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ค ำน ำ 
 
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  
และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดท าขึ้น 
เ พ่ือเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้  ก่อนที่ 
สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเบื้องต้น 
จัดท ำโดย 

 นายนัฑ  ผาสุข เลขาธกิารวฒุิสภา 
 ร้อยต ารวจเอกหญิง วริัญญา ประสพสุข รองเลขาธกิารวุฒิสภา 
 นายทศพร  แยม้วงษ ์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 นายโสภณ ชาตบุษย์จาร ุ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๒ 
 นางสาวชนิดาภา  มงคลเลศิลพ นิติกรปฏิบตัิการ 
 นางสาวพันธุ์ทิพา  หอมทิพย์ วิทยากรช านาญการ 
 นางสิรกิันย ์ ส่องแสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวรตัตกิาญต์  นอ้ยนวม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางกาญจนา  ผลาชวีะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นายพัลลภ  วงค์พานิช  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๒  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๑๑ 

 



๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิลิขสิทธิ์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

  ร่างพระราชบัญญัตลิิขสทิธิ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี เป็นผูเ้สนอ) 

 
ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

 ๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
      ๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
       ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร เมื่ อวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้ เข้ าสู่การพิจารณาของที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่  
๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  
 ๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
       รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 
ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลพรอ้มทัง้กล่าวถงึสาระส าคญัของร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  หลักการคือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้ใช้บริการ” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
  (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “มาตรการทางเทคโนโลยี” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
   (๓) ยกเลิกบทนิยามค าว่า “การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี” (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๔) 
   (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๑) 
   (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ (ยกเลิกมาตรา ๓๒/๓  
เพ่ิมส่วนที่ ๗ ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ มาตรา ๔๓/๑ มาตรา ๔๓/๒ มาตรา ๔๓/๓ 
มาตรา ๔๓/๔ และมาตรา ๔๓/๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓) 
   (๖) แก้ไขเพ่ิมเติมให้การท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึง 
ไม่เกิดผลเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓/๔) 
   (๗) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๕๓/๕ (๑)) 
 
 

                                                 

 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซด์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร http://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ 
ถึง ๕ ในหน้าที่ ๑๐ และ ๑๑ 



๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิลิขสิทธิ์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

   (๘) ก าหนดให้การให้บริการ ผลิต ขาย หรือแจกจ่าย ซึ่งบริการ ผลิตภัณฑ์ 
หรืออุปกรณ์ ที่ท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผลเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี  
และก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดส าหรับกรณีดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว (เพ่ิมมาตรา ๕๓/๖ มาตรา ๕๓/๗ และมาตรา ๕๓/๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๗๐/๑) 
  (๙) ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ (เพ่ิมมาตรา ๕๗ 
วรรคสาม) 
      ส าหรับเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้คือ โดยที่ประเทศไทยจะเข้าเป็น
ภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  
และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีเพ่ือให้เป็นไปตามสนธิสัญญา
ดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการและเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดให้พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
   (๒) เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้เป็นสื่อกลางเพ่ือเข้าสู่
อินเทอร์ เน็ตหรือเพ่ือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่นผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  
และให้หมายความรวมถึงผู้ ให้บริการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นการชั่วคราว ผู้ให้บริการ 
รับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์ และผู้ ให้บริการสืบค้นแหล่งที่ตั้ งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วย  
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือบุคคลอื่นหรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น  
และเพ่ิมบทนิยามค าว่า “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้อง 
เสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมส่วนที่ ๗ ข้อยกเว้นความรับผิด 
ของผู้ให้บริการ (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มบทนิยามดังกล่าวในมาตรา ๔) 
   (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “มาตรการทางเทคโนโลยี” หมายความว่า 
เทคโนโลยีที่ใช้คุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้   
หรือเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางสากล (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามดังกล่าว
ในมาตรา ๔) 
   (๔) ยกเลิกบทนิยามค าว่า “การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี” เพ่ือน าไป
ก าหนดในมาตราที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน  (ร่างมาตรา ๕ ยกเลิกบทนิยามดังกล่าวในมาตรา ๔)  



๓ 

ร่างพระราชบญัญตัิลิขสิทธิ์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

   (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน “งานภาพถ่าย” โดยตัดค าว่า  
“งานภาพถ่าย” ออกจากประเภทของงานต่าง ๆ ในมาตรา ๒๑ ที่บัญญัติให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ 
ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์  
มีอายุห้าสิบปีนับแตไ่ด้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก เพ่ือให้อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ใน “งานภาพถ่าย” 
เป็นไปตามหลักการทั่วไปในมาตรา ๑๙๒ ที่บัญญัติให้ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีอยู่ตลอดอายุ 
ของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย  
ท้ังนี้  เ พ่ือการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  
(WIPO Copyright Treaty : WCT) (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๑) 
   (๖) ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ โดยยกเลิก
มาตรา ๓๒/๓ และน าหลักการระบบการแจ้งเตือนและน าออก (Notice and Takedown)  
อันเป็นกระบวนการความร่วมมือระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ มาเพ่ิม  
เป็นส่วนที่  ๗ ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ ให้บริการ เพ่ือให้การระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
บนอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ร่างมาตรา ๘ เพ่ิมความเป็นส่วนที่ ๗ ข้อยกเว้นความรับผิด 
ของผู้ให้บริการ มาตรา ๔๓/๑ ถึงมาตรา ๔๓/๕) ทั้งนี้ โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 
    (๖.๑) ก าหนดให้ผู้ให้บริการที่จะได้รับยกเว้นความรับผิดส าหรับการละเมิด
ลิขสิทธิ์ต้องเป็นผู้ให้บริการที่ได้ประกาศมาตรการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่กระท าการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ าไว้อย่างชัดแจ้งและได้ปฏิบัติตามมาตรการนั้น (ร่างมาตรา ๘ เพ่ิมความเป็น 
มาตรา ๔๓/๑) 
    (๖.๒) ก าหนดให้ผู้ให้บริการที่จะได้รับยกเว้นความรับผิดต้องให้บริการ 
ในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ 
     ๑) เป็นสื่อกลางส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านกระบวนการทางเทคนคิ
ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มการส่งผ่านหรือเลือกผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ และไม่ได้
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น 

                                                 
๒

 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๑ บัญญัติไว้ว่า 

 “มาตรา ๑๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์  
และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 
 ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี
นับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย 
 ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิ ขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปี 
นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นคร้ังแรก 

ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้น 
ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นคร้ังแรก 

มาตรา ๒๑  ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปี  
นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณา
เป็นคร้ังแรก” 



๔ 

ร่างพระราชบญัญตัิลิขสิทธิ์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

     ๒) เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นการชั่วคราว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไม่แทรกแซงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ไดม้าซึง่ข้อมูลเกี่ยวกบัการใช้งาน
ของผู้ใช้บริการ และมีระบบที่ท าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
     ๓) รับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่า 
มีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตนให้บริการ  
และได้น าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบหรือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ หรือระงับการเข้าถึง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว โดยไม่ชักช้าเมื่อได้รู้หรือได้รับ  
การแจ้งถึงการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น 
     ๔) สืบค้นแหล่งที่ตั้งของข้อมูลคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต โดยไม่รู้
หรือไม่มี เหตุอันควรรู้ว่า เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์  และได้น าแหล่งอ้างอิง 
หรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิ ทธิ์ออกจากระบบ 
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระงับการเข้าถึงแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์
ดังกล่าว โดยไม่ชักช้าเมื่อได้รู้หรือได้รับการแจ้งถึงการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น 
(ร่างมาตรา ๘ เพิ่มความเป็นมาตรา ๔๓/๒) 
    (๖.๓) ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบ 
หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามข้อ (๖.๒) ลักษณะ ๓) หรือ ๔) เจ้าของลิขสิทธิ์ 
อาจแจ้งไปยังผู้ให้บริการ และเมื่อผู้ให้บริการได้รับแจ้ง ให้ผู้ให้บริการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น 
ออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระงับการเข้าถึงโดยไม่ชักช้า และให้ผู้ให้บริการ 
แจ้งไปยังผู้ใช้บริการที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อให้โอกาสโต้แย้ง รวมทั้งก าหนดให้
ผู้ให้บริการที่ด าเนินการดังกล่าวโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ (ร่างมาตรา ๘  
เพิม่ความเป็นมาตรา ๔๓/๓) 
    ในกรณี ท่ีผู้ ให้บริการได้ รับค า โต้แย้ งจากผู้ ใช้บริการที่ ถู กกล่ าวหา  
ผู้ ให้บริการต้องส่งส าเนาค าโต้แย้งไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยเร็ว พร้อมแจ้งว่าผู้ ให้บริการ 
จะน าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นกลับเข้าสู่ระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือยุติการระงับการเข้าถึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ให้บริการได้รับค าโต้แย้ง และเมื่อ  
พ้นก าหนดระยะเวลานี้แล้ว ให้ผู้ให้บริการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นกลับเข้าสู่ระบบหรือเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ หรือยุติการระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นภายในสิบห้าวัน เว้นแต่ผู้ให้บริการ
ได้รับแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าได้ยื่นค าฟ้องเพ่ือด าเนินคดีต่อผู้ใช้บริการ (ร่างมาตรา ๘ เพ่ิมความ
เป็นมาตรา ๔๓/๔) 
    (๖.๔) ก าหนดให้ผู้ที่แจ้งหรือโต้แย้งไปยังผู้ให้บริการโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า
ข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการด าเนินการดังกล่าวในข้อ (๖.๓) ผู้นั้นต้องรับผิด 
ต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น (ร่างมาตรา ๘ เพิ่มความเป็นมาตรา ๔๓/๕)  
   (๗) แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๕๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมส่วนที่ ๗ 
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ (ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓) 



๕ 

ร่างพระราชบญัญตัิลิขสิทธิ์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

   (๘) ก าหนดให้เฉพาะการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลท าให้มาตรการ 
ทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงไม่เกิดผล ถือเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี  
(ร่างมาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓/๔) 
   (๙) ก าหนดให้การกระท าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา มิให้ถือว่าเป็นการ
ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี (ร่างมาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓/๕ (๑)) 
    (๑๐) ก าหนดให้ถือว่าผู้ที่ให้บริการ ผลิต ขาย หรือแจกจ่าย ซึ่งบริการ ผลิตภัณฑ์ 
หรืออุปกรณ์ ที่ท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกดิผล หรือโดยส่งเสริมการขายว่าบริการ ผลิตภัณฑ์ 
หรืออุปกรณ์นั้นสามารถท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล เป็นผู้กระท าการละเมิดมาตรการ 
ทางเทคโนโลยี (ร่างมาตรา ๑๒ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๕๓/๖) และก าหนดข้อยกเว้นความรับผิด
ส าหรับกรณีดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๒ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๕๓/๗ และมาตรา ๕๓/๘) รวมทั้งปรับปรุง
บทก าหนดโทษส าหรับการกระท าละเมิดตามมาตรา ๕๓/๖ ดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๗๐/๑) 
   (๑๑) ก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ (ร่างมาตรา ๑๓ เพิ่มความเป็นมาตรา ๕๗ วรรคสาม) 
   (๑๒) ก าหนดบทเฉพาะกาลมิให้น าบทบัญญัติเรื่องอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
งานภาพถ่ายที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับกับงานภาพถ่ายที่อายุแห่ง  
การคุ้มครองสิ้นสุดลงแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๕) 
   (๑๓) ก าหนดบทเฉพาะกาลให้บรรดาคดีหรือการด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ 
การละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ที่ได้ด าเนินการไว้ก่อนวันที่พระราชบญัญตันิี้ 
ใช้บังคับและยังไม่ถึงที่สุด ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๑๖) 
 ๑.๓ ความเป็นมาและความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติ 
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 
ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ให้บริการในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าของงาน 
กับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต อันจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะช่วยสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต 
 
 



๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิลิขสิทธิ์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
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  (๒) ส่งเสริมการสร้างสรรค์และเพิ่มพูนงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ 
ได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมี ลิขสิทธิ์ที่สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ส่งผลให้มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ  และสร้าง 
ความเจริญในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 
  (๓) ยกระดับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ให้ประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการ
ลิขสิทธิ์ที่ เป็นสากล สร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศในยุคดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ของรัฐบาล  

 ๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ภายหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถส่งหนังสือ
แจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการ เพ่ือให้ผู้ให้บริการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ออกจาก
ระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการได้โดยตรง โดยไม่ต้องยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือให้
ศาลพิจารณาและมีค าสั่ง อย่างไรก็ตาม มีประเด็นปัญหาว่า การพิจารณาหลักฐานอันควรเชื่อว่า 
มีการละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นั้น บุคคลใดจะเป็นผู้ พิจารณา  
และมีหลักเกณฑ์รวมทั้งวิธีการพิจารณาอย่างไร หากผู้ให้บริการพิจารณาและใช้ดุลพินิจน าข้อมูล 
ที่มีการกล่าวอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบโดยผิดพลาด หรือกรณี เกิดจากความผิด 
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น เจ้าของลิขสิทธิ์ส าคัญผิดว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์จึงแจ้งให้น าข้อมูล 
ออกจากระบบ ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเสียหาย ผู้ให้บริการจะมีความผิดและตอ้งได้รับโทษหรอืไม่ 
อย่างไร 
 ๒.๒ การก าหนดข้อยกเว้นการกระท าที่ถือเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี  
ตามร่างมาตรา ๑๒ เพิ่มความเป็นมาตรา ๕๓/๖ ในกรณีเพื่อให้เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคง
แห่งชาติหรือวตัถุประสงค์อื่นในท านองเดียวกัน ตามร่างมาตรา ๑๒ เพิ่มความเป็นมาตรา ๕๓/๗ (๒) 
และมาตรา ๕๓/๘ (๔) เป็นการให้อ านาจรัฐมากเกินไปหรือไม่ ดังนั้น จึงเสนอให้ก าหนด 
หลักเกณฑ์และกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจดังกล่าว เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
แก่ประชาชนด้วย 
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 ๒.๓ การน ากระบวนการแจ้งเตือนและน าออก (Notice and Takedown) มาใช้  
เป็นกลไกความร่วมมือระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้ให้บริการ ( Internet Service Provider : ISP) 
จะสร้างบรรยากาศอันดีบนอินเทอร์เน็ต สร้างความปรองดอง ท าให้สามารถระงับความเสียหาย  
จากการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่ออินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดกระบวนการและระยะเวลาในการ
ด าเนินคดีทางศาล แต่อาจมีการกลั่นแกล้งท าให้เกิดความเสียหาย จึงเสนอให้ปรับปรุงบทก าหนดโทษ
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ให้การแจ้งเท็จไม่สามารถยอมความได้ อย่างไรก็ดี มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ควรเป็นความผิดที่ยอมความได้ เนื่องจาก 
อาจเกิดจากความไม่รู้หรือไม่มีเจตนากระท าความผิด 
 ๒.๔ การแก้ไขปัญหามิจฉาชีพอ้างกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
  (๑) ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพอ้างกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์เพ่ือรีดไถประชาชน ท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงเสนอให้มีการแยกระดับโทษระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้ารายใหญ่ ผู้ค้ารายย่อย 
และผู้มิได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม 
  (๒) เพ่ือให้กฎหมายสามารถคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของประชาชน 
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายย่อย ควรมีมาตรการปราบปราบการด าเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ที่ฉ้อฉล โดยยกเลิกการให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการจับกุมก่อนแล้วจึงพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ในภายหลัง 
 ๒.๕ กฎหมายควรมุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงาน เช่น เมื่อผู้ประพันธ์เพลง 
ขายลิขสิทธิ์เพลงที่ตนประพันธ์จะไม่สามารถน าเพลงดังกล่าวมาร้องได้ กระทบวิถีชีวิตและความสุข
ของคนชนบท จึงสมควรแก้ไขกฎหมายให้มีกลไกพิทักษ์ผลงานของศิลปินผู้สร้างสรรค์ โดยให้ศิลปิน
ได้รับผลตอบแทนจากงานสร้างสรรค์นั้นตลอดชีวิต  ผู้ซื้อลิขสิทธิ์ต้องเคารพและแบ่งปัน 
ค่าตอบแทนให้ผู้สร้างสรรค์ อันเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ าและคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
อย่างแท้จริง 
 ๒.๖ การแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการคุ้มครองและเอื้อประโยชน์แก่นายทุน
เท่านั้นหรือไม่ ควรอธิบายว่าประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร   
 ๒.๗  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย  
  (๑) เจ้าหน้าที่ต ารวจขาดความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์  
  (๒) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดขาดแคลนบุคลากร 
  (๓) กฎหมายควรมีความชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ 
 ๒.๘ เสนอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประสานความร่วมมือไปยัง
กระทรวงการคลัง เพื่อน าข้อมูลการขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการตา่งประเทศเพื่อวตัถปุระสงคท์างภาษี 
มาใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้วย 
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 ๒.๙ การแก้ไขกฎหมายควรตรวจสอบให้รอบคอบและแก้ไขเพ่ิมเติมให้ครอบคลุม  
รวมทั้งทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การด าเนินธุรกิจออนไลน์ แอนิเมชัน (Animation) 
แอพพลิเคชัน (Application) โดยศึกษาจากกฎหมายต่างประเทศหรือกฎหมายสหภาพยุโรป  
เช่น ก าหนดให้ผู้ให้บริการที่แบ่งปันเนื้อหาออนไลน์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ก าหนดให้มี
ตัวแทนผู้ให้บริการซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ชัดเจนและมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย 
ก าหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ในหนังสือ  
มอบอ านาจให้ด าเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน 

  ๓. การตอบชี้แจง 
  เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
(นางสาวจิตติมา ศรีถาพร) ได้ตอบชี้แจง และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย ์(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวจิตติมา ศรีถาพร) ได้ตอบชี้แจง  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ที่ผ่านมา มีกรณีเดก็อายุ ๑๕ ปี ได้รับการว่าจ้างให้ท ากระทงลายการ์ตูนที่มีลิขสิทธิ์ 
แต่ทราบภายหลังว่าเป็นการล่อจับโดยผู้ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนด าเนินคดีลิขสิทธิ์และเรียกค่าเสียหาย 
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ถือเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้หรือจูงใจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าการละเมิด
ลิขสิทธิ์  จึงเป็นพยานหลักฐานท่ีได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ศาลไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้น  
และยังปรากฏว่าผู้ล่อซื้อได้รับโทษจ าคุก ๒ ปี ๖ เดือนด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญาได้ตระหนักและให้ความส าคัญโดยมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในเรื่องลิขสิทธิ์ 
แก่ประชาชน และเมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้ออกประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
เรื่อง การแจ้งข้อมูลตัวแทนด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการก าหนดคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ามของตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ในการด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์๓ ต้องมีอายุ 
ไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ ผ่านการอบรมและผ่านการประเมินความรู้ หรือผ่านการทดสอบความรู้
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดขึ้น  
ไม่ เป็นผู้ เคยต้องโทษจ าคุก เว้นแต่ เป็น โทษส าหรับความผิดที่ ได้กระท า โดยประมาท 
 
 
 
                                                 

 ๓ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เ ร่ือง การแจ้งข้อมูลตัวแทนด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔, 
http://www.ipthailand.go.th/th/dip-law-2/item/ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา-เร่ือง-การแจ้งข้อมูลตัวแทนด าเนินคดีละเมิด
ลิขสิทธิ์-พ-ศ-๒๕๖๒.html, (สืบค้นเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) น.๑-๒.  
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หรือความผิดลหุโทษ ทั้งนี้ โดยมีบัตรตัวแทน๔เพ่ือให้ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการมอบอ านาจด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ขอบเขตและระยะเวลาที่ได้รับมอบอ านาจ  
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจน 
เป็นการยกระดับมาตรฐานตั วแทน เจ้ าของลิขสิทธิ์ ในการด า เนินคดีละ เมิ ดลิ ขสิ ทธิ์   
และเป็นฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายในการสืบค้นและตรวจสอบเอกสารการมอบอ านาจในการด าเนินคดี  นอกจากนั้น  
กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ประสานความร่วมมือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่องแนวปฏิบัต ิ
ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์  ให้ตรวจสอบบัตรตัวแทนก่อนการด าเนินการจับกุม 
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการลดภาระงานของต ารวจในการตรวจสอบสิทธิและสร้างความมั่นใจ 
ต่อประชาชนในการด าเนินคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้วย 
   (๒) การเสนอขอขยายอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย เพื่อการเข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)  
ซึ่งก าหนดให้ประเทศภาคีตอ้งใหค้วามคุ้มครองภาพถ่ายตลอดอายุของผู้สร้างสรรคแ์ละมีอยู่ตอ่ไปอกี
เป็นเวลา ๕๐ ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย โดยร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ได้ตัดค าว่า “งานภาพถ่าย” ออกจากมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มีผลท าให้การพิจารณาอายุการคุ้มครองงานภาพถ่ายเป็นไปตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ฯ๕ กล่าวคือ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายจะมีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และมีอยู่ต่อไปอีก 
เป็นเวลา ๕๐ ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ส าหรับงานประเภทอื่น ๆ เช่น ดนตรีกรรม 
หรืองานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพ่ือบรรเลงหรือขับร้อง ผู้สร้างสรรค์ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์  
ตามกฎหมายที่ใชบ้ังคับอยูใ่นปัจจุบันต่อไป 
 ๓.๒ รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ)์  
ได้ตอบข้อชี้แจงเพิ่มเติมสรุปสาระส าคัญได้ว่า การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมอายุการคุ้มครองงานภาพถ่าย 
ผู้สร้างสรรค์ผลงานทุกคนได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน มิได้มุ่งคุ้มครองนายทุนเท่านั้น  
เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  
(WIPO Copyright Treaty) ถือเป็นการยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และเจ้าของลิขสิทธิ์ ไทยจะได้รับความคุ้มครองรวมถึงบังคับใช้สิทธิ 
ได้อย่างเต็มที่ในระหว่างประเทศภาคีสนธิสัญญา เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้  
 
                                                 

๔ ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งข้อมูลตัวแทนด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง 
ก าหนดไว้ว่า  

“ข้อ ๑๖  บัตรตัวแทนให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ และให้มีอายุไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหนังสือ 
มอบอ านาจ แต่ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกบัตรตัวแทน” 
 ๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒ ในหน้าที่ ๓ 



๑๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิลิขสิทธิ์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

และได้รับความคุ้มครองไปถึงมาตรการในการเข้าถึงงานลิขสิทธิ์ที่บ่งบอกถึงการเป็นเจ้าของข้อมูล
การบริหารสิทธิหรือข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ เช่น รหัส ลายน้ า เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ 
(International Standard Book Number : ISBN) จึงเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน   

 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

  มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง  
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๘ เสียง  
ไม่ รับหลักการ ไม่มี  งดออกเสียง ๑ เสียง  และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง  และมีมต ิ
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ  
มีก าหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 
   
 
     ๑. ร่างพระราชบญัญตัิลขิสิทธิ์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (คณะรฐัมนตร ีเปน็ผู้เสนอ)  
ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๒ 
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=679 
 
     ๒. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิลิขสิทธิ์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตร ีเปน็ผู้เสนอ) ของส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/572106 
 
     ๓. เอกสารเพิ่มเตมิประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. .... (คณะรฐัมนตรี เป็นผู้เสนอ) ของส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/572107 
 

 
 
  

 

http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=679
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/572106


๑๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิลิขสิทธิ์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

    

 
     ๔. บนัทึกการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๑๕ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=9748&mid=4269 
 
     ๕. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที ่๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=9750&mid=4269 
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