิสระที่จะผูกพันตนเองกับผูอ่ืนตามความประสงคของเขาเอง  เจตนาเปนตัวกอใหเกิดสัญญา เปน

12 ศักด์ิ สนองชาติ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา 

(พรอมทั้งระยะเวลาและอายุความ) ขอสญัญาที่ไมเปนธรรม (พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปน

ธรรม พ.ศ.2540)และธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส (พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส พ.ศ.

254), พิมพ์ิครั้งที่ 11 แกเพ่ิมเติม, (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2557) น. 342. 
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ตัวกําหนดเน้ือหาของสัญญา และเปนตัวกําหนดผลบังคับของสัญญา 75

13  ในกรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้น 

ศาลก็จักตองพิจารณาตามเจตนาที่แทจริงของคูสัญญาเปนสําคัญมากกวาถอยคําสํานวนตามตัวอักษร

ในสัญญา 

   เจตนาเปนตัวกอใหเกิดสัญญา ตามความหมายของสัญญาที่วา  สัญญาเปน

นิติกรรมหลายฝายที่เกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลต้ังแตสองฝายขึ้นไป  โดยฝายหน่ึงแสดง

เจตนาเปนคําเสนอ และอีกฝายหน่ึงแสดงเจตนาเปนคําสนอง  เมื่อคําเสนอและคําสนองถูกตอง

ตรงกัน สัญญาก็เกิดขึ้น76

14   

   การกอใหเกิดสัญญาตามหลักของคําเสนอคําสนองตองตรงกันดังกลาว  

จะตองมีการแสดงเจตนาออกมาใหปรากฎภายนอก  อาจเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจงหรือโดย

ปริยาย ขึ้นอยูกับประเภทของสัญญาน้ันๆ  เจตนาที่แสดงออกมาจะตองเกิดจากความสมัครใจและ

ตองเปนความสมัครใจอยางแทจริง  กลาวคือ ไมไดเกิดจากความผิดพลาดหรือความบกพรองของ

เจตนา เชน การสําคัญผิด การถูกขมขู ถูกกลฉอฉล ซึ่งจะทําใหเจตนาที่แสดงออกมาน้ันเสียไป77

15 

   เจตนาเปนตัวกําหนดเน้ือหาของสัญญา  บุคคลจะแสดงเจตนาใหเกิดผล

ผูกพันระหวางกันไดอยางไรก็ได  กลาวคือ  บุคคลอาจแสดงเจตนาทําสัญญาอยางใดอยางหน่ึงตามที่

กฎหมายวาดวยสัญญากําหนดไว หรืออาจแสดงเจตนาใหผิดแผกแตกตางไปจากที่กฎหมายบัญญัติไวก็

ได  หากการแสดงเจตนาน้ันไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  กฎหมาย

ยอมบังคับใหทั้งสิ้น78

16 

   เจตนาเปนตัวกําหนดผลของสัญญา  กลาวคือ เมื่อสัญญาเกิดข้ึนแลวยอมมี

ผลผูกพันคูสัญญา  หากกรณีมีขอสงสัยวาสัญญาน้ันมีผลผูกพันอยางไร  ก็ตองใชการตีความสัญญา

ตามหลักการตีความการแสดงเจตนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 17117  ที่ใหแพง

 13 ดาราพร ถิระวัฒน, หลักความศักด์ิสิทธ์ิของเจตนาในสัญญา, โครงการวิจัยเสริมหลกัสตูร 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530, น.2-4.  

 14 ศักด์ิ สนองชาติ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยนิติกรรมและสัญญา, 

พิมพครั้งที่ 9 แกไขเพ่ิมเติม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติบรรณาการ, 2549), น. 342. 

 15 นุชรี แกวยาว, “ขอสญัญาทีไ่มเปนธรรมในสัญญาจางแรงงาน”, (วิทยานิพนมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), น.9.  

 16 เข็มชัย ชุติวงศ และบวรศักด์ิ อุวรรณโณ, คําบรรยายกฎหมายวาดวยนิติกรรม-สัญญา, 

เอกสารอัดสําเนา, น.9.  

 17 มาตรา 171  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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เล็งเจตนาอันแทจริงย่ิงกวาถอยคําสํานวนตามอักษร  และการตีความสัญญาตามมาตรา 36818 ที่ให

ตีความไปตามความประสงคในทางสุจริต  โดยพิเคราะหถึงปกติประเพณ ี ความผูกพันตามสัญญาน้ีจะ

ไมถูกระทบดวยการเปลี่ยนเเปลงของกฎหมายใหม  แมกฎหมายน้ันจะมีหลักเกณฑจํากัดหรือขัดกับ

สัญญาที่ไดเกิดขึ้นกอนแลวก็ตาม  เวนแตกฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายเกี่ยวกับหลักความสงบ

เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  สัญญาน้ันก็จะตองถูกบังคับตามกฎหมายที่ออกมา

ภายหลังดวย81

19 

   เสรีภาพในการทําสัญญาและความศักด์ิสิทธ์ิของการเจตนายอมใชบังคับได

ภายในขอบเขตที่ไมขัดตอประโยชนสวนไดสวนเสียของประชาชน  เมื่อใดที่การแสดงเจตนาทํานิติ

กรรมสัญญาน้ันไดกาวลวงเเดนแหงประโยชนสวนไดเสียของประชาชนแลว  การแสดงเจตนาน้ันยอม

ไมเกิดผลในทางกฎหมาย  หรือมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมแลวแตกรณี82

20 

(3) หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract) 

สัญญาน้ันเกิดขึ้นดวยการแสดงเจตนา เมื่อคําเสนอและคําสนองถูกตองตรงกัน สัญญาก็เกิดขึ้น เมื่อ

คูสัญญาฝายหน่ึงไดทําคําเสนอใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึง และคูสัญญาอีกฝายไดรับคําเสนอเชนวาน้ัน

แลว และไดทําคําสนองกลับสูคูสัญญาผูทําคําเสนอ สัญญาก็มีผลสมบูรณ ผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝาย 

ใหมีหนาที่ที่จะตองปฎิบัติตามสัญญา หลักเสรีภาพในการทําสัญญาน้ันเปนสวนหน่ึงของหลักอิสระ

ทางแพง83

21 หลักน้ีเปดโอกาสใหปจเจกชนสามารถใชสิทธิเสรีภาพของตนกําหนดขอบเขตทางกฎหมาย  

บุคคลสามารถเลือกคูสัญญาที่จะเขาทําสัญญาได  สามารถกําหนดเง่ือนไข รูปแบบ รายละเอียด 

ขอกําหนด เน้ือหาของสัญญา ตลอดจนเง่ือนไขในการระงับสัญญา  ซึ่งสาระสําคัญน้ันคือการที่

คูสัญญาเขาใจสาระสําคัญของสัญญาถูกตองตรงกัน ไมบกพรองในการแสดงเจตนา  เชนน้ีสัญญามีผล

สมบูรณ รัฐไมสามารถเขาไปแทรกแซงได84

22 

 18 มาตรา 368  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 19 นุชรี แกวยาว, อางแลว เชิงอรรถที ่15, น. 10. 

 20 พวงผกา  บุญโสภาคย, คําบรรยายวิชากฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยนิติกรรมและ

สัญญา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2520) , น. 12-14. 
21 ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุ, คําอธิบายนิติกรรม-สัญญา, พิมพครั้งที่ 18 

(กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, 2557), น. 499. 
22 สุทธาวัลย ออนนอม, อางแลว เชิงอรรถที่ 10, น. 15. 
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   เสรีภาพในการทําสัญญามีอยู  2 ความหมาย85

23  กลาวคือ  เสรีภาพที่จะเขา

มาตกลงทําสัญญาและเสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงเมื่อสัญญาเกิดแลว 

   เสรีภาพที่จะเขามาตกลงทําสัญญาน้ัน  หมายถึง 86

24 เสรีภาพในการเริ่มตน 

ดําเนินตอไปหรือระงับกระบวนการในการกอใหเกิดสัญญา  ซึ่งอาจพิจารณาได 2 ดาน87

25  ไดแก  ดาน

กระทํา (Positive Sense)  คือ การเริ่มตน ดําเนินตอไปและการตกลงเชาทําสัญญา และดานไม

กระทํา (Negative Sense) คือ การไมเขาทําสัญญาหรือการระงับกระบวนการใดๆที่จะกอใหเกิดเปน

สัญญาขึ้น 

   สวนเสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงเมื่อสัญญาเกิดข้ึนแลว  หมายถึงการไมถูก

แทรกแซงจากรัฐตามทฤษฎีปจเจกชนนิยม 88

26  ซึ่งยืนยันหลักที่วารัฐจะตองรับรูสิทธิสวนบุคคลซึ่ง

มนุษยทุกคนมีอยูตามธรรมชาติ  รัฐจะตองไมทําลายสิทธิพ้ืนฐานของบุคคล  บุคคลทุกคนมีเสรีภาพ

เวนแตเปนกรณีที่สมควรจึงจะมีขอจํากัดเสรีภาพได  ดังน้ัน เจตนาของบุคคลจึงมีความศักด์ิสิทธ์ิและ

เปนอิสระ  บุคคลจะไมถูกผูกพันในหน้ีที่ไมไดตกลงยินยอมดวยและในทางกลับกัน หน้ีที่เกิดขึ้นจาก

เจตนาของบุคคลน้ันจะถูกผูกพันบังคับแกผูที่แสดงเจตนาตกลงน้ันดวย 

(4) ทฤษฎีทางสังคมในการทําสัญญาหรือสังคมพิทักษ 

เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป  การแสดงเจตนาของปจเจกชนมิไดต้ังอยูบน

พ้ืนฐานของความเทาเทียมกัน จึงเกิดหลักโตแยงหลักความศักด์ิสิทธ์ิของการแสดงเจตนา ซึ่งมี

หลักการวา สิทธิของปจเจกชนน้ันมิใชสิทธิเด็ดขาด  แตตองอยูภายใตการควบคุมของกฎหมาย  

ปจเจกชนน้ันมีอิสระในการทําสัญญาก็จริงอยู แตมิไดมีอิสระอยางไรขอบเขต  อิสระของประชาชนที่

จะแสดงเจตนาของตนน้ัน  ยังตองอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย  หลักน้ีถูกกําเนิดมาเพ่ือควบคุม

 23 Wilson N.S., “Freedom of Contract and adhesion Contracts” in The 

International and Comparative Law Quality, vol.14, 1965, p.172 ss.  

 24 ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุ, คําอธิบาย นิติกรรม-สัญญา, พิมพครั้งที่ 11 ปรับปรุงใหม 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพวิญชูน จํากัด, 2549), น. 235.  

 25 Beatson J.& Friedmnn D., Good Faith and Fault in Contract Law. (Oxford : 

Clarendon press, 1997). p.14. 

 26 ดาราพร ถิระวัฒน, กฎหมายสัญญา : สถานะใหมของสัญญาในปจจุบันและปญหาขอ

สัญญาที่ไมเปนธรรม, พิมพครั้งที่ 2 แกไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542), น. 15.  

                                           



51 

 

การใชสิทธิของบุคคลเพ่ือใหสังคมสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข  ซึ่งกฎหมายขอสัญญาที่ไมเปน

ธรรมน้ันไดรับอิทธิพลมาจากหลักการน้ี89

27 

 

3.2.3 เจตนารมณและหลักการพื้นฐานของกฎหมายขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 

การคุมครองตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 น้ัน  

เปนการคุมครองเมื่อการทําสัญญาไดเกิดข้ึนแลว น่ันหมายถึงเปนการคุมครองภายหลังการทําสัญญา 

โดยใหความคุมครองคูสัญญาฝายที่ออนแอกวาไมใหตองไดรับผลที่ไมเปนธรรมที่เกิดจากการทําสัญญา 

โดยใหอํานาจศาลสามารถใชดุลยพินิจปรับลดขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในสัญญาที่ไดเกิดขึ้นแลวเพ่ือให

เกิดความเปนธรรมไดเทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณีเทาน้ัน   

 หลักการพ้ืนฐานที่อยูเบ้ืองหลังการออกพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไดแก 

3.2.3.1 หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (freedom of Contract) 

หลักเสรีภาพในการทําสัญญาดังที่กลาวไปแลว คือ เสรีภาพในการที่จะเขา

มาตกลงทําสัญญาและเสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงจากรัฐภายหลังจากการที่สัญญาเกิดขึ้นแลว 

3.2.3.2 หลักความยุติธรรม (equity) 

หลักความยุติธรรมน้ัน เปนหลักการที่มีอยูโดยทั่วไปซึ่งจะเขามามีบทบาท

เสมอในเวลาที่ศาลจะตัดสิน พิพากษาคดีพิพาทใดๆ ศาลจะตองคํานึงถึงความยุติธรรม เพราะใน

บางครั้งบทกฎหมายที่บัญญัติไวน้ันอาจขัด ตอความรูสึกของความยุติธรรมได ดังน้ันศาลจึงจําเปนตอง

ใชหลักความยุติธรรมควบคูไปกับการใชกฎหมายใน การพิจารณาคดีดวย  

3.2.3.3 หลักความเทาเทียมกัน 

หลักความเทาเทียมกันน้ันเปนหลักการพ้ืนฐานประการหน่ึงของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ จึงถือเปนหลักสําคัญของกฎหมายลักษณะสัญญาดวย โดยปกติแลวคูสัญญาที่เขาทํา

สัญญาดวยความเทาเทียมกัน เปนหลัก การที่ไดรับการยอมรับกันเสมอวาในการที่คูสัญญาจะใช

เสรีภาพในการทําสัญญาไดก็ตอเมื่อมีความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ หากคูสัญญาไมมีความเทาเทียม

กันในทางเศรษฐกิจและสังคมแลว คูสัญญาฝายที่เขมแข็งกวาเทาน้ันที่จะมีอิสระที่จะกําหนดเน้ือหา

ของสัญญาทําใหเกิดความไมเปนธรรมขึ้น 

 

27 สุทธาวัลย ออนนอม, อางแลว เชิงอรรถที่ 10, 

                                           



52 

 

3.2.3.4 หลักความแนนอนของกฎหมาย (Principle of certainty of law) 

ความคิดพ้ืนฐานของหลักความแนนอนของกฎหมายน้ันอยูที่วากฎหมายที่

จะบังคับใชกับประชาชนน้ัน ตองเปนกฎหมายที่ประชาชนไดรับรูวามีอยู ทั้งไดรับรูดวยวาผลของการ

ไมทําตามกฎหมายคืออะไร ทั้งน้ีเพ่ือความยุติธรรม เพราะจะนําสิ่งที่เขาไมรูไปปรับใชกับเขาก็เทากับ

สรางความไมยุติธรรมแกเขาน่ันเอง 

 

3.2.4 ขอบเขตของการบังคับใชกฎหมาย 

กฎหมายขอสัญญาที่ไมเปนธรรมเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน มาตรา 11 พระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรมไดบัญญัติวา ขอสัญญา

ใดที่มิใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติฉบับน้ีไปใชบังคับไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ขอสัญญาน้ัน

เปนโมฆะ”90

28  กฎหมายขอสัญญาที่ไมเปนธรรมเปนบทกฎหมายเครงครัดที่มิอาจตกลงยกเวนหรือตก

ลงใหแตกตางได ดังน้ันหากสัญญาใดๆจะทําขอกําหนดในสัญญาใหหามนําพระราชบัญญัติน้ีมาปรับใช

น้ันมิอาจทําให ใหขอสัญญาน้ันตกเปนโมฆะคือไมมีผลบังคับใชมาต้ังแตแรก 

พระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรมน้ันไดถูกตราข้ึนเพ่ือแกไขปญหาและเยียวยา

การถูกเอารัดเอาเปรียบของคูสัญญาเน่ืองจากอํานาจการตอรองทางการคาที่ไมเทาเทียม ทําใหเกิดขอ

สัญญาหรือขอกําหนดในสัญญาอันไมเปนธรรมาข้ึน  โดยใหมีผลบังคับใชไดทั้งคูสัญญาระหวางเอกชน

กันเองหรือเปนสัญญาที่ทําขึ้นระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน  โดยสัญญาที่จะไดรับความคุม

ภายใตพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมน้ี   

จะตองเปนสัญญาที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดไวเทาน้ัน จึงจะอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวย

ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  มิใชสัญญาทุกประเภท หากเปนสัญญาที่มีความไดเปรียบเสียบเปรียบกัน

ตามปกติของการคาขายหรือความไดเปรียบเสียเปรียบแบบปกติประเพณีน้ัน ไมไดอยูภายใต

พระราชบัญญัติฉบับน้ี  ซึ่งลักษณะของสัญญาที่อยูภายใตความคุมครองของพระราชบัญญัติวาดวยขอ

สัญญาที่ไมเปนธรรมไดบัญญัติไวในมาตรา 4 ถึงมาตรา 9 เทาน้ัน โดยสัญญาที่อยูภายใตมาตรา 4 ถึง

มาตรา 9  กฎหมายไดใหอํานาจศาลในการเขาไปตรวจสอบความเปนธรรมและสามารถปรับลดขอ

สัญญาน้ันใหมีผลเทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณีได  แตหากเปนสัญญาประเภทอ่ืนนอกเหนือจาก

ที่บัญญัติไว ศาลยอมไมมีอํานาจในการที่จะเขาไปตรวจสอบความไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ีได หากเกิดความไมเปนธรรม จะตองนํากฎหมายอ่ืนมาพิจารณา  

28 มาตรา 11 พระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 
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  แตอยางไรก็ตาม มาตรา 12 พระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรมไดบัญญัติให

พระราชบัญญัติฉบับน้ี ไมใชบังคับแกนิติกรรมสัญญาที่ไดทําข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 91

29 

น่ันคือ มิอาจนํามาใชกับขอสัญญาที่ทําข้ึนกอนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งเปนวันเร่ิมตนการ

บังคับใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี92

30 

ลักษณะของสัญญาที่อยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติฉบับน้ีตามมาตรา 4 ถึง

มาตรา 9 น้ันไดแก  

(ก) สัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  

(ข) สัญญาสําเร็จรูป  

(ค) สัญญาขายฝาก  

(ง) ขอตกลงจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพการงานและขอตกลงจํากัดเสรีภาพในการทํานิติ

กรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  

(จ) ขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพเพ่ือความชํารุด

บกพรองหรือเพ่ือการรอนสิทธิในทรัพยสินที่สงมอบใหแกผูบริโภคตามสัญญาที่ทําระหวาง

ผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  

(ฉ) ขอสัญญาที่ใหสิ่งใดไวเปนมัดจํา  

(ช) ขอตกลง ประกาศหรือคําแจงความที่ไดทําไวลวงหนาเพ่ือยกเวนหรือจํากัดความรับผิดเพ่ือ

ละเมิดหรือผิดสัญญา  

(ซ) ความตกลงหรือความยินยอมของผูเสียหายในคดีละเมิด  

 แตวิทยานิพนธฉบับน้ีจะศึกษาเฉพาะกรณีขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในสัญญาจาง

นักแสดงซึ่งจะเกี่ยวกับขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในสัญญาสําเร็จรูป ขอตกลงจํากัดสิทธิในการประกอบ

อาชีพการงานและขอตกลงจํากัดเสรีภาพในการทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการคาหรือ

วิชาชีพเทาน้ัน 

29 สุพิศ ปราณีตพลกรัง, หลักและขอสังเกตพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 

พ.ศ.2540, (กรุงเทพมหานคร: ศาลแพงกรงุเทพใต, 2541), น. 5. 

30 พรพิศุทธ์ิ ไฉนศิริยุทธ, “ขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในสญัญาซื้อขายระหวางหนวยงานของรัฐ

กับเอกชน”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2557), น. 45. 
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3.2.5 การเกิดและความเปนผลของสัญญา 

3.2.5.1 การเกิดของสัญญา 

สัญญาตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมน้ี ยอมเกิดขึ้นใน

ลักษณะเดียวกับการเกิดสัญญาทั่วไป สัญญาเกิดขึ้นเมื่อมีคําเสนอและคําสนองที่ตองตรงกัน สัญญา

ยอมเกิดขึ้นแลวตามเจตนาที่คูสัญญาตองการกอนิติสัมพันธน้ันดวยกัน 

3.2.5.2 ความเปนผลของสัญญา 

สัญญาที่เกิดขึ้นหรือขอสัญญาที่คูสัญญาไดทําขึ้นและอยูในขอบเขตบังคับใช

ของพระราชบัญญัติวาดวย ขอสัญญาที่ไมเปนธรรมน้ียอมเปนสัญญาที่สมบูรณมีผลบังคับใชกัน

ระหวางคูสัญญาแลว แมจะมีความไมเปนธรรมในเน้ือหาสาระของสัญญาก็ตาม เวนแตจะมีลักษณะ

ดังที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติฉบับน้ีวาใหมีผลตกเปนโมฆะ สัญญาน้ันจึงจะตกเปนโมฆะ คือไมมีผล

มาต้ังแตขณะที่ทําสัญญาตามหลักโมฆะกรรม ยอมเปนสัญญาที่เสียเปลามาต้ังแตแรก แตหากขอ

สัญญาน้ันอยูในกรอบบังคับของพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมน้ี พระราชบัญญัติฉบับ

น้ีจึงใหอํานาจแกศาลที่จะสามารถพิจารณาใหสัญญาหรือขอสัญญาที่ไมเปนธรรมดังกลาวมีผลไดเพียง

เทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี ซึ่งจะมีผลแคไหนเพียงไรน้ันยอมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของศาล  

   ขอสัญญาที่ไมเปนธรรมน้ัน อาจแบงลักษณะของขอสัญญาที่ไมเปนธรรม

ออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. ขอสัญญาที่มีลักษณะไมเปนธรรมอยางรายแรง คือขอสัญญาที่คูสัญญา

ฝายหน่ึงไดเปรียบในขอสัญญาเพียงฝายเดียว คูสัญญาอีกฝายหน่ึงถูกเอารัดเอาเปรียบใหตองรับภาระ

ที่มากเกินจนสงผลตอประโยชนและความสงบเรียบรอยของสวนรวม ขอสัญญาน้ีศาสสามารถมีคําสั่ง

ใหไมมีผลโดยเด็ดขาด 

2. ขอสัญญาที่มีลักษณะของขอสัญญาที่ไมเปนธรรมอันมิไดมีความรายแรง

ถึงขนาดขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แตเปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมใน

ลักษณะที่อาจทําใหคูสัญญาอีกฝายเสียเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึง หรือเปนขอสัญญาที่ทําใหคูสัญญา

อีกฝายตองรับภาระหนักกวาที่ควรจะเปน  ในกรณีน้ี ศาลสามารถใชอํานาจดุลยพินิจตามความใน

พระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรมปรับลดใหขอสัญญาน้ันมีสภาพเทาที่เปนธรรมและสําควรแก

กรณีได93

31 

 

31 สุธาวัลย ออนนอม, อางแลว เชิงอรรถที่ 10, น. 27. 
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   ความไดเปรียบเกินสมควรน้ัน จะตองพิจารณาจากลักษณะเน้ือหาของ

ขอสั้ญญารวมทั้งผลของขอสัญญาดวยวามีความไมเปนธรรมหรือไม 94

32 โดยมาตรา  4  พระราชบัญญัติ

วาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม ไดบัญญัติไววา “ขอตกลงในสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบ

ธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสําเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝาก ที่ทําใหผูประกอบธุรกิจ

การคาหรือวิชาชีพ หรือผูกําหนดสัญญาสําเร็จารูป หรือผูซื้อฝากไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเกิน

สมควร  เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรมและใหมีผลบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี

เทาน้ัน” 

 

3.2.6 การตีความสัญญา 

ในการตีความสัญญาตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม มาตรา 4 

วรรคสองได วางหลักไววา ในกรณีที่มีขอสงสัย ใหตีความสัญญาสําเร็จรูปไปในทางที่เปนคุณแกฝายซึ่ง

มิไดเปนผูกําหนดสัญญาสําเร็จรูป เพราะยอมสันนิษฐานไวกอนวา คูสัญญาฝายที่เปนผูกําหนดสัญญา

น้ันยอมจะตองกําหนดขอสัญญาใหเปนประโยชนแกตน ดังน้ันวิธีน้ีจึงเปนวิธีหน่ึงที่จะคุมครองคูสัญญา

ฝายที่ออนแอกวาใหไดรับความยุติธรรม นอกจากน้ีศาลจะตองพิจารณาพฤติการณทั้งปวงรวมถึงสิ่ง

ตางๆรวมดวย เพ่ือจะไดทราบวาแคไหน เพียงไรถึงจะเรียกวาเปนธรรมและพอสมควรแกกรณี เพราะ

ขอสัญญาที่เปนขอพิพาทขึ้นสูศาลน้ี จะเปนขอสัญญาที่สมบูรณและมีผลบังคับใชไดแลว เพียงแต

เน้ือหาหรือขอสัญญาน้ันมีความไมเปนธรรมหรือเรียกวา ไมยุติธรรม ดังน้ันพระราชบัญญัติน้ีจึงให

อํานาจศาลที่จะสามารถปรับลดขอสัญญาที่ไมเปนธรรมเหลาน้ันเพ่ือให เกิดความเปนธรรมแกผูที่ดอย

อํานาจหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ  แตทั้งน้ี หากเปนกรณีของสัญญาหรือขอสัญญาที่ไมสมบูรณ น่ัน

หมายความวา เปนขอสัญญาที่ไมสมบูรณมาต้ังแตตน เปนโมฆะมาต้ังแตขณะทําสัญญา ซึ่งหากเปน

เชนน้ีจึงเปนขอสัญญาที่ไมสามารถกอใหเกิดผลในทางกฎหมายไดเลย ศาลจึงไมมีประเด็นที่จะตอง

พิจารณาเรื่องการใชดุลพินิจปรับลด ซึ่งจะมีกรณีดัง ตอไปน้ี คือ  

  (1) ขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพเพ่ือ

ความชํารุด บกพรองหรือเพ่ือการรอนสิทธิในทรัพยสินที่สงมอบใหแกผูบริโภค โดยผูบริโภคมิไดรูถึง

ความชํารุดบกพรอง หรือเหตุแหงการรอนสิทธิน้ันในขณะทําสัญญาตามมาตรา 6  

32 วิไลพร เจียรกติติวงศ.,”ความไมเหมาะสมของหลักเกณฑในการพิจารณาขอสัญญาทีม่ื่เปน

ธรรมตามกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), น. 84. 
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(2) ขอตกลง ประกาศ หรือคําแจงความที่ไดทําไวลวงหนาเพ่ือยกเวนหรือจํากัดความ

รับผิดในความเสีย หายตอชีวิต รางกายหรืออนามัยของผูอ่ืน อันเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเลอของผูตกลง ผูประกาศ ผูแจงความหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งเปนผูตกลง ผูประกาศหรือผู

แจงความตองรับผิดดวยตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง  

(3) ความตกลงหรือความยินยอมของผูเสียหายในคดีละเมิดซึ่งมีลักษณะตองหามชัด

แจงโดยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 9  

 

3.2.7 ลักษณะของขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 

ในปจจุบันน้ันสภาพของการทําสัญญาน้ันเปลี่ยนแปลงไปมากตามการเจริญเติบโต

ของสังคมและ เศรษฐกิจ คูสัญญาฝายที่เปนผูประกอบวิชาชีพหรือผูที่มีอํานาจมากกวาจะเปนผู

กําหนดขอสัญญาตางๆพิมพไวลวงหนาซึ่งเรียกวา "สัญญาสําเร็จรูป" โดยทําเปนขอสัญญาตายตัวซึ่งจะ

นํามาซึ่งขอสัญญาตางๆที่ทําใหฝายของผูรางสัญญาไดประโยชนกวามาก จนบางครั้งอาจทําใหเกิด

ความไมเปนธรรมแกผูที่ออนแอกวาซึ่งขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  ในการพิจารณาวา ขอสัญญาน้ันมี

ลักษณะที่ไมเปนธรรมหรือไมน้ัน อาจพิจารณาไดจากลักษณะของขอสัญญาที่ทําใหคูสัญญาอีกฝาย

ไดเปรียบจนเกินสมควรหรือเปนขอสัญญาที่มีขอกําหนดที่มีลักษณะใหคูสัญญาอีกฝายตองรับภาระ

หนักเกินควรจะคาดหมายได  โดยการพิจารณาวา คูสัญญาน้ันไดเปรียบเกินสมควรหรือไม อาจ

พิจารณาไดจากลักษณะของขอสัญญาดังตอไปน้ี 

(1) ขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา 

(2) ขอตกลงใหตองรับผิดหรือรับภาระมากกวาที่กฎหมายกําหนด 

(3) ขอตกลงใหสัญญาสิ้นสุดลงโดยไมมีเหตุอันควร หรือใหสิทธบอกเลิกสัญญาไดโดย

อีกฝายหน่ึงมิไดผิดสัญญาในขอสาระสําคัญ 

(4)  ขอตกลงใหสิทธิที่จะไมปฏิบัติตามสัญญาขอหน่ึงขอใด หรือใหปฏิบัติตามสัญญา

ในระยะเวลาที่ลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(5) ขอตกลงใหสิทธิคูสัญญาฝายหน่ึงเรียกรองหรือกําหนดใหอีกฝายหน่ึงตอง

รับภาระเพ่ิมขึ้นมากกวาภาระที่เปนอยูในเวลาทําสัญญา 

(6) ขอตกลงในสัญญาขายฝากที่ผูซื้อฝากกําหนดราคาสินไถสูงกวาราคาขายบวก

อัตราดอกเบ้ียเกินกวารอยละสิบหาตอป 

(7)  ขอตกลงสัญญาเชาซื้อที่กําหนดราคาคาเชาซื้อหรือกําหนดใหผูเชาซื้อตอง

รับภาระสูงเกินกวาที่ควร 
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(8) ขอตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่กําหนดใหผูบริโภคตองชําระดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ 

คาใชจายหรือประโยชนอ่ืนสูงเกินกวาที่ควรในกรณีผิดนัดหรือที่เกี่ยวเน่ืองกับการผิดนัดชําระ

หน้ี 

ดังน้ัน สัญญาที่ไมเปนธรรมน้ันอาจมีลักษณะดังตอไปน้ี 

1. เปนขอสัญญาที่กําหนดภาระหนาที่ของคูสัญญาอีกฝายหน่ึงมากจนเกินไป ทําให

คูสัญญาฝายหน่ึงตอง แบกรับภาระหนาที่ที่มากเกินความสมควร 

2. เปนขอสัญญาที่มีขอตกลงหรือขอจํากัดยกเวนความรับผิดของคูสัญญาที่เปนฝาย

จัดทําสัญญา 

3. เปนขอสัญญาที่ใหระยะเวลานานเกินสมควรแกคูสัญญาฝายที่ไดจัดทําสัญญาไว

ลวงหนาในการตัดสินใจ สนองรับตอขอเสนอของคูสัญญาอีกฝาย หรือการกําหนดระยะเวลาที่นาน

เกินควรหรือไมกําหนดเวลาในการ ปฏิบัติการชําระหน้ีของคูสัญญาฝายที่จัดทําสัญญาไวลวงหนา 

4. เปนขอสัญญาในการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาของคูสัญญาฝายที่จัดทําสัญญาไว

ลวงหนาโดยไมมีเหตุอัน สมควร หรือใหสิทธิบอกเลิกสัญญาไดงายกวาปกติ 

5. เปนขอสัญญาที่ใหสิทธิแกฝายผูที่รางกฎหมายมากกวาที่กฎหมายกําหนด 

6. เปนขอสัญญาที่เปนการตัดสิทธิของคูสัญญาอีกฝายที่จะไดรับความคุมครองบาง

ประการตามกฎหมาย 

สําหรับสัญญานักแสดงน้ัน จากการศึกษาขอสัญญาที่กําหนดขึ้นไวกันจริงในตัวอยาง

สัญญาจากการคนควาสอบถามและเก็บรวมรวมขอมูลรวมไปถึงตัวอยางสัญญาที่นักแสดงเขาทํา

สัญญากับนายจาง ผูวาจางหรือผูผลิตน้ัน อาจพบลักษณะของขอสัญญาที่มีลักษณะของความไมเปน

ธรรม ยกตัวอยางเชน  

“ศิลปนตกลงให....เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมสัญญาใดๆ...อันเกี่ยวกับการ

บริหารงานศิลปนภายใตสัญญาฉบับน้ีไดโดยชอบดวยกฎหมายทุกประการ โดยศิลปนใหถือวา...มีผล

ผูกพันกับศิลปนทั้งหมด” 95

33 

“นักแสดงตกลงยินยอมดําเนินการปรับเปลี่ยน...รูปรางหนาตาของนักแสดงตาม

แนวทางที่...พิจารณาเห็นสมควร...” 
96

34 

33 โปรดดูภาคผนวก ก หนา 142 

34 โปรดดูภาคผนวก ก ขอ 4.4 หนา 144 
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“...ในกรณีที่งานอันมีลิขสิทธ์ิ....ศิลปนตกลงให...เปนผูมีสิทธิโดยชอบในการพิจารณา

และทําการตกลงเร่ืองความเปนเจาของลิขสิทธ์ิ... และใหถือวาสัญญาฉบับน้ีเปนหนังสือยินยอมจาก

ศิลปนใหกระทําการดังกลาวน้ันไดโดยชอบ....รวมทั้งใหมีผลผูกพันกับศิลปนทั้งหมด...”97

35 

“...ศิลปนตกลงวาจะไมรับงานจางงานแสดงอันเกี่ยวกับธุรกิจดานบันเทิง....โดยไม

ผานการพิจารณาหรือจัดการดูแล.....เวนแตจะไดรับความยินยอม หากศิลปนไมปฏิบัติตาม...ใหถือวา

ศิลปนเปนฝายผิดสัญญาและตกลงชําระคาปรับ....จํานวน 10 (สิบ) เทาของคาจางคาแสดงที่…รวมทั้ง

คาเสียหาย...ทั้งหมด”98

36 

“...ศิลปนขอรับรองวาการใดที่ผูจัดการสวนตัวหรือผูดูแลผลประโยชนไดกระทําไป

ใหถือเสมือนวาศิลปนเปนผูกระทําการเองทั้งสิ้น หากมีความเสียหายเกิดข้ึนศิลปนจะเปนผูรับผิดชอบ

ทั้งสิ้น”37 

“ภายในระยะเวลา…ศิลปน....ตองไมเปลี่ยนทรงใหแตกตางจากภาพที่ปรากฎในงาน

โฆษณา”100

38 

“ในกรณีที่ศิลปนใชหรือกลาวถึงสินคาชนิดอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกับ “ผลิตภัณฑ”    

....ไมวาจะเปนการใชสอยเพ่ือการสวนตัวหรือในทางการงาน  ศิลปนใหคําสัญญาวาจะไมเปดเผย    

หรือกลาวถึงหรือแสดงกิริยาอาการเปนนัย เพ่ือบงบอกถึงย่ีหอ ตรา คุณสมบัติ หรือสโลแกนของสินคา

ดังกลาวตอบุคคลที่ 3”39 

“….ศิลปนยินดีที่จะชําระคาปรับใหแกผูวาจางครั้งละ 200,000 บาท...”102

40 

35 โปรดดูภาคผนวก ก ขอ 6 หนา 145 

36 โปรดดูภาคผนวก ก ขอ 7.2 หนา 146 

37 โปรดดูภาคผนวก ก ขอ 7.4 หนา 146 

38 โปรดดู ภาคผนวก ข ขอ 9.2 หนา 151 

39 โปรดดูภาคผนวก ข ขอ 9.3 หนา 151 

40 โปรดดูภาคผนวก ข ขอ 10 หนา 151 
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“ ในกรณีที่ผูวาจางจะนํางาน…ตามสัญญาฉบับน้ี บางตอน หรือสวนหน่ึง...ประกอบ

หรือจัดทํางานโฆษณาชุดตอ ๆ ไป...ศิลปนตกลงใหผูวาจางนําออกเผยแพรไดโดยไมคิดคาตอบแทน

ใดๆทั้งสิ้น...”103

41 

“...ปรากฎวาขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่ศิลปนแจง...ทั้งกอนหนาและหลังการทํา

สัญญาฉบับน้ี...เปนเท็จหรือไมครบถวนเพราะศิลปนปกปด ไมแจง...ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา...

และเรียกคืนเงินคาตอบแทนเต็มจํานวน...เรียกคาเสียหายจากศิลปนได”104

42 

“ขาพเจาไดตกลง....ใหลิขสิทธ์ิ  สิทธินักแสดง  สิทธิในงานภาพถาย  สิทธิในการ

กระทําเกี่ยวกับการแสดง  และสิทธิในทางทรัพยสินทางปญญาตางๆ ในสิ่ งบันทึกภาพสิ่ ง

บันทึกเสียง  สิ่งบันทึกภาพและเสียงที่เกิดข้ึนจากการแสดงหรือจากการกระทําเกี่ยวกับการแสดงของ

ขาพเจา...ทั้งหมดตกเปนของ....แตเพียงผูเดียวเปนเวลาหาสิบป….โดย..(นายจาง)...มีสิทธิโดยชอบดวย

กฎหมายในการทําซ้ํา  ดัดแปลง  แกไข  ตอเติม โอน  ขาย  จําหนาย  ใหเชา จัดทําเปนสินคานํา

ออกจําหนาย  โฆษณาประชาสัมพันธ  แพรเสียงแพรภาพและเผยแพรตอสาธารณชน  ไมวาใน

รูปแบบหรือระบบหรือทางสื่ออ่ืนใดไดทุกชองทาง….โดย…ไมตองจายคาตอบแทนอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

นอกเหนือจากคาจางคาตอบแทนที่ขาพเจาไดรับจากผูรับจางผลิตไวครบถวนเรียบรอยแลวอีกทั้งสิ้น”

105

43 

“ในกรณีศิลปนจะเดินทางไปตางประเทศ….ศิลปนจะตองแจงใหบริษัททราบกอน

ลวงหนา….อยางนอย 3 เดือนกอนการเดินทางและบริษัทจะดําเนินการพิจารณาอนุญาตโดยพิจารณา

ถึงเหตุผลอันสมควรเปนกรณีไป”106

44 

 

3.2.8 การบังคับใชอํานาจของศาล 

ในการทําสัญญาน้ัน คูสัญญาน้ันมีอิสระในการกําหนดขอสั้ญญาใหเปนไปตามเจตนา

ของคูสัญญาทั้งสองฝาย โดยรัฐไมสามารถเขาไปแทรกแซงได โดยสวนใหญแลวในสัญญาในทางธุรกิจ

น้ัน มักจะมีการกําหนดเง่ือนไขของการรับผิดหรือการรับผิดเน่ืองจากการผิดสัญญาเอาไวเกือบทุก

41 โปรดดูภาคผนวก ข ขอ 11 หนา 151 

42 โปรดดูภาคผนวก ข ขอ 14.5 หนา 152 

43 โปรดดู ภาคผนวก ฉ หนา 172-173 

44 โปรดดู ภาคผนวก ฎ หนา 179-188 
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ฉบับ และรวมไปถึงการกําหนดยกเวนหรือจํากัดความรับผิดเอาไวดวยเชนกัน  โดยคูสัญญาสามารถ

ตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดได และสามารถกําหนดเน้ือหาของสัญญาใหแตกตางไปจากที่

กฎหมายกําหนดได  แตขอตกลงน้ันจะตองไมเปนการตองหามโดยกฎหมาย 107

45  โดยขอตกลงในการ

ยกเวนหรือจํากัดความรับผิดน้ัน จะตองไมมีลักษณะอันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม

อันดีของประชาชน  ซึ่งจะสงผลใหขอสัญญาน้ันเปนโมฆะคือไมมีผลใชบังคับ แตหากเปนขอยกเวน

หรือจํากัดความรับผิดที่มีลักษณะทําใหคูสัญญาอีกฝายไดรับภาระที่หนักเกินจะคาดหมายได ศาล

สามารถใชดุลยพินิจปรับลดใหมีผลบังคับใชไดเทาที่จําเปน   

  ในขอสัญญาที่ไมเปนธรรมน้ัน พระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  ไดใหอํานาจ

ศาลสามารถใชดุลยพินิจในการที่จะพิจารณาความเปนธรรมและการพอสมควรแกกรณี  โดยในการ

พิจารณาความเปนธรรมและพอสมควรแกกรณีน้ัน  จะตองพิเคราะหถึงพฤติการณทั้งปวง  โดยการใช

ดุลยพินิจของศาลน้ันจะตองพิจารณาถึงเกณฑตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปน

ธรรม โดยไดบัญญัติไววา ใหศาลน้ันใชดุลพินิจใหพิเคราะหถึงพฤติการณทั้งปวงรวมถึง  

(1) ความสุจริต อํานาจตอรอง ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรูความเขาใจ ความสันทัด

ชัดเจน ความ คาดหมาย แนวทางที่เคยปฏิบัติ ทางเลือกอยางอ่ืนและทางไดเสียทุกอยางของ

คูสัญญาตามสภาพที่เปนจริง  

(2) ปกติประเพณีของสัญญาชนิดน้ัน 

(3) เวลาและสถานที่ในการทําสัญญาหรือในการปฏิบัติตามสัญญา 

(4) การรับภาระที่หนักกวามากของคูสัญญาฝายหน่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับคูสัญญาอีก

ฝายหน่ึง” น่ันหมายความวา ศาลจะตองนําเอาทุกปจจัยที่เกี่ยวของกับคูสัญญาทุกฝายมา

พิจารณาประกอบดวย เพ่ือเปรียบเทียบขอสัญญาน้ันๆตามแตกรณี เพ่ือหาผลของขอสัญญา

ที่เหมาะสมและเปนธรรมชอบดวยกฎหมายมากที่สุด108

46 

 

3.2.9 ความหมายและลักษณะของสัญญาสําเร็จรูป 

3.2.9.1 ความหมายของสัญญาสําเร็จรูป 

พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 ไดบัญญัติ

ความหมายของคําวาสัญญาสําเร็จรูปไวในมาตรา 3  โดยบัญญัติวา “"สัญญาสําเร็จรูปหมายความ "

45 สุพิศ ปราณีตพลกรัง, อางแลว เชิงอรรถที่ 29, น.19. 

46 สุธาวัลย ออนนอม, อางแลว เชิงอรรถที่ 10, น. 71. 
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 วาสัญญาที่ทําเปนลายลักษณอักษรโดยมีการกําหนดขอสัญญาที่เปนสาระสําคัญไวลวงหนา ไมวาจะ

ทําในรูปแบบใด ซึ่งคูสัญญาฝายหน่ึงฝายใดนํามาใชในการประกอบกิจการของตน”109

47 

สัญญาสําเร็จรูป หมายถึง สัญญามาตรฐานที่คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงจัดทํา

ขึ้นเพ่ือใชในการทําสัญญากับคูสัญญาอีกฝายที่มีสถานะดอยกวา เชน ผูบริโภคซึ่งเขาทําสัญญาโดยมี

ทางเลือกเกี่ยวกับขอกําหนดในสัญญาไมมากนัก”48   

การใชสัญญาสําเร็จรูปจะทําโดยการพิมพสัญญาไวลวงหนาเปนจํานวนมาก  

ซึ่งจะมีเง่ือนไขเหมือนกันและใชกับบุคคลทุกคนที่เขาไปติดตอซื้อขาย จึงชวยใหการทําธุรกิจเปนไปได

โดยสะดวกรวดเร็ว111

49 

สวนสัญญามาตรฐานน้ัน พจนานุกรมกฎหมาย Black’s Dictionary 8th 

Edition50  ไดใหความหมายของคําวาสัญญามาตรฐานไววา “สัญญามาตรฐาน” หมายถึง “สัญญาที่

คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไดจัดเตรียมขอกําหนดและเง่ือนไขในสัญญาไวลวงหนา  เพ่ือใชในธุรกิจหรือ

กิจการของตน  โดยจะมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ เพียงเล็กนอย”51 

  ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา สัญญาสําเร็จรูปจะเปนสัญญามาตรฐานเสมอ  แต

สัญญามาตรฐานไมจําเปนตองเปนสัญญาสําเร็จรูปก็ได 114

52  โดยสัญญามาตรฐานหรือสัญญาสําเร็จรูป

น้ัน จะเปนลักษณะของรางสัญญาหรือสัญญาที่มีขอความเน้ือหาของสัญญาทุกอยางไวครบถวน

47 มาตรา 3 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 

 48 “A standard-form contract prepared by one party, to be signed by the 

party in a weaker position, usu. a consumer, who adheres to the contract with little 

choice about the terms.”  

49 Sinai Deutch, Unfair Contract: The doctrine of Unconscionability, 

(Massachusetts: D.C. Health and Company, 1977), p.1. 

50 พจนานุกรม Black’s Dictionary 8th Edition คือพจนานุกรมกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 

สืบคนจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Black%27s_Law_Dictionary 

 51 “A usu. preprinted contract containing set clauses, used repeatedly by a 

business or within a particular industry with only slight or modifications to meet the 

specific situation.”  

 52 Sinai Deutch, supra note 65, p.2.  
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เรียบรอยสมบูรณแลว  เมื่อคูสัญญาตองการทําสัญญา ก็สามารถนํามาใชไดเลย  โดยเพียงแตลง

ลายมือช่ือเขาไว สัญญาน้ันก็มีผลผูกพันสมบูรณ  โดยสวนใหญแลว  สัญญามาตรฐานหรือสัญญา

สําเร็จรูปน้ัน จะมีเน้ือหาของสัญญาเหมือนกันเกือบทุกฉบับ คูสัญญาเพียงแตนํามากรอกขอมูลสวนตัว

ของผูที่เขาทําสัญญาลงในชองกรอกขอความที่เวนวางเอาไว เพียงเทาน้ีสัญญาก็มีผลสมบูรณ  ซึ่ง

ปจจุบันนิยมใชกันเปนอยางมากเพราะสรางความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีเน้ือหาสัญญาที่

ครอบคลุม แตก็มีขอเสียบางประการเชนกัน  ผูรางสัญญามาตรฐานหรือผูที่ทําสัญญาสําเร็จรูปสวน

ใหญจะเปนผูที่มีอํานาจการตอรองในทางเศรษฐกิจที่สูงกวา ดังน้ันจึงทําใหเน้ือหาสาระของสัญญา

ยอมเปนประโยชนใหแกฝายผูรางสัญญา ผูที่ตองการทําสัญญาอาจขาดไมสามารถตกลงตอรองเน้ือหา

ของสัญญาใหผิดแปลกไปจากสัญญามาตรฐานหรือสัญญาสําเร็จรูปน้ันๆ อาจดวยความไมเทาเทียมกัน

ของสถานะทางเศรษฐกิจ หรืออํานาจการตอรองในการทําสัญญาที่ไมเทาเทียมกัน   

ในมาตรา 3 บัญญัติวา “สัญญาสําเร็จรูป… ซึ่งคูสัญญาฝายหน่ึงฝายใด

นํามาใชในการประกอบกิจการของตน” ซึ่งคําวาการนํามาใชในการประกอบกิจการของตน อาจเกิด

ความสับสนกับคําวา “การประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ” ซึ่งหากพิจารณาจากคําที่กฎหมาย

บัญญัติไว  

กฎหมายใชคําวา “ในการประกอบกิจการของตน” มิไดใชคําวา “การ

ประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ” ในการตีความกฎหมาย คําวา “ในการประกอบกิจการของตน”

อาจหมายถึง การประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพก็ได หรืออาจจะมิใชการประกอบธุรกิจการคาหรือ

วิชาชีพก็ได  คําวา “การประกอบกิจการ” มีความหมายกวางกวา คําวา “การประกอบธุรกิจการคา

หรือวิชาชีพ”  การประกอบกิจการ  อาจหมายถึง  การประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  หรืออาจจะ

ประกอบธุรกิจอยางอ่ืนก็ไดแตจะตองเปนเรื่องงาน เชนการประกอบกิจการมูลนิธหรือสมาคม เปนตน

115

53 

คําวา การประกอบกิจการของตน จึงมีความหมายกวางกวา คําวา การประกอบธุรกิจ

การคาหรือวิชาชีพ  ดังน้ันความหมายของคําวา “การประกอบกิจการของตน” จึงครอบคลุมคําวา 

“การประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ” มีความหมายกวางกวา ดังน้ันสัญญาระหวางผูบริโภคกับผู

ประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ  จึงไมจําเปนที่จะตองใชสัญญาสําเร็จรูปเสมอไป  สัญญาสําเร็จรูป

อาจเปนสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพหรือไมก็ได 

53 ศักด์ิ สนองชาติ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา, 

พิมพครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 2557), น, 731. 
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3.2.9.2 ลักษณะของสัญญาสําเร็จรูป 

สัญญามาตรฐานหรือสัญญาสําเร็จรูป เปนจุดกําเนิดของความไมเปนธรรม

ในสัญญา  โดยสัญญามาตรฐานและสัญญาสําเร็จรูปจะมีลักษณะดังตอไปน้ี116

54 

   1.  เปนสัญญาที่มีคูสัญญาฝายหน่ึงที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจหรือมีความรู

ทางเทคโนโลยีเหนือกวาหรือไดเปรียบกวา ซึ่งอาจจะมีลักษณะของการผูกขาดในทางขอเท็จจริงหรือ

การผูกขาดในทางกฎหมายก็ได 

2. คูสัญญาฝายที่มีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือกวาน้ีเปนผูกําหนดขอสัญญา

ไวลวงหนาที่มีลักษณะเปนเง่ือนไขทั่วไป โดยจะมีการทําสัญญาเอาไวจํานวนมาก เพ่ือใชกับบุคคลไม

จํากัดจํานวนและไมจํากัดความแตกตางของตัวผูเขาทําสัญญา 

   3.  การกําหนดขอสัญญาตางๆน้ีเปนการกระทําฝายเดียว  คูสัญญาอีกฝาย

หน่ึงที่เขามาภายหลัง จะตองยอมรับขอสัญญาที่ไดกําหนดไวแลวน้ันหรือปฏิเสธไมตองการทําสัญญา

ดวยเลย  เพราะไมมีสิทธิที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดในสัญญาน้ันได  ซึ่งอาจกลาวไดวาเน้ือหา

ของสัญญาน้ีไมไดเกิดจากเจตนาที่แทจริงของคูสัญญาทั้งสองฝาย  ไมไดเกิดจากการเจรจาตอรองหรือ

ตกลงกันอยางเเทจริง 

 

3.2.10 การเกิดของความไมเปนธรรมในสัญญา 

ความไมเปนธรรมที่เกิดจากการทําสัญญาน้ัน  อาจเเบงไดออกเปน 2 ประการคือ  

ความไมเปนธรรมในกระบวนการทําสัญญา  และความไมเปนธรรมในเน้ือหาของสัญญา 117

55 

3.2.10.1 ความไม เ ป น ธ ร รมในกระบวนการทํ าสัญญา  (Procedural 

Unfairness) 

ความไมเปนธรรมในกระบวนการทําสัญญา หมายถึง  การที่คูสัญญาไดทํา

สัญญาขึ้นโดยมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในลักษณะที่กระทบตอเจตนาของคูสัญญา เชน การขมขู  กลฉอฉล  

หรือการสําคัญผิด  รวมถึงการใชขอสัญญาในลักษณะที่ซอนเรน  ไมอาจมองเห็นไดอยางชัดเจน  อาน

ไมเขาใจ  หรือคูสัญญาอีกฝายไมมีโอกาสตรวจพิเคราะหเน้ือหาของขอสัญญาอยางแทจริง 

 54 ดาราพร ถิระวัฒน, กฎหมายสัญญา: สถานะใหมของสัญญาปจจุบันและปญหาขอสัญญาที่

ไมเปนธรรม, พิมพครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), น. 38.  
55 พินัย ณ นคร, “กฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม: แนววิเคราะหใหมเชิง

เปรียบเทียบ,” วารสารนิติศาสตร, ปที ่30, ฉบับที ่4, น.555 (ธันวาคม 2543). 
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3.2.10.2 ความไมเปนธรรมในเนื้อหาของสัญญา (Substantive Unfairness) 

ความไมเปนธรรมในเน้ือหาของสัญญา  หมายถึง  ขอสัญญาที่มีผลให

คูสัญญาฝายหน่ึงไดรับประโยชนมากกวาอีกฝายหน่ึงอยางมาก  จึงทําใหเกิดความไมเปนธรรมขึ้น

ระหวางคูสัญญา  เชน  ขอสัญญาที่ใหประโยชนแกคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงมากกวาอีกฝายอยาง

มหาศาล  ขอสัญญาที่มีการกําหนดราคาสินคาหรือบริการในราคาที่แตกตางจากราคาสินคาหรือ

บริการประเภทเดียวกันที่หาไดจากแหลงอ่ืนในลักษณะที่เปนการเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายหรือขอ

สัญญาที่มีการยกเวนหรือจํากัดความรับผิดอยางไมเปนธรรม เปนตน118

56 

 

3.2.11 ขอตกลงเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน 

ขอตกลงจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน โดยสามารถแบงขอตกลง

จํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

3.2.11.1 ขอตกลงเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานโดย

เด็ดขาด 

ขอตกลงจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพที่มีลักษณะไมเด็ดขาด คือ

มิไดตกลงจํากัดหามอยางสิ้นเชิง แตอาจเปนการหามเปนชวงระยะเวลาหน่ึงหรือในเขตพ้ืนที่หน่ึง

เทาน้ัน จึงไมมีผลเปนโมฆะตามมาตรา 150 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตอาจเปนขอตกลงที่

ทําใหผูถูกจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพน้ัน ตองรับภาระมากกวาที่จะพึงคาดหมายไดตามปกติ ซึ่งหากเปน

ขอตกลงที่จํากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานเหลาน้ันทําใหผูถูกจํากัดสิทธิน้ันตอง

รับภาระมากกวาที่จะพึงคาดหมายไดตามปกติแลวก็เปนขอสัญญาที่ไมเปนธรรม  มาตรา 5 ไดให

อํานาจศาลสามารถพิจารณาใหขอตกลงน้ันมีผลบังคับใชไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรเทาน้ัน 

โดยศาลจะพิจารณาวาขอตกลงเหลาน้ันเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพตองรับภาระมากเกินกวาจะ

คาดหมายไดหรือไมน้ัน ศาลจะตองพิจารณาจากประเด็นดังตอไปน้ี คือ ขอบเขตในดานพ้ืนที่และ

ระยะเวลาของการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพวาเปนระยะเวลายาวนานเกินไปหรือไม จํากัดสิทธิในพ้ืนที่ที่

กวางเกินไปหรือไม รวมถึงการพิจารณาวา ผูถูกจํากัดสิทธิน้ันมีความสามารถหรือมีหนทางหรือโอกาส

ที่จะประกอบอาชีพอยางอ่ืนหรือมีความสามารถที่จะทํานิติกรรมอ่ืนกับบุคลลอ่ืนไดหรือไม รวมถึงตอง

พิจารณาจากทางไดเสียทุกอยางอันชอบดวยกฎหมายของคูสัญญาดวย 

56 Sinai Deutch, supra note 65, p. 279. 
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3.2.11.2 ขอตกลงเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานโดย

ไมเด็ดขาด 

ขอตกลงจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานที่เปนการตกลง

จํากัดโดยเด็ดขาดจะเขาลักษณะของการทําขอตกลงหรือสัญญาที่มีวัตถุประสงคขัดตอความสงบ

เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังน้ันขอตกลงดังกลาวจึงตกเปนโมฆะตามมาตรา 150 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งหมายความวาเปนขอสัญญาที่ใชบังคับไมไดอยางสิ้นเชิง ไมมีผล

ผูกพันมาต้ังแตแรกตามหลักของโมฆะกรรม  

 

3.3 การคุมครองนักแสดงดวยกฎหมายแรงงาน 

 

3.3.1 ความทั่วไป 

ระบบกฎหมายของไทยน้ัน เปนระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว (Civil Law) หรือเรียก

อีกอยางวา ระบบกฎหมายแบบลายลักษณอักษร  โดยเปนระบบกฎหมายที่มีจุดกําเนิดในภาคพ้ืน

ยุโรปและไดรับอิทธิพลจากนิติศาสตรโรมัน  โดยเกิดจากการรวบรวมกฎหมายประเพณีนํามาเขียไว

เปนลายลักษณอักษรละคอยๆเจริญเติบโตขึ้นโดยความเห็นของนักกฎหมาย119

57 

 สัญญาเปนเรื่องของปจเจกชน โดยเอกชนสามารถที่จะเขาทําสัญญากันไดตามแต

สมัครใจหรือตามความตองการตามหลักความศักด์ิสิทธิของการแสดงเจตนา โดยเจตนาจะมีผล

สมบูรณทันทีเมื่อมีคําเสนอและคําสนองที่ตรงกัน  โดยสัญญาน้ันจะผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝายใหมีสิทธิ

หรือหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกันใหเปนไปตามสัญญาน้ัน โดยสัญญาสวนใหญจะกําหนดวิธีการ เน้ือหา

ขอกําหนดของสัญญาเอาไววาใหคูสัญญามีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกันอยางไรบาง และรวมไปถึงการ

กําหนดโทษหรือบทลงโทษหรือผลของการกระทําผิดสัญญาหรือคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไดกระทําผิด

ขอกําหนดในสัญญาหรือไมกระทําตามขอกําหนดในสัญญา  ดังน้ัน หากวัตถุประสงคของสัญญา

ระหวางเอกชนน้ันเปนสิ่งที่ไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและไมขัดตอหลักศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนแลว เอกชนสามารถทําได รัฐไมมีสิทธิเขาไปยุงเกี่ยวในสัญญาของเอกชนเหลาน้ัน 

 ในสัญญาบางฉบับน้ัน จะไดมีการกําหนดลงไวในสัญญาอยางชัดเจนในเรื่องชนิดของ

สัญญา เชนใหสัญญาฉบับดังกลาวที่ทําข้ึนระหวางคูสัญญาน้ัน ใหอยูหรือใหจัดอยูในลักษณะของ

57 วินัย ลูวิโรจน, การศึกษาเปรียบเทียบประวัติแนวความคิดเรื่องสัญญาจางแรงงาน, 

(กรุงเทพมหานคร: กรมสวัสดิการและคุมครอง กระทรวงแรงงาน), น.13. 
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สัญญาประเภทใด เชน สัญญาเชาซื้อ สัญญาขายฝาก สัญญากูยืมเงิน สัญญาค้ําประกัน เปนตน  แต

ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นแลว มีสัญญาอีกมากมายหลายชนิดที่เรียกไดวา คูสัญญาน้ันมิไดระบุเอาไวใน

สัญญาวาใหสัญญาฉบับที่ทําขึ้นน้ัน เปนสัญญาประเภทใด   ซึ่งหากคูสัญญาปฏิบัติตามหนาที่ที่มีตอ

กันตามสัญญา มิไดมีฝายใดฝายหน่ึงผิดสัญญาหรือเกิดขอพิพาทข้ึน สัญญาฉบับน้ันก็มิไดมีปญหาอัน

ใดที่จะตองพิจารณาถึงประเภทหรือชนิดของสัญญา  แตในกรณีที่เกิดขอพิพาทเกิดขึ้น ระหวาง

คูสัญญา สัญญาฉบับดังกลาว จะตองไดรับการพิจารณากอนวาเปนสัญญาประเภทใด เพ่ือจะไดทราบ

ถึงสิทธิหรือความคุมครองที่กฎหมายมีให เพราะการที่จะสืบหาหรือคนหาควรามคุมครองที่กฎหมาย

ไดบัญญัติเอาไวให หรือสิทธิที่กฎหมายมีใหหรือคมครองให  เราจะตองทราบกอนวาสัญญาน้ันเปน

สัญญาประเภทใด แลวจึงจะทราบสิทธิและความคุมครองที่กฎหมายบัญญัติเอาไวให 

 

3.3.2 หลักการและแนวคิดพื้นฐานของสัญญาจางแรงงาน 

สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาทางแพงประเภทหน่ึง เกิดจากการแสดงเจตนาระหวาง

คูสัญญาฝายหน่ึงเรียกวา นายจาง โดยวาจางใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเรียกวา ลูกจาง เพ่ือทํางานใหแก

นายจาง โดยนายจางจะใหคาตอบแทนเพ่ือการทํางานน้ัน  ซึ่งกฎหมายใหอิสระในการที่เอกชนจะเขา

ทําสัญญากันอยางไรก็ไดตราบเทาที่วัตถุประสงคแหงสัญญาน้ันไมเปนการพนวิสัย ไมเปนการตองหาม

ดวยกฎหมาย ไมเปนการอันขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  สัญญาน้ัน

ยอมมีผลสมบูรณผูกพันคูสัญญาใหมีภาระหนาที่ที่จะตองปฎิบัติตอกันตามขอกําหนดแหงสัญญา ซึ่ง

แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของสัญญาจางแรงงานน้ัน คือหลักเสรีภาพในการทําสัญญา และหลัก

ความศักด์ิสิทธ์ิของการแสดงเจตนาซึ่งไดอธิบายไปแลวในหัวขอ 3.2.3 

 

3.3.3 ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน 

ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางตามสัญญาจางแรงงานน้ัน เปนสิ่งสําคัญ

อยางย่ิงในการที่จะกําหนดขอบเขตความคุมครองที่กฎหมายมอบให เพราะหากสัญญาที่ทําขึ้น

ระหวางคูสัญญาน้ันเปนสัญญาจางแรงงาน  นอกจากสัญญาน้ันจะตกอยูในหลักกฎหมายสัญญาทั่วไป

แลว  สัญญาจางแรงงานน้ันยังตองตกอยูภายใตอํานาจความคุมครองของกฎหมายแรงงานอีกดวย 120

58  

ซึ่งกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาที่จะตองปฎิบัติตามกฎหมาย หรือจะตองปฎิบัติตามมาตรการ

ขั้นตํ่าที่กฎหมายกําหนดดวย โดยกฎหมายแรงงานไดกําหนดใหนายจางตองปฎิบัติตอลูกจางให

58 นุชรี แกวยาว, อางแลว เชิงอรรถที่ 15, น. 42.  
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ถูกตองตามสิทธิและหนาที่ที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตกรณีที่มีกฎหมาย

กําหนดไวเปนอยางอ่ืน121

59   

เมื่อบทกฎหมายแรงงานเปนบทกฎหมายเฉพาะ จะตองนํามาพิจารณากอนบท

กฎหมายทั่วไป  ดังน้ัน จึงเกิดการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือการพยายามที่จะบายเบ่ียงในการทําสัญญา 

เพ่ือไมใหสัญญาน้ันเปนสัญญาจางแรงงานและไมตองตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายแรงงาน  ดังน้ัน 

สัญญาที่เกิดขึ้นระหวางคูสัญญานายจางและลูกจาง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาถึงลักษณะ

ของสัญญาน้ัน วาเปนสัญญาจางแรงงานหรือไม  หากเปนสัญญาจางแรงงานก็จะตกอยูภายใตบังคับ

ของกฎหมายแรงงาน แตหากเปนเพียงสัญญาจางทําของ  ความคุมครองที่กฎหมายมอบใหยอมนอย

กวาสัญญาจางแรงงาน ตกอยูภายใตกฎหมายแพงและพาณิชยเพียงเทาน้ัน ดังน้ันการพิจารณาวา

สัญญาระหวางลูกจางและนายจางดังกลาวน้ันเปนสัญญาจางแรงงานหรือไม  จึงอาจพิจารณาไดจาก

ปจจัยที่สําคัญดังตอไปน้ี 

3.3.3.1 อํานาจบังคับบัญชาของนายจาง 

  การพิจารณาวาสัญญาจางใดเปนสัญญาจางแรงงานหรือไมน้ัน อาจ

พิจารณาไดจากอํานาจบังคับบัญชาของนายจางหรืออํานาจในการบริหารงานบุคคลของนายจาง หาก

นายจางมีอํานาจบังคับบัญชาและอํานาจบริหารงานบุคคลเหนือลูกจางแลว สัญญาน้ันเปนสัญญาจาง

แรงงาน   

อํานาจบังคับบัญชาของนายจางอาจปรากฎในรูปของประกาศ  คําสั่ง 

ระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่ลูกจางจะตองปฎิบัติตาม ซึ่งขอบเขตอํานาจบังคับบัญชา

ของนายจางน้ัน จะตองเปนไปภายใตบังคับแหงสัญญาจางแรงงานหรือสภาพการจางน้ันเอง  หากเปน

เรื่องนอกสัญญาจางแรงงานน้ันอํานาจบังคับบัญชาน้ันไมมีผลผูกพันลูกจาง นายจางไมสามารถบังคับ

บัญชานอกเหนือจากสัญญาได122

60 

อํานาจการบริหารงานบุคคลของนายจางคือ  กระบวนการตางๆที่เกี่ยวกับ

บุคคลในองคกรนับต้ังแตการสรรหาบุคคลมาทํางาน การปกครองและควบคุมดูแลลูกจางใหทํางาน

อยางมี่ประสิทธิภาพ  รวมไปถึงการฝกอบรม พัฒนาฝมือและความรู ประเมิณผลการทํางานตลอดถึง

59 มาตรา 14 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

60 วิชัย เอ้ืออังคณากุล, “อํานาจบังคับบัญชาของนายจาง”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523), น. 36. 
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การใหลูกจางพนจากสภาพการจาง 123

61 อํานาจบังคับบัญชาของนายจางน้ันจะตองอยูภายใตขอบเขต

ของลักษณะและประเภทของงานจาง ระยะเวลา สถานที่ สภาพการจางและเง่ือนไขอ่ืนๆตามสัญญา

จางแรงงานที่ตกลงกันตามสัญญาดวยดวย  มิเชนน้ันจะไมมีผลบังคับใหลูกจางตองผูกพันตามอํานาจ

การควบคุมน้ัน 124

62  นอกจากน้ัน อํานาจการบังคับบัญชาของนายจางจะตองเปนไปตามที่กฎหมาย

แรงงานกําหนดไว โดยเปนมาตรฐานขั้นตํ่าที่นายจางพึงมีใหแกลูกจาง นายจางไมสามารถที่จะ

กําหนดใหตํ่ากวาที่กฎหมายแรงงานกําหนดไว  แตหากนายจางจะใชอํานาจบังคับบัญชาที่มีมาตรฐาน

สูงกวาที่กฎหมายกําหนดน้ันนายจางสามารถทําได 125

63 นอกจากน้ีอํานาจบังคับบัญชาของนายจางยัง

รวมไปถึงอํานาจการกําหนดโทษทางวินัยใหแกลูกจางดวย  แตวินัยและโทษน้ันจะตองเหมาะสมกับ

ลักษณะของการกระทําผิดและประเภทกิจการของนายจางดวย วินัยและโทษน้ันจึงจะมีผลผูกพัน

ลูกจาง126

64 

3.3.3.2 หนาที่แหงความซื่อสัตยสุจริตของลูกจาง 

ลูกจางตามสัญญาจางแรงงานน้ัน  นอกจากลูกจางมีหนาที่ที่จะตองปฎิบัติ

ตามคําสั่งภายในอํานาจบังคับบัญชาของนายจางแลว  ลูกจางน้ันยังมีหนาที่ที่จะตองทํางานใหแก

นายจางดวยหลักแหงความซื่อสัตยสุจริต  ลูกจางจะตองไมปฎิบัติหรือกระทําการอันไมสมควรแกการ

ทํางานใหแกนายจาง ไมวาจะเปนการปฎิบัติหรือการกระทําอันไมเหมาะสม  การไมเปดเผยความาลับ

ทางการคา  การทําใหทรัพยสินของนายจางเสียหาย  การประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการคาขาย

แขงกับนายจาง เปนตน หากลูกจางกระทําการอันใดอันเปนการทําใหเสียหายงานของนายจางหรือ

61 วิภาดา สามะสุทธิ, “การโยกยายตําแหนงของลูกจางในลักษณะที่เปนการเปลี่ยนแปง

สภาพการจางในสาระสําคัญ”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2534), น. 2. 

62 นุชรี แกวยาว, อางแลว เชิงอรรถที่ 15, น. 43. 

63 วิลาสินี ปานใจ, “ลักษณะของสัญญาจางแรงงาน”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), น.22-23. 

64 เกษมสันต วิลาวัลย, “วินัยในการทํางาน”, วารสารศาลแรงงาน, ปที่ 7 ฉบับที่ 7 

(กรกฏาคม 2530), น. 3-21. 
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กระทําการอันไมสมควรแกการปฎิบัติหนาที่ของลูกจาง  ถือวาลูกจางผิดสัญญาจางแรงงาน นายจางมี

สิทธิเลิกจางลูกจางไดทันทีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา127

65 

 

3.4 สัญญาจางนักแสดง 

 

 สัญญาจางนักแสดง เปนสัญญาตางตอบแทนประเภทหน่ึงที่คูสัญญาฝายหน่ึงหรือเรียกวา 

ฝายผูผลิตหรือผูวาจาง มีหนาที่ที่จะจายคาตอบแทนแกคูสัญญาฝายหน่ึง ซึ่งก็คือ นักแสดง  โดย

นักแสดงมีหนาที่ที่จะตองทํางานหรือสงมอบงานใหแกผูผลิตหรือผูจางที่จายคาตอบแทนใหแก

นักแสดงเพ่ือการน้ัน  แตการทราบเพียงแคสัญญาน้ันเปนสัญญาตางตอบแทน ไมสามารถคนหาความ

คุมครองที่กฎหมายมอบใหได เพราะสัญญาตางตอบแทนมีหลายชนิด เราจึงตองคนหาลงไปใหลึกวา 

สัญญาจางนักแสดงฉบับตางๆน้ัน จัดเปนสัญญาจางทําของหรือสัญญาจางแรงงาน เพ่ือที่จะคนหาสิทธิ

และทราบถึงความคุมครองที่กฎหมายมอบให  

เหตุใดเราจึงตองคนหาเจตนาของสัญญาที่แทจริง วาสัญญานักแสดงเปนสัญญาจางแรงงาน 

หรือสัญญาจางทําของ เพราะกฎหมายไดบัญญัติใหความคุมครองของสัญญาสองชนิดน้ีแตกตางกัน 

โดยหากเราตองการจะทราบถึงความสิทธิและความคุมครองที่กฎหมายมีใหสัญญาแตละฉบับ วา

กฎหมายคุมครองสิทธิอยางไรบาง คุมครองแบบไหน อยางไร และนักแสดงมีสิทธิที่สิทธิเรียกรอง

อยางไร  เราตองทราบถึงประเภทของสัญญากอน เพราะการใชสิทธิมีไดเทาที่กฎหมายรองบัญญัติ

รับรองเอาไว และในกรณีเกิดขอพิพาทกันจะตองนําขึ้นสูศาลใด เขตอํานาจของศาลที่นักแสดงจะใชก็

จะตองกระทําไดภายใตขอบเขตอํานาจศาลที่กฎหมายที่ใหความคุมครอง โดยสิทธิและหนาที่ที่

กฎหมายบัญญัติไวในเรื่องสัญญาแรงงานและสัญญาจางทําของน้ันแตกตางกัน หากเปนสัญญาจาง

แรงงาน คูสัญญาจะตองผูกพันภายใตบังคับของสัญญาจางแรงงาน เกิดสิทธิและหนาที่กันตาม

กฎหมายแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทําใหนายจางหรือผูผลิตเกิดหนาที่

ที่จะตองปฏิบัติมากกวาการสัญญานักแสดงแบบจางทําของ ซึ่งมิไดมีบทกฎหมายพิเศษบังคับเอาไว 

ทําใหไมตองรับภาระหนักขึ้น 

การบังคับสัญญาตามกฎหมายแรงงาน จะเกิดภาระหนาที่ของนายจางมากกวาการบังคับตาม

สัญญาจางทําของ เชน เรื่องของคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด การ

ใชแรงงานในวันหยุด วันชดเชย คาจางข้ันตํ่า หรือสวัสดิการที่นายจางจะตองมอบใหแกลูกจาง ทําให

65 มาตรา 583 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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นายจางหรือผูผลิตจึงมักหลีกเลี่ยงที่จะทําสัญญานักแสดงใหเปนสัญญาจางแรงงาน เพ่ือมิตองรับภาระ

ที่หนักขึ้นตามกฎหมาย 

สัญญานักแสดงอาจแบงไดเปน 2 แบบ คือสัญญาจางแรงงานและสัญญาจางทําของ  ซึ่ง

สัญญาในเร่ืองสถานะภาพของนักแสดง มีผูไดเขียนวิทยานิพนธเอาไวแลวและเขียนอธิบายได

ครอบคลุมเปนอยางดี  ผูเขียนจะมินํามาเขียนซ้ําอีก เพียงแตจะยกมาเพียงเน้ือหาบางสวน เพ่ือความ

สมบูรณของวิทยานิพนฉบับน้ีเทาน้ัน 

 

3.4.1 สถานภาพทางกฎหมายของนักแสดง128

66 

สัญญาจางทําของและสัญญาจางแรงงานน้ันมีความคลายคลึงกัน ซึ่งการที่จะคนหา

วาสัญญานักแสดงฉบับตางๆ เปนสัญญาประเภทใด ศาลไทยไดวางหลักในการพิจารณาความเปน

สัญญาจางแรงงานและสัญญาจางทําของไดจากหลักเกณฑ 2 ประการคือ เรื่องของอํานาจบังคับ

บัญชาของนายจาง และ เรื่องผลสําเร็จของงาน 

สัญญาจางนักแสดงแบบมีสังกัด กฎหมายมิไดกําหนดแบบเอาไว การเขาทําสัญญา

ของนายจางและนักแสดงสามาราถทําไดโดยวาจา หรือโดยลายลักษณอักษร แตสวนใหญจะทําแบบ

ลายลักษณอักษรโดยมีผลผูกพันกันเปนระยะเวลายาวหลายป  ซึ่งตลอดอายุสัญญานักแสดงจะตองอยู

ภายใตอํานาจการควบคุมของนายจางหรือผูผลิตตลอดระยะเวลาสัญญา นักแสดงมีหนาที่ที่จะตอง

ปฏิบัติตามคําสั่งของผูกํากับ นายจางมีสิทธิที่จะดูแลภาพลักษณของนักแสดง รวมไปถึงรูปรางหนาตา 

การแตงการ การแตงหนา การใชช่ือเรียกที่นายจางคิดวาเปนไปเพ่ือประโยชนของงาน  นักแสดงตอง

ปฏิบัติตาม รวมถึงการไปรวมงานและรับจางรวมงานตางๆตามที่ผูผลิตหรือคายไดตกลงรับงานไว และ

จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด  หากนักแสดงไมปฏิบัติตาม คายสามารถที่จะลงโทษ

นักแสดงได ไมวาจะเปนการวากลาวตักเตือน อาจพักงาน หรืออาจโดนถอดออกจากการวางตัวในงาน

แสดงตางๆ หรือรายแรงถึงขนาดใหสิทธิคายเลิกสัญญาและนักแสดงแบบมีสังกัดน้ันมีลักษณะเปน

อันหน่ึงอันเดียวกันกับงานขององคกร สัญญานักแสดงแบบมีสังกัดน้ีจึงเปนสัญญาจางแรงงาน 129

67 

ยกตัวอยางเชน  

66 วิมลเรขา ศริชัิยราวรรณ, “สถานภาพทางกฎหมายและการคุมครองสวัสดิภาพของ

นักแสดง”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550). น.29-44. 

67 เพ่ิงอาง, น. 143 
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“ศิลปนตกลงวาจะไมรับงานจางงานแสดงอันเกี่ยวกับธุรกิจดาน...โดยไมผานการ

พิจารณาหรือจัดการดูแลหรือบริหารงานจาก....ทั้งสิ้น”68 

“…ศิลปน…ให....เปนผูมีอํานาจและหนาที่ในการบริหารจัดการสิทธิของ...สิทธิในการ

กระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของศิลปน...สิทธิในการไดรับคาตอบแทนจากสิ่งบันทึกเสียงการ...สิ่ง

บันทึกการแสดงอ่ืนใดของศิลปนทั้งหมด...”131

69     

“...ศิลปนจึงตกลงให....เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมสัญญาใดๆ....โดยศิลปนให

ถือวานิติกรรมสัญญา...มีผลผูกพันกับศิลปนทั้งหมด” 

“...นักแสดงจะทําการปรับเปลี่ยนรูปราง หนาตา...ทําศัลยกรรมตกแตง...นักแสดง

จะตอง...ไดรับความยินยอม...กอนที่จะดําเนินการดังกลาว”132

70   

“...(คาย)จะทําการสงเสริมใหศิลปนเปนที่รูจักกับประชาชนโดยทั่วไป  โดยจะเปนผู

กําหนดวิธีการ ขั้นตอนตางๆ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพพจนของศิลปนใหมีความเหมาะสม...”133

71 

“ในกรณีที่ศิลปนถูกบุคคลภายนอกดําเนินการแจงความรองทุกข ฟองรอง หรือ

ดําเนินการใด ๆ ทางกฎหมาย...จะเปนผูใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําและประสานงานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของเพ่ือหาแนวทางแกไข หรือยุติปญหาดังกลาวน้ันใหกับศิลปน” 

“...ศิลปนจะปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขตางๆ ในสัญญาน้ีโดยเครงครัด หาก

ศิลปน...ไมปฏิบัติตามขอตกลง...ที่ไดตกลงไวในสัญญาน้ี... ศิลปนตกลงรับผิดชอบ”72 

จากตัวอยางขอสัญญานักแสดงขางตน แสดงใหเห็นไดอยางชัดแจงวามีลักษณะเปน

สัญญาจางแรงงาน เน้ือหาในขอสัญญาเปนการกําหนดอํานาจบังคับบัญชาของคายหรือสังกัดไวอยาง

ชัดแจง มีขอสัญญาระบุใหนักแสดงน้ันตองเช่ือฟง ปฏิบัติตามคําสั่งของคายหรือสังกัด รวมถึงตองให

ความรวมมือในองคกรและการทํางานตองผานการอนุญาตจากคายหรือสังกัด รวมถึงเร่ืองสวนบุคคล

68 โปรดดู ภาคผนวก ก หนา 142 

69 โปรดดู ภาคผนวก ก หนา 143 

70 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 4.4 หนา 144 

71 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 3 หนา 143 

72 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 4 หนา 144 
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หรือเสรีภาพในบางประการที่จะกระทําไดจะตองผานการไดรับการอนุญาตจากคายหรือสังกัดกอน 

แสดงใหเห็นไดวา การที่คายหรือสังกัดน้ันเขาทําสัญญากับนักแสดงก็เพ่ือตองการที่จะทําการ

บริหารงานจางงานแสดงใหแกนักแสดง รวมถึงการควบคุมมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือตัวนักแสดง การ

บริหารงานจางงานแสดงของนักแสดงน้ันจึงเปนไปในลักษณะจางแรงงาน 

สวนนักแสดงแบบไมมีสังกัดหรือนักแสดงอิสระ เปนการตกลงทํางานใหกับนายจาง

หรือผูผลิตเปนเรื่องๆไป ทําสัญญากันเปนเร่ือง มิไดผูกพันกันเปนระยะเวลาที่ยาวนาน  นายจางหรือ

ผูผลิตไมมีอํานาจในการควบคุมบังคับบัญชานักแสดง นายจางมีหนาที่ที่จะจายคาตอบแทนใหแก

นักแสดงเมื่องานเสร็จสมบูรณเทาน้ัน  และงานของนักแสดงแบบไมมีสังกัดหรือทําสัญญารับงานแสดง

กันเปนเรื่องๆน้ัน มิไดเปนอันหน่ึงอันเดียวกับองคกร เปนเพียงสวนเสริมกิจการของสังกัดหรือคาย

เทาน้ัน ดังน้ันสัญญาจางนักแสดงอิสระจึงเปนสัญญาจางทําของ135

73 

 

3.4.2 ปญหาสิทธิตามสัญญานักแสดงในประเทศไทย136

74 

ปญหาของสิทธินักแสดงในประเทศไทย คือนักแสดงของไทยไมไดรับความคุมครอง

อยางครอบคลุม ความคุมครองที่กฎหมายมอบใหนักแสดงคือ ความคุมครองมิใชสิทธิในลิขสิทธ์ิ แต

เปนสิทธิของนักแสดงในฐานะสิทธิขางเคียง (neightbouring right) คือ สิทธิของนักแสดงมิใชในฐานะ

ของผูสรางสรรคงาน แตในฐานะเปนผูที่ถายทอดงานของผูสรางสรรค  โดยถือวานักแสดง แมมิใช

ผูสรางสรรคงานหรือวรรณกรรมศิลปกรรม แตนักแสดงเปนหน่ึงในผูที่ถายทอดอารมณสื่องาน

วรรณกรรมของผูสรางสรรคออกมาใหผูชมไดดูไดชมการแสดง นักแสดงตองใชทักษะ ความรูและ

ความสามารถ ใชแรงกายแรงใจในการที่การที่สรางสรรคผลงานใหปรากฎ ดังน้ันงานของนักแสดงจึง

ไดรับการคุมครองใหมีสิทธิขางเคียงลิขสิทธ์ิ ซึ่งแมจะมิไดมีลิขสิทธ์ิในงานแสดง แตยังคงไดรับการ

คุมครองในฐานะสิทธิขางเคียง 

73 วิมลเรขา ศริชัิยราวรรณ, อางแลว เชิงอรรถที่ 66, น. 143. 

74 ตวงรัก เพ็ชรกุล, “การคุมครองสิทธิในการแสดงและบุคลกิลักษณะของนักแสดงกับ

กฎหมายไทย: เนนการแสดงที่มีการบันทึกภาพและเสียงไวแลวและการแสดงที่มีการบันทึกภาพแต

เพียงอยางเดียวไวแลว”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), น. 

94-98. 
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 สิทธิของนักแสดงของไทยถูกบัญญัติไวในมาตรา 44 และมาตรา 45 พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธ์ิ  โดยมาตรา 44 บัญญัติวา 

“มาตรา 44 นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของตน 

ดังตอไปน้ี 

(1) แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดงเวนแตจะเปนการ

แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไวแลว 

(2) บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว 

(3) ทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือ

สิ่งบันทึกการแสดงที่ไดรับอนุญาต เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวนการ

ละเมิดสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 53” 

แตสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 44 (1) และ (2)จะสิ้นสุดลง สภาพของการแสดงที่

ตองถูกบันทึกทันทีที่แสดง แตถึงกระน้ัน มาตรา 44(3) ก็ยังคงคุมครองใหสิทธินักแสดงในการทําซ้ําสิ่ง

บันทึกการแสดงที่ไดกระทําไวโดยมิไดรับอนุญาต  สิ่งบันทึกการแสดงที่ไดรับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค

อ่ืนและสิ่งบันทึกการแสดงที่ถูกบันทึกขึ้นโดยมิไดมีวัตถุประสงคแสวงหากําไร137

75 

 แตมีประเด็นปญหาที่ควรนํามาพิจารณาคือ  การที่นักแสดงไดยินยอมใหทําการ

บันทึกการแสดง การบันทึกการแสดงของนักแสดงจึงเปนการบันทึกโดยชอบดวยกฎหมาย  เมื่อ

นักแสดงไดใหความยินยอมในการที่จะใหสิทธิผูอ่ืนผูใดทําการบันทึกการแสดงของตนแลว  นักแสดง

จะสิ้นสิทธิตามมาตราน้ีทันที ยกตัวอยางเชน การที่นักแสดงน้ันรวมทําการแสดงในการแสดงละคร  

หมายความวา นักแสดงไดอนุญาตหรือไดใหความยินยอมในการบันทึกการแสดง  เพราะการแสดง

ละครของนักแสดงละครโทรทัศน การบันทึกการแสดงจะเกิดข้ึนทันทีที่มีการแสดงเกิดข้ึน เพราะการ

แสดงละครจะตองมีการบันทึกเทปกอนที่จะออกฉายในทางโทรทัศน ดังน้ันจึงเปนการที่นักแสดงได

อนุญาตใหมีการบันทึกการแสดงของนักแสดงโดยปริยาย 

ตอมา ดวยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคม การบันทึกการแสดงของ

นักแสดงละครโทรทัศนเพ่ือนําไปออกอากาศทางชองโทรทัศนตามชวงเวลาตางๆที่ทางสถานีโทรทัศน

กําหนด ในยุคกอนอาจเรียกไดวา ออนแอรเปนเวลา หากผูใดมิสามารถรับชมในเวลาดังกลาวที่มีการ

ออกอากาศ ผูน้ันจะพลาดการรับชม ไมสามารถดดูละครหรือรายการน้ันๆเลย  แตดวยโลกยุคดิจิตอล

75 เพ่ิงอาง 
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ที่กาวล้ําภายในเวลาไมกี่ปที่ผานมา ทําใหการรับชมไมเปนเชนดังกอน  ปจจุบัน ผูชมสามารถรับชม

รายการโทรทัศนหรือละครโทรทัศนไดจากที่ใด เมือไหร และจากสถานที่ใดไดตามความตองการของ

ผูชม ดวยเทคโนโลยีของสมารทโฟน หรือโทรทัศนอัจฉริยะที่สามารถติดต้ัง Application เพ่ือสามารถ

รับชมการถายทอดสด (live) ทางสมาทโฟนได หรือ การเขาถึงอินเตอรเน็ตในรูปแบบตางๆ ไมวาจะ

เปนApplication programme หรือเวปไซต ในการรับชมยอนหลัง (Youtube) รวมไปถึงการทํา 

VCD DVD จัดจําหนาย รวมไปถึงการดาวนโหลดหนังภาพยนตร หรือละครแบบเสียคาบริการก็

สามารถทําได 

 นอกไปจากน้ี เจาของสถานีและผูผลิต มักนําละครไปออกอากาศซ้ํา(Rerun) ในชวง

เวลาตางๆ เชน ละครออกอากาศในชวงเวลาหลังขาว และนํามาออกอากาศซ้ําแบบรีรันในวันเดียวกัน

ในเวลาเที่ยงคืนและชวงเวลาสิบโมงเชา และหลังจากละครออกอากาศจบก็จะนําไปออกอากาศซ้ําอีก

ภายในเวลา 3 เดือน ซึ่งจะเห็นไดวา เปนการนําสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดรับการบันทึกโดยไดรับอนุญาต

จากนักแสดงไปออกอากาศในเชิงพาณิชยในรูปแบบไมมีขอจํากัดและไมมีที่สิ้นสุด  โดยมิไดมี

บทบัญญัติของกฎหมายใดคุมครองนักแสดงในเรื่องน้ี 

ประเทศในกลุมอาเซียน อาทิเชนประเทศจีน กําลังไดรับความนิยมมากในปจจุบัน

เรียกไดวา มีการซื้อลิขสิทธ์ิละครโทยเพ่ือไปออกอากาศฉายที่ประเทศจีนทางชอง CCTV876  ชอง 

Anhui TV77 ของประเทศจีน 140

78  สรางช่ือเสี่ยงโดงดังในประเทศจีน  สรางรายไดเขาสูประเทศไทย

76 CCTV-8 เปนชองรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศนกลางแหงประเทศจีน ออกอากาศวันแรก

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 สถานีโทรทัศนน้ีออกอากาศประเภทละครโทรทัศน เครือขายในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน, สืบคนจาก 

<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E

0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5_8> 12 มิถนุายน 2559. 

77 สถานีโทรทศันทองถิ่น ประจํามณฑลอานฮุย 

78 สถานีวิทยุโทรทัศนกลางแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนสถานีวิทยุโทรทัศนรายใหญของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจาํนวนทั้งหมด 20 ชอง รูปแบบรายการสวนมากจะผสมผสานกัน 

ประกอบดวย สารคดีโทรทัศน, ละครเบาสมอง, บันเทิง, กีฬา, ละครชุด ที่สวนมากจะเปนแนวชีวิต 

และแนวประวัติศาสตรของประเทศตางๆ รวมถึงรายการบันเทิง สถานีโทรทัศนแหงน้ี มีสถานะเปน

รัฐวิสาหกิจ สังกัดสํานักงานโฆษกรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน, สบืคนจาก 

<https://th.wikipedia.org/wiki/สถานีวิทยุโทรทัศนกลางแหงประเทศจีน> 10 มิถุนายน 2559. 

                                           

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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มูลคามหาศาล ถึงแมนักแสดงจะไดรวมกันสรางผลงานอันมีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันไปทั่วโลก และสราง

รายไดมหาศาลใหแกผูผลิต  แตกระน้ันเอง นักแสดงไมไดรับคาตอบแทนจากการนําสิ่งบันทึกการ

แสดงเหลาน้ันออกเผยแพรสูสาธารณชน เพราะไมมีบทกฎหมายใดบังคับใหผูผลิตตองจาย

คาตอบแทนจากการใชสิ่งบันทึกการแสดงประเภทสิ่งบันทึกการแสดงดานภาพและเสียงทําให

นักแสดงไมไดรับคาตอบแทนจากการใชสิ่งบันทึกการแสดงในการพาณิชยน้ี ไมเหมือนดังนักแสดงใน

ดานเสียง ที่กฎหมายไดบัญญัติคุมครองใหสิทธิเอาไว วานักแสดงในดานเสียงมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

จากการใชสิ่งบันทึกการแสดงเสียงในเชิงพาณิชย 

จากการสัมภาษณนักแสดงเคยไดรวมงานในงานแสดงที่ไดนําไปเผยแพรออกอากาศ

ในตางประเทศ  หรืองานแสดงที่ไดทําการบันทึกการแสดงออกเปนวีซีดีหรือดีวีดีออกจําหนาย  สวน

ใหญแลวทางคายหรือผูผลิต จะมิไดแจงใหนักแสดงทราบลวงหนา วาละครหรือการแสดง จะไดถูก

นําไปทําเปนสิ่งบันทึกการแสดงออกจําหนาย หรือนําไปออกอากาศฉายในตางประเทศ โดยจากการ

สัมภาษณผูดูแลนักแสดงในสังกัดหน่ึง กลาววา ที่มิไดบอกกลาวนักแสดงกอนวาจะนําสิ่งบันทึกการ

แสดงไปออกฉายในตางประเทศหรือนําออกขายในเชิงพาณิชย โดยปกติแลว  แมแตทางคายเองก็ไม

สามารถที่จะทราบลวงหนาหรือคาดเดาไดวา ละครเรื่องใดจะไดรับความนิยมหรือ  โดงดังมีกระแส

ตอบรับสูง ซึ่งสวนใหญผลงานที่นําไปออกอากาศในตางประเทศ  หรือผลงานที่มีการทําซ้ํารูปแบบ    

วีซีดีหรือดีวีดีออกจําหนาย (box set) คือละครที่ไดรับความนิยมสูงเทาน้ัน ซึ่งทั้งน้ีการที่ละครน้ันจะ

ไดรับความนิยมหรือไมขึ้นอยูกับประชาชน เรียกไดวา ประชาชนเปนผูกําหนดมากกวา วาละครเรื่อง

ใดจะไดรับความนิยมหรือไมไดรับความนิยม  ถาหากละครเร่ืองไหนไดรับความนิยม ละครเรื่องน้ันก็

จะไดรับการทําซ้ําและนําไปออกอากาศในตางประเทศ และจัดทําเปนวีซีดีจําหนาย แตหากละครเรื่อง

ไหนไมไดรับการตอบรับ ละครเรื่องน้ันก็จะไมไดนําไปทําซ้ําและไมจัดจําหนาย 

 แตอาจมีบางกรณี สําหรับนักแสดงที่มีประสบการณมายาวนาน หรือนักแสดงที่มี่

ช่ือเสียงโดงดัง  อาจมีกรณีที่คายและนักแสดงไดมีการตกลงในเร่ืองของการจายคาตอบแทนจากการ

ทําซ้ําและจําหนายสิ่งบันทึกการแสดง  ซึ่งเปนการเจรจาเปนรายไป (case by case) สวนใหญ

นักแสดงที่จะตอรองในเร่ืองน้ีและมีอํานาจการตอรองที่ถึงขนาดคายตองยอมรับที่จะจายคาตอบแทน

ในการจําหนายสิ่งบันทึกการแสดงละครให จะมีเฉพาะนักแสดงที่มีช่ือเสียงโดงดังเทาน้ันและนอยกรณี 

ในกรณีของการออกอากาศซ้ําทางชองหรือสถานีโทรทัศนทั่วไปของประเทศไทย 

หรือ การทําใหผูชมเขาถึงงานแสดงไดจากชองทางใดก็ตามที่ประชาชนสะดวก เปนเรื่องของคายที่

สามารถนําผลงานอันมีลิขสิทธ์ิไปออกอากาศหรือสรางรายได  ซึ่งปกติแลวจะไมไดแจงใหนักแสดง

ทราบ เพราะถือเปนเรื่องภายในของบริษัท เปนไปเพ่ือการแขงขันทางธุรกิจและแผนผังการ
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ออกอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยหลายๆประการ เน่ืองจากการแขงขันทางสื่อโทรทัศน  ดังน้ัน

จึงเปนการยากที่จะแจงใหนักแสดงทราบลวงหนากอน วาจะออกอากาศซ้ําหรือไม หรือจะออกอากาศ

เมือ่ไหร 

เมื่อกฎหมายไมไดบัญญัติบังคับใหคายหรือผูจัดมีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองจาย

คาตอบแทนในการที่ไดจําหนายสิ่งบันทึกการแสดงหรือการนําสิ่งบันทึกการแสดงดานภาพและเสียง

ไปจําหนายหรือหาประโยชนในเชิงพาณิชย  จึงทําใหเกิดชองวางของกฎหมาย คายหรือผูผลิตไม

จําเปนที่จะตองมอบสิทธิในการจายคาตอบแทนเพ่ือการหาประโยชนเชิงพาณิชยจากการกระทํา

ดังกลาว  ดังน้ันนายจางจึงไมหยิบยื่นการที่จะจายเงินคาตอบแทนเพ่ิมเติมหรือประโยชนจากกําไรที่ได

นําสิ่งบันทึกการแสดงไปหารายไดอยางไมมีที่สิ้นสุด  มีเพียงแตคาตอบแทนขั้นตนที่จายใหแกนักแสดง

จากการทํางานการแสดง ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถระบุหรือตกลงกันต้ังแตแรกและมีลักษณะเปนตัวเลขที่

ตายตัว(fix cost) ไมตองมีการผันแปรตามผลกําไร  เพียงแตตกลงกันแควา จะจายคาตอบแทนใหแก

นักแสดงผูน้ันเปนราคาตอนละเทาใด และเปนจํานวนกี่ตอน คาตอบแทนไมไดตอบแทนตามผลกําไรที่

เกิดขึ้น  ซึ่งเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันมาชานานจนกลายเปนแบบแผนการปฏิบัติหรือเปนธรรมเนียมของ

วงการบันเทิงในบานเราไปเสียแลว 

กฎหมายลิขสิทธ์ิของไทยที่มีอยูตามมาตรา 44 (3) ไมสามารถใหความคุมครองหรือ

ใหความชวยเหลือแกนักแสดงได  กฎหมายไดบัญญัติใหสิทธิในงานแตเพียงผูเดียวตกไปเปนของผูผลิต

แลวต้ังแตมีการยินยอมใหบันทึกการแสดงจากนักแสด  งและกฎหมายก็มิไดมีการบัญญัติหนาที่ให

ผูผลิตตองจายคาตอบแทนใหแกนักแสดง  นักแสดงไทยจึงไมไดรับการจายคาตอบแทนจากการทําซ้ํา

สิ่งบันทึกการแสดง  และไมไดรับคาตอบแทนจากการออกอากาศซ้ํา เวนแตนักแสดงและผูผลิตหรือ

นายจางจะตกลงกันเอง ซึ่งจะตกลงกันเปนคนๆไป แตในทางปฏิบัติน้ันแทบเปนไปไมไดเลย 

จะเห็นไดวาในปจจุบัน นักแสดงไทยยังคงประสบปญหาการไมมีกฎหมายพิเศษ

คุมครองไวเปนกาลเฉพาะ จึงตองนําบทกฎหมายที่มีอยูมาปรับใช โดยหากเปนนักแสดงแบบสัญญา

จางแรงงาน ก็ตองนําบทกฎหมายแรงงานมาบังคับใชเน่ืองจากเปนบทกฎหมายเฉพาะตองนํามา

พิจารณากอนแตหากเปนนักแสดงตามกฎหมายจางทําของก็ตองเปนไปตามกฎหมายแพงและพาณิชย

วาดวยเรื่องลักษณะของการจางทําของ สวนขอสัญญาอ่ืนๆที่มีอยูในสัญญาจางนักแสดง ไมวาจะเปน

นักแสดงแบบมีสังกัด หรือแบบไมมีสังกัด หากเกิดความไมเปนธรรมในขอสัญญาแลว  กฎหมายขอ

สัญญาที่ไมเปนธรรมจะสามารถเขามาเยียวยาความเสียหายใหแกนักแสดงได โดยการใหอํานาจศาล

สามารถปรับลดขอสัญญาที่ไมเปนธรรมน้ัน ใหมีผลเทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณี
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บทท่ี 4   

การคุมครองสิทธิของนักแสดงในตางประเทศ 

 

หากกลาวถึงอุตสาหกรรมบันเทิงไมวาจะเปนภาพยนต ละครโทรทัศน รายการโทรทัศน วิทยุ 

งานดนตรีกรรม การแสดงละครเวทีรวมไปถึงเหลานักแสดง ดาราหรือคนดัง (celebrities) ทั้งหลาย

ในระดับระหวางประเทศหรือ international แลว คงจะหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองนึกถึงสหรัฐอเมริกา 

เพราะสหรัฐอเมริกาน้ันเรียกไดวาเปนผูนําในดานเทคโนโลยีตางๆ ไมวาจะเปนเทคโนโลยีดานภาพ

หรือเสียง หรือดานภาพและเสียง รวมไปถึงความเปนประเทศผูนําที่มีอิทธิพลทั่วโลก ทําใหงานแสดง

ของสหรัฐอเมริกาน้ันเรียกไดวา มีความเปนสากล ผลงานการแสดงตางๆของสหรัฐอเมริกาน้ันไดรับ

การเผยแพรทั่วทุกมุมโลก รวมไปถึงการเปนประเทศมหาอํานาจและมีผลงานโดดเดนออกมาสูสายตา

ผูชมทั่วโลกอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งสหรัฐอเมริกาน้ันมีระบบกฎหมายเชนเดียวกับประเทศไทย คือเปน

ระบบกฎหมายลายลักษณอักษร มีประมวลกฎหมายและมีการใชกฎหมายโดยผานระบบของศาล

ดังเชนประเทศไทย ดังน้ันผูเขียนจึงจะศึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาในฐานะที่มีความกาวหนากาว

ล้ําเปนผูนําในดานสื่อเทคโนโลยีและการผลิตผลงานการแสดง รวมไปถึงการมีระบบกฎหมายลาย

ลักษณอักษรเชนเดียวกับประเทศไทย และอีกประเทศหน่ึงที่ควรคาแกการศึกษาดวยเชนกัน คือ 

สหราชอาณาจักรอังกฤษ อังกฤษมิไดมีระบบกฎหมายเหมือนกับประเทศไทย มิไดใชระบบกฎหมาย

ลายลักษณอักษร แตใชคําพิพากษาของศาลเปนแนวทางในการพิจารณาคดี กฎหมายของสหราช

อาณาจักรอังกฤษ จึงมิไดเกิดจากการบัญญัติเปนกฎหมายลายลักษณอักษรแตเกิดจากคําพิพากษา

ของศาลใชและตีความกันตอๆมา แตเน่ืองจากอังกฤษ มีความโดดเดนอยางยิ่งเชนกันในเรื่องของ

วรรณกรรมและการละครที่มีมายาวนาน พรอมทั้งเปนประเทศเกาแกและเปนตนแบบของการแสดง

ละคร วรรณกรรมและดนตรีกรรม หากจะกลาวถึงละครเวที Boardway จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตอง

นึกถึงของสหราชอาณาจักรกอนเสมอ  ดังน้ันในวิทยานิพนธฉบับน้ีผูเขียนจะนํากฎหมายของ    

สหราชอาณาจักรอังกฤษมาศึกษาดวยเชนกัน ในฐานะที่เปนประเทศเกาแกและเปนตนแบบของการ

ละคร วรรณกรรมและดนตรีกรรมของนักแสดง 
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4.1 การคุมครองนักแสดงในประเทศสหรัฐอเมริกา141

1 

 

นักแสดงในดานภาพและเสียงของสหรัฐอเมริกาน้ัน ไมไดมีบทบัญญัติกฎหมายใดใหความ

คุมครองนักแสดงในดานภาพและเสียงเอาไว  กฎหมายของสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติใหความคุมครอง

สิทธิของนักแสดงเฉพาะนักแสดงในดานเสียงเทาน้ัน  ซึ่งกฎหมายสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติสิทธิของ

นักแสดงเอาไวในกฎหมายลิขสิทธิ ค.ศ. 1976 ดังน้ันนักแสดงในดานเสียงเทาน้ันจึงไดรับการคุมครอง  

จากการที่ไมมีบทกฎหมายใดๆใหความคุมครองนักแสดงในดานภาพและเสียง จึงเกิดการรวมตัวกันขึ้น

เพ่ือเปนสรางความคุมครองนักแสดงในดานภาพและเสียง พรอมทั้งเปนกลไกในการคุมครองสิทธิของ

นักแสดงและเปนอํานาจการตอรองของนักแสดง  นักแสดงในดานภาพและเสียงของสหรัฐอเมริกาจึง

มีสิทธิไดรับคาตอบแทนอันเกิดจากการใชประโยชนจากการบันทึกการแสดงของตนจากสิ่งบันทึกการ

แสดงดวยอํานาจการตอรองของสมาคมนักแสดงภาพยนตร ซึ่งเปนการคุมครองนักแสดงที่มี

ประสิทธิภาพและมีสภาพบังคับใชไดจริงในปจจุบัน 

 

4.1.1 ความเปนมา 

เดิมนักแสดงของสหรัฐอเมริกาอยูภายใตระบบสตูดิโอ (studio) คือนักแสดงน้ันจะ

อยูภายใตการควบคุมของบริษัทผลิตภาพยนตรหรือที่เรียกวา Studios  ซึ่งในสมัยกอนหากเปน

นักแสดงภายใตบริษัทผลิตภาพยนตรหรือสตูดิโอใด  นักแสดงยอมตองผูกขาดการแสดงกับสตูดิโอน้ัน 

ไมสามารถทําการแสดงกับบริษัทผลิตภาพยนตรรายอ่ืนๆหรือสตูดิโออ่ืนได ตองอยูภายใตการควบคุม

ของสตูดิโอน้ัน  ทําใหนักแสดงมิไดมีอิสระในการทํางานอยางที่ตนตองการ  เวนแตหากเปนนักแสดง

ในระดับดารา(Star) หรือนักแสดงที่มีช่ือเสียงเทาน้ัน  ถึงจะมีอํานาจการตอรองที่มากกวา  แตหาก

เปนนักแสดงที่มิไดมีช่ือเสี่ยงมากเทาใดนัก มักจะถูกควบคุมจากระบบสตูดิโอที่นักแสดงสังกัดอยู

คอนขางมากและอาจถึงขึ้นไมมีอํานาจในการเลือกบทบาทในการแสดงใหเหมาะสมกับตัวนักแสดงเอง  

1  จิดาภา ลิกขนานนท, “การคุมครองสิทธิของนักแสดงภายใตสนธิสัญญาปกกิ่งวาดวยการ

แสดงดานภาพและเสียง”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2556) น. 179-195. และ ตวงรัก เพ็ชรกุล, “การคุมครองสิทธิในการแสดงและบุคลิกลกัษณะของ

นักแสดงกับกฎหมายไทย: เนนการแสดงทีม่ีการบันทึกภาพและเสียงเอาไวแลวและการแสดงที่มีการ

บันทึกภาพแตเพียงอยางเดียวไวแลว”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550) น. 43-64. 
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หากนายจางหรือสตูดิโอตนสังกัดตองการใหรับบทบาทใด  นักแสดงก็จําตองแสดงรับบทบาทน้ัน ดวย

เกรงกลัววาจะไมไดรับการวาจาง  นักแสดงในระบบสตูดิโอของสหรัฐอเมริกาในยุคน้ัน ถูกผูกมัดดวย

การทําสัญญาแตละฉบับเปนเวลานานหลายป นักแสดงไมสามารถเลือกที่จะรับงานแสดงหรือไมรับ

งานแสดงภาพยนตรน้ันๆ ถูกควบคุมแนวทางในการทํางาน ไมสามารถเลือกเสนทางชีวิตของอาชีพ

ตนเอง และนักแสดงบางรายอาจถึงขนาดไมสามารถที่จะเลือกมีชีวิตสวนตัวในแบบที่ตัวนักแสดง

ตองการไดเลย  นักแสดงผูใดที่ตอตานหรือไมยอมทําตามคําสั่งของสตูดิโอ ก็จะถูกพักงานเปนการ

ลงโทษ 142

2 การถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการรับงานแสดงในลักษณะเชนน้ี เปนที่มาของการเกิดการ

เรียกรองสิทธิของนักแสดงจากนักแสดง 2 ทานซึ่งมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการผลักดันความ

คุมครองของนักแสดงในสหรัฐอเมริกาน่ันคือ Bette Davis และ Olivia de Havilland 

Bette Davis และ Olivia de Havilland นักแสดงทั้งสองประสบปญหาการไดรับ

บทบาทที่ไมเหมาะสมกับตัวเธอและเธอไมประสงคจะรับเลนงานแสดงน้ัน จึงประทวงตอสตูดิโอและ

ไมยอมรับเลนงานแสดงน้ัน ถือไดวา การกระทําดังกลาวเปนความกลาหาญที่ลุกข้ึนสูกับระบบสตูดิโอ

โดยตองเอาชีวิตหนาที่การงานที่กําลังรุงเรืองและกําลังไดรับความนิยมเขาเสี่ยงตอสูสิทธิของนักแสดง

ที่พึงมีอยูไวของเธอ  การลุกขึ้นตอสูของนักแสดงทั้งสองเปนแรงผลักดันอยางย่ิงใหกับวงการบันเทิง

ของสหรัฐอเมริกา  Bette Davis ไดลุกขึ้นตอสูกับบริษัทผลิตภาพยนตรรายใหญ Warners และถูก

ระงับงานช่ัวคราวพรอมทั้งไมไดรับการจายเงินคาตอบแทน การกระทําดังกลาว Warners ไดตีแผเรื่อง

ของเธอตอบริษัทอ่ืนๆเพ่ือควํ่าบาตรใหเธอไมสามารถรับงานจากที่อ่ืนได ทําใหBette นําขึ้นฟองรอง

ตอศาลและแพคดี  แตการแพคดีมิไดเปนการดับความหวังของการเรียกรองสิทธินักแสดง  แตกลับ

เปนตัวอยางอันกลาหาญใหนักแสดงไดเห็นและตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของนักแสดงที่ควรมีและควร

ลุกขึ้นเรียกรองสิทธิอันชอบธรรมที่ควรมีอยู  Olivia de Havilland เปนนักแสดงอีกทานหน่ึง ไดลุก

ขึ้นประทวงคาย Warners เชนกันหลังการไดรับความช่ืนชมยินดีจากผลงานอันมีช่ือเสียงโดงดังเรื่อง 

Gone with the wind เธอไดเรียกรองใหตัวเธอไดรับบทบาทที่ดีกวาเดิม  Olivia ถูกพักงานเปนเวลา 

2 Gilbert Cruz, “The Screen Actors Guild,” Time, 

http://content.time.com/time/printout/0,8816,1867172,00.html#, (Accessed January 

12, 2016). 
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6 เดือน 143

3 Olivia de Havilland ไดย่ืนฟองคดีตอศาล ดวยเหตุที่บริษัทผลิตภาพยนตรไมยินยอมให

สัญญาระหวางบริษัทผูผลิตภาพยนตรกับนักแสดงสิ้นสุดลงภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่

กําหนดไวในสัญญาจาง โดยอางวาระยะเวลาเดิมในสัญญาจางควรขยายออกโดยรวมระยะเวลาพัก

งานดวย ศาลตัดสินให Olivia de Havilland ชนะคดี144

4 

ระบบสตูดิโอน้ันเปนระบบที่เขมแข็ง มีมายืนยาวและผูกขาดในธุรกิจภาพยนตรของ

สหรัฐอเมริกา  เพราะในยุคกอน บริษัทที่ผลิตภาพยนตรรายใหญน้ัน นอกจากจะผลิตภาพยนตรแลว 

ยังเปนเจาของโรงภาพยนตร ซึ่งโรงภาพยนตรของบริษัทภาพยนตรจะฉายภาพยนตรเฉพาะภาพยนตร

ที่บริษัทตนเปนผูผลิตหรือรวมผลิตเทาน้ัน ย่ิงทําใหเกิดการผูกขาดในธุรกิจภาพยนตรเปนอยางมาก  

ในป ค.ศ.1948 ระบบสตูดิโอน้ันไดถูกทําลายลง เมื่อศาลมีคําพิพากษา ในคดี United State v. 

Paramount Pictures, Inc. วากระบวนการจัดจําหนายภาพยนตรในขณะน้ัน เปนการละเมิด

กฎหมายจํากัดการแขงขัน คําพิพากษาน้ี จึงเปนจุดเปลี่ยนในการทําลายระบสตูดิโอ145

5 

 

4.1.2 นักแสดงที่อยูในความคุมครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1976 

ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน  นักแสดงในงานดานภาพและเสียงน้ัน

ไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิของสหรัฐอเมริกา กฎหมายลิขสิทธ์ิของสหรัฐอเมริกาไมได

บัญญัติใหความคุมครองนักแสดงดานภาพและเสียง  แตกฎหมายลิขสิทธ์ิไดบัญญัติใหความคุมครอง

นักแสดงในสิ่งบันทึกเสียงหรืองานดานดนตรีกรรม หรือ Musical Performance  โดยกฎหมาย

ลิขสิทธ์ิของสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติใหความคุมครองสิทธิของนักแสดงครั้งแรก ไวในพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธ์ิ ค.ศ. 1976 Chapter 11 Section 1101 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1994 อัน

เปนผลจากพันธกรณีจากสนธิสัญญาระหวางประเทศ TRIPS หรือความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสิน

3 Ken Orsatti, “How SAG was founded,” Sagaftra,  

http://www.sagaftra.org/history/how-sag-was-founded/how-sag-was-founded  

(Acessed Jan 18, 2016). 

