การรับฟงความคิดเห็น
รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คําชี้แจง
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ลงมติอนุมัติหลักการ
รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิจ ารณา โดยให รั บ ความเห็ นของกระทรวงดิจิทั ล เพื่อเศรษฐกิ จ
และสังคม กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานอัยการสูงสุด ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
นั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) ไดตรวจพิจารณา
รางพระราชบัญญัติดังกลาวเสร็จแลว โดยมีผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก (๑) กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานปลัดกระทรวง) (๒) กระทรวงพาณิชย (กรมทรัพยสินทางปญญา)
(๓) กระทรวงวัฒนธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวง และกรมศิลปากร) (๔) สํานักงานศาลยุติธรรม
(สํานัก กฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม) (๕) สํานัก งานอัยการสูง สุด (สํานัก งานคดีท รัพยสิ น
ทางป ญ ญาและการคาระหวา งประเทศ และสํ านัก งานอัย การพิ เ ศษฝ ายพัฒ นากฎหมาย) และ
(๖) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เปนผูชี้แจงรายละเอียด
สํา นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเห็ นสมควรจั ด ใหมี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
ของประชาชนและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ที่บัญ ญั ติใหก อนการตรากฎหมายทุ ก ฉบั บ รัฐ พึง จัด ใหมีก ารรั บ ฟง ความคิ ดเห็ นของผูเ กี่ย วขอ ง
วิเ คราะห ผ ลกระทบที่อ าจเกิ ด ขึ้น จากกฎหมายอย า งรอบด า นและเป น ระบบ รวมทั้ง เป ด เผย
การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และการวิ เ คราะห นั้ น ต อ ประชาชน และนํ า มาประกอบการพิ จ ารณา
ในกระบวนการตรากฎหมายทุ ก ขั้ น ตอน ทั้ ง นี้ ท า นสามารถร ว มแสดงความคิ ด เห็ น ได
ตั้งแตวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใครขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ไดสละเวลาใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองกฎหมายการพาณิชยและอุตสาหกรรม
ฝายกฎหมายการคาระหวางประเทศและทรัพยสินทางปญญา
โทร. ๐๒ ๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ตอ ๑๕๑๓ (นางรัฐพรฯ)
โทรสาร ๐๒ ๒๒๖ ๕๑๖๔

๒
รางฯ ที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖)
(รางฯ ฉบับรับฟงความคิดเห็นของประชาชน)
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังตอไปนี้
(๑) เพิ่มบทนิยามคําวา “ผูใหบริการ” และ “ผูใชบริการ” (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
(๒) แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “มาตรการทางเทคโนโลยี” (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
(๓) ยกเลิกบทนิยามคําวา “การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี” (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
(๔) แกไขเพิ่มเติมอายุการคุมครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถาย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑)
(๕) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องขอยกเวนความรับผิดของผูใหบริการ (ยกเลิก
มาตรา ๓๒/๓ เพิ่มสวนที่ ๗ ขอยกเวนความรับผิดของผูใหบริการ มาตรา ๔๓/๑ มาตรา ๔๓/๒
มาตรา ๔๓/๓ และมาตรา ๔๓/๔ และแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๓)
(๖) แกไขเพิ่มเติมใหการทําใหมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อควบคุมการเขาถึง
ไมเกิดผลเปนการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๓/๔)
(๗) แกไขเพิ่มเติมขอยกเวนการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕๓/๕ (๑))
(๘) กําหนดใหการใหบริการ ผลิต ขาย หรือแจกจาย ซึ่งบริการ ผลิตภัณฑ
หรืออุปกรณ ที่ทําใหมาตรการทางเทคโนโลยีไมเกิดผลเปนการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี
และกําหนดขอยกเวนความรับผิดสําหรับกรณีดังกลาว รวมทั้งบทกําหนดโทษ (เพิ่มมาตรา ๕๓/๖
มาตรา ๕๓/๗ และมาตรา ๕๓/๘ และแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐/๑)
(๙) กําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ซึ่งพนจากตําแหนง
ตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม (เพิ่มมาตรา ๕๗ วรรคสาม)

๓
เหตุผล
โดยที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญาวาดวยลิขสิทธิ์ขององคการทรัพยสิน
ทางปญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองงานอันมีลิขสิทธิ์
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครอง
มาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อใหเปนไปตามแนวทางสากลและสนธิสัญญาดังกลาว รวมทั้งปรับปรุง
บทบัญญัติเกี่ยวกับขอยกเวนความรับผิดของผูใหบริการ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ
สรางความรวมมือระหวางผูใหบริการและเจาของลิขสิทธิ์ในการแกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
บนอินเทอรเน็ต จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ราง
พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
..................................
