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ปฏิทินการศกึษา 
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ประกาศมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทนิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
………………………………………………………………………………………….. 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 29 มาตรา 34 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และ
ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง การมอบอ านาจของอธิการบดีให้
ผู้ปฏิบัติการแทน จึงขอเปลี่ยนแปลงก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี ้
 
วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
สิงหาาคม 2563    
พฤ 6 ส.ค. 63  วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2563 เดือน ส.ค. 63  
ศ 7 ส.ค. 63  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน ารายละเอียดรายวิชาตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4  (ถ้ามี)  ภาค 1/2563 ลงระบบ TQF ของ
มหาวิทยาลัย  

http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
พ 12 ส.ค. 63  วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

จ 17 – อา 23 ส.ค. 
63 

 ผู้ประสานคณะ/สถาบัน/ส านัก เปิดรายวิชาในระบบ คณะ/สถาบัน/ส านัก 

อ 18 ส.ค. –  
ศ 4 ก.ย. 63 

 ยื่นค าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด/ขอเรียนแทน/ ขอไป
สมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 1/2563 

บัณฑิตวิทยาลัย 

จ 31 ส.ค. –  
อา 6 ก.ย. 63 

 
 

ลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมา
จ่าย (รอบที่ 1)  ภาค 1/2563 รหัส 60-62 (ป.โทควบเอก)/
รหัส 61-62 (ป.เอก) /รหัส 62 (ป.โท) ทาง Internet ของ
มหาวิทยาลัย 
ช าระค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (อา 6 ก.ย. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

ส.ค. 63  ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย 
ส.ค. 63 8.00 – 12.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  
นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจ าสาขาวิชาทางออนไลน ์

ประชุมทางระบบออนไลน์ 

 
 

2



ภาคเรียนที่ 1/2563 (ภาคต้น) 
อ 31 สิงหาคม 2563 – ศ 15 ธันวาคม 2563 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
สิงหาคม 2563 
จ 31 ส.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
กันยายน 2563 
พฤ 3 ก.ย.- 

พฤ 24 ก.ย. 63 
-ลงทะเบียนสอบพิเศษ (นิสิตใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติต้อง
ลงทะเบียน) 
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบสมิทธิภาพทางภาษา  
2.ระดับปริญญาโท  สอบสมิทธิภาพทางภาษา  / สอบ
ประมวลความรู้    
3.ระดับปริญญาเอก  สอบสมิทธิภาพทางภาษา  / สอบวัด
คุณสมบัติ 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 3 ก.ย.- 
พฤ 24 ก.ย. 63 

-นิสิตป.โทควบเอก รหัส 56-59 ที่ช าระค่าธรรมเนียมเหมา
จ่ายครบแล้วลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียน
ปริญญานิพนธ์ 
- นิสิตป.เอก รหัส 58-60 ที่ช าระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
ครบแล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญา
นิพนธ์  
- นิสิตป.โท รหัส 59-61 ที่ช าระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายครบ
แล้วลงทะเบียน รักษาสภาพนิสิต/ลงทะเบียนปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ช าระค่ารักษาสภาพนิสิต ตลอด 24 ชั่วโมง  
ยกเว้น วันสุดท้าย (พฤ 1 ต.ค. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 4 ก.ย. 63 วันสุดท้ายขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด/ขอเรียนแทน 
 ภาค 1/2563 

บัณฑิตวิทยาลัย 

พฤ 10 ก.ย 63 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการแก้ไขตารางสอน ภาค 1/2563 
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

พ 16 ก.ย. 63 8.30 - 16.30 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5  ภาค 1/2563 
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่) 
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2  ภาค 1/2563 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 24 ก.ย.. – 
จ 30 พ.ย. 63 

8.30 - 16.30 น. ขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภาค 1/2563 (บาง
รายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนแรก
ห้ามถอนรายวิชาทุกรายวิชาและลดหน่วยกิตรายวิชา
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว 

บัณฑิตวิทยาลัย 

การประเมินทักษะทางภาษาส าหรับผูท้ี่ยังไม่ได้ท าการ
ประเมินฯ 

ประกาศวันสอบภายหลัง 
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
ตุลาคม 2563    
พฤ 1 ต.ค. 63  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต  
ศ 2 ต.ค. 63 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I  

ภาค 2/2562 และภาคฤดูร้อน 3/2562  ถึงบัณฑิตวิทยาลัย 
(อาจารย์ผู้สอนบันทึกการแก้สัญลักษณ์ I  ทาง Internet) 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 2 ต.ค. 63  เริ่มปรับนิสิตที่ไม่ช าระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
รหัสเฉพาะกรณีที่นิสิตช าระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายครบ
แล้ว 

บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง 

อา 4 ต.ค. 63  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท ภาค 1/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบก่อน  
1 สัปดาห์ ทางhttp://grad.swu.ac.th 

จ 5 - อา 11 ต.ค. 63  เพ่ิม – ลดวิชา และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (รอบ
ที่ 2) ภาค 1/2563 รหัส 60-62 (ป.โทควบเอก)/รหัส 61-62 
(ป.เอก) /รหัส 62 (ป.โท) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย 
ช าระเงินค่าธรรมเนียมฯ  ตลอด  24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (อา 11 ต.ค. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

 อ 6 ต.ค 63  วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2563 เดือน ต.ค. 63  
อา 11 ต.ค. 63  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก ภาค 1/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบก่อน  

1 สัปดาห์ ทางhttp://grad.swu.ac.th 

จ 12 ต.ค. 63  เริ่มปรับนิสิตรหัส รหัส 60-62 (ป.โทควบเอก)/ รหัส 61-
62 (ป.เอก) /รหัส 62 (ป.โท) ที่ไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตามก าหนด   

บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง 

อ 13 ต.ค. 63  วันหยุดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ศ 23 ต.ค. 63  วันหยดุเนื่องในวันปิยมหาราช  
พฤศจิกายน 2563    
พ 4 พ.ย. 63  วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2563 เดือน พ.ย. 63  
ศ 6 พ.ย. 63  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ 

ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์ 
จะส าเร็จการศึกษา ภาค 1/2563 

บัณฑิตวิทยาลัย 

จ 9  –  ศ 13 พ.ย. 63  สอบกลางภาค ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563  
จ 23 พ.ย. 63  วันสุดท้ายของการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

นิสิตที่ประสงค์จะส าเร็จการศึกษา ภาค 1/2563 
 

ศ 27 พ.ย. – พฤ 3 ธ.ค. 63  ลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   
แบบเหมาจ่าย  (รอบที่ 1) ภาค 2/2563 รหัส 60-63 (ป.โท
ควบเอก)/รหัส 61-63 (ป.เอก) /รหัส 62-63 (ป.โท) /ป.
บัณฑิต รหัส 63 ทาง Internet 
ช าระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (พฤ 3 ธ.ค. 63) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 
 

http://supreme.swu.ac.th 
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
จ 30 พ.ย. 63 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการของดเรียน (Withdrawn) 

ภาค 1/2563 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเว้นนิสิตชั้นปี
ที่ 1 ภาคเรียนแรกห้ามถอนรายวิชาและลดหน่วยกิตรายวิชา
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว 

บัณฑิตวิทยาลัย 

……………………  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 
2562     

 

ธันวาคม 2563    
 อา 6  ธ.ค. 63  วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขยายเวลา  
อา 6 ธ.ค. 63  วันสุดท้ายสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบประมวล

ความรู้ระดับปริญญาโท ภาค 1/2563 
 

จ 7 ธ.ค. 63  ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ  
จ 7 –  ศ 11 ธ.ค. 63  นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการลงทะเบียนเรียน 

ภาค 2/2563 
 

พฤ 10 ธ.ค. 63  วันรัฐธรรมนูญ  
อา 13 ธ.ค. 63  วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 1/2563  
จ 14 ธ.ค. –  
อา 27 ธ.ค. 63 

 สอบปลายภาค ประจ าภาค 1/2563 (Final Examination)  

จ 14 ธ.ค. 63 –  
ศ 8 ม.ค. 64 

8.30 - 16.30 น. ยื่นค าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด/ขอเรียนแทน 
ภาค 2/2563 

บัณฑิตวิทยาลัย 

จ 16 – อา 22 ธ.ค 63  ผู้ประสานคณะ/สถาบัน/ส านัก เปิดรายวิชาในระบบของ
ภาค 2/2563 

คณะ/สถาบัน/ส านัก 

ศ 18 ธ.ค. 63  - วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 1/2563 
- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 1/2563 
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่
ประสงค์จะส าเร็จการศึกษา ภาค 1/2563 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ศ 18 ธ.ค. 63  - วันสุดท้ายของการให้บริการคลินิก i-Thesis ภาค 
1/2563 

 

จ 28 ธ.ค. - ศ 8 ม.ค. 64  คณะพิมพ์ ทบ.4 (สรุปผลการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 
2/2563) นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาคเรียนที่ 
2/2563 อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาคเรียนที่ 2/2563 

http://supreme.swu.ac.th 

พ 30 ธ.ค. 63  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน ารายละเอียดรายวิชาตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ้ามี)  ภาค 2/2563 ลงระบบ TQF 
ของมหาวิทยาลัย  

http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
พ 30 ธ.ค. 63  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาค 1/2563  
พฤ 31 ธ.ค. 63  วันหยุดเนื่องในวันสิ้นปี 2563  
มกราคม 2564    
ศ 1 ม.ค. 64  วันขึ้นปีใหม่ 2564  
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ภาคเรียนที ่2/2563 (ภาคปลาย) 
จ 4 มกราคม 2564 – จ 17 พฤษภาคม 2564 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
มกราคม 2564    
พ 6 ม.ค. 63 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายที่อาจารย์คณะต้องส่ง“ผลการสอบ ภาค 1/2563 

ถึงบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ 
ผลการสอบ (Grade) ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 8 ม.ค. 64 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด/ขอ
เรียนแทน/ ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน  ภาค 2/2563 

บัณฑิตวิทยาลัย 

จ 11 ม.ค. 64  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
ม.ค. 64  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา  

ภาคปลาย ปี 2563 
แจ้งให้ทราบภายหลัง 

พ 13 ม.ค. 64  วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2563 เดือน ม.ค. 64  
พ 13 ม.ค.–  
พ 10 ก.พ. 64 

 -ลงทะเบียนสอบพิเศษ (นิสิตใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติต้อง
ลงทะเบียน) 
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สอบสมิทธิภาพทางภาษา 
2.ระดับปริญญาโท สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบประมวล
ความรู้ 
3.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบวัด
คุณสมบัติ 

http://supreme.swu.ac.th 

พ 13 ม.ค.–  
พ 10 ก.พ. 64 

 - นิสิตป.โทควบเอก รหัส 56-59 ที่ช าระค่าธรรมเนียมครบ
แล้ว ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/ ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์ 
- นิสิตป.เอก รหัส 58-60 ที่ช าระค่าธรรมเนียมครบแล้ว 
ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/ ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์ 
- นิสิต ป.โท รหัส 59-61 ที่ช าระค่าธรรมเนียมครบแล้ว 
ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต/ ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ ช าระเงินค่ารักษาสภาพนิสิต ตลอด 24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (พ 10 ก.พ. 64) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 
 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 14 ม.ค. 64 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอน ภาค 2/2563 บัณฑิตวิทยาลัย 
จ 18 – อา 24 ม.ค. 64  ลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ

เหมาจ่าย  (รอบที่ 2) ภาค 2/2563 รหัส 60-63 (ป.โทควบ
เอก)/รหัส 61-63 (ป.เอก) /รหัส 62-63 (ป.โท)/ ป.บัณฑิต รหัส 
63 ทาง Internet ช าระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (อา 24 ม.ค. 64) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 18 ม.ค. 64  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน ารายละเอียดรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6  (ถ้ามี)  ภาค 1/2563 ลงระบบ TQF 
ของมหาวิทยาลัย  

http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
อ 26 ม.ค. 64  เริ่มปรับนิสิต รหัส 60-63 (ป.โทควบเอก)/รหัส 61-63 (ป.เอก) /