4 จิดาภา ลิกขนานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 187. 

5 เพ่ิงอาง. 
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ทางปญญาเกี่ยวกับการคา146

6 ที่กําหนดใหการคุมครองสิทธิของนักแสดงน้ัน สมาชิกอาจกําหนดเง่ือนไข

ขอจํากัด ขอยกเวนและขอสงวนเทาที่ไดรับอนุญาตตามอนุสัญญาโรม 147

7  มาตรา 1101  โดยมาตรา 

1101 ไดใหสิทธินักแสดงในการที่จะใหความยินยอมในการกระทําการตางๆ โดยนักแสดงในงานดนตรี

กรรม  โดยหากบุคคลอ่ืนจะตองการกระทําดังตอไปน้ี  จะตองไดรับความยินยอมจากนักแสดงกอน  

อันไดแกการกระทําดังตอไปน้ี คือ 

(1) บันทึกเสียงหรือภาพและเสียงของการแสดงดนตรีสด ในสิ่งบันทึกหรือสิ่ง

บันทึกเสียง รวมไปถึงการทําสําเนาของสิ่งบันทึกหรือสิ่งบันทึกเสียง จากการบันทึกที่ไมไดรับอนุญาต 

(2)  สงสัญญาณหรือเผยแพรตอสาธารณชน  ซึ่งการแสดงตอสาธารณชนซึ่งเสียง

หรือภาพและเสียง ของการแสดงดนตรีสดน้ัน หรือจําหนายหรือเสนอเพ่ือจําหนาย ขายหรือเพ่ือเสนอ

ขาย  ใหเชาหรือเสนอใหเชา หรือแลกเปลี่ยนเพ่ือการคา  ซึ่งสิ่งบันทึกหรือสิ่งบันทึกเสียงที่บันทึกไว

โดยไมไดรับอนุญาตตามขอ 18 

6 ตวงรัก เพ็ชรกุล, “การคุมครองสิทธิในการแสดงและบุคลกิลักษณะของนักแสดงกับ

กฎหมายไทย: เนนการแสดงที่มีการบันทึกภาพและเสียงไวแลวและการแสดงที่มีการบันทึกภาพแต

เพียงอยางเดียวไวแลว”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), น. 

47. 

7 TRIPS, Article 14  Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound 

Recordings) and Broadcasting Organizations 

“ (6) Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2 and 

3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent 

permitted by the Rome Convention. However, the provisions of Article 18 of the 

Berne Convention (1971) shall also apply, mutatis mutandis, to the rights of 

performers and producers of phonograms in phonograms.” 

8 Section 1101 U.S. Copyright Act 1976 

“ (a) UNAUTHORIZED ACTS.—Anyone who, without the consent of the performer 

or performers involved— 
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หากพิจารณาจากมาตรา 1101 จะเห็นไดวา ความคุมครองตามมาตรา 1101 ใน

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิของสหรัฐอเมริกาน้ี  จะใหความคุมครองเฉพาะนักแสดงในงานดนตรีกรรม

เทาน้ัน  แตไมไดใหความคุมครองนักแสดงในงานภาพและเสียง  ดังน้ัน นักแสดงในงานดานภาพและ

เสียง จึงไมไดรับความคุมครองตามมาตราน้ี 

 สิทธิในทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐอเมริกา น้ัน  กฎหมายลิขสิท ธ์ิของ

สหรัฐอเมริกา กําหนดใหสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของงานตกอยูแกผูสรางสรรค หรือ Author  และ

ในกรณีที่งานน้ันมีผูสรางสรรครวม  ผูสรางสรรครวมน้ันจะเปนผูทรงลิขสิทธ์ิรวมกัน 149

9 

Work made for hire น้ัน มาตรา 201(b) ไดบัญญัติใหงานที่ผูวาจางเปนผูจัดเตรียม

งานน้ัน หรือลูกจางอาจเปนผูจัดเตรียมข้ึนแตก็โดยหรือภายใตคําสั่งของการจาง  หากเปนเชนน้ี  ผูวา

จางจะถือเปนผูสรางสรรคในงานน้ันและมีลิขสิทธ์ิทั้งหมดในงานน้ันทันที  เวนแตจะมีเอกสารเปนลาย

ลักษณอักษรลงลายมือช่ือทั้งสองฝายระบุไวเปนอยางอ่ืน150

10 

(1) fixes the sounds or sounds and images of a live musical performance in a 

copy or phonorecord, or reproduces copies or phonorecords of such a performance 

from an unauthorized fixation, 

(2) transmits or otherwise communicates to the public the sounds or sounds 

and images of a live musical performance, or 

(3) distributes or offers to distribute, sells or offers to sell, rents or offers to 

rent, or traffics in any copy or phonorecord fixed as described in paragraph (1), 

regardless of whether the fixations occurred in the United States, 

shall be subject to the remedies provided in sections 502 through 505, to the 

same extent as an infringer of copyright.” 

9 Section 201 (a) 

“ (a) INITIAL OWNERSHIP.— Copyright in a work protected under this title vests 

initially in the author or authors of the work. The authors of a joint work are 

coowners of copyright in the work.” 

10 Section 201(b) U.S. Copyright Act 1976 
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คําวา Work made for hire ซึ่งในมาตรา 101  ไดใหคําจํากัดความของคําวา Work 

made for hire วา ใหหมายความถึง งานที่ลูกจางไดจัดเตรียมขึ้นภายในขอบเขตของการจาง 151

11 ซึ่ง

หมายถึงหากลูกจางไดทํางานขึ้นโดยการจัดเตรียมภายในขอบเขตของการจางงาน นายจางจะมี

ลิขสิทธ์ิในงานน้ันทันทีและลูกจางจะตองเปนลูกจางตามกฎหมายแรงงานจึงจะอยูภายใตบังคับของ

มาตรา 101(1)  หรืองานที่ไดรับคําสั่งโดยเฉพาะหรืองานที่ทําข้ึนเปนพิเศษและเปนสวนประกอบหน่ึง

ของงานที่เกิดจากการรวบรวมงานหลายๆอยางเขาดวยกัน  ซึ่งรวมถึงงานภาพยนตรหรืองานดานภาพ

และเสียงอ่ืนๆดวย โดยมีเอกสารเปนลายลักษณอักษรลงลายมือช่ือของคูสัญญาระบุโดยเฉพาะวางาน

ที่จัดทําขึ้นน้ันเปนงานที่ทําขึ้นเน่ืองมาจากการจาง152

12 

“ (b) WORKS MADE FOR HIRE.— In the case of a work made for hire, the 

employer or other person for whom the work was prepared is considered the author 

for purposes of this title, and, unless the parties have expressly agreed otherwise in a 

written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the 

copyright.” 

11 Section 101(1) U.S. Copyright Act 1976 

“A “work made for hire” is— 

(1) a work prepared by an employee within the scope of his or her 

employment; or 

12 Section 101(2) U.S. Copyright Act 1976 

“(2) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a 

collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a 

translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a 

test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a 

written instrument signed by them that the work shall be considered a work made 

for hire. For the purpose of the foregoing sentence, a “supplementary work” is a 

work prepared for publication as a secondary adjunct to a work by another author 

for the purpose of introducing, concluding, illustrating, explaining, revising, 

commenting upon, or assisting in the use of the other work, such as forewords, 

afterwords, pictorial illustrations, maps, charts, tables, editorial notes, musical 
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และสําหรับงานตามมาตรา 101(2)  หากงานที่ทําน้ัน เปนสวนประกอบหน่ึงของงาน

ภาพยนตรหรืองานภาพและเสียง  และจะตองมีเอกสารเปนลายลักษณอักษรลงลายมือช่ือทั้งสองฝาย  

ก็ถือวาเปนสัญญาจาง Made for hire งานน้ันจะตกเปนลิขสิทธ์ิของนายจางเชนกันในกรณีที่ลูกจาง

น้ัน ไมไดเปนลูกจางตามกฎหมายแรงงานแตเปนผูรับจางทํางานอิสระ แตตองเขาเง่ือนไขตามที่

กําหนด  หากงานน้ันเปนงานที่ทําขึ้นเน่ืองจากการจางหรือ Work made for hire  ผูวาจางจะถือวา

เปนผูสรางสรรคงานน้ันและเปนผูทรงสิทธ์ิในงานดังกลาว  เวนแตจะมีเอกสารเปนลายลักษณอักษร

ระหวางคูสัญญาระบุไวเปนอยางอ่ืน153

13 

การพิจารณาถึงลิขสิทธ์ิในงานแสดงหรือการเปนเจาของสิทธิในงานแสดงอันน้ันมี

ความสัมพันธกันกับการวิเคราะหวา สัญญาการแสดงของนักแสดงน้ันไดกระทําลงภายใตบทกฎหมาย

แรงงานหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะของคูสัญญาจางแรงงานหรือไม  เพราะหากความสัมพันธ

ระหวางคูสัญญาไดกระทําลงภายใตกฎหมายจางแรงงาน  มาตรา 201 (b) ไดกําหนดใหนายจางหรือ

บุคคลผูซึ่งไดรับการจัดเตรียมงานโดยนิติสัมพันธตามสัญญาจางแรงงาน  นายจางหรือบุคคลผูได

จัดเตรียมงานหรือจัดเตรียมอุปกรณ ถือเปนผูสรางสรรคงานและไดรับลิขสิทธ์ิแตเพียงผูเดียวในงาน

แสดงอันน้ัน  เวนแตคูสัญญาจะไดตกลงกันเปนประการอ่ืนโดยไดลงลายมือช่ือไวเปนลายลักษณอักษร

154

14  แตการพิจารณาความเปนสัญญาจางแรงงานหรือไมของสัญญานักแสดงน้ัน ศาลอาจใชเหตุผล

ประการอ่ืนหรือปจจัยอ่ืนๆประกอบดวยในการพิจารณาหาความสัมพันธที่แทจริงของคูสัญญา  ซึ่งไดมี

ปรากฎในคดี Community for Creative Non-Violence v. James Earl Reid15 โดยศาลไดกําหนด

ปจจัยสําคัญในการประกอบการพิจารณาความสัมพันธของคูสัญญาอันแสดงถึงความสัมพันธภายใต

กฎหมายแรงงาน คือ 

(1) สิทธิของผูวาจางในการควบคุมลักษณะและวิธีการสรางผลผลิต 

(2) คุณสมบัติของลูกจางในดานความชํานาญในงานที่ทํา 

(3) ผูมีหนาที่จัดหาสัมภาระและเครื่องมือในการทํางาน 

arrangements, answer material for tests, bibliographies, appendixes, and indexes, and 

an “instructional text” is a literary, pictorial, or graphic work prepared for publication 

and with the purpose of use in systematic instructional activities.” 

13 จิดาภา ลิกขนานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 186. 

14 Section 201(b) U.S. Copyright Act 1976, supra note 86. 

15 490 U.S. 730, 109 S.Ct. 2166, (1989) 
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(4) สถานที่ทํางาน 

(5) เง่ือนไขเกี่ยวกับระยะเวลาทํางาน 

(6) ผูวาจางมีสิทธิใหลูกจางรั้บผิดชอบงานอ่ืนเพ่ิมหรือไม 

(7) ความเปนอิสระของลูกจางในการเลือกเวลาทํางาน 

(8) วิธีการชําระคาตอบแทน 

(9) บทบาทของลูกจางในการกําหนดขอบเขตการจางงานรวมถึงหนาที่ในการให

ความชวยเหลือนายจาง 

(10) งานที่ลูกจางทําน้ันเปนกิจการอันเปนปกติธุระของนายจางหรือไม 

(11) นายจางมีกิจการเชนน้ันโดยปกติหรือไม 

(12) ขอกําหนดเกี่ยวกับการใหสิทธิประโยชนแกลูกจาง 

(13) วิธีการชําระภาษีของลูกจาง 

 ดังน้ันการที่ศาลจะพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางนายจางกับนักแสดงวาสัญญา

นักแสดงน้ันมีฐานะหรือมีความสัมพันธภายใตกฎหมายสัญญาจางแรงงานหรือไมน้ัน จะตองนําเหตุผล

และพฤติการณทั้งปวงมาประกอบการพิจารณาดวยเพ่ือทราบความคุมครองที่กฎหมายมอบให เพราะ

มาตรา 201(b) กฎหมายใหสันนิษฐานไวกอนวา  นายจางน้ันหากการกระทําทุกประการของลูกจาง

น้ันไดเกิดขึ้นภายใตความสัมพันธของกฎหมายแรงงาน นายจางจะเปนผูทรงลิขสิทธ์ิในงานของลูกจาง

น้ันเวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนดวยสัญญาเปนลายลักษณอักษร 156

16  แตอยางไรก็ตาม 

กฎหมายน้ันมิไดบัญญัติตายตัววาสัญญาจางระหวางนายจางหรือผูผลิตกับนักแสดงน้ันจะตองเปนการ

กระทําภายใตกฎหมายแรงงานเทาน้ัน อาจมีบางกรณีที่นักแสดงไมตองการทําสัญญาภายใตสัญญา

จางแรงงาน  นักแสดงและผูผลิตอาจตกลงกันเปนอยางอ่ืนไดตามแตที่คูสัญญาตองการ  นักแสดงบาง

รายอาจไมยินยอมรับจางแสดงภาพยนตรภายใตนิติสัมพันธของสัญญาจางแรงงาน แตอาจใชวิธีการ

โอนสิทธิในการแสดงดวยการโอนสิทธิตามสัญญา 157

17 แตนักแสดงที่จะสามารถตอรองกับผูผลิตหรือ

นายจางไดในระดับน้ี คอนขางมีนอยหรือเรียกไดวาจะตองเปนนักแสดงในระดับแนวหนา หรือระดับที่

มีช่ือเสียงคอนขางมาก เชน  Charles Chaplin ซึ่งนอกเหนือจากการเปนนักแสดงแลว เขายังสามารถ

16 จิดาภา ลิกขนานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 50. 

17 เพ่ิงอาง, น. 53. 

                                           



86 

 

เปนทั้งผูกํากับ คนเขียนบท รวมไปถึงแตงเพลงประกอบภาพยนตรที่เขานําแสดงดวย 158

18 นักแสดงที่มี

ช่ือเสียงโดงดังและมากความสามารถเชนน้ีจึงจะมีอํานาจการตอรองที่สูงสามารถตอรองกับผูผลิตหรือ

นายจางได  หากเปนนักแสดงทั่วไปหรือนักแสดงที่ยังไมคอยมีช่ือเสียงมากเทาใดนักหรือเปนนักแสดง

หนาใหมน้ัน อํานาจการตอรองน้ันเรียกไดวาแทบไมมีเลยดวยซ้ํา  ดังน้ันจึงเกิดการหาวิธีการเยียวยา

ความเสียหายอันเน่ืองจากนักแสดงไมไดรับความคุมครองทางกฎหมายจึงเกิดเปนการคุมครองดวย

ความรวมมือรวมใจกันของนักแสดงภายใตสมาคมนักแสดงภาพยนตรเกิดขึ้น อันจะกลาวในลําดับ

ตอไป 

 

4.1.3 กลไกวิธีการคุมครองสิทธิของนักแสดงดวยสมาคมนักแสดงภาพยนตร 

นักแสดงในดานภาพและเสียงของสหรัฐอเมริกาน้ันไมไดมีบทกฎหมายใดบัญญัติ

รับรองและใหความคุมครองเปนการเฉพาะ เมื่อสภาพเศรษฐกิจเติบโตพรอมความกาวหนากาวล้ําของ

เทคโนโลยี ทําใหนักแสดงไดรับผลกระทบกระเทือนอยางรุนแรง นักแสดงที่เคยไดรับการจางน้ัน

สูญเสียรายไดและตกงานเน่ืองจากการมีเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการบันทึกการแสดงใหมีคุณภาพ

เทาเทียมกับการแสดงสด  การที่ผูชมจะตองเดินทางหรือมาชมการแสดงในที่ที่ผูผลิตไดจัดเตรียมไวน้ัน

เปนเร่ืองที่ไมไดเกิดขึ้นบอยอีกตอไป  ผูชมสามารถที่จะรับชมการแสดงจากที่ไหนก็ไดที่ผูชมสะดวก 

การเขาถึงงานแสดงงายขึ้นไมวาจะเปนโทรทัศน อินเตอรเน็ต การสงสัญญาณไมวาจะแบบมีสายหรือ

ไรสาย นักแสดงจึงไดรับความกระทบกระเทือนอยางมาก นํามาซึ่งการรวมตัวเพ่ือสรางขอเรียกรอง

และสรางความยุติธรรมใหแกนักแสดง น่ันคือ Screen Actors Guild หรือสมาคมนักแสดงภาพยนตร 

 สมาคมนักแสดงภาพยนตรหรือ Screen Actor Guild (SAG)  เปนองคกรที่เกิดจาก

การรวมตัวกันของนักแสดง เปนตัวกลางในการเขาเปนตัวแทนของนักแสดงเจรจาตอรองกับผูผลิตใน

เรื่องของเง่ือนไข สภาพการจาง คาตอบแทนข้ันตนที่ นักแสดงตองไดรับจากการแสดง และ

คาตอบแทนจากการนํางานแสดงไปใชประโยชน 

18 ขอมูลจากฐานขอมูล http://www.westlaw.com 

บทความโดย John M. Kernochan, “Ownership and Control of Intellectual 

Property Rights in motion pictures and audiovisual works: contractual and practical 

aspects- response of the United States to the ALAI questionnaire, ALAI Congress, 

Paris, Sept .20, 1995”, Columbia – VLA Journal of Law and the Arts Spring (1996) 

                                           

http://www.westlaw.com/
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 SAG น้ันไดกอต้ังขึ้นในป 1933 ดวยความรวมแรงรวมใจกันของนักแสดง เกิดขึ้น

จากความพยายามที่จะจํากัดการหาประโยชนอยางไมถูกตองของสตูดิโอ  โดยตองการที่จะใหความ

คุมครองและเพ่ิมอํานาจการตอรองของนักแสดงฮอลีวูด (Hollywood) ซึ่งในขณะน้ันนักแสดงอยูใน

ระบบสตูดิโอ  ซึ่งไมมีอํานาจการตอรองและถูกบังคับตามสัญญาที่นักแสดงทําไวกับทางสตูดิโอสังกัด

เปนเวลาหลายป  ทั้งน้ีไมวาจะเปนการที่ไมมีสวัสดิการที่ดี  คาตอบแทนที่ไมเปนธรรม การไมสามารถ

ไปรับงานหรือทํางานที่อ่ืนหรือนอกสตูดิโอสังกัดได  รวมไปถึงในสัญญาน้ัน มิไดระบุความรับผิดหรือ

หนาที่ที่สตูดิโอจะตองจัดหาหรือมีใหซึ่งเวลาทํางาน หรือเวลาพักผอนของนักแสดง  นอกจากน้ี สัญญา

นักแสดงในขณะน้ันยังอนุญาตใหสตูดิโอสามารถที่จะควบคุมทั้งภาพลักษณของนักแสดงที่จะออกสู

สาธารณชนและรวมไปถึงการควบคุมชีวิตสวนตัวของนักแสดงที่เขาทําสัญญาในระบบสตูดิโอ และ

ไมไดระบุเง่ือนไขของการเลิกสัญญาหรือเหตุในการเลิกสัญญาเอาไว 159

19  ในปจจุบันน้ี SAG-AFTRA มี

สาขาหลักอยูที่ฮอลลี่วูด รัฐแคลิฟอเนีย  นอกจากน้ี SAG ยังมีสาขาอยูทั่วสหรัฐอเมริกาอีก 21 สาขา160

20 

SAG เปนองคกรที่ทําหนาที่กําหนดบทบัญญัติคุมครองนักแสดงของสมาคมใน

อุตสาหกรรมภาพยนตรของสหรัฐอเมริกา โดยการวางรากฐานและขอกําหนดข้ันตํ่าในสัญญารับงาน

แสดง  ซึ่งผูวาจางจะตองยอมรับเอาขอกําหนดเง่ือนไขสัญญาขั้นตํ่าของทาง SAG เพ่ือทําสัญญากับ

นักแสดง  โดยจะตองมีขอกําหนดขั้นตํ่าตามขอกําหนดที่ SAG  ไดกําหนดไวให หามกําหนดใหตํ่าไป

กวาขอกําหนดพ้ืนฐาน  แตถาหากจะมีขอสัญญาที่ใหสิทธินักแสดงหรือขอกําหนดที่จะใหประโยชนแก

นักแสดงมากกวารางสัญญาของ SAG น้ันก็สามารถทําได เปนเรื่องความตกลงกันของนักแสดงกับผู

วาจางอีกเร่ืองหน่ึง แตตองไมตํ่ากวา SAG   โดยนักแสดงไดรวมแรงรวมใจกันไมยอมรับงานจางจากผู

วาจางที่จะวางขอกําหนดตํ่ากวามาตรฐานที่ SAG วางเอาไว   ซึ่งเปนการความแรงรวมใจกันเอง

ระหวางนักแสดงที่จะไมยอมรับงานแสดงจากผูวาจางที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดของสมาคมนักแสดง 

The Screen Actor Guild หรือ SAG  เปนองคกรที่ ไดรับการรับรองภายใต

กฎหมายแรงงานของสหรัฐอเมริกา The National Labor Relations Act of 1935 กฎหมายแรงงาน

ของสหรัฐอเมริกาไดรับรองสิทธิในการรวมตัวเปนสมาคมแรงงานของสมาคมนักแสดง  ทําใหการ

19 สืบคนจาก <https://en.wikipedia.org/wiki/Screen_Actors_Guild> 22 มีนาคม 

2559. 

20 Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Honolulu, Houston, Las 

Vegas, Miami, Nashville, New York City, New Orleans, Philadelphia, Pheonix, Portland, 

Salt Lake City, San Diego, San Francisco, Seattle, and Washington, D.C. 
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รวมตัวกันของนักแสดงไดรับการรับรองโดยกฎหมาย 161

21  โดยในปจจุบันน้ี SAG เปนตัวแทนของ

ภาพยนตรกวา 100,000 เร่ืองรวมไปถึงดารานักแสดงทางโทรทัศนหรือผูมีสวนเกี่ยวของทางโทรทัศน 

และนักแสดงสมทบ (Background Performance) จากทั่วทุกมุมโลก 162

22  โดยในวันที่ 30  มีนาคม 

2012 SAG ไดประกาศรวมตัวกันกับสมาคมศิลปนแห ง โทรทัศนและวิทยุ  The American 

Federation of Television and Radio Artists หรือ AFTRA  รวมเปน SAG-AFTRA23 

 นอกจากน้ันแลว ความสําคัญของสมาคมนักแสดงภาพยนตรหรือ SAG ยังสืบ

เน่ืองมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 19 ทําใหการรับชมการแสดงของผูชมไมได

ผูกขาดอยูกับเวลาและสถานที่อีกตอไป  ผูชมสามารถเขาถึงรับชมงานแสดงของนักแสดงไดจากที่

ตางๆทั่วทุกมุมโลก ไมจํากัดเวลาสถานที่และไมจํากัดจํานวนคร้ัง  จึงนํามาซึ่งการขาดรายไดหรือ

สูญเสียรายไดของนักแสดง  เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการที่จะสามารถบันทึกการแสดงของ

นักแสดงได โดยที่ความกาวล้ําของเทคโนโลยีทําใหการบันทึกการแสดงน้ัน มีคุณภาพสมจริงหรือ

เทียบเทาเสมือนของจริง  อีกทั้งการเขามามีบทบาทของโทรทัศนทําใหทุกบานมีโทรทัศนติดต้ังทุก

บานทุกเรือน จึงทําใหการเขาถึงงานแสดงไมเหมือนยุคกอนอีกตอไป เกิดการลดลงของการจางงาน

นักแสดง จึงนํามาซึ่งการเรียกรองสิทธิของนักแสดง  นายจางหรือผูผลิตน้ัน ยอมไดรับประโยชนอยาง

ย่ิงในการพัฒนาของเทคโนโลยี เพราะการลงทุนหรือการจัดแสดงเพียงแคครั้งเดียว แตสามารถบันทึก

การแสดงดวยเทคโนโลยีอันทันสมัยแลวนําไปแพรเสียงแพรภาพ หรือทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดง แลว

นําออกไปเผยแพรตอสาธาณชนไมวาทางใด สามารถนําไปจําหนาย ใหเชา ใหยืม หรือสามารถนําไป

หารายไดจากการแสดงของนักแสดงน้ัน โดยการจายคาจางหรือคาตอบแทนใหแกนักแสดงเพียงแค

ครั้งเดียวหรือเรียกวาคาตอบแทนขั้นตนแกนักแสดง  ในขณะที่นายจางหรือผูผลิตสามารถหารายได

หรือมีรายไดที่มากขึ้นจากการนําสิ่งบันทึกการแสดงไปหาประโยชน  แตนักแสดงกลับถูกวาจางลด

นอยลง ทําใหนักแสดงสูญเสียรายไดเปนอยางมาก จึงจําเปนจะตองหาขอเรียกรองและมีการตกลง

พรอมทั้งสรางบรรทัดฐานใหนักแสดงไดทราบถึงสิทธิของนักแสดงอันมีอยูในงานแสดงที่นักแสดงไดมี

สวนในการสรางสรรคผลงานออกมาดวยเชนกัน 

21 จิดาภา ลิกขนานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 189. 

22 สืบคนจาก <https://en.wikipedia.org/wiki/Screen_Actors_Guild> 18 Feb 2016. 

23 สืบคนจาก <http://www.sagaftra.org/press-releases/march-30-2012/sag-aftra-

members-approve-merger-form-sag-aftra> 14 Feb 2016. 
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 สมาคมนักแสดงภาพยนตรของสหรัฐอเมริกา หรือ SAG  เปนองคกรที่มีบทบาท

สําคัญอยางมากในการที่จะชวยเหลือนักแสดงในการที่จะเจรจาตอรองกับผูผลิตเพ่ือทําขอกําหนดการ

จางงานที่เหมาะสม รวมไปถึงการทําขอกําหนดในเร่ืองการจายคาตอบแทนจากการใชประโยชนการ

แสดงของนักแสดง รวมไปถึงการจัดเก็บคาตอบแทนใหแกนักแสดง  โดยสมาคมนักแสดงจะเปน

ตัวแทนของนักแสดงในการเจรจาตอรองกับผูผลิตภาพยนตรเกี่ยวกับเง่ือนไขการจางงาน สวัสดิการ

สุขภาพ เงินชดเชย นักแสดงเด็ก เง่ือนไขของการแสดงและคาตอบแทนจากการนํางานแสดงที่

นักแสดงมีสวนรวมไปใชประโยชนในรูปแบบตางๆ โดยรองรับความกาวหนาและพัฒนาทางเทคโนโลยี

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต164

24 และการเจรจาตอรองในเรื่องของคาตอบแทนที่ผูผลิตภาพยนตรสามารถ

นําสิ่งบันทึกการแสดงไปใชไดหลายครั้ง  นักแสดงนอกจากจะถูกผูกขาดอํานาจการตอรองทาง

เศรษฐกิจ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการที่มีอํานาจการตอรองที่นอยกวาผูผลิตภาพยนตรแลว  นักแสดง

ยังถูกคุกคามจากภัยของการพัฒนาเทคโนโลยีดวย ดังน้ันการที่ผูผลิตสามารถนําสิ่งบันทึกการแสดงที่

นักแสดงไดรวมแสดงเอาไว ไปใชประโยชนไดหลายครั้งหรืออาจไดประโยชนหลายทาง หรือเรียกไดวา

อาจสรางประโยชนหรือรายไดมหาศาลและหลายคร้ังและเปนเวลานานใหกับผูผลิต ดังน้ันการที่

นักแสดงจะไดรับการเยียวยา โดยไดรับคาตอบแทนจากการใชประโยชนซ้ําหลายครั้งจากสิ่งบันทึก

การแสดงน้ันดวย จึงเปนทางออกหรือการแกไขปญหาการขาดรายไดหรือสูญเสียรายไดจากการที่การ

แสดงของนักแสดงไดถูกบันทึกเอาไว 

 คาตอบแทนจากการใชประโยชนซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงน้ัน ผูผลิตจะตองจาย

คาตอบแทนจากการใชประโยชนซ้ําในสิ่งบันทึกการแสดงนอกเหนือไปจากคาตอบแทนขั้นตนหรือ

เรียกวา residuals25  ใหแกนักแสดง  โดยอาจคํานวณเปนสัดสวนจากคาตอบแทนขั้นตนที่นักแสดง

ไดรับ หรืออาจคํานวณจากสัดสวนของคาตอบแทนที่ผูผลิตภาพยนตรไดรับ  และผูผลิตจะตองผูกพัน

ในการจายคาตอบแทนเพ่ือการใชประโยชนซ้ําหรือ residuals ใหแกนักแสดงตลอดเทาที่มีการหา

ประโยชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่นักแสดงน้ันมีสวนรวม166

26 

24 จิดาภา ลิกขนานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 191. 

25 สืบคนจาก  <http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Residual+Fee> 

10 มีนาคม 2559 

26 Katherine Sand, “Study on Audiovisual Performers’ Contracts and 

Remuneration Practies in Mexico, The United Kingdom and The United States of 
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นอกจากน้ัน ในขอกําหนดพ้ืนฐาน ยังกําหนดใหกรณีที่ผูผลิตไดโอนสิทธิในการจัด

จําหนายใหแกผูจัดจําหนายโดยผูจัดจําหนายจะตองผูกพันตอสมาคมนักแสดงจายคาตอบแทนในการ

ใชประโยชนซ้ําในสิ่งบันทึกการแสดงใหแกสมาคมนักแสดงดวย   ผูผลิตมีหนาที่ที่จะตองทําสัญญากับ

ผูจําหนายในการที่ผูจําหนายซึ่งเปนผูที่ไดรับโอนสิทธิในการใชประโยชนซ้ําจากสิ่งบันทึกการแสดง

จะตองจายคาตอบแทน residual   ใหแกสมาคมนักแสดง และในกรณีที่ผูจัดจําหนายขายหรือโอน

สิทธิในการจําหนายไป  ผูจัดจําหนายดังกลาวก็ยังคงมีความรับผิดในเรื่องคาตอบแทนresidual ที่

จะตองจายแกสมาคมนักแสดง  ยกเวนผูจัดจําหนายจะจัดใหผูรับโอนสิทธิตอเขาผูกพันใน 

Distributor’s Assumption Agreement  และจัดสงสําเนาให SAG ตอไป  ซึ่งวิธีน้ีจะทําใหผูที่ไดรับ

โอนสิทธิจัดจําหนายตองเขาผูกพันมีหนาที่ที่จะตองจายคาตอบแทน residual ใหแกสมาคมตอไป แม

ผูผลิตซึ่งเปนผูที่เปนคูสัญญาแตแรกจะไดจัดจําหนายสิทธิในการจําหนายไปใหบุคคลอ่ืนแลวก็ตาม 167

27 

โดยสมาคมนักแสดงจะเปนตัวกลางในการจัดเก็บเงินคาตอบแทนที่นายจางจะตองจายใหแกนักแสดง

เมื่อมีการนําสิ่งบันทึการแสดงไปฉายซ้ําหรือใชประโยชนอยางอ่ืน  สมาคมนักแสดงมีหนาที่ที่จะจัดเก็บ

เงินจากผูผลิตแลวจายใหแกนักแสดงโดยที่มิไดหักคาดําเนินการใดๆเอาไว  เมื่อสมาชิกของ SAG เพ่ิม

มากขึ้น ทําใหการจัดเก็บหรือติดตามคาตอบแทนนักแสดงจากการใชประโยชนซ้ําหรือ residual fee 

น้ันอาจเกิดคาใชจายขึ้น  ดังน้ัน ธรรมนูญจัดต้ังสมาคมนักแสดงจึงไดบัญญัติอนุญาตใหสมาคม

สามารถเรียกเก็บคาใชจายหรือหักคาตอบแทนในจํานวนที่เห็นสมควรเพ่ือเปนคาใชจายในการเรียก

เก็บ แจกจายและบริหารเงินคาตอบแทนใหแกสมาชิกได168

28  

America”, Ad Hoc Informal Meeting on the Protection of Audiovisual Performances, 

AVP/IM/03/3A (WIPO: Geneva, November 6-7, 2003), p. 30. 

27 จิดาภา ลิกขนานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 192. 

28 SAG Article 11 

“ F. The Union may collect or receive on behalf of, and shall distribute to, 

persons any amounts payable or due to such persons under any SAG-AFTRA, SAG or 

AFTRA agreement providing for payment of residuals, rerun  fees, royalties, foreign 

levies or royalties, or any other amounts payable to such persons, under policies and 

procedures adopted by National Board. The Union may establish, maintain or 

participate in a fund or trust for such purposes. The Union may charge and deduct a 

reasonable fee to cover its expenses of collection, distribution and administration.” 
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SAG เปนองคกรแรงงานที่ไดรับการรับรองทางกฎหมายโดยกฎหมายแรงงานของ

สหรัฐอเมริกา  และเปนองคกรที่มิไดแสวงหากําไรและผลประโยชน  ในชวงแรก  SAG  มีบทบาท

สําคัญอยางย่ิงในการเขาตอรองเจรจากับผูผลิตภาพยนตรในฐานะตัวแทนของนักแสดงในการเขารวม

แสดงในภาพยนตรแตละเรื่อง  นอกจากน้ันแลวยังมีการเจรจาของกลุมนักแสดงและกลุมผูผลิตเพ่ือหา

ขอกําหนดพ้ืนฐานเพ่ือนํามาใชในการทําสัญญานักแสดงเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกนักแสดงและ

ผูผลิตมากย่ิงขึ้น 

การเจรจาระหวางสมาคมนักแสดงและสมาคมผูผลิตภาพยนตรหรือผูผลิตสิ่งบันทึก

การแสดง เปนระบบการเจรจาแบบกลุม หรือ collective bargaining system โดยไดกําหนดเง่ือนไข

ตางๆเอาไวใหเปนขอกําหนดพ้ืนฐานเพ่ือเปนมาตรฐานขั้นตํ่าในการทําขอสัญญาระหวางผูผลิตและ

นักแสดงแตละราย (Basic Agreement)  โดยขอกําหนดพ้ืนฐานน้ี มิใชขอตกลงระหวางผูผลิตและ

นักแสดง แตเปนขอกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดขั้นตํ่าในขอสัญญาที่ทั้งฝายผูผลิตและนักแสดง

จะตองมีในสัญญาระหวางนักแสดงและผูผลิตน้ันๆ โดยคูสัญญาสามารถตกลงใหมีเน้ือหาหรือมีขอ

สัญญาที่ใหสิทธิประโยชนหรือมีเง่ือนไขหรือใหคาตอบแทน แกคูสัญญาที่มากกวาหรือนอกเหนือจาก

ขอกําหนดพ้ืนฐานได แตไมสามารถกําหนดใหสิทธิประโยชนหรือใหความคุมครองตํ่าไปกวาขอกําหนด

พ้ืนฐานได  เปนไปตามหลัก Freedom of contract ซึ่งใหเอกชนมีสิทธิเสรีภาพในการทําสัญญา และ

เปดใหนักแสดงไดรับประโยชนสูงสุด  โดยหลักการดังกลาวน้ี ไดถูกกําหนดไวในธรรมนูญจัดต้ังสมาคม

นักแสดงวา สมาคมนักแสดงจะไมเจรจาหรือกําหนดคาตอบแทนข้ันสูงที่นักแสดงอาจจะไดรับภายใต

ขอตกลงใดๆที่สมาคมน้ันไดดําเนินการเจรจา169

29 

 

4.1.4 วิธีเยียวยาความเสียหาย 

ขอตกลงพ้ืนฐานระหวางสมาคมนักแสดงและสมาคมผูผลิตน้ัน  เปนการกําหนดขอ

สัญญาขั้นพ้ืนฐานที่จะกําหนดไวในสัญญาจางนักแสดงระหวางนักแสดงและผูผลิต  ซึ่งมีเน้ือครอบคลุม

เรื่องราวตางๆอันเกี่ยวกับสภาพและเง่ือนไขในการจางงาน  คาตอบแทนข้ันตํ่า  และคาตอบแทนขั้น

ตํ่าจากการใชประโยชนจากสิ่งบันทึกการแสดง 

 สมาคมนักแสดงของสหรัฐอเมริกาน้ัน ไดรับความรวมมือรวมแรงกันของสมาชิกซึ่ง

เปนนักแสดงอยางมาก  การที่สมาคมนักแสดงจะสามารถสรางอํานาจในการตอรองใหมี่อยูเหน่ือกลุม

29 Constitution of SAG-AFTRA, Article 11. 
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ผูผลิต ซึ่งเปนผูมีอํานาจการตอรองในทางเศรษฐกิจที่มากกวานักแสดง จะตองอาศัยความเปนอันหน่ึง

อันเดียวกัน และความรวมมือรวมใจกันอยางมาก  เพราะหากนักแสดงละเลย ไมสนใจตอองคกร 

นักแสดงมิไดปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อาจทําใหระบบองคกรสมาชิกนักแสดงน้ันพังลงได  เพราะ

หากนักแสดงบางรายปฏิบัติตามกฎของสมาคม และขณะเดียวกันก็มีนักแสดงที่ยอมรับสภาพการจาง

ที่ตํ่ากวาขอกําหนดมาตรฐาน  อาจทําใหนักแสดงที่ปฏิบัติตามกฎไมไดรับการจางงาน นายจางและ

ผูผลิต อาจรวมมือกันหันไปจางนักแสดงที่ไมเปนสมาชิกของสมาคม ซึ่งนํามาซึ่งการไมประสบ

ความสําเร็จในการเรียกรองเชนเดิม เรียกวา นักแสดงจะตองอดเปรี้ยวไวกินหวาน คือตองยอมแข็ง ต้ัง

มั่นในการที่จะตอรองตอกลุมผูผลิตที่มีอํานาจทางการคา และความรวมแรงรวมใจกันของนักแสดง

และอดทนอดกลั้น เอาชีวิตหนาที่การงานในอนาคตเขาเสี่ยง ทําใหสมาคมนักแสดงภาพยนตร

สหรัฐอเมริกาในปจจุบันประสบความสําเร็จ 

นอกจากน้ัน  ธรรมนูญจัดต้ัง SAG-AFTRA  ยังไดบัญญัติกําหนดโทษแกสมาชิก โดย

มีโทษต้ังแตการตอวา โทษปรับ และขั้นรุนแรงคือการไลออกจากการเปนสมาชิกในกรณีที่สมาชิกไม

ปฏิบัติตามกฎ นโยบาย หรือธรรมนูญของ SAG   กระทําการขัดกับผลประโยชนหรือความเปน

เอกภาพของสมาคม รวมไปถึงการรับการแสดงใหกับผูวาจางที่ไดถูกประกาศใหผูวาจางที่ไมเปนธรรม

170

30 

 

4.2 การคุมครองนักแสดงดานภาพและเสียงของสหราชอาณาจกัร171

31 

 

4.2.1 ความเปนมา 

ประเทศอังกฤษน้ันเปนประเทศที่ใหความสําคัญและใหความสนใจการในชมละคร

เวทีหรือการแสดงสด (musicle) เปนอยางมาก  ไมวาจะเมืองใดๆในของสหราชอาณาจักรน้ันสามารถ

พบเห็นโรงละครไดไมยาก  ศิลปะการแสดงของอังกฤษน้ันมีความสวยงามและมีประวัติศาสตรมา

ยาวนาน เพราะสหราชอาณาจักรน้ันเปนประเทศที่เกาแก ทั้งประวัติศาสตรอันยาวนานและงดงาม  

30 SAG-AFTRA, Article XIV. Discipline of Members, Constitution of the Screen 

Actors Guild-American Federation and Radio Artists,  Retrieved from 

http://www.sagaftra.org/files/sag/documents/SAG_Constitution_and_By-

Laws_July2011.pdf, accessed on May 15, 2016. 

31 จิดาภา ลิกขนานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น.148-179. 
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เมื่อกลาวถึงการแสดงของตางประเทศ  จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะนึกถึงการแสดงของสหราชอาณาจักร

เปนประเทศลําดับตนๆที่ใหความนิยมในเรื่องของการแสดง ทั้งการแสดงสด การแสดงเตน ภาพยนตร 

หรือวรรณกรรมอันโดงดังมีช่ือเสียงระดับโลกน้ัน มีไมนอยที่วรรณกรรมหรือผลงานการแสดงน้ันได

เกิดขึ้นจากสหราชอาณาจักร อาทิเชน เช็คสเปยร  

การละครอังกฤษน้ัน  มีขึ้นในอังกฤษสมัยชอเซอร 172

32 ชอเซอรไดรับยกยองใหเปน

บิดาแหงกวีนิพนธอังกฤษ  ละครในยุคแรกน้ันเปนละครอยางละครชาตรีแบบไทยเรา โดยจะนํา

เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนามาแสดง(Miracle play หรือ Morality play) มีวัตถุประสงคเพ่ือสั่งสอน

ศาสนาใหประชาชนไดรับรู ผานการแสดงละคร เพราะในขณะน้ันศาสนจักรมีอิทธิพลสูงตอการดําเนิน

ชีวิตของประชาชน ตอมาในสมัยพระราชินีอลิซาเบธที่ 1 ไดเริ่มมีโรงละครอยางถาวรเกิดขึ้นและเริ่มมี

การเลนหรือแสดงเพ่ือความบันเทิงเรียกวา Tudor Drama และเปลี่ยนสถานที่เลนจากในร้ัววังแสดง

ถวายเจานายทอดพระเนตรออกสูนอกรั้ววัง ความนิยมจึงมีมากข้ึน มีคณะละคร โรงละครเกิดขึ้น

มากมายหลายแบบ ที่เดนดังคือ The Globe ที่เชกสเปยรไดมาเปนทั้งหุนสวน คนเขียนบทและผู

แสดง โรงละครThe Black friars มีหลังคาปดเลนไดทุกฤดูกาล เปนตน173

33 

ความคุมครองนักแสดงของอังกฤษไดเริ่มตนขึ้นในป ค.ศ.1925 ซึ่งกอนหนาน้ัน

นักแสดงอังกฤษน้ันไมไดรับความคุมครองแตอยางใด  ความคุมครองในระยะแรกน้ัน เปนความ

คุมครองทางกฎหมายมอบใหในลักษณะของการกําหนดโทษทางอาญา  คือกฎหมายไดกําหนดใหการ

บันทึกการแสดงทางดนตรีหรือละครโดยปราศจากความยินยอมน้ัน มีความรับผิดทางอาญา  โดยได

บัญญัติเปนกฎหมายในรัฐบัญญัติการคุมครองของนักแสดงดานละครและดนตรี หรือ Dramatic and 

Musicle Performers’ Protection Act 1923  ตอมาไดมีการขยายความคุมครองนักแสดงเพ่ิมขึ้น

โดยใหความคุมครองครอบคลุมงานวรรณกรรม ละคร ดนตรีและศิลปกรรมในรัฐบัญญัติคุมครอง

นักแสดง ปค.ศ. 1963 และ ค.ศ. 1972  แตความคุมครองน้ันยังคงเปนไปในทางอาญา มิไดใหสิทธิ

ทางแพงกับนักแสดง จนกระทั่งคดี Rickless v United Artists Corp. ซึ่งเกี่ยวกับภาพยนตรเรื่อง 

Pink Panter  ซึ่งนักแสดงนํา  Peter Sellers ไดเสียชีวิต  บริษัท United Artists Corp. จึงไดนํางาน

บางสวนของภาพยนตรเดิมซึ่ง Peter Sellers ไดแสดงเอาไว มาผนวกกับงานใหมที่ทําข้ึนโดยไมไดขอ

ความยินยอม  Rickless ในฐานะเจาของสิทธิของการแสดงในฐานะนักแสดงของ Peter Sellers จึง

ฟอง United Artists Corp. ตามกฎหมาย Dramatic and musicle Performers’ Protection Act 

32 สืบคนจาก <https://th.wikipedia.org/wiki/เจฟฟรีย_ชอเซอร> 15 พฤษภาคม 2016. 

33 เพ่ิงอาง. 
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1958 เน่ืองจาก United Artists Corp. ไมไดขอความยินยอมเพ่ือการกระทําดังกลาว  โดยศาลช้ันตน

และศาลอุทธณไดพิจารณาเชนเดียวกันวา รัฐบัญญัติดังกลาวใหสิทธิแกนักแสดงในการเยียวยาความ

เสียหายทางแพงดวยเมื่อการแสดงของเขาถูกนําไปใชประโยชนโดยปราศจากความยินยอม  ซึ่งเปนสิ่ง

นอกเหนือจากบทบัญญัติเรื่องความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติ174

34 

ตอมาไดมีการเสนอใหนักแสดงไดรับความคุมครองในรัฐบัญญัติลิขสิทธ์ิ การ

ออกแบบและสิทธิบัตร (Copyright, Design and Patent Act 1988) โดยเสนอใหนักแสดงไดรับ

ความคุมครองในทางแพงแตไมใชในทางลิขสิทธ์ิ  ดังน้ันสิทธิของนักแสดงน้ันไดบัญญัติไวในสวนที่ 2 

ของพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ การออกแบบ และสิทธิบัตร ค.ศ.1988   โดยไดแยกเปนสิทธิใหมตางหาก

จากลิขสิทธ์ิ175

35 

 

4.2.2 การคุมครองสิทธิของนักแสดงในประเทศอังกฤษตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 

1988 

4.2.2.1 นักแสดงที่อยูในความคุมครอง 

นักแสดงของอังกฤษไดรับความคุมครองดวยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  การ

ออกแบบและสิทธิบัตร ค.ศ.1988 ของประเทศอังกฤษ  กฎหมายคุมครองนักแสดงของประเทศ

อังกฤษน้ัน ไมไดใหคําจํากัดความของคําวานักแสดงเอาไว แตไดบัญญัติใหคําจํากัดความของคําวาการ

แสดงเอาไวแทน 176

36ดังน้ัน การที่กฎหมายจะสามารถคุมครองนักแสดงได  นักแสดงน้ันจะตองทําการ

แสดงในการแสดงที่กฎหมายของอังกฤษไดบัญญัติคุมครองเอาไว จะตองเปนการแสดงที่ผาน

หลักเกณฑการคุมครองของพระราชบัญญัติน้ี  ตามมาตรา 206 จึงจะไดรับการคุมครอง  โดย

34 Hector Macqueen & Charlotte Waelde, "Information on United Kingdom 

Relating to the Questionaire to National Expert Contained in the Appendix to the 

Study on Tranfer of the Right of Performers to Producers of Audiovisual Fixation”, Ad 

Hoc Informal Meeting on the Protection of Audiovisual Performances AVP/IM/03/4B 

(Geneva, November 6-7,2003), p.2. 

35 Richard Arnold, Performers’s Rights, (London: Sweet&Maxwell, 2004) 

p.35.,para. 1.86. 

36  จิดาภา ลิกขนานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น.149. 
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พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ การออกแบบและสิทธิบัตร ค.ศ.1988 ไดใหคําจํากัดความของคําวา “การ

แสดง” เอาไววา  ใหการแสดง หมายถึง  

1. การแสดงดานละคร ซึ่งรวมถึงการเตนและละครใบ 

2. การแสดงดานดนตรี 

3. การอานหรือการยกกลาวซึ่งงานวรรณกรรม หรือ  

4. การแสดงที่หลากหลาย (Variety act) หรือการแสดงออกอยางอ่ืนที่คลายกัน177

37 

โดยการแสดงที่จะไดรับความคุมครองน้ัน จะตองจํากัดอยูภายในลักษณะที่

จํากัดน้ีเทาน้ัน ถึงแมจะมีการจํากัดความของคําวาการแสดงอยูเพียงแค 4 ลักษณะ แตคอนขางที่จะ

ครอบคลุมแลว  คําวา การแสดงออกอยางอ่ืนที่คลายกันในลักษณะที่ 4  น้ัน หมายถึงการแสดงออกที่

คลายกันกับการแสดงที่หลากหลาย  ในลักษณะของการแสดงที่หลากหลายน้ัน ไดมีการจํากัดความ

ยกตัวอยางนักแสดงเอาไวในงานแสดงหลากหลาย วาหมายถึง นักมายากล ตัวตลก นักเลนกล นักเลน

กายกรรม (magicians, clowns, jugglers, acrobat and the like)38 แตมิไดรวมถึงการเลนกีฬา

หรือการแขงขันกีฬา  ทั้งน้ี เมื่อการแสดงน้ันอยูในกําจัดความของคําวาการแสดงแลว  การแสดงน้ัน

จะตองผานหลักเกณฑในมาตรา 206 เชนกันถึงจะไดรับความคุมครองจากพระราชบัญญัติฉบับน้ี  

โดยมาตรา 206 ไดกําหนดหลักเกณฑเอาไววา การแสดงที่จะไดรับความคุมครองน้ัน  จะตองเปนการ

แสดงที่แสดงโดยบุคคลที่กําหนดไวในมาตรา 206 หรือเปนการแสดงที่เกิดข้ึนในประเทศที่กําหนด 179

39 

คือ เปนการแสดงโดยบุคคลที่มีสัญชาติหรือมีถิ่นที่อยูในสหราชอาณาจักร หรือประเทศในกลุม

37 Copyright, Design and Patent Act 1988, s 180(2) 

“ (2) In this Part — “performance” means — 

 (a) a dramatic performance (which includes dance and mime), 

(b) a musical performance, 

(c) a reading or recitation of a literary work, or 

(d) a performance of a variety act or any similar presentation,…” 
38 Richard Arnold, supra note 1, p.57.,para. 2.16. 
39 Copyright, Design and Patent Act 1988, s 181 

“A performance is a qualifying performance for the purposes of the provisions 

of this Part relating to performers’ right if it is given by a qualifying individual (as 

defined in section 206) or takes place in a qualifying country (as so defined).” 
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เศรษฐกิจยุโรป หรือในประเทศที่กําหนดในมาตรา 208  ซึ่งใชหลักตางตอบแทนในการกําหนดรายช่ือ

ประเทศ180

40 

ประเทศที่ไดรับการคุมครองตามหลักตางตอบแทนตามมาตรา 208 คือ

ประเทศตามที่ปรากฎในคําสั่ง (Order) โดยเปนประเทศที่เปนภาคีของสนธิสัญญาเกี่ยวกับการให

ความคุมครองสิทธิของนักแสดงที่สหราชอาณาจักรเปนภาคีอยู  หรือเปนประเทศที่มีหรือจะมี

บทบัญญัติคุมครองการแสดงของประเทศอังกฤษ (British’s Performance) ในระดับที่เพียงพอ  ซึ่ง

การแสดงของประเทศอังกฤษ (British’s Performance) หมายถึง การแสดงที่แสดงโดยคนชาติหรือ

คนที่มีถิ่นที่อยูในสหราชอาณาจักรหรือการแสดงเกิดข้ึนในสหราชอาณาจักร 181

41   โดยการแสดงที่เกิด

ในประเทศตามมาตรา 208  จะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯในประเทศอังกฤษ ใน

ขอบเขตที่ประเทศน้ันๆใหความคุมครองการแสดงของประเทศอังกฤษ  และมีรายละเอียดเพ่ิมเติมใน

คําสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิฯ โดยในขณะน้ีมีคําสั่งที่ออกตามความในมาตรา 208  

กําหนดรายช่ือประเทศและขอบเขตของความคุมครองที่ประเทศน้ันๆจะไดรับ  ไดแก  The 

40 Copyright, Design and Patent Act 1988, s 206(1) 

“ (1) In this Part— 

“qualifying country” means—  

(a) the United Kingdom, 

(b) another member State of the European Economic Community, or 

(c) to the extent that an Order under section 208 so provides, a country 

designated under that section as enjoying reciprocal protection;…” 

41 Copyright, Design and Patent Act 1988, s 208(1) 

“ (1) Countries enjoying reciprocal protection. 

(1) Her Majesty may by Order in Council designate as enjoying reciprocal 

protection under this Part— 

(a) a Convention country, or 

(b) a country as to which Her Majesty is satisfied that provision has been or 

will be made under its law giving adequate protection for British performances. 
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Copyright and Performance (Application to Other Countries) Order 2008 แ ล ะที่ แ ก ไ ข

เพ่ิมเติม 200942 จะตองเปนนักแสดงที่ภายใตเง่ือนไขของ มาตรา 181 และการแสดงของนักแสดงน้ัน

จะตองผานหลักเกณฑในมาตรา 206 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ การออกแบบ และสิทธิบัตร ค.ศ.1988 

ดวยเชนกัน จึงจะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

4.2.2.2 สิทธิของนักแสดง 

กฎหมายของประเทศอังกฤษไดใหสิทธินักแสดงในการอนุญาตการกระทํา

ดังตอไปน้ี 

(ก) การแพรเสียงแพรภาพ หรือการใหบริการทางรายการเคเบิลจากสิ่ง

บันทึกการแสดง 

(ข) การนําเขาสิ่งบันทึกที่ผิดกฎหมาย เวนแตการนําเขาเพ่ือใชประโยชน

สวนตัว 

(ค) การครอบครองสิ่งบันทึกที่ผิดกฎหมายเพ่ือการคา เชน ขาย ใหเชา 

เสนอหรือนําออกแสดงเพ่ือขายหรือใหเชา หรือจําหนายจายแจก 

สิทธิของนักแสดงตามกฎหมายของอังกฤษน้ัน  กฎหมายอังกฤษไดใหสิทธิ

นักแสดงในการที่จะอนุญาตหรือใหความยินยอมในการกระทําตางๆ หรืออาจไมอนุญาตหรือหาม

กระทําการตางๆได  ซึ่งสิทธิเหลาน้ันไดแก 

(ก) สิทธิในบันทึกการแสดงโดยตรงจากการแสดงสด (Live Performance) 

ซึ่งการแสดงทั้งหมดหรือสวนสําคัญของการแสดง 

(ข) สิทธิในการแพรเสียงแพรภาพซึ่งการแสดงทั้งหมดหรือสวนสําคัญของ

การแสดง 

(ค) สิทธิในการบันทึกการแสดงทั้งหมดหรือสวนสําคัญของการแสดง

โดยตรงจากการแพรเสียงแพรภาพซึ่งการแสดงสด183

43 

42 จิดาภา ลิกขนานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 150-151. 
43 Copyright, Design and Patent Act 1988, s 182 

“(1)A performer’s rights are infringed by a person who, without his consent— 
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การนําสิ่งบันทึกการแสดงที่ทําข้ึนโดยปราศจากความยินยอมของนักแสดง

ไปแสดงหรือเลนในที่สาธารณะ หรือการเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่ทําขึ้นโดย

ปราศจากความยินยอมของนักแสดง  ทั้งน้ีโดยรูหรือมีเหตุอันควรรูวาสิ่งบันทึกการแสดงทําขึ้นโดย

ปราศจากความยินยอมของนักแสดง 

การนําเขาในสหราชอาณาจักรซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงซึ่งละเมิดสิทธิของ

นักแสดง (illicit recording) นอกเหนือจากการใชเพ่ือการสวนตัว หรือมีเหตุไวเพ่ือการประกอบธุรกิจ

ซึ่งการขาย เสนอขาย จําหนายซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่ผูกระทํารู หรือมีเหตุอันควรรูวาเปนสิ่งบันทึก

การแสดงที่ละเมิดสิทธิของนักแสดง  ก็ถือวาเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดงดวยเชนกัน 

นักแสดงสามารถทําสัญญากับบุคคลอ่ืนเพ่ือการมีสิทธิแตเพียงผูเดียวของ

บุคคลน้ัน ที่จะกันบุคคลอ่ืนๆรวมถึงตัวนักแสดง จากการทําสิ่งบันทึกการแสดง โดยมีเจตนาเพ่ือการ

(a) makes a recording of the whole or any substantial part of a qualifying 

performance directly from the live performance, 

(b) broadcasts live, the whole or any substantial part of a qualifying 

performance, 

(c) makes a recording of the whole or any substantial part of a qualifying 

performance directly from a broadcast of, the live performance.” 
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ใชประโยชนในเชิงพาณิชย 184

44  โดยความยินยอมในการใหบันทึกการแสดงของนักแสดง  ไมไดรวมถึง

การใหทําสําเนาของงานน้ันออกสูสาธารณชนดวย185

45 

44 Copyright, Design and Patent Act 1988, s 185 

Exclusive recording contracts and persons having recording rights. 

