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บทคัดยอ 

 สหภาพยโุรปไดออกโดยยทุธศาสตรดจิทิลัการเปนตลาดรวมดจิทิลั (Digital Single Market: 

DSM) โดยมีวตัถปุระสงคในการรวมตลาดทางเศรษฐกจิของประเทศตาง ๆ  ทีเ่ปนสมาชกิในสหภาพยโุรป

ใหเปนตลาดเดียว อยางไรก็ดี มีมาตรการบางอยางเปนปญหาและอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงค

ของยุทธศาสตร DSM ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ มาตรการขอจํากัดถ่ินท่ีอยูทางภูมิศาสตร (geo-blocking)

ทีเ่กีย่วกบัสนิคาและบรกิารในสหภาพยโุรป ทาํใหผูบรโิภคทีอ่ยูในสหภาพยโุรปไมสามารถเขาถงึสนิคา

และบริการเมื่อตนเองไดออกนอกจากประเทศที่ตนเองมีถิ่นที่อยูอาศัยหรือลงทะเบียนเพื่อใชบริการ 

สหภาพยุโรปตระหนักถึงอุปสรรคดังกลาววาเปนการขัดขวางยุทธศาสตร DSM จึงไดออกกฎหมาย

เพื่อบังคับใชกับประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปโดยมีหลักการสําคัญในการขจัดการเลือกปฏิบัติตอ

ผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาชนิดเดียวกันจากเว็บไซตที่มีฐานอยูในประเทศสมาชิกอีกประเทศหนึ่ง 

อยางไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้ไมไดครอบคลุมถึงการแกปญหาเรื่องการใหอนุญาตใหใชสิทธิในผลงาน

อนัมลีขิสทิธิ ์การแกไขปญหาในเบือ้งตนอาจทาํไดโดยอาศยัความรวมมอืภายในประเทศสมาชกิสหภาพ

ยุโรปผานการทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยกําหนดขอยกเวนสําหรับมาตรการ geo-blocking

คําสําคัญ: ขอจํากัดทางถิ่นที่อยูทางภูมิศาสตร สหภาพยุโรป การอนุญาตใหใชสิทธิ ลิขสิทธิ์

Abstract

 The European Union has issued the strategy of Digital Single Market (DSM) 

which aims to harmonize single market in the European Union. However, some 

technological measures can be the obstacle to reach the goal of digital single

market in the region. Geo-blocking is one of those problems because geo-blocking 

block consumers to access website for goods and services when they are not in the 

country they have registered for consuming these things. To solve this problem, the 

European council has enacted a regulation to overcome geo-blocking for electronic 

commerce. The principle of this regulation is to eliminate discrimination of European 

consumers, which they can buy products from foreign online shopping website. 

However, this regulation has not yet referred to copyright protected works.

Therefore, the current solution is to rely on the cooperation among EU member

states to exempt geo-blocking measure in license agreement.

Keywords: geo-blocking, European Union, licensing, copyright
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บทนํา

สหภาพยุโรปไดตระหนกัถงึการใชอนิเทอรเนต็

และเทคโนโลยีดิจิทัลวามีสวนสําคัญในการเปลี่ยน

รูปแบบของการทํากิจกรรมตาง ๆ และขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในทุกภาคสวน ดวยเหตุนี้ จึงไดออก

ยุทธศาสตรดิจิทัล (Digital Strategy) ในเดือน

พฤษภาคม 2010 เพื่อท่ีจะชวยใหประชาชนใน

สหภาพยโุรปและภาคธรุกจิไดรบัประโยชนจากการ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหไดมากที่สุด โดยยุทธศาสตร

ดิจิทัลสําหรับสหภาพยุโรปมีวัตถุประสงคในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลจากการเปนตลาดรวม

ดิจิทัล (Digital Single Market: DSM) อยางไรก็ดี 

อปุสรรคของการสือ่สารออนไลนบางประการทําให

ประชาชนชาวยุโรปไมสามารถที่จะใชบริการจาก

สินคาหรือบริการออนไลนไดเทาที่ควร โดยเฉพาะ

ผู ใหบริการอินเทอรเน็ตและบริษัทเร่ิมกอการ 

(start-ups) มีขอจํากัดในเรื่องการใหบริการตาม

ลักษณะทางภูมิศาสตร ทําใหภาคธุรกิจและรัฐบาล

ของประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปไมสามารถทีจ่ะใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเต็มที่1 หนึ่ง

ในปญหาสําคัญ คือ ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจาก

ขอจาํกดัทางถิน่ทีอ่ยูทางภมูศิาสตร (geo-blocking) 

ซึ่งเปนมาตรการทางเทคนิคที่ขัดขวางการเขาถึง

บริการออนไลนตาง ๆ ของผูบริโภคนอกเหนือ

เขตแดนทางภมูศิาสตร หรอืนอกรฐัสมาชกิทีเ่จาของ

ผูไดรับอนุญาตไดใชประโยชนทางพาณิชยจากงาน

นั้น ดังนั้น มาตรการ geo-blocking จึงทําใหเกิด

การจํากัดการเขาถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งขัดตอแนว

ปฏิบัติของการเปนตลาดรวมดิจิทัลของสหภาพ

ยุโรปท่ีมีวัตถุประสงคใหประชาชนชาวยุโรปเขาถึง

วฒันธรรม การใหบรกิาร หรอืสิง่บนัเทงิตาง ๆ  อยาง

ไมมขีอจาํกดัระหวางกนั สภายโุรปตระหนกัถงึความ

สําคัญในเรื่องนี้และไดหยิบยกเปนประเด็นสําคัญ

ที่จะตองหาทางแกไขรวมกันในระหวางประเทศ

สมาชิกทั้งทางดานกฎหมายและการดําเนินงาน

ทางระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดการเขาถึงงาน

สรางสรรคตาง ๆ ขามพรมแดน2

แผน Digital Single Market และ 

ความหมายของ Geo-blocking 

 การคาขายในปจจุบันไดพัฒนาไปอยางมาก 

การทําธุรกรรมตาง ๆ  การซื้อสินคาเพื่อการอุปโภค

และบรโิภคเกดิขึน้ไดโดยอาศยัเครอืขายอนิเทอรเนต็

ซึง่เปนเหตผุลทีส่หภาพยโุรปใชเปนหลกัการในการ

ออกแผน Digital Single Market (DSM) ในป 2558 

ดวยวัตถุประสงคเพื่อเช่ือมสินคา บริการ เงินทุน 

และแรงงานในสหภาพยุโรปใหเคลื่อนยายไดโดย

เสรีในระหวางประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อ

รองรับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเรว็และเพือ่ใหประชาชนชาวยโุรปสามารถ