รหัส 62-63 (ป.โท)/ ป.บัณฑิต รหัส 63 ที่ไม่ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามก าหนด  ภาค 2/2563 

บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง 

อ 26 ม.ค. 64 8.30 - 16.30 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 2/2563 
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่) 
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาค 2/2563 

http://supreme.swu.ac.th 

พฤ 28 ม.ค. –  
จ 26 เม.ย. 64 

8.30 - 16.30 น. ขอถอนรายวิชา (Withdraw) ภาค 2/2563 (บางรายวิชา
และทุกรายวิชา) ยกเว้นนิสติชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนแรกห้ามถอน
รายวิชาทุกรายวิชาและการลดหน่วยกิตรายวิชาปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

กุมภาพันธ์ 2564    
พฤ 4 ก.พ. 64  วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2563 เดือน ก.พ. 64  
ศ 5 ก.พ. 64 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายทีค่ณะต้องส่ง ผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาค 1/2563 

ถึงบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนบันทึกการแก้สัญลักษณ์ I 
ทาง Internet  ของมหาวิทยาลัย 

 

พ 10 ก.พ. 64  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต  
พฤ 11 ก.พ. 64  เริ่มปรับนิสิตที่ไม่ช าระลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตรหัส 

เฉพาะกรณีที่นิสิตช าระค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายครบแล้ว 
บัณฑิตวิทยาลัย/ส่วนการคลัง 

ศ 26 ก.พ. 64  วันหยุดเนื่องในวันมาฆบูชา  
อา 28 ก.พ. 64  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท ภาค 2/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบก่อน           

1 สัปดาห์ ทาง http://grad.swu.ac.th 

มีนาคม 2564    
จ 1 – ศ 5 มี.ค. 64  สอบกลางภาคประจ าภาคเรียนที่ 2/2563  

พ 3 มี.ค. 64  วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2563 เดือน มี.ค. 64  
อา 7 มี.ค. 64  สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก ภาค 2/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบก่อน        

 1 สัปดาห์ ทาง http://grad.swu.ac.th 

เมษายน 2564    
ศ 2 เม.ย. 64  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ 

ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์ 
จะส าเร็จการศึกษา ภาค 2/2563 

บัณฑิตวิทยาลัย 

อ 6 เม.ย. 64  วันหยุดเนื่องในวันจักรี  
พ 7 เม.ย. 64  วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2563 เดือน เม.ย. 64  

พ 7 –  ศ 9 เม.ย. 64  นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการลงทะเบียน 
เรียนภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน) 

 

อ 13 – พฤ 15 เม.ย. 64  วันหยุดเนื่องในวันสงกรานต์  
จ 19 เม.ย. 64  วันสุดท้ายของการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

นิสิตที่ประสงค์จะส าเร็จการศึกษา ภาค 2/2563 
 

อ 20 เม.ย.  –  
พ 2 มิ.ย. 64 

 ยื่นค าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด/ขอเรียนแทน 
ภาค 3/2563 

บัณฑิตวิทยาลัย 

7

http://supreme.swu.ac.th/
http://grad.swu.ac.th/
http://grad.swu.ac.th/


วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
จ 26 เม.ย. 64  วันสุดท้ายของการของดเรียน ภาค 2/2563 (Withdrawn) 

(บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ยกเว้นนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน
แรกห้ามถอนรายวิชาและลดหน่วยกิตรายวิชาปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียนไปแล้ว 

บัณฑิตวิทยาลัย 

จ 26 – ศ 30  เม.ย. 64  สอบปลายภาค (2/2563) นิสิตหลักสูตร กศ.ม. (นิสติที่จะต้อง
ออกฝึกสอน) 

 

ศ 30  เม.ย. 64  วันสุดท้ายสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบประมวล
ความรู้ระดับปริญญาโท ภาค 2/2563 

 

พฤษภาคม 2564    
อ 4 พ.ค. 64  วันหยุดเนื่องในวันฉัตรมงคล  
อา 9 พ.ค. 64  วันสุดท้ายของการเรียน ภาค 2/2563  

จ 10 – จ 24  พ.ค. 64  สอบปลายภาค ประจ าภาค 2/2563 (Final Examination)  
............  วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล  

พ 19 – จ 24 พ.ค. 64  ลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน 3/2563 (รอบที่ 1) เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาใน
ภาค 3/2563 ทาง Internet ของมหาวิทยาลัย 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (จ 24 พ.ค. 64) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 14 พ.ค. 64  - วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2563 
- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 2/2563 
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่
ประสงค์จะส าเร็จการศึกษา ภาค 2/2563 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ศ 14 พ.ค. 64  วันสุดท้ายของการให้บริการคลินิก i-Thesis ภาค 2/2563  

อ 25 พ.ค. 64  วันสิ้นสุดการศึกษา ภาค 2/2563  
อ 25  – พฤ 27 พ.ค. 64  คณะพิมพ์ ทบ.4  (สรุปผลการลงทะเบียนเรียนภาค 3/2563) 

นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5  ภาค 3/2563 
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ.7/1 ภาค 3/2563 

http://supreme.swu.ac.th 

พ 26 พ.ค. 64  วันหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา  
ศ 28 พ.ค. 64 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการสอบ (Grade)ภาค 2/2563” 

อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ(Grade) 
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://supreme.swu.ac.th 
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ภาคเรียนที ่3/2563 (ภาคฤดูร้อน)  
จ 31 พฤษภาคม 2564 - ศ 6 สิงหาคม 2564 

วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
มิถุนายน 2564    

อ 1 – พฤ 3 มิ.ย. 64  ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษารหัส 60 ขึ้นไปที่ศึกษาเลย
ระยะเวลาตามแผนการเรียนและประสงค์จะส าเร็จ
การศึกษาในภาค3/2563 (ภาคฤดูร้อน) ต้องช าระค่ารักษา
สภาพนิสิตภาคฤดูร้อนนั้นด้วย   

http://supreme.swu.ac.th 

อ 1 – พฤ 3 มิ.ย. 64  -ลงทะเบียนสอบพิเศษ (นิสิตใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติต้อง
ลงทะเบียน) 
1.ระดับปริญญาโท สอบสิทธิภาพทางภาษา/สอบประมวล
ความรู้ 
2.ระดับปริญญาเอก สอบสมิทธิภาพทางภาษา/สอบวัด
คุณสมบัติ 

 

พ 2 มิ.ย. 64  วันสุดท้ายของการยื่นแบบขอแต่งตั้งกรรมการสอบ 
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนิสิตที่ประสงค์จะ
ส าเร็จการศึกษา ภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

พ 2 มิ.ย. 64  วันสุดท้ายแจ้งจบการศึกษา ภาค 3/2563 เดือน มิ.ย. 64  
พ 2 มิ.ย. 64 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินก าหนด/ 

ขอเรียนแทน ภาค 3/2563  (ภาคฤดูร้อน)  
วันสุดท้ายของการขอแก้ไขตารางสอนภาคฤดูร้อน  

บัณฑิตวิทยาลัย 

พฤ 3 มิ.ย. 64  วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชิน ี

 

ศ 4 – พฤ 10 มิ.ย. 64  เพิ่ม-ลดวิชา และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ภาคฤดูร้อน 3/2563 (รอบที่ 2) (เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาใน 
ภาค 3/2563) ทาง Internet  ของมหาวิทยาลัย  
ช าระเงินค่าธรรมเนียมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 
ยกเว้นวันสุดท้าย (พฤ 10 มิ.ย. 64) ได้ถึงเวลา 23.00 น. 

http://supreme.swu.ac.th 

จ 7 มิ.ย. 64  เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563    
ศ 11 มิ.ย. 64  เริ่มปรับนิสิต ที่มีเรียนภาคฤดูร้อนที่ไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตามก าหนด (เฉพาะนิสิตที่มีรายวิชาใน 
ภาค 3/2563)  

บัณฑิตวิทยาลัย 

จ 14 มิ.ย. 64 8.30 - 16.30 น. นิสิตตรวจสอบและพิมพ์ ทบ.5 ภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน)   
(นิสิตจะต้องตรวจสอบว่ารายวิชาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่) 
อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ ทบ. 7/2 ภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน) 

http://supreme.swu.ac.th 

ศ 18 มิ.ย. 64  วันสุดท้ายของการสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
นิสิตที่ประสงค์จะส าเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน (3/2563) 

 

 พ 16 มิ.ย. –  
ศ 23 ก.ค. 64 

 ขอถอนรายวิชา (Withdrawn) ภาค 3/2563 
 (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) ที่ลงทะเบียนไปแล้ว 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
ศ 18 มิ.ย. 64 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน ารายละเอียดรายวิชาตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6  (ถา้มี)  ภาค 2/2563 ลงระบบ TQF ของ
มหาวิทยาลัย  

http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

กรกฎาคม 2564 
อ 5 –  ศ 9 ก.ค. 64 สอบกลางภาคประจ าภาคเรียนที่ 3/2563 

ศ 16 ก.ค. 64 - วันสุดท้ายการแจ้งจบการศึกษา ภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน) 
- วันสุดท้ายการส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน) 
- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของนิสิตที่
ประสงค์จะส าเร็จการศึกษา ภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน) 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ศ 9 ก.ค. 64 วันสุดท้ายของการให้บริการคลินิก i-Thesis ภาค 3/2563 
อา 18 ก.ค. 64 สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท-เอก ภาค 3/2563 
อา 18 ก.ค. 64 วันสุดท้ายสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก/สอบประมวล

ความรู้ระดับปริญญาโท ภาค 3/2563 
จ 19 ก.ค. 64 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแบบ 

มคอ. 7 ประจ าปีการศึกษา 2563 
อ 20 – พฤ 22 ก.ค.64 นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  วางแผนการเรียนภาคต้น 

(ภาค 1/2564)   
ศ 23 ก.ค. 64 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายของการของดเรียนภาค 3/2563 (ภาคฤดูร้อน)    

(Withdrawn) (บางรายวิชาและทุกรายวิชา) /การ
เปลี่ยนแปลงหน่วยกิตปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่ลงทะเบียน
ไปแล้ว 

บัณฑิตวิทยาลัย 

จ 26 ก.ค. 64 วันหยุดเนื่องในชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
พ 28 ก.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ 
สิงหาคม 2564 
อา  1 ส.ค. 64 วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อน (ภาค 3/2563) 

จ 2 – ศ 6 ส.ค. 64 สอบปลายภาค ประจ าภาค  3/2563  (Final Examination) 
       จ 9 ส.ค. 64 วันสิ้นสุดการศึกษา ภาค 3/2563 

พฤ 12 ส.ค. 64 วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

ศ 13 ส.ค. 64 8.30 - 16.30 น. วันสุดท้ายที่คณะต้องส่ง “ผลการสอบ ภาคฤดูร้อน 3/2563” 
(Grade) อาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนน/ผลการสอบ (Grade)  
ทาง Internet ของมหาวิทยาลัยฯ   

ประกาศ  ณ วันที่  4   มิถุนายน  พ.ศ.  2563 

 (รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10



ปีการศึกษา 2563 แต่ละภาคเรียน 
ก าหนดการเกี่ยวกับการท าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

ก าหนดการวันสุดท้ายส าหรับนิสิตที่ประสงค์จะส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 แต่ละภาคเรียน 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน 
หมดเวลาศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

นิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษา 
ภาค 2/2557   
(รหัสสุดท้าย) 

- นิสิตปริญญาเอกเข้าศึกษา 
ภาค 1/2558   
 (รหัสสุดท้าย) 

นิสิตปริญญาโทเข้าศึกษา 
ภาค 2/2558 (รหัสสุดท้าย) 

- นิสิตปริญญาโทเข้าศึกษา 
ภาค 1/2559 (รหัสสุดท้าย) 