(1) In an “exclusive recording contract” means a contract between a 

performer and another person under which that person is entitled to the exclusion 

of all other persons (including the performer) to make recordings of one or more of 

his performances with a view to their commercial exploitation. 

(2) References in to a “person having recording rights”, in relation to a 

performance, are (subject to subsection (3)) to a person— 

(a) who is party to and has the benefit of an exclusive recording contract to 

which the performance is subject, or 

(b) to whom the benefit of such a contract has been assigned, and who is a 

qualifying person.  

(3) If a performance is subject to an exclusive recording contract but the 

person mentioned in subsection (2) is not a qualifying person, references in to a 

“person having recording rights” in relation to the performance are to any person— 

(a) who is licensed by such a person to make recordings of the performance 

with a view to their commercial exploitation, or 

(b) to whom the benefit of such a licence has been assigned, and who is a 

qualifying person.  

(4) In this section “with a view to commercial exploitation” means with a 

view to the recordings being sold or let for hire, or shown or played in public. 

45 Deming Lui, “Performers’ Rights Muddled or Mangled? Bungled or 

Boggled?”, European Intellecdtual Property Review 2012, (Sweet & Maxwell, 2013). 
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พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิของอังกฤษไมไดแยกประเภทของการแสดงวาเปน

การแสดงดานเสียงหรือการแสดงดานภาพและเสียง  แตไดใหความคุมครองการแสดงทุกประเภท 

และพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิไดใหคําวา แพรเสียงแพรภาพ หรือ boardcast น้ัน ใหรวมถึงการสง

สัญญาณทั้งวิธีการไรสายและวิธีการมีสายสูสาธารณชน (member of the public)46 ดวย 

(1) สิทธิในการทําซ้ํา 

  การทําซ้ําหรือการทําสําเนาสิ่งบันทึกการแสดงซึ่งการแสดงทั้งหมดหรือสวน

สําคัญของการแสดง  ไมวาโดยตรงหรือโดยออม โดยรวมถึงการทําสําเนาที่เปนการช่ัวคราวหรือการ

ทําสําเนาโดยบังเอิญจากการใชงานอยางอ่ืนของตนฉบับสิ่งบันทึกการแสดง  โดยไมไดรับความยินยอม

จากนักแสดง  ถือวาเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง187

47  แตมีกรณียกเวนหากเปนการทําสําเนาเพ่ือใช

ในการสวนตัวภายในครอบครัว (private and domestic use) ไมถือเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง 

(2) สิทธิในการจําหนาย 

เมื่อมีการนําสําเนาของสิ่งบันทึกการแสดงไมวาจะทั้งหมดหรือสวนสําคัญ

ของการแสดง รวมถึงตนฉบับของสิ่งบันทึกการแสดงออกสูสาธารณชนโดยปราศจากความยินยอมของ

p.7 para. 1., Retrieved from http://www.westlaw.com, accessed on November 10, 

2013. 

46 Copyright, Design and Patent Act 1988, Article 6. 

47 Copyright, Design and Patent Act 1988, Article 182A 

“182A Consent required for copying of recording. 

 (1)A performer’s rights are infringed by a person who, without his consent, 

makes a copy of a recording of the whole or any substantial part of a qualifying 

performance. 

 (1A) In subsection (1), making a copy of a recording includes making a copy 

which is transient or is incidental to some other use of the original recording. 

(2) It is immaterial whether the copy is made directly or indirectly. 

(3) The right of a performer under this section to authorise or prohibit the 

making of such copies is referred to in as “reproduction right”. 
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นักแสดง  ถือวาเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง  แตสิทธิน้ีจะระงับไปเมื่อสําเนาไดถูกนําออกสูวงจร

ของเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) โดยความยินยอมของนักแสดง188

48 

48 Copyright, Design and Patent Act 1988, Article 182B 

“ 182B Consent required for issue of copies to public. 

(1)A performer’s rights are infringed by a person who, without his consent, 

issues to the public copies of a recording of the whole or any substantial part of a 

qualifying performance. 

(2)References in this Part to the issue to the public of copies of a recording 

are to— (a)the act of putting into circulation in the EEA copies not previously put 

into circulation in the EEA by or with the consent of the performer, or 

(b)the act of putting into circulation outside the EEA copies not previously put 

into circulation in the EEA or elsewhere. 

(3)References in this Part to the issue to the public of copies of a recording 

do not include—(a)any subsequent distribution, sale, hiring or loan of copies 

previously put into circulation (but see section 182C: consent required for rental or 

lending), or 

(b)any subsequent importation of such copies into the United Kingdom or 

another EEA state, except so far as paragraph (a) of subsection (2) applies to putting 

into circulation in the EEA copies previously put into circulation outside the EEA.  

(4)References in this Part to the issue of copies of a recording of a 

performance include the issue of the original recording of the live performance. 

(5)The right of a performer under this section to authorise or prohibit the 

issue of copies to the public is referred to in [F3this Chapter] as “distribution right”. 

 

                                           

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/182B%23commentary-c20323881


102 

 

(3) สิทธิในการเชา 

สิทธิในการเชาไดบัญญัติไวในมาตรา 182C  โดยบัญญัติวา การเชาหรือการ

ใหยืมตอสาธารณชน  ซึ่งสําเนาหรือตนฉบับของสิ่งบันทึกการแสดงไมวาทั้งหมดหรือสวนสําคัญของ

การแสดงโดยไมไดรับความยินยอมของนักแสดง  ถือวาเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง  โดยมาตรา 

182C ไดใหคํานิยามความหมายของคําวาการเชาและการใหยืมเอาไว โดยกลาววา  การเชา หมายถึง 

การทําใหสําเนาของสิ่งบันทึกการแสดงสามารถถูกนําไปใชไดโดยสิ่งบันทึกการแสดงจะถูกสงกลับคืน 

เพ่ือผลประโยชนในเชิงพาณิชยทั้งทางตรงและทางออม  และการใหยืม  หมายถึง  การทําใหสําเนา

ของสิ่งบันทึกการแสดงถูกนําไปใชโดยจะถูกสงกลับคืน  นอกจากวัตถุประสงคเพ่ือผลประโยชนในเชิง

พาณิชยทั้งทางตรงและทางออม ทั้งน้ีโดยผานทางระบบที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือใหสาธารณชนสามารถเขาถึงได

189

49  โดยการเชาและการใหยืม  ไมรวมถึงการทําใหปรากฏตอสาธารณชนสําหรับการแสดงสาธารณะ 

49 Copyright, Design and Patent Act 1988, Article 182C 

“ 182C Consent required for rental or lending of copies to public. 

(1) A performer’s rights are infringed by a person who, without his consent, 

rents or lends to the public copies of a recording of the whole or any substantial 

part of a qualifying performance.  

(2) In this subject to the following provisions of this section—  

(a) “rental” means making a copy of a recording available for use, on terms 

that it will or may be returned, for direct or indirect economic or commercial 

advantage, and  

(b) “lending” means making a copy of a recording available for use, on terms 

that it will or may be returned, otherwise than for direct or indirect economic or 

commercial advantage, through an establishment which is accessible to the public.  

(3) The expressions “rental” and “lending” do not include—  

(a) making available for the purpose of public performance, playing or 

showing in public or communication to the public;  

(b) making available for the purpose of exhibition in public; or  
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การเลนหรือแสดงในที่สาธารณะ  หรือเผยแพรตอสาธารณชน และไมรวมถึงการทําใหปรากฏตอ

สาธารณชนในการจัดแสดงนิทรรศการในที่สาธารณะ190

50 

(4) สิทธิในการทําใหปรากฎตอสาธารณชนซึ่งการแสดง 

การทําใหสิ่งบันทึกการแสดงซึ่งบันทึกการแสดงทั้งหมดหรือสวนสําคัญของ

การแสดง  ปรากฏตอสาธารณชนผานทางการสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกสในลักษณะที่สมาชิกของ

สาธารณชนสามารถเขาถึงสิ่งบันทึกการแสดงน้ันได ณ เวลาและสถานที่ที่บุคคลน้ันตองการ  โดยไมได

รับความยินยอมจากนักแสดง  ถือวาเปนการละเมิดสิทธิของนักแสดง 

สิทธิในการทําใหปรากฏตอสาธารณชนน้ี  แตกตางจากสิทธิในการแพร

เสียงแพรภาพใหปรากฏตอสาธารณชน  เพราะการแพรเสียงแพรภาพน้ัน  เปนการที่ทําใหสมาชิกหรือ

ผูชมสามารถรับชมการแสดงโดยไมสามารถเลือกเวลาหรือสถานที่ ที่จะเขาถึงงานแสดงที่บันทึกไวได  

ซึ่งโดยทั่วไปการแพรเสียงแพรภาพตามคําจํากัดความ หมายถึง การสงสัญญาณดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส  แตไมรวมถึงการสงสัญญาณทางอินเตอรเน็ต  เวนแตการสงสัญญาณน้ัน เปนไปโดย

(c) making available for on-the-spot reference use.  

(4) The expression “lending” does not include making available between 

establishments which are accessible to the public.  

(5) Where lending by an establishment accessible to the public gives rise to a 

payment the amount of which does not go beyond what is necessary to cover the 

operating costs of the establishment, there is no direct or indirect economic or 

commercial advantage for the purposes of this section.  

(6) References in this Chapter to the rental or lending of copies of a recording 

of a performance include the rental or lending of the original recording of the live 

performance.  

(7) “rental right” means the right of a performer under this section to 

authorise or prohibit the rental of copies to the public, and  

“lending right” means the right of a performer under this section to authorise 

or prohibit the lending of copies to the public. 

50 จิดาภา ลิกขนานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 156. 
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อัตโนมัติบนอินเตอรเน็ตและดวยวิธีการอยางอ่ืน  หรือการสงสัญญาณสดของเหตุการณหรือการสง

สัญญาณของการบันทึกภาพหรือเสียงซึ่งเปนสวนหน่ึงของการใหบริการของการควบคุมโดย

ตารางเวลาที่กําหนดโดยบุคคลผูน้ัน191

51 

(5) สิทธิของนักแสดงที่จะไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม 

ในกรณีที่นักแสดงไดโอนสิทธิในการเชาสิ่งบันทึกการแสดงใหแกผูผลิตสิ่ง

บันทึกการแสดง  นักแสดงมีสิทธิที่จะไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม 192

52 ซึ่งสิทธิในการไดรับคาตอบแทน

51 จิดาภา ลิกขนานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 157 

52 Copyright, Design and Patent Act 1988, Article 191G 

Right to equitable remuneration where rental right transferred. 

(1)Where a performer has transferred his rental right concerning a sound 

recording or a film to the producer of the sound recording or film, he retains the right 

to equitable remuneration for the rental.  

The reference above to the transfer of rental right by one person to another 

includes any arrangement having that effect, whether made by them directly or 

through intermediaries.  

(2)The right to equitable remuneration under this section may not be 

assigned by the performer except to a collecting society for the purpose of enabling 

it to enforce the right on his behalf.  

The right is, however, transmissible by testamentary disposition or by 

operation of law as personal or moveable property; and it may be assigned or further 

transmitted by any person into whose hands it passes.  

(3)Equitable remuneration under this section is payable by the person for the 

time being entitled to the rental right, that is, the person to whom the right was 

transferred or any successor in title of his.  
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ที่เปนธรรมของนักแสดงน้ี  เปนสิทธิที่ไมสามารถโอนหรือเปลี่ยนมือได  นอกจากจะเปนการโอนให

สมาคมจัดเก็บคาตอบแทนเพ่ือวัตถุประสงคในการบังคับสิทธิแทนนักแสดง193

53   

ในประเทศอังกฤษ  ยังมีสมาคมนักแสดงซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของ

นักแสดงดวยเชนกัน  โดยสมาคมนักแสดงในประเทศอังกฤษ  ไดแก UK-British Actor’ Equity 

Association (Equity) ถูกจัดต้ังขึ้นในชวงป ค.ศ. 1930  โดยนักแสดงซึ่งทํางานในโรงละครที่กรุง

ลอนดอน  และตอมาไดขยายขอบเขตไปสูนักแสดงดานอ่ืนๆ รวมถึงผูทํางานดานอ่ืนที่เกี่ยวของกับการ

ผลิตการแสดง  ปจจุบันสมาชิคของ Equity ประกอบไปดวย  นักแสดง นักรอง นักเตน นักแสดงวา

ไร ต้ี  นักแสดงแทน  (stunt performer)  นักแสดงประกอบ (extras)  นักออกแบบท า เตน 

(Choreographer) นักออกแบบ (designer) ผูกํากับเวที (stage manager) เปนตน 194

54 และ the 

British Musicians’ Union จัดต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1893 และเปดใหผูที่ทํางานอาชีพในธุรกิจเพลงและ

สาขาที่เกี่ยวของเปนสมาชิก195

55 

(4)The amount payable by way of equitable remuneration is as agreed by or 

on behalf of the persons by and to whom it is payable, subject to section 191H 

(reference of amount to Copyright Tribunal).  

(5)An agreement is of no effect in so far as it purports to exclude or restrict 

the right to equitable remuneration under this section.  

(6)In this section a “collecting society” means a society or other organisation 

which has as its main object, or one of its main objects, the exercise of the right to 

equitable remuneration on behalf of more than one performer. 

53 จิดาภา ลิกขนานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 1, น. 158  

54  Equity, Equity’s history, Retrieved from 

http://www.equity.org.uk/documents/equity-history/, accesed on February 20, 2014. 

55 Copyright, Design and Patent Act 1988, Article 167 

“ Houses of Parliament: supplementary provisions with respect to copyright. 

(1) For the purposes of holding, dealing with and enforcing copyright, and in 

connection with all legal proceedings relating to copyright, each House of Parliament 

                                           

http://www.equity.org.uk/documents/equity-history/
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นอกเหนือไปจากที่กลาวมาขางตน  หากสัญญานักแสดงสัญญาใดที่ทําขึ้น

ในลักษณะสัญญาสําเร็จรูป ก็จะตกอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติขอสัญญาไมเปนธรรม Unfair 

Contract Terms Act 1977  ดวย196

56  

 

 

shall be treated as having the legal capacities of a body corporate, which shall not 

be affected by a prorogation or dissolution.  

(2) The functions of the House of Commons as owner of copyright shall be 

exercised by the Speaker on behalf of the House; and if so authorised by the 

Speaker, or in case of a vacancy in the office of Speaker, those functions may be 

discharged by the Chairman of Ways and Means or a Deputy Chairman.  

(3) For this purpose a person who on the dissolution of Parliament was 

Speaker of the House of Commons, Chairman of Ways and Means or a Deputy 

Chairman may continue to act until the corresponding appointment is made in the 

next Session of Parliament.  

(4) The functions of the House of Lords as owner of copyright shall be 

exercised by the Clerk of the Parliaments on behalf of the House; and if so 

authorised by him, or in case of a vacancy in the office of Clerk of the Parliaments, 

those functions may be discharged by the Clerk Assistant or the Reading Clerk.  

(5) Legal proceedings relating to copyright—  

(a) shall be brought by or against the House of Commons in the name of 

“The Speaker of the House of Commons”; and  

(b) shall be brought by or against the House of Lords in the name of “The 

Clerk of the Parliaments”. 

56 รายละเอียดโปรดดู วิไลพร เจียรกิตติวงศ, “ความไมเหมาะสมของหลักเกณฑในการ

พิจารณาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตามกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม,” (วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2555) 
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จากการศึกษาในตางประเทศจะเห็นไดวา ถึงแมในระดับระหวางประเทศอยางสหรัฐอเมริกา 

ถึงแมจะมีความกาวล้ําทางเทคโนโลยีและเปนประเทศช้ันนําในการอุตสาหกรรมบันเทิง แตความ

คุมครองทางกฎหมายที่มอบใหแกนักแสดงน้ันก็มิไดเพียงพอเชนเดียวกับประเทศไทย แตกระน้ันเอง

นักแสดงของสหรัฐอเมริกาก็มิไดน่ิงนอนใจและรวมมือรวมใจกันลุกขึ้นตอสูเพ่ือสิทธิของตนเอง อัน

นักแสดงพึงมีหรือพึงสงวนไวซึ่งสิทธิเหลาน้ัน โดยมิไดเกรงกลัวอํานาจการตอรองที่สูงกวาของนายจาง 

ทําใหการรวมตัวกันของนักแสดง เปนพลังขับเคลื่อนสามารถสรางอํานาจการตอรองแกนายจางและ

ผูผลิตได และมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง ดังน้ันนักแสดงไทยเองก็ควรตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของ

ตนเองเชนเดียวกัน การที่จะรอใหมีกฎหมายพิเศษออกมาบังคับใชน้ันนาจะเปนเร่ืองที่จะตองรอคอย

กันอีกนานแสนนาน แตถาหากนักแสดงเองรวมมือรวมใจกันอยางนักแสดงตางประเทศ ก็จะตองสราง

อํานาจการตอรองแกนายจางไดไมนอย โดยผูเขียนจะนําเสนอขอเสนอแนะในบทตอไป
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บทท่ี 5 

บทศึกษาเปรียบเทียบและบทวิเคราะห 

 

นักแสดงน้ันจะไดรับความคุมครองตามบทกฎหมายใดบางน้ัน จะตองพิจารณาหา

บทบัญญัติกฎหมายที่ใหความคุมครองแกนักแสดงตามลําดับช้ันของกฎหมาย กฎหมายลิขสิทธ์ิ เปน

บทกฎหมายพิเศษที่จะตองนํามาพิจารณากอนบทกฎหมายทั่วไป ดังน้ันกฎหมายไทยใหสิทธินักแสดง

เอาไวในกฎหมายลิขสิทธ์ิ จึงตองนําไปพิจารณาดวยบทกฎหมายลิขสิทธ์ิกอน โดยรวมนักแสดงทุก

ประเภทมิไดแยกเปนนักแสดงแบบสัญญาจางแรงงาน หรือสัญญาจางทําของ หากเปนนักแสดงที่อยู

ในความคุมครองของกฎหมายลิขสิทธ์ิแลวน้ัน ยอมไดรับความคุมครองทั้งสิ้น เมื่อพิจารณากฎหมาย

ลิขสิทธ์ิแลววานักแสดงน้ันไดรับความคุมครองดวยบทกฎหมายลิขสิทธ์ิหรือไม หากมิไดรับความ

คุมครองดวยระบบกฎหมายลิขสิทธ์ิ เราจึงพิจารณาตอดวยการแยกสัญญานักแสดงออกเปน 2 

ลักษณะ คือนักแสดงตามสัญญาจางแรงงาน หรือนักแสดงตามสัญญาจางทําของ หากเปนนักแสดง

ตามสัญญาจางแรงงาน ซึ่งมีบทกฎหมายแรงงานใหความคุมครองเปนกฎหมายเฉพาะตองนํามา

พิจารณากอน สวนนักแสดงตามสัญญาจางทําของ น้ันมิไดมีบทกฎหมายพิเศษใดใหความคุมครองเปน

การเฉพาะ มีการบัญญัติใหความคุมครองไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงตองพิจารณาไป

ตามกฎหมายแพงและพาณิชย  

 

5.1 ปญหาการกําหนดใหโอนสิทธิทุกประการในสิทธินักแสดง 

 สิทธินักแสดงในประเทศไทยน้ัน กฎหมายไทยไดกําหนดรับรองสิทธิเรียกรองของนักแสดงไว

ในกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537  โดยสิทธิของนักแสดงไดกําหนดไวในมาตรา 44 และ

มาตรา 45 ดังตอไปน้ี 

1. ใหสิทธินักแสดงในการแพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนในการแสดงของ

ตนเองที่ยังไมไดถูกบันทึกไว หรือการแสดงสดของตนเอง โดยนักแสดงมีสิทธิแตเพียงผูเดียว หากใคร

นํางานของนักแสดงน้ีไปแพรภาพแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยมิไดรับอนุญาตจาก

นักแสดงกอน การกระทําน้ันถือวาละเมิดสิทธิของนักแสดง แตสิทธิน้ีไมรวมถึงการที่มีผูอ่ืนไดบันทึก

การแสดงของนักแสดงลงในสิ่งบันทึกที่ไดรับอนุญาตจากนักแสดงแลว ถานักแสดงไดอนุญาตใหผูอ่ืน

บันทึกการแสดงของนักแสดงไปแลว นักแสดงจะตัดสิทธิตามมาตราน้ีทันที 
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2. นักแสดงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการที่จะบันทึกการแสดงที่ยังไมไดเคยมีการบันทึกไว หรือ

การแสดงสดของตนเอง หากมีผูใดตองการทําการบันทึกการแสดงของนักแสดงน้ี ตองไดรับอนุญาต

จากนักแสดงกอน หากกระทําโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดง ถือวาละเมิดสิทธิของนักแสดง 

3. นักแสดงมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการที่จะทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูอ่ืนบันทึกไวโดย

ไมไดรับอนุญาต หรือการทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ดังที่ไดอธิบายไวใน

บทที่ 3 ซึ่งผูเขียนจะไมอธิบายซ้ําในบทน้ี 

ซึ่งหมายความวา หากเปนสิ่งบันทึกการแสดงที่นักแสดงไดอนุญาตใหผูอ่ืนบันทึกไดตาม

ลักษณะขางตนแลว นักแสดงยังไมตัดสิทธ์ิในการที่จะทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงเหลาน้ัน แตกระน้ันแลว 

มาตราน้ียังคงมีผลครอบคลุมที่ไมเพียงพอ เพราะมาตรา 44 (3) น้ี คุมครองเพียงการกระทําที่จํากัด 

ไมไดคุมครองทั่วไป ซึ่งการที่จะไมตัดสิทธิในการทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงของนักแสดงน้ัน มีเพียงกรณี

ที่กฎหมายกําหนดไวน่ันคือ 

1. กรณีการมีผูบันทึกการแสดงของนักแสดงไวโดยไมไดรับอนุญาต นักแสดงจึงมี

สิทธิทําซ้ํางานน้ัน  หากเปนงานที่นักแสดงไดใหความยินยอมไปแลว นักแสดงจะถูกตัดสิทธิไมไดรับ

ความคุมครองตามมาตราน้ี 

2. กรณีสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดรับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนที่มิใชเพ่ือการคา 

3. กรณีการที่นักแสดงไดใหความยินยอมในสิ่งบันทึกการแสดงตามมาตรา 321 หรือ

ไมไดใหความยินยอมในสิ่งบันทึกการแสดงตามมาตรา 32 น้ี แตเปนสิ่งบันทึกการแสดงที่เปนไปมิใช

เพ่ือวัตถุประสงคในการคา  แตเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคเพ่ือชมเปนการสวนตัวหรือเพ่ือการศึกษา

คนควาวิจัยในการศึกษา เปนตนตามกรณีที่กฎหมายกําหนด กรณีทั้งหมดน้ี  สิ่งบันทึกการแสดงน้ี

ไมใหถือเปนการละเมิดสิทธินักแสดงและนักแสดงมีสิทธิทําซ้ําสิ่งบันทึกการแสดงเหลาน้ัน   

 จะเห็นไดวา มีเพียงกรณีจํากัดเพียงไมกี่กรณีขางตนเทาน้ันที่ไดรับการคุมครองใหนักแสดง

ยังคงมีสิทธิในงานแสดงของตน  ซึ่งในความเปนจริงที่ปรากฎน้ัน กฎหมายขอน้ีมิไดเพียงพอตอการ

คุมครองนักแสดงในความเปนจริง นักแสดงยังคงไมไดรับความคุมครองที่เพียงพอ  

1 พระราชบัญญติัลิขสิทธิ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 
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จากการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ คุณญาณิก โรจนาวรรณ 198

2 ผูจัดการดูแลนักแสดงใน

สังกัดชองวันเปนเวลากวา 28 ป ใหความเห็นวา โดยปกติแลว นักแสดงในสังกัดสวนใหญ เปน

นักแสดงที่ไดทําสัญญาลายลักษณอักษรเปนระยะเวลาหลายป แตก็มีนักแสดงอีกสวนหน่ึงซึ่งมิไดทํา

สัญญากับทางคายแลว แตไดเคยทําสัญญาลายลักษณอักษรกับทางคายใหเปนนักแสดงในสังกัดมา

เปนระยะเกิน 10 ป เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง นักแสดงเหลาน้ีกับทางคายก็มิไดทําสัญญาลายลักษณอักษร

ขึ้นใหม เพียงแตถือเปนสัญญาใจซึ่งยังคงผูกพันนักแสดงเหลาน้ันในการที่จะปฏิบัติตนดังเดิมโดยมิไดมี

นิติสัมพันธเปนลายลักษณอักษร คุณญาณิกใหความเปนวา ที่เปนเชนน้ัน อาจเพราะการรวมงานกัน

มาเปนเวลายาวนาน ทางคายและสังกัดมีการดูแลกันมาเหมือนคนในครอบครัว ทั้งปลูกฝงและ    

ปลุกปนมาต้ังแตอายุยังนอย นักแสดงเหลาน้ีเมื่อผานเวลามาเกินสิบปสวนใหญก็จะรูสึกอุนใจและ

ผูกพันกับทางคายจนถือเปนสัญญาใจที่เรียกวา ตอใหไมมีสัญญาลายลักษณอักษรผูกมัด นักแสดง

เหลาน้ีก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตนดังเดิมเหมือนเชนตอนที่ยังมีสัญญาผูกมัดอยู  โดยสวนใหญนักแสดงใน

ลักษณะน้ีจะเปนนักแสดงรุนใหญหรือมีช่ือเสียงมากแลว ซึ่งเมื่อผานเวลาไปนักแสดงเหลาน้ีเปน

เหมือนเครื่องหมายของบริษัทไปโดยปริยายจากการที่ทํางานกับทางคายมานาน ทําใหรักและศรัทธา

ในคายและสังกัด และรูสึกเหมือนเปนครอบครัวมากกวาการเปนคายหรือนายจาง นอกจากน้ีคุณ

ญาณิกบอกวาแตในปจจุบัน วงการบันเทิงมิไดอบอุนเหมือนในยุคกอน เรียกไดวามีการแขงขันกันสูง 

พรอมทั้งเด็กสมัยใหม คอนขางที่จะมีความคิดความอานและกลาแสดงออกอยางมากกวาเด็กหรือ

นักแสดงในยุคกอน นักแสดงที่ถือสัญญาใจเหมือนเปนนักแสดงในสังกัดแตมิไดทําสัญญาน้ันไมมีอีก

ตอไป หากจะเปนนักแสดงในสังกัดตองทําสัญญาลายลักษณอักษรอยางเต็มตัวทุกคน ดวยสังกัดให

เหตุผลวา เน่ืองจากการแขงขันกันในวงการบันเทิงที่เพ่ิมมากข้ึน การเพ่ิมข้ึนของสื่อทุกประเภท การ

เขาถึงประชาชนไดแบบไมจํากัด ทําใหทางคายจะตองมีคาใชจายในการที่จะปลุกปนดาราหรือ

นักแสดงคนน้ันๆดวย มิไดเพียงแคใหละครหรือใหงานแสดงเลนแลวนักแสดงจะมีช่ือเสียง แตจะตอง

อาศัยสื่อและการโปรโมทที่เพ่ิมมากข้ึนดวยเพ่ือแขงขันกับนักแสดงคนอ่ืนๆ เคยมีกรณีที่คายไดลงทุน 

ลงแรง ลงใจในการพัฒนาศักยภาพของนักแสดง แตสุดทายเมื่อนักแสดงเร่ิมมีช่ือเสียงก็ยายไปรับบท

หรือรวมแสดงในคายหรือสังกัดคูแขงอ่ืน จึงทําใหการทําสัญญาใจไมมีอีกตอไป หากจะเปนนักแสดงใน

สังกัดแลว ตองทําสัญญาลายลักษณอักษร เพ่ือเปนเครื่องผูกมัดนักแสดง ใหนักแสดงทราบถึงกรอบ

2 สัมภาษณ ญานิก โรจนาวรรณ, ผูจัดการนักแสดงและผูดูแลนักแสดงประจําสังกัด, 5 

มีนาคม 2558. 
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ขอบเขตของตน เพ่ือคายจะไดสรางนักแสดงใหมีความพัฒนาเพ่ือไปเปนนักแสดงที่มีช่ือเสียงและเปน

ที่รักของประชาชน 

สวนในเรื่องการทําสัญญา คุณญาณิกกลาววา ในการทําสัญญาตามปกติแลวคายหรือสังกัดจะ

สงใหนักแสดงไดทําการอานศึกษาขอสัญญากอนทุกคร้ัง ไมวาจะเปนนักแสดงที่ดูแลตนเอง หรือ

นักแสดงที่มีผูจัดการดูแล หรือนักแสดงที่ใหผูปกครองหรือคุณพอคุณแมดูแล แตปรากฎวา นักแสดง

สวนใหญน้ันไมไดอานสัญญาอยางละเอียดถี่ถวน ซึ่งทางคายหรือสังกัดไดยํ้าเสมอวาจะตองอานสัญญา

ใหครบถวนและหากมีขอสงสัยประการใดใหสอบถาม แตนักแสดงสวนใหญก็ยังคงไมสอบถาม หรือไม

อานสัญญา หรือมีขอสงสัยแตก็มิถาม แตในความเปนจริงเมื่อนักแสดงไปกระทําผิดสัญญาหรือเกิดการ

ไปรวมงานตางคาย นักแสดงก็มักจะอางวาตนไมทราบขอสัญญา ซึ่งจากการที่ผูเขียนไดทําการ

รวบรวมตัวอยางสัญญาที่นํามาใชจริงในปจจุบันก็พบวา สัญญาของคายหรือสังกัดจะมีขอสัญญาที่

ผูกมัดนักแสดงไวอยางชัดเจน วาหามนักแสดงไปรับงานแสดงเองโดยไมผานหรือคายไมเห็นชอบ 

รวมถึงการไมใหไปรวมงานแสดงกับทางชองหรือผูผลิตคูแขง ซึ่งอาจสันนิษฐานไดวา นักแสดงสวน

ใหญมิไดอานสัญญาอยางละเอียดถ่ีถวน นักแสดงสวนใหญจะทราบเพียงสิทธิพ้ืนฐานทั่วๆไป มิได

ทราบถึงสิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิที่ตนเองมีอยูตามกฎหมายในเชิงลึกหรือโดยละเอียด อาจเปน

เพราะการใชภาษาในสัญญาหรือภาษาในทางกฎหมายอานทําความเขาใจยาก และไมมีความรูทาง

กฎหมายที่ชัดเจน แตเมื่อเปดโอกาสใหถามก็มิไดถามหรืออาจละเลยหรืออาจเกิดจากความเกรงใจจึง

ทําใหนักแสดงมิไดระวังหรือพึงสงวนสิทธิบางประการที่ตนเองควรไดรับ 

ผูเขียนไดสัมภาษณคุณเบญจวรรณ สนธิไชย199

3 คุณแมของนักแสดงหญิงนางเอกคุณวิว วรรณ

รท สนธิไชย ซึ่งคุณเบญจวรรณเปนทั้งมารดาและผูจัดการนางเอกสาวไดบอกกลาววา ในสวนของการ

ที่ดูแลนางเอกสาวน้ัน คุณแมเองเปนผูที่ดูแลนักแสดงหรือคุณวิวแบบเบ็ดเสร็จทุกอยาง ในขณะทํา

สัญญา ตัวคุณแมเองเปนคนอานรางสัญญาทั้งหมดอยางละเอียดถี่ถวนพรอมทั้งไดยื่นขอแกไขเพ่ิมเติม

หรือขอความบางอยางในสัญญา  โดยทั้งน้ีคุณแมเองทราบดีวาในขณะที่ทําสัญญา ตัวคุณวรรณรทเอง

ยังมิไดมีช่ือเสียงแตคุณแมเปนบุคคลที่มีความรูทางกฎหมายมาบาง จึงไดทําการตัดหรือเพ่ิมขอความ

บางสวนของสัญญาในลักษณะที่เปนกลาง เพ่ือที่จะใหทางสังกัดน้ันยอมรับไดเพราะหากย่ืนหรือ

เรียกรองขอสัญญาในบางสวนมากเกินไป อาจนํามาซึ่งความไมพอใจของคายได โดยตัวคุณแมเองเปน

3 สัมภาษณ เบญจวรรณ สนธิไชย, มารดาและผูจัดการนักแสดง, 6 มีนาคม 2558. 
. 
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เพียงผูทราบรายละเอียดอยางถี่ถวน โดยที่คุณวิวมิไดอานสัญญากอนเขาทําสัญญา มีเพียงทราบ

รายละเอียดขั้นพ้ืนฐานบางเล็กนอยเทาน้ัน 

ผูเขียนไดสัมภาษณนักแสดงอีกทานหน่ึง คือ คุณสิรินทร กอเกียรติ 200

4 นักแสดงบทนํานางราย 

ไดกลาววา ในขณะทําสัญญา ผูอานและดูแลเรื่องสัญญาในการทําสัญญากับทางสังกัดน่ันคือคุณพอ  

โดยตนเองไมไดทราบสิทธิหรือขอจํากัดที่ลงลึกไปในสัญญาสักเทาใด ทราบแตเพียงสิทธิหรือขอปฏิบัติ

ขั้นพ้ืนฐานเทาน้ัน โดยผูที่อานสัญญาคือคุณพอ ซึ่งเปนทั้งผูจัดการนักแสดงและบิดา จึงคิดวาไมนาจะ

มีอะไรตองกังวลหากคุณพอน้ันพอใจกับขอสัญญาที่คายหยิบย่ืนให 

จากการสัมภาษณนักแสดงนางเอกอีกทานหน่ึง คุณปุณยาพร พูลพิพัฒน 201

5 นักแสดงนางเอก 

กลาววาตนไดเขาสูวงการบันเทิงดวยเวทีการประกวด โดยไดมีการทําสัญญาสองครั้ง คือการทําสัญญา

กับบริษัทที่จัดเวทีการประกวดและทําสัญญากับชองโทรทัศน ซึ่งในขณะน้ันเมื่อผานเขาสูเวทีการ

ประกวด ทางบริษัทที่จัดการประกวดจะดูแลนักแสดงทุกอยางเปรียบเสมือนผูจัดการดาราดวย ซึ่ง

ตอมาเมื่อตนไดรับการเสนอใหทําสัญญานักแสดงกับทางชอง ทางบริษัทเวทีการกระกวดจึงเปนผูที่

อานสัญญาให นักแสดงเองมิไดอานขอความในสัญญา มีเพียงแตการทราบสิทธิหรือขอปฏิบัติพ้ืนฐาน

เชน หามรับงานจากชองอ่ืน และสวนสัญญาคูฉบับก็ถูกจัดเก็บไวที่บริษัทการประกวด ตนเองไมไดเก็บ

รักษาสัญญาดวยตนเอง จึงจะเห็นไดวา นักแสดงสวนใหญมิไดมีความรูความเขาใจในดานกฎหมาย 

และพรอมทั้งไมไดอานสัญญาโดยละเอียดถี่ถวน ทําใหมิไดสงวนหรือพึงทราบสิทธิที่ตนตองโอนไป 

นางเอกสาวอีกทานหน่ึง202

6 ไดกลาววา เธอเองเขาวงการมาต้ังแตอายุเพียง 3 ขวบ โลดแลนอยู

ในวงการบันเทิงมากวา 20  ป ไดทําสัญญาแบบมีสังกัดหลายฉบับ เน้ือหาแตละฉบับ ตนเองก็มิไดเปน

ผูอานสัญญา จะมีผูปกครองโดยคุณแมเปนผูอานสัญญาและเขาทําสัญญาแทนต้ังแตเด็ก ตนเองเพ่ิงมี

โอกาสเขาทําสัญญาดวยตัวเองเมื่อไมกี่ปกอน ซึ่งเปนสัญญาใหเขารวมเพ่ือผูกพันเปนนักแสดงในสังกัด

หน่ึง ซึ่งพบวาเน้ือหาในสัญญามีเพียงแคกําหนดวา ระยะเวลาแหงสัญญามีอายุเทาใด และหากไปรับ

งานจางงานแสดงที่อ่ืนหรือตางคาย จะตองไดรับการพิจารณาจากชองกอน ขอกําหนดสัญญามิได

กําหนดสิทธิหรือหนาที่ประการอ่ืนใดที่นักแสดงและคายหรือสังกัดจะตองปฏิบัติตอกันหรือมี

4 สัมภาษณ สิรนิทร กอเกียรติ, นักแสดง, 6 มีนาคม 2558. 

5 สัมภาษณ ปุณยาพร พูลพิพัฒน, นักแสดง, 6 มีนาคม 2558. 

6 สัมภาษณ นักแสดงนางเอกชอง 7 ผูไมประสงคออกนาม, 6 มีนาคม 2558 
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ภาระหนาที่ตอกัน  และตนเองก็มิไดทักทวงเพราะรูสึกวา การที่สัญญามิไดมีเน้ือหาสาระสําคัญมาก ก็

อาจจะเปนผลดีตอตัวนักแสดงเองไดในอนาคต 

มีขอสัญญาในเรื่องของการโอนสิทธินักแสดงทุกประการใหกับฝายผูผลิตหรือผูจัด ซึ่งขอน้ี

เปนปญหาหน่ึงของการที่นักแสดงมิไดอานสัญญาใหละเอียดถ่ีถวน  ซึ่งในขอสัญญาน้ันจะระบุให

นักแสดงน้ันยินยอมที่จะโอนสิทธิของนักแสดงที่มีทุกประการใหแกคูสัญญา และใหโอนสิทธิเรียกรองที่

นักแสดงมีทั้งหมดหรืออาจจะมีในอนาคตพรอมทั้งสิทธิเรียกรองในเชิงพาณิชยทุกประการใหแก

นายจางหรือคูสัญญา โดยนักแสดงสวนใหญไมไดทราบอยางแทจริงวา สิทธิของนักแสดงนมีอะไรบาง

หรือสิทธิเรียกรองในเชิงพาณิชยทุกประการมีอะไรบาง และจะกระทบสิทธิของตนเองอยางไร 

เพียงแตเคาใหทําก็ทําตามๆกันไป น่ันเปนความคิดสวนใหญของนักแสดง  จึงทําใหนายจางหรือผูผลิต

กําหนดเน้ือหาสัญญาที่เปนการครอบคลุมสิทธิเรียกรองใหไดมากที่สุด ในการที่จะโอนสิทธิของ

นักแสดงและสิทธิเรียกรองในเชิงพาณิชยใหแกผูผลิตหรือคาย 

จากการศึกษาบทกฎหมายของตางประเทศ พบวาการคุมครองสิทธินักแสดงในประเทศไทย 

ไดรับความคุมครองเหมือนดังเชนการคุมครองของนักแสดงในสหรัฐอเมริกา  กฎหมายของ

สหรัฐอเมริกาไดใหความคุมครองไวในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิเพียงแตงานดนตรีกรรมเทาน้ัน นักแสดง

ในโทรทัศนจึงไมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิน้ี สิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ

สหรัฐก็ใหลิขสิทธ์ิตกอยูแกผูสรางสรรคงานวรรณกรรมเชนกฎหมายไทย สวนการพิจารณาความเปน

นายจางผูจะไดรับลิขสิทธ์ิ ก็ตองนําหลักพิจารณาความเปนสัญญาจางแรงงานเชนดังกฎหมายของไทย

เรา 

 กฎหมายลิขสิทธ์ิของไทยเรา มิไดบัญญัติหรือใหคําจัดความของคําวา “งานแสดง” แตไดให

ความหมายของคําวา “นักแสดง” เอาไวแทน ตางกับพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิของสหราชอาณาจักรที่

ไมไดใหคําจํากัดความของคําวา “นักแสดง” แตใหคําจํากัดความคําวา “งานแสดง”เอาไว ดังน้ันการที่

จะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ การออกแบบและสิทธิบัตรของอังกฤษ จึงตอง

พิจารณาจากงานแสดง ที่อยูในคําจํากัดความ ซึ่งหากพิจารณาจากคําจํากัดความ จึงเรียกไดวา

ครอบคลุมเกือบทุกกรณีแลว  

 กรณีการคุมครองสิทธินักแสดงของไทย มีลักษณะเหมือนดังเชนการคุมครองกฎหมายของ

สหรัฐ คือการมีกฎหมายลิขสิทธ์ิที่คุมครองนักแสดงในสิ่งบันทึกเสียง ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจาก

การใชสิ่งบันทึกเสียง แตไมรวมถึงสิ่งบันทึกการแสดงดานภาพและเสียง ซึ่งนักแสดงทางโทรทัศนเปน

การแสดงลงบนสิ่งบันทึกภาพและเสียง ทําใหนักแสดงโทรทัศนไมไดรับการคุมครอง เหมือนกันทั้งใน

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา จึงเกิดการผลักดันจากนักแสดงสองทานในสหรัฐอเมริกา ผลักดันให
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เกิดการจัดต้ังสมาคมนักแสดงภาพยนตรขึ้น ซึ่งหากศึกษาสมาคมนักแสดงภาพยนตร จะพบวาเปน

องคกรที่ไดถูกจัดต้ังมาจากรากฐานปญหาของการไมมีบทกฎหมายที่จะคุมครองนักแสดงไดเพียงพอ  

นักแสดงในสิ่งบันทึกภาพและเสียงไมไดรับการคุมครองจากการนําสิ่งบันทึกการแสดงดานภาพและ

เสียงไปหาประโยชนอยางไมมีที่สิ้นสุด นํามาซึ่งการขาดรายไดของนักแสดงในอเมริกา  ทําใหเกิดการ

วางงาน ผูชมไมจําเปนตองชมการแสดงสดอีกตอไป สามารถรับชมการแสดงจากที่ใดก็ไดผานการ

เผยแพรสูสาธารณชนทั้งแบบมีสายและแบบไมมีสาย จึงเกิดการรวมกลุมกันขึ้นของนักแสดง และดวย

ความรวมมือรวมในกันของนักแสดง ทําใหเกิดการรวมตัวที่สามารถสรางอํานาจการตอรองใหแก

นักแสดงไดเปนอยางดี  ทั้งน้ี ในยุคแรกของการจัดต้ังสมาคมนักแสดง  หนาที่หลักของสมาคม

นักแสดง คือการเจรจาตอรองตอกลุมนายจางในขณะทําสัญญาจางมิใหมีมาตรฐานการจางงานที่ตํ่า

กวาที่สมาคมนักแสดงภาพยนตรต้ังเอาไว และหากนักแสดงผูที่เขาเปนสมาชิกของสมาคมเขาเปน

สมาชิกแลว  สมาคมมีกฎระเบียบบังคับที่แนนอนตายตัวและแข็งแรง หากสมาชิกคนใดไมปฏิบัติตาม 

ก็อาจถูกลงโทษถึงขั้นไลออก ซึ่งเปนการรวมกลุมรวมใจกันอยางมาก เพราะการต้ังองคกรเชนน้ี หาก

นักแสดงมิรวมมือกัน องคกรหรือสมาคมจะไมสามารถดําเนินการตอไปไดเพราะขาดความสามัคคี   

ตอมาสมาคมนักแสดงมีหนาที่พิเศษเพ่ิมขึ้น  ซึ่งผูเขียนเห็นวาเปนหนาที่ที่สําคัญอีกอยางหน่ึง

ของการบังคับสิทธิแกนายจาง  น่ันคือการทําหนาที่เปนตัวกลางในการจัดเก็บคาตอบแทนจากการใช

สิ่งบันทึกการแสดงในเชิงพาณิชย  ทําใหนักแสดงผูมีสวนรวมในงานสรางสรรค ไดมีสวนในการที่จะ

ไดรับคาตอบแทนจากการที่นายจาง นํางานของตนไปใชเพ่ือหาประโยชนแบบไมจํากัดจํานวน การที่

นักแสดงไดรับคาตอบแทน ทําใหนักแสดงน้ันยังคงมีรายไดอยางตอเน่ือง แมเขาจะแกลงแลวก็ตาม 

และการที่มีตัวแทนในการจัดเก็บทําใหนายจางน้ันยากที่จะบายเบ่ียงในการจายเงินคาตอบแทน  สราง

ระเบียบบังคับที่เปนแบบแผนและไดผลมากกวาการออกเปนกฎหมาย  เปนผลจากความรวมมือรวม

ใจกันของนักแสดงเอง นักแสดงของไทยเองจึงควรนําเอาการรวมตัวกันของนักแสดงอเมริกาน้ีมาเปน

กรณีศึกษา และผลักดันใหเกิดการรวมกลุมกันของนักแสดงที่มีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 

 

5.2 ปญหาชอจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางาน 

 จากการศึกษาขอกําหนดในสัญญาจางนักแสดง พบความไมเปนธรรมในขอกําหนดสัญญา

เรื่องขอจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางาน จากการสัมภาษณนักแสดงหลายทานที่ทํางานอยูใน

วงการบันเทิงและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในการดูแลนักแสดงประจําสังกัด ทุกทานใหความเห็น

เหมือนกันวา นักแสดงทุกคนทราบดีวาการเขาทําสัญญากับทางชอง คายหรือสังกัด คือการเขาทํา

สัญญาผูกพันตนเปนนักแสดงในสังกัด ยอมตองผูกมัดตัวนักแสดงใหไมสามารถไปรับงานจางงานแสดง
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ในตางคายหรือในชองคูแขงได ขอสัญญาลักษณะน้ีเปนขอกําหนดสัญญาพ้ืนฐานที่นักแสดงและ

ผูจัดการดารา ทราบดีถึงการถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางาน แตกระน้ันแลว นักแสดงและ

ผูจัดการดาราก็สมัครใจเขาทําสัญญาเพ่ือเปนนักแสดงในสังกัด จากการสัมภาษณนักแสดงที่อยูใน

วงการมาเปนเวลาหลายป ทุกทานมีความเห็นที่เหมือนกันวา ในชวงแรกของการเขาสูวงการบันเทิง  

นักแสดงเกือบทุกทานลวนตองการที่จะเขาทําสัญญากับทางคายหรือทางสังกัด เพ่ือเปนเครื่องการันตี

การมีผลงานหรือมีงานจางงานแสดงอยางแนนอน เน่ืองจากตอนแรกเริ่ม นักแสดงยังไมมีช่ือเสียง ทั้ง

ยังไมมีความรูหรือไมเคยมีประสบการณในการทํางาน  อีกทั้งการทํางานในวงการน้ันเปนวิชาชีพอยาง

หน่ึง ทําใหไมอาจทราบถึงวิธีการทํางานที่แทจริงของนักแสดงได หากมิไดเขามาทํางานเขามาสัมผัส

วงการบันเทิงดวยตาของตนเอง ไมสามารถอานศึกษาหรือคนควาวิธีการทํางานที่แทจริงของนักแสดง

ได  ตองใชตัวเองและประสบการณการทํางานจริงเทาน้ันจึงจะรู  นักแสดงทุกคนเมื่อครั้งแรกเริ่มน้ัน 

ยังไมมีความรูในเรื่องของการดูแลภาพลักษณหรือการดูแลตนเองใหเปนนักแสดงที่ดีประกอบกับการ

ไมมีสังกัด ทําใหดูเปนเร่ืองยากในการที่จะมีผลงานตอเน่ืองออกสูสายตาประชาชน  ดังน้ันนักแสดง

แรกเริ่มเพ่ิงเขาสูวงการบันเทิงจึงเต็มใจและอยากเขาทําสัญญาเปนนักแสดงในสังกัดทั้งสิ้น แมวา

สัญญานักแสดงฉบับตางๆที่คายหรือสังกัดหยิบยื่นใหน้ันจะมีขอผูกมัดมากเทาใดก็ตาม นักแสดงก็เต็ม

ใจที่จะเขารับการผูกพันตนตามสัญญา ดวยเหตุเพราะอยากมีช่ือเสียงและอยากโลดแลนอยูในวงการ

บันเทิง และความไมรูถึงสภาพของการทํางานที่แทจริงของการทํางานในฐานะนักแสดง 

 แตเมื่อเขามาสูวงการบันเทิงไดเปนระยะเวลาหน่ึง สิ่งที่นักแสดงเห็นเปนปญหาสําคัญ

ประการหน่ึงของนักแสดงแบบมีสังกัด  น่ันคือการที่ขอสัญญานักแสดงแบบมีสังกัด ไมไดกําหนดงาน

หรือกําหนดเงินเดือน หรือกําหนดคาตอบแทนที่นักแสดงพึงไดจากการแสดง ซึ่งในสัญญานักแสดง

เกือบทุกฉบับ มักไมไดกําหนดปริมาณงานและคาตอบแทนเอาไวในสัญญา มีเพียงแตขอกําหนดใน

เรื่องของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางาน  ไมใหนักแสดงไปรับงานจากตางคายหรือตางสังกัด 

หรือการจะรับงานใดตองเปนดุลยพินิจของคายหรือสังกัดเทาน้ัน นักแสดงตามสัญญาไมมีสิทธิเลือกรับ

งานเอง แตเมื่อตัวนักแสดงเองไดเต็มใจแสดงเจตนาเขาทําสัญญาเปนนักแสดงในสังกัดไปแลวต้ังแตตน 

และไมไดมีการทักทวงหรือตอรองในเรื่องการกําหนดปริมาณงานหรือคาตอบแทนที่นักแสดงจะได

เอาไว ทําใหการที่จะคาดเดาวานักแสดงเองจะไดรับงานหรือไดรับคาตอบแทนมากนอยเพียงใดใน

อนาคต ไมสามารถคาดหมายไดเลย เพราะอาชีพนักแสดงขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูชม ไดรับการ

ตอบรับที่ดีจากประชาชน ไดรับบทบาทตัวละครที่ดีที่เหมาะสมกับตัวนักแสดง และนักแสดงต้ังใจ

ทํางานและถายทอดผลงานออกมาไดดี ประชาชนรักใคร นักแสดงผูน้ันก็จะไดรับความไววางใจจาก

ผูใหญ ก็ยอมจะมีผลงานออกมาไมขาดชวง แตถาหากผลงานของนักแสดง ไมไดเปนที่ยอมรับของ

ประชาชนมากนัก หรือไมไดรับความนิยมเทาใดนัก นักแสดงผูน้ันก็อาจมีผลงานการแสดงนอยหรือใน
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บางปอาจไมมีเลยก็วาได  ทําใหนักแสดงผูที่ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามสัญญา ไม

สามารถไปรับงานจางงานแสดงที่อ่ืนได ทําใหไมมีรายไดจากทางอ่ืน  หากคายไมหยิบย่ืนงานแสดงให 

ทําใหนักแสดงจํานวนมากประสบปญหาการไมมีรายไดตอเน่ือง สงผลกระทบตอนักแสดงเปนอยาง

มาก ทําใหนักแสดงรุนใหญหรือนักแสดงรุนพ่ีที่กาวเขาสูวงการมานานกวามองวา  การทําสัญญากับ

คายหรือสังกัด นาจะเหมาะกับนักแสดงหนาใหมที่เพ่ิงเขาสูวงการบันเทิง เพราะคายหรือสังกัดจะทํา

หนาที่คอยดูแลนักแสดงมิไดเพียงแคการบริหารงานจางงานแสดง แตยังรวมไปถึงเรื่องภาพลักษณ 

การวางตัว การแตงตัวรวมไปถึงรูปรางหนาตาพรอมทั้งพัฒนาศักยภาพใหนักแสดงเติบโตเปนนักแสดง

ที่มีคุณภาพ  อีกประการหน่ึงคือการขาดรายไดเน่ืองจากงานแสดงที่คายมอบใหนอยลงเน่ืองจาก

จํานวนนักแสดงหนาใหมเพ่ิมขึ้นแตปริมาณงานจางงานแสดงยังคงเทาเดิม เกิดปญหาปริมาณงานไม

เพียงพอที่จะใหนักแสดงทุกคนในสังกัดมีงานแสดงอยางทั่วถึง จึงทําใหเกิดการขาดรายไดของ

นักแสดง  ดังน้ันนักแสดงรุนพ่ีจึงเห็นวา นักแสดงที่เหมาะกับการทําสัญญาเปนนักแสดงในสังกัด

เหมาะกับนักแสดงหนาใหมที่เพ่ิงเขาสูวงการบันเทิง  ไมเหมาะกับนักแสดงรุนเกาที่ทราบถึงระบบการ

ทํางานของวงการบันเทิงแลว มีประสบการณมายาวนาน เรียกไดวาช่ัวโมงบินสูง สามารถวางตน 

ประพฤติตนเปนนักแสดงที่ดีได สามารถพัฒนาศักยภาพบุคคลิกภาพของตนเองโดยไมตองใหคายหรือ

สังกัดดูแล แตนักแสดงหนาใหมยังขาดประสบการณ จึงควรมีคายเปนผูดูแลช้ีแนะ จึงมีความเห็น

เหมือนกันวา  นักแสดงแบบมีสังกัดน้ันเหมาะกับนักแสดงหนาใหม แตสําหรับนักแสดงรุนเกาหรือรุน

พ่ีที่โลดแลนในวงการบันเทิงมายาวนานกวาเหมาะสําหรับการเปนนักแสดงอิสระ 

 มากไปกวาน้ี นักแสดงทุกทานที่ผูเขียนไดสัมภาษณยังคงมีความเห็นเหมือนกันในเรื่องการ

กําหนดคาตอบแทนและปริมาณงานที่แนนอนในสัญญา วาในสัญญานักแสดงนาจะมีการระบุ

คาตอบแทนและจํานวนงานเอาไวอยางชัดเจน  เพ่ือใหนักแสดงไดทราบถึงคาตอบแทนหรือรายไดที่

นักแสดงจะพึงไดรับในอนาคต  อาจไมตองมีปริมาณที่มากจนเปนการผูกมัดคายหรือสังกัดมากเกินไป 

แตมีความสมควรเพ่ือที่จะไดเปนมาตรฐานข้ันตํ่าวา  ตอปหรือตลอดอายุสัญญาที่สัญญาผูกพันตอกัน

น้ัน นักแสดงจะมีรายไดประมาณเทาใดเพ่ือนักแสดงจะไดจัดการบริหารคาใชจายของตนเองไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางานที่ตองตามกฎหมาย สามารถทําไดและผูกพันให

ลูกจางตองทําตามคําสั่ง โดยคําสั่งของนายจางในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพการทํางาน จะตองเปนไป

เพ่ือประโยชนของธุรกิจนายจางเปนสําคัญและจะตองไมขัดตอสัญญาจางแรงงาน ไมขัดตอกฎหมาย 

ไมขัดตอขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ไมขัดตอหลักความสงบเรียบรอยของประชาชน ไมขัดตอหลัก

ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมเปนการพนวิสัย ไมขัดตอหลักสุจริตและปกติประเพณี ไมขัดตอหลัก
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7  แตในทางตรงกันขาม 

หากเปนคําสั่งจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางานโดยมิไดเปนไปเพ่ือประโยชนในทางธุรกิจของ

นายจาง แตเปนไปเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือประโยชนประการอ่ืน มิไดเปนไปเพ่ือประโยชนใน

ทางการที่จางแตอยางใด คําสั่งของนายจางกรณีน้ียอมไมใชคําสั่งที่เปนโมฆะแตอยางใด แตเปนคําสั่ง

ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ตามนัยแหงมาตรา 583 ลูกจางมีสิทธิปฏิเสธไมปฏิบัติตามได204

8 

กรณีการใชอํานาจบังคับบัญชาของนายจางอันไมชอบดวยกฎหมายที่ไมถึงขนาดตกเปนโมฆะ 

ไดแก การที่นายจางใชอํานาจบังคับบัญชาออกระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือออกคําสั่ง

โดยขัดตอสัญญาจางแรงงาน ขัดตอขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เปนการใชอํานาจบังคับบัญชาที่ไมได

เปนไปเพ่ือประโยชนแกธุรกิจของนายจาง เปนตน205

9 กฎหมายบัญญัติใหคําสั่งหรือขอสัญญาจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพประกอบอาชีพการงานอันขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยอม

ตกเปนโมฆะตามมาตรา 150 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมจําเปนตองยกคําสั่งหรือขอสัญญา

น้ันมาพิจารณากฎหมายมาตราอ่ืนอีก ไมมีสภาพบังคับมาต้ังแตแรก แตหากเปนคําสั่งที่มิไดถึงขนาด

เปนโมฆะมาต้ังแตตน กฎหมายเขามาเยียวยาความไมเปนธรรมดวยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวา

ดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปน

ธรรม พ.ศ.2540  ไดกําหนดใหขอตกลงจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานที่ไมตก

เปนโมฆะ แตเปนขอตกลงที่ทําใหผูถูกจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพตองรับภาระมากกวาที่จะพึงคาดหมาย

ไดตามปกติ ใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทาน้ัน 206

10 โดยมาตรา 5 

กําหนดเอาไวอยางชัดเจน ใหใชบังคับเฉพาะกรณีของขอตกลงจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางานที่

ไมตกเปนโมฆะเทาน้ัน ดังน้ันจึงตองพิจารณากอน วาขอตกลงจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางานน้ัน

ตกเปนโมฆะตามมาตรา 150 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือไม หากไมตกเปนโมฆะ จึงนํา

7 พิชญา ศรีณรงค, “การควบคุมสญัญาจางแรงงานและอํานาจบังคับบัญชาของนายจาง”, 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2557) น. 141. 
8 เพ่ิงอ้าง น. 141. 