เขาถึงสนิคาและบรกิารไดอยางไมมขีอจํากดัภายใต

เง่ือนไขของความเปนธรรมของการแขงขันทาง

1 Celine Castets-Renard. (June 2016). “Digital Single Market”: the European Commission presents its first

 measures in Copyright Law . French Review: Recueil Dalloz, 2016, n° 7, 388. Retrieved from SSRN: https://ssrn.

 com/abstract=2802729
2 Giuseppe Mazziotti. (2015). Is geo-blocking a real cause for concern in Europe?. European University

 Institute, Department of Law, EUI Working Paper LAW 2015/43. Retrieved from http://cadmus.eui.eu/

 bitstream/handle/1814/38084/LAW_2015_43.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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การคา การคุมครองผูบรโิภค และการขจดัอปุสรรค

ในการเขาถึงสินคาและบริการดวยขอจํากัดทางถิ่น

ภูมิศาสตร โดยแผน DSM สามารถสรางรายได

จาํนวนมาก เพิม่อตัราการจางงาน การเจรญิเตบิโต 

การแขงขนั การลงทนุและนวตักรรม สามารถทาํให

สหภาพยุโรปเปนผูนําทางดานเศรษฐกิจดิจิทัลได

อยางยั่งยืน ซึ่งแผนยุทธศาสตร DSM มีนโยบาย

หลัก 2 ขอ กลาวคือ

 1) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวย

ตอเครือขายและบริการดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการสราง

โครงสรางพื้นฐาน และการปฏิรูปกฎหมายที่

เกีย่วของ เพ่ือกอใหเกดิประโยชนแกประชาชนมาก

ที่สุด ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปไดจัดทําขอเสนอ 

เชน การจัดทําประมวลกฎหมายการใหบริการการ

สือ่สารและกฎหมายลขิสทิธิใ์หเปนฉบบัเดยีวกนัทัง้

ยุโรป การปรับปรุงอินเทอรเน็ตใหมีความเร็วมาก

ยิง่ขึน้ การเสริมสรางความมัน่คงปลอดภัยในการให

บริการทางดิจทิลั การจดัการขอมูลสวนบคุคล และ

การสรางความปลอดภัยในโลกไซเบอร 

 2) เศรษฐกิจและสังคม โดยมีเปาหมายใน

การใชศักยภาพของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในสหภาพยโุรปใหเกดิประโยชนสงูสดุเพือ่ประชาชน

ชาวยุโรป เชน การเคลื่อนยายขอมูลที่ไมมีลักษณะ

เปนขอมูลสวนบุคคลไดโดยเสรี รวมถึงการพัฒนา

การทํางานรวมกันระหวางระบบทั้งการขนสง

พลังงาน และสุขอนามัย และการสนับสนุนให

ประชาชนสามารถเขาถึงสังคมดิจิทัลดวยการเสริม

ทักษะใหประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชน

จากโลกดิจิทัล3

อยางไรกด็ ีสหภาพยโุรปเผชญิขอจาํกดัตาง ๆ

ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงคของการเปนตลาด

ดิจิทัลตลาดเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งขอจํากัดทาง

ดานถิ่นภูมิศาสตร โดย Felice Simonelli นักวิจัย

แหง Centre for European Policy Studies 

ไดใหคําจํากัดความของ Geo-blocking วาเปน 

มาตรการทางเทคโนโลยทีีป่องกนัผูบรโิภคออนไลน

จากการเขาถึงเว็บไซตหรือการซื้อเนื้อหาออนไลน

ที่ตองขึ้นอยูกับตําแหนงของการเขาถึงเว็บไซต 

มาตรการดังกลาวจะตองใชเทคนิคทางเทคโนโลยี

ที่ช วยหาพิกัดที่สามารถตรวจสอบที่อยู ของ

อินเทอรเน็ตโปรโตคอล (IP Address) ของผูใช

และอาจจะทําการบล็อกหรือสงไปยังเว็บไซตท่ีอยู

ภายในประเทศ หรือขัดขวางการดาวโหลดเนื้อหา

ขอมูลของผูใชปลายทาง4 ซึ่งในทางปฏิบัติผู ให

บริการแพลตฟอรมตาง ๆ ไดใชมาตรการ geo-

blocking ในการดําเนินงานของตนเพ่ือท่ีจะเลือก

ตอบรบัหรอืปฏเิสธการเขาถงึเนือ้หาโดยองิกบัทีอ่ยู

ของอนิเทอรเนต็โปรโตคอล (IP Adress) ของผูเรยีก

ใชบริการ5 และปรับใชกับการนําขอมูลในรูปแบบ

ของภาพและเสียง สงผานทางอินเทอรเน็ต (video 

3 สํานักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส. (2560). Customs Policy Monitoring Unit. ปที่ 2 ฉบับที่ 12. Retrieved 

 from http://brussels.customs.go.th/data_files/1f7edc4c6d5895137c15131a9ae551cd.pdf
4 Centre for European Policy Studies, Geo-blocking: Unjustified barrier to the digital single market or legitimate 

 commercial practice? Retrieved from https://www.ceps.eu/sites/default/files/CEPS%20Digital%20Forum%20

 seminar%20on%20geo-blocking_0.pdf
5 Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, geoblocking, Retrieved from http://www.crtc.

 gc.ca/multites/mtwdk.exe?k=glossary-glossaire&l=60&w=312&n=1&s=5&t=2
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streaming) ทีด่าํเนนิการใหบรกิารบนแพลตฟอรม 

เชน YouTube Netflix DailyMotion iPlayer 

เปนตน ซ่ึงการบริหารจัดการการใหบริการของ

แพลตฟอรมเหลาน้ีแกผูชมในระดับระหวางประเทศ

จะขึ้นอยูกับรัฐบาล สถาบันของรัฐ ผูใหบริการ

แพรภาพกระจายเสียง และเทคโนโลยีที่แตละ

ประเทศใชในการควบคุมการสงผานขอมูลใน

รูปแบบของภาพและเสยีงขามพรมแดน ขอเท็จจรงิ

ทีเ่กดิขึน้เห็นไดจากการทีผู่ใหบรกิารบทแพลตฟอรม

ตาง ๆ  ใชฐานขอมลูทีอ่ยูของอนิเทอรเนต็โปรโตคอล 

(IP Address) ในการกําหนดที่ตั้งของผูใชบริการ

และกลายเปนกลไกสําคัญของการบริหารจัดการ

การนําขอมูลในรูปแบบของภาพและเสียง สงผาน

ทางอินเทอรเน็ต (video streaming) โดยผูบริโภค

จะเขาใชบริการเว็บไซตที่มีขอมูลภาพและเสียง

สงผานอินเทอรเน็ต จากพ้ืนท่ีที่ไดรับอนุญาตให

เขาถงึเวบ็ไซตไดเทานัน้ แตไมสามารถเขาถงึบรกิาร

ดังกลาวหากอยูนอกพื้นที่ที่ไดใหอนุญาต (โดยอาจ

ปรากฏขอความ เชน “this video is not available 

in your region”)6 หรือในกรณีของการซื้อสินคา

ออนไลนผานเว็บไซตที่ผู บริโภคอาจตองการซื้อ

สินคาประเภทเดียวกันจากเว็บไซตที่มีฐานอยูใน

อกีประเทศหนึง่ แตตองพบกบัอปุสรรคในเรือ่งของ

ราคาสินคาทีม่คีวามแตกตางกนัระหวางราคาสนิคา

ที่ปรากฏในเว็บไซตที่มีฐานภายในประเทศที่ตนมี

ถิ่นที่อยู และราคาสินคาจากเว็บไซตที่ปรากฏใน

เวบ็ไซตท่ีมฐีานจากประเทศเพือ่นบาน หรอืการจาย

ราคาสินคาท่ีมีการเลือกปฏิบัติวาจะตองชําระใน

รูปแบบของเดบิตหรือเครดิต7

 ดงันัน้ มาตรการ geo-blocking จะกอใหเกดิ

ผลกระทบ ประการแรก คือ จํากัดการเคลื่อนยาย

ขามพรมแดนออนไลน กลาวคือ ผูบรโิภคทีไ่ดสมคัร

สมาชิกอยางถูกตองสําหรับบริการออนไลนตาง ๆ

ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไมไดรับอนุญาตให

เขาถึงบริการนั้นเมื่อเคลื่อนยายหรือไปทองเท่ียว

เปนการชั่วคราวไปยังประเทศสมาชิกอื่น ๆ ใน

สหภาพยุโรป ประการท่ีสอง คือ มาตรการ geo-

blocking เปนการจํากัดการคาเสรีซ่ึงก็หมายถึง

การที่ผู บริโภคในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ไมสามารถที่จะเขาถึงสินคาหรือบริการที่มีอยูใน

ประเทศสมาชิกอื่นได8 โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป 

ซึ่งแตเดิมเปนสถานที่ที่ไมอนุญาตใหมีการรับชม

รบัฟง สือ่ขามพรมแดน ประชาชนสวนใหญจะรบัสือ่

ของประเทศอืน่ ๆ  ผานโทรทัศนผานดาวเทยีม หรอื

เลอืกซ้ือ DVD เมือ่มีการเดนิทางไปยงัประเทศเพือ่น

บานในการรับชมเนือ้หาจากตางประเทศ แตการจัด

ทําแผน DSM ซ่ึงประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป

ทั้ง 28 ประเทศจะตองบริโภคสินคาตาง ๆ รวมถึง

สินคาดิจิทัลรวมกันในราคาที่เทาเทียมกัน สหภาพ

ยุโรปจึงพยายามแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ

6 Ramon Lobato&James Meese. (2016). Geoblocking and Global Video Culture. Theory on demand, issue no. 18. 

 10. Retrieved from http://networkcultures.org/wp-content/uploads/2016/01/TOD18-Geoblocking-Final1.pdf
7 European Commission. (March 2018). Digital Single Market: 10 Key Features of the Geo-blocking Regulation, 

 Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/10-key-features-geo-blocking-regulation
8 Centre for European Policy Studies, Geo-blocking: Unjustified barrier to the digital single market or legitimate 

 commercial practice? Retrieved from https://www.ceps.eu/sites/default/files/CEPS%20Digital%20Forum%

 20seminar%20on%20geo-blocking_0.pdf
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ที่ขัดขวางตอแผน DSM โดยมาตรการ geo-

blocking ถูกพิจารณาวาเปนการขัดขวางการ

แขงขัน และเปนขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีของ

การคาเสรีภายในสหภาพยโุรป คณะกรรมการยโุรป

มีความเห็นวามาตรการ geo-blocking ทําให

ประชาชนชาวยุโรปไมสามารถที่จะใชบริการ

ออนไลนที่มีอยู ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ประเทศอืน่ หรอืนาํสนิคาดจิทิลันัน้เขามาอยูในเขต