หมดเวลาการศึกษาภาคต้น 
ปีการศึกษา 2563  
(เดือนธันวาคม) 

- หมดเวลาการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2563  
(เดือนกรกฏาคม) 

นิสิตต้องส่งแบบรายงานผลการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายในเวลาที่ก าหนดดังนี ้
  ระดับปรญิญาเอก 

ปริญญานิพนธ์ 36 นก พ 29 เม.ย. 63 - อา 8 พ.ย. 63 
ปริญญานิพนธ์ 36 นก ขึ้น
ไป 

พ 29 ม.ค. 63 - ส 8 ส.ค. 63 

    ระดับปรญิญาโท 
  ปริญญานิพนธ์ 12 นก พ 29 ก.ค. 63 - จ 8 ก.พ. 64 
  สารนิพนธ์ พฤ 29 ต.ค. 63 - ส 8 พ.ค. 64 
• การยื่นสอบปากเปล่าฯ ศ 6 พ.ย. 63 ศ 2 เม.ย. 64 พ 2 มิ.ย. 64 
• สอบปากเปล่าฯ จ 23 พ.ย. 63 จ 19 เม.ย.64 ศ 18 มิ.ย. 64 
• ส่งปริญญานิพนธ์/สารนพินธ์
ปิดระบบ i-Thesis ศ 11 ธ.ค. 63 ศ 7 พ.ค. 64 ศ 9 ก.ค. 64 
- ส่งเอกสารผลการสอบปาก
เปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

ศ 18 ธ.ค. 63 ศ 14 พ.ค. 64 ศ 16 ก.ค. 64 

-  ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ศ 18 ธ.ค. 63 ศ 14 พ.ค. 64 ศ 16 ก.ค. 64 
-  วันสิ้นสุดการศึกษา พ 30 ธ.ค. 63 อ 25 พ.ค. 64 จ 9 ส.ค. 64 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ก าหนดการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน สถานท่ีติดต่อ 
เปิดภาคเรียน จ 31 ส.ค. 63 จ 11 ม.ค. 64 จ 31 พ.ค. 64 
วันสุดท้ายการเรียนการสอน อา 13 ธ.ค. 63 อา 9 พ.ค. 64 อา  1 ส.ค. 64 
วันสอบปลายภาค จ 14 ธ.ค. – อา 27 ธ.ค. 63 จ 10 – จ 24  พ.ค. 64 จ 2 – ศ 6 ส.ค. 64 
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียน พ 6 ม.ค.64 ศ 4 มิ.ย. 64 ศ 13 ส.ค. 64 http://supreme.swu.ac.th 

การช าระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย  ( ป.บัณฑิต รหัส 63../ ปโท รหัส 62-63../ ป.เอก รหัส 61-63../ ป.โทต่อเอก รหัส 60-63.. ) 
รอบที่ 1 (นิสิตรหัส 60-63) จ 31 ส.ค. – อา 6 ก.ย. 63 ศ 27 พ.ย. – พฤ 3 ธ.ค. 63 พ 19 พ.ค. – อ 25 พ.ค. 64 http://supreme.swu.ac.th 

การเพิ่ม – ลดรายวิชา /ช าระค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย ( ป.บัณฑิต รหัส 63../ ปโท รหัส 62-63../ ป.เอก รหัส 61-63../ ป.โทต่อเอก รหัส 60-63.. ) ที่มีรายวิชา 

รอบที่ 2 (นิสิตรหัส 60-63) จ 5 ต.ค. - อา 11 ต.ค. 63 จ 18 ม.ค. - อา 24 ม.ค. 64 ศ 4 มิ.ย. – พฤ 10 มิ.ย. 64 http://supreme.swu.ac.th 

วันเริ่มปรับการลงทะเบียนล่าช้า ท่ีมีเหมาจ่าย ( ป.บัณฑิต รหัส 63../ ปโท รหัส 62-63../ ป.เอก รหัส 61-63../ ป.โทต่อเอก รหัส 60-63.. ) 
นิสิตรหัส 60-63 จ 12 ต.ค. 63 จ 25 ม.ค. 64 ศ 11 มิ.ย. 64 
วันสุดท้ายขอถอนรายวิชา 
(ยกเว้นรายวิชาปริญญา
นิพนธ์/สารนิพนธ์) 

จ 30 พ.ย. 63 จ 26 เม.ย. 64 ศ 23 ก.ค. 64 บัณฑิตวิทยาลัย 

ลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต พฤ 3 ก.ย.- 
พฤ 1 ต.ค. 63 

พ 13 ม.ค.– 
พ 10 ก.พ. 64 

- http://supreme.swu.ac.th 

วันเริ่มปรับการรักษาสภาพนิสิต
ล่าช้า  

ศ 2 ต.ค. 63 พฤ 11 ก.พ. 64 - 

ลงทะเบียนสอบพิเศษ พฤ 3 ก.ย.- 
พฤ 24 ก.ย. 63 

พ 13 ม.ค.– 
พ 10 ก.พ. 64 

อ 1 มิ.ย. – 
พฤ 3 ม.ิย. 64 

http://supreme.swu.ac.th 

วันสอบพิเศษระดับปริญญาเอก 
- สมิทธิภาพทางภาษา อา 11 ต.ค. 63 อา 7 มี.ค. 64 อา 18 ก.ค. 64 
- สอบวัดคุณสมบัติ (วันสุดท้าย) อา 6 ธ.ค. 63 ศ 30  เม.ย. 64 ศ 16 ก.ค. 64 
วันสอบพิเศษระดับปริญญาโท 
- สมิทธิภาพทางภาษา อา 4 ต.ค. 63 อา 28 ก.พ. 64 อา 18 ก.ค. 64 
- สอบประมวลความรู้ (วันสุดท้าย) อา 6 ธ.ค. 63 ศ 30  เม.ย. 64 ศ 16 ก.ค. 64 
ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์/ 
สารนิพนธ์ ส าหรับนิสิตที่ยังไม่ได้
ลงทะเบียน 

พฤ 3 ก.ย.- 
พฤ 1 ต.ค. 63 

พ 13 ม.ค.– 
พ 10 ก.พ. 64 

อ 1 – พฤ 3 มิ.ย. 64 http://supreme.swu.ac.th 

การยื่นสอบปากเปล่าฯ ศ 6 พ.ย. 63 ศ 2 เม.ย. 64 พ 2 มิ.ย. 64 บัณฑิตวิทยาลัย 
สอบปากเปล่าฯ จ 23 พ.ย. 63 จ 19 เม.ย.64 ศ 18 มิ.ย. 64 

ปิดระบบ i-Thesis ศ 11 ธ.ค. 63 ศ 7 พ.ค. 64 ศ 9 ก.ค. 64 
ส่งเอกสารผลการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/แจ้งจบ
การศึกษา 

ศ 18 ธ.ค. 63 ศ 14 พ.ค. 64 ศ 16 ก.ค. 64 บัณฑิตวิทยาลัย 

ส่งบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ศ 18 ธ.ค. 63 ศ 14 พ.ค. 64 ศ 16 ก.ค. 64 บัณฑิตวิทยาลัย 
วันสิ้นสุดการศึกษา พ 30 ธ.ค. 63 อ 25 พ.ค. 64 จ 9 ส.ค. 64 12



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 
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ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 

 ส าหรับนิสิตชาวไทยที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563  
........................................................

ด้วยมีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 มี
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 หรือโรคโควิด 19  โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บ จากนักศึกษา ในภาคเรียนที่จะถึงนี้
เป็นกรณีพิเศษ นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 (2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการบริหารการเงิน พัสดุ 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 
12 พฤษภาคม 2563 อนุมัติลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษา เนื่องจากผลกระทบการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19) ในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นิสิตต้องช าระ
ให้กับมหาวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(บาท) 

แบ่งจา่ย/ภาคเรยีน 

ในเวลา นอกเวลา งวด 1 งวด 2 

 (1)  ป.บัณฑิต (การศึกษาพิเศษและการดูแล) กลุ่มนิสิตทั่วไป 90,000 45,000 45,000 

   ป.บัณฑิต (การศึกษาพิเศษและการดูแล) กลุ่มนิสิตความร่วมมอื 
 กับหนว่ยงานภายนอก 

100,000 50,000 50,000 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(บาท) 
แบ่งจา่ย / ภาคเรียน 

ในเวลา นอกเวลา งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร์

 (1)  วท.ม. ฟิสิกส ์ 114,000 27,000 27,000 30,000 30,000 

 (2)  วท.ม. ชีววิทยา 114,000 27,000 27,000 30,000 30,000 

 (3)  วท.ม. เคมี 114,000 27,000 27,000 30,000 30,000 

 (4)  วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 114,000 27,000 27,000 30,000 30,000 

 (5)  วท.ม. วัสดุศาสตร์ 133,000 31,500 31,500 35,000 35,000 

 (6)  วท.ม. วิทยาการข้อมูล 161,500 38,250 38,250 42,500 42,500 

(7)  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
95,000 22,500 22,500 25,000 25,000 

114,000 27,000 27,000 30,000 30,000 
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ชื่อหลักสูตร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(บาท) 
แบ่งจา่ย / ภาคเรียน 

ในเวลา นอกเวลา งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

(8)  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
95,000 22,500 22,500 25,000 25,000 

114,000 27,000 27,000 30,000 30,000 

(9)  วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 114,000 27,000 27,000 30,000 30,000 

(10) วศ.ม. วิศวกรรมชีวการแพทย ์ 95,000 22,500 22,500 25,000 25,000 

(11) วท.ม. วิทยาการการประเมิน 118,750 28,125 28,125 31,250 31,250 

118,750 28,125 28,125 31,250 31,250 

(12) วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 
128,250 30,375 30,375 33,750 33,750 

128,250 30,375 30,375 33,750 33,750 

2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(1)  วท.ม. ชีวภาพการแพทย ์ 95,000 22,500 22,500 25,000 25,000 

(2)  วท.ม. อณูชีววิทยา 95,000 22,500 22,500 25,000 25,000 

(3)  วท.ม. ตจวิทยา 285,000 67,500 67,500 75,000 75,000 

(4)  วท.ม. ทันตกรรมคลินิก (กลุ่มนิสิตทั่วไป) 237,500 56,250 56,250 62,500 62,500 

วท.ม. ทันตกรรมคลินิก ( กลุ่มนิสิตทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงาน 
 ในกระทรวงสาธารณสุข ) 

285,000 67,500 67,500 75,000 75,000 

(5)  วท.ม. ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 237,500 56,250 56,250 62,500 62,500 

(6)  วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 237,500 56,250 56,250 62,500 62,500 

(7)  วท.ม. ทันตกรรมผู้สูงอาย ุ 237,500 56,250 56,250 62,500 62,500 

(8)  วท.ม. กายภาพบ าบัด 133,000 31,500 31,500 35,000 35,000 

(9)  วท.ม. วิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
114,000 27,000 27,000 30,000 30,000 

133,000 31,500 31,500 35,000 35,000 

(10) วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
152,000 36,000 36,000 40,000 40,000 

175,750 41,625 41,625 46,250 46,250 

(11) วท.ม. จุลชีววิทยาประยกุต ์ 114,000 27,000 27,000 30,000 30,000 

3. สาขาด้านศึกษาศาสตร์

 (1)  กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 
142,500 33,750 33,750 37,500 37,500 

171,000 40,500 40,500 45,000 45,000 

 (2)  กศ.ม. การศึกษาพิเศษ 
142,500 33,750 33,750 37,500 37,500 

190,000 45,000 45,000 50,000 50,000 

 (3)  กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
161,500 38,250 38,250 42,500 42,500 

209,000 49,500 49,500 55,000 55,000 
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ชื่อหลักสูตร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(บาท) 
แบ่งจา่ย / ภาคเรียน 