9 เพ่ิงอาง, น. 140. 

10 มาตรา 5 พระราชบัญญัติขอสัญญาไมเปนธรรม พ.ศ.2540 “ขอตกลงจํากัดสิทธิหรือ

เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือการทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการคาหรือ

วิชาชีพซึ่งไมเปนโมฆะ แตเปนขอตกลงที่ทําใหผูถูกจํากัดสทิธิ หรือเสรีภาพตองรับภาระมากกวาที่จะ

พึงคาดหมายไดตามปกติ ใหมีผลบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทาน้ัน” 
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มาตรา 5 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540  มาปรับใช ใหศาลสามารถปรับ

ลดขอสัญญาน้ันใหมีผลเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทาน้ัน 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน อาจแบงไดเปน 2 ลักษณะ 

คือ 1.) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานขณะอยูในระยะเวลาแหงสัญญา และ 

2.) การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานภายหลังการเลิกสัญญา 

 

5.2.1 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานขณะอยูในระยะเวลาแหง

สัญญา 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานขณะอยูในระยะเวลาแหงสัญญา 

หมายถึง คําสั่งหรือขอบังคับของนายจางที่บังคับใหลูกจางหรือคูสัญญาตองปฏิบัติขณะผูกพันกันตาม

สัญญา ขอจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานน้ันตองไมตกเปนโมฆะตามมาตรา 

150 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และจะตองเปนขอจํากัดสิทธิและเสรีภาพเพียงเทาที่

เหมาะสมเทาน้ัน ทั้งน้ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนในทางธุรกิจของนายจางและจะตองไมเปนการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพที่มากเกินควร ไมทําใหคูสัญญาอีกฝายตองรับภาระมากเกินกวาจะพึงคาดหมายได  

หากเปนคําสั่งจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานที่มากเกินสมควรหรือสรางภาระ

อันเกินคาดหมายไดแกคูสัญญา กฎหมายมอบความคุมครองเอาไวใหแกลูกจางหรือคูสัญญาผูตอง

รับภาระอันเกินคาดหมายได โดยแบงการอํานาจของกฎหมายตามลักษณะของสัญญา คือ 1.) หาก

เปนกรณีลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน (กรณีนักแสดงแบบมีสังกัด) จะไดรับความคุมครองภายใต

ระบบกฎหมายแรงงาน ตกอยูภายใตอํานาจของมาตรา 14/1 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 254111 โดยศาลสามารถสั่งใหคําสั่งของนายจางหรือขอบังคับการทํางานที่ไมเปนธรรม ใหมีผล

เทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณี  2.) หากเปนกรณีลูกจางตามสัญญาจางทําของ (กรณีนักแสดง

อิสระ) จะไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายขอสัญญาไมเปนธรรม ตกอยูภายใตอํานาจของมาตรา 5 

แหงพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ใหศาลสามารถสั่งใหขอสัญญาน้ันมีผล

เพียงเทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณี 

11 มาตรา 14/1 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  “สญัญาระหวางนายจางและ

ลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบหรือคําสั่งของนายจางที่ทําใหนายจางไดเปรียบลูกจาง

เกินสมควร ใหศาลมีอํานาจสัง่ใหสัญญาจาง ระเบียบ หรือคําสั่งน้ันมีผลใชบังคับเทาที่เปนธรรมและ

พอสมควรแกกรณี” 
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5.2.2 การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานภายหลังการเลิกสัญญา 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานภายหลังการเลิกสัญญา คือคําสั่งที่

นายจางหรือคูสัญญา สั่งบังคับจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางาน ใหมีผลภายหลังการเลิกสัญญา 

ยกตัวอยางเชน การที่นายจางมีขอจํากัดสิทธิเสรีภาพในการทํางาน ไมใหลูกจางไปทํางานในธุรกิจที่มี

ลักษณะประเภทเดียวกันเปนเวลา 2 ป ขอกําหนดเชนน้ีเปนขอจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบ

อาชีพการงานภายหลังการเลิกสัญญา มีตัวอยางคําพิพากษาฎีกา อาทิเชน 

คําพิพากษาฎีกาที่ 4368/2549 สัญญาที่มีขอหามลูกจางที่พนจากการเปนลูกจางไปทํางาน

กับนายจางอ่ืนใดที่ประกอบธุรกิจการคาลักษณะเดียวกับนายจางเดิม อันเปนการแขงขันและแสวงหา

ประโยชนน้ัน เปนสัญญาตางตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชนของคูกรณีที่เปนไปโดยชอบ มีผล

บังคับได สวนขอหามโดยไมมีกําหนดเวลาไวเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของลูกจางใหตองรับภาระมาก

เกินไปศาลแรงงานกําหนดใหมีผลบังคับไดเพียง 2 ปนับแตวันผลจากการเปนลูกจางจึงชอบแลว208

12 

คําพิพากษาฎีกาที่ 2876/2557 จําเลยทํางานในตําแหนงผูชวยผูจัดการมีหนาที่จัดเตรียมถาน

หินตามคําสั่งซื้อและจัดสงสินคาตามที่ไดรับมอบหมายจากโจทก ไมใชหนาที่สําคัญที่จะมีผลกระทบ

กระเทือนตอการดําเนินกิจการของโจทกหรือกอใหเกิดความเสียหายแกโจทกอยางมาก ขอสัญญาที่

หามจําเลยเขาทํางานกับนายจางอ่ืนใดที่ประกอบธุรกิจประเทศเดียวกันมีลักษณะแขงขันกับโจทก

ภายในระยะเวลาถึง 2 ป หลังจากพนสภาพการเปนลูกจางของโจทก เปนขอตกลงที่เปนไปเพ่ือรักษา

ผลประโยชนแกนายจางเพียงลําพังฝายเดียวและเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของจําเลยใหตองรับภาระ

มากเกินไป ที่ศาลแรงงานกําหนดใหมีผลใชบังคับไดเพียง 1 ป เทาที่กําหนดไวในสัญญาจางแรงงาน

ฉบับเดิมที่ทําไวต้ังแตวันที่โจทกเขาทํางานน้ันจึงชอบแลว209

13  

ดังน้ัน ขอจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานที่มิไดตกเปนโมฆะมาต้ังแตตน

ตามมาตรา 150 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  หากเปนคูสัญญาตามสัญญาจางแรงงาน (กรณี

นักแสดงแบบมีสังกัด) ก็จะไดรับความคุมครองตามมาตรา 14/1 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 ใหศาลสามารถสั่งใหขอสัญญาหรือคําสั่งหรือขอบังคับของนายจางที่ทําใหลูกจางตองไดรับ

ภาระเกินคาดหมายได มีผลเพียงเทาที่เปนธรรมและสมควรเทาน้ัน แตหากเปนสัญญาจางทําของ 

12 พิชญา ศรีณรงค, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น. 148. 

13 เพ่ิงอาง 
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(กรณีนักแสดงอิสระ) ยอมเปนไปตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.

2540 ใหศาลสามารถสั่งใหขอสัญญาน้ันมีผลเพียงเทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณี 

สําหรับปญหาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางานของนักแสดง ผูเขียนมีความเห็นวา 

ในทางการคาแลวนักแสดงเองเขาใจการแขงขันกันในการตลาดและยอมรับการถูกจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพในการทํางานไดในขอบเขตที่พอสมควรแกการแขงขันในเชิงธุรกิจเทาน้ัน  แตถึงกระน้ันแลว

นักแสดงก็อยากไดรับความยุติธรรมหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอาชีพดังเชนอาชีพอ่ืนเชนกัน 

นักแสดงควรจะทราบรายไดขั้นตํ่าของตนเอง แตอาชีพนักแสดงมิไดมีรายไดข้ันตํ่าดังเชนอาชีพทั่วไป  

คาตัวหรือคาตอบแทนที่นักแสดงจะไดขึ้นอยูกับความไมแนนอนและนํ้าใจที่ผูผลิตจะหยิบย่ืนให พรอม

ทั้งคาตอบแทนจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับระดับช่ือเสียงหรือความดังหรือประสบการณการทํางาน

รวมดวย ดังน้ันผูเขียนเห็นวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพสําหรับนักแสดงแบบมี

สังกัดสามารถกระทําได แตตองอยูในความสมควรและควรตอบแทนนักแสดงที่ถูกจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพในการทํางานดวยการกําหนดปริมาณงานขั้นตํ่าหรือคาตอบแทนขั้นตํ่าใหแกนักแสดงเพ่ือ

สรางกําลังใจและความมั่นคงใหแกนักแสดงดวย แตหากมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการทํางานที่มาก

เกินควร  กฎหมายขอสัญญาที่ไมเปนธรรมจะเขามามีบทบาทในการเยียวยาความเสียหายใหแก

นักแสดง โดยใหอํานาจศาลในการปรับลดขอสัญญาอันจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพการ

งานที่มากเกินไป ใหมีผลเทาที่จําเปนและสมควรแกกรณี 

 

5.3 ปญหาการเลิกและการตออายุสัญญา 

ปญหาการเลิกสัญญาและการตออายุสัญญาเปนประเด็นปญหาที่สําคัญอีกประการหน่ึง 

เพราะสัญญาน้ันยอมตองกําหนดระยะเวลาที่แนนอน เพ่ือใหคูสัญญาไดทราบระยะเวลาแหงสิทธิและ

หนาที่ที่พึงมีตอกันตามสัญญา  สัญญานักแสดงเปนสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเอาไว วา

นักแสดงมีหนาที่ที่จะตองผูกพันตอคายหรือสังกัดเปนระยะเวลานานเทาใด หรือถาหากเปนสัญญา

วาจางนักแสดงในการแสดงเปนเร่ืองๆไปหรือเปนสัญญารับจางเปนแบบโฆษณาก็ดี จะมีการกําหนด

ระยะเวลาที่แนนอนเอาไว เพ่ือใหคูสัญญาทั้งสองฝายทราบถึงสิทธิและหนาที่ที่จะตองพึงมีและปฏิบัติ

ตอกันภายใตระยะเวลาแหงสัญญา จากการศึกษาสัญญานักแสดงที่ผูเขียนไดรวบรวมขึ้นจากสัญญา

นักแสดงที่ใชในปกติวงการบันเทิง สัญญานักแสดงสวนใหญจะระบุเหตุแหงการเลิกสัญญาโดยฝาย

นายจางหรือผูวาจางเอาไวอยางชัดเจน แตมักไมระบุขอกําหนดการเลิกสัญญาโดยฝายนักแสดงเอาไว 

หรือหากกําหนดไวก็เปนการกําหนดเอาไวอยางกวางๆ อาทิเชน “...ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึง

ผิดสัญญาคูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการแสดงเจตนาไปยังคูกรณี อีกฝายหน่ึงเปน
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ลายลักษณอักษร”210

14 การเลิกจางหรือการสัญญาที่จะสามารถทําไดจะตองเปนการเลิกสัญญาโดยชอบ

ดวยกฎหมาย หากคําสั่งแหงการเลิกสัญญาน้ันมิชอบ ศาลสามารถสั่งใหคําสั่งน้ันมีผลเทาที่เปนธรรม

และบังคับไดเทาที่จําเปนเทาน้ัน ยกตัวอยาง เชน  

กรณีที่นายจางไดทําสัญญาจางกับลูกจางซึ่งเปนพนักงานขาย โดยกําหนดใหลูกจางตองทํา

ยอดขายใหไดตามจํานวนที่นายจางกําหนดเอาไว ซึ่งไดกําหนดยอดดังกลาวไวสูงจนเกินไป เชน ตอง

ขายเคร่ืองปร้ินเตอรใหไดยอดไมตํ่ากวา 1,000,000 บาทตอเดือน หากลูกจางทํายอดไมถึงจะถือวา

ลูกจางไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน นายจางสามารถเลิกจางลูกจางได กรณีน้ีเปนลักษณะของ

สัญญาจางที่ไมเปนธรรม ศาลสามารถเขามาชวยเยียวยาความไมเปนธรรมได211

15  

ตัวอยางกรณีนายจางออกคําสั่งหามมิใหลูกจางในกิจการไปทําประกอบอาชีพเสริมใดๆ หาก

ลูกจางผิดคําสั่งจะเลิกจางลูกจางทันที คําสั่งเชนน้ี เปนคําสั่งโดยมิชอบดวยกฎหมาย ไมสามารถ

กระทําได ศาลสามารถปรับลดหรือใหสภาพของคําสั่งมีผลเทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณี  

ตัวอยางกรณีของนักรองที่นายจางไดออกคําสั่งหามไมใหลูกจางซึ่งเปนนักรองไปรองเพลงใน

งานอ่ืนใดทุกลักษณะ หากนักรองผิดขอสัญญาจะเปนเหตุใหนายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดทันที 

ยอมเปนขอสัญญาอันไมเปนธรรม เพราะหากลูกจางขึ้นรองเพลงในงานสังสรรคสวนตัว งานวันเกิด

หรือรองเพลงในงานแตงงานของญาติหรือเพ่ือนสนิท ยอมเปนเหตุใหนายจางเลิกจางไดทันที ศาล

สามารถสั่งใหคําสั่งอันไมเปนธรรมน้ีมีผลเพียงเทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณี 

ดังน้ันหากเปนการเลิกจางอันไมเปนธรรมตามสัญญาจางแรงงาน (กรณีนักแสดงแบบมีสังกัด) 

จะตองตกอยูภายใตมาตรา 49 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.

252216  สวนสัญญาจางทําของ (กรณีนักแสดงอิสระ) การเลิกสัญญาจะแตกตางจากสัญญาจาง

14 ภาคผนวก ข ขอ 14 หนา 152 

15 พิชญา ศรีณรงค, อางแลว เชิงอรรถที่ 7, น. 149 

16 มาตรา 49 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 “การ

พิจารณาคดีในกรณีนายจางเลิกจางลูกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาการเลิกจางลูกจางผูน้ันไมเปนธรรม

ตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจสั่งใหนายจางรับลูกจางผูน้ันเขาทํางานตอไปในอัตราคาจางที่ไดรับใน

ขณะที่เลิกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาลูกจางกับนายจางไมอาจทํางานรวมกันตอไปได ใหศาลแรงงาน

กําหนดจํานวนคาเสียหายใหนายจางชดใชใหแทนโดยใหศาลคํานึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาการ
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แรงงาน โดยกฎหมายไมใชคําวา “เลิกจาง” แตจะใชคําวา “เลิกสัญญา” โดยผูวาจางสามารถแสดง

เจตนาใหสัญญาจางทําของสิ้นสุดลงได แตกตางจากการที่นายจางเลิกจางตามสัญญาจางแรงงาน การ

แสดงเจตนาใหสัญญาจางทําของสิ้นสุดลง สามารถทําไดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 605 ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิยวาดวยสัญญาจางทําของ 213

17 มาตรา 605 ใหสิทธิเฉพาะผูวาจางเทาน้ัน โดย

ผูวาจางตองจายคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากการเลิกสัญญาน้ัน โดยประเด็น

พิจารณาอยูตรงที่ การเลิกสัญญาโดยผูวาจางน้ันไดจายคาสินไหมทดแทนหรือไม  หรือใหคาสินไหม

อยางไมสมเหตุสมผลหรือนอยมากเกินสมควร ก็จะเขาขายสัญญาไมเปนธรรมเพราะทําใหผูรับจาง ถูก

ตัดสิทธิที่กฏหมายกําหนดหรือคาสินไหมทดแทนนอยลงกวาที่ควรจะได  หากมีประเด็นการเลิกสัญญา

โดยไมเปนธรรม จะไดรับความคุมครองดวยระบบกฎหมายขอสัญญาที่ไมเปนธรรม ใหศาลสามารถสั่ง

ใหขอสัญญาน้ันมีผลเพียงเทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณี 

เรื่องการตออายุสัญญา สัญญานักแสดงแบบมีสังกัดสวนใหญมักกําหนดใหสัญญานักแสดงมี

ผลการตอสัญญาไปโดยปริยายหากนักแสดงไมแจงความประสงคที่จะไมตออายุสัญญาหากสิ้นสุด

ระยะเวลาตามสัญญา ยกตัวอยางเชน  “...เมื่อครบกําหนดระยะเวลา...ศิลปน...ไดตกลงกันใหสัญญา

ฉบับน้ีมีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ....ป เวนแต...คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไมประสงคที่จะตออายุ...ให

คูสัญญาฝายน้ันแจงความประสงค...ใหอีกฝายหน่ึงทราบเปนลายลักษณอักษรกอนครบกําหนด

ระยะเวลาที่สัญญาจะสิ้นสุดเปนการลวงหนาไมนอยกวา  60 (หกสิบ) วัน” จากตัวอยางขอสัญญา

ดังกลาว เปนการกําหนดใหนักแสดงมีหนาที่ที่จะตองแจงใหคายหรือสังกัดทราบลวงหนาถึงการไมพึง

ประสงคตอสัญญา ซึ่งหากพิจารณาแลว การตอสัญญาคือการแสดงเจตนาคร้ังใหมที่จะทําสัญญากัน

ใหมเมื่อสัญญาเกาสิ้นสุดลง ตองมีการเสนอหรือสนองเจตนากันใหมเพ่ือใหสัญญาใหมเกิดขึ้น  แตการ

กําหนดวา การสิ้นสุดของสัญญาใหหมายถึงการเกิดข้ึนใหมของสัญญาอีกคร้ังหน่ึง ผูเขียนเห็นวาเปน

การไมเปนธรรมนัก ซ้ํายังเปนหนาที่ของนักแสดงเองที่จะตองแจงใหทราบกอนลวงหนาวาตนเองไม

ประสงคที่จะใหสัญญามีผลผูกพันตอ ทั้งๆที่ในความเปนจริงแลว หากระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดลง 

ทํางานของลูกจาง ความเดือดรอนของลูกจางเมื่อถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจางและเงินคาชดเชย

ที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ ประกอบการพิจารณา” 

17 มาตรา 605 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “ถาการที่จางยังทําไมแลวเสร็จอยูตราบ

ใด ผูวาจางอาจบอกเลิกสัญญาได เมื่อเสียคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับจางเพ่ือความเสียหายอยางใด 

ๆ อันเกิดแตการเลิกสัญญาน้ัน” 
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ก็ควรเปนการสิ้นสุดของสัญญาฉบับน้ันเพียงเทาน้ัน หากตองการประสงคจะทําสัญญากันใหม ก็เปน

เรื่องของการแสดงเจตนากันใหม และดวยสภาพของสัญญานักแสดงในสังกัดเปนสัญญาที่มีกําหนด

ระยะเวลายาวนาน เมื่อเวลาผานไป อาจมีการเปลี่ยงแปลงแหงปจจัยตางๆ นักแสดงและคายหรือ

สังกัดควรตกลงแสดงเจตนากันใหมดวยเชนกัน เพ่ือใหขอสัญญาน้ันเหมาะแกเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง

ตามยุคตามสมัยดวย  ดังน้ันการกําหนดขอสัญญาใหอายุแหงสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อใด ใหถือเปนการตอ

สัญญาใหมโดยปริยายน้ัน ผูเขียนเห็นวา จริงอยูที่กฎหมายน่ันมิไดกําหนดใหขอสัญญาดังกลาวเปนขอ

สัญญาที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สามารถบังคับได เปนเรื่องของ

ปจเจกชนในการที่จะกําหนดเน้ือหาระหวางคูสัญญากันเองในสัญญา ขอสัญญาดังกลาวจึงมีผลผูกพัน

คูสัญญากันได  แตกระน้ันแลวเปนเรื่องของการที่นักแสดงไมมีอํานาจในการตอรองตอผูผลิตในขอ

สัญญา จึงตองจํายอมใหกําหนดขอสัญญาลักษณะน้ี อีกทั้งนักแสดงบางรายน้ันไมไดอานสัญญาอยาง

ละเอียดถี่ถวนดวยตนเอง หรืออานแตก็มิไดมีความรูความเขาใจภาษากฎหมาย จึงทําใหไมทราบหรือ

มิไดคาดหมายไดวาการกําหนดการตอสัญญาในลักษณะน้ี อาจเกิดความไมเปนธรรมในอนาคต ผูเขียน

จึงเห็นวา ขอสัญญาลักษณะน้ีอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมข้ึนในอนาคตเพราะเกิดจากการไมไดมี

การตกลงกันและไมไดมีการทําคําเสนอคําสนองขึ้นใหม แตสัญญาไดผูกมัดนักแสดงโดยปริยาย จึงเปน

ขอกําหนดสัญญาที่ไมเปนธรรม หากเกิดประเด็นขอพิพาทเกิดขึ้น ถาเปนลูกจางตามสัญญาจาง

แรงงาน (กรณีนักแสดงแบบมีสังกัด) ตกอยูภายใตอํานาจมาตรา 14/1 พระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ใหศาลสั่งใหคําสั่ง ระเบียบ หรือขอบังคับหรือขอสัญญาระหวางนายจางและ

ลูกจางน้ัน มีผลไดเทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณี แตหากเปนสัญญาจางทําของ (กรณีนักแสดง

อิสระ) จะตกอยูภายใตอํานาจพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 ใหอํานาจ

ศาลในการวินิจฉัยถึงความเปนธรรมและปรับลดความเปนผลของสัญญาไดเทาที่เปนธรรมหรือสมควร  

 

5.4 ปญหาการกําหนดเบี้ยปรับที่สูงเกินสวน 

เบ้ียปรับ คือคาเสียหายอยางหน่ึงที่คูสัญญาไดกําหนดกันไวลวงหนาในสัญญาในกรณีหากฝาย

ใดฝายหน่ึงไมชําระหน้ีหรือมิไดปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดทํากันไวในสัญญา  โดยเปนขอกําหนดใหสิทธิ

คูสัญญาอีกฝายในการที่จะริบหรือการที่จะเรียกเอาเบ้ียปรับเพ่ือการไมเปนไปตามสัญญาได  ซึ่งเบ้ีย

ปรับน้ันกฎหมายไดกําหนดในเรื่องเบ้ียปรับไวในมาตรา 379 พระราชบัญญัติวาดวยกฎหมายแพงและ

พาณิชย บัญญัติวา "ถาลูกหน้ีสัญญาแกเจาหน้ีวาจะใชเงินจํานวนหน่ึงเปนเบ้ียปรับเมื่อตนไมชําระหน้ีก็

ดี หรือไมชําระหน้ีใหถูกตองสมควรก็ดี เมื่อลูกหน้ีผิดนัดก็ใหริบเบ้ียปรับ ถาการชําระหน้ีอันจะพึงทํา

น้ันไดแกงดเวนการอันใดอันหน่ึง หากทําการอันฝาฝนมูลหน้ีเมื่อใด ก็ใหริบเบ้ียปรับเมื่อน้ัน"  ดังน้ัน

การกําหนดเบ้ียปรับน้ันสามารถกําหนดเอาไวในสัญญาได  แตขอเท็จจริงในสัญญาจางนักแสดงหลาย
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ฉบับพบวา ผูผลิตหรือนายจางน้ันมักจะมีการกําหนดเบ้ียปรับที่มีจํานวนสูงมากเอาไวกอ ทั้งน้ีอาจเพ่ือ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันมิอาจคาดหมายไดลวงหนา และอีกทั้งผูผลิตหรือนายจางตองการให

นักแสดงเกรงกลัวตอคาปรับ จะไดไมทําผิดขอสัญญาอันอาจกอใหเกิดความเสียหาย ซึ่งในความเปน

จริงแลว เบ้ียปรับที่ฝายนายจางกําหนดมีจํานวนที่สูงเกินสวนเมื่อเทียบกับคาความเสียหายจริงที่อาจ

เกิดขึ้น อาทิเชน  

“….ศิลปนยินดีที่จะชําระคาปรับใหแกผูวาจางครั้งละ 200,000 บาท...”214

18 

“...ศิลปนตกลงวาจะไมรับงานจางงานแสดงอันเกี่ยวกับธุรกิจดานบันเทิง....โดยไมผานการ

พิจารณาหรือจัดการดูแล.....เวนแตจะไดรับความยินยอม หากศิลปนไมปฏิบัติตาม...ใหถือวาศิลปน

เปนฝายผิดสัญญาและตกลงชําระคาปรับ...จํานวน 10 (สิบ) เทาของคาจางคาแสดง…รวมทั้ง

คาเสียหาย...ทั้งหมด”215

19 

จากตัวอยางขอสัญญาขางตน เห็นไดชัดวาเปนเบ้ียปรับที่กําหนดเอาไวสูงเกินสวน นักแสดง

ไมมีความสามารถในการชําระได หากเกิดประเด็นขอพิพาทข้ึน กฎหมายใหอํานาจศาลสามารถปรับ

ลดเบ้ียปรับอันสูงเกินสวนน้ันใหมีผลเพียงเทาที่เพียงพอและสมควรแกกรณีได โดยหากเปนสัญญาจาง

แรงงาน จะตกอยูภายใตมาตรา 14/1 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  ใหศาล

สามารถสั่งใหคําสั่งหรือขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางมีผลเพียงเทาที่เปนธรรมและสมควรแก

กรณี  หากเปนสัญญาจางทําของ จะตกอยูภายใตมาตรา 383 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 216

20 

กําหนดใหเบ้ียปรับที่สูงเกินสวนน้ัน ศาลสามารถสั่งใหปรับลดลงเปนจํานวนพอสมควรแกกรณีได  

18 โปรดดู ภาคผนวก ข ขอ 10 หนา 151 

19 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 7.2 หนา 146 

20 มาตรา 383 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “ถาเบ้ียปรับที่ริบน้ันสูงเกินสวน ศาลจะ

ลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควรเพียงใดน้ัน ทานใหพิเคราะหถึงทางได

เสียของเจาหน้ีทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน เมื่อไดใชเงิน

ตามเบ้ียปรับแลว สิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป” 
 

                                           



125 

 

5.5 ปญหาขอสัญญาอ่ืน 

จากการศึกษาสัญญานักแสดง ยังพบขอสัญญาอ่ืนๆอันมีลักษณะของความไมเปนธรรมใน

สัญญา อาทิเชน “ในกรณีศิลปนจะเดินทางไปตางประเทศ…ศิลปนจะตองแจงใหบริษัททราบกอน

ลวงหนา…อยางนอย 3 เดือนกอนการเดินทางและบริษัทจะ...พิจารณา...เหตุผลอันสมควรเปนกรณี

ไป”217

21  

“... ศิลปนขอรับรองวาการใดที่ผูจัดการสวนตัวหรือผูดูแลผลประโยชนไดกระทําไปใหถือ

เสมือนวาศิลปนเปนผูกระทําการเองทั้งสิ้น หากมีความเสียหายเกิดข้ึนศิลปนจะเปนผูรับผิดชอบ

ทั้งสิ้น”22 

“...นักแสดงตกลงยินยอมดําเนินการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ...รูปรางหนาตาของนักแสดงตาม

แนวทางที่...(คาย)...พิจารณาเห็นสมควร...”219

23 จากตัวอยางขอสัญญาขางตน ช้ีใหเห็นถึงสภาพของขอ

สัญญาไมเปนธรรม เมื่อเกิดเกิดขอพิพาทขึ้น หากเปนสัญญาจางแรงงาน (กรณีนักแสดงแบบมีสังกัด) 

ตกอยูภายใตมาตรา 14/1 โดยมีผลใหขอตกลงสัญญาจางหรือคําสั่งระหวางนายจางกับลูกจาง มีผลใช

บังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี และหากเปนสัญญาจางทําของ (กรณีนักแสดง

อิสระ) ตกอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมใหศาลสามารถสั่งใหขอสัญญาที่ไม

เปนธรรมน้ันมีผลเพียงเทาที่เปนธรรมและสมควรแกกรณี 

 

 

 

 

 

  

  

 

21 โปรดดู ภาคผนวก ฎ ขอ 4.2.6 หนา 184 

22 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 7.4 หนา 146 

23 โปรดดู ภาคผนวก ก ขอ 4.4 หนา 144 
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บทท่ี 6 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป 

 

 จากการศึกษาขอสัญญาในสัญญาจางนักแสดงจะพบลักษณะของขอสัญญาไมเปนธรรมใน

เรื่องของการกําหนดใหโอนสิทธินักแสดงทุกประการใหแกผูผลิตหรือนายจาง  ขอจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพในการทํางาน การเลิกสัญญาหรือตออายุสัญญาโดยปริยาย การกําหนดเบ้ียปรับที่สูงเกินสวน 

และขอสัญญาไมเปนธรรมอ่ืนๆ ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

 

1. ปญหาการกําหนดใหโอนสิทธิทุกประการในสิทธินักแสดง 

 จากการศึกษาขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนโดยการสัมภาษณนักแสดงและผูเกี่ยวของในการทําสัญญา

ระหวางนักแสดงกับคายหรือผูผลิต พบวาในสัญญาจางนักแสดงทั้งแบบมีสังกัดและสัญญาจาง

นักแสดงแบบเปนงานไปหรือสัญญาจางนักแสดงลักษณะจางทําของ สวนใหญแลวมีมักจะมีขอกําหนด

สัญญาใหนักแสดงโอนสิทธิทุกประการที่นักแสดงมีไปใหแกผูผลิตหรือคายโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โอน

ทุกสิทธิที่อาจมีไดทั้งในปจจุบันและอนาคต เมื่อนักแสดงไดทําสัญญาโอนสิทธินักแสดงใหแกผูผลิต

แลว ขอกําหนดสัญญาดังกลาวกฎหมายไมไดหามกระทําและขอสัญญาน้ันมิไดเปนขอสัญญาที่ขัดตอ

ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขอสัญญาดังกลาวจึงใชบังคับไดตามอิสระของ

เอกชนจะตกลงเขาทําสัญญา กฎหมายมิอาจเขาไปแทรกแซงปจเจกชนได ขอกําหนดสัญญาน้ีไดเขียน

ลงไวในสัญญาลายลักษณอักษรอยางชัดเจนโดยฝายผูจัดหรือคายจะไดจัดทําสัญญาลายลักษณอักษร

เอาไวลวงหนาในรูปแบบของสัญญาสําเร็จรูปและนํามาใชในการทําสัญญาวาจางงานกับนักแสดงไมวา

จะเปนนักแสดงแบบมีสังกัดหรือแบบไมมีสังกัด ซึ่งสัญญาสําเร็จรูปไดทําการรางขึ้นโดยฝายผูผลิตหรือ

คายซึ่งเปนผูมีอํานาจการตอรองทางเศรษฐกิจที่เหนือกวา ทําใหเกิดการกําหนดขอสัญญาอันไมเปน

ธรรมเกิดขึ้น โดยขอสัญญาที่กําหนดใหนักแสดงโอนสิทธิที่นักแสดงพึงมีทุกประการใหแกผูผลิตใน

สัญญาสําเร็จรูปทําใหนักแสดงซึ่งอาจสงวนสิทธิบางประการไวกับตน ไดโอนสิทธิทุกประการอันอาจมี

ไดใหแกผูผลิตทั้งหมด ไมวาจะเปนสิทธิที่นักแสดงพึงมีในปจจุบันและสิทธิที่อาจมีในอนาคต โดยผูผลิต

มักเขียนสัญญาและใชถอยคําสํานวนใหอานทําความเขาใจยาก และกําหนดใหการโอนสิทธิของ

นักแสดงมีลักษณะกวางและครอบคลุมมากที่สุดเทาที่จะทําได  

นักแสดงของไทยไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายมากเทาใดนัก สิทธินักแสดงถูกบัญญัติไว

ในมาตรา 44 และมาตรา 45 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ พ.ศ. 2537 โดยนักแสดงในสิ่งบันทึกเสียงเทาน้ัน
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ที่ไดรับความคุมครองตามมาตรา 45 ใหผูนําสิ่งบันทึกเสียงไปหาประโยชนตองจายคาตอบแทนใหแก

นักแสดง ทําใหนักแสดงในสิ่งบันทึกการทั้งภาพและเสียงไมไดรับความคุมครอง การนําสิ่งบันทึกการ

แสดงไปใชซ้ําหรือหาประโยชนเชิงพาณิชยสรางรายไดและกําไรใหแกผูผลิตอยางไมมีที่สิ้นสุด  ในขณะ

ที่นักแสดงมีเพียงสิทธิที่จะไดรับคาตอบแทนจากการแสดงอันเปนเพียงคาตอบแทนข้ันตนเทาน้ัน จึง

ไมเปนธรรมแกนักแสดงในสิ่งบันทึกภาพและเสียง ผูที่ทุมเททุมใจในการสรางสรรคผลงานใหออกสู

สายตาประชาชน ในกฎหมายตางประเทศของสหรัฐอเมริกา ก็มีความคุมครองที่ไมเพียงพอ

เชนเดียวกับกฎหมายไทย คือการใหความคุมครองตามกฎหมาย บังคับใหนายจางหรือผูผลิตตองจาย

คาตอบแทนแกนักแสดงในสิ่งบันทึกเสียงเทาน้ัน เชนเดียวกับของกฎหมายของไทย นักแสดง

สหรัฐอเมริกาจึงไดรวมตัวกันเปนสมาคมนักแสดงภาพยนตรเพ่ือสรางอํานาจการตอรองต้ังแตการเขา

ทําสัญญากับนายจาง กําหนดสัญญามาตรฐานเพ่ือใชตอรองและเขาทําสัญญาระหวางนายจางและ

นักแสดง มีขอตกลงอันมีสภาพบังคับใหนายจางหรือผูวาจางตองจายคาตอบแทนจากการนําสิ่งบันทึก

การแสดงไปหาประโยชนเชิงพาณิชย และใหสมาคมนักแสดงภาพยนตรเปนผูจัดเก็บคาตอบแทนจาก

การนําสิ่งบันทึกการแสดงไปหาประโยชนเชิงพาณิชย สมาคมนักแสดงสหรัฐอเมริกาประสบ

ความสําเร็จจากความรวมมือรวมมือรวมใจกันเองของเหลานักแสดง จึงเปนแบบอยางที่ดีถาหาก

นักแสดงไทยเราจะนํามาใช รวมมือกันสรางอํานาจการตอรองกันเองดวยพลังของนักแสดงเอง เพ่ือให

เกิดแรงขับเคลื่อนสรางอํานาจการตอรองแกนายจางหรือผูผลิต  

 

2. ปญหาขอจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางาน 

 ประการตอมาที่พบในสัญญาจางนักแสดงเกือบทุกฉบับ คือการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการ

ทํางาน ซึ่งจากการสัมภาษณนักแสดงที่โลดแลนอยูในวงการบันเทิงมาเปนเวลานานใหความเห็น

เหมือนกันวา นักแสดงแมจะทราบดีถึงขอกําหนดสัญญาใหจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางานต้ังแต

กอนทําสัญญาเปนนักแสดงในสังกัด  แตนักแสดงสวนใหญก็เต็มใจที่จะรับเอาขอกําหนดที่มีลักษณะ

จํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางานดังกลาวเขาไว โดยอาจเกรงกลัววาจะไมไดรับการวาจางหรือการ

เกรงกลัววาจะไมมีผลงาน และอาจเกิดจากความเช่ือที่วา การมีคายจะเปนการรองรับไดวานักแสดง

น้ันจะมีงานแสดงอยางตอเน่ือง แตเมื่อนักแสดงไดเขาทําสัญญาและผานงานแสดงไปสักระยะหน่ึง 

นักแสดงที่มีช่ือเสียงโดงดังมากเทาน้ัน ถึงจะมีงานที่ตอเน่ืองและมีอํานาจการตอรองสูง นักแสดงสวน

ใหญประสบปญหาเดียวกันคือ การไมสามารถรูถึงปริมาณงานและคาตอบแทนที่ตนเองควรจะไดจาก

การทํางานตลอดอายุสัญญาเลย เพราะในสัญญามิไดมีการระบุปริมาณงานและคาตอบแทนเอาไว 

สวนใหญจะเขียนเอาไวเพียงวา ปริมาณงานและคาตอบแทนเปนเรื่องที่จะพิจารณาในอนาคตและ

ขึ้นอยูกับความเหมาะสม  ซึ่งจากการสอบถามผูเกี่ยวของของคายใหความเห็นวา การที่มิไดมีการระบุ
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คาตอบแทนและปริมาณงานลงไวในสัญญา เพราะอาชีพนักแสดงขึ้นอยูกับความรักใครชอบพอของ

ประชาชน การที่จะไดรับงานตอเน่ืองหรือไดรับงานสม่ําเสมอหรือไมขึ้นอยูกับเสียงตอบรับของ

ประชาชนเปนหลัก รวมไปถึงความประพฤติปฏิบัติของตัวนักแสดงเอง นิสัยใจคอ ระเบียบวินัย การ

ต้ังใจทํางานหรือพัฒนาการในฝมือการแสดง รวมไปถึงความเอ็นดูหรือสงเสริมจากผูใหญหรือคายดวย 

จึงเปนเรื่องที่ไมอาจคาดหมายไดวานักแสดงจะมีความสามารถมากนอยเพียงใด จะมีพัฒนาการ

หรือไม และจะไดรับความรักใครจากประชาชนมากนอยเพียงใด เปนเร่ืองที่มิอาจคาดเดาได จึงมิไดมี

การระบุปริมาณงานเอาไวในสัญญา 

จากการสัมภาษณนักแสดงหลายทาน มีความเห็นตรงกันวา การเปนนักแสดงแบบมีสังกัด

เหมาะกับนักแสดงหนาใหม เพราะคายจะไดดูแลภาพลักษณ การแสดง การพัฒนา สอนการดํารงอยู

ในวงการบันเทิง ซึ่งมีขอดีมากกวาขอเสีย แตหากเปนนักแสดงที่อยูมาเปนเวลานาน การเปนนักแสดง

แบบมีสังกัดอาจไมมีความจําเปนและเปนการผูกมัดการรับงานอีกดวยเพราะคายหรือสังกัดมีปริมาณ

งานแสดงที่คอนขางจํากัด แตเมื่อมีการแขงขันสูงขึ้นมีการรับนักแสดงหนาใหมเพ่ิมมากข้ึน ทําให

ปริมาณงานที่นักแสดงที่อยูมากอนเคยไดน้ันลดลง อีกทั้งยังมิไดมีการระบุปริมาณงานเอาไว ทําให

นักแสดงสวนใหญประสบปญหาการขาดรายไดและความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจของนักแสดงเอง 

นักแสดงถูกจํากัดสิทธิในการไปรับงานที่อ่ืน แตคายเองก็มิไดปอนงานแสดงให ทําใหเกิดการผิดสัญญา

ขึ้น เน่ืองจากนักแสดงตองการรายไดเพ่ือดํารงอยูในชีวิตประจําวันและตัวนักแสดงเองเมื่อคร้ังเขาทํา

สัญญาก็มิไดตระหนักถึงผลที่อาจเกิดขึ้น ดวยเหตุน้ีนักแสดงหลายทานเมื่อผานประสบการณมาจึง

เขาใจและตระหนักตรงกันทุกคนวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการทํางานเปนเรื่องของการแขงขัน

ทางการคา คายหรือสังกัดน้ันมีตนทุนในการผลิตหรือปลุกปนดารา แตกระน้ันเองสัญญานักแสดงน้ัน

ผูกพันกันเปนระยะเวลาหลายป ดังน้ันเพ่ือความเปนธรรมคายหรือผูจัดควรหยิบย่ืนการกําหนดความ

มั่นคงในทางเศรษฐกิจใหนักแสดงบางเพ่ือที่นักแสดงจะไดต้ังเปาหมายและบริหารชีวิตของตนเองใน

อนาคต แตหากกรณีมีขอพิพาทหรือจํากัดสิทธิเสรีภาพในการทํางานมากเกินไป กฎหมายขอสัญญาไม

เปนธรรม ใหอํานาจศาลในการที่เขามาตรวจสอบความเปนธรรมได โดยใหศาลสามารถวินิจฉัยความ

เปนธรรมและสั่งใหขอสัญญาน้ันมีผลเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีได 

 

3. ปญหาการเลิกและการตออายุสัญญา 

 ความไมเปนธรรมอีกประการหน่ึงในสัญญาจางนักแสดง คือการเลิกสัญญาและการตออายุ

สัญญา สัญญานักแสดงสวนใหญมักไมกําหนดวิธีเลิกสัญญาโดยฝายนักแสดง แตกําหนดวิธีเลิกสัญญา

หรือเหตุในการบอกเลิกสัญญาจากฝายผูผลิตเอาไว หากนักแสดงกระทําผิดสัญญา ผูผลิตหรือนายจาง

มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาโดยงาย แตสําหรับฝายนักแสดงไมไดมักไมกําหนดเหตุแหงการทําให
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นักแสดงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งจากการสัมภาษณนักแสดงหลายทาน กลาววานักแสดงไมทราบเหตุ

ในการบอกเลิกสัญญาเชนกัน มีแตเพียงการรอระยะเวลาใหจบสิ้นตามสัญญาเทาน้ันและขอกําหนดให

การตอสัญญามีผลโดยปริยายทันทีที่ระยะเวลาในสัญญาน้ันสิ้นสุดลง หากนักแสดงไมประสงคจะตอ

สัญญาตองเปนหนาที่ของนักแสดงที่จะตองแจงใหคายทราบกอนลวงหนา 60 วันเปนตน การตอ

สัญญาเปนการแสดงเจตนาขึ้นใหมอีกครั้ง อีกทั้งการทําสัญญาของนักแสดงผูกพันกันเปนระยะเวลา

หลายป บางครั้งอาจลืมหรือมิไดแจงใหทราบกอนลวงหนามีผลทําใหสัญญาเกิดข้ึนใหม โดยนักแสดง

บางทานอาจมิไดเต็มใจอยากใหสัญญาผูกพันเชนน้ัน หรืออาจตองการแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดของ

สัญญาก็ทําใหเปนไปไดยาก ผูเขียนเห็นวา การกําหนดการตอสัญญาในลักษณะน้ี อาจสรางความไม

เปนธรรมได เน่ืองจากสัญญาเกิดจากการแสดงเจตนาทั้งสองฝาย โดยเน้ือหาในสัญญาน้ันคูสัญญาตาง

พรอมยินยอมที่จะยอมรับผูกพันกันตามขอสัญญา เมื่อสัญญานักแสดงผูกพันกันเปนระยะเวลาหลายป 

อาจมีขอกําหนดสัญญาในบางขอที่นักแสดงตองการหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงในเน้ือหาของสัญญา แต

เมื่อไมไดมีการทําคําเสนอคําสนองกันใหม สัญญาเดิมตอโดยอัตโนมัติ อาจทําใหเกิดความเขาใจหรือ

ความตองการที่ไมตรงกัน อีกทั้งเมื่อนักแสดงไมไดแจงใหทราบลวงหนา เมื่อสัญญาไดมีผลอัตโนมัติไป

แลว อาจเกิดความเสียหายทั้งฝายนักแสดงเองและฝายคายหรือสังกัดดวย  ดังน้ันหากจะตองการตอ

สัญญากันอีกจึงควรมีการเจรจาตอรองกันทั้งสองฝาย เพ่ือหาขอกําหนดใหมที่อาจเพ่ิมเติมหรืออาจมี

ความทันสมัยมากขึ้นตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือการกําหนดขอสัญญาที่เปนธรรมมากที่สุด

ทั้งฝายนักแสดงเองและฝายผูผลิตดวย แตอยางไรก็ตามหากเกิดขอพิพาทขึ้น กฎหมายขอสัญญาไม

เปนธรรมจะเขามาเยียวยาคูสัญญาโดยศาลจะเปนผูพิจารณาและมีคําสั่งใหขอสัญญาน้ันมีผลเทาที่เปน

ธรรมและสมควรแกกรณี 

 

4. ปญหาการกําหนดเบ้ียปรับที่สูงเกินสวน 

 ปญหาอีกประการหน่ึงในสัญญาจางนักแสดงที่อาจนํามาซึ่งความไมเปนธรรมคือ การกําหนด

เบ้ียปรับที่สูงเกินสวน  การกําหนดเบ้ียปรับในสัญญาจางนักแสดงไมวาจะเปนสัญญาลักษณะจาง

แรงงานหรือสัญญาลักษณะจางทําของ นายจางหรือผูผลิตมักกําหนดเบ้ียปรับที่สูงเกินสวนเอาไว โดย

เปนจํานวนที่สูงเกินจากความเสียหายจริงที่อาจจะเกิดข้ึน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะฝายนายจางหรือผูผลิต

ตองการใหนักแสดงเกรงกลัวตอจํานวนเบ้ียปรับที่สูง จะไดไมกระทําผิดสัญญาอันอาจนํามาซึ่งความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นได และกําหนดเบ้ียปรับใหสูงเอาไวกอนเพ่ือใหครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะ

เกิดขึ้น แตสวนใหญน้ันลวนสูงเกินไปจากความเปนจริงที่อาจเกิดขึ้น และเปนจํานวนที่นักแสดงไมมี

ความสามารถที่จะชําระไดจริง ดังน้ันหากเกิดขอพิพาทขึ้น กฎหมายขอสัญญาไมเปนธรรมสามารถ
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เยียวยาขอกําหนดเบ้ียปรับที่ไมเปนธรรมได โดยการใหอํานาจศาลสามารถปรับลดเบ้ียปรับอันสูงเกิน

สวนใหเปนธรรมและพอสมควรแกเหตุ 

 

5. ปญหาขอสัญญาอ่ืน 

 นอกเหนือจากประเด็นปญหาขางตน อาจมีขอสัญญาอ่ืนๆที่มีลักษณะของความไมเปนธรรม

เกิดขึ้นได อาทิเชน ในสัญญานักแสดงบางฉบับ มีขอสัญญากําหนดใหการเดินทางไปตางประเทศของ

นักแสดงจะตองไดรับการอนุญาตจากทางคายหรือสังกัดกอนเทาน้ัน และจะไดรับการอนุญาตหรือไม

น้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคาย หรือการที่นักแสดงจะทําศัลยกรรมตกแตง ตองไดรับการอนุญาตจาก

ทางคอยกอน รวมไปถึงหากคายหรือสังกัดตองการใหนักแสดงทําศัลยกรรมตกแตงอยางไร นักแสดงก็

ตองปฏิบัติตาม หรือการกําหนดใหผูจัดการนักแสดงทํานิติกรรมใดๆ ใหนักแสดงตองรับผิดชอบทุก

กรณีและตองถือวาทุกการกระทําของผูจัดการนักแสดงใหถือวาเปนการกระทําของนักแสดงทั้งสิ้น 

เปนตน ขอสัญญาลักษณะน้ี หากเกิดประเด็นในเรื่องความไมเปนธรรม กฎหมายขอสัญญาไมเปน

ธรรมใหอํานาจศาลสามารถสั่งใหขอสัญญาอันไมเปนธรรมน้ันมีผลเพียงเทาที่เปนธรรมและสมควรแก

กรณี 

 

6.2 ขอเสนอแนะ 

 

ปญหาในสัญญาจางนักแสดงเปนปญหาที่กําจัดออกไปไดยาก เน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคมที่

มีความนอบนอมถอมตน เคารพผูใหญและระบบวงการบันเทิงไทยเปนระบบอุปถัมปมากกวาระบบ

นายจางลูกจาง ความสัมพันธของนักแสดงและคายคอนขางที่จะเปนลักษณะครอบครัวกันมากกวา

องคกร อาจเกิดความเกรงใจและเกรงกลัวในการเจรจาตอรอง ดังน้ันสิ่งที่สามารถทําเพ่ือรักษาสิทธิ

เบ้ืองตนของนักแสดงได คือ เริ่มตนจากการรักษาสิทธิที่มีอยูแลวของนักแสดงเองใหเกิดประโยชน

อยางสูงสุด นักแสดงตองอานสัญญาและทําความเขาใจใหละเอียดถี่ถวน ถึงแมนักแสดงเองอาจไมไดมี

อํานาจการตอรองที่เทาเทียมกับคายหรือผูผลิต นายจางหรือผูวาจาง อยางนอยนักแสดงก็ควรที่จะ

ทราบสิทธิที่ตนมีอยู สิทธิที่นักแสดงพึงมีพึงไดและสิทธิที่นักแสดงอาจจะตองสละไปในการทําสัญญา  

สิทธิประการใดบางที่นักแสดงอาจสงวนเอาไวได หรืออาจตอรองเจรจาไดบาง มิใชเขาใหทําก็ทําตามๆ

เขาจนนํามาซึ่งการผูกมัดที่มากจนเกินไปของตัวนักแสดงเอง   

ปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในสัญญาจางนักแสดง เกิดขึ้นจากการนําสัญญาสําเร็จรูปมาใช 

ทําใหนักแสดงไมไดรับความเปนธรรม การแกปญหาขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในสัญญาจางนักแสดง 

จะตองเริ่มดวยการสรางสัญญามาตรฐาน เพ่ือใหตัวสัญญาเองมีความยุติธรรมกับทุกฝาย ทั้งฝาย
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นายจางและฝายนักแสดง และจะตองมีองคกรพิเศษที่จะเขามาควบคุม รวมถึงจัดเก็บคาตอบแทน

ใหแกนักแสดง และเมื่อเกิดปญหาขอพิพาท ก็ตองมีตัวกลางในการแกไขปญหาขอพิพาท จาก

การศึกษาคนควาขอมูลการคุมครองนักแสดงของตางประเทศ ผูเขียนจะเสนอแนะกลไกและวิธีการ

เยียวยาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

1. สาเหตุสําคัญของการเกิดความไมเปนธรรมข้ึนในสัญญาจางนักแสดงน้ัน คือการนําสัญญา

สําเร็จรูปมาใชโดยฝายนายจางน้ันเปนผูจัดทําขึ้น ทําใหฝายผูผลิตหรือนายจางไดรางสัญญาให

ประโยชนฝงตนเองแบบครอบคลุมเอาไวกอน นํามาซึ่งความไมเปนธรรมในการทําสัญญา คูสัญญาอัน

เปนฝายที่มีอํานาจการตอรองตํ่ากวาอยูแลวย่ิงขาดอํานาจหรือโอกาสในการเจรจาตอรองมากขึ้นไปอีก 

เลือกไดเพียงเขาทําหรือไมเขาทําสัญญา นํามาซึ่งความไมเปนธรรมเกิดขึ้น ดังน้ันผูเขียนจึงเสนอวา 

ควรมีการกําหนดสิทธิและหนาที่เพ่ือกําหนดความเปนธรรมในดานสัญญา น่ันคือการกําหนดสัญญา

มาตรฐานใหแกนักแสดงและผูผลิตในการที่จะใชบังคับแกนักแสดงและผูผลิตได ใหทั้งสองฝายน้ันได

ประโยชนอยางเทาเทียมกัน จริงอยูที่กรมทรัพยสินทางปญญาน้ันไดเคยรางสัญญามาตรฐานสําหรับ

นักแสดงเอาไวแลว แตในทางปฏิบัติก็ยังไมมีผูใดนําสัญญาดังกลาวมาใชบังคับกันจริง ดังน้ันจึงควร

เปนความรวมมือรวมใจของนักแสดงเองที่จะตองรวมมือกันใหเกิดการกําหนดสัญญานักแสดงที่

สอดคลองกันกับสัญญามาตรฐานที่กรมทรัพยสินทางปญญาไดรางไว รวมถึงการรวมมือรวมใจกัน

ผลักดันใหสัญญามาตรฐานดังกลาว มีสภาพบังคับใชไดจริง มีการนํามาใชกันจริงในอุตสาหกรรม

บันเทิงไทย มิใชเปนเพียงแคสัญญาที่เปนนามธรรม แตตองนํามาใชไดจริงใหเปนรูปธรรมดวย เพ่ือให

นักแสดงไดรับความเปนธรรมจากสัญญาจางนักแสดงมากที่สุด 

2. อีกประการหน่ึงซึ่งเปนกลไกและวิธีการดูแลนักแสดงที่ไดผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ดังเชนการคุมครองนักแสดงของประเทศสหรัฐอเมริกาน่ันคือ การผลักดันใหเกิดองคกรการรวมตัวของ

นักแสดง ใหมีอํานาจการตอรองตอนายจางหรือผูผลิต การรวมมือรวมใจน้ันคงเปนวิธีการที่นักแสดง 

จะสามารถทําไดและรวดเร็วกวาการรอการตรากฎหมายบังคับ เพราะการที่จะมีบทบัญญัติออกเปน

กฎหมายไดตองใชเวลานาน ตองผานกระบวนการนิติบัญญัติและหลายขั้นตอน การรวมตัวกันของ

นักแสดงจึงสามารถแกปญหาและเพ่ิมอํานาจการตอรองของนักแสดงได  โดยการรวมตัวกันจัดต้ังเปน

องคกรเพ่ือการรวมตัวกันของนักแสดง โดยผูเขียนเห็นวา หากต้ังเปนสหภาพแรงงานตามกฎหมาย

แรงงานอาจมีขอกําหนดหรือองคประกอบบางประการตามกฎหมายแรงงาน อาทิเชน การที่จะรวมตัว

กันเปนสหภาพแรงงานจะตองเปนการรวมตัวกันของลูกจางตอนายจางเพียงคนเดียว แตใน

อุตสาหกรรมบันเทิง ผูผลิตมีหลายรายมิไดมีนายจางหรือผูผลิตเพียงรายเดียวและนักแสดงสามารถ

รวมงานกับหลายผูผลิต ดังน้ันการรวมตัวกันแบบพรอมเพรียงและพรอมใจกันของนักแสดงตาม

แบบอยางของสมาคมนักแสดงภาพยนตรของสหรัฐอเมริกาจึงเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทําไดและ
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รวดเร็วที่สุดใหนักแสดงพรอมใจกันไมรับจางในงานหรือสัญญาจางที่มิไดกําหนดใหเปนไปตามสัญญา

มาตรฐานที่กําหนดไว โดยใหสัญญามาตรฐานของนักแสดงที่ไดรวมกันกําหนดจะตองเปนขอสัญญาขั้น

ตํ่าที่นักแสดงและผูจัดพึงมีและปฏิบัติตอกัน แตหากผูจัดหรือผูผลิตรายใดจะหยิบย่ืนหรือมอบความ

คุมครองที่สูงกวาใหนักแสดง ก็สามารถทําไดดังเชนขอกําหนดขององคกรนักแสดงภาพยนตรของ

สหรัฐอเมริกา เพ่ือใหนักแสดงมีอํานาจการตอรองที่สูงข้ึน นํามาซึ่งความเปนธรรมแกทั้งนายจางและ

นักแสดงตอไป 

 โดยหนาที่หลักของสมาคมหรือองคกรนักแสดงน้ันอาจมีหนาที่หลัก 2 ประการ คือ  

1.) ทําหนาที่กําหนดสัญญามาตรฐานอันเปนมาตรฐานข้ันตํ่าที่กําหนดไวในขอสัญญา ให

นายจางหรือผูผลิตตองยอมรับเอาขอสัญญาเขาไวในสัญญา  โดยมีความเปนธรรมและเปนกลางแกทั้ง

นายจางและนักแสดง ไมมีฝายใดฝายหน่ึงไดประโยชนเกินควร  ทําใหการตกลงระหวางนักแสดงและ

นายจางเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ ไมมีฝายใดฝายหน่ึงรูสึกวาตนเองถูกจํากัดสิทธิมากเกินไปหรือเสีย

ประโยชนมากเกินควร และนักแสดงตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงขององคกรนักแสดง นักแสดง

จะตองเขารวมเปนสมาชิกและไมรับงานจากนายจางหรือผูผลิตรายใดที่ไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือไม

ยอมทําสัญญาที่มีขอกําหนดใหเปนไปตามสัญญามาตรฐาน ทั้งน้ี นักแสดงตองรวมมือรวมใจกันเพ่ือให

เกิดพลังขับเคลื่อนอยางแทจริง 

2.) หนาที่ประการตอมาขององคกรนักแสดงคือ การจัดเก็บคาตอบแทนหรือดูแล

ผลประโยชนของนักแสดง หากศึกษาองคกรนักแสดงภาพยนตรของสหรัฐอเมริกา จะเห็นไดวา 

องคกรนักแสดงของสหรัฐอเมริกา นอกจากจะสรางกลไกอํานาจการตอรองต้ังแตการทําสัญญาแลว 

องคกรนักแสดงยังเปนตัวกลางในการจัดเก็บคาตอบแทนนักแสดง หรือผลประโยชนของนักแสดง เชน 

การเก็บคาตอบแทนจากการใชประโยชนทางการคาในสิ่งบันทึกการแสดงของนักแสดง ดังน้ันสมาคม

หรือองคกรนักแสดงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงตองทําหนาที่เปนตัวกลางในการจัดเก็บคาตอบแทน

ใหแกนักแสดงดวย เพ่ือสรางอํานาจการตอรองที่มากขึ้น 

 และดวยเหตุที่สมาคมหรือองคกรของนักแสดงจะตองมีคาใชจาย คาดําเนินการตางๆเพ่ือ

คุมครองสิทธิ โดยอาจเก็บเปนคาธรรมเนียมจากนักแสดงที่มอบหมายใหสมาคมหรือองคกรนักแสดง

จัดเก็บคาตอบแทนหรือดูแลผลประโยชนให หรืออาจจะขอรับการจัดสรรเงินจากภาษีเงินไดที่

นักแสดงทุกคนจายใหแกรัฐในแตละป ในอัตรารอยละ 2 เชนเดียวกับการจัดสรรภาษีบาปใหแก

องคกรที่ดําเนินงานสาธารณะบางองคกร 

 3. กลไกในการระงับขอพิพาทของนักแสดงกับผูประกอบการแบบอนุญาโตตุลาการ เน่ืองจาก

กฎหมายขอสัญญาที่ไมเปนธรรมไดใหอํานาจศาลในการที่จะสามารถตรวจสอบความเปนธรรมใน

ขอกําหนดสัญญาได และใหศาลสามารถสั่งใหขอสัญญาอันไมเปนธรรม มีผลเทาที่สมควรและเปน
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ธรรมตามแตกรณี แตการใชอํานาจฟองรองตอศาล ตองใชระยะเวลานานและมีข้ันตอนที่ยุงยาก อาจ

ไมสามารถเยียวยาไดทันทวงที ดังน้ันวิธีการอีกทางหน่ึงที่สามารถทําใหนักแสดงและนายจางสามารถ

ระงับขอพิพาทไดอยางรวดเร็วน่ันคือ การระงับขอพิพาทแบบอนุญาโตตุลาการ โดยใหนักแสดงหรือ

นายจางน้ัน สามารถระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยการแตงต้ังใหบุคคลที่สาม ซึ่งอาจ

เปนบุคคลเดียวหรือหลายคน โดยคูกรณีพิพาทตกลงกันใหบุคคลที่สามทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด

ขอพิพาทตามที่ตกลงกันไวในสัญญา ซึ่งเปนวิธีที่รวดเร็วและสามารถนําผูที่มีความรูหรือผูทรงคุณวุฒิที่

ไดทํางานในวงการบันเทิงมาเปนเวลานาน ไดรับความเคารพนับถือจากทั้งฝายนักแสดงและฝายผูผลิต

เปนผูตัดสินช้ีขาด เพราะอาชีพนักแสดงเปนวิชาชีพอยางหน่ึงแตกตางจากลูกจางทั่วไปซึ่งหากสามารถ

ใหผูที่เคยไดทํางานหรือมีประสบการณในการทํางานในวงการบันเทิงจริงๆมาระงับขอพิพาทน้ันนาจะ

เปนผลดีที่สุด 
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ภาคผนวก ก 

 
สญัญาศิลปินในสงักดั 

(Artist Management Contract) 
 

                     

      ทาํข้ึนท่ี บริษทั …………………… 

      วนัท่ี        เดือน                พ.ศ. 2554 

 

สัญญาฉบบัน้ีทาํข้ึนระหวา่งบริษัท………………ซ่ึงมีสาํนกังานตั้งอยเูลขท่ี…......................................... 