รานคาภายในประเทศในราคาที่เทากัน ซึ่งการ

กระทําดังกลาวถือเปนการขัดตอการรวมตัวเปน

ตลาดสินคาเดียวของสหภาพยุโรป9

ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นและแนวทาง

การแกไขปญหาเรื่อง geo-blocking ใน

สหภาพยุโรป

 ในชวงที่ผ านมา คณะกรรมาธิการยุโรป 

(European Commission) ไดทาํการทบทวนหลกั

การตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยเนนความสําคัญใน

เรื่องของมาตรการ geo-blocking ซึ่งทําการขัด

ขวางผูใชบริการอินเทอรเน็ตที่อาศัยอยูในประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรปในการเขาถึงเว็บไซตและ

สมัครสมาชิกของเว็บไซตท่ีใหบริการออนไลนที่มี

ฐานในการใหบริการแกผูบริโภคอยูในอีกประเทศ

หนึ่ง ทําใหการใหบริการของผูใหบริการสิ้นสุด

เฉพาะในเขตอํานาจเฉพาะอาณาเขต ผูบริโภคใช

บริการเว็บไซตไดเฉพาะเว็บไซตที่มีฐานในการให

บริการภายในประเทศ ในขณะที่บริษัทผูใหบริการ

รายเดียวกันนี้อาจทําการใหบริการออนไลนใน

ลักษณะเดียวกันในอีกประเทศหนึ่งและเก็บคา

บริการที่ตางกัน ในเรื่องนี้สหภาพยุโรปไดออก A 

Digital Single Market Strategy for Europe 

ระบุใหมาตรการ geo-blocking ท่ีไมเปนธรรม 

(unjustified geo-blocking) ควรถูกกําหนดให

เปนการตองหาม เนื่องจากสรางความไมพอใจแก

ผูบริโภคและกอใหเกิดความแตกแยกของตลาดใน

สหภาพยโุรป10 อกีทัง้ยงัขดักบัขอเสนอของสหภาพ

ยุโรปที่ไดเสนอการทํางานรวมกันของโปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการท่ีแตกตางกัน

เพือ่เปนการรบัรองการทาํงานรวมกนัของโปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการท่ีแตกตางกัน

ขามพรมแดนของการใหบริการเนื้อหาตาง ๆ ใน

รูปแบบออนไลน โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชน

แหงสหภาพยุโรป สามารถที่จะเขาถึงเนื้อหา

ออนไลนตาง ๆ ทั้งภาพยนตร หนังสือ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส การแขงขันฟุตบอล ภาพยนตรชุด 

วิดีโอเกม ท่ีพวกเขาไดทําการซ้ือหรือเชาออนไลน

ในขณะทีพ่วกเขาไดเดนิทางอยูในประเทศอืน่ทีเ่ปน

สมาชิกสหภาพยุโรป ซ่ึงในปจจุบัน ประชาชน

ชาวยุโรปยังไมสามารถท่ีจะเขาถึงเนื้อหาออนไลน

ตาง ๆ นอกเหนือเขตแดนของประเทศท่ีเปน

ตนกาํเนดิของเนือ้หาเหลานัน้ เนือ่งจากผูถือสทิธิไ์ด

ใบอนุญาตท่ีมีในดินแดนของรัฐผูใหบริการซ่ึงเปน

ไปตามแนวปฏิบัติทั่วไปของการคา11 
9 Ramon Lobato&James Meese. (2016). Geoblocking and Global Video Culture. Theory on demand, issue no. 18. 

 20. Retrieved from http://networkcultures.org/wp-content/uploads/2016/01/TOD18-Geoblocking-Final1.pdf
10 Giuseppe Mazziotti. (2015). Is geo-blocking a real cause for concern in Europe?. European University

 Institute, Department of Law, EUI Working Paper LAW 2015/43. 1. Retrieved from http://cadmus.eui.eu/

 bitstream/handle/1814/38084/LAW_2015_43.pdf?sequence=1&isAllowed=y
11 Celine Castets-Renard, “Digital Single Market”: the European Commission presents its first measures in Copyright 

 Law page 4.



ขอจํากัดทางถิ่นที่อยูทางภูมศิาสตรและการอนุญาตใหใชสทิธใินสหภาพยุโรป

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2562

74

 นอกจากนี้ คู สัญญาในสัญญาอนุญาตให

ใชสิทธิที่ไดทําขอตกลงที่มีการผูกพันในเรื่องของ

มาตรการ geo-blocking ดวยมูลเหตุจูงใจหลาย

ประการ เชน 

 - มาตรการ geo-blocking สามารถใช

  ในการจัดสรรการใหบริการตามพ้ืนที่ 

  ผานการพิจารณาจากเรื่องภาษาเฉพาะ

  ถิ่น หรือเนื้อหาที่อาจมีความออนไหว

  เฉพาะทองถิ่น และการโฆษณาในทองถิ่น

  นั้น

 - มาตรการ geo-blocking สามารถใช

  เพื่อกําหนดความแตกตางทางดานราคา

  ในตลาดที่หลากหลาย

 - คูสัญญาที่กําหนดขอตกลงในเรื่อง geo-

  blocking ในสัญญาทําเพื่อที่จะปฏิบัติให

  เปนไปตามกฎหมาย เชน ผูที่เปนเจาของ

  ลขิสทิธิใ์นเน้ือหาทีจ่ะตองทาํการแพรภาพ

  เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่งและ

  จะตองทําการใหอนุญาตเฉพาะแตใน

  ประเทศใดประเทศหน่ึงซึ่งไดลิขสิทธิ์ใน

  การแพรภาพ ซึ่งในการอนุญาตใหใชสิทธิ

  นั้นผู รับอนุญาตจะถูกเรียกรองหามนํา

  เนื้อหาไปแพรภาพนอกเหนือเขตพื้นท่ี

  ประเทศนั้น กรณีนี้ไดมีตัวอยางที่เกิดข้ึน

  จริง คือ สถานีโทรทัศนในสาธารณรัฐเช็ก

  ไดรบัการอนญุาตจากสถานโีทรทศันบบีซีี

  ของประเทศอังกฤษใหนํารายการทีวีโชว 

  (Doc Martin) ไปแพรภาพ สถานโีทรทศัน

  บีบีซีสามารถจํากัดใหแพรภาพไดเฉพาะ

  แตในพื้นที่ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก

  เทานั้น ดังนั้น สถานีโทรทัศนในประเทศ

  สาธารณรัฐเช็กที่ไดรับลิขสิทธิ์จะตองใช

  มาตรการ geo-blocking ในการปองกัน

  ไมใหมีการตอสัญญาณจากผูรับชมท่ีอยู

  นอกพื้นที่สาธารณรัฐเช็กเพื่อรับชม

  รายการทีวีโชวดังกลาว12 

 อยางไรก็ดี การใชมาตรการ geo-blocking 

ยังมีประเด็นปญหาที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ คือ

 1) ปญหาเรือ่งสทิธอิาณาเขตของลขิสทิธิ ์และ 

การระงับซึ่งสิทธิ

ลิขสิทธิ์เปนสิทธิอาณาเขต หมายความวา 

การใหสิทธิ์ทางกฎหมายแกผู ถือสิทธิ์จะเปนไป

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ภายในของแตละประเทศซ่ึง

อาจแตกตางกันไป เปนผลใหการคุมครองลิขสิทธิ์

ของผูเปนเจาของงานสรางสรรคถูกจํากัดภายใน

อาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งและไมขยาย

การคุมครองนอกเขตอํานาจของประเทศนั้น ๆ ใน

เรื่องนี้สหภาพยุโรปไดมีความพยายามท่ีจะปรับใช 

EU Directive ในสวนที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใหมีความ

สอดคลองกันตลอดสองทศวรรษท่ีผานมา แตก็ยัง

มลีกัษณะสาํคัญบางประการทีถู่กกาํหนดและนําไป

ใชแตกตางกันไปในแตละประเทศสมาชิก การ

เปลี่ยนแปลงในชวงท่ีผานมาของสหภาพยุโรป

เรียกรองใหมีการรับรองในหลักการสิทธิอาณาเขต

ของลิขสิทธิ์  ซึ่งมีผลใหประเทศสมาชิกแตละ

ประเทศสามารถท่ีจะปกปองสิทธิของตนตามหลัก

การการชดเชยคาเสยีหายใหแกผูสรางสรรคภายใต

กรอบความคดิของนโยบายทางวฒันธรรม ผูถอืสทิธิ์

12 Marketa Trimble. (2016). Geoblocking, Technical Standards and the Law. Scholarly Works. Paper 947. Retrieved 

 from http://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1971&context=facpub
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จึงสามารถที่จะใชสิทธิแยกออกจากกันในประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ ซึ่งการใชสิทธิ

เชนนี้ยอมเปนการปองกันการนําเขาซอน และ

กีดกันการหมุนเวียนสินคาอันมีลิขสิทธิ์ในสหภาพ

ยุโรป ซึ่งเปนไปตามหลักการเคลื่อนยายเสรีของ

สินคาภายในสหภาพยุโรป13

 หลักการดั้งเดิมที่อาจนํามาปรับใชกับปญหา

ที่เกิดจากการใชมาตรการ geo-blocking คือ เรื่อง

การระงบัซึง่สทิธ ิ(Exhaustion Doctrine) ทีไ่ดปรบั

ใชสําหรับการแกไขขอขัดแยงระหวางการปกปอง

ผลประโยชนของชาติกับหลักการในการเคลื่อน

ยายสินคาในตลาด โดยหลักการนี้กลาวถึงการใช

สิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจาของทรัพยสิน

ทางปญญายอมระงับสิ้นไปเมื่อไดมีการนําสินคา

ที่มีทรัพยสินทางปญญาออกขายในตลาดเปนครั้ง

แรก ซึ่งหมายความวาเจาของทรัพยสินทางปญญา

จะไมสามารถใชสทิธใินทรพัยสนิทางปญญาของตน

ไดอีกเมือ่ไดมกีารนาํสนิคาน้ันออกขายในทองตลาด 

อยางไรก็ดี เมื่อนําหลักการดังกลาวมาใชกับสภาพ

แวดลอมทางดิจิทัลและแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจาก

มาตรการ geo-blocking อาจจะถูกพจิารณาวาเปน

สินคาที่ไมมีรูปรางซึ่งอยูนอกเหนือจากการปรับใช

ตามหลักการระงับซึ่งสิทธิ ดังปรากฏในคดีระหวาง 

Coditel and Others v. Cine Vog Films and 

Others ที่ศาลแหงสหภาพยุโรปปฏิเสธการขยาย

การปรับใชหลักการระงับซึ่งสิทธิวาใหครอบคลุม

เฉพาะสนิคามรีปูรางทีมี่สทิธใินทรพัยสนิทางปญญา

แตไมครอบคลุมไปถึงทรัพยสินที่ไมมีรูปรางที่มี

การใชในเชิงพาณิชย เชน สัญญาณถายทอดทาง

โทรทัศน เปนตน14

 2) ปญหาของมาตรการ geo-blocking ท่ี

ไมเปนธรรม 

 มาตรการ geo-blocking กอใหเกิดอุปสรรค

ในการท่ีจะกอใหเกิดตลาดรวมดิจิทัลแหงสหภาพ

ยุโรป และเปนขอจํากัดของการเคลื่อนยายขาม

เขตแดนและการเขาถงึงานอนัมลีขิสทิธิส์าํหรบัการ

ยายถิ่นฐานชั่วคราวหรืออาจเกิดขึ้นในกรณีที่นัก

ทองเท่ียวท่ีไดสมัครสมาชิกสําหรับบริการเนื้อหา

ออนไลนในประเทศท่ีเขามถีิน่ทีอ่ยู แตไมสามารถที่

จะเขาถงึบรกิารนัน้ไดเมือ่เคลือ่นยายไปสูรฐัสมาชกิ

สหภาพยโุรปอืน่ มาตรการ geo-blocking จงึทาํให

เกิดการกีดกันทางการคาดวยการหามผูบริโภคใน

สหภาพยุโรปจากการเขาถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิจาก

ประเทศสมาชิกอื่น ๆ แทนที่ผูบริโภคจะสามารถ

เขาถึงบริการออนไลนท่ีใหบริการเชนเดียวกันใน

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ตัวอยางที่สําคัญ 

คอื กรณขีองผูใชบรกิาร Netflix ซึง่เปนเวบ็ไซตทีใ่ห

บรกิารฉายภาพยนตรออนไลน ไดลงทะเบยีนการใช

บรกิารในประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปประเทศหนึง่

ไมสามารถทีจ่ะเขาถงึบรกิารนัน้ไดเมือ่อยูในสหราช

อาณาจักรและไอรแลนด หรืออีกตัวอยางหนึ่ง คือ

13 Giuseppe Mazziotti. (2015). Is geo-blocking a real cause for concern in Europe?. European University

 Institute, Department of Law, EUI Working Paper LAW 2015/43. 3. Retrieved from http://cadmus.eui.eu/

 bitstream/handle/1814/38084/LAW_2015_43.pdf?sequence=1&isAllowed=y
14 Giuseppe Mazziotti. (2015). Is geo-blocking a real cause for concern in Europe?. European University 

 Institute, Department of Law, EUI Working Paper LAW 2015/43. 4. Retrieved from http://cadmus.eui.eu/

 bitstream/handle/1814/38084/LAW_2015_43.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ลูกคาของบริษัท Apple ตองทําการซื้อเนื้อหาอันมี

ลขิสทิธ์ิผาน iTunes ทีอ่ยูในประเทศของเขาเทานัน้ 

ในขณะที่ถูกกีดกันจากการเข าถึงเนื้อหาหรือ

รายการอื่น ๆ ที่อยู ในการใหบริการของบริษัท 

Apple ที่อยูในประเทศอื่น15

 แนวทางการแกไขเบื้องตน คือ การใหคู 

สัญญาทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิโดยไมมีการ

จาํกัดเขตแดนของสญัญา อยางไรกดี็ แนวทางนีอ้าจ

เปนการขดักบัหลกัการของกฎหมายลิขสทิธิซ์ึง่โดย

ทั่วไปแลวเปนเรื่องของสิทธิอาณาเขตของประเทศ

น้ัน ๆ  ในการทีผู่ทรงสทิธ์ิจะอนญุาตใหสทิธเิดด็ขาด

แกผูใดที่จะแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์

ของตน ดังนั้น การที่จะทําสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ

โดยขยายการใชสิทธิครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปอาจ

สงผลกระทบในทางลบตอการแสดงเจตนาของ

คู สัญญาซึ่งเป นหลักการขั้นพื้นฐานตาม the 

Charter of Fundamental Rights of the EU ทีไ่ด

กาํหนดไวใน European Parliament Resolution 

of 9 July 2015 เพ่ือแกไขเพ่ิมเติม Directive 

2001/29/EC on the harmonisation of certain 

aspects of copyright and related rights in 

the information society โดยมีสาระสําคัญวา

การขยายขอบเขตพื้นที่ของการใหอนุญาตแกผูจัด

จําหนายภายในประเทศขึ้นอยูกับความสามารถใน

การทีจ่ะเลือกขยายขอบเขตของการใหอนญุาตและ

ประเภทของรูปแบบในการจัดจําหนายวาเปนการ

สนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตรและ

การผลิตเนือ้หาสาํหรับโทรทศันหรอืไม และจะตอง

สนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมดวย16 

 3) สหภาพยโุรปไดออกแนวทางของการแกไข

ปญหาในเรื่องนี้ โดยถือวามาตรการของการใช 

geo-blocking ท่ีไมเปนธรรมเปนการขัดขวาง

ผูบรโิภคในการเขาถงึสนิคาและบรกิารผานเวบ็ไซต

ทีม่ฐีานในประเทศสมาชกิอืน่อนัถอืไดวาเปนการขดั

ตอนโยบาย Digital Single Market เพื่อที่จะขจัด

อุปสรรคนี้สภายุโรปจึงไดออกขอเสนอ REGULA-

TION (EU) 2018/302 เพื่อแกไขปญหาในเร่ืองนี้ 

และมีผลใชบังคับแกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2018 ท่ีผานมา  โดยมีหลัก

การพื้นฐานในการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสัญชาติ

ของผูบริโภค ถิ่นที่อยู และสถานที่ตั้งของผูบริโภค

ในสหภาพยุโรป กฎหมายฉบับนี้ไดขจัดปญหาใน

เรื่อง การเลือกปฏิบัติหรือความแตกตางของราคา

สินคา หรือเงื่อนไขของการจายคาสินคา ทําให

ผูบริโภคในสหภาพยุโรปสามารถมีทางเลือกในการ

เลือกซื้อสินคาชนิดเดียวกัน จากเว็บไซตการขาย

สินคาออนไลนที่มีฐานอยูในประเทศสมาชิกอื่นได

ในราคา และเงื่อนไขในการจายคาสินคาที่ลูกคา

พึงพอใจมากที่สุด17 

15 Giuseppe Mazziotti. (2015). Is geo-blocking a real cause for concern in Europe?. European University

 Institute, Department of Law, EUI Working Paper LAW 2015/43. 6. Retrieved from http://cadmus.eui.eu/bitstream/

 handle/1814/38084/LAW_2015_43.pdf?sequence=1&isAllowed=y
16 Giuseppe Mazziotti. (2015). Is geo-blocking a real cause for concern in Europe?. European University

 Institute, Department of Law, EUI Working Paper LAW 2015/43. 7. Retrieved from http://cadmus.eui.eu/bitstream/

 handle/1814/38084/LAW_2015_43.pdf?sequence=1&isAllowed=y
17 European Council: Council of the European Union, Geo-blocking: unlocking e-commerce in the EU, http://www.

 consilium.europa.eu/en/policies/geo-blocking/
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรอมล อาระพล

 สาระสําคัญของกฎหมายฉบบัน้ีประกอบดวย

 (1) ผูคาจะไมสามารถเลอืกปฏบิติัตอผูบริโภค

  เกี่ยวกับราคาในกรณี ดังตอไปนี้

  - สําหรับสินคาที่สามารถถูกสงภายใน

   ประเทศสมาชิกที่ผู คาไดเสนอใหแก

   ผู บริโภคหรือที่ไดตกลงกับผู บริโภค 

เชน ผูบรโิภคคนหนึง่ในประเทศเบลเยยีม

   ตองการซือ้กลองถายภาพและหาราคา

   ที่พึงพอใจที่สุดจากเว็บไซตขายสินคา

   ออนไลนจากประเทศเยอรมน ีผูบรโิภค

   คนนี้สามารถที่จะสั่งสินคาและผูขาย

   จะตองมคีวามผกูพนัในการจัดสงสนิคา

   ใหแกผูบริโภคไปยังที่อยูของผูบริโภค

   ในประเทศเบลเยียม

  - สาํหรับการใหบริการทางอิเลก็ทรอนกิส 

   เชน การใหบริการคลาวน (Cloud) 

   การให บริการคลั งข อมูล (Data 

   Warehouse) และการใหบริการพื้นที่

   การใชงานบนอินเทอรเน็ต (website 

   hosting) เชน ผูบริโภคชาวบัลแกเรียน

   ตองการซื้อบริการพื้นที่การใชงานบน

   อนิเทอรเน็ตจากบรษัิทสญัชาติประเทศ

   สเปน เขาสามารถที่จะเขาถึงบริการ 

   และจดทะเบียนการซื้อบริการนี้ได 

   โดยไมตองจายคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม

   นอกเหนอืไปจากทีล่กูคาชาวสเปนตอง

   จายเมื่อซื้อบริการนี้

  - สําหรับบริการที่พักโรงแรม และ

   การเชารถ ซึ่งไดรับลูกคาในประเทศ

   ที่ผูคาไดดําเนินการอยู เชน ครอบครัว

   ชาวอิตาลีเดินทางไปเท่ียวสวนสนุกใน

   ประเทศฝรั่งเศสและตองการซื้อตั๋ว

   ท่ีพักท่ีมีสวนลด ครอบครัวชาวอิตาลี

   จะไดรับสวนลดราคาท่ีพักเชนเดียวกับ

   ที่ครอบครัวชาวฝรั่งเศสไดรับ18

 (2) การชําระราคาสินคาหรือบริการ

  ผูคาจะตองรับชําระคาสินคาโดยไมเลือก

ปฏิบัติตอผูบริโภคเนื่องจากสัญชาติ ถ่ินท่ีอยูอาศัย 

หรือสถานท่ีตั้งของผูบริโภค โดยการเลือกปฏิบัติ

จะถือไดวาเปนการตองหามหากการชําระราคา

สนิคานัน้กระทําโดยผานวธิกีารการทาํธรุกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสโดยการโอนผานบัตรเครดิตหรือ

บัตรเดบิต หรือ การชําระเงินผานบัตรใด ๆ ที่เปน

ประเภทเดียวกัน และการชําระราคาสินคาเปน

การชําระผานสกุลเงินที่ผูคายอมรับ19

  อยางไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้ของสหภาพ

ยโุรปมุงเนนแตเพยีงการแกไขเรือ่งการซ้ือขายสนิคา

ผานเว็บไซตเทานั้น สําหรับกิจกรรมในเร่ืองที่

เก่ียวกับสินคาประเภท non-audiovisual และ 

audiovisual ทีม่กีารคุมครองตามกฎหมายลขิสทิธิ์ 

เชน e-book, วิดีโอเกม เพลงหรือภาพยนตรที่รับ

ฟงรับชมทางออนไลน หรอืสนิคาประเภทซอฟตแวร

ไมอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้ที่จะเปนการตองหาม

18 European Commission. (March 2018). Digital Single Market: 10 Key Features of the Geo-blocking Regulation, 

 Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/10-key-features-geo-blocking-regulation
19 European Commission. (March 2018). Digital Single Market: 10 Key Features of the Geo-blocking Regulation, 

 Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/10-key-features-geo-blocking-regulation
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ในการเลอืกปฏิบตัทิีม่เีงือ่นไขเน่ืองจากสญัชาตขิอง

ผูบริโภค ถิ่นที่อยูอาศัยหรือสถานที่ตั้งของผูบริโภค 

ทั้งในแงของราคาสินคา การสงสินคา การเขาถึง 

และการชําระราคาสินคา20

บทสรุปและขอเสนอแนะ

 จากการศึกษาดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา

มาตรการ geo-blocking กอใหเกิดปญหาตาง ๆ

ตอผูบริโภคชาวสหภาพยุโรป และเปนการขัดขวาง

เปาหมายของยุทธศาสตร DSM ที่ตองการรวม

ตลาดสหภาพยุโรปใหเปนตลาดเดียว สหภาพยุโรป

ตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดออกกฎหมายเพื่อ

ใชบงัคบักับผูคาภายในประเทศสมาชกิโดยตองหาม

การเลือกปฏิบัติในเรื่องการเลือกปฏิบัติหรือความ

แตกตางของราคาสินคา หรือเงื่อนไขของการจาย

คาสนิคาจากเวบ็ไซตการขายสนิคาออนไลนทีม่ฐีาน

อยูในประเทศสมาชิกอื่นโดยอาศัยหลักการในการ

ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสัญชาติของผูบริโภค ถิ่น

ที่อยู และสถานที่ตั้งของผูบริโภคในสหภาพยุโรป

 อยางไรก็ดี การแกปญหาในสวนที่เก่ียวกับ

ประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกิดจากมาตรการ geo-

blocking น้ันยังไมมีกฎหมายท่ีแกไขปญหาใน

เรื่องนี้โดยเฉพาะ ประกอบกับการพิจารณาหลัก

ของกฎหมายลิขสิทธ์ิซึ่งเปนสิทธิเด็ดขาดของผูเปน

เจาของงานสรางสรรคท่ีประเทศสมาชิกสหภาพ

ยุโรปไดบัญญัติไวในกฎหมายภายในใหมีลักษณะ

เปนสิทธิตามอาณาเขตภายในประเทศของตนเอง 

ดงันัน้ในการแกไขปญหาดงักลาวจึงตองอาศยัความ

รวมมอืกนัในระดบัภูมภิาคโดยอาศยัหลกัการปฏบิตัิ

เยีย่งคนชาต ิ(national treatment) ตามกฎหมาย

ระหวางประเทศ และเปนหลักที่พบในมาตรา 5(2) 

สนธสัิญญาเบริน Berne Convention21 ท่ีประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรปเปนสมาชิกทั้งหมด ไดใหสิทธิ

ในการคุมครองผลงานสรางสรรคอยางอิสระใน

ประเทศแหลงกําเนิดของงานสรางสรรคนั้น คู 

สัญญาในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิสามารถที่จะทํา

สญัญาโดยการกาํหนดความหมายของสทิธเิดด็ขาด 

(exclusive right) ของงานอนัมลีขิสทิธิ ์ในลกัษณะ

ที่เปนการกําหนดเขตแดน (territorial licensing) 

โดยถือวาลิขสิทธิ์ของงานสรางสรรคงานหน่ึงนั้น

สามารถแยกออกและไดรบัการคุมครองตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ของแตละเขตแดน22 หรืออาจมีการกําหนด

ขอยกเวนเปนเงื่อนไขในสัญญาใหอนุญาตไวอยาง

ชัดเจนวาในสถานการณเชนใดจึงจะถือใหมีการใช

20 European Council: Council of the European Union, Geo-blocking: unlocking e-commerce in the EU, http://www.

 consilium.europa.eu/en/policies/geo-blocking/
21 Berne Convention Article 5 2) states that “The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject 

 to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the 

 country of origin of the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of 

 protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed 

 exclusively by the laws of the country where protection is claimed.”
22 P. Bernt Hugenholtz. Making the Digital Single Market work for copyright: extending the Satellite & Cable 

 Directive to content service online. 4. Retrieved from https://www.ivir.nl/publicaties/download/Making-the-

 Digital-Single-Market-Work-for-Copyright.pdf 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรอมล อาระพล

มาตรการ geo-blocking ได เพ่ือเปนการสนบัสนนุ

กลยุทธทางการตลาด และในสถานการณเชนนั้น

จะทําใหเจาของผลงานสรางสรรคที่ไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และผูบริโภคไดรับ

ประโยชนมากท่ีสุด และอาจมีการกําหนดใหมี

การจายคาชดเชยใหแกผูเปนเจาของลิขสิทธิ์ตาม

สมควร ซึ่งการหาทางออกสําหรับเรื่องนี้เปนส่ิงท่ี

สหภาพยุโรปใหความสําคัญและกําลังดําเนินการ

เพื่อหามาตรการรวมกันในระหวางประเทศสมาชิก 

ทัง้ประเดน็การแยกพจิารณาการทาํสญัญาอนญุาต

ใหใชสิทธิในแตละอาณาเขตใหรวมเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์แหงสหภาพยุโรป 

หรือการออกกฎหมายเฉพาะเจาะจงแกประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรปเก่ียวกับเรื่องการเขาถึงงาน

อันมีลิขสิทธิ์ขามพรมแดนเหลานี้ที่จะชวยใหบรรลุ

เป าหมายของการเปนตลาดรวมดิจิทัลอยาง

แทจริง23 

 การแก  ไขป ญหาเรื่องมาตรการ geo-

blocking ในสหภาพยโุรปสามารถใชเปนกรณีศึกษา

ใหกับการรวมกลุมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคทั่วโลก 

เน่ืองจากผูใหบริการทางสื่อโสตทัศน เชน บริษัท

ที่ใหบริการดูภาพยนตรโดยสงภาพและเสียงผาน

ระบบอินเทอรเน็ต (เชน Netflix) หรือบริษัทผูคา

ที่ดําเนินธุรกิจขายสินคาออนไลนผานเว็บไซต 

มีแนวโนมทีจ่ะขยายฐานการใหบรกิารไปยงัภมิูภาค

ตาง ๆ ทั่วโลก ซึ่งก็อาจจะเกิดปญหาในเรื่องที่

เก่ียวกับขอจํากัดทางถิ่นที่อยูทางภูมิศาสตรเชน

เดียวกัน โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ไดรวมตัว

กนัเปนประชาคมอาเซยีน ดงันัน้ แนวทางการแกไข

ปญหาที่สหภาพยุโรปไดหาแนวทางไมวาจะเปน

การออก REGULATION (EU) 2018/302 เพื่อ

แกไขปญหาของการเลือกปฏิบัติตอผู บริโภคใน

การซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต หรือการหาแนวทาง

รวมกันในระดับภูมิภาคเรื่องของการอนุญาตใหใช

สิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ในสหภาพยุโรป สามารถใช

เปนแนวทางเพือ่ปรบัใชกบัปญหาในเรือ่งนีท่ี้อาจจะ

เกิดขึ้นเชนเดียวกันในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก
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