ในเวลา นอกเวลา งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

3. สาขาด้านศึกษาศาสตร์

 (4)  กศ.ม. การวัด ประเมิน และวิจยัการศึกษา 

142,500 33,750 33,750 37,500 37,500 

171,000 40,500 40,500 45,000 45,000 

 (5)  กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
142,500 33,750 33,750 37,500 37,500 

171,000 40,500 40,500 45,000 45,000 

 (6)  กศ.ม. การจดัการการอุดมศึกษา  
142,500 33,750 33,750 37,500 37,500 

171,000 40,500 40,500 45,000 45,000 

 (7)  กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
142,500 33,750 33,750 37,500 37,500 

190,000 45,000 45,000 50,000 50,000 

  (8)  กศ.ม. ศิลปศึกษา 144,400 34,200 34,200 38,000 38,000 

 (9)  กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 
162,450 38,475 38,475 42,750 42,750 

194,750 46,125 46,125 51,250 51,250 

 (10)  กศ.ม. เคมี 
152,000 36,000 36,000 40,000 40,000 

190,000 45,000 45,000 50,000 50,000 

  (11)  กศ.ม. ชีววิทยา 
152,000 36,000 36,000 40,000 40,000 

190,000 45,000 45,000 50,000 50,000 

   (12)  กศ.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรสองภาษา) 228,000 54,000 54,000 60,000 60,000 

 (13)  กศ.ม. คณิตศาสตร์ 
190,000 45,000 45,000 50,000 50,000 

237,500 56,250 56,250 62,500 62,500 

 (14)  กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา 123,500 29,250 29,250 32,500 32,500 

123,500 29,250 29,250 32,500 32,500 

 (15) กศ.ม. สังคมศึกษา 
171,000 40,500 40,500 45,000 45,000 

186,200 44,100 44,100 49,000 49,000 
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ชื่อหลักสูตร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท) แบ่งจา่ย / ภาคเรียน 

ในเวลา นอกเวลา งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

4. สาขาด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

 (1)  ศศ.ม. ภาษาไทย 152,000 36,000 36,000 40,000 40,000 

 (2)  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
100,700 23,850 23,850 26,500 26,500 

142,500 33,750 33,750 37,500 37,500 

 (3)  ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ 
95,000 22,500 22,500 25,000 25,000 

114,000 27,000 27,000 30,000 30,000 

 (4)  ศศ.ม. สารสนเทศศึกษา 123,500 29,250 29,250 32,500 32,500 

 (5)  วท.ม. ภูมิสารสนเทศ 
142,500 33,750 33,750 37,500 37,500 

142,500 33,750 33,750 37,500 37,500 

 (6) ศศ.ม. การจัดการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 
123,500 29,250 29,250 32,500 32,500 

123,500 29,250 29,250 32,500 32,500 

 (7) ศศ.ม. การจัดการทางสังคม 
123,500 29,250 29,250 32,500 32,500 

142,500 33,750 33,750 37,500 37,500 

(8)  ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ 
114,000 27,000 27,000 30,000 30,000 

142,500 33,750 33,750 37,500 37,500 

(9)  รป.ม. นโยบายและการจัดการสาธารณะ 
123,500 29,250 29,250 32,500 32,500 

123,500 29,250 29,250 32,500 32,500 

(10)  ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ 
117,800 27,900 27,900 31,000 31,000 

126,350 29,925 29,925 33,250 33,250 

(11)  ศศ.ม. จิตวิทยาประยุกต์ 190,000 45,000 45,000 50,000 50,000 

(12)  วท.ม. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 142,500 33,750 33,750 37,500 37,500 

(13)  ศศ.ม. การจัดการกีฬาและนันทนาการ 
123,500 29,250 29,250 32,500 32,500 

123,500 29,250 29,250 32,500 32,500 
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ชื่อหลักสูตร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

(บาท) 
แบ่งจา่ย / ภาคเรียน 

ในเวลา นอกเวลา งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 

5. สาขาด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

(1)  บธ.ม. การจัดการ 
123,500 29,250 29,250 32,500 32,500 

185,250 43,875 43,875 48,750 48,750 

(2)  บธ.ม. การตลาด 
123,500 29,250 29,250 32,500 32,500 

185,250 43,875 43,875 48,750 48,750 

(3)  บธ.ม. การจัดการ (ส าหรับผู้บริหาร) 199,500 47,250 47,250 52,500 52,500 

(4)  บธ.ม. การตลาด (ส าหรับผู้บริหาร) 199,500 47,250 47,250 52,500 52,500 

(5)  ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์การจัดการ 185,250 43,875 43,875 48,750 48,750 

6. สาขาด้านศิลปกรรมศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารสังคม

(1)  ศศ.ม. ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 161,500 38,250 38,250 42,500 42,500 

(2)  ศศ.ม. สื่อและนวัตกรรมสื่อสาร 209,000 49,500 49,500 55,000 55,000 

(3)  ศศ.ม. การออกแบบเพื่อธุรกิจ 209,000 49,500 49,500 55,000 55,000 

(4)  ศป.ม. นวัตกรรมการออกแบบ 209,000 49,500 49,500 55,000 55,000 

7. หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรภาษาอังกฤษ

(1)  วท.ม. การจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ 342,000 81,000 81,000 90,000 90,000 

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร - ระดับปริญญาเอก ส าหรับผู้สมัครจบระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท) 

แบ่งจา่ย / ภาคเรียน 

ในเวลา นอกเวลา งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 งวด 5 งวด 6 

1.สาขาด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

(1)  ปร.ด. เคมีประยุกต์ 192,800 36,000 28,800 32,000 32,000 32,000 32,000 

(2)  ปร.ด. ฟิสิกส์ 231,360 43,200 34,560 38,400 38,400 38,400 38,400 

(3)  ปร.ด. คณิตศาสตร์ 212,080 39,600 31,680 35,200 35,200 35,200 35,200 

(4)  ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 231,360 43,200 34,560 38,400 38,400 38,400 38,400 
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ชื่อหลักสูตร 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท) 

แบ่งจา่ย / ภาคเรียน 

ในเวลา นอกเวลา งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 งวด 5 งวด 6 

(5)  ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล 
202,440 37,800 30,240 33,600 33,600 33,600 33,600 

231,360 43,200 34,560 38,400 38,400 38,400 38,400 

(6)  ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 
192,800 36,000 28,800 32,000 32,000 32,000 32,000 

231,360 43,200  34,560 38,400 38,400  38,400  38,400 

2. สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(1) ปร.ด. นวัตกรรมทางกายวภิาคศาสตร์ 192,800  36,000  28,800 32,000 32,000 32,000 32,000 

(2)  ปร.ด. จุลชีววิทยาประยกุต ์ 231,360  43,200  34,560 34,800 34,800 34,800 34,800 

(3)  ปร.ด. กายภาพบ าบัด 221,720  41,400  33,120 36,800 36,800 36,800 36,800 

(4) ปร.ด. วิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
231,360  43,200  34,560 38,400 38,400 38,400 38,400 

260,280  48,600  38,880 43,200 43,200 43,200 43,200 

(5)  ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 289,200  54,000  43,200 48,000 48,000 48,000 48,000 

(6)  ปร.ด. การจัดการกีฬาและนันทนาการ 
241,000  45,000  36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

241,000  45,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

3. สาขาด้านศึกษาศาสตร์

(1)  ปร.ด. การวัด ประเมิน และวจิัยการศึกษา 
241,000 45,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

274,740 51,300 41,040 45,600 45,600 45,600 45,600 

(2)  กศ.ด. จิตวิทยาการแนะแนว 
241,000 45,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

274,740 51,300 41,040 45,600 45,600 45,600 45,600 

(3)  ปร.ด. วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้
241,000 45,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

274,740 51,300 41,040 45,600 45,600 45,600 45,600 

(4)  กศ.ด. การบริหารการศึกษา 
241,000 45,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

274,740 51,300 41,040 45,600 45,600 45,600 45,600 

(5)  กศ.ด. การจัดการการอุดมศึกษา 
241,000 45,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

274,740 51,300 41,040 45,600 45,600 45,600 45,600 

(6)  กศ.ด. การศึกษาพิเศษ 
289,200 54,000 43,200 48,000 48,000 48,000 48,000 

385,600 72,000 57,600 64,000 64,000 64,000 64,000 
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ชื่อหลักสูตร 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท) 

แบ่งจา่ย / ภาคเรียน 

ในเวลา นอกเวลา งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 งวด 5 งวด 6 

(7)  กศ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา 
289,200 54,000 43,200 48,000 48,000 48,000 48,000 

385,600 72,000 57,600 64,000 64,000 64,000 64,000 

(8)  กศ.ด. ศิลปศึกษา 433,800 81,000 64,800 72,000 72,000 72,000 72,000 

(9)  กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา 273,776 51,120 40,896 45,440 45,440 45,440 45,440 

(10)  กศ.ด. คณิตศาสตร์ 212,080 39,600 31,680 35,200 35,200 35,200 35,200 

(11)  กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา 
241,000 45,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

241,000 45,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

4. สาขาดา้นสังคมศาสตร ์พฤติกรรมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

(1)  ศศ.ด.ภาษาไทย 472,360 88,200 70,560 78,400 78,400 78,400 78,400 

(2)   ปร.ด.ภาษาและการสื่อสารสากล 
231,360 43,200 34,560 38,400 38,400 38,400 38,400 

289,200 54,000 43,200 48,000 48,000 48,000 48,000 

(3) ปร.ด. การวิจยัและพัฒนาหลกัสูตร 
289,200 54,000 43,200 48,000 48,000 48,000 48,000 

289,200 54,000 43,200 48,000 48,000 48,000 48,000 

(4)  ปร.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์ 
192,800 36,000 28,800 32,000 32,000 32,000 32,000 

192,800 36,000 28,800 32,000 32,000 32,000 32,000 

(5)  ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต ์

289,200 
(รายวิชา) 

54,000 43,200 48,000 48,000 48,000 48,000 

356,680 
(เน้นวิจัย) 

66,600 53,280 59,200 59,200 59,200 59,200 

(6)  ปร.ด. จิตวิทยาประยุกต ์ 356,680 66,600 53,280 59,200 59,200 59,200 59,200 

(7)  ปร.ด. ภูมิสารสนเทศ 
297,876 55,620 44,496 49,440 49,440 49,440 49,440 

375,960 70,200 56,160 62,400 62,400 62,400 62,400 

(8) ปร.ด. การจัดการทางสังคม 443,440 82,800 66,240 73,600 73,600 73,600 73,600 

(9) ปร.ด. สังคมศึกษา 
318,120 59,400 47,520 52,800 52,800 52,800 52,800 

433,800 81,000 64,800 72,000 72,000 72,000 72,000 

5. สาขาด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

(1)  ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ 
568,760 106,200 84,960 94,400 94,400 94,400 94,400 

578,400 108,000 86,400 96,000 96,000 96,000 96,000 
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ชื่อหลักสูตร 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท) 

แบ่งจา่ย / ภาคเรียน 

ในเวลา นอกเวลา งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 งวด 5 งวด 6 

6. สาขาด้านศิลปกรรมศาสตร์ นวัตกรรมสื่อสารสังคม

(1) ศศ.ด. ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 347,040 64,800 51,840 57,600 57,600 57,600 57,600 

(2)  ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย 491,640 91,800 73,440 81,600 81,600 81,600 81,600 

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลกัสูตร – ระดับปริญญาเอก ส าหรับผู้สมัครจบระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท) 

แบ่งจา่ย / ภาคเรียน 

ในเวลา นอกเวลา งวด 1 งวด 2 งวด 3 งวด 4 งวด 5 งวด 6 งวด 7 งวด 8 

1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

(1)  ปร.ด. เคมีประยุกต์ 263,250 30,375 30,375 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 33,750 

(2)  ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 292,500 33,750 33,750 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 

(3)  ปร.ด. ฟิสิกส์ 264,226 30,488 30,488 33,875 33,875 33,875 33,875 33,875 33,875 

(4) ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า 195,000 22,500 22,500 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