……………………...ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “............................” ฝ่ายหน่ึง กับ                           อยู่

บา้นเลขท่ี_________________________________________ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา่ “ศิลปิน” อีกฝ่ายหน่ึง  

 : เจตนารมณ์ของคู่สัญญา 

โดยท่ีศิลปินมีความประสงคท่ี์จะเป็นศิลปินในสังกดัของ................. เพ่ือให้................เป็นผูดู้แลจดัการ 

และบริหารงานจา้ง  งานแสดงอนัเก่ียวกบัธุรกิจดา้นบนัเทิงทุกประเภทให้กบัศิลปินแต่เพียงผูเ้ดียวตลอดอายแุห่ง

สัญญาโดยท่ี.......................มีความประสงคท่ี์จะรับศิลปินเขา้เป็นศิลปินในสังกดัของ..................... และทาํหนา้ท่ี

เป็นผูจ้ดัการ ผูดู้แล ผูบ้ริหารงานจา้งงานแสดงอนัเก่ียวกบัธุรกิจดา้นบนัเทิงทุกประเภทใหก้บัศิลปิน 

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทาํสัญญากนั ดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 

 

1. การบริหารงานศิลปิน 

 ...............ตกลงรับศิลปินเขา้เป็นศิลปินในสังกดัของ............. และศิลปินตกลงเป็นศิลปินในสังกดัของ

..............โดยศิลปินตกลงให้.............เป็นผูมี้สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการบริหารงานจา้งงานแสดงอนัเก่ียวกบัธุรกิจ

ดา้นบนัเทิงประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงและไม่จาํกดัเพียงการบริหารงานจา้งงานแสดง

อนัเก่ียวกบัการแสดงภาพยนตร์ การแสดงละครโทรทศัน์ งานพิธีกรรายการโทรทศัน์ ดีเจ การถ่ายแบบ  การเดิน

แบบ  การโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์สินคา้ การโชวต์วัในรายการโทรทศัน์ หรือในส่ืออ่ืนใดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั

หรืออนาคต การขบัร้องเพลง การทาํงานอนัเก่ียวกบังานเพลง งานดนตรีกรรม การเล่นหรือการแสดงดนตรีของ

ศิลปินทั้งหมด  โดยให้......................เป็นผูจ้ดัการ ผูดู้แล สรรหา คดัเลือกและพิจารณารับงานจา้งงานแสดงให้

เหมาะสมกบับุคลิกภาพของศิลปินและสอดคลอ้งกบัธุรกิจบนัเทิงในแต่ละประเภท   

 การให้………….เป็นผูบ้ริหารงานของศิลปินดงักล่าวตามวรรคแรกนั้น  ศิลปินให้หมายความรวมถึง

การให.้...............เป็นผูมี้อาํนาจและหนา้ท่ีในการบริหารจดัการสิทธิของนกัแสดง  (Performer’s Rights) หรือสิทธิ
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ในการกระทาํอนัเก่ียวกบัการแสดงของศิลปิน และสิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนจากส่ิงบนัทึกเสียงการแสดง 

(Right to Remuneration) และ/หรือส่ิงบนัทึกการแสดงอ่ืนใดของศิลปินทั้งหมดดว้ยเช่นเดียวกนั     

อน่ึง เพ่ือให้การบริหารจดัการงานแสดงของศิลปินเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายแห่งสัญญา

ฉบบัน้ีศิลปินจึงตกลงให้...................เป็นผูมี้อาํนาจในการทาํนิติกรรมสัญญาใดๆ อนัเก่ียวกบัการว่าจา้ง รับจา้ง

เพื่อทาํการแสดง การโชวต์วัของศิลปินและ/หรือนิติกรรมสัญญาใดๆ อนัเก่ียวกบัการบริหารงานศิลปินภายใต้

สัญญาฉบบัน้ีไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายทุกประการ โดยศิลปินใหถื้อวา่นิติกรรมสัญญาท่ี................ไดต้กลงทาํกบั

บุคคลภายนอกอนัเก่ียวกบัการบริหารงานของศิลปินภายใตส้ัญญาฉบบัน้ีมีผลผกูพนักบัศิลปินทั้งหมด 

 

2. อายุแห่งสัญญา 

ศิลปินและ....................ไดต้กลงกนัให้สัญญาฉบบัน้ี มีกาํหนดระยะเวลา     (    ) ปี นับตั้งแต่วนัท่ี       

เดือน                   พ.ศ.                     ถึงวนัท่ี         เดือน                         พ.ศ.             .  

อน่ึง เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคแรกแลว้ ศิลปินและ...................ไดต้กลงกนัใหส้ัญญาฉบบัน้ีมี

ผลใชบ้งัคบัต่อไปอีกคราวละ      (      )ปี เวน้แต่ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ประสงค์ท่ีจะต่ออายุของ

สัญญาฉบบัน้ีต่อไปอีก ใหคู้่สัญญาฝ่ายนั้นแจง้ความประสงคด์งักล่าวนั้นใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ก่อนครบกาํหนดระยะเวลาท่ีสัญญาจะส้ินสุดเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  60 (หกสิบ) วนั 

 

3. หน้าทีข่อง..................... 

 3.1  .....................จะทาํหนา้ท่ีในการบริหารงานจา้งงานแสดงอนัเก่ียวกบัธุรกิจดา้นบนัเทิงประเภทต่างๆ 

ตามสัญญาฉบบัน้ีใหก้บัศิลปินอยา่งดีท่ีสุด โดย....................จะเป็นศูนยก์ลางในการสรรหา คดัเลือก และพิจารณา

รับงานจา้งงานแสดงต่างๆ ใหก้บัศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจะคาํนึงถึงอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและเป็นมาตรฐานของงานจา้งงานแสดงในแต่ละธุรกิจเป็นสาํคญั    

 3.2  ...............จะทาํหนา้ท่ีเป็นผูดู้แล  ให้คาํปรึกษา ให้คาํแนะนาํ และกาํหนดวิธีการ ขั้นตอนต่างๆ อนั

เก่ียวกบัการพฒันาภาพลกัษณ์ บุคคลิกภาพของศิลปินใหส้อดคลอ้งกบังานดา้นบนัเทิงในประเภทต่างๆ และ/หรือ

เพ่ือใหศิ้ลปินเป็นท่ีรู้จกัแก่ประชาชนโดยทัว่ไป  

3.3  ในกรณีท่ีศิลปินมีความรู้ ความสามารถในการเล่นดนตรีและ/หรือขบัร้องเพลง หรือมีทกัษะดา้น

งานเพลงหรืองานดนตรีกรรม    .................จะสนบัสนุนให้ศิลปินเขา้ทาํงานดา้นการขบัร้องเพลง  เล่นดนตรี งาน

เพลงหรืองานดนตรีกรรมกบัสังกดัเพลง ค่ายเพลง หรือ............... ท่ีผลิตงานเพลง หรืองานดนตรีกรรมตามความ

เหมาะสมกบัศิลปินต่อไป   

  3.4  ................จะทาํการส่งเสริมใหศิ้ลปินเป็นท่ีรู้จกักบัประชาชนโดยทัว่ไป  โดยจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการ 

ขั้นตอนต่างๆ เพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ ภาพพจน์ของศิลปินให้มีความเหมาะสม หรือสอดคลอ้งกบัธุรกิจดา้นบนัเทิง

ในแต่ละประเภท  
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3.5  ในกรณีท่ีศิลปินถูกบุคคลภายนอกดาํเนินการแจง้ความร้องทุกข ์ฟ้องร้อง หรือดาํเนินการใด ๆ ทาง

กฎหมายและ/หรือศิลปินจะดาํเนินการใด ๆ ทางกฎหมายกบับุคคลภายนอกอนัเก่ียวกบัสิทธิใดๆ ของศิลปินกต็าม 

...............จะเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา ใหค้าํแนะนาํและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข หรือ

ยติุปัญหาดงักล่าวนั้นใหก้บัศิลปิน 

 

4. หน้าทีข่องศิลปิน 

เพ่ือใหก้ารบริหารงานจา้งงานแสดงของ..............ตามสัญญาฉบบัน้ีเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ศิลปิน ศิลปิน

จึงตกลงกบั................วา่จะปฏิบติัตามหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ีโดยเคร่งครัด   

4.1 ศิลปินมีหน้าท่ีไปทาํการแสดง โชวต์วั หรือทาํงานอนัเก่ียวกบังานจา้งงานแสดงท่ี..................ได้

พิจารณาคดัเลือกไวใ้ห้กบัศิลปินตามกาํหนดวนัเวลาและสถานท่ีท่ี....................ไดก้าํหนดหรือแจง้ให้ทราบทุก

คร้ัง    

4.2  ศิลปินมีหน้าท่ีในการดูแลและรักษาสุขภาพของตนให้แข็งแรงและอยูใ่นสภาพท่ีมีความสามารถ

พร้อมท่ีจะทาํงานแสดงประเภทต่างๆ อยูเ่สมอ  หาก.................พิจารณาแลว้เห็นว่าศิลปินขาดคุณสมบติัหรือมี

สุขภาพรวมทั้งบุคคลิกภาพไม่เหมาะสมกบังานการแสดง  การเล่นดนตรี และ/หรือขบัร้องเพลง  ศิลปินตกลงให้

.................มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาน้ี โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ แก่ศิลปิน 

 4.3 ศิลปินทราบดีว่าคุณสมบติัของศิลปินถือเป็นสาระสาํคญัของสัญญาน้ี หากปรากฏว่าในระหว่างอายุ

สัญญาน้ีศิลปินขาดคุณสมบติัหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัอาชีพของศิลปินหรือตอ้งโทษในคดีอาญาหรือติด

ยาเสพติด ศิลปินตกลงให้................มีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ แก่

ศิลปิน  

4.4  ศิลปินตกลงวา่จะปฏิบติัตนตามระเบียบและวิธีการบริหารงานแสดงท่ี...................ไดก้าํหนดข้ึนทุก

ประการ รวมทั้งใหค้วามร่วมมือกบั................เพ่ือการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์  เผยแพร่ภาพลกัษณ์ของศิลปิน หรือ

เผยแพร่ผลงานของศิลปินตามท่ี................พิจารณาเห็นสมควร  และศิลปินจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นผลใหเ้กิด

ผลกระทบต่อภาพพจน์หรือช่ือเสียงของศิลปินและ.....................ไม่วา่จะดว้ยประการใดๆ กต็าม  

 อน่ึง เพ่ือให้การพฒันาบุคลิกภาพและรูปร่างหน้าตาของนักแสดงเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักแสดง 

นักแสดงตกลงยินยอมดาํเนินการปรับเปล่ียนบุคลิกภาพ และ/หรือ รูปร่างหน้าตาของนักแสดงตามแนวทางท่ี

..................พิจารณาเห็นสมควร นอกจากน้ีนกัแสดงรับทราบวา่  ในกรณีท่ีนกัแสดงจะทาํการปรับเปล่ียนรูปร่าง 

หนา้ตา และ/หรือ ทาํศลัยกรรมตกแต่งร่างกาย   นกัแสดงจะตอ้งแจง้ให้...................ทราบและจะตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจาก..................ก่อนท่ีจะดาํเนินการดงักล่าว    
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5.  ค่าจ้าง หรือค่าตวัสําหรับการแสดงของศิลปิน 

 ในกรณีท่ี..................ไดพิ้จารณารับงานจา้งงานแสดงให้กบัศิลปิน และ/หรือ เขา้ทาํนิติกรรมสัญญากบั

บุคคลภายนอกเพ่ือรับงานจา้งงานแสดงใหก้บัศิลปินตามสิทธิแห่งสัญญาฉบบัน้ี  ....................และศิลปินไดต้กลง

กนัให้...............จ่ายเงินค่าจา้ง หรือค่าตวัสาํหรับงานจา้งงานแสดงให้กบัศิลปินตามอตัราท่ีไดต้กลงกาํหนดกนัไว้

ในเอกสารแนบทา้ยสัญญา และใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบบัน้ี   โดยจะจ่ายค่าจา้ง หรือค่าตวัดงักล่าวนั้น

ให้กบัศิลปินเม่ือ..................ไดรั้บเงินค่าจา้ง หรือค่าตวัศิลปินสําหรับการแสดงจากบุคคลดงักล่าวนั้นครบถว้น

แลว้   

 อน่ึง ภายใตสิ้ทธิในการบริหารงานจา้งงานแสดงใหก้บัศิลปินตามสัญญาฉบบัน้ี  .............มีสิทธิเรียก

เกบ็ค่าบริหารงานจา้งงานแสดงในอตัราร้อยละ         (       % )  ของค่าจา้ง หรือค่าตวัของศิลปินท่ีไดต้กลงกาํหนด

กนัไวใ้นวรรคแรก  โดย..............จะดาํเนินการเรียกเก็บค่าบริหารงานจา้งงานแสดงดงักล่าวพร้อมทั้งค่าใชจ่้าย

อ่ืนๆ อนัจาํเป็นสาํหรับการอาํนวยความสะดวกในการแสดงใหก้บัศิลปิน อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองเสียง, ค่า BACK UP, 

ค่า DANCERS, ค่าเดินทาง, ค่าท่ีพกั (ถา้มี) เอาจากบุคคลภายนอกท่ีวา่จา้งให้ศิลปินไปทาํการแสดงในแต่ละคร้ัง

ได ้   

 ในกรณีท่ีศิลปินไดท้าํการแสดงหรือทาํการงานท่ี...............ไดพิ้จารณาคดัเลือกและรับงานจา้งงาน

แสดงไวแ้ลว้เสร็จทั้งหมด  แต่ผูว้า่จา้งหรือบุคคลท่ีให้ศิลปินไปทาํการแสดงนั้นไม่ชาํระค่าจา้งให้กบั..............ไม่

วา่ดว้ยประการใดๆ  ........................ตกลงจะเป็นผูด้าํเนินการติดตาม เร่งรัด ทวงถามค่าจา้งดงักล่าวนั้นดว้ยตนเอง 

หาก.............ไม่สามารถติดตามเอาค่าจา้งดงักล่าวจากบุคคลดงักล่าวนั้นได ้...............ตกลงจะเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การชาํระเงินค่าจา้ง หรือค่าตวัศิลปินใหก้บัศิลปินตามอตัราท่ีตกลงไดก้นัไวใ้นจนครบถว้น  

  

6. ลขิสิทธ์ิและสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา 

บรรดางานอนัเป็นลิขสิทธ์ิ  ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงงานวรรณกรรม  ดนตรีกรรม  โสตทศันวสัดุ  

ภาพยนตร์   ส่ิงบนัทึกเสียง  งานศิลปกรรมงานนาฎกรรม ช่ือผลงาน ช่ือทางการคา้ ปกอลับั้มเพลง รูปภาพ งาน

ภาพถ่าย และสิทธิในการกระทาํอนัเก่ียวกบัการแสดงของศิลปิน สิทธิในเสียงขบัร้องเพลง สิทธิในการเล่นหรือ

แสดงดนตรีของศิลปิน พร้อมทั้งสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน สิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพอนัเก่ียวกบั

บรรดาลิขสิทธ์ิและ/หรือการแสดงของศิลปินท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ัญญาฉบบัน้ีทั้งหมด รวมทั้งสิทธิในทางทรัพยสิ์น

ทางปัญญาอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดภายในอายแุห่งสัญญาฉบบัน้ี   ศิลปินตกลงใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ ลิขสิทธ์ิและสิทธิ

โดยชอบดว้ยกฎหมายของ....................แต่เพียงผูเ้ดียวตลอดอายุแห่งการคุม้ครองลิขสิทธ์ิ และ/หรือสิทธินั้น ๆ 

ตามกฎหมาย     

ในกรณีท่ีงานอนัมีลิขสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิดงักล่าวนั้นไปเก่ียวโยงกบับุคคลภายนอกอนัเน่ืองมาจากการ

ว่าจ้าง หรือรับจ้าง หรือจากท่ีศิลปินไปทาํการแสดงตามท่ี..................ไดพิ้จารณารับงานไว ้ศิลปินตกลงให้

.................เป็นผูมี้สิทธิโดยชอบในการพิจารณาและทาํการตกลงเร่ืองความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิ
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ดงักล่าวนั้นกบับุคคลภายนอกไดทุ้กประการ และให้ถือวา่สัญญาฉบบัน้ีเป็นหนงัสือยินยอมจากศิลปินให้กระทาํ

การดงักล่าวนั้นไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายทุกประการ รวมทั้งใหมี้ผลผกูพนักบัศิลปินทั้งหมดดว้ยเช่นเดียวกนั 

 

7. ข้อรับรองและรับประกนั 

7.1  ศิลปินขอรับรองกบั......................วา่ ก่อนและขณะทาํสัญญาฉบบัน้ีศิลปินไม่เคยตกลงทาํนิติกรรม

สัญญา หรือมีภาระผกูพนัใดๆ กบับุคคลภายนอกในลกัษณะเดียวกนักบัสัญญาฉบบัน้ีแต่ประการใด รวมทั้งภายใน

อายุแห่งสัญญาฉบบัน้ีศิลปินจะไม่ไปตกลงกบับุคคลภายนอกเพ่ือทาํนิติกรรมสัญญาหรือไปกระทาํการใด ๆ 

เพื่อให้ตนมีนิติสัมพนัธ์หรือมีภาระผูกพนัในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัสัญญาฉบบัน้ีโดยเด็ดขาด หากศิลปินมีนิติ

สัมพนัธ์หรือเป็นคู่สัญญาหรือมีภาระผูกพนัในลกัษณะสัญญาฉบบัน้ีไม่ว่าเม่ือใด ให้......................มีสิทธิบอกเลิก

สัญญาฉบบัน้ีไดโ้ดยทนัที และศิลปินตกลงยนิยอมชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่....................ทั้งส้ิน 

7.2  ภายในกาํหนดระยะเวลาแห่งสัญญาฉบบัน้ีศิลปินตกลงว่าจะไม่รับงานจา้งงานแสดงอนัเก่ียวกบั

ธุรกิจดา้นบนัเทิง เพ่ือทาํการแสดง  หรือทาํการขบัร้องเพลงใหก้บับุคคลอ่ืนใดโดยไม่ผา่นการพิจารณาหรือจดัการ

ดูแลหรือบริหารงานจาก...................ทั้งส้ิน  เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก..................ก่อน

ล่วง หนา้หากศิลปินไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงักล่าว ศิลปินใหถื้อวา่ศิลปินเป็นฝ่ายผดิสัญญาและตกลงชาํระค่าปรับ

ให้กับ.................เป็นเงินจํานวน 10 (สิบ) เท่าของค่าจ้างค่าแสดงท่ีศิลปินได้ไปรับงานดังกล่าวนั้ นจาก

บุคคลภายนอกในแต่ละคร้ัง รวมทั้งค่าเสียหายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั...................ทั้งหมด  

7.3  ในกรณีท่ีศิลปินไม่ไปทาํการแสดง หรือโชวต์วั หรือทาํงานจา้งงานแสดงตามท่ี.................ไดแ้จง้ให้

ทราบแลว้ก่อนล่วงหนา้โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  หรือมีบุคคลท่ีวา่จา้ง...................รายหน่ึงรายใดฟ้องร้องหรือ

เรียกร้องค่าเสียหายจาก.................อนัเน่ืองมาจากการท่ีศิลปินไม่ไปทาํการแสดงหรือโชวต์วัหรือทาํงานดงักล่าว

นั้น  ศิลปินตกลงวา่จะเป็นผูรั้บผิดชอบในบรรดาค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อ....................ทั้งหมดเป็นจาํนวน  10 (สิบ) 

เท่าของค่าจา้งค่าแสดงท่ี...................ไดท้าํการตกลงไวก้บับุคคลภายนอกในแต่ละคร้ัง  รวมทั้งบรรดาค่าเสียหาย

อ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนแก่.................ด้วยทั้ งหมด  โดยศิลปินตกลงจ่ายค่าปรับและค่าเสียหายดังกล่าวนั้ นให้กับ

...................ทนัทีท่ี.....................ไดแ้จง้ใหท้ราบ 

 7.4   ศิลปินตกลงว่าในกรณีท่ีศิลปินจะจัดให้มีผูจ้ ัดการส่วนตัวหรือผูดู้แลผลประโยชน์ เพ่ือคอย

ประสานงานกับ...................นั้ น จะต้องได้รับการรับรองและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

.....................ก่อน ซ่ึงผูจ้ดัการส่วนตวัหรือผูดู้แลผลประโยชน์ของศิลปินนั้นจะตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีขดัแยง้

กบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีศิลปินไดท้าํไวก้บั................ตามสัญญาน้ี  ศิลปินขอรับรองวา่การใดท่ีผูจ้ดัการส่วนตวั

หรือผูดู้แลผลประโยชน์ไดก้ระทาํไปใหถื้อเสมือนวา่ศิลปินเป็นผูก้ระทาํการเองทั้งส้ิน หากมีความเสียหายเกิดข้ึน

ศิลปินจะเป็นผูรั้บผดิชอบทั้งส้ิน 

7.5  ศิลปินตกลงยินยอมให้.................ใช้ช่ือตัว ช่ือสกุล หรือช่ือใดๆ ก็ตามของศิลปิน หรือช่ือท่ี

ประชาชนทัว่ไปเรียกขานดว้ยความเคยชิน ซ่ึงช่ือดงักล่าวนั้นหมายถึงตวัศิลปิน ไปทาํการประกาศโฆษณาและ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนได ้รวมทั้งใหมี้สิทธิโดยชอบในการอนุญาตหรือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชไ้ดด้ว้ยเช่นเดียวกนั 
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7.6 ในกรณีท่ี.................ไดจ้ดัตั้งช่ือเรียกศิลปิน นามแฝงหรือช่ืออ่ืนใดใหก้บัศิลปิน ศิลปินตกลงวา่จะไม่

นาํช่ือหรือนามแฝงท่ี...............ตั้งให้กบัศิลปินนั้นไปดดัแปลงหรือต่อเติมหรือนาํไปใชโ้ดยมิไดรั้บอนุญาตจาก

..................เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

7.7  ศิลปินรับรองและยนืยนักบั...................วา่ศิลปินจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ในสัญญา

น้ีโดยเคร่งครัด หากศิลปินละเลย หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลง และ/หรือเง่ือนไขใดๆ ท่ีไดต้กลงไวใ้นสัญญาน้ีไม่

ว่าจะเป็นขอ้หน่ึงขอ้ใดก็ตาม ศิลปินตกลงรับผิดชอบในบรรดาค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่...................ทั้งหมดโดย

ปราศจากขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ทั้งส้ิน 

 

8. การแก้ไขเพิม่เตมิสัญญา   

การเพ่ิมเติม ตดัทอน แกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงสัญญาน้ี จะกระทาํไม่ไดเ้วน้แต่เป็นกรณีท่ีคู่สัญญาทั้งสอง

ฝ่ายไดต้กลงและลงนามร่วมกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 

สัญญาฉบบัน้ีทาํข้ึนเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดอ้่าน และ

เขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีดีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามเจตนารมณ์แห่งตนทุกประการ จึงไดล้งลายมือ

ช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อพยาน 

 

 

ลงช่ือ            ลงช่ือ        ศิลปิน 

         ( ............................................ )            ( ...................................................)                                    

 

 

ลงช่ือ_____________________พยาน        ลงช่ือ        พยาน 

       (  ..........................................   )           (  .............................................   )       
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 ในกรณีท่ีศิลปินไม่ปฏิบติัตามสัญญาศิลปินในสังกดั และตอ้งชาํระค่าปรับ หรือค่าเสียหาย

ให้กบั.................ตามท่ีไดต้กลงกนัไวใ้นสัญญาฉบบัน้ี  และ/หรือศิลปินมีภาระหน้ีสินใดๆ ท่ีคา้งชาํระอยู่กบั

..................ต่อไปในภายหนา้  ศิลปินตกลงและยินยอมให้......................นาํเอาค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือภาระ

หน้ีสินดงักล่าวนั้น มาหักกลบลบหน้ีเอากบัค่าจา้ง ค่าตอบแทน และ/หรือภาระหน้ีสินท่ี.........................คา้งชาํระ

อยูก่บัศิลปินไดท้นัที โดย....................ไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้แก่ศิลปินก่อน ทั้งน้ี หากสัญญาฉบบัน้ีไดส้ิ้นสุด

ลงแต่............................ยงัไม่สามารถนาํเอาค่าจา้ง ค่าตอบแทน หรือภาระหน้ีสินดงักล่าวขา้งตน้นั้นมาหกักลบลบ

หน้ีไดค้รบตามจาํนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือภาระหน้ีสินท่ีศิลปินคา้งชาํระอยู่ดงักล่าวนั้น ศิลปินตกลงชาํระ

ค่าปรับ ค่าเสียหาย และ/หรือภาระหน้ีสินท่ียงัคงคา้งชาํระอยูท่ ั้งหมดนั้นใหก้บั......................จนครบจาํนวนภายใน

วนัท่ีสัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดลงทนัที 

  

 

 

 

  ลงช่ือ         ศิลปิน 

                            (                                                     )    
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ภาคผนวก ข 
 

สัญญาว่าจ้างถ่ายแบบโฆษณา 

 

สัญญาฉบบัน้ีทาํข้ึนท่ีบริษทั …………………………  เม่ือวนัท่ี .......………………..2556  ระหว่าง บริษัท 

……………………โดย……………/ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี ……………………………………  

ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีเรียกวา่  “ผู้ว่าจ้าง” กบั บริษัท ……………….สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี ………………………………….  โดย 

……………………………./ กรรมการบริษทั   ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีเรียกวา่ “ศิลปิน”  

 

ทั้งสองฝ่ายตกลงทาํสญัญาวา่จา้งโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1 .       ผู ้ว่ า จ้ า ง ต ก ล ง ว่ า จ้า ง  แ ล ะ ศิ ล ปิ น ต ก ล ง รั บ จ้า ง แ ส ด ง แ บ บ  เ พื่ อ โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้า ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  

……………………………. ความยาว 30 วินาที Cut down 15 วินาที และ 15 วินาทีอีก 1 เร่ือง รวมจาํนวนทั้งส้ิน 3 เร่ือง  

และจาํนวนในการถ่ายทาํทั้งส้ิน  1 คร้ัง  ซ่ึงมีรายละเอียดของงานท่ีวา่จา้งดงัน้ีคือ  

1.1 ถ่ายเป็นภาพยนตร์โฆษณาเผยแพร่ทางส่ือโทรทศัน์และส่ือออนไลน์  พร้อมอดัเสียงประกอบ  

1.2 ระยะเวลาในการถ่ายทาํภาพยนตร์โฆษณา พร้อมอดัเสียงประกอบเป็นเวลา 2 วนั (ถ่ายทาํภาพยนตร์

โฆษณา 1 วนั และ อดัเสียงประกอบ 1 วนั  ภายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี  30 

เมษายน 2556 

1.3    ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว จาํนวน 1 วนั ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในเดือนพฤษภาคม 2556 

1.4    ศิลปินจะทาํการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือออนไลน์ไดแ้ก่ Facebook, Instagram และ Twitter จาํนวนช่องทาง

ละ 4 คร้ัง  เร่ิมประชาสมัพนัธ์ ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ถึงวนัท่ี 8 สิงหาคม 2556 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน  

 

2.     ผูว้่าจา้งตกลงชาํระค่าจา้งดงักล่าวตาม 1. รวมทั้งส้ิน …………….. บาท (………………………) ซ่ึงราคา

ดงักล่าวไดร้วมภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 3 ของค่าวา่จา้ง แลว้ ใหแ้ก่ศิลปินโดยแบ่งชาํระเป็น 2 งวด   

งวดท่ี 1 เป็นเงิน  …………………บาท (…………………………) ในวนัถ่ายทาํโฆษณา 

งวดท่ี 2 เป็นเงิน  ……………………บาท (………………………..) ภายในวนัแรกเม่ือภาพยนตร์โฆษณา

ออกอากาศ 

 

3.   ศิลปินจะไม่เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารใดๆ ทั้งน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนอนัเก่ียวกบัสัญญาวา่จา้งน้ีวสัดุแห่ง

โฆษณาหรือผลิตภณัฑท์ั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาน้ีจนถึงวนัท่ีผูว้า่จา้งไดป้ระกาศการโฆษณาดงักล่าวต่อสาธารณชน

อยา่งเป็นทางการ 
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4.   ผูว้า่จา้งจะหกัภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 3 ของค่าวา่จา้งออกจากค่าวา่จา้งตามขอ้ 2.  

 

5.  ศิลปินสัญญาว่าจะเขา้ปฏิบติัหน้าท่ีตามสัญญาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีผูว้่าจา้งกาํหนดข้ึนอยา่งตรงเวลา

และศิลปินจะอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมปฏิบติังาน  โดยผูว้่าจา้งจะตอ้งแจง้กาํหนดวนั เวลา และสถานท่ีของการทาํงานท่ีว่าจา้ง 

และงานท่ีวา่จา้งเพิ่มเติมใหผู้ศิ้ลปินทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 (สิบ) วนั ทั้งน้ีจะตอ้งข้ึนอยูก่บัคิวงานของศิลปินเป็นหลกั  

ในกรณีท่ีมีเหตุขดัขอ้งท่ีตอ้งถ่ายทาํงานท่ีว่าจา้งใหม่เพื่อแก้ไขการจดัทาํช้ินงานโฆษณาในขอ้ 1. ให้มีความ

สมบูรณ์และครบถว้นตามเง่ือนไขการว่าจา้ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม โดยไม่มีลกัษณะเป็นการเพิ่มเติมช้ินงานท่ี

ว่าจ้างข้ึนใหม่ ศิลปินตกลงจดัให้ผูแ้สดงแบบมาแสดงแบบหรืออดัเสียงสปอตแก้ไขใหม่จนกว่าจะแลว้เสร็จ โดยไม่

เรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่มเติม ใด ๆ ทั้งส้ิน   แต่ผูว้า่จา้งจะตอ้งแจง้ใหศิ้ลปินทราบภายใน 30 (สามสิบ) วนั  นบัแต่วนัท่ีถ่าย

ทาํงานท่ีว่าจา้งดงักล่าวเสร็จคร้ังแรก  และดาํเนินการถ่ายทาํให้แลว้เสร็จภายใน 60 (หกสิบ) วนั นบัจากวนัท่ีถ่ายทาํเสร็จ

คร้ังแรก  หากพน้กาํหนดดงักล่าวใหถื้อวา่ศิลปินและผูแ้สดงแบบไดท้าํงานท่ีวา่จา้งครบถว้นแลว้ตามท่ีตกลงไวใ้นสญัญาน้ี 

และผูว้า่จา้งจะตอ้งชาํระเงินค่าจา้งใหค้รบถว้นตามท่ีตกลงไว ้

 

6.     นอกเหนือจากค่าว่าจา้งดงักล่าวตาม 2. ผูว้่าจา้งตกลงเป็นผูจ้ดัหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ

ทาํงาน เช่น ค่าแต่งหนา้ ค่าทาํผม  และจดัเตรียมเส้ือผา้ใหศิ้ลปิน  

 

7.     ในกรณีท่ีตอ้งมีการแกไ้ขการจดัทาํช้ินงานโฆษณาในขอ้ 1. ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกต็าม ศิลปินยนิยอม

มาแสดงแบบหรืออดัเสียงสปอตแกไ้ขใหม่จนกวา่จะแลว้เสร็จโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

8.     ผูว้่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในผลงานท่ีได้ตกลงว่าจ้างน้ีแต่เพียงผูเ้ดียว และศิลปินยินยอมให้ผูว้่าจ้าง

นาํเสนอผลงานตาม  1. ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน, แพร่ภาพ/แพร่เสียง, ทาํซํ้ า หรือดัดแปลงงานดังกล่าวได้โดยไม่

เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ  ทั้ง 

ส้ินทั้งน้ีผูว้า่จา้งสามารถเผยแพร่ทางส่ือโฆษณาต่างๆ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีภาพยนตร์โฆษณา

ออกอากาศวนัแรก 

 

9.    ศิลปินตกลงว่าจะไม่ทาํการแสดงแบบหรืออดัเสียงประกอบโฆษณาหรือกระทาํการด้วยประการอ่ืนใด

ให้กบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพื่อการถ่ายทาํภาพยนตร์โฆษณาและ/หรือภาพน่ิงเพื่อโฆษณาทางส่ือโฆษณาทุกชนิดโดย

เด็ดขาด ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัเผยแพร่หรือแพร่ภาพช้ินงานโฆษณาตามสัญญาน้ีเป็นคร้ังแรกสาํหรับผลิตภณัฑ์

ต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบัผวิพรรณโดยเดด็ขาด เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่จา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

9.1 ภายในระยะเวลา1 ปี นับจากวนัท่ีทาํการเผยแพร่ช้ินงานโฆษณาคร้ังแรก ศิลปินจะไม่ทาํการแสดงแบบ

โฆษณา ถ่ายวีดีโอคลิป, วีซีดี หรือกระทาํการใดๆ อนัจะเป็นการผิดกฏหมาย หรือขดัต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียม  จารีต
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ประเพณี   ประพฤติตนและ/หรือกระทาํการใดๆ    ท่ีทาํใหผู้ว้า่จา้งและ/หรือเจา้ของผลิตภณัฑเ์สียหายและ/หรือ     เป็นการ

กระทบหรือทาํให้ภาพลกัษณ์ของผูว้่าจา้งและ/หรือเจา้ของผลิตภณัฑเ์ส่ือมเสียช่ือเสียง ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม รวมทั้ง

จะไม่ทาํให้ตนเองเป็นข่าว   หรือเป็นท่ีกล่าวถึงในทางเส่ือมเสีย ไม่วา่จะเป็นการกระทาํในอดีตหรือปัจจุบนั และตามอายุ

สญัญาฉบบัน้ี หากมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดข้ึนจะถือวา่ ศิลปินกระทาํผดิสญัญา  

9.2   ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีทาํการเผยแพร่ช้ินงานโฆษณาคร้ังแรก ศิลปินตกลงท่ีจะดูแลภาพลกัษณ์

ของตนท่ีปรากฎต่อสายตาคนภายนอก   ใหดู้ดีอยูเ่สมอทั้งผิวพรรณ และทรงผม   ตอ้งไม่เปล่ียนทรงใหแ้ตกต่างจากภาพท่ี 

ปรากฎในงานโฆษณา  

9.3   ในกรณีท่ีศิลปินใชห้รือกล่าวถึงสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกบั “ผลิตภณัฑ”์   ตามสัญญาน้ี  ทั้งน้ีไม่ว่า

จะเป็นการใชส้อยเพื่อการส่วนตวัหรือในทางการงาน   ศิลปินใหค้าํสัญญาวา่จะไม่เปิดเผย    หรือกล่าวถึงหรือแสดงกิริยา

อาการเป็นนยั เพื่อบ่งบอกถึงยีห่อ้ ตรา คุณสมบติั หรือสโลแกนของสินคา้ดงักล่าวต่อบุคคลท่ี 3 หรือสาธารณชน หรือต่อ

ส่ือมวลชน หรือส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใดๆ ทั้งส้ินภายในระยะเวลา1 ปี นบัจากวนัท่ีทาํการเผยแพร่ช้ินงานโฆษณาคร้ัง

แรก 

 

10.    หากมีการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงตาม 9. ท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้  ศิลปินยนิดีท่ีจะชาํระค่าปรับให้แก่ผูว้่าจา้ง

คร้ังละ 200,000 บาท   และจะตอ้งทาํการแกข่้าวทางหนงัสือหรือส่ือต่างๆ ให้แก่ผูว้่าจา้งดว้ยภายในเวลา 15 วนันบัแต่วนั

เกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

 

11.   ในกรณีท่ีผูว้า่จา้งจะนาํงานท่ีไดจ้ดัทาํไปแลว้ตามสัญญาฉบบัน้ี บางตอน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดมาประกอบ

หรือจดัทาํงานโฆษณาชุดต่อ ๆ ไปของผลิตภณัฑด์งักล่าวตามขอ้ 1. ศิลปินตกลงให้ผูว้่าจา้งนาํออกเผยแพร่ไดโ้ดยไม่คิด

ค่าตอบแทนใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีภายในกาํหนดเวลาตาม 8. 

 

12.    คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญาน้ีให้แก่บุคคลภายนอกได้ เวน้แต่ไดรั้บ

อนุญาตจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ แต่อยา่งไรก็ตาม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนจากการกระ

ทาํของฝ่ายท่ีโอนสิทธิหรือผูรั้บโอนสิทธิและหนา้ท่ี แมจ้ะเป็นกรณีท่ีอีกฝ่ายหน่ึงไดอ้นุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ฝ่ายท่ีโอน

สิทธิแลว้กต็าม  ฝ่ายท่ีโอนสิทธิยงัคงตอ้งรับผดิชดใชใ้นความเสียหายดงักล่าว 

 

13. คู่สญัญาแต่ละฝ่าย รวมทั้งผูแ้สดงแบบ ตกลงและยนิยอมวา่ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะไม่ทาํการเปิดเผยหรือ

เผยแพร่ให้บุคคลใด ๆ  ไดล่้วงรู้  แต่จะเก็บรักษาขอ้มูลท่ีมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน  ความลบัทางการคา้ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ี

เก่ียวเน่ืองหรือท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงคู่สญัญาฝ่ายนั้นไดล่้วงรู้มาในระหวา่งอายุ

ของสัญญาฉบบัน้ี  (ซ่ึงรวมเรียกว่า  “ขอ้มูลลบั”)    รวมทั้งจะไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัดงักล่าวแก่บุคคลท่ี 3 เวน้แต่จะไดรั้บ

อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษณจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง  หรือโดยคาํสัง่ศาล   
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14.   ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดสัญญาคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการแสดงเจตนา

ไปยงัคู่กรณี อีกฝ่ายหน่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 14.1   หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผิดขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงในสัญญาฉบบัน้ี ในส่วน ท่ีเป็น

สาระสาํคญัของสญัญา 

 14.2  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัหรือละเวน้หรือฝ่าฝืนขอ้กาํหนดและเง่ือนไขขอ้หน่ึงขอ้ใดของสัญญา

และมิไดแ้กไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนดระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีคู่สญัญาฝ่ายท่ีบอกกล่าว ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวให้

คู่สัญญาฝ่ายนั้นทราบถึงเหตุท่ีผิดสัญญาดงักล่าว ใหถื้อวา่สัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดลงทนัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้หนงัสือบอก

กล่าวล่วงหนา้อีก 

  14.3   ในกรณีท่ีศิลปินไม่สามารถเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญาได ้ทั้งน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือผิดสญัญา

ขอ้ใดขอ้หน่ึง ศิลปินจะตอ้งรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี   

14.3.1   ยนิยอมชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดแก่ผูว้า่จา้ง  หรือ               

14.3.2   ผูว้่าจา้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และในกรณีน้ีศิลปินจะตอ้งคืนเงินค่าว่าจา้งให้แก่ผูว้่าจา้งเต็มจาํนวนท่ี

ไดรั้บไปแลว้ในทนัที  รวมทั้งรับผิดชอบในค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดแก่ผูว้่าจา้ง ยกเวน้กรณีท่ีศิลปินเกิดอุบติัเหตุ

ร้ายแรง หรือ เกิดเหตุสุดวสิยั อาทิ ภยัธรรมชาติ, การก่อการร้าย, เหตุความไม่สงบทางการเมือง 

14.4   หากปรากฏเหตุการณ์ใน 9. นอกจากการเรียกค่าปรับตาม 10. แลว้  ผูว้า่จา้งสามารถถือเป็นเหตุใหผู้ว้า่จา้ง

ตอ้งระงบัการโฆษณาได ้  ผูว้า่จา้งมีสิทธ์ิท่ีจะเลิกสญัญา และศิลปินจะตอ้งคืนค่าวา่จา้งทั้งหมดตาม 2. ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง พร้อม

ทั้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีจะเกิดข้ึน เช่นการยกเลิกการโฆษณาต่างๆ   รวมทั้งการท่ีผูว้่าจา้งตอ้งวา่จา้งผูแ้สดงแบบ

ใหม่ เพื่อถ่ายทาํโฆษณาชุดใหม่ แทนโฆษณาชุดเดิม และค่าใชจ่้ายในการถ่ายทาํภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ดงักล่าวดว้ย  

14.5   ในกรณีท่ีปรากฎวา่ขอ้มูลหรือเอกสารใดๆ ท่ีศิลปินแจง้แก่ผูว้า่จา้งทั้งก่อนหนา้และหลงัการทาํสญัญาฉบบั

น้ี ทั้งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและท่ีเป็นการแจง้โดยคาํพูด เป็นเท็จหรือไม่ครบถว้นเพราะศิลปินปกปิด ไม่แจง้ให้ผูว้่าจา้ง

ทราบ ผูว้า่จา้งมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบัน้ี และเรียกคืนเงินค่าตอบแทนเตม็จาํนวน ตลอดจนเรียกค่าเสียหายจากศิลปินได ้

 

15.  หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัผิดสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใดแลว้เป็นเหตุให้คู่สัญญาอีกฝ่าย

หน่ึงตอ้งเสียหาย และ/หรือ เสียค่าใชจ่้ายในการทวงถาม  ค่าทนายความ   ค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี

และการบงัคบัคดี คู่สัญญาฝ่ายท่ีปฏิบติัผิดสัญญาตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว

ทั้งหมดพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี ตั้งแต่วนัผดินดัหรือผดิสญัญาจนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน 

 

 อยา่งไรก็ตาม  การเลิกสัญญาดงักล่าวไม่ตดัสิทธิคู่สัญญาท่ีมีตามกฎหมายในการเรียกร้องค่าตอบแทนท่ีคา้งชาํระตาม

สดัส่วนของการงานท่ีทาํลงไปแลว้ และ/หรือสิทธิของคู่สญัญาในการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดจากการผดิสญัญาฉบบัน้ี 
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16.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใหถื้อวา่หนงัสือแนบทา้ยสัญญาต่างๆ เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี  การท่ีคู่สญัญาฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบติัตามคู่สญัญาอีกฝ่ายสามารถถือเป็นเหตุบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยทนัทีโดยมิตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 

สัญญาฉบบัน้ีได้จดัทาํข้ึนจาํนวนสองฉบบัโดยมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั และคู่สัญญาต่างได้อ่านและเขา้ใจ

ขอ้ความแห่งสญัญา  โดยตลอดดีแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามเจตนาจึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยานและต่าง

ไดย้ดึถือไวฝ่้ายละหน่ึงฉบบั 

 

 

 

บริษัท ………………………………..….                         บริษัท …………..………………………. 

 

 

 

  ลงช่ือ..........................................ผูว้า่จา้ง   ลงช่ือ .......................................ศิลปิน 

     (  ……………….………………   )     (  …… ………………………………. ) 

   

 

ลงช่ือ .........................................พยาน   ลงช่ือ....................................................พยาน 

 (  ....................................................   )        (   .....................................................    )      
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หนังสือแนบท้ายสัญญา  ก. 

นโยบายการป้องกนัยาเสพตดิ 

 

 หน้าทีข่อง “ ศิลปิน ”   

ศิลปิน ตอ้งจดัส่งเฉพาะพนกังานของศิลปิน ซ่ึงเป็นแรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฏหมายไทยและมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 18  ปีท่ี 

ผา่นการตรวจทางการแพทยแ์ลว้วา่ ไม่มีสารแอมเฟตามีน (ยาบา้)   หรือยาเสพติดอยูใ่นร่างกาย

เขา้มาทาํงานตามสัญญา 

เท่านั้น  หากไม่เป็นไปตามหลกัการขา้งตน้ผูว้า่จา้ง   จะถือวา่เป็นการผดิสัญญาท่ีทาํไวก้บัผู ้

วา่จา้ง และผูว้า่จา้ง มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาทนัที   

 

นโยบายการจ้างเดก็ของ……………………………………… 

 

ศิลปินตกลงท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายการจา้งเดก็ของ……………….นโยบายน้ีใชก้บัการจา้ง

บุคคลท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ (“เดก็”) ในกระบวนการผลิตของสินคา้ใดใด หรือกระบวนการผลิตของ

ส่วนประกอบของสินคา้ใดใด โดยหรือเพื่อ………………. หรือบริษทัในเครือของ………………………….ทัว่

โลก 

 

อายุ สุขภาพ และความปลอดภัย  หา้มจา้งบุคคลท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 16 ปีบริบูรณ์เขา้ทาํงาน 

หา้มจา้งบุคคลท่ีอายตุั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เวน้แต่ การจา้งนั้น สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงเพ่ือสุขภาพ 

ความปลอดภยั และศีลธรรม ของการประชุมองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ คร้ังท่ี 138 เร่ือง “อายขุั้นตํ่า” (“ILO 

Convention 138”) 

 

เวลาทาํงาน หา้มไม่ใหเ้ดก็ทาํงานเกิน 48 ชัว่โมงของเวลาทาํงานปกติ และ 12 ชัว่โมง

ของการทาํงานล่วงเวลา ต่อสัปดาห์ หรือ 6 วนัต่อสัปดาห์ 

 

กฎหมายและข้อบังคบั หา้มจา้งเดก็ เวน้แต่ การจา้งงานนั้น กฎหมายและขอ้บงัคบั

กาํหนดใหท้าํได ้โดยพิจารณาจากอาย ุเวลาทาํงาน ค่าชดเชย สุขภาพ และความปลอดภยั 
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ผู้รับเหมาจ้างแรงงานจากภายนอก หา้มไม่ใหมี้การวา่จา้งผูรั้บเหมาเขา้มาในกระบวนการผลิต

สินคา้หรือส่วนประกอบของสินคา้ใดๆ เพ่ือ………………………หรือบริษทัในเครือของ…………………..ทัว่

โลก เวน้แต่ ผูรั้บเหมาตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในขอ้ตกลงท่ีมีผลบงัคบัไดว้า่จะปฏิบติัตามนโยบายน้ี โดยมอบ

ผลการตรวจสอบการปฏิบติัตามเป็นระยะๆ โดยรักษาไวซ่ึ้งบนัทึกความยนิยอมท่ีจาํเป็น และจดัเตรียมใบรับรอง

ความยนิยอมดงักล่าว หากพบวา่ผูรั้บเหมาฝ่าฝืนขอ้ตกลงดงักล่าว สัญญาวา่จา้งของผูรั้บเหมาตอ้งถูกบอกเลิก 

 

ข้อยกเว้น ขอ้สังเกตวา่ หลกัเกณฑเ์ร่ืองอาย ุ ชัว่โมงการทาํงาน ภายใตน้โยบาย

ของ………………………น้ี มีความเคร่งครัดกวา่หลกัเกณฑข์อง ILO Convention 138 ทั้งน้ี หากมีการแสดง

เหตุผลอนัดีเป็นกรณีเฉพาะ ผูรั้บเหมาอาจเรียกร้องขอขอ้ยกเวน้เร่ืองหลกัเกณฑอ์าย ุ และชัว่โมงทาํงาน ไม่รวมถึง

เร่ืองสุขภาพ ความปลอดภยั และศีลธรรม ของ ILO Convention 138 ซ่ึงขอ้ยกเวน้ดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบั ILO 

Convention 138 และกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัทั้งหมด ขอ้เรียกร้องดงักล่าวตอ้งไดรั้บมอบและอนุมติัโดย

สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ………………………ผูรั้บผดิชอบ ร่วมกบั ความยนิยอมของรองประธาน

บริหารบริษทั 
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หนังสือแนบท้ายสัญญา ข. 

 

    การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต 

โดยไม่คาํนึงถึงส่ิงท่ีขดักับสัญญาฉบับนี ้ ศิลปิน ตกลงว่า: 

 

(i) ศิลปิน จะไม่กระทาํการใดๆท่ีตอ้งหา้มโดยกฎหมายต่อตา้นการทุจริตทอ้งถ่ินและกฎหมาย

ต่อตา้นการทุจริตอ่ืนๆ (ตลอดจนบทบญัญติัของกฎหมายป้องกนัการทุจริตในต่างประเทศของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมกนัเรียกวา่ “กฎหมายต่อตา้นการทุจริต”) ท่ีอาจบงัคบัใชก้บัคู่สัญญา

ฝ่ายหน่ึงหรือทั้งสองฝ่าย 

 

(ii) ศิลปิน จะไม่จ่าย หรือเสนอ หรือโอนส่ิงมีค่าใดๆ หรือตกลง หรือสัญญาท่ีจะจ่าย หรือเสนอ 

หรือโอนส่ิงมีค่าใดๆไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือพนกังานของ

รัฐ  พรรคการเมือง หรือผูส้มคัรตาํแหน่งทางการเมือง หรือบุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม

น้ีโดยมีจุดประสงคท่ี์จะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูว้า่จา้ง ดว้ยวธีิการท่ีจะเป็น

การฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการทุจริต   

 

(iii) ศิลปิน จะไม่จา้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือพนกังานของรัฐเพ่ือปฏิบติัตามสัญญา เวน้แต่จะไดรั้บ

ความเห็นชอบจาก ………………….. และหากจาํเป็น จากหน่วยงานผูมี้อาํนาจ หรือเจา้หนา้ท่ีท่ี

มีอาํนาจ หรือตน้สังกดัของเจา้หนา้ท่ีของรัฐดงักล่าว หรือนายจา้งของพนกังาน  นอกจากน้ี 

ศิลปิน จะตอ้งแจง้ให ้…………………… ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัที  ในกรณีท่ี ศิลปิน 

ทราบวา่ผูใ้ดกต็ามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามสัญญาไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือพนกังาน

ของรัฐ  เจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง หรือผูส้มคัรตาํแหน่งทางการเมือง  ขอ้กาํหนดของ

อนุมาตราน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัพนกังานของศิลปิน ท่ีเป็นวสิาหกิจของรัฐ 

 

(iv)   ศิลปินจะตอ้งแต่งตั้งบุคคลภายในองคก์รของ  ศิลปิน มารับการอบรมจาก ………………… 

เก่ียวกบักฎหมายต่อตา้นการทุจริต  รวมทั้ง กฎขอ้บงัคบัท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการติดต่อกบั

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลสุขภาพ ดงัท่ีไดต้กลงร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย  ต่อจากนั้นบุคคลท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้งดงักล่าวจะตอ้งทาํการอบรมเก่ียวกบักฎหมายต่อตา้นการทุจริตโดยใชว้สัดุการ
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อบรมท่ีไดรั้บจาก …………………. อยา่งนอ้ยเป็นรายปีใหก้บับุคคลท่ีไดรั้บการจา้งโดย ศิลปิน 

ทุกคนท่ีทาํงานให ้ …………………และติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  หรือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ

ดูแลสุขภาพ ในระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีความรับผดิชอบปกติ    หลงัการตกลงร่วมกนัของ 

………………และศิลปิน แลว้  …………….. อาจทาํการอบรมดงักล่าวใหก้บัพนกังานดงักล่าว

ของศิลปิน โดยตรงดว้ย  ศิลปิน จะตอ้งใหก้ารอบรมดงักล่าวหรือวสัดุการอบรมแก่ศิลปินช่วง

ท่ีศิลปิน ใชใ้นการปฏิบติัตามสัญญา (เท่าท่ีการใชศิ้ลปินช่วงของ ศิลปินไดรั้บอนุญาตภายใต้

สัญญาน้ี)  การอบรมและวสัดุการอบรมใดๆท่ี  ……………….. จดัใหไ้ม่ไดท้าํให ้ศิลปินพน้จาก

ภาระหนา้ท่ีของ  ศิลปิน ท่ีมีแยกต่างหากตามสัญญา และศิลปิน จะไม่พ่ึงพิงการอบรมและวสัดุ

การอบรมของ …………………. ใหม้าแทนการปฏิบติัภาระหนา้ท่ีดงักล่าว  

 

(v) ศิลปิน จะตอ้งรับรองเป็นรายปีในรูปแบบท่ี ………………….. จดัใหว้า่: 

ก. ศิลปิน ไดใ้หก้ารอบรมพร้อมวสัดุการอบรมเก่ียวกบักฎหมายต่อตา้นการทุจริต รวมทั้ง 

กฎขอ้บงัคบัท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการติดต่อกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลสุขภาพดว้ย แก่

บุคคลท่ีไดรั้บการจา้งโดย  ศิลปิน ทุกคนท่ีทาํงานให ้……………………และติดต่อกบั

เจา้หนา้ท่ีของรัฐ  รวมทั้ง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการดูแลสุขภาพ  ในระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบปกติ   และไดใ้หก้ารอบรมพร้อมวสัดุการอบรมของ  …………….แก่

ศิลปินช่วงท่ี ศิลปิน ใชใ้นการปฏิบติัตามสัญญา 

ข. เท่าท่ี ศิลปิน ทราบ  ไม่ไดมี้การฝ่าฝืนกฎหมายต่อตา้นการทุจริตใดๆท่ีกระทาํโดย ศิลปิน  

หรือบุคคลท่ีไดรั้บการจา้งโดย ศิลปิน หรือศิลปินช่วงท่ี  ศิลปิน ใชใ้นการปฏิบติัตาม

สัญญา 

ค. ไม่ไดมี้การเปล่ียนบุคลากรของ ศิลปิน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็น “บุคลากรหลกั” โดยการ

ตกลงร่วมกนัของ ………………….. และศิลปิน เวน้แต่ ตามท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นตารางท่ีแนบ

กบัคาํรับรองท่ีใหไ้วโ้ดยศิลปิน  

ง. ศิลปิน มิไดท้าํการเปล่ียนแปลงใดๆในการใชศิ้ลปินช่วงในการใหบ้ริการแก่ 

……………………ภายใตส้ัญญาน้ี เวน้แต่   ตาม (1) ท่ีไดรั้บอนุญาตภายใตส้ัญญาน้ี และ (2) 

ท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นตารางท่ีแนบกบัคาํรับรองท่ีใหไ้วโ้ดย ศิลปิน  และ 

จ. ศิลปิน ไดเ้กบ็รักษาเอกสารท่ีเป็นความจริงและถูกตอ้งท่ีจาํเป็นในการพิสูจน์ใหเ้ห็นการ

ปฏิบติัท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดแห่งหนงัสือแนบทา้ย น้ี   
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(vi) ศิลปิน จะตอ้งเกบ็รักษาและให ้ ………………และผูต้รวจสอบบญัชี และตวัแทนอ่ืนๆของ 

…………….เขา้ถึงขอ้มูล (การเงินและอ่ืนๆ) และเอกสารสนบัสนุนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สาระสาํคญัของสัญญาน้ีไดต้ามท่ี  …………….. ร้องขอ เพ่ือใชเ้อกสารประกอบหรือยนืยนัการ

ปฏิบติัท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดแห่งหนงัสือแนบทา้ยน้ี 
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หนังสือแนบท้ายสัญญา ค. 

 

นโยบายของ………………………………..เร่ืองผลประโยชน์ขัดกนั 

 

คณะผูบ้ริหารและคณะผูท้าํงานของศิลปินท่ีจดัหาสินคา้และบริการใหแ้ก่หรือนาม

ของ………………………..ตอ้งป้องกนัไม่ใหเ้กิดประโยชน์ขดักนัและหลีกเล่ียงกรณีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

 

กรณีใดกต็ามท่ีอาจคาดเดาหรือมีขอ้สงสัยเกิดข้ึนกบัลูกจา้งคนใดของ ………………. ท่ีกระทาํ

การอยา่งเห็นชดัเจนต่อผลประโยชน์ของ …………………. โดยถูกพิจารณาวา่อาจเป็นเร่ืองผลประโยชน์ขดักนั 

ศิลปินตอ้งไม่ 

• เสนอของขวญั เงินค่าตอบแทนพิเศษ ความบนัเทิง การท่องเท่ียว หรือการใหบ้ริการพกัผอ่นใหแ้ก่

ลูกจา้งหรือผูท่ี้มีความสัมพนัธ์กบัลูกจา้งของ………………….. อาหารเยน็และอาหารกลางวนัท่ี

จดัเตรียมสาํหรับการเจรจาทางธุรกิจท่ีต่อเน่ืองกนัมา อนุญาตใหท้าํไดต้ามความเหมาะสมของเวลา 

ของขวญัท่ีมีมูลค่าเลก็นอ้ย เช่น ปฏิทิน ปากกา กระดาษบนัทึก สมุดนดัหมาย อาจใหไ้ดต้ามธรรม

เนียม 

• หาผลประโยชน์ หรือไดรั้บผลดีเหนือศิลปินอ่ืนจากขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือโอกาสทางธุรกิจท่ีรู้

จากลูกจา้ง อนัเป็นผลมาจากความสัมพนัธ์กบั………………. แต่ไม่รวมถึงปริมาณสินคา้ สินคา้

ใหม่ การลงทุนทางธุรกิจส่วนตวั ศิลปินตอ้งไม่เรียกร้องจากลูกจา้งของ………………ซ่ึงขอ้มูลอนั

เป็นความลบัทุกดา้น อนัเก่ียวกบั แผนการธุรกิจ การติดสินใจ ราคา กระบวนการ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ

ของ………………………. 

• ใหค้่าใชจ่้าย ค่านายหนา้ หรือค่าตอบแทนอยา่งอ่ืนกบัลูกจา้งของ……………. หรือ สมาชิกใน

ครอบครัวของลูกจา้งของ……………………. 

• ปกปิดอยา่งจงใจไวก่้อนอนัขอ้เทจ็จริงวา่ ศิลปินดงักล่าวเป็นของ ถูกควบคุม หรือแสดงออกแทน 

โดยลูกจา้งหรือสมาชิกในครอบครัวของลูกจา้งของ…………………. ศิลปินท่ีมีกรรมการ 

พนกังาน หุน้ส่วน ลูกจา้ง ตวัแทน หรือท่ีปรึกษา ไม่วา่จะไดรั้บค่าตอบแทนหรือไม่ เป็นลูกจา้งหรือ

มีความสัมพนัธ์กบัลูกจา้งของ……………………. ตอ้งไม่ไดรั้บการพิจารณาวา่มีคุณสมบติั

เพียงพอ เวน้แต่ กรณีดงักล่าวไดถู้กเปิดเผยก่อน และทาํใหช้ดัเจนก่อน โดยช่องทางท่ีเหมาะสม

ของ…………………………. 
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ในบางกรณีภายหลงัจากท่ีมีการเปิดเผยขอ้เทจ็จริงเป็นลายลกัษณ์อกัษรขอ้ยกเวน้ของมาตรฐาน

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี อาจไดรั้บอนุญาตจากกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจของ……………………… หากเห็นวา่ไม่

มีผลประโยชน์ขดักนัท่ีสาํคญัหลงเหลืออยู ่
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หนังสือแนบท้ายสัญญา ง. 

 

นโยบายของ……………………………………..ในการป้องกนัข้อมูล 

 

ศิลปินรับทราบและตกลง ดงัต่อไปน้ี 

1. ศิลปินตอ้งจดัใหมี้และรักษาไวซ่ึ้งการป้องกนัต่อการทาํลาย ความสูญหาย และการเปล่ียนแปลงแกไ้ข

ของขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ……………………หรือบริษทัในเครือของ………………………… 

(ตามท่ีไดนิ้ยามไวใ้นสัญญาน้ี) ท่ีอยูใ่นความครอบครองของศิลปิน (“การป้องกนัขอ้มูล”) ซ่ึงตอ้งไม่

เขม้งวดนอ้ยไปกวา่ (i) IAPP (ii) มาตรฐานอุตสาหกรรม ……..มีสิทธิท่ีจะแกไ้ข IAPP โดยไดรั้บความ

ยนิยอมจากผูจ้ดัจาํหน่าย 30 วนัก่อนถึงกาํหนด หากศิลปินไม่ใหค้วามยนิยอมต่อขอ้เรียกร้องในการ

เปล่ียน IAPP ภายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บแจง้ ………อาจบอกเลิกสัญญาไดท้นัที ในกรณีท่ีศิลปิน

ประสงคท่ี์จะทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงการป้องกนัขอ้มูลท่ีมีคุณภาพตํ่ากวา่หรือนอ้ยกวา่ (รวมถึง ตามท่ี 

…….เรียกร้อง) ใหบ้รรลุผล ศิลปินตอ้งแจง้ …………และเม่ือ …………….อนุมติั การเปล่ียนนั้นจึงให้

ทาํได ้

 

2. ศิลปินตอ้งทาํใหม้ัน่ใจวา่ การบริการท่ีจดัทาํโดยศิลปิน รวมถึง การจดัส่งสินคา้ภายใตส้ัญญาน้ี หรืองาน 

หรือ ใบสั่งซ้ือสินคา้ รวมทั้งกิจกรรมใดๆท่ีเก่ียวกบัการใหบ้ริการซ่ึงทาํตาม IAPP รวมทั้งการปรับปรุง

ใหม่ของกรณีขา้งตน้ ยกเวน้ ขอบเขตของงาน หรือใบสั่งสินคา้ท่ีระบุการใช ้IAPP บางส่วน เช่นนั้นจะไม่

นาํมาปรับใชก้บัการบริการท่ีกาํหนดไวภ้ายใตง้าน หรือใบสั่งซ้ือ 

 

3. ในกรณีท่ีศิลปินพบวา่ หรือไม่ไดรั้บแจง้ถึงการฝ่าฝืน หรือการฝ่าฝืนท่ีอาจมีข้ึนในเร่ืองความปลอดภยั

ของขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ …….ศิลปินตอ้งโดยทนัทีทนัใด (a) แจง้ ผูจ้ดัการโครงการของ …… ถึง

การฝ่าฝืนหรือการฝ่าฝืนท่ีอาจมีข้ึน และ (b) ถา้ขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีมีผลในการปรับใชข้อง ……..อยู่

ในความครอบครองของศิลปิน ศิลปินตอ้ง (i) ตรวจสอบและแกไ้ขผลกระทบของการฝ่าฝืนหรือการฝ่า

ฝืนท่ีอาจมีข้ึนของ …….ดว้ยทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่ การฝ่าฝืนหรือการฝ่าฝืนท่ีอาจมีข้ึนจะไม่เกิดข้ึน 

ขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ……….. จะไม่ถูกขาย โอน ใหเ้ช่า จาํหน่ายจ่ายโอนไปยงับุคคลภายนอก โดย

ศิลปิน หรือลูกจา้งของศิลปิน หรือ ตวัแทนของศิลปิน หรือลูกจา้งของตวัแทนของศิลปิน หรือใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชยโ์ดย หรือในนามของศิลปิน หรือลูกจา้งของศิลปิน หรือตวัแทนของศิลปิน หรือ

ลูกจา้งของตวัแทนของศิลปิน 
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4. ในเวลาใดกต็ามระหวา่งระยะเวลาของสัญญา เม่ือไดรั้บการแจง้ล่วงหนา้ภายในเวลาและโดยพฤติการณ์

อนัสมควร  ศิลปินตกลงท่ีจะทาํนโยบาย ขั้นตอน แนวทางปฏิบติั หนงัสือ และบนัทึกภายใน เก่ียวเน่ือง

กบัความปลอดภยัของขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ ……………เตรียมพร้อมเพ่ือให ้ …………..หรือ

บริษทัในเครือของ ………. ตรวจสอบ 

 

5. “IAPP” ตอ้งหมายความวา่ นโยบายดา้นการป้องกนัขอ้มูลอนัเป็นสินทรัพยข์อง…………. ทัว่โลก มีผล

ใชบ้งัคบัวนัท่ีมีผลใชบ้งัคบั ตามท่ีมีการแกไ้ขเป็นคร้ังคราวโดย……. และจดัใหแ้ก่ผูจ้ดัจาํหน่าย   
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ภาคผนวก ค 

 
สัญญาจ้างงานแสดง 

 

      ทําท่ี บริษัท ………………. จํากดั 

กรุงเทพมหานคร  

      วนัท่ี  30  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2552 

 

 สญัญาฉบบันีทํ้าขึน้ระหวา่ง บริษัท…………………..จาํกัดโดย นาย……………………. ทะเบียน

บริษัทเลขที่…………………..สํานกังานใหญ่ตัง้อยู่……………….เลขท่ี 

……………………………………………………………………กรุงเทพมหานคร ซึง่ตอ่ไปในสญัญาจะเรียกวา่ 

“บริษัท” ฝ่ายหนึง่ กบั …….ท่ีอยูเ่ลขท่ี .................................................. ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกวา่   

“ผู้รับจ้าง”   อีกฝ่ายหนึง่ 

 โดยท่ี “บริษัท” มีความประสงค์ท่ีจะผลติและสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ เร่ือง ……… ซึง่ตอ่ไปใน

สญัญานีจ้ะเรียกวา่  “ภาพยนตร์”   

1. บริษัทตกลงวา่จ้าง  ผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างทํางานแสดง  “ภาพยนตร์” 

2. ในบทบาทตวัละคร (ช่ือนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม) ช่ือ ………... 

3.    มีกําหนดระยะเวลาการถ่ายทําภาพยนตร์และการทํางาน  20 วนั นบัตัง้แต่………..  จนถงึ วนัท่ี 

………………………..  ทัง้นีคิ้วการแสดงดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของทัง้สองฝ่าย โดยได้รับการยินยอมจากทัง้สองฝ่าย 

4.     หากมีเหตสุดุวิสยัท่ีทําให้ต้องมีการถ่ายทําเพิ่ม ทางบริษัทจะทําการแจ้งลว่งหน้า อยา่งน้อย 7 วนั  

5.     ข้อตกลงค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างแนบท้ายสัญญานี ้ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

จ้างงานแสดง 
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สญัญานีทํ้าขึน้เป็นสองฉบบัมีข้อความถกูต้องตรงกนั  ทัง้สองฝ่ายได้อา่นและเข้าใจข้อความ

โดยละเอียดแล้วเหน็วา่ตรงตามเจตนาของทัง้สองฝ่ายทกุประการ   จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญัตอ่หน้า

พยานและตา่งยดึถือไว้ฝ่ายละฉบบั 

 

 

 

ลงช่ือ……………………….…..บริษัท      ลงช่ือ.......…………… ……    ผู้ รับจ้าง 

 (  บริษัท ………….…………จาํกัด  )          (  ศลิปิน ) 

 

 

ลงช่ือ………………...……………พยาน           ลงช่ือ………………………….พยาน 

      (                                               )                                  (                                            )                   
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ข้อตกลงค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง 

      วนัท่ี 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 

 

ภาพยนตร์   เร่ือง …………. 

 

 1. บริษัทตกลงจ่ายคา่ตอบแทนการทํางานตามสญัญาจ้างให้แก่ผู้ รับจ้างเป็นการเหมาจ่าย  ในการ

สร้างสรรค์งานภาพยนตร์  ในราคารวมเป็นเงินทัง้สิน้ ………..... บาท  (  หนึง่ล้านสองแสนบาท  ) รวมภาษีหกั 

ณ ท่ีจ่าย โดยผู้ รับจ้างตกลงให้บริษัทชําระเงินดงักลา่วให้แก่................... 

2.  บริษัทตกลงจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้ รับจ้างโดยแบง่เป็น  3  งวด   ดงันี ้

2.1.  จํานวน  360,000  บาท  ( สามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน  ) เม่ือเปิดกล้องถ่ายทําภาพยนตร์แต่

ไมเ่กิน 7 วนั 

2.2 จํานวน  240,000  บาท ( สองแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน ) จะจ่ายภายใน 7 วนัหลงัปิดกล้องถ่าย

ทําภาพยนตร์  

2.3 จํานวน  600,000  บาท ( หกแสนบาทถ้วน ) จะจ่ายหลงัภาพยนตร์เข้าฉายภายใน 7 วนั  

 

  3. ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีต้องร่วมประชาสมัพนัธ์หรือทํากิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัภาพยนตร์ ……….. เช่น

การแถลงข่าวส่ือมวลชน การร่วมพิธีบวงสรวง กิจกรรมการสง่เสริมการตลาดท่ีเหน็สมควร 

 

 ข้อตกลงคา่ตอบแทนตามสญัญาจ้างนีทํ้าขึน้เป็นสามฉบบั และให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของ

สญัญาจ้าง คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายได้อา่นและเข้าใจเง่ือนไขสญัญานีดี้แล้ว  เหน็ว่าตรงตามเจตนาทกุประการ จงึ

ได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยานและตา่งยดึถือไว้ฝ่ายละฉบบั 

 

 

ลงช่ือ…………………บริษัท/แทน         ลงช่ือ.......… ………………………ผู้ รับจ้าง 

   ( บริษัท  ………………จาํกัด )           (  ศิลปิน  ) 

 

ลงช่ือ……………………….…พยาน                ลงช่ือ…………………………….ผู้ รับสญัญา 

 (                                                  )                                  (                                                          ) 
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ภาคผนวก ง 

 

สัญญาว่าจ้างนักแสดง 

สัญญาเลขที ่……………. 

ทาํท่ี บริษทั……………………….. จาํกดั 

 

   วนัท่ี 1 มีนาคม 2555 

 

 สัญญาฉบบัน้ีทาํข้ึนระหวา่ง บริษทั……………………. สาํนกังาน………………ม………………… 

ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ผูว้า่จา้ง” ขอมอบอาํนาจให ้_______________________ มีอาํนาจในการทาํสัญญา

วา่จา้งฝ่ายหน่ึง กบั______________________บตัรประจาํตวัเลขท่ี..........................................ท่ีอย ู

เลขท่ี……………………………………………..…..........................................................ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญา

เรียกวา่ “ผูรั้บจา้ง”อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาํสัญญากนัดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. “ผูว้า่จา้ง” ตกลงจา้งและ “ผูรั้บจา้ง” ตกลงรับจา้งดาํเนินการร่วมเป็น  แขกรับเชิญ  ของ

ผลิตภณัฑ_์______________________ ของ________________________ (ประเทศไทย) จาํกดั (เจา้ของสินคา้)  

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดงัน้ี 

 

1.1 ผู้รับจ้างเข้าร่วมกจิกรรม Activity  

 1.1.1 วนังาน Event วนัที่ 19 มนีาคม 2555 ณ หน้าตกึยูไนเตด็ บริเวณใต้จอ LED ตั้งแต่เวลา 

11:30 – 13:30น.  

  กิจกรรมงาน Event 

- นดัเวลา 11:30 น. ถึงสถานท่ีจดักิจกรรม ณ หนา้ตึกยไูนเตด็ บริเวณใตจ้อ LED เพ่ือเตรียม

ความพร้อมก่อนเร่ิมงาน 

- เดินทางมาร่วมกิจกรรมดว้ยตนเอง 

- แต่งกายเส้ือโทนสีขาว แดง (สีขาวประมาณ 70% สีแดงประมาณ 30%) 

- แต่งหนา้ทาํผมสวยงามพร้อมเขา้ร่วมกิจกรรม 

- ไม่สามารถจบัผลิตภณัฑ ์________________ได ้

- สามารถถือป้าย ในขณะร่วมเดินขบวนได ้แต่ป้ายนั้นจะตอ้งไม่มีแบรนดสิ์นคา้ติดอยู ่
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- เวลา 12:00 – 13:30 น. ร่วมกิจกรรมช่วงไฮไลท ์

- พิธีกรสัมภาษณ์ พดูคุย ถ่ายรูปร่วมกนับนเวทีและ backdrop 

- ร่วมเดินขบวนทรูป จากหนา้ตึกยไูนเตด็ ไปถึงหนา้ตึกสีลมคอมเพลก็ซ์ และบริเวณหนา้

ซอยละลายทรัพย ์

ข้อ 2. “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงชําระค่าตอบแทนให้ “ผูรั้บจา้ง” เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน ________ บาท (เกา้หม่ืน

หา้พนับาทถว้น) 

ส่วนการชาํระเงินค่าจา้งทั้งหมด 100%  จะจ่ายเป็นเชค็  ในวนัจดักิจกรรม คือ วนัท่ี 19 มีนาคม 2555 

หลงัจากเสร็จกิจกรรม 

ขอ้ 3. หากผูรั้บจา้งผิดนดัผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึง  โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  ผูรั้บจา้งยนิยอมชาํระ

ค่าปรับเป็นเงิน 100% ของราคาค่าจา้งทั้งหมด ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง 

 ขอ้ 4. หากผูว้า่จา้งยกเลิกการจา้งงาน โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ผูว้า่จา้งยนิยอมชาํระค่าเสียเวลาเป็นเงิน 

50% ของราคาค่าจา้งทั้งหมด ใหแ้ก่ ผูรั้บจา้ง 

 สัญญาฉบบัน้ีทาํข้ึนเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไดอ้่านและเขา้ใจดีแลว้

จึงลงลายมือช่ือไวน้ี้ต่อหนา้พยานเป็นสาํคญั และเกบ็สัญญาไวฝ่้ายละฉบบั 

 

 

 

ลงช่ือ.......................................................ผูว้า่จา้ง   ช่ือ....................................................นกัแสดง 

 (                                            )            (                                              ) 

              กรรมการบริษทั__________ จาํกดั 

 

 

 

ลงช่ือ.......................................................พยาน  ลงช่ือ.......................................................พยาน  

(...............................................)           (..................................................) 

 

 

  



168 

 

ภาคผนวก จ 

 

สัญญาว่าจ้างจัดหาผู้แสดงแบบโฆษณา 

ทาํท่ี บริษทั…………………จาํกดั (มหาชน)  

จงัหวดัปทุมธานี 

 

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 

 

 สัญญาฉบบัน้ีทาํข้ึนระหวา่ง บริษัท………………………………. โดยนาง…………………… และ 

นาย………………………..ในฐานะกรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม  สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี….……….………….......... 

 ………………………………………..ต่อไปในสัญญาน้ีเรียกวา่ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ึง 

 กบั นางสาว………………….  อาย…… ปี บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี ……………….อยู่

บา้นเลขท่ี ………………………………………………… ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา่ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง 

 

 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทาํสัญญากนั ดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 

 

 ข้อ 1. ผู้แสดงที่ผู้รับจ้างต้องจัดหามา 

 “ผูว้า่จา้ง” ตกลงวา่จา้งและ “ผูรั้บจา้ง” ตกลงรับจา้งเป็นผูจ้ดัหาผูแ้สดงแบบโฆษณาสินคา้ของผูว้า่จา้ง คือ 

นางสาว…………………………..บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี…………….………อยบูา้นเลขท่ี ……………... 

………………………………………….. เป็นแบบให ้ “ผูว้า่จา้ง” ในการถ่ายทาํภาพยนตโ์ฆษณา, ถ่ายภาพน่ิง, 

บนัทึกเสียง เพ่ือประกอบภาพยนตโ์ฆษณา และโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียง เป็นตน้ 

  

 ข้อ 2. ช่ือผลติภัณฑ์ทีโ่ฆษณา  

 Brand __________ ชนิด Skicare และ Make up สาํหรับใบหนา้ เป็นสินคา้ประเภท เคร่ืองสาํอาง 

 

 ข้อ 3. ลกัษณะของงานทีว่่าจ้าง 

 “ผูว้า่จา้ง”ตกลงวา่จา้ง”ผูรั้บจา้ง” เป็นผูจ้ดัหาผูแ้สดงแบบโฆษณาสินคา้ของผูว้า่จา้ง………….  ซ่ึง

ต่อไปน้ีจะรวมเรียกวา่ “งาน” โดยท่ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงใหง้านท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาฉบบัน้ีใหต้กเป็นสิทธิของ 

ผูว้า่จา้งแต่เพียงผูเ้ดียว โดยงานประกอบดว้ย 

  3.1 ถ่ายภาพน่ิง สาํหรับส่ือส่ิงพิมพ ์ ต่างๆ ทุกชนิด เช่น นิตยสาร หนงัส่ือพิมพ ์ ส่ือกลางแจง้

ต่างๆ เช่น Poster, Banner, Bus body, Muppy, Bus stop, street vision,  Sticker, Shelf talker, Wobblers, Postcard, 

Shelf Vision และวสัดุส่งเสริมการขาย (Premium) เช่น Sampling, Display set,  และ Standee เป็นตน้ (ไม่รวม 

Packaging) ระยะเวลาในการทาํงานภายใน 3 วนั และสามารถนาํไปใชใ้นต่างประเทศได ้
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  3.2 บนัทึกเสียง  สปอตวทิย ุระยะเวลาทาํงานภายใน  2 วนั 

  3.3 Tie in TV ใหส้ัมภาษณ์ออกรายการโทรทศัน์, Scoop ทางโทรทศัน์ เป็นตน้ ตามวนั เวลา 

และสถานท่ี ท่ีผูว้า่จา้งไดแ้จง้ใหท้ราบจาํนวน 2 คร้ัง 

  3.4 Advertorial ในนิตยาสาร หรือการใหส้ัมภาษณ์ กบันิตยาสารชั้นนาํอาทิเช่น Image, Cosmo, 

Elle, ดิฉนั, OK, แพรว, Cleo 

  3.5 โชวต์วั และ เปิดตวั Brand หรือ สินคา้ , Road Show, Event, Demo, Member club, ตามวนั 

เวลา และสถานท่ี ท่ีผูว้า่จา้งไดแ้จง้ใหท้ราบ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จาํนวน 3 คร้ัง และต่างจงัหวดั จาํนวน 3 

คร้ัง  สาํหรับสถานท่ีต่างจงัหวดัผูว้า่จา้งป็นผูรั้บผดิชอบค่าเดินทาง และค่าท่ีพกั 

  3.6 ใชช่ื้อและภาพ “ผูรั้บจา้ง” ในการอา้งอิงโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ ตามสัญญาน้ีต่อส่ือ

ใดๆ ตามรูปแบบท่ีไดรั้บความเห็นชอบร่วมกนั ระหวา่ง “ผูว้า่จา้ง”กบั”ผูรั้บจา้ง” เช่น หนงัส่ือพิมพ ์ นิตยสาร 

วารสาร โทรทศัน์ (VTR) อินเตอร์เน็ต วทิย ุวดีิโอ สารคดี หรือส่ือส่ิงตีพิมพอ่ื์นๆ 

  หาก “งาน” ท่ีระบุไวต้ามขอ้ 3.1 – 3.6 งานใดงานหน่ึงไดท้าํเสร็จแลว้ แต่ยงัไม่มีการเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน มีเหตุจาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหม่ หรือแกไ้ข ต่อเติม ดดัแปลง เพ่ือใหช้ิ้นงานต่างๆมีความสมบูรณ์ และ

ครบถว้นตามเง่ือนไขการวา่จา้ง “ผูรั้บจา้ง” ยนิยอมดาํเนินการโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ่มเติม แต่ “ผูว้า่จา้ง” จะต ้

องดาํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จส้ินทั้งหมด-ยในระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ีถ่ายทาํเสร็จแลว้ 

  

 ข้อ 4. ข้อรับรองของคู่สัญญา 

  4.1 ผูรั้บจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าจา้ง และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูแ้สดงแบบโฆษณาจนกวา่งาน

จะแลว้เสร็จ 

  4.2 ระยะเวลาของสัญญาจา้งน้ีมีกาํหนด 12 เดือน นบัตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558 

  4.3 ภายในระยะเวลา 12 เดือน “ผูรั้บจา้ง” จะดูแลรักษาภาพลกัษณ์ของผูแ้สดงแบบโฆษณา คือ  

นางสาว_________มิใหมี้พฤติกรรมไปในทางเส่ือมเสีย ส่งผลกระทบต่อสินคา้ของ “ผูว้า่จา้ง” และจะไม่รับแสดง

แบบโฆษณา  ถ่ายภาพน่ิง  หรือ  เป็นพรีเซ็นเตอร์  ใหก้บัผลิตภณัฑช์นิด Skincare สาํหรับใบหนา้ประเภท 

เคร่ืองสาํอาง หรือเวชสาํอาง หรือผลิตภณัฑอ่ื์นใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบัสินคา้ของ “ผูว้า่จา้ง” โดย “ผูรั้บจา้ง”

รับประกนัวา่ ไม่วา่กรณีใดๆกต็าม ถา้หากในระยะเวลาระหวา่ง 12 เดือน หากผูแ้สดงแบบโฆษณา คือ 

นางสาว____________ไปแสดงแบบโฆษณาหรือเป็นพรีเซ็นเตอร์ใหก้บัผลิตภณัฑช์นิด Skin Care และ Make up 

สาํหรับใบหนา้ประเทภเคร่ืองสาํอาง หรือผลิตภณัฑอ่ื์นใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยลคึงกนักบัสินคา้ของ “ผูว้า่จา้ง”แลว้ 

“ผูรั้บจา้ง” ยนิยอมชาํระเบ้ียปรับเป็นเงินจาํนวน 2 เท่า ของเงินค่าจา้งทั้งหมดท่ี “ผูรั้บจา้ง” รับชาํระไปตามสัญญาน้ี

ใหแ้ก่ “ผูว้า่จา้ง” ทนัทีโดยจะไม่โตแ้ยง้หรือมีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

  4.4 “ผูว้า่จา้ง” สามารถเผยแพร่ งานโฆษณา ทุกส่ือ ภายในกาํหนดระยะเวลา 12 เดือน นบัตั้งแต่

เดือน กรกฎาคม 2558 

  4.5  “ผูว้า่จา้ง” สามารถเผยแพร่ ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆทุกชนิด เช่น นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ ส่ือ

ส่ิงพิมพ ์ส่ือกลางแจง้ต่างๆ เช่น Poster, Banner, Bus body, Muppy, Bus stop, Street Visions, Sticker, Shelf Talker, 
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Wobblers, Postcard, Shelf Vision และวสัดุส่งเสริมการขาย (Premium )เช่น เส้ือ, Sample, Display Set, Booth, และ 

Standee เป็นตน้ (ไม่รวม Packaging) ภายในกาํหนดระยะเวลา 12 เดือน นบัตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558 

  4.6  หากกรณีท่ีครบระยะเวลาดงักล่าวแลว้ หาก “ผูว้า่จา้ง” มีความประสงคจ์ะใชภ้าพยนต์

โฆษณาชุดน้ี ออกอากาศต่อไปอีก “ผูว้า่จา้ง” จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให ้ “ผูรั้บจา้ง” ทราบล่วงหนา้ เป็น

เวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ทั้งน้ีจะมีการตกลงในเง่ือนไขของระยะเวลา และอตัราค่าตอบแทนเป็นรายคร้ัง 

  4.7 “ผูรั้บจา้ง” รับรองวา่จะดาํเนินการตามสัญญาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาดว้ยวิธืการและหลีก

การทาํงานท่ีดี และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการอยา่งเตม็ความสามารถ 

  

 ข้อ 5. ลขิสิทธ์ 

 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงใหง้านท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาฉบบัน้ีใหต้กเป็นลิขสิทธ์ของผูว้า่จา้งเพียงผูเ้ดียว 

  

ข้อ 6. อตัราค่าจ้าง 

 “ผูว้า่จา้ง” ไดต้กลงจะจ่ายค่าจา้งให ้ “ผูรั้บจา้ง” ในการจดัหาและดูแลผูแ้สดงแบบโฆษณาตามสัญญาน้ี

รวมเป็นเงินสุทธิทั้งส้ิน__________(_____บาทถ้วน) ซ่ึงเป็นราคาท่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

ตามท่ีกาํหนด โดย “ผูว้า่จา้ง” ตกลงชาํระค่าจา้งใหแ้ก่ “ผูรั้บจา้ง” เป็น 2 งวด ดงัน้ี 

 

  งวดที ่1 ชาํระเป็นเชค็ฯ สั่งจ่ายในนาม นางสาว__________ เป็นจาํนวนเงิน__________ บาท 

(________บาทถ้วน) ราคาน้ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ชาํระภายใน เดือน กรกฎาคม 2558 

  งวดที ่2 ชาํระเป็นเชค็ฯ สั่งจ่ายในนาม นางสาว__________ เป็นจาํนวนเงินสุทธิ _______บาท 

(_________บาทถ้วน) ราคาน้ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ชาํระภายใน เดือน มกราคม 2559 

 

 ข้อ 7. การผดินัดชําระค่าตอบแทน 

 กรณี ท่ีผูว้า่จา้งผดินดัชาํระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูรั้บจา้งไม่วา่กรณีใด ผูว้า่จา้งตกลงชาํระค่าตอบแทน

ทั้งหมดพร้อมดว้ยเบ้ียปรัปในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี จากยอดเงินค่าตอบแทนท่ีคา้งชาํระ จนกวา่ผูว้า่จา้งจะชาํระ

ค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูรั้บจา้งครบถว้น 

  

ข้อ 8. การแก้ไขเพิม่เตมิสัญญา 

 กรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหยน่ึงประสงคจ์ะแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมงาน คู่สัญญาฝ่ายนั้นตอ้งทาํ

การแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั โดยจะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบร่วมกนัจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและไดจ้ดัทาํข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงลายมือช่ือร่วมกนัทั้งสองฝ่าย 

  

ข้อ 9. การเกบ็รักษาความลบั 

 การเกบ็รักษาความลบัตามสัญญาน้ี  รวมถึงแผนงาน รายละเอียด วธีิการ ขอ้กาํหนด หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเกียว

ขอ้งกบัธุรกิจของคู่สัญญา ซ่ึงคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายใหถื้อเป็นความลบั 
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ข้อ 10. การบอกกล่าว 

 การบอกกล่าวใดๆ ตามสัญญาฉบบัน้ีจะตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงลายมือช่ือ และส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ ส่งไปตามท่ีอยูด่งักล่าวขา้งตน้ หรือส่งไปยงัท่ีอ่ืนใดตามท่ีคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะแจง้ใหคู้่สัญญา

อีกฝ่ายหน่ึงทราบ หากคู่สัญญาฝ่ายใดเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ ตอ้งแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายทราบเป็นหนงัสือภายใน 7 วนั 

นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 

 ข้อ 11. การผดิสัญญา 

 ในกรณีท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดปฏิบติัผดิสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใด คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิก

สัญญาโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ถา้มีความเสียหายเกิดข้ึนคู่สัญญาฝ่ายท่ีผิดสัญญา

ยนิยอมชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

 

 สัญญาฉบบัน้ีทาํข้ึนเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนัทุกประการ  ทั้งสองฝ่ายไดอ้่านและเขา้ใจโดย

ตลอดแลว้ตามเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และเกบ็ไวฝ่้ายละฉบบั 

 

 

 

 

   ลงช่ือ......................................................................................ผูว้า่จา้ง 

        บริษทั_________________ จาํกดั (มหาชน) 

   

 

 

   ลงช่ือ......................................................................................ผูรั้บจา้ง 

                      ( นกัแสดง ) 

 

 

 

   ลงช่ือ......................................................................................พยาน 

      ( ................................................. ) 

 

 

   ลงช่ือ......................................................................................พยาน 

     ( ................................................. ) 
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ภาคผนวก ฉ 

 

หนังสือรับรองลขิสิทธ์ิและสิทธินักแสดง 

 

ทาํท่ี บริษัท_____________ จํากดั 

 

วนัท่ี .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............... 

 

โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า................................................................... ..และ/หรือในนาม

............................................ ซ่ึงเป็นผูถื้อบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี.........................................................( ซ่ึง

ต่อไปในหนงัสือฉบบัน้ีจะเรียกวา่"นกัแสดง") ในฐานะผูรั้บจา้งทาํหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินรายการ  พิธีกร  หรือผูร่้วม

ดาํเนินรายการในรายการโทรทัศน์ช่ือ ………………….. ( ซ่ึงต่อไปในหนังสือฉบับน้ีจะเรียกว่า "รายการ

โทรทศัน์" ) ใหก้บับริษทั……………….... จาํกดั ( ซ่ึงต่อไปในหนงัสือฉบบัน้ีจะเรียกวา่"ผูรั้บจา้งผลิต") ซ่ึงเป็นผู ้

รับจา้งทาํการผลิตและสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ดงักล่าวขา้งตน้ ใหก้บั บริษทั…………….จาํกดั ( ซ่ึงต่อไปใน

หนังสือฉบับน้ีจะเรียกว่า "……………") ขอรับรองและยืนยนัว่าข้าพเจ้าได้ตกลงและยินยอมให้บรรดา

ลิขสิทธ์ิ  สิทธินกัแสดง  สิทธิในงานภาพถ่าย  สิทธิในการกระทาํเก่ียวกบัการแสดง  และสิทธิในทางทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาต่างๆ ในส่ิงบนัทึกภาพส่ิงบนัทึกเสียง  ส่ิงบนัทึกภาพและเสียงท่ีเกิดข้ึนจากการแสดงหรือจากการกระทาํ

เก่ียวกบัการแสดงของขา้พเจา้ในการทาํหน้าท่ีเป็นผูด้าํเนินรายการ  พิธีกร  หรือผูร่้วมดาํเนินรายการในรายการ

โทรทศัน์ของขา้พเจา้ดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมดตกเป็นของ ________ แต่เพียงผูเ้ดียวเป็นเวลาห้าสิบปี  นบัแต่วนัส้ิน

ปีปฏิทินของปีท่ีมีการบนัทึกการแสดงของนกัแสดง และหรือนบัแต่วนัท่ีงานอนัมีลิขสิทธ์ิแต่ละประเภทดงักล่าว

ขา้งตน้ไดถู้กสร้างสรรคข้ึ์น  หรือวนัเร่ิมตน้อายกุารคุม้ครองลิขสิทธ์ิในงานแต่ละประเภทนั้นตามกฎหมาย  ไปจน

ตลอดอายแุห่งการคุม้ครองสิทธิและลิขสิทธ์ิแต่ละประเภทตามท่ีกฎหมายกาํหนด  โดย___________ มีสิทธิโดย

ชอบด้วยกฎหมายในการทําซํ้ า  ดัดแปลง  แก้ไข  ต่อเติม โอน  ขาย  จําหน่าย  ให้เช่า จัดทําเป็นสินค้านํา

ออกจาํหน่าย  โฆษณาประชาสัมพนัธ์  แพร่เสียงแพร่ภาพและเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ไม่วา่ในรูปแบบหรือระบบ

หรือทางส่ืออ่ืนใดไดทุ้กช่องทาง รวมทั้งมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอ่ืนใดใชสิ้ทธิไดทุ้กประการโดย____________

ไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดเพ่ิมเติม นอกเหนือจากค่าจ้างค่าตอบแทนท่ีขา้พเจ้าได้รับจากผูรั้บจ้างผลิตไว้

ครบถว้นเรียบร้อยแลว้อีกทั้งส้ิน 

 

อน่ึง เพ่ือประโยชน์ในการโฆษณา  เผยแพร่  และประชาสัมพนัธ์รายการโทรทศัน์ตามหนังสือฉบบั

น้ี  ขา้พเจา้จึงตกลงยนิยอมให ้___________ มีสิทธิท่ีจะใชช่ื้อภาพถ่าย  ภาพเหมือน  ลายมือช่ือ  และอตัชีวประวติั

ของขา้พเจา้เพ่ือวตัถุประสงคด์งักล่าวไดทุ้กประการ   
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เพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับรองลิขสิทธ์ิและสิทธินกัแสดงตามหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือ

ไวเ้ป็นสาํคญั 

 

 

ลงช่ือ .....................................................................นกัแสดง 

              (     ) 

       

                 ลงช่ือ ....................................................................... 

             บริษทั ____________จาํกดั 

 

 

ลงช่ือ .......................................พยาน  ลงช่ือ ................................................พยาน    

(                                                       )      (                                                       ) 
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ภาคผนวก ช  

 

สัญญาจ้างนักแสดง 

บริษัท ____________ จาํกัด 

กรุงเทพมหานคร 

โทร……………………….. 

 

วนัท่ี ____________________ 

 

 ข้าพเจ้า  __________________ (ผู้ รับจ้าง / ผู้โอนสทิธิ) อยูบ้่านเลขท่ี  _________________________________

บตัรประชาชนเลขท่ี__________________สถานท่ีออกบตัร________________________________________ข้าพเจ้า

ได้รับเงินคา่จ้าง ______________ ( ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “การแสดง ” หรือ“ งาน ”) ในละคร______________________

ออกอากาศช่อง _________จํานวนตอนท่ีออกอากาศ_______ออกอากาศวนัท่ี___________________ 

รวมเป็นจํานวนตอน_____________  เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้รวม  _______________________________________ 

จากบริษัท ________________จํากดั ( “บริษัทฯ / ผู้ รับโอนสทิธิ” ) ไว้เรียบร้อยแล้ว  โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ 

เป็นผู้ มีสทิธ์ิแตเ่พียงผู้ เดียวตลอดอายแุหง่การคุ้มครองสทิธ์ิตามกฎหมาย  ในต้นแบบบนัทกึรายการการแสดง ( Master 

Recording )  หรืองานซึง่ข้าพเจ้าได้กระทําไปตามท่ีระบไุว้ดงักลา่วข้างต้น  และข้าพเจ้าขอโอนสทิธิการแสดงของข้าพเจ้า 

ให้แก่บริษัทฯ ตลอดอายกุารคุ้มครองลทิสทิธ์ิ 

ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจข้อความในเอกสารนีโ้ดยตลอดแล้วถกูต้องตามเจตนา จึงได้ลงลายมือช่ือตอ่หน้าพยาน

ไว้เป็นหลกัฐาน 

 

 

    ลงช่ือ  ......................................................ผู้ รับจ้าง / ผู้โอนสทิธิ  

     (      ) 

 

    ลงช่ือ  .......................................................ผู้วา่จ้าง / ผู้ รับโอนสิทธิ 

     ( บริษัท ____________________ จํากดั ) 

 

    ลงช่ือ  .......................................................พยาน 

        (                                               ) 

 

   ลงช่ือ  .......................................................พยาน 

     (                                               ) 
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ภาคผนวก ซ 

 

สัญญาว่าจ้างเข้าร่วมรายการ 

ทาํที ่บริษัท _______________________ จํากดั 

วนัที ่_______________________________ 

 

 ขา้พเจา้ ______________________ช่ือในการแสดงหรือขบัร้องหรือนามแฝง  ดงัน้ีคือ______________ 

อาย ุ _____ ปี   ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี  ______________ อยูท่ี่ _______________________________  

_____________________________________________________( ต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า  “ ผูรั้บจ้าง ” ) 

ฝ่ายหน่ึง กบั บริษทั _______________  เลขท่ี ____________________________________________ ( ต่อไปใน

สัญญาน้ีจะเรียกวา่  “ ผูว้า่จา้ง ” ) อีกฝ่ายหน่ึง 

 

 ทั้งสองฝ่ายตกลงทาํสัญญากนัดงัน้ี 

  

 ขอ้ 1. ผูว้า่จา้งตกลงวา่จา้ง  และผูรั้บจา้งตกลงรับจา้ง เป็นผูเ้ขา้ร่วมรายการ  ___________________ 

ของผูว้า่จา้ง  ซ่ึงมีกาํหนดจะออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ ____________________________________ 

 

 ขอ้ 2. ผูว้า่จา้งและผูรั้บจา้ง  ตกลงค่าจา้งในการร่วมรายกายเป็นเงินจาํนวน __________________ 

(                                                                                           )   โดยผูว้่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผูรั้บจ้างหลังจากผู ้

รับจา้งเขา้ร่วมรายการ  _______________________  จนสามารถบนัทึกรายการเสร็จเรียบร้อยแลว้  และหากเกิด

เหตุขดัขอ้งใดๆ  ทาํให้ไม่สามารถบนัทึกรายการให้เสร็จภายในการบนัทึกคร้ังแรกได ้ ผูรั้บจา้งตกลงว่าจะร่วม

รายการจนกว่าจะบนัทึกรายการเสร็จรียบร้อย  โดยจะไม่เรียกร้องค่าใชจ่้ายใดๆ เพ่ิมเติมนอกจากท่ีตกลงตาม

สัญญาน้ี  หากผูรั้บจา้งไม่สามารถร่วมรายการจนบนัทึกรายการแลว้เสร็จใหถื้อวา่ผูรั้บจา้งผิดสัญญาและไม่มีสิทธิ

รับค่าจา้งตามสัญญาน้ี 

 

ขอ้ 3. ผูรั้บจา้งตกลงวา่จะปฏิบติัตามคาํสั่งของผูว้า่จา้ง รวมทั้งตวัแทนของผูว้า่จา้งในการกาํกบัการร่วม

รายการใหร้ายการเป็นไปไดด้ว้ยความเรียบร้อยและสามารถบนัทึกรายการไดต้ามกาํหนด หากผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติั

ตามจนทาํให้ไม่สามารถกาํกบัรายการ ส่งผลให้ไม่สามารถบนัทึกรายการไดต้ามกาํหนด ให้ถือว่าผูรั้บจา้งผิด

สัญญาและไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งตามสัญญาน้ี 
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ขอ้ 4. ผูรั้บจา้งปฏิบติัตามสัญญาขอ้ 2. ครบถว้นแลว้  ผูว้า่จา้งตกลงจ่ายค่าจา้งจาํนวน  _______ บาท 

(                                    )   ซ่ึงผูรั้บจา้งตกลงใหผู้ว้า่จา้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้ง ตามกฏหมาย

เป็นเงินจาํนวน ________ บาท (                                 ) หลงัจากนั้น  ผูว้่าจา้งจะชาํระเป็นเงินสดหรือเช็คของ

ธนาคาร________  สาขา ___________ เลขท่ี  _________________  ลงวนัท่ี  ___________________ 

 

ขอ้ 5. ผูรั้บจา้งตกลงให้ผูว้่าจา้งแต่ผูเ้ดียว เป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิในบรรดางานดนตรีกรรม ส่ิงบนัทึกการ

แสดง ส่ิงบนัทึกเสียง ภาพถ่ายโสตทศันวสัดุ สิทธิในทางทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบังานตามสัญญาน้ี 

รวมถึงสิทธิในการกระทาํอนัเก่ียวกับการแสดง หรือการขบัร้อง หรือสิทธิเคียงขา้งอย่างอ่ืนและเป็นเจ้าของ

ลิขสิทธ์ิในการเผยแพร่การแสดงในลกัษณะต่างๆ ของผูรั้บจา้งซ่ึงไดก้ระทาํไปภายใตก้ารดาํเนินงานของผูว้า่จา้ง

และ/หรือการแสดงทุกประการ และผูว้่าจา้งมีสิทธินาํไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่วา่ทางส่ือโฆษณาใดๆตลอด

อายุการคุม้ครองสิทธิและลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย กล่าวคือ ห้าสิบปี นบัแต่วนัส้ินปีปฏิทินของปีท่ีมีการบนัทึกการ

แสดง 

 

ขอ้ 6. ผูว้่าจา้งและผูรั้บจา้งตกลงกนัให้ถือเอาสัญญาน้ีเป็นหนังสือโอนสิทธิท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5 ให้กบัผู ้

ว่าจ้าง ตั้ งแต่วนัท่ีงานอนัมีสิทธิและลิขสิทธ์ิดังกล่าวนั้นได้สร้างสรรค์ข้ึน ดังนั้น นักแสดง หรือทายาทของ

นกัแสดง ไม่มีสิทธิท่ีจะดาํเนินการใดๆไม่วา่จะเป็นการใชด้ว้ยตนเองหรืออนุญาตให้ผูอ่ื้นใชจ้ะดว้ยวตัถุประสงค์

ใดๆกต็าม 

 

สัญญาน้ีทาํข้ึนเป็นสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั ทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอด

แลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามเจตนา ซ่ึงไดล้งลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตรา (ถา้มี)  ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานและ

ยดึถือไวฝ่้ายละหน่ึงฉบบั 

 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ ผูว้า่จา้ง  ลงช่ือ ............................................................ ผูรั้บจา้ง 

บริษทั _______________ จาํกดั             ( ....................................................... ) 

 

 

 

ลงช่ือ ..........................................................พยาน       ลงช่ือ ........................................................ พยาน   

( ............................................... )   ( .............................................. )  
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ภาคผนวก ฌ 
 

บริษัท _____________ จํากดั  

จงัหวดัปทมุธานี   

โทร 

 

ใบจ่ายค่าจ้าง 

 วนัที่   .......................................... 

ข้าพเจ้า  ...............................  ( ผู้ รับจ้าง / ผู้ โอนสิทธิ ) อยู่บ้านเลขท่ี...... หมูท่ี.่...

ถนน ..................................ตําบล / แขวง  ..........................  อําเภอ / เขต .................... 

จงัหวดั ................................................บตัรประชาชนเลขที ่.......................สถานที่ออกบตัร ................................

วนัที่ออกบตัร .......................... 

ข้าพเจ้าได้รับเงินคา่จ้าง  ................................ ( ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “การแสดง” หรือ “ งาน” ) 

รายการ  ..............................  ออกอากาศช่อง ................. วนั ......................... เวลา ................. 

บนัทกึเทปวนัที่ .........................ออกอากาศวนัท่ี...........................เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้  ..................... บาท 

(  ............................................  ) จาก บริษัท _________________ ("บริษัท / ผู้ รับโอนสิทธิ") ไว้เรียบร้อยแล้ว โดย

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯเป็นผู้ มีสิทธ์ิแตเ่พียงผู้ เดียว ตลอดอายแุหง่การคุ้มครองลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย ในต้นแบบ

บนัทกึรายการแสดง ( master recording ) หรืองานซึง่ข้าพเจ้าได้กระทําไปตามท่ีระบไุว้ดงักลา่วข้างต้น และข้าพเจ้าขอ

โอนสิทธิการแสดงของข้าพเจ้าดงักลา่ว ให้แก่บริษัทฯตลอดอายกุารคุ้มครองสิทธ์ิ 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในเอกสารนีโ้ดยตลอดแล้วถกูต้องตามเจตนา ซึง่ได้ลงลายมือช่ือตอ่หน้า

พยานไว้เป็นหลกัฐาน 

 

 

ลงช่ือ ________________________________ ผู้ รับจ้าง / ผู้ โอนสิทธิ 

       (                                                    ) 

 

ลงช่ือ ________________________________ ผู้วา่จ้าง / ผู้ รับโอนสิทธิ 

          บริษัท __________________________ จํากดั 

 

ลงช่ือ _______________________________ พยาน  ลงช่ือ _______________________________ พยาน 

          (                                                            )        (                                                           ) 

 

หมายเหตุ การชําระเงินนีจ้ะสมบรูณ์เม่ือบริษัทฯ โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของทา่นภายในกําหนดเวลา 3 วนัทําการ 
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ภาคผนวก ญ 

 

เอกสารการรับเงิน 

 

วนัท่ี 20 เดือน ธนัวาคม 2555 

 

ขา้พเจา้ _______________ ท่ีอยู ่__________________________  เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี - ไดรั้บเงิน

จาก  บริษัท_______________________ เพ่ือเป็นค่าจา้ง ในการแสดงละครโทรทศัน์ ดงัน้ี 
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(______________________________บาทถ้วน ) 

  

ไดรั้บเป็น เช็ค ธนาคาร______ สาขา_____ เลขท่ี _________ จาํนวนเงิน _________.00 บาท เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

และขา้พเจา้ไดอ้่านและรับทราบขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของบนัทึกมอบสิทธินกัแสดงท่ีระบุไวด้า้นหลงัของ

เอกสารฉบบัน้ี โดยขา้พเจา้ตกลงโอนลิขสิทธ์ิ สิทธินกัแสดง สิทธิในภาพลกัษณ์ และทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งหมด

ในละครเร่ือง________ดงักล่าวใหต้กเป็นสิทธิของ บริษัท ____________ จํากดั แต่เพียงผูเ้ดียวตลอดอายแุห่งการ

คุม้ครองตามกฎหมายและขา้พเจา้ยอมรับวา่ค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้เป็นค่าแสดง ค่าโอนลิขสิทธ์ิ และค่าโอน

สิทธินกัแสดงท่ีเป็นธรรมแก่ขา้พเจา้ ดงันั้นขา้พเจา้ตกลงสละสิทธิโตแ้ยง้ เรียกร้อง หรือฟ้องร้อง ในทางกฎหมาย

ทุกประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิ สิทธินกัแสดงและสิทธิในภาพลกัษณ์ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

ลงช่ือ .......................................................... ผูรั้บเงิน 

 ( นกัแสดง ) 

ลาํดบั ช่ือเร่ือง ตอนที่ จํานวนเงนิ 

1  3 – 9 .00 

2  11 – 20 .00 

3  23   .00 
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ภาคผนวก ฎ 

 
สัญญาว่าจ้างศิลปิน  ( ประจาํสังกัด/ค่าย )220

1  

 
   ทําที ่    

  วนัที ่    

 

                                 สญัญาฉบบันีทํ้าขึน้โดยและระหวา่ง 

 

บริษัท   จํากดั โดย  กรรมการผู้ มีอํานาจ ซึ่งมีสํานกังานตัง้อยู่เลขท่ี

        (ซึง่ตอ่ไปนีใ้นสญัญาจะเรียกวา่ “บริษัท”) ฝ่าย

หนึง่  และ 

(นาย/นาง/นางสาว) _________ ผู้ ถือ   (บตัรประจําตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง) เลขท่ี   

 _____อาย ุ __ปี อยู่บ้านเลขที่     _________ใ ช้ ช่ื อ ใ น ก า ร

แสดงวา่   

“  _” ในฐานะนกัแสดงละครโทรทศัน์ (ซึง่ตอ่ไปนีใ้นสญัญาจะเรียกวา่ “ศลิปิน” อีกฝ่ายหนึง่) 

 

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมีความประสงค์จะทําสญัญาวา่จ้างศิลปิน โดยมีข้อกําหนดและเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 

1. คาํจาํกัดความ 

คํานิยาม หากมิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืนในสญัญาฉบบันี ้ถ้อยคําตอ่ไปนีมี้ความหมายตามที่ระบไุว้ข้างท้ายนี ้

 

 ลขิสทิธ์ิละครโทรทศัน์  หมายถึง สิทธิในการทําซํา้ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เช่า

ต้นฉบับสําเนาของงาน การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ธรรมสิทธิ 

(Moral Right) สิทธิหวงกนัในความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาและ/หรือสิทธิใด ๆ ในทางกฎหมายทัง้หมดของ

ศิลปินที่เก่ียวข้องกับการแสดงละครโทรทัศน์ งานนาฎกรรม 

ศิลปกรรม รวมถึง การกระทําการ ใด ๆ   ที่ก่อให้เกิดสิทธิ   

ลิขสิทธ์ิที่เก่ียวกบัละครโทรทศัน์ รวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะ การ

ใช้ การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตดัทอน เพ่ิมเติม การทําซํา้ 

การแปล การเผยแพร่ การโฆษณา การใช้ประโยชน์ การ

1 ท่ีมา : สัญญาฉบับน้ีผูประกอบธุรกิจบันเทิงซ่ึงเปนสถานีโทรทัศนแหงหน่ึงเปนผูจัดทําขึ้น  และนําไปใชในทาง

ปฏิบัติเมื่อมีการทําสัญญาระหวางนักแสดงและผูประกอบธุรกิจบันเทิง   
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อนุญาตให้ใช้สิทธิและสิทธิใด ๆ ทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับละคร

โทรทศัน์ 

 

 ทรัพย์สนิทางปัญญา หมายถึง ลิขสิทธ์ิ   สิทธินักแสดง สิทธิในภาพลักษณ์ของนักแสดง 

(Image Right) ลักษณะของตัวละคร วรรณกรรม บทละคร

โทรทศัน์ แนวคิด เค้าโครง เนือ้เร่ือง รายละเอียดของตวัละคร 

ฉากละคร การจดัแสง สี เสียงประกอบละคร ช่ือศิลปิน ช่ือตวั

ละคร ช่ือทางการค้าในการแสดง สิทธิในการแสดงทัง้หมด 

สิทธิในทรัพย์สินและสิทธิอ่ืนใดทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับการ

แสดงละครโทรทศัน์ภายใต้สญัญาฉบบันี ้

 

 สทิธินักแสดง หมายถึง สิทธิในการกระทําการ  แพร่เสียง  แพร่ภาพ  เผยแพร่ต่อ

สาธารณชน บนัทกึ ทําซํา้ ซึ่งสิ่งบนัทึกในการแสดงของศิลปิน 

สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนของนักแสดงหรือสิทธิอ่ืนใดที่

กฎหมายกําหนดให้เป็นสิทธินกัแสดง 

 

สัญญา                     หมายถึง สญัญาวา่จ้างศิลปินฉบบันีร้วมถงึสญัญาหรือเอกสารแนบ

ท้ายสญัญาฉบบันีแ้ละสญัญาหรือบนัทกึข้อตกลงแก้ไข

เพ่ิมเติมสญัญาฉบบันีท้ี่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจดัทําขึน้

ภายหลงั 

 

 บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัท……….…และบริษัทอ่ืนซึง่……………..ถือหุ้นท่ีออก 

จําหน่ายแล้วของบริษัทอ่ืนตัง้แตห่รือมากกวา่ร้อยละ 50 

 

2. การว่าจ้าง 

 

2.1 บริษัทตกลงว่าจ้างและศิลปินตกลงรับจ้างเป็นนักแสดงในละครโทรทัศน์หรือรายการโทรทัศน์ที่

บริษัทบริษัทในเครือหรือบริษัทท่ีเป็นพนัธมิตรในทางธรุกิจของบริษัทเป็นผู้ผลิตรายการ โดยศิลปินในฐานะศิลปินในสงักดั

ของบริษัทจะต้องปฏิบติัตามสญัญาฉบบันีเ้ป็นระยะเวลา ปี นบัแต่วนัที่ลงนามในสญัญาฉบบันี ้โดยจะแสดงละคร

โทรทศัน์ภายใต้การแนะนําและคําแนะนําของบริษัท เป็นจํานวนไมน้่อยกวา่ __เร่ืองตอ่ปี (เร่ืองละประมาณ ต อ น 

/ ความยาวตอนละ  นาท)ี  

 

หากในปีที่ 1 และปีที่  2 บริษัทมอบหมายงานแสดงน้อยกว่าปีละ ___เร่ือง  ในปีถัดไป   บริษัทอาจ

มอบหมายให้ศิลปินแสดงละครโทรทศัน์มากกวา่ ___ เร่ืองตอ่ปี 
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ภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสญัญาฉบบันี ้ศิลปินตกลงเป็นนักแสดงในละครโทรทศัน์หรือ

กิจกรรมท่ีบริษัทหรือบริษัทในเครือมอบหมายให้ปฏิบติัตามสญัญา โดยศิลปินตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทหรือ

บริษัทในเครือและใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการผลิตผลงานละครโทรทศัน์ รายการโทรทศัน์หรือทําหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายตามสญัญาให้ได้คณุภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของบริษัท 

 

ศิลปินรับทราบว่า หากการถ่ายทําละครโทรทัศน์หรือรายการโทรทัศน์ต่างๆท่ีบริษัทมอบหมายให้ตาม

สญัญาไม่เสร็จสิน้ภายในกําหนดระยะเวลาตามสญัญาฉบบันี ้ คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาการว่าจ้าง

ศิลปินออกไปจนกว่าการจัดทําละครโทรทัศน์หรือรายการโทรทัศน์ท่ีอยู่ในความควบคุมของบริษัทจะเสร็จสิน้และมี

คณุภาพและมาตรฐานเป็นท่ีพอใจกบับริษัท 

 

2.2 ในกรณีที่มีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน บริษัทอาจร้องขอให้ศิลปินแสดงละครโทรทศัน์ มากกว่าจํานวนเร่ือง

ของละครโทรทศัน์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 2.1ได้ตกลงไว้ข้างต้น ทัง้นี ้ศิลปินจะได้รับค่าตอบแทนจากการแสดงละครโทรทศัน์

ตอนหรือเร่ืองที่เพ่ิมขึน้ดงักลา่วตามอตัราที่กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

 

2.3 ภายหลงัจากที่ศิลปินลงนามในสัญญาฉบบันี ้บริษัทจะติดต่อศิลปินและแจ้งถึงรายละเอียดของ

ละครโทรทศัน์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทจะมอบหมายให้ศิลปินแสดงหรือดําเนินการตามสญัญาฉบบันี ้ในส่วนการ

แสดงละครโทรทศัน์ บริษัทจะส่งมอบบทละครโทรทศัน์ให้ศิลปินเพ่ืออ่านและเพ่ือทําความเข้าใจบทละครโทรทศัน์และ

ฝึกซ้อม ประกอบการแสดง และกระทําการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการจดัทําละครโทรทศัน์ของบริษัทภายใต้สญัญาฉบบันี ้ 

 

ทัง้นี ้ศิลปินรับทราบว่า บทละครโทรทศัน์หรือข้อมลูใดก็ตามที่เก่ียวข้องกับบทละครโทรทศัน์ดงักล่าวถือ

เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ความลบัทางการค้าและลิขสิทธ์ิของบริษัทแต่เพียง  ผู้ เดียว ศิลปินต้องไม่เปิดเผยบทละคร

โทรทศัน์หรือข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัละครโทรทศัน์ดงักล่าวหรือที่เก่ียวเน่ืองกบักิจการของบริษัทแก่บคุคลภายนอก เว้น

แต่จะได้รับความยินยอม   เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท รวมทัง้ต้องไม่ทําซํา้ ดดัแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชนซึง่บท

ละครโทรทศัน์หรือข้อมลูหรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัทแก่บคุคลภายนอก 

 

3. ค่าตอบแทน 

 

บริษัทตกลงจะชําระค่าตอบแทนให้ศิลปินจากการแสดงละครโทรทศัน์และการโอนสิทธิต่าง ๆ ของศิลปิน

ภายใต้สญัญาดงัตอ่ไปนี ้

 

3.1 ค่าตอบแทนจากการแสดงละครโทรทศัน์และการโอนสิทธิตามสญัญานีต้ามจํานวนละครโทรทศัน์ที่

ตกลงไว้ในสญัญาข้อ 2.1 ดงันี ้

 

ในปีท่ี 1 คา่ตอบแทนเป็นจํานวน   บาท และ/หรือ ตอนละ   บาท  

ในปีที่ 2 คา่ตอบแทนเป็นจํานวน   บาท และ/หรือ ตอนละ   บาท 

ในปีที่ 3 คา่ตอบแทนเป็นจํานวน   บาท และ/หรือ ตอนละ   บาท 
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โดยบริษัทจะชําระคา่ตอบแทนดงักลา่วให้ศิลปินดงันี ้ 

ชําระเป็น (เงินสด / เช็คสัง่จ่ายในนามของศิลปิน) โดยแบง่ชําระเงินคา่ตอบแทนในแตล่ะปีเป็นสองงวด กลา่วคือ ณ วนัทํา

สญัญา ศิลปินจะรับคา่ตอบแทนจํานวนกึ่งหนึง่ของคา่ตอบแทนทัง้หมดในปีที่ 1 และ สว่นที่เหลืออีกกึ่งหนึง่ในหกเดือนถดั

มานบัแตว่นัทําสญัญา 

 

การชําระคา่ตอบแทนให้แก่ศิลปินในปีที่ 2 และปีท่ี 3 ให้ใช้วิธีการชําระคา่ตอบแทนวิธีเดียวกนักบัปีที ่1 โดย

ชําระค่าตอบแทนเป็นราย 2 งวดตอ่ปี โดยระยะเวลาในการชําระค่าตอบแทนแต่ละงวดต้องห่างกนัอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 6 

เดือนจากการชําระเงินครัง้สดุท้าย 

 

3.2 ในกรณีท่ีศิลปินได้รับมอบหมายให้แสดงละครเกินกว่าจํานวนตอนท่ีตกลงกนัไว้ตามสญัญา บริษัท

ตกลงจะชําระคา่ตอบแทนจากการแสดงละครโทรทศัน์และการโอนสิทธิตามสญัญาเพ่ิมเติมให้แก่ศิลปิน ดงันี ้

 

  ปีที่ 1  คา่ตอบแทนสําหรับละครโทรทศัน์ที่เกิน จํานวนตอนละ________บาท 

  ปีที่ 2  คา่ตอบแทนสําหรับละครโทรทศัน์ที่เกิน จํานวนตอนละ________บาท 

  ปีที่ 3  คา่ตอบแทนสําหรับละครโทรทศัน์ที่เกิน จํานวนตอนละ________บาท 

 

โดยค่าตอบแทนดงักล่าวบริษัทจะชําระตอบแทนโดย (เช็คสัง่จ่ายในนามของศิลปิน/ เงินสด) ให้แก่ศิลปิน

ภายใน 7 วนั หลงัจากวนัที่เสร็จสิน้การจดัทําละครโทรทศัน์ท่ีเกินในแต่ละเร่ือง / ตอน และ/หรือระยะเวลาอ่ืนที่บริษัท

กําหนด 

ศิลปินตกลงชําระภาษีที่เก่ียวข้องกบัคา่ตอบแทนภายใต้สญัญาฉบบันีต้ามที่กฎหมายกําหนด 

 

4. หน้าที่ของศลิปิน 

 

4.1 ในระหว่างอายสุญัญาฉบบันี ้ศิลปินจะเป็นนกัแสดงในละครโทรทศัน์ของบริษัทหรือ บริษัทในเครือ

รวมถึงกระทําการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของละครโทรทศัน์ หรือธุรกิจของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เป็นพนัธมิตร

ในทางธรุกิจของบริษัทตามที่สญัญากําหนดไว้ 

 

4.2 ศิลปินจะต้องปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัดในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

  

4.2.1 ศิลปินจะต้องฝึกซ้อม ฝึกหดัการแสดงกับบุคลากรของบริษัท บริษัทในเครือ รวมทัง้จดัตารางเวลา

ฝึกซ้อมตามท่ีบริษัทเห็นสมควรหรือได้จดัสรรเวลาไว้โดยเคร่งครัด รวมทัง้ศิลปินต้องรักษาสขุภาพของตนให้แข็งแรงและ

อยู่ในสภาพท่ีมีความสามารถหรือที่จะทําการแสดง รวมทัง้จะต้องไมเ่สพสิ่งเสพติดใด ๆ ทกุชนิด 
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หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ศิลปินขาดคุณสมบัติ หรือสุขภาพรวมทัง้บุคลิกภาพและการวางตัวไม่

เหมาะสมต่อการเป็นนกัแสดงหรือไม่เหมาะสมกบัการแสดงภายใต้สญัญาฉบบันี ้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้โดยไม่

ต้องจ่ายคา่ตอบแทนและคา่เสียหายใดๆแก่ศิลปิน 

 

4.2.2  ศิลปินต้องให้ความร่วมมือในการถ่ายทําละครโทรทศัน์ แสดงและฝึกซ้อมการแสดงละครโทรทศัน์

ตามตารางเวลาท่ีกําหนดไว้โดยเคร่งครัด ถ้าศิลปินมาสายหรือไม่มาตามกําหนดนดัถ่ายทําและ/หรือการฝึกซ้อมโดยไม่มี

เหตผุลอนัควร หรือไมไ่ด้แจ้งลว่งหน้า ศิลปินจะต้องรับผิดชอบคา่เสียหายที่เกิดขึน้ในทกุกรณีไป 

 

ศิลปินจะต้องยอมรับและปฏิบติัหน้าที่ตามท่ีบริษัทหรือบริษัทในเครือมอบหมายให้โดยท่ีบริษัทหรือบริษัท

ในเครือจะมอบหมายบทบาทการแสดงในละครโทรทศัน์ที่เหมาะสมกบัศิลปิน ตามท่ีบริษัทหรือบริษัทในเครือเห็นสมควร

ซึง่ศิลปินจะต้องไมโ่ต้แย้ง คดัค้าน หรือ บา่ยเบี่ยงการปฏิบติัหน้าที่การแสดงดงักลา่ว โดยปราศจากเหตอุนัสมควร 

 

4.2.3  ในระหว่างอายสุญัญาฉบบันี ้ ศิลปินจะต้องปฏิบติัตามระเบียบต่าง ๆ ตาม       ท่ีบริษัทหรือบริษัท

ในเครือกําหนดโดยเคร่งครัดเพ่ือให้งานการแสดงละครโทรทศัน์ของศิลปิน 

ภายใต้สัญญาฉบับนีเ้ป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกําหนดและคําสั่ง ของ

ผู้ อํานวยการสร้าง ผู้ กํากบัการแสดง ผู้จดัการ ผู้ประสานงานอย่างเคร่งครัด 

 

 4.2.4 ศิลปินให้ความร่วมมือกบับริษัทหรือบริษัทในเครือในการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่โฆษณางานละคร

โทรทศัน์ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่ศิลปินมีสว่นร่วมแสดง โดยผา่นสื่อใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ หรือสือ่ท่ี

บริษัทเหน็วา่เหมาะสม เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการสง่เสริม  สนบัสนนุ งานละครโทรทศัน์ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ  รวมทัง้

การแสดง การแสดงสด การบนัทกึเสียง การบนัทกึการแสดง การเปิดตวัการแสดง การแถลงข่าวตอ่สือ่มวลชน การปรากฏ

ตวัตอ่สาธารณชน งานการกศุลเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และ/หรือ องค์กรทีไ่มไ่ด้แสวงหากําไร การเข้าร่วมใน

กิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการสง่เสริมธรุกิจของบริษัทหรือบริษัทในเครือ การให้สมัภาษณ์ผ่านสื่ออ่ืนๆ ทกุประเภท ไมว่า่จะเป็น

การแพร่ภาพหรือแพร่เสียงทางสือ่สิ่งพิมพ์ วิทยโุทรทศัน์ เคเบิล้ทีวี หรือสื่ออ่ืน ๆ ตามท่ีบริษัทหรือบริษัทในเครือเหน็สมควร 

 

ในกรณีท่ีศิลปินได้รับการติดต่อจากบคุคลภายนอกให้เข้าร่วมแสดงคอนเสิรต์ ประชาสมัพนัธ์กิจการ หรือ 

ธุรกิจของบคุคลภายนอก ถ่ายแบบโฆษณา หรือ กระทํากิจกรรมอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ระบใุนสญัญาฉบบันี ้ศิลปินต้อง

ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทก่อนทกุครัง้ 

 

4.2.5  ในระหว่างอายุสญัญาฉบบันี ้ศิลปินตกลงจะไม่เป็นนกัแสดงและ/หรือประกอบกิจการหรือกระทํา

การใด ๆ อนัเป็นการค้าแข่งและ/หรือแข่งขนัในทางการค้ากนักบับริษัทหรือบริษัทในเครือ ไมว่่าด้วยตนเองหรือร่วมมือกบั

บคุคลอ่ืน เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทเทา่นัน้ 

 

4.2.6  ในกรณีศิลปินจะเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างกําหนดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี ้ศิลปิน

จะต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนล่วงหน้า ถึงกําหนดการเดินทางของศิลปินล่วงหน้าอย่างน้อย [3] เดือนก่อนการเดินทาง 

และ บริษัทจะดําเนินการพิจารณาอนญุาตโดยพิจารณาถึงเหตผุลอนัสมควรเป็นกรณีไป 
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4.2.7   ในกรณีท่ีศิลปินไม่มีผู้ดแูลหรือผู้จดัการส่วนตวัหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ ศิลปิน ตกลงให้บริษัทเป็น

ผู้จดัการ ดแูล ให้คําปรึกษาและบริหารงานต่างๆ ตามสญัญาแก่ศิลปินตลอดระยะเวลาสญัญาฉบบันี ้เพ่ือให้การปฏิบติั

ตามสญัญาฉบบันีเ้กิดประโยชน์สงูสดุ 

 

4.2.8   ในกรณีท่ีศิลปินมีผู้ ดูแลหรือผู้ จัดการส่วนตัวหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ของศิลปินอยู่แล้ว บุคคล

ดงักล่าวต้องได้รับการยินยอมและรับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทก่อน โดยบคุคลดงักล่าวต้องไม่กระทําการใด ๆ 

อนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัข้อตกลงและเง่ือนไขที่ศิลปินได้ทํากบับริษัทตามสญัญาฉบบันี ้ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบ

ต่อความเสียหายหรือการกระทําใดที่เกิดขึน้จากผู้ดแูลหรือผู้จดัการส่วนตวัหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ของศิลปิน เว้นแต่การ

กระทําดงักลา่วจะได้รับความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท 

 

                4.2.9    ศิลปินขอรับรองว่า ก่อนวนัที่ลงนามในสญัญาฉบบันี ้ศิลปินไม่มีนิติสมัพนัธ์หรือเป็นคู่สญัญาหรือมี

ภาระหน้าท่ีอ่ืนใดผูกพนักบับคุคลภายนอกอนัมีผลเป็นการขดัขวางต่อการปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในสญัญา

ฉบบันี ้

 

4.2.10  ศิลปินจะไม่ใช้ช่ือและ/หรือสัญลักษณ์ ช่ือทางการค้า ลิขสิทธ์ิ ในบทละครโทรทัศน์และ/หรือ

ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตวัหรือประโยชน์ของบคุคลภายนอก 

หรือก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บริษัทหรือบริษัทในเครือ เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท 

 

4.2.11  ศิลปินตกลงให้บริษัท ตวัแทน และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัททําการบนัทกึภาพ และการแสดง

ทกุประการของศิลปินจากการแสดงสด จากสื่อบนัทกึการแสดงทกุรูปแบบ ใช้  ดดัแปลง จดัเก็บคา่สิทธินกัแสดง สิทธิตา่ง 

ๆ  ทําซํา้ เผยแพร่ต่อสาธารณชนในสื่อทกุรูปแบบ โดยไม่จํากดัจํานวนครัง้และแสวงหาประโยชน์อ่ืนใดทกุประเภทเพ่ือ

กิจการของบริษัทและบริษัทในเครือ 

 

5. ค่าปรับ 

 

ในกรณีที่ศิลปินไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งของสญัญาฉบบันี ้ให้ถือว่าศิลปินผิดสญัญาและบริษัท

มีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญาและเรียกค่าเสียหายจากศิลปินได้เป็นจํานวนเงิน      2  เท่าของค่าตอบแทนโดยรวมทัง้หมด

ตามจํานวนปีที่กําหนดไว้ในข้อ 3  ของสัญญาฉบบันี ้ทัง้นี ้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืน

เพ่ิมเติมจากศิลปิน 

 

6. ลขิสทิธ์ิและสทิธินักแสดง 

 

6.1 ศิลปินรับทราบว่า บรรดาลิขสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ สิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญา ในงานละครโทรทศัน์ งาน

วรรณกรรม นาฎกรรม ดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิทธินักแสดง สิทธิในรูปลักษณ์หรือ

ภาพลกัษณ์ของนกัแสดง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ      ก็ตามท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวข้องกบัการดําเนินการใด ๆ ตาม
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สญัญาฉบบันี ้ และบนัทกึงานแสดงละครโทรทศัน์  รวมทัง้สิทธิในการจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิ  สิทธินกัแสดงและการกระทําอ่ืน

ใดอนัเก่ียวข้อง     กบังานการแสดงละครโทรทศัน์ทัง้หมดของศิลปิน  ท่ีเกิดขึน้ก่อนระหว่างขณะ และ/หรือ ภายหลงัอายุ

สญัญาฉบบันี ้พร้อมทัง้สิทธิในการแพร่เสียง แพร่ภาพ หรือเผยแพร่ตอ่สาธารณชน รวมทัง้ การแสดงละครโทรทศัน์ บนัทกึ

การแสดงละครโทรทศัน์ของศิลปิน การทําซํา้ บนัทึกงานการแสดงละครโทรทศัน์ของศิลปิน ภายใต้สญัญาฉบบันีเ้ป็น

กรรมสิทธ์ิ สิทธิ ลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้ เดียว ตลอดอายุการคุ้มครองตาม

กฎหมายโดยศิลปินหรือบคุคลอ่ืนใดที่ได้สิทธิมาจากศิลปินจะไม่อ้างสิทธิหรือแสดงสิทธิใดอนัเป็นการโต้แย้งต่อกรรมสิทธ์ิ 

ลิขสิทธ์ิและสิทธิดงักลา่วข้างต้นของบริษัท 

 

โดยสญัญาฉบบันี ้ศิลปินตกลงโอนบรรดาลิขสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ สิทธินกัแสดง กรรมสิทธ์ิ ของ

ศิลปิน ท่ีมีหรือเกิดขึน้จากการแสดงละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์และกิจกรรมทุกประเภทที่ศิลปินทําระหว่างอายุ

สญัญานี ้ตลอดจนสิ่งบนัทกึเสียง สิ่งบนัทกึภาพ ดนตรีกรรม นาฎกรรม โสตทศันวสัด ุการแสดงของศิลปิน สื่อทกุประเภท 

สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา สิทธินกัแสดง สิทธิในภาพลกัษณ์ของศิลปินตามสญัญาฉบบันี ้รวมถึงสญัญาฉบบัอ่ืนใดท่ี

ศิลปินทําไว้กบับริษัทหรือบคุคลภายนอกที่เก่ียวเน่ืองกบัการแสดงหรือปฏิบติัตามสญัญา รวมถึงสิทธิในการบนัทกึ ทําซํา้ 

ดดัแปลง ตดัทอน โฆษณา เผยแพร่ แพร่ภาพ แพร่เสียง ถ่ายทอดการแสดง ทําแฟรนไชส์ การโอน ทําประโยชน์อ่ืนใด ต่อ

สาธารณชนหรือบคุคลภายนอกไมว่า่โดยวิธีการใด ๆ ซึง่เป็นที่รู้จกัในปัจจบุนัหรือที่พฒันาขึน้ในอนาคต และการใช้สิทธิใด 

ๆ ตามสญัญาให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิ สิทธิและลิขสิทธ์ิของบริษัทแตเ่พียงผู้ เดียว 

 

6.2 ศิลปินหรือทายาทของศิลปิน จะไม่มีสิทธิดําเนินการใดอนัมีลกัษณะเป็นการจําหน่าย  หรือทําให้

เสื่อมเสียซึ่งกรรมสิทธ์ิ  สิทธิ ลิขสิทธ์ิ  สิทธินักแสดง  ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ  ใด ๆ ของศิลปินและ/หรือบริษัทและ

บริษัทในเครือของบริษัททัง้หมดตามที่กําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

 

6.3 ศิลปินตกลงให้บริษัทหรือบริษัทในเครือนําช่ือศิลปิน ช่ือทางการแสดงและ/หรือเคร่ืองหมายใด ๆ 

ของศิลปินมาเพ่ือใช้ในงานการแสดงละครโทรทัศน์ สิ่งบันทึกเสียง สิ่งบันทึกภาพ โสตทัศนวัสดุ หรือสิ่งอ่ืนใดตามที่

เหน็สมควรตลอดอายกุารคุ้มครองของกฎหมายภายใต้สญัญาฉบบันี ้

 

7. การบริหารจดัการของศลิปิน 

 

7.1 ศิลปินตกลงท่ีจะให้บริษัทหรือบริษัทในเครือดําเนินการและจดัการเก่ียวกบัการกําหนดตารางเวลา

ฝึกซ้อมการแสดงและตารางเวลาต่าง ๆ รวมถึงการแสดงของศิลปิน [และจัดทําสญัญาจ้างผู้ จัดการของศิลปินตามที่

บริษัทหรือตวัแทนของบริษัทเห็นชอบด้วย ตามแบบและเนือ้หาของสญัญาจ้างผู้จดัการของศิลปินที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย

เหน็ชอบด้วย] 

 

7.2 กรณีที่ศิลปินและ/หรือผู้จดัการของศิลปินได้รับงานหรือกระทําการใด ๆ ที่เป็นสว่นตวัอนัไม่เก่ียวข้อง

กบักิจการของบริษัทหรือบริษัทในเครือและศิลปินต้องดําเนินงานดงักลา่วในช่วงเวลาเดียวกบักิจกรรมหรืองานของบริษัท

หรือบริษัทในเครือตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมแต่เพียงผู้
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เดียวและศิลปินต้องจดัสรรเวลา (คิว) ในการปฏิบติัหน้าที่ตามสญัญาแก่บริษัทหรือบริษัทในเครือเป็นอนัดบัแรกก่อนงาน

ของบคุคลภายนอก 

 

8. การสิน้สุดของสัญญา 

 

8.1 สทิธิในการบอกเลกิสัญญาของคู่ สัญญาทัง้สองฝ่าย 

 

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงวา่ สญัญาฉบบันีจ้ะสิน้สดุลงทนัทีในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

  (ก) ครบกําหนดอายสุญัญา 

 (ข) ศิลปินถึงแก่กรรมหรือตกเป็นบคุคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย 

 (ค) ศิลปินตกเป็นบคุคลล้มละลายหรือมีหนีส้ิน้ล้นพ้นตวัตามกฎหมายล้มละลาย 

 (ง) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบติัหรือละเว้นหรือฝ่าฝืนข้อกําหนดและเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง

ของสญัญาและหากโดยสภาพสามารถแก้ไขได้และคู่สญัญาฝ่ายที่ผิดสญัญามิได้แก้ไขเหตบุกพร่องดงักล่าวให้แล้วเสร็จใน

กําหนดระยะเวลา 30 วนั นบัจากวนัที่ฝ่ายท่ีมิได้ผิดสญัญาได้มีหนงัสือบอกกลา่วให้ทราบถึงเหตท่ีุผิดสญัญาดงักลา่ว ให้ถือว่า

สญัญาสิน้สดุลงทนัทีโดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งหนงัสือบอกกลา่วลว่งหน้าอีก 

  

8.2 สทิธิในการบอกเลกิสัญญาของบริษัท 

 

บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ศิลปินในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ศิลปินประสบปัญหาในการปฏิบติังานการแสดงแก่บริษัทหรือบริษัทในเครือ ตามสญัญาฉบบั

นีห้รือปฏิบติัตนขดัตอ่ข้อกําหนดใด ๆ ในสญัญาฉบบันี ้

 (ข) ศิลปินกระทําการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ความเช่ือถือของบริษัท ตวัแทน กรรมการ

หรือบริษัทในเครือของบริษัทหรือตอ่อาชีพของศิลปิน 

 (ค) ศิลปินละเลยหรือไม่ปฏิบติัตามหน้าที่ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขแห่งสญัญาฉบบันีห้รือละเลย

ที่จะให้ความร่วมมือกบับริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 

การเลิกสญัญาฉบบันีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิคู่สญัญาที่มีตามกฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากการ

ผิดสญัญาฉบบันี ้“ค่าเสียหาย” ท่ีกล่าวไว้ในข้อนี ้หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากการผิดสญัญา หรือ ไม่ปฏิบติัการ

ชําระหนี ้รวมถึงความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดจากการผิดสญัญาฉบบันี ้

 

9. การรักษาความลับ 

 

ศิลปินตกลงวา่  บรรดาทรัพย์สินทางปัญญา  ลิขสิทธ์ิในบทละครโทรทศัน์  เทปละคร 

โทรทศัน์  วรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม บทละคร  บทภาพยนต์ ฉากละคร การจดัแสง การจดัเสียงประกอบฉากการ

แสดง การแสดงของศิลปิน ข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบติัตามสญัญาภายใต้สญัญาฉบบันีใ้ห้ถือว่าเป็นความลบั

ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยศิลปินจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูใดภายใต้สญัญาไมว่า่ด้วยวิธีการใด ๆ แก่บคุคลภายนอกโดย

มิได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าจากบริษัท 
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10. การแก้ไขสัญญา 

 

การเพ่ิมเติม ตดัทอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสญัญาฉบบันี ้จะมีผลบงัคบัใช้ต่อเม่ือคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย ได้

ตกลงและลงนามร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

11. การส่งหนังสือบอกกล่าว 

 

ในกรณีที่ต้องมีการส่งหนงัสือบอกกล่าวไปยังคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่สญัญาฝ่ายท่ีประสงค์จะส่งคํา

บอกกลา่ว ต้องสง่หนงัสือบอกกลา่วนัน้ไปตามช่ือและที่อยู่ตามท่ีระบขุ้างต้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือให้สง่ไปยงั

ที่อยู่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหมต่ามที่คู่สญัญาได้แจ้งเป็นหนงัสือให้กบัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบและให้ถือวา่คู่สญัญาได้มี

การส่งหนังสือบอกกล่าวโดยชอบแล้ว เม่ือครบกําหนดสิบ (10) วนั นับจากวันที่คู่สัญญาได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 

ถ้าหากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของตนจะต้องแจ้งให้คู่สญัญาอีก

ฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนงัสือภายในสิบห้า (15) วนั นบัจากวนัท่ีมีการย้ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ดงักล่าว มิฉะนัน้ให้

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายยดึถือที่อยู่เดิมตามท่ีระบไุว้ก่อนการย้ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหมเ่ป็นหลกั 

 

 

12. การโอนสทิธิ 

 

ศิลปินรับทราบว่าการปฏิบติัหน้าที่ตามสญัญาฉบบันีเ้ป็นนิติกรรมเฉพาะตวัศิลปิน    ไม่สามารถโอนสิทธิ

และ/หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบของศิลปินภายใต้สญัญาฉบบันีใ้ห้แก่บุคคลภายนอก  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทมี

ความจําเป็นบริษัทอาจโอนสิทธิและ/หรือหน้าท่ีของบริษัทตามที่กําหนดไว้ในสัญญาฉบบันี ้ให้กับบริษัทในเครือหรือ

บคุคลภายนอกได้ตามที่เหน็วา่เหมาะสม  

 

13. การฟ้องร้องดาํเนินคด ี

 

ศิลปินจะให้ความร่วมมือกบับริษัทหรือบริษัทในเครือในการใช้สิทธิเรียกร้อง ฟ้องร้อง เรียกร้องค่าเสียหาย

หรือร้องทุกข์ ดําเนินคดีไม่ว่าทางแพ่งและ/หรืออาญาต่อบุคคลภายนอก ผู้ กระทําผิด หรือกระทําการละเมิดต่อสิทธิ 

กรรมสิทธ์ิ ลิขสิทธ์ิ สิทธินกัแสดง และ ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือบริษัทในเครือตามสญัญาฉบบันี ้ 

 

ศิลปินรับรองว่าจะปกป้องบริษัท ตวัแทน กรรมการ พนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท

จากการถกูฟ้องร้องดําเนินคดีและชดใช้ค่าเสียหายแก่บคุคลภายนอกในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึน้ อนัมีผลมาจากการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธินกัแสดง ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ สิทธิอ่ืนใดของบคุคลภายนอกที่เก่ียวเน่ืองกบัการดําเนินการตาม

สญัญาฉบบันี ้ตลอดอายขุองสญัญาฉบบันีแ้ละภายหลงัสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลง ไมว่า่โดยเหตใุดก็ตาม 
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14. กฎหมายที่ใช้บังคับ     

             

สญัญาฉบบันีใ้ห้อยู่ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมายไทย 

 

เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการนี ้คู่สญัญาได้อ่านและเข้าใจสญัญาฉบบันีโ้ดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือช่ือของ

ตนไว้ตามวนัเวลาท่ีระบไุว้ข้างต้น 

                   

 บริษัท ศลิปิน 

 

บริษัท  จาํกัด ลงช่ือ     

       (                               ) (             ) 

 

ลงช่ือ  กรรมการผู้มีอาํนาจ    

  (  )   

 

ลงช่ือ  กรรมการผู้มีอาํนาจ      

  ( )  

 

  ลงช่ือ  พยาน ลงช่ือ     พยาน 

      (     )      (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

ภาคผนวก ฏ 

ร่าง 
        สัญญาว่าจ้างศิลปิน  (อสิระ)221

2  
 

    ทําที ่    

   วนัที ่    

 

โดยที่บริษัท _____จํากดั โดย  กรรมการผู้ มีอํานาจ ซึง่มีสํานกังานตัง้อยู่เลขที ่

    _(ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกวา่ “บริษัท”) ฝ่ายหนึง่ และโดยที(่นาย/นาง/

นางสาว)  ___   ผู้ ถือ (บตัรประจําตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง) เลขท่ี  อายุ

 ปี อยู่บ้านเลขที ่     _(ซึง่ตอ่ไปนีใ้นสญัญานีจ้ะเรียกวา่ “ศลิปิน” 

อีกฝ่ายหนึง่) 

 

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงทําสญัญาวา่จ้างศิลปินร่วมกนั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

1.  การว่าจ้าง 
 

บริษัทตกลงวา่จ้าง  ศิลปินและศิลปินตกลงรับจ้างเป็นศิลปินเพ่ือแสดง____ คอนเสิร์ต_______ภาพยนตร์

โฆษณา________ละครโทรทศัน์________ภาพยนตร์________เกมส์โชว์  อ่ืนๆ(ระบ.ุ........... ) (ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะ

เรียกวา่ “คอนเสร์ิต/ภาพยนตร์โฆษณา/ละคร/โทรทศัน์/ภาพยนตร์/เกมส์โชว์ อื่นๆ(ระบุ)” ) และเข้าร่วมกิจกรรมกบั

บริษัท โดยศิลปินจะมาแสดงคอนเสิร์ต/ภาพยนตร์โฆษณา/ละคร/โทรทศัน์/ภาพยนตร์/เกมส์โชว์ อ่ืนๆ(ระบ)ุ และเข้าร่วม

กิจกรรมตามกําหนดระยะเวลาท่ีบริษัทได้แจ้งไว้ 222

3 

ทัง้นี ้ ศิลปินรับทราบวา่ ศิลปินต้องดําเนินการแสดงตามข้อ 1 นีใ้ห้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา...................

และ/หรือไมเ่กิน.........................เว้นแตก่รณีที่มีเหตอุนัสมควร 

 
2. ค่าตอบแทน 

 

2.1 บริษัทตกลงจะชําระคา่ตอบแทนให้ศิลปินจากการแสดง (คอนเสิร์ต/ภาพยนตร์โฆษณา/ละคร/โทรทศัน์/

ภาพยนตร์/เกมส์โชว์ อ่ืนๆ(ระบ)ุ) ที่เกิดขึน้จากการรับจ้างงานตามข้อ 1 ดงันี ้

 

คา่ตอบแทนเหมาจ่ายเป็นจํานวนทัง้สิน้………………………บาท  โดยแบง่ชําระเป็น........งวด  โดยบริษัท

จะชําระคา่ตอบแทนดงักลา่วให้ศิลปินดงันี ้ 

   

2 ท่ีมา : รางสัญญาฉบับน้ีจดัทําขึ้นโดยท่ีประชุมรวมของคณะทํางานของกรมทรัพยสินทางปญญา โดยไมมีฝายใด

ไดเปรียบเสียเปรียบโดยใชขอสัญญามาผกูมัด เพราะรางสญัญาดงักลาวไดรางข้ึนอยางเปนกลางโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ

คูสัญญาท้ังสองฝาย   
3 รายละเอียดการวาจาง เชน ช่ือเรื่องละครโทรทัศน หรอืภาพยนตร ควรระบุใหชัดเจนในสญัญา หรือจดัทําเปน

สัญญาแนบทายสญัญาน้ี 
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-งวดท่ี 1 เป็นเงินจํานวน.....................................บาท ภายใน.........วนั หลงัจากลงนามในสญัญา 

-งวดท่ี 2 เป็นเงินจํานวน....................................บาท ภายใน..........วนั  หลงัจากเสร็จสิน้การแสดงตาม

ข้อ 1. เป็นที่เรียบร้อย 

 

ศิลปินตกลงชําระภาษีที่เก่ียวข้องกบัคา่ตอบแทนภายใต้สญัญาฉบบันีต้ามที่กฎหมายกําหนด 

  

2.2  คู่สญัญารับทราบว่า ค่าตอบแทนดงักล่าวข้างต้นไม่รวมถึงค่าตอบแทนในการเผยแพร่สิ่งบนัทึกการ

แสดงของศิลปิน ในกรณีที่บริษัทนําภาพการแสดง และ/หรือผลงานการแสดงต่างๆ ของศิลปินไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ไม่ว่าโดยทางสื่อวิทยุ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต สื่อมลัติมีเดียแบบไร้สาย(wireless) และ/หรือสื่อโทรคมนาคมทุกประเภท 

รวมถึงการออกอากาศซํา้ (re-transmission) ทางวิทย ุและ/หรือโทรทศัน์ หรือนําออกจําหน่ายในท้องตลาดในรูปแบบของ

ออพติคลัดิสท์(Optical disc)223

4 สิ่งบนัทกึเสียง โสตทศันวสัดอ่ืุนๆ หรือสิ่งบนัทกึการแสดงของศิลปินท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและ/

หรือที่จะมีตอ่ไปในอนาคต ซึง่ศิลปินจะได้รับคา่ตอบแทนเพ่ิมเติมจากคา่ตอบแทนในข้อ 2.1 ดงันี ้

 

ก)  ค่าตอบแทนจากออพติคัลดิสท์ (Optical disc) และ/หรือสิ่ งบันทึกเสียง และ/หรือ
โสตทศันวัสดุอื่นๆ 

 

1)  การจาํหน่ายออฟตคิัลดสิท์ (Optical disc) สิ่งบันทกึเสียง โสตทศันวัสดุอื่นๆ 

  -ประเภท วีซีดี / วีดีโอ ศิลปินได้รับค่าสิทธิในอตัราแผ่นละ.........................บาท หรือตัง้แต่แผ่นที่

................ในจํานวนเงินแผ่นละ....................บาท   

  -ประเภท ดีวีดี ศิลปินได้รับคา่สิทธิในอตัราแผ่นละ.........................บาท หรือตัง้แตแ่ผ่นที่................

ในจํานวนเงินแผ่นละ....................บาท 

  -ประเภท ออฟติคลัดิสท์ (Optical disc) อ่ืนๆ ศิลปินได้รับค่าสิทธิในอตัราหน่วยละ.........................

บาท หรือตัง้แตห่น่วยท่ี................ในจํานวนเงินหน่วยละ....................บาท 

 

2)  การเผยแพร่ผ่านทางอนิเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ไร้สาย(Wireless telecommunication) 

 -โทรศัพท์มือถือ(TV mobile) อุปกรณ์พกพา (PDA) ครัง้ละ..............บาท /หรือ อัตราเหมาจ่าย

...........% ของผลกําไรของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกบังานของศิลปินหลงัหกัคา่ใช้จ่ายแล้ว 

 -คอมพิวเตอร์ครัง้ละ..............บาท /หรือ อตัราเหมาจ่าย...........% ของผลกําไรของบริษัทเฉพาะที่

เก่ียวข้องกบังานของศิลปินหลงัหกัคา่ใช้จ่ายแล้ว 

 -ดาวน์โหลดภาพ เสียง หรืองานของศิลปินผ่านทางอินเตอร์เน็ต   (สื่อ SMS หรือ MMS) ครัง้ละ

..............บาท /หรือ อัตราเหมาจ่าย...........% ของผลกําไรของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกับงานของศิลปินหลังหัก

คา่ใช้จ่ายแล้ว 

 

3)  การเผยแพร่ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิล้ทีวีต่างๆ รวมถึงกรณีการออกอากาศซํา้ (Re-
transmission)  

 -จํานวนครัง้ละ.................บาท /หรือ อตัราเหมาจ่าย.............% ของผลกําไรของบริษัทเฉพาะที่

เก่ียวข้องกบังานของศิลปินหลงัหกัคา่ใช้จ่ายแล้ว 

 

4 ออพติคัลดิสท(Optical disc) หมายถึง.............................................................. 
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4) การเผยแพร่ผ่านสิ่งพมิพ์ประเภทต่าง ๆ  

 -จํานวนครัง้ละ.................บาท /หรือ อตัราเหมาจ่าย.............% ของผลกําไรของบริษัทเฉพาะที่

เก่ียวข้องกบังานของศิลปินหลงัหกัคา่ใช้จ่ายแล้ว 

 

ข) ค่าตอบแทนจากการใช้บุคลกิของศลิปิน (Character right) 

 

1) การเผยแพร่ผ่านสิ่งพมิพ์ หรือส่ือประเภทอื่น224

5  

 -จํานวนครัง้ละ.................บาท /หรือ อตัราเหมาจ่าย.............% ของผลกําไรของบริษัทเฉพาะที่

เก่ียวข้องกบังานของศิลปินหลงัหกัคา่ใช้จ่ายแล้ว 

 

2) การจัดทาํเป็นสินค้า หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสินค้า (Merchandising)225

6 เพื่อจาํหน่ายในทาง
การค้า 

 -อตัราตวั/ชิน้ละ.................บาท /หรือ อตัราเหมาจ่าย.............% ของผลกําไรของบริษัทเฉพาะที่

เก่ียวข้องกบังานของศิลปินหลงัหกัคา่ใช้จ่ายแล้ว 

 

2.3 การคํานวณยอดจําหน่ายและ/ หรือรายได้สทุธิของสิ่งบนัทกึการแสดง หรือการเผยแพร่ผ่านสื่อตา่งๆ 

ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.2 ข้างต้นนัน้ มิให้นบัรวมถึงการเผยแพร่หรือจําหน่ายที่ทางบริษัทได้จําหน่ายจ่ายแจกให้บคุคลอ่ืน

โดยมิได้คิดมลูค่าเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขายของบริษัทในจํานวนไม่เกิน................ 226

7 นอกจากนี ้การคํานวณค่าสิทธิ

ดงักลา่ว ศิลปินรับทราบวา่ บริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการผลิต จดัทําสื่อและโสตทศันวสัดดุงักลา่ว โดยคํานวณ

จากจดุคุ้มทนุ (Break Even Point) ของการผลิตบนัทกึและการจําหน่าย วีซีดี ดีวีดี และโสตทศันวสัดตุา่งๆ ก่อน 

 

3. สทิธิและหน้าที่ของคู่ สัญญา 

 

3.1  บริษัทมีสิทธิท่ีจะทําซํา้ ตดัทอน ดดัแปลง โฆษณา เผยแพร่หรือทําประโยชน์อ่ืนใดกบัสิ่งบนัทึกการ

แสดงของศิลปินภายใต้สญัญานี ้รวมทัง้สิทธิในการแสดงหรือสิ่งบนัทึกการแสดงของศิลปินได้ในนามของบริษัทไม่ว่าจะ

เป็นการกระทําเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการค้าหรือไมก็่ตาม 

3.2 บริษัทรับทราบว่า บริษัทไม่มีสิทธิในการนําภาพหรืองานที่ศิลปินรับจ้างตามข้อ 1 ไปทําการบิดเบือน 

ตดัทอน ดดัแปลง หรือทําโดยประการอ่ืนแก่งานนัน้จนเกิดความเสียหายต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ หรือเกียรติคุณของ

ศิลปิน 

3.3 ศิลปินยินดีเป็นนกัแสดงและร่วมกิจกรรมตามรูปแบบท่ีบริษัทได้แจ้งไว้ โดยศิลปินจะให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดีกบับริษัทเพ่ือให้ได้งานท่ีมีประสิทธิภาพและจะปฏิบติังานตามกําหนดเวลาท่ีบริษัทได้นดัหมายไว้ 

5  การเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทอ่ืนๆ เช่น ดาว์นโหลดภาพของศิลปินผา่นทางโทรศพัท์ มือถือ  หรือสือ่

อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

6  การทําเป็นสว่นหนึง่สว่นใดของสนิค้า(Merchandising)  เช่น นําภาพของนกัแสดงมาพิมพ์ลงบนสินค้า

ประเภทตา่งๆ เป็นต้น 

7  ระบลุกัษณะนาม (เช่น หน่วย/แผน่/เทป/เร่ือง) ตามประเภทงานท่ีจําหน่าย 
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3.4 ศิลปินจะไม่มีสิทธิดําเนินการใดอนัมีลกัษณะที่ทําเสื่อมเสียซึ่งลิขสิทธ์ิ สิทธินกัแสดง สิทธิใดๆ ของ

ศิลปินทัง้หมดตามที่กําหนดไว้ในสญัญานี ้

3.5 หากปรากฎว่าภายหลังจากการชําระค่าสิทธิแก่ศิลปินแล้ว บริษัทได้ชําระค่าสิทธิเกินจากการ

คํานวณยอดขายสทุธิจริงไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม ศิลปินยอมให้บริษัทหกัค่าสิทธิท่ีเกินดงักล่าวจากเงินค่าสิทธิที่ต้องจ่าย

จริงในงวดตอ่ไปคืนให้กบับริษัท 

 

4. การบอกเลกิสัญญา 

   

สญัญาฉบบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัเม่ือคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายลงนาม และมีผลบงัคบัใช้จนกว่าการว่าจ้างตาม

สญัญาจะแล้วเสร็จ และ/หรือเม่ือคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา 

 

คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสญัญา โดยส่งหนงัสือบอกกล่าวให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณี

ดงัตอ่ไปนี ้

ก)  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดข้อกําหนดหรือเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาฉบับนี ้ในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคญัของสญัญา 

ข) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหรือละเว้นหรือฝ่าฝืนข้อกําหนดและเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดของ

สญัญา และมิได้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา30วนันบัจากวนัที่คู่สญัญาฝ่ายที่บอกกล่าวได้มีหนงัสือบอก

กล่าวให้คู่สญัญาฝ่ายนัน้ทราบถึงเหตท่ีุผิดสญัญาดงักล่าว ให้ถือว่าสญัญาฉบบันีส้ิน้สดุลงทนัทีโดยไม่จําเป็นต้องแจ้ง

หนงัสือบอกกลา่วลว่งหน้าอีก 

 

อย่างไรก็ตาม การเลิกสญัญาดงักล่าวไม่ตดัสิทธิคู่สญัญาที่มีตามกฎหมายในการเรียกร้องค่าตอบแทนท่ีค้าง

ชําระตามสดัส่วนของการงานที่ทําลงไปแล้ว และ/หรือ สิทธิของคู่สัญญาในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากการผิด

สญัญาฉบบันี ้ 

 

5. การประภนัภยั 
 

บริษัทรับทราบว่า ในกรณีที่การว่าจ้างในข้อ 2.1 เป็นงานที่อาจเสี่ยงภยัต่อชีวิต ร่างกาย หรือสขุภาพของ

ศิลปิน บริษัทตกลงจะทําประกันภยัในวงเงินไม่เกิน........................บาท และ/หรือ วงเงินที่ศิลปินและบริษัทตกลงกัน

ให้แก่ศิลปิน โดยระบใุห้ศิลปินเป็นผู้ รับประโยชน์ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงแก่ชีวิตร่างกาย หรือสขุภาพของศิลปินก่อนการ

ดําเนินการปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญา 

 

ในกรณีที่ศิลปินเสียชีวิต หรือตกเป็นบคุคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ บริษัทและศิลปิน

ตกลงให้ทายาทตามกฎหมายของศิลปินตามสญัญาเป็นผู้ รับประโยชน์และสิทธิทัง้หมดตามสญัญา 

 
6. การแก้ไขสัญญา 
 

การเพ่ิมเติม ตดัทอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสญัญาฉบบันี ้จะมีผลบงัคบัใช้ต่อเม่ือคู่สญัญาทัง้หมด ได้ตก

ลงและลงนามร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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7. การส่งหนังสือบอกกล่าว 
 

ในกรณีท่ีต้องมีการส่งหนงัสือบอกกล่าวไปยังคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่สญัญาฝ่ายท่ีประสงค์จะส่งคํา

บอกกลา่ว ต้องสง่หนงัสือบอกกลา่วนัน้ไปตามช่ือและที่อยู่ตามท่ีระบขุ้างต้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือให้สง่ไปยงั

ที่อยู่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหมต่ามที่คู่สญัญาได้แจ้งเป็นหนงัสือให้กบัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบและให้ถือวา่คู่สญัญาได้มี

การส่งหนังสือบอกกล่าวโดยชอบแล้ว เม่ือครบกําหนดสิบ (10) วนั นับจากวันที่คู่สัญญาได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 

ถ้าหากคู่สญัญาฝ่ายใดประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของตนจะต้องแจ้งให้คู่สญัญาฝ่ายที่เหลือ

ทราบเป็นหนงัสือภายในสิบห้า (15) วนั นบัจากวนัท่ีมีการย้ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ดงักล่าว มิฉะนัน้ให้คู่สญัญา

ทัง้หมดยดึถือที่อยู่เดิมตามที่ระบไุว้ก่อนการย้ายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในคราวนีเ้ป็นหลกั 

 
8. วธีิการระงบัข้อพพิาทโดยใช้อนุญาโตตุลาการ 

 

ในกรณีท่ีมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึน้ตามสัญญานี ้หรือเก่ียวเน่ืองกับสัญญาฉบับนี ้คู่สัญญาตกลงจะ

ดําเนินการระงบัข้อพิพาทโดยให้อนญุาโตตลุาการเป็นผู้ ชีข้าด ตามข้อบงัคบักระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยอนญุาโตตลุาการ

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งใช้บงัคบัอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพ่ือการอนญุาโตตลุาการ และให้อยู่ภายใต้การ

ดําเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และตกลงให้คําวินิจฉยัชีข้าดของอนญุาโตตลุาการดงักล่าวมี

ผลผกูพนัคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย 

 

เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการนี ้คู่สญัญาได้อ่านและเข้าใจสญัญาฉบบันีโ้ดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือช่ือของ

ตนไว้ตามวนัเวลาท่ีระบไุว้ข้างต้น 

 

    บริษัท ศลิปิน 

 
บริษัท  จาํกัด         ลงช่ือ_____________________ 
                                                (        ) 
          
ลงช่ือ  กรรมการผู้มีอาํนาจ     
  (  )              
      
ลงช่ือ  กรรมการผู้มีอาํนาจ      
  (  )  

 

ลงช่ือ  พยาน         ลงช่ือ                  พยาน 
  (  )       (                                ) 
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ประวตัิผูเขียน 

 

ช่ือ นางสาว แพรสลิน เชาวลิต 

วันเดือนปเกิด 5 มนีาคม พ.ศ.2531 

ประสบการณทํางาน นักแสดงสังกัดแอ็กแซก็แอนดซีเนริโอ จํากัด  

กรรมการผูจัดการบริหาร บริษัท เฮลต้ีแอนดเฟรนด 

จํากัด 
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