..................................
..................................
…………………………………………………………………………………………................................
..........................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองงานอันมีลิขสิทธิใ์ หสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และเปนไปตามแนวทางสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
…………………………………………………………………………………………................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ผูใหบริการ” และ “ผูใชบริการ” ระหวาง
บทนิยามคําวา “การโฆษณา” และ “ขอมูลการบริหารสิทธิ” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
““ผูใหบริการ” หมายความวา ผูใหบริการแกบุคคลอื่นโดยการเปนสื่อกลาง
เพื่อเขาสูอินเทอรเน็ตหรือใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการอื่นผานทางระบบคอมพิวเตอร
และใหหมายความรวมถึงการใหบริการเก็บขอมูลคอมพิวเตอรเปนการชั่วคราว การใหบริการ

๒
รับฝากขอมูลคอมพิวเตอร และการใหบริการสืบคนแหลงที่ตั้งของขอมูลคอมพิวเตอร ทั้งนี้
ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการ
หรือไมก็ตาม”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “มาตรการทางเทคโนโลยี”
ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
““มาตรการทางเทคโนโลยี” หมายความวา เทคโนโลยีเพื่อคุมครองสิทธิ
ของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินหี้ รือเพื่อควบคุมการเขาถึงงาน
อันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดงไดอยางมีประสิทธิภาพ”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี”
ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียง
แพรภาพ ใหมีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวาง
ระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกมาตรา ๓๒/๓ แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนสวนที่ ๗ ขอยกเวนความรับผิดของผูใหบริการ
มาตรา ๔๓/๑ มาตรา ๔๓/๒ มาตรา ๔๓/๓ และมาตรา ๔๓/๔ ของหมวด ๑ ลิขสิทธิ์
แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
“สวนที่ ๗
ขอยกเวนความรับผิดของผูใหบริการ
มาตรา ๔๓/๑ ผูใหบริการที่จะไดรับยกเวนความรับผิดสําหรับการละเมิดลิขสิทธิ์
อันเนื่องมาจากการใหบริการของตนตองเปนผูใหบริการที่ไดประกาศมาตรการการยกเลิก
การใหบริการแกผูใชบริการที่กระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ําไวอยางชัดแจงและไดปฏิบัติตามมาตรการนั้น

๓
ผูใหบริการตามวรรคหนึ่งตองใหบริการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ใหบริการเปนสื่อกลางสงผานขอมูลคอมพิวเตอรผานกระบวนการทางเทคนิค
ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยไมไดเปนผูริเริ่มการสงผานหรือเลือกผูรับขอมูลคอมพิวเตอร และไมได
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของขอมูลคอมพิวเตอรนั้น
(๒) ใหบริการเก็บขอมูลคอมพิวเตอรเปนการชั่วคราว โดยไมไดเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ของขอมูลคอมพิวเตอร ไมไดแทรกแซงการใชเทคโนโลยีเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน
ของผูใชบริการ และมีระบบที่ทําใหขอมูลคอมพิวเตอรเปนปจจุบันอยูเสมอ
(๓) ใหบริการรับฝากขอมูลคอมพิวเตอร โดยไมรูหรือไมมีเหตุอันควรรูวามีขอมูลคอมพิวเตอร
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบหรือเครือขายคอมพิวเตอรที่ตนใหบริการ และไดนําขอมูลคอมพิวเตอร
ที่อางวาไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบหรือเครือขายคอมพิวเตอรหรือระงับการเขาถึง
ขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวโดยไมชักชาเมื่อไดรูหรือไดรับการแจงถึงการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น
(๔) ใหบริการสืบคนแหลงที่ตั้งของขอมูลคอมพิวเตอรบนอินเทอรเน็ต โดยไมรู
หรือไมมีเหตุอันควรรูวาเปนขอมูลคอมพิวเตอรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไดนําแหลงอางอิงหรือจุดเชื่อมตอ
ของขอมูลคอมพิวเตอรที่อางวาไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบหรือเครือขายคอมพิวเตอร
หรือระงับการเขาถึงแหลงอางอิงหรือจุดเชื่อมตอของขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวโดยไมชักชาเมื่อไดรู
หรือไดรับการแจงถึงการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น
การยกเวนความรับผิดของผูใหบริการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๓/๒ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อวามีการละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบ
หรือเครือขายคอมพิวเตอรของผูใหบริการตามมาตรา ๔๓/๑ วรรคสอง (๓) หรือ (๔) เจาของลิขสิทธิ์
อาจแจงไปยังผูใหบริการเพื่อใหนําขอมูลคอมพิวเตอรทอี่ างวาไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์
หรือแหลงอางอิงหรือจุดเชื่อมตอของขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบหรือเครือขายคอมพิวเตอร
หรือระงับการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรหรือแหลงอางอิงหรือจุดเชื่อมตอของขอมูลคอมพิวเตอร
ดังกลาว
ใหผูใหบริการที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งนําขอมูลคอมพิวเตอรหรือแหลงอางอิง
หรือจุดเชื่อมตอของขอมูลคอมพิวเตอรนั้นออกจากระบบหรือเครือขายคอมพิวเตอรหรือระงับ
การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรหรือแหลงอางอิงหรือจุดเชื่อมตอของขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาว
โดยไมชักชา พรอมทั้งแจงไปยังผูใชบริการที่ถูกกลาวหาวากระทําการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อใหโอกาส
ในการโตแยง
ผูใหบริการไมตองรับผิดตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําตามวรรคสอง
โดยสุจริต
การแจงตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔
มาตรา ๔๓/๓ ผูใชบริการซึ่งไดรับแจงตามมาตรา ๔๓/๒ อาจโตแยงไปยัง
ผูใหบริการ
ผูใหบริการซึ่งไดรับคําโตแยงตามวรรคหนึ่ง ตองสงสําเนาคําโตแยงไปยังเจาของ
ลิขสิทธิ์โดยเร็ว พรอมแจงวาจะนําขอมูลคอมพิวเตอรหรือแหลงอางอิงหรือจุดเชื่อมตอของ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นกลับเขาสูระบบหรือเครือขายคอมพิวเตอรของผูใหบริการหรือยุติการระงับ
การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรหรือแหลงอางอิงหรือจุดเชื่อมตอของขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาว
เมื่อพนกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ผูใหบริการไดรับคําโตแยง
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใหผูใหบริการนําขอมูลคอมพิวเตอร
หรือแหลงอางอิงหรือจุดเชื่อมตอของขอมูลคอมพิวเตอรนั้นกลับเขาสูระบบหรือเครือขายคอมพิวเตอร
ของผูใหบริการหรือยุติการระงับการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรหรือแหลงอางอิงหรือจุดเชื่อมตอ
ของขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวภายในสิบหาวัน เวนแตผูใหบริการไดรับแจงจากเจาของลิขสิทธิ์
วาไดยื่นคําฟองเพื่อดําเนินคดีตอผูใชบริการ
การโตแยงตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๓/๔ ผูใดแจงหรือโตแยงไปยังผูใหบริการโดยรูหรือมีเหตุอันควรรูวา
ขอมูลดังกลาวเปนเท็จ เปนเหตุใหผูใหบริการนําขอมูลคอมพิวเตอรออกจากระบบหรือเครือขาย
คอมพิวเตอรของผูใหบริการหรือนํากลับเขาสูระบบหรือเครือขายคอมพิวเตอรของผูใหบริการ
ระงับหรือยุติการระงับการเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาว ผูนั้นตองรับผิดตอความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการแจงหรือการโตแยงอันเปนเท็จนั้น”
มาตรา ๙ ใหยกเลิก ความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญ ญัติลิขสิท ธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๓ ใหนํามาตรา ๓๒ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๔ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และสวนที่ ๗ ขอยกเวนความรับผิดของผูใหบริการ มาใชบังคับ
แกสิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิก ความในมาตรา ๕๓/๔ แหง พระราชบัญ ญัติลิขสิท ธิ์ พ.ศ.
๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใชความตอไปนี้
แทน
“มาตรา ๕๓/๔ การกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลทําใหมาตรการทางเทคโนโลยี
เพื่อควบคุมการเขาถึงไมเกิดผล ใหถือวาเปนการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๕๓/๕ แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“(๑) การกระทําซึ่งจําเปนสําหรับการกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไดรับยกเวน
การละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา”

๕
มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๓/๖ มาตรา ๕๓/๗ และมาตรา ๕๓/๘
แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
“มาตรา ๕๓/๖ ผูใดใหบริการ ผลิต ขาย หรือแจกจาย ซึ่งบริการ ผลิตภัณฑ
หรืออุปกรณ โดยรูหรือมีเหตุอันควรรูวาบริการ ผลิตภัณฑ หรืออุปกรณดังกลาวมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อทําใหมาตรการทางเทคโนโลยีไมเกิดผล ใหถือวาผูนั้นกระทําการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี
ผูใดใหบริการ ผลิต ขาย หรือแจกจาย ซึ่งบริการ ผลิตภัณฑ หรืออุปกรณ
โดยสงเสริมการขายวาบริการ ผลิตภัณฑ หรืออุปกรณนั้นสามารถทําใหมาตรการทางเทคโนโลยี
ไมเกิดผล ใหถือวาผูนนั้ มีความผิดตามวรรคหนึ่งดวย
มาตรา ๕๓/๗ ผูใดกระทําการตามมาตรา ๕๓/๖ เพื่อใหผูอื่นนําไปใช
ทําใหมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อควบคุมการเขาถึงไมเกิดผล ในกรณีดังตอไปนี้ มิใหถือวาเปน
การละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี
(๑) เพื่อวิเคราะหองคประกอบที่จําเปนของโปรแกรมคอมพิวเตอรในการใชงาน
รวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่น
(๒) เพื่อประโยชนแหงการวิจัย วิเคราะห และหาขอบกพรองของเทคโนโลยี
การเขารหัส โดยผูกระทําตองไดมาซึ่งงานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมาย
และไดใชความพยายามโดยสุจริตในการขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์แลว
(๓) เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะในการทดสอบ ตรวจสอบ หรือแกไขระบบความมั่นคง
ปลอดภัยของคอมพิวเตอร ของระบบคอมพิวเตอร หรือของเครือขายคอมพิวเตอร โดยไดรับอนุญาต
จากเจาของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร หรือเครือขายคอมพิวเตอร แลวแตกรณี
(๔) เพื่อใหเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแหงชาติหรือวัตถุประสงคอื่นในทํานอง
เดียวกัน
มาตรา ๕๓/๘ ผูใดกระทําการตามมาตรา ๕๓/๖ เพื่อใหผูอื่นนําไปใช
ทําใหมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อคุมครองสิทธิไมเกิดผล ในกรณีดังตอไปนี้ มิใหถือวาเปนการละเมิด
มาตรการทางเทคโนโลยี
(๑) เพื่อวิเคราะหองคประกอบที่จําเปนของโปรแกรมคอมพิวเตอรในการใชงาน
รวมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่น
(๒) เพื่อใหเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแหงชาติหรือวัตถุประสงคอื่นในทํานอง
เดียวกัน”
มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
“เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม”

๖
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๐/๑ แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๐/๑ ผูใดกระทําการละเมิดขอมูลการบริหารสิทธิตามมาตรา ๕๓/๑
หรือมาตรา ๕๓/๒ หรือละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีตามมาตรา ๕๓/๔ หรือมาตรา ๕๓/๖
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๕ มิใหนําบทบัญญัตเิ รื่องอายุการคุมครองลิขสิทธิ์งานภาพถาย
ที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับกับงานภาพถายที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์
สิ้นสุดลงแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๖ บรรดาคดีหรือการดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการตามมาตรา ๓๒/๓
ไวกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมถึงที่สุด ใหดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