234,000 27,000 27,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

2.สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(1)  ปร.ด. กายภาพบ าบัด 321,750 37,125 37,125 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 41,250 

(2)  ปร.ด. นวัตกรรมทางกายวิภาค
ศาสตร์ 

253,500 29,250 29,250 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 

(3) ปร.ด. วิทยาการเภสัชภัณฑ์ 
312,000 36,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

351,000 40,500 40,500 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

(4) ปร.ด. จุลชีววิทยาประยุกต ์ 312,000 36,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

3. สาขาดา้นศึกษาศาสตร์

(1)  กศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษา 463,126 53,438 53,438 59,375 59,375 59,375 59,375 59,375 59,375 

4. สาขาด้านสังคมศาสตร ์พฤติกรรมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

(1) ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ 312,000 36,000 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

(2) ปร.ด. การจัดการทางสังคม 487,500 56,250 56,250 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 
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อาจารย์ที่ปรกึษานิสิตระดับบณัฑิตศึกษา    
ปีการศึกษา 2563 
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คู่มือการลงทะเบียน/ตารางสอน 
ระบบ SUPREME 2019 
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1. Log in เข้าสู่ระบบ   มขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1.1 ระบุ Website    https://supreme.swu.ac.th   จะปรากฏหน้าจอ ดงัรปูที ่1 
(หรอื  http://www.swu.ac.th  คลกิ  นิสติปัจจุบนั   คลิก  ระบบบรหิารจดัการประสทิธภิาพการศกึษา 
(SUPREME 2019) 

  รปูท่ี 1 
      

1.2 ระบ ุ Buasri Id  และ  Password   (ทีใ่ชก้บั web mail ของมหาวทิยาลยั) 
โดยส านกัคอมพวิเตอร ์ไดท้ าการออกรหสั Buasri ID ใหแ้ก่นิสติใหม่ แบบอตัโนมตั ิโดยก าหนดรหสับญัชี
ผูใ้ชง้านเครอืขา่ยบวัศร ี(Buasri ID)    เป็น   11   หลกั    ซึง่ประกอบดว้ย 
     หลกั 1-2      คือ    ตวัอกัษรย่อคณะ  

อกัษรย่อคณะ คณะ/วิทยาลยั 

hm    คณะมนุษยศาสตร ์
sc    คณะวทิยาศาสตร ์
ss    คณะสงัคมศาสตร ์
pe    คณะพลศกึษา 
ed    คณะศกึษาศาสตร ์
ns    คณะพยาบาลศาสตร ์
md    คณะแพทยศาสตร ์
fa    คณะศลิปกรรมศาสตร ์
en    คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ph    คณะเภสชัศาสตร ์

 

ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนทาง  INTERNET ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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อกัษรย่อคณะ คณะ/วิทยาลยั 

dt    คณะทนัตแพทยศาสตร ์
pc    คณะกายภาพบ าบดั   (นิสติรหสั 54-59 ใชอ้กัษร pt) 
st    วทิยาลยันานาชาตเิพื่อศกึษาความยัง่ยนื 
co    วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม 
ec    คณะเศรษฐศาสตร ์  (นิสติรหสั 54-59 ใชอ้กัษร ep) 
ai    คณะเทคโนโลยแีละนวตักรรมผลติภณัฑก์ารเกษตร 
bc    วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั 
ee    คณะวฒันธรรมสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 
bs    คณะบรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม    
ci    วทิยาลยัอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์
gs    บณัทติวทิยาลยั 

 

     หลกั 3-5       คือ    ตวัเลขล าดบัท่ี 1-3    ของเลขประจ าตวันิสิต 
     หลกั 6-11     คือ    ตวัเลขล าดบัท่ี 6-11  ของเลขประจ าตวันิสิต  
 

และใช้เลขประจ าตวับตัรประชาชน  13  หลกั  เป็นรหสัผา่น   (Password) 
 

ตัวอย่าง  นิสติระดบัปรญิญาตร ี วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม  รหสั  61130010086    และ                                    
เลขประจ าตวับตัรประชาชน   3101201668838     นิสติจะไดร้หสั   Buasri ID   และรหสัผ่านดงันี้ 
     Buasri ID  :  co611010086 
     Password :  3101201668838 
หมายเหต ุ  นิสิตท่ีย้ายคณะยงัคงใช้   Buasri ID  เดิม   

1.3 กดปุ่ ม Login เพื่อเขา้สูร่ะบบ 
 หากระบุขอ้มลูถูกตอ้ง จะปรากฎหน้าจอ  ดงัรปูที ่2  
 หากขึน้ขอ้ความ “ชื่อผูใ้ชง้าน หรอืรหสัผ่านไม่ถูกตอ้ง กรุณาลอ็กอนิใหม่อกีครัง้” แสดงว่า 

ระบุ Buasri ID และหรอื Password ไม่ถูกตอ้ง 

  รปูท่ี 2 
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2. ตรวจสอบตารางสอน  เพื่อเลอืกรายวชิาทีต่อ้งการลงทะเบยีนเรยีน 

 รปูท่ี 3 
 

2.1 Click ทีแ่ถบ ตารางสอน   ตามรปูที ่3  จะปรากฏหน้าจอส าหรบัคน้หาขอ้มลูตารางสอน  ดงัรปูที ่4 

 

 รปูท่ี 4 
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2.2  ระบเุง่ือนไขทีต่อ้งการคน้หา ดงันี ้
1  ภาค/ปีการศึกษา    (จ าเป็นจะตอ้งระบทุกุครัง้) 
2  กลุ่มการศึกษา       (จ าเป็นจะตอ้งระบทุกุครัง้) 
3  คณะที่เป็นเจา้ของรายวิชาที่ตอ้งการคน้หา   ( จะระบหุรอืไมก็่ได ้) 
4  ภาควิชาที่เป็นเจา้ของรายวชิาท่ีตอ้งการคน้หา   (จะระบหุรอืไมก็่ได ้) 
5  กลุม่ผูเ้รยีน     (กลุม่ผูเ้รยีนประจ าตวันิสติแตล่ะสาขาวิชา เช่นกลุม่ SC11,   HM25A) ( จะระบหุรอืไมก็่ได ้) 
6  รหสัวิชา         (บังคับให้ใสต่วัอักษร 2 ตวัแรก ) (จะระบหุรอืไมก็่ได ้) 
7  ช่ือวิชา        (ไมจ่ าเป็นตอ้งใสช่ื่อวิชาเต็ม สามารถใสบ่างสว่น  หนา้ หรอื หลงั ก็ได ้) (จะระบหุรอืไมก็่ได ้) 
8  ช่ือ  หรอื  นามสกลุ  อาจารยผ์ูส้อน      ( ไมจ่ าเป็นตอ้งใสช่ื่อเตม็)   (จะระบหุรอืไมก็่ได)้ 
9  วนัเรยีน    (เพื่อช่วยในการคน้หาวิชาที่สามารถลงทะเบียนเรยีนได ้โดยไมซ่  า้กบัท่ีลงทะเบียนไปแลว้) 
10  คาบเวลาเรยีน  (เพื่อช่วยในการคน้หาวิชาที่สามารถลงทะเบยีนเรยีนได ้โดยไมซ่  า้กบัท่ีลงทะเบียนไปแลว้) 

 

หมายเหตุ    รายการท่ี 3 -10  ไมจ่ าเป็นจะตอ้งระบทุกุรายการ  หากตอ้งการใหข้อ้มลูที่ตอ้งการคน้หามีปรมิาณที่   
                 นอ้ยลง หรอืแคบลง  ใหร้ะบเุฉพาะรายการท่ีจ าเป็นที่ตอ้งการคน้หาเทา่นัน้   
            เช่น ตอ้งการคน้หาวา่ในภาคการศกึษาที่ 2   ปีการศกึษา 2562    คณะมนษุยศาสตร ์    ภาควิชาจิตวิทยา       
                      เปิดสอนวิชาอะไรบา้ง   รายการท่ีจะตอ้งระบ ุ คือ  รายการท่ี  1,  2,  3  และ  4  เทา่นัน้  แลว้กดคน้หา 
              หรอื  ตอ้งการคน้หาวา่ นิสติชัน้ปีที่ 2  สาขาวชิาการสือ่สารเพื่อการทอ่งเทีย่ว วทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม   
                      มีรายวิชาอะไรบา้งที่เปิดใหเ้รยีนใน  ภาคการศกึษาที่ 2    ปีการศกึษา  2562    รายการท่ีจะตอ้งระบ ุ   
                      คือ  รายการท่ี  1,  2  และ  5   เทา่นัน้   

                      (รายการท่ี 5  ระบกุลุม่ผูเ้รยีนเป็น  IC27  (รหสักลุม่ผูเ้รยีนประจ าตวันิสติดไูดจ้ากคูม่ือการเรยีนหวัขอ้  
                       อาจารยท์ี่ปรกึษา หรอืในหนา้จอประวตัิของนิสติ)      แลว้กดคน้หา 
2.3  เมื่อกดปุ่ ม    “ค้นหา”    จะแสดงขอ้มลูดงัรปูที ่5 

 รปูท่ี 5 
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3. ลงทะเบียนเรียน 
3.1 เลอืก Tab   ผลการลงทะเบียน   จะปรากฏหน้าจอ   ดงัรปูที ่6 

 

 รปูท่ี 6 
  

3.2 Click ลงทะเบยีนผ่านอนิเทอรเ์นต ดงัรปูที ่6  จะปรากฏหน้าจอส าหรบัลงทะเบยีน ดงัรปูที ่7 
        (เมนูจะปรากฏใหเ้หน็เฉพาะในชว่งลงทะเบยีนเรยีนตามปฏทินิการศกึษาก าหนดเท่านัน้) 

   

  รปูท่ี 7 
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3.3 ระบุขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
กรณีเพ่ิมรายวิชา 

3.3.1 ระบุรายวชิา, ตอนที ่   (ทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่2  ตรวจสอบตารางสอน) 
3.3.2 ระบุประเภทการลงทะเบยีน  (ระบบก าหนดค่าเริม่ตน้ใหเ้ป็น Credit) เลอืกไดด้งันี้ คอื 

 Credit  คอื  การเรยีนแบบนบัหน่วยกติ   (หรอืแบบปกตมิผีลการเรยีนระดบั E-A)         
 Audit  คอื  การเรยีนแบบไม่นบัหน่วยกติ (นิสติเขา้เรยีนครบ 80% จะไดผ้ลการเรยีนเป็น AU) 
 Non Credit   คอื  การเรยีนแบบไม่นบัหน่วยกติ  (ส าหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษาเท่านัน้) 
 Regrade  คอื  การเรยีนแบบนบัหน่วยกติ  (ลงทะเบยีนเรยีนซ า้วชิาทีเ่รยีนไปแลว้   
                         เพื่อตอ้งการใหม้ผีลการเรยีนวชิานัน้สงูขึน้  รายวชิาทีล่งทะเบยีนจะปรากฏทัง้  
                         สองครัง้ทีล่งทะเบยีนเรยีน และจะมผีลการเรยีนระดบั E-A) 

3.3.3 ระบุวธิลีงทะเบยีนเป็น  “Add” 
3.3.4 กดปุ่ ม “บนัทึก”  เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลูรายวชิาทีต่อ้งการเพิม่ ระบบจะท าการตรวจสอบความ 

ถูกตอ้งของขอ้มลูให ้หากเกดิขอ้ผดิพลาด ระบบจะแจง้ใหท้ราบ  
กรณีถอนรายวิชา 

3.3.5 ระบุวธิลีงทะเบยีนเป็น “Drop” ในรายวชิา, ตอน ทีต่อ้งการถอนรายวชิา 
3.3.6 กดปุ่ ม “บนัทึก” เพื่อท าการบนัทกึขอ้มลูรายวชิาทีต่อ้งการถอน หากเกดิขอ้ผดิพลาด   

ระบบจะแจง้ใหท้ราบ 
3.3.7 วชิาทีไ่ดถ้อนออกไป ขอ้มลูรายวชิา, ตอน ทีถ่อน จะแสดงเป็นสแีดงทีช่ื่อวชิา 

3.4  ระบบจะท าการคดิค่าธรรมเนียมการศกึษา เตรยีมไวใ้หน้ิสติช าระเงนิ  
3.5  นิสติสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบยีนไดจ้าก Tab  ผลการลงทะเบยีน  (ตอ้งตรวจสอบทุกครัง้ทีล่งทะเบยีนเรยีน) 

4 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศกึษา 
4.1 จากหน้าจอการลงทะเบยีนทางอนิเทอรเ์นต ดงัรปูที ่7 
4.2 เมื่อกดปุ่ ม  “บนัทึก”  จากนัน้รอจนระบบกลบัมาทีห่น้าจอการลงทะเบยีนดงัเดมิ ปุ่ ม “ช าระเงิน” จะปรากฎขึน้

เพื่อใหน้ิสติกดยนืยนัการช าระเงนิ 
4.3 กดปุ่ ม  “ช าระเงิน”  เพื่อท าการหกัเงนิจากบญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์(มหาชน) ทีน่ิสติแจง้เลขทีบ่ญัชไีว ้
4.4 ผลของหกัเงนิจากบญัชธีนาคาร  จะปรากฏดงัรปูท่ี 8  เช่น  
4.5 กรณีหกัเงนิจากบญัชธีนาคารไดส้ าเรจ็ จะขึน้ขอ้ความ  “ช าระเงินเรียบรอ้ย” 
4.6 กรณีเงนิในบญัชธีนาคารไม่พอส าหรบัหกัเงนิ จะขึน้ขอ้ความ  “จ านวนเงินในบญัชีธนาคาร ไมพ่อส าหรบั   

การหกัเงิน” 
4.7 กรณีนิสติไม่ไดก้ดปุ่ ม “บนัทกึ”  จะขึน้ขอ้ความ  “Duplicate”   ใหก้ลบัมากดปุ่ ม “บนัทกึ” และปุ่ ม “ช าระเงนิ” 
4.8 หากมขีอ้ความอื่นๆ ปรากฏนอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ใหต้ดิต่อ     

ระดบัปริญญาตรี   โปรดตดิต่อสว่นสง่เสรมิและบรกิารการศกึษา โทร.0-2695-5718 หรอื   
                                        โทร. 0-2695-5720            
ระดบับณัฑิตศึกษา  โปรดตดิต่อบณัฑติวทิยาลยั    โทร. 0-2664-1000 ต่อ 15730 , 12429 

เพื่อด าเนินการแกไ้ขต่อไป  
 

 โปรดแจ้งข้อความทีป่รากฏทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษแก่เจ้าหน้าที่ และกรุณาตดิต่อภายในช่วงเวลา
ลงทะเบียน หากเกนิช่วงลงทะเบยีนไปแล้ว ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบปัญหาตามข้อความทีป่รากฏใน
หน้าจอได้    
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  รปูท่ี 8 

 
   

 นิสติสามารถตรวจสอบผลการช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาไดจ้าก Tab ผลการลงทะเบยีน โดยดทูีบ่รรทดั 
“ช าระแลว้” หากมยีอดเงนิขึน้เท่ากบัค่าธรรมเนียมการศกึษา แสดงว่านิสติช าระเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษา
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
   โปรดตรวจสอบการช าระเงินทุกครัง้หลงัลงทะเบียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หาก    
              นิสิตไม่ช าระเงินภายในช่วงการลงทะเบียนเพ่ิม-ลด นิสิตจะต้องติดต่อช าระเงินค่าธรรมเนียม  
              การศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั และจะมีค่าปรบัการลงทะเบียนลา่ช้า วนัละ 30 บาท  
 

------------------------------------------------------- 
 
 

      ทุกภาคการศึกษาเมือ่นิสิตไดล้งทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอ้ยแลว้  

            นิสิตจะต้องเข้าไปตรวจสอบโครงสรา้งหลกัสูตรทาง INTERNET   (https://supreme.swu.ac.th)    
            เมนูตรวจจบ เพื่อตรวจสอบวา่รายวิชาท่ีนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วนัน้ปรากฏตรงตามหมวด  
            วิชาในโครงสรา้งหลกัสูตรหรอืไม่  หากไม่ตรงให้นิสิตรีบติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา    
            เพื่อตรวจสอบและแก้ไขรายวิชาดงักล่าวให้ตรงตามหมวดวิชาในโครงสรา้งต่อไป  นิสิตจะต้อง 
            ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ก่อนจะส าเรจ็การศึกษา   
 

------------------------------------------------------- 
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แบบฟอร์มส าหรับนิสิตใช้ติดต่อ         
บัณฑติวิทยาลัย 
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แบบฟอร์มส ำหรับนิสิตติดต่อบณัฑิตวิทยำลยั 
ดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต ์http://grad.swu.ac.th/form.php 
  แบบฟอร์มออนไลน์เป็นบริการเสริมเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนิสิตบณัฑิตศึกษา นิสิตสามารถใช้บริการได้
ภายใต้เงื่อนไข ดังน้ี 
 (1) นิสิตรับผดิชอบในการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 (2) ส่งข้อมูล (submit) และพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อขอความเห็นและลายเซ็นต์จากบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
 (3) นิสิตจะได้รับอีเมล์แจ้งการส่งข้อมูลและลิ้งค์ของฟอร์ม สามารถเข้าตรวจสถานะการด าเนินการได้ 
 (4) นิสิตน าแบบฟอร์มที่มลีายเซ็นต์สมบรูณ์แล้ว มาขอรับผลการบรกิารที่บัณฑติวิทยาลยั 
 
ค าร้องท่ัวไป 
 บว 12   ค าร้องขอเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 
 บว. 09   แบบเสนอขอแต่งตั้งเป็นคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 บว. 100   แบบค าร้องทั่วไป  
 บว. 100   แบบค าร้องทั่วไป ( ช าระค่าธรรมเนียมล่าช้า/ ค่ารักษาสภาพล่าช้า/ ช าระ 
   ค่าธรรมเนียมด้วยแคชเชียร์เช็ค ) 
 บว. 100   แบบค าร้องทั่วไป ( ปริญญานิพนธ์/ สารนิพนธ์ ) 
 บว. 41   ขอให้รับรองความจ าเป็นในการลาศึกษาต่อ 
 บว. 53   การกลับเข้ารับราชการ 

งานทะเบียน 
 บว. 200   ขอเปลี่ยนสภาพนิสิต/ แผนการเรียน 
 บว. 200   แบบค าร้องขอพ้นสภาพ/ ลาพักการเรียน 
 บว. 200   แบบค าร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา 
 บว. 201   แบบค าร้องขอเพิ่มรายวิชา/ ของดเรียนรายวิชา/ ขอเรียนเกินหน่วยกิต /ขอ 
   เปลี่ยนประเภทการลง ทะเบียน 
 บว. 202  แบบค าร้องขอเปลี่ยนชื่อ/ ชื่อสกุล/ ยศ/ ที่อยู่ 
 แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษา 

เค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 บว. 410  แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 บว. 411  แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
 บว. 411  แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ 
 บว. 412  แบบรายงานผลการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 บว. 413  แบบขอออกหนังสือรับรองเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 บว. 414  แบบออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 บว. 415  แบบขอออกหนังสือเชิญอาจารย์ภายนอกมาควบคุมปริญญานิพนธ์ 
 บว. 416  แบบขอออกหนังสือเชิญอาจารย์ภายนอกมาเป็นกรรมการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 บว.417   แบบขออนุมัติเชิญอาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยมาเป็นกรรมการสอบเค้าโครง  
   ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 

81



  
รายงานความก้าวหน้า 
 บว. 420  แบบรายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์ 

การสอบปากเปล่า 

 บว. 430  แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
 บว. 430  แบบขออนุมัติของแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ 
 บว. 431  แบบเสนอตรวจรูปแบบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 บว. 432  แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านสังคมศาสตร์  
   พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
 บว. 432  แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ในสาขาด้านในสาขาด้าน 
   วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 บว. 432  แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และ 
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 บว. 432  แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ในสาขาด้านสังคมศาสตร์  
   พฤติกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 

การตีพิมพ์ผลงาน 
 บว. 691  แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 
 บว. 692  แบบยอมรับการตีพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท 

ตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 

 บว. 440  แบบฟอร์มตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บัณฑิตวิทยาลัย   
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แบบค าร้องขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต 

 (ส าหรับนิสิตใหม่รหัส 59 เป็นต้นไป) แบบค าร้องขอท าบัตรประจ าตัวนิสิต 

เอกสารรับรอง การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 เอกสารรับรอง การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
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ทุนนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 
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ทุนนิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 
     
 

    นิสิตที่สนใจขอรับทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถสมัครผ่านระบบ
การจัดการทุนฯ (e-Grants) http://egrants.grad.swu.ac.th/ ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในประกาศฯ และสามารถดูประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิต
วิทยาลัยพร้อมรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่  http://grad.swu.ac.th/TH/AboutUs/
ประเภททุน-แบบฟอร์ม 
 

 

 
 
 
 
 

หากมีขอ้สงสยัประการใด หรอืตอ้งการขอ้มลูเพิ่มเติม 

ติดตอ่ไดท่ี้ผูป้ระสานงานทนุบณัฑิตวิทยาลยั 

นางสาวพรรษกร สระโกฏิ 

เบอรต์ิดต่อ 02-649-500 ต่อ 15644 

E-mail : phatsakorn@g.swu.ac.th 
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กฎหมาย/ประกาศที่นิสิตควรทราบเกี่ยวกับ
การเรียนระดับบณัฑิตศึกษา 
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พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางาน

เขาดวยกัน  โดยไดมีการกําหนดคําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ 
หรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

“ขอมูลคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูล  ขอความ  คําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใดบรรดา 
ที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได  และใหหมายความรวมถึง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของระบบ
คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

“ผูใหบริการ”  หมายความวา 
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดย

ประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร   ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  หรือ
ในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 
 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 

 

มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ  
ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไว
ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร  และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น
มิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย  ทําลาย  แกไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน  ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ  เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ของผูอื่นถูกระงับ  ชะลอ  ขัดขวาง  หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปด
หรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว  อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของ
บุคคลอื่นโดยปกติสุข  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐ 
(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน  ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือ 

ในภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  และปรับไมเกิน 
สองแสนบาท  

(๒) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร  หรือระบบ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ   หรือการบริการสาธารณะ  หรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
ระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงสิบหาป  และ
ปรับต้ังแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท   

ถาการกระทําความผิดตาม  (๒)  เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
สิบปถึงย่ีสิบป 

89



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําส่ังที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเคร่ืองมือ
ในการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  หรือ
มาตรา  ๑๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔ ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 

(๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน 

(๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด  ๆ  อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ   ที่มีลักษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได  

(๕) เผยแพรหรือสงตอซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตาม  (๑)   
(๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๔ 
ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน  ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตาม 
มาตรา  ๑๔ 

มาตรา ๑๖ ผู ใดนําเข าสู ระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่ วไปอาจเข าถึ งได ซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น  และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางข้ึน  ตัดตอ  เติม 
หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้น
เสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือไดรับความอับอาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เปนการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต  ผูกระทําไมมีความผิด 
ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 
ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอนรองทุกข  ใหบิดา  มารดา  คูสมรส  หรือ

บุตรของผูเสียหายรองทุกขได  และใหถือวาเปนผูเสียหาย 
มาตรา ๑๗ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย  และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดข้ึนหรือ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ  หรือ 

(๒) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว  และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 

จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
 

หมวด  ๒ 
พนักงานเจาหนาที ่

 

 

มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึ่ง
อยางใด  ดังตอไปนี้  เฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด
และหาตัวผูกระทําความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้มาเพื่อใหถอยคํา  สงคําชี้แจงเปนหนังสือ  หรือสงเอกสาร  ขอมูล  หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูในรูปแบบ
ที่สามารถเขาใจได 

(๒) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารผานระบบ
คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ส่ังใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา  ๒๖  หรือที่อยู
ในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาที่  

(๔) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  จากระบบคอมพิวเตอร 
ที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรนั้นยัง
มิไดอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ 

(๕) ส่ังใหบุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณที่ใชเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร  สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  
หรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด  หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ที่เกี่ยวของเทาที่จําเปนใหดวยก็ได 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๗) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  หรือส่ังใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
เขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร  ทําการถอดรหัสลับ  หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ใน
การถอดรหัสลับดังกลาว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปนเฉพาะเพื่อประโยชนในการทราบรายละเอียด
แหงความผิดและผูกระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙ การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามคํารอง  ทั้งนี้  คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เหตุที่ตองใชอํานาจ  ลักษณะของการกระทํา
ความผิด  รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด  เทาที่สามารถ 
จะระบุได  ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีคําส่ังอนุญาตแลว  กอนดําเนินการตามคําส่ังของศาล  ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มอบให
เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน  แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครอง
เคร่ืองคอมพิวเตอรอยู  ณ  ที่นั้น  ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได 

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  (๔) (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาลที่มีเขตอํานาจ
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ  เพื่อเปนหลักฐาน 

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของ
เจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๑๘  (๘)  นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ
อายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลวพนักงานเจาหนาที่จะ
ส่ังยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได  ในกรณีจําเปนที่ตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น  ใหย่ืนคํารอง 
ตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได  แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือ
หลายคร้ังรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน  เมื่อหมดความจําเปนที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว  พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 
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หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการทําใหแพรหลาย 

ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในภาคสอง  
ลักษณะ  ๑  หรือลักษณะ  ๑/๑  แหงประมวลกฎหมายอาญา  หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  พนักงานเจาหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคํารอง
พรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลที่มี เขตอํานาจขอใหมี คําส่ังระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรนั้นได 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง  ให 
พนักงานเจาหนาที่ทําการระงับการทําใหแพรหลายนั้นเอง  หรือส่ังใหผูใหบริการระงับการทําให
แพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา  ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําส่ังไมพึง
ประสงครวมอยูดวย  พนักงานเจาหนาที่อาจย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหมีคําส่ังหาม
จําหนายหรือเผยแพร  หรือส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช  ทําลาย  
หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได  หรือจะกําหนดเง่ือนไขในการใช  มีไวในครอบครอง  หรือ 
เผยแพรชุดคําส่ังไมพึงประสงคดังกลาวก็ได 

ชุดคําส่ังไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําส่ังที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร  หรือ
ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังอื่นเกิดความเสียหาย   ถูกทําลาย  ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ขัดของ  หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําส่ังที่กําหนดไว  หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ทั้งนี้  เวนแตเปนชุดคําส่ังที่มุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําส่ังดังกลาวขางตน  ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ใหแกบุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ  หรือเปนการกระทําตามคําส่ังหรือที่ไดรับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป   หรือปรับไมเกิน 
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

93



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๒๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ
ผูใชบริการ  ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ขอมูล  ขอมูลคอมพิวเตอร  หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่
ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได  แตตองเปนชนิดที่มิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ  
มีคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบประการอื่น 

มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร  แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะส่ังใหผูใหบริการ
ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได 

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ
นับต้ังแตเร่ิมใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับต้ังแตการใชบริการสิ้นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร  และเมื่อใด  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังตามมาตรา  ๑๘  

หรือมาตรา  ๒๐  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลตามมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท  
และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๒๘ การแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู
และความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกข
หรือรับคํากลาวโทษ  และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ในการจับ   ควบคุม   คน  การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  บรรดาที่เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกัน
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบั ติหนาที่   พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล 
ซ่ึงเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปน

สวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย  หากมีผูกระทําดวยประการใด  ๆ  ใหระบบ

คอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําส่ังท่ีกําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําส่ังท่ีกําหนดไว  หรือ 

ใชวิธีการใด  ๆ  เขาลวงรูขอมูล  แกไข  หรือทําลายขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ  หรือ 

ใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร  ยอมกอใหเกิด 

ความเสียหาย  กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของรัฐ  รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรม 

อันดีของประชาชน  สมควรกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว  จึงจํา เปน 

ตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด

ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับ

สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

สองแสนบาท 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดลักษณะและวิธีการส่ง  รวมทั้งลักษณะและปริมาณของ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ  

และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘   
หรือมาตรา  ๑๑  เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษา 

ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  

หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่

สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง

สองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์

หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาท
ถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า  แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น 

ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๒/๑ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  เป็นเหตุให้เกิดอันตราย

แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  โดยมิได้มีเจตนาฆ่า  แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น

ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้าของมาตรา  ๑๓  

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทํา

ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา

ความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  หรือมาตรา  ๑๑   
หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือต้องรับผิดตามมาตรา  ๑๒  

วรรคสองหรือวรรคสี่  หรือมาตรา  ๑๒/๑  ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญา

ตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นด้วย  ก็เฉพาะเม่ือตนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้น 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา

ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม  หรือต้องรับผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคสองหรือวรรคสี่  หรือมาตรา  ๑๒/๑  ผู้จําหน่าย 

หรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  และตามวรรคสาม
หรือวรรคสี่ด้วย  ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) โดยทุจริต  หรือโดยหลอกลวง  นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน

หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย

แก่ประชาชน  อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการที่น่าจะเกิด 

ความเสียหายต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความม่ันคง 

ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ  หรือก่อให้เกิด

ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  อันเป็นความผิดเก่ียวกับความม่ันคง

แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเข้ าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  ที่ มีลักษณะอันลามกและข้อมูล 

คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม  (๑)  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  (๑)  มิได้กระทําต่อประชาชน  แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใด

บุคคลหน่ึง  ผู้กระทํา  ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  

หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้เป็นความผิดอันยอมความได้” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ  ยินยอม  หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิด

ตามมาตรา  ๑๔  ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิด

ตามมาตรา  ๑๔ 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดข้ันตอนการแจ้งเตือน  การระงับการทําให้แพร่หลายของ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์  และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง  ผู้นั้นไม่ต้อง
รับโทษ” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น  และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น  ตัดต่อ  เติม  หรือดัดแปลง 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด  โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง  ถูกดูหม่ิน  

ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําต่อภาพของผู้ตาย  และการกระทํานั้นน่าจะทําให้บิดา  

มารดา  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง  ถูกดูหม่ิน  หรือถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  

ผู้กระทําต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็น

การติชมด้วยความเป็นธรรม  ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทํา  ผู้กระทําไม่มีความผิด 

ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้ 

ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์  ให้บิดา  มารดา  คู่สมรส  

หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้  และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย” 

มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖/๑  และมาตรา  ๑๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา ๑๖/๑ ในคดีความผิดตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๖  ซึ่งมีคําพิพากษาว่าจําเลย 

มีความผิด  ศาลอาจสั่ง 
(๑) ให้ทําลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว 

(๒) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่คําพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  หรือสื่ออื่นใด  ตามที่ศาลเห็นสมควร  โดยให้จําเลยเป็นผู้ชําระค่าโฆษณา 

หรือเผยแพร่ 

(๓) ให้ดําเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํา

ความผิดนั้น 

มาตรา ๑๖/๒ ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ทําลาย

ตามมาตรา  ๑๖/๑  ผู้นั้นต้องทําลายข้อมูลดังกล่าว  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ 

ในมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๖  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๗/๑  ในหมวด  ๑  ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๗/๑ ความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๑๖/๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๗  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง

มีอํานาจเปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจํานวนสามคนซึ่งคนหน่ึงต้องเป็น

พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับ 

ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกัน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้ตอ้งหาไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้เร่ิมนับอายุความในการฟ้องคดีใหม่

นับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี 

เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณีที่มีการร้องขอตามวรรคสอง  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  เฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็น

หลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด 
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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมาเพื่อให้ถ้อยคํา   
ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่งเอกสาร  ข้อมูล  หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ 

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์

หรือจากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา  ๒๖  หรือที่อยู่ 

ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน 

(๔) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี 

เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครอง

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  

ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด  อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ 

การกระทําความผิด  หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ที่เก่ียวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได้ 

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด  หรือสั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการเข้ารหัสลับ

ของข้อมูลคอมพิวเตอร์  ทําการถอดรหัสลับ  หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ

ดังกล่าว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียด

แห่งความผิดและผู้กระทําความผิด 

เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา  ในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์   
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทําความผิด   
หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น  พนักงานสอบสวน 

อาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงดําเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได้  หรือหากปรากฏข้อเท็จจริง

ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 

รีบรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป 

ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ดําเนินการ 

ตามคําร้องขอโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ  หรือภายในระยะเวลาที่พนักงาน
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หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เจ้าหน้าที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร  ต้องได้รับอนุญาต

จากพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้  รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ 

ที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้ 

มาตรา ๑๙ การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

ตามคําร้อง  ทั้งนี้  คําร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอย่างหน่ึง

อย่างใดอันเป็นความผิด  เหตุที่ต้องใช้อํานาจ  ลักษณะของการกระทําความผิด  รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์

ที่ใช้ในการกระทําความผิดและผู้กระทําความผิด  เท่าที่สามารถจะระบุได้  ประกอบคําร้องด้วย  ในการพิจารณา

คําร้องให้ศาลพิจารณาคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตแล้ว  ก่อนดําเนินการตามคําสั่งของศาล  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสําเนา

บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําให้ต้องใช้อํานาจตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มอบให้เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน  แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่  

ณ  ที่นั้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสําเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันที 

ที่กระทําได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  

ส่งสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแห่งการดําเนินการให้ศาลที่มีเขตอํานาจภายใน 

สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดําเนินการ  เพื่อเป็นหลักฐาน 

การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือมีเหตุอันควร 

เชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด  และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจําเป็น 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๑๘  (๘)  นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัด
มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึด 

หรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้  ในกรณีจําเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น  ให้ย่ืนคําร้องต่อศาลที่มี

เขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้  แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง

รวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน  เม่ือหมดความจําเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  ดังต่อไปนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่

โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มี

คําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

(๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว้

ในภาค  ๒  ลักษณะ  ๑  หรือลักษณะ  ๑/๑  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

(๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาได้ร้องขอ 

ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์

จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่ง

ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้  ทั้งนี้  ให้นําบทบัญญัติ

ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองข้ึนคณะหนึ่ง 

หรือหลายคณะ  แต่ละคณะให้มีกรรมการจํานวนเก้าคนซึ่งสามในเก้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชน 

ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านสื่อสารมวลชน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้อง  และให้กรรมการ

ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

การดําเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์

นั้นเองหรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้  ทั้งนี้  ให้รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  ระยะเวลา  และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรือ 

ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยคํานึงถึงพัฒนาการ

ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน  พนักงานเจ้าหน้าที่จะย่ืนคําร้องตามวรรคหนึ่งไปก่อนที่จะได้รับ

ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะย่ืนคําร้องตามวรรคสองไปก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องรายงาน 

ให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” 
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มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหน่ึงหมายถึงชุดคําสั่งที่ มีผลทําให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์   
หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย  ถูกทําลาย  ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  

ขัดข้องหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคําสั่ง  หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  เว้นแต่ 

เป็นชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ที่อาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้  รัฐมนตรี 

อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อ  ลักษณะ  หรือรายละเอียดของชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ 

ซึ่งอาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕   
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการท่ีได้มา

ตามมาตรา  ๑๘  ให้แก่บุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทําเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระทําความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง   
หรือเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เ ก่ียวกับการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

หรือกับพนักงานสอบสวนในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  โดยมิชอบ   
หรือเป็นการกระทําตามคําสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  

หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
ผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูล

ของผู้ใช้บริการ  ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลของ

ผู้ใช้บริการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา  ๑๘  และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อ 

ผู้หนึ่งผู้ใด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ข้อมูล  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ให้อ้างและรับฟังเป็น

พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วย 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การสืบพยานได้  แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ  มีคําม่ันสัญญา  ขู่เข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบ
ประการอื่น” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  แต่ในกรณีจําเป็น  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใด

เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

และเฉพาะคราวก็ได้” 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ในการกําหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้องคํานึงถึงภาระหน้าที่  ความรู้ความเชี่ยวชาญ   
ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจํานวนมาก  

คุณภาพของงาน  และการดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 

ในกระบวนการยุติธรรมด้วย” 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๓๑ ค่าใช้จ่ายในเร่ืองดังต่อไปนี้  รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี

กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๑) การสืบสวน  การแสวงหาข้อมูล  และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) การดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึง  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  และมาตรา  ๒๐ 

(๓) การดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๒๐ บรรดาระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง 

ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ต้อง

ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้  ใช้บังคับ 
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ   

มาตรา ๒๑ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  ซึ่งมีรูปแบบการกระทําความผิดที่มีความซับซ้อนมากข้ึน
ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยท่ีมีการจัดต้ังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งมีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  รวมทั้ง 
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย  กําหนดฐานความผิดขึ้นใหม่  และแก้ไข
เพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม  รวมทั้งบทกําหนดโทษของความผิดดังกล่าว  การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์
ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ตลอดจนกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติ 
ลิขสิทธิ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 
 
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์ 
 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม

ของรัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
มำตรำ ๔  ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“ผู้สร้ำงสรรค์” หมำยควำมว่ำ ผู้ท ำหรือผู้ก่อให้เกิดงำนสร้ำงสรรค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

ที่เป็นงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
“ลิขสิทธิ์” หมำยควำมว่ำ สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะท ำกำรใด ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้

เกี่ยวกับงำนที่ผู้สร้ำงสรรค์ได้ท ำข้ึน 
“วรรณกรรม” หมำยควำมว่ำ งำนนิพนธ์ที่ท ำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสำร สิ่งเขียน 

สิ่งพิมพ์ ปำฐกถำ เทศนำ ค ำปรำศรัย สุนทรพจน์ และให้หมำยควำมรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 
“โปรแกรมคอมพิวเตอร์” หมำยควำมว่ำ ค ำสั่ง ชุดค ำสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดที่น ำไปใช้กับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท ำงำนหรือเพื่อให้ได้รับผลอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  ทั้งนี้ 
ไม่ว่ำจะเป็นภำษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด 

“นำฏกรรม” หมำยควำมว่ำ งำนเกี่ยวกับกำรร ำ กำรเต้น กำรท ำท่ำ หรือกำรแสดงที่
ประกอบขึ้นเป็นเรื่องรำว และให้หมำยควำมรวมถึงกำรแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย 

                                                 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๑/ตอนท่ี ๕๙ ก/หน้ำ ๑/๒๑ ธันวำคม ๒๕๓๗ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

“ศิลปกรรม” หมำยควำมว่ำ งำนอันมีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) งำนจิตรกรรม ได้แก่ งำนสร้ำงสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือ
สิ่งอ่ืน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกัน ลงบนวัสดุอย่ำงเดียวหรือหลำยอย่ำง 

(๒) งำนประติมำกรรม ได้แก่ งำนสร้ำงสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมำตรที่สัมผัสและ
จับต้องได ้

(๓) งำนภำพพิมพ์ ได้แก่ งำนสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกรรมวิธีทำงกำรพิมพ์ และ
หมำยควำมรวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรพิมพ์ด้วย 

(๔) งำนสถำปัตยกรรม ได้แก่ งำนออกแบบอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง งำนออกแบบ
ตกแต่งภำยในหรือภำยนอก ตลอดจนบริเวณของอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง หรือกำรสร้ำงสรรค์
หุ่นจ ำลองของอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำง 

(๕) งำนภำพถ่ำย ได้แก่ งำนสร้ำงสรรค์ภำพที่เกิดจำกกำรใช้เครื่องมือบันทึกภำพ
โดยให้แสงผ่ำนเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้ำงด้วยน้ ำยำซึ่งมีสูตรเฉพำะ หรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ 
อันท ำให้เกิดภำพข้ึน หรือกำรบันทึกภำพโดยเครื่องมือหรือวิธีกำรอย่ำงอ่ืน 

(๖) งำนภำพประกอบ แผนที่ โครงสร้ำง ภำพร่ำง หรืองำนสร้ำงสรรค์รูปทรงสำมมิติ
อันเกี่ยวกับภูมิศำสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยำศำสตร์ 

(๗) งำนศิลปประยุกต์ ได้แก่ งำนที่น ำเอำงำนตำม (๑) ถึง (๖) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืน นอกเหนือจำกกำรชื่นชมในคุณค่ำของตัวงำนดังกล่ำวนั้น 
เช่น น ำไปใช้สอย น ำไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้หรือน ำไปใช้เพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ 

ทั้งนี้ ไม่ว่ำงำนตำม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณค่ำทำงศิลปะหรือไม่ และให้หมำยควำม
รวมถึงภำพถ่ำยและแผนผังของงำนดังกล่ำวด้วย 

“ดนตรีกรรม” หมำยควำมว่ำ งำนเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง
ไม่ว่ำจะมีท ำนองและค ำร้องหรือมีท ำนองอย่ำงเดียว และให้หมำยควำมรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิ
เพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสำนแล้ว 

“โสตทัศนวัสดุ” หมำยควำมว่ำ งำนอันประกอบด้วยล ำดับของภำพโดยบันทึกลงใน
วัสดุไม่ว่ำจะมีลักษณะอย่ำงใด อันสำมำรถท่ีจะน ำมำเล่นซ้ ำได้อีก โดยใช้เครื่องมือที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
ใช้วัสดุนั้น และให้หมำยควำมรวมถึงเสียงประกอบงำนนั้นด้วย ถ้ำมี 

“ภำพยนตร์” หมำยควำมว่ำ โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยล ำดับของภำพ ซึ่ง
สำมำรถน ำออกฉำยต่อเนื่องได้อย่ำงภำพยนตร์หรือสำมำรถบันทึกลงบนวัสดุอ่ืน เพ่ือน ำออกฉำย
ต่อเนื่องได้อย่ำงภำพยนตร์ และให้หมำยควำมรวมถึงเสียงประกอบภำพยนตร์นั้นด้วย ถ้ำมี 

“สิ่งบันทึกเสียง” หมำยควำมว่ำ งำนอันประกอบด้วยล ำดับของเสียงดนตรี เสียง
กำรแสดง หรือเสียงอ่ืนใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่ำจะมีลักษณะใด ๆ อันสำมำรถท่ีจะน ำมำเล่นซ้ ำได้
อีกโดยใช้เครื่องมือที่จ ำเป็นส ำหรับกำรใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้มิให้หมำยควำมรวมถึงเสียงประกอบ
ภำพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่ำงอ่ืน 

“นักแสดง” หมำยควำมว่ำ ผู้แสดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักร ำ และผู้ซึ่งแสดง
ท่ำทำง ร้อง กล่ำว พำกย์ แสดงตำมบทหรือในลักษณะอ่ืนใด 

112



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

“งำนแพร่เสียงแพร่ภำพ” หมำยควำมว่ำ งำนที่น ำออกสู่สำธำรณชนโดยกำรแพร่
เสียงทำงวิทยุกระจำยเสียง กำรแพร่เสียงและหรือภำพทำงวิทยุโทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่ำงอ่ืนอัน
คล้ำยคลึงกัน 

“ท ำซ้ ำ” หมำยควำมรวมถึง คัดลอกไม่ว่ำโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ท ำส ำเนำ 
ท ำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภำพ หรือบันทึกเสียงและภำพ จำกต้นฉบับ จำกส ำเนำ หรือจำกกำร
โฆษณำในส่วนอันเป็นสำระส ำคัญ  ทั้งนี้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ส ำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้หมำยควำมถึง คัดลอกหรือท ำส ำเนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำกสื่อบันทึกใด ไม่ว่ำด้วย
วิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสำระส ำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นกำรจัดท ำงำนขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือ
บำงส่วน 

“ดัดแปลง” หมำยควำมว่ำ ท ำซ้ ำโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือ
จ ำลองงำนต้นฉบับในส่วนอันเป็นสำระส ำคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นกำรจัดท ำงำนขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ไม่ว่ำ
ทั้งหมดหรือบำงส่วน 

(๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ให้หมำยควำมรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูป
วรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดล ำดับใหม่ 

(๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้หมำยควำมรวมถึง ท ำซ้ ำโดยเปลี่ยน
รูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็นสำระส ำคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็น
กำรจัดท ำข้ึนใหม ่

(๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับนำฏกรรม ให้หมำยควำมรวมถึง เปลี่ยนงำนที่มิใช่นำฏกรรมให้
เป็นนำฏกรรม หรือเปลี่ยนนำฏกรรมให้เป็นงำนที่มิใช่นำฏกรรม  ทั้งนี้ ไม่ว่ำในภำษำเดิมหรือต่ำง
ภำษำกัน 

(๔) ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมำยควำมรวมถึง เปลี่ยนงำนที่เป็นรูปสองมิติ
หรือสำมมิติ ให้เป็นรูปสำมมิติหรือสองมิติ หรือท ำหุ่นจ ำลองจำกงำนต้นฉบับ 

(๕) ในส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ให้หมำยควำมรวมถึง จัดล ำดับเรียบเรียงเสียง
ประสำนหรือเปลี่ยนค ำร้องหรือท ำนองใหม่ 

“เผยแพร่ต่อสำธำรณชน” หมำยควำมว่ำ ท ำให้ปรำกฏต่อสำธำรณชน โดยกำรแสดง 
กำรบรรยำย กำรสวด กำรบรรเลง กำรท ำให้ปรำกฏด้วยเสียงและหรือภำพ กำรก่อสร้ำง กำรจ ำหน่ำย 
หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งงำนท่ีได้จัดท ำขึ้น 

“กำรโฆษณำ” หมำยควำมว่ำ กำรน ำส ำเนำจ ำลองของงำนไม่ว่ำในรูปหรือลักษณะ
อย่ำงใดที่ท ำขึ้นโดยควำมยินยอมของผู้สร้ำงสรรค์ออกจ ำหน่ำย โดยส ำเนำจ ำลองนั้นมีปรำกฏต่อ
สำธำรณชนเป็นจ ำนวนมำกพอสมควรตำมสภำพของงำนนั้น แต่ทั้งนี้ไม่หมำยควำมรวมถึง กำรแสดง
หรือกำรท ำให้ปรำกฏซึ่งนำฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภำพยนตร์ กำรบรรยำยหรือกำรปำฐกถำ 
ซึ่งวรรณกรรม กำรแพร่เสียงแพร่ภำพเกี่ยวกับงำนใด กำรน ำศิลปกรรมออกแสดงและกำรก่อสร้ำง
งำนสถำปัตยกรรม 

“ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ”๒ หมำยควำมว่ำ ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้ำงสรรค์ งำนสร้ำงสรรค์ 
นักแสดง กำรแสดง เจ้ำของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลำและเงื่อนไขกำรใช้งำนอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจน

                                                 
๒ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ตัวเลขหรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่ำว โดยข้อมูลเช่นว่ำนี้ติดอยู่หรือปรำกฏเกี่ยวข้องกับงำนอันมีลิขสิทธิ์
หรือสิ่งบันทึกกