
 
 

พระราชบัญญัติ 
ลิขสิทธิ ์ (ฉบับที ่ ๕) 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เป็นปทีี่  ๗  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

และเพ่ือให้การเป็นไปตามสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่ประเทศไทย  

จะเข้าเป็นภาคี  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖   

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 

ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า  “ผู้ให้บริการ”  และ  “ผู้ใช้บริการ”  ระหว่างบทนิยาม

ค าว่า  “การโฆษณา”  และ  “ข้อมูลการบริหารสิทธิ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   

พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

““ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ให้บริการเป็นสื่อกลางส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ 

ให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่นผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ และให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการ

เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นการชั่วคราว  ผู้ ให้บริการรับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์  และผู้ให้บริการสืบค้น

แหล่งที่ตั้งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น  

หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 

“ผู้ใช้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “มาตรการทางเทคโนโลยี”  ในมาตรา  ๔  

แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““มาตรการทางเทคโนโลยี”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ใช้คุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์

หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์  

หรือสิ่งบันทึกการแสดง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี”  ในมาตรา  ๔   

แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และ

ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



“มาตรา  ๒๑  ลิขสิทธิ์ในโสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่งบันทึกเสียง  หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ   

ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น  แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว   

ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๓๒/๓  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นส่วนที่  ๗  ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ 

มาตรา  ๔๓/๑  มาตรา  ๔๓/๒  มาตรา  ๔๓/๓  มาตรา  ๔๓/๔  มาตรา  ๔๓/๕  มาตรา  ๔๓/๖   

มาตรา  ๔๓/๗  และมาตรา  ๔๓/๘  ของหมวด  ๑  ลิขสิทธิ์  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“ส่วนที่  ๗ 

ข้อยกเว้นความรับผดิของผู้ให้บรกิาร 
 
 

มาตรา  ๔๓/๑  ผู้ให้บริการที่จะได้รับยกเว้นความรับผิดส าหรับการละเมิดลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจาก 

การให้บริการของตน  ต้องเป็นผู้ให้บริการที่ได้ประกาศมาตรการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ  

ที่กระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ าไว้อย่างชัดแจ้งและได้ปฏิบัติตามมาตรการนั้น  และให้บริการในลักษณะ

ตามที่บัญญัติในมาตรา  ๔๓/๒  มาตรา  ๔๓/๓  มาตรา  ๔๓/๔  หรือมาตรา  ๔๓/๕  แล้วแต่กรณี 

มาตรา  ๔๓/๒  ผู้ให้บริการเป็นสื่อกลางส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือให้สามารถติดต่อถึงกัน 

โดยประการอื่นผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ที่จะได้รับยกเว้นความรับผิดตามมาตรา  ๔๓/๑   

ต้องให้บริการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(๑) ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มการส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

(๒) ส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านกระบวนการทางเทคนิคที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  โดยไม่ได้

เป็นผู้เลือกข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น  

(๓) ไม่ได้ก าหนดผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์  เว้นแต่เป็นการตอบสนองโดยระบบอัตโนมัติ 

(๔) ส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์  โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น  และ 

(๕) ไม่ได้เก็บส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ท าซ้ าขึ้นในระหว่างกระบวนการพักข้อมูลคอมพิวเตอร์

เป็นการชั่วคราวไว้บนระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป   

และไม่ได้เก็บส าเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์เช่นว่านั้นไว้นานเกินกว่าที่จ าเป็น  

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



มาตรา  ๔๓/๓  ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นการชั่วคราวที่จะได้รับยกเว้นความรับผดิ

ตามมาตรา  ๔๓/๑  ต้องให้บริการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นการชั่วคราวผ่านกระบวนการทางเทคนิคที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 

(๒) ส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น 

(๓) ท าให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์บนระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(๔) ไม่ได้แทรกแซงการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ให้บริการ

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้บริการ 

(๕) ปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เว็บไซต์ต้นทางก าหนด  และ 

(๖) น าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก็บไว้เป็นการชั่วคราวออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

หรือระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รู้ว่าเว็บไซต์ต้นทางได้น าข้อมูลคอมพิวเตอร ์

นั้นออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวแล้ว  

หรือทราบว่าศาลมีค าสั่งให้เว็บไซต์ต้นทางด าเนินการเช่นว่านั้น 

มาตรา  ๔๓/๔  ผู้ ให้บริการรับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จะได้รับยกเว้นความรับผิด 

ตามมาตรา  ๔๓/๑  ต้องให้บริการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้บริการรับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามค าสั่งของผู้ใช้บริการโดยไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควร 

รู้ว่ามีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ตนให้บริการ  และ  

ได้น าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

หรือระงับการเข้าถงึขอ้มูลคอมพิวเตอรด์ังกล่าวโดยไม่ชกัช้าเมื่อได้รูห้รือไดร้ับแจ้งถงึการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น 

(๒) ไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงจากการกระท าที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  

หากผู้ให้บริการมีสิทธิและมีความสามารถในการควบคุมการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์นั้น  และ 

(๓) จัดให้มีช่องทางเพ่ือรับแจ้ง  และให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์   

และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ให้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับแจ้ง   

ในต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

มาตรา  ๔๓/๕  ผู้ให้บริการสืบค้นแหล่งที่ตั้งของขอ้มูลคอมพิวเตอร์ที่จะได้รบัยกเวน้ความรบัผดิ

ตามมาตรา  ๔๓/๑  ต้องให้บริการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



(๑) ให้บริการสืบค้นแหล่งที่ตั้งของข้อมูลคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตโดยไม่รู้หรือไม่มีเหตุ 

อันควรรู้ ว่า เป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์   และได้น าแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่ อมต่อ 

ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

หรือระงับการเข้าถึงแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รู้  

หรือได้รับแจ้งถึงการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น 

(๒) ไม่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงจากการกระท าที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

หากผู้ให้บริการมีสิทธิและมีความสามารถในการควบคุมการกระท าละเมิดลิขสิทธิ์นั้น  และ 

(๓) จัดให้มีช่องทางเพ่ือรับแจ้ง  และให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์   

และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ให้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับแจ้ง   

ในต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

มาตรา  ๔๓/๖  ในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์บนระบบ 

หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามมาตรา  ๔๓/๔  หรือมาตรา  ๔๓/๕  เจ้าของลิขสิทธิ์ 

อาจแจ้งไปยังผู้ให้บริการให้น าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างวา่ไดท้ าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์หรือแหล่งอ้างอิงหรอื 

จุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ  หรือระงับ 

การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าของลิขสิทธิ์ค านึงถึงบทบัญญัติในส่วนที่  ๖  ข้อยกเว้นการละเมิด

ลิขสิทธิ์  ทั้งนี้   การแจ้งต้องท าเป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   โดยอย่างน้อย 

ต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล  หรือชื่อนิติบุคคล  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  และที่อยู่จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์  โดยข้อมูลดังกล่าวต้องท าให้สามารถติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ 

(๒) งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 

(๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์และแหล่งที่ตั้งของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น   

โดยต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอตามสมควรเพ่ือให้ผู้ให้บริการสามารถน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  

ออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  

เว้นแต่เป็นการแจ้งไปยังผู้ให้บริการตามมาตรา  ๔๓/๕  ให้ระบุเพียงแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมตอ่ที่น าไปสู่
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ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์  และรายละเอียดที่เพียงพอตามสมควรเพ่ือให้  

ผู้ให้บริการสามารถระบุแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อนั้น 

(๔) ค ารับรองว่าข้อความที่แจ้งดังกล่าวเป็นความจริง 

(๕) ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ 

เมื่อผู้ให้บริการได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ให้บริการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อ้างว่าได้ท าขึ้น

โดยละเมิดลิขสิทธิ์หรือแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบหรือ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแหล่งอ้างอิงหรือ  

จุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า  พร้อมทั้งแจ้งไปยังผู้ใช้บริการที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อให้โอกาสในการโต้แย้ง  

ในกรณีที่การแจ้งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามวรรคสอง  แต่มีสาระส าคัญตาม  (๑)  (๒)   

และ  (๓)  แล้ว  ให้ผู้ให้บริการติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์โดยเร็วหรือกระท าการอื่นใดเพ่ือให้ได้รายละเอียด 

ที่ครบถ้วน  ทั้งนี้  จะถือว่าผู้ให้บริการรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นบนระบบหรือ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการไม่ได้หากการแจ้งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน 

ผู้ให้บริการที่ด าเนินการโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ 

ตามวรรคสาม 

มาตรา  ๔๓/๗  ผู้ใช้บริการซึ่งไดร้ับแจ้งตามมาตรา  ๔๓/๖  วรรคสาม  มีสิทธิโต้แย้งโดยท าเปน็

หนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ใหบ้ริการ  โดยอย่างน้อยต้องมรีายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล  หรือชื่อนิติบุคคล  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  และที่อยู่จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์  โดยข้อมูลดังกล่าวต้องท าให้สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ 

(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกน าออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือ  

ถูกระงับการเข้าถึง  และแหล่งที่ตั้งของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก่อนที่จะถูกน าออกจากระบบหรือเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือถูกระงับการเข้าถึง  เว้นแต่เป็นการโต้แย้งไปยังผู้ให้บริการตามมาตรา  ๔๓/๕   

ให้ระบุเพียงแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อที่ถูกน าออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 

หรือถูกระงับการเข้าถึง 
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(๓) ค าชี้แจงว่าการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ออกจากระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือการระงับการเข้าถึงกระท าไปโดยผิดพลาด 

หรือผิดหลง  และ 

(๔) ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ 

เมื่อผู้ให้บริการได้รับค าโต้แย้งที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ให้บริการส่งส าเนา  

ค าโต้แย้งไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์โดยเร็ว  พร้อมแจ้งว่าจะน าข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแหล่งอ้างอิงหรือ  

จุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นกลับเข้าสู่ระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการหรือ 

ยุติการระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์

ดังกล่าวเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ให้บริการได้รับค าโต้แย้ง 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  ให้ผู้ให้บริการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแหล่งอ้างอิง

หรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นกลับเข้าสู่ระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ  

หรือยุติการระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์

ดังกล่าวภายในสิบห้าวัน  เว้นแต่ผู้ให้บริการได้รับแจ้งพร้อมหลักฐานจากเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าได้ยื่นค าฟ้อง

เพื่อด าเนินคดีต่อผู้ใช้บริการ  

มาตรา  ๔๓/๘  ผู้ใดแจ้งหรือโต้แย้งไปยังผู้ให้บริการโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าข้อมูลดังกล่าว

เป็นเท็จ  เป็นเหตุให้ผู้ ให้บริการน าข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากหรือน ากลับเข้าสู่ระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ   

หรือระงับหรือยุติการระงับการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแหล่งอ้างอิงหรือจุดเชื่อมต่อของข้อมูลคอมพิวเตอร์

ดังกล่าว  ผู้นั้นต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการแจ้งหรือการโต้แย้งอันเป็นเท็จนั้น” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๓  ให้น ามาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๒/๒  มาตรา  ๓๒/๔  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  

มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของส่วนที่   ๖  ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์    

และมาตรา  ๔๓/๑  มาตรา  ๔๓/๒  มาตรา  ๔๓/๓  มาตรา  ๔๓/๔  มาตรา  ๔๓/๕  มาตรา  ๔๓/๖   

มาตรา  ๔๓/๗  และมาตรา  ๔๓/๘  ของส่วนที่  ๗  ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ  มาใช้บังคับ 

แก่สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม” 
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มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓/๔  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๓/๔  การกระท าด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้

ควบคุมการเข้าถึงไม่เกิดผล  ให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๕๓/๕  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช ้

ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  การกระท าซึ่งจ าเป็นส าหรับการกระท าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นการละเมิด

ลิขสิทธิ์ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๓/๖  มาตรา  ๕๓/๗  และมาตรา  ๕๓/๘  

ของหมวด  ๒/๑  ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“มาตรา  ๕๓/๖  ผู้ใดให้บริการ  ผลิต  ขาย  หรือแจกจ่าย  ซึ่งบริการ  ผลิตภัณฑ์  หรืออุปกรณ์   

โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าบริการ  ผลิตภัณฑ์  หรืออุปกรณ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือท าให้  

มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล  หรือโดยส่งเสริมการขายว่าบริการ  ผลิตภัณฑ์  หรืออุปกรณ์นั้น  

สามารถท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล  ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  ผลิตภัณฑ์  หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 

มาตรา  ๕๓/๗  การกระท าตามมาตรา  ๕๓/๖  เพ่ือให้ผู้อื่นน าไปใช้ท าให้มาตรการทางเทคโนโลยี 

ที่ใช้คุ้มครองสิทธิไม่เกิดผล  ในกรณีดังต่อไปนี้  มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี  

(๑) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบที่จ าเป็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งานร่วมกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น  

(๒) เพ่ือให้เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมายบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  การอันจ าเป็น 

ในการป้องกันประเทศ  การรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือวัตถุประสงค์อื่นในท านองเดียวกัน   

โดยเจ้าพนักงานต้องแสดงหลักฐานตามสมควรว่าได้ด าเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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มาตรา  ๕๓/๘  การกระท าตามมาตรา  ๕๓/๖  เพ่ือให้ผู้อื่นน าไปใช้ท าให้มาตรการ 

ทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงไม่เกิดผล  ในกรณีดังต่อไปนี้  มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการ  

ทางเทคโนโลยี 

(๑) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบที่จ าเป็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งานร่วมกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น  

(๒) เพ่ือประโยชน์แห่งการวิจัย  วิเคราะห์  และหาข้อบกพร่องของเทคโนโลยีการเข้ารหัส  

โดยผู้กระท าต้องได้มาซึ่งงานหรือส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายและได้ใช้ความพยายาม

โดยสุจริตในการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว 

(๓) เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะในการทดสอบ  ตรวจสอบ  หรือแก้ไขระบบความมั่นคงปลอดภัย

ของคอมพิวเตอร์  ของระบบคอมพิวเตอร์  หรือของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยได้รับอนุญาตจาก 

เจ้าของคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์  หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี 

(๔) เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมายบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายการอันจ าเปน็

ในการป้องกันประเทศ  การรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือวัตถุประสงค์อื่นในท านองเดียวกัน   

โดยเจ้าพนักงานต้องแสดงหลักฐานตามสมควรว่าได้ด าเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว” 

มาตรา ๑๓ ให้เพิม่ความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตัง้กรรมการขึน้ใหม ่ ให้กรรมการ

ซึ่งพ้นจากต าแหนง่ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๐/๑  ผู้ ใดกระท าการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิตามมาตรา  ๕๓/๑   

หรือมาตรา  ๕๓/๒  หรือละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีตามมาตรา  ๕๓/๔  หรือมาตรา  ๕๓/๖   

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพ่ือการค้า  ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
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มาตรา ๑๕ มิให้น าบทบัญญัติเรื่องอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์งานภาพถ่ายที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

โดยพระราชบัญญัตินี้   มาใช้บังคับกับงานภาพถ่ายที่อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงแล้ว 

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๖ บรรดาคดีหรือการด าเนินการใด ๆ  ที่ได้ด าเนินการตามมาตรา  ๓๒/๓  ไว้ก่อน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่ถึงที่สุด  ให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  (WIPO  Copyright  Treaty)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ  
การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีเพ่ือให้เป็นไปตามสนธิสัญญาดังกล่าว  รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ  สร้างความร่วมมือระหว่าง 
ผู้ให้บริการและเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต  และเพ่ือให้การคุ้มครองงาน 
อันมีลิขสิทธิ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโ ภค   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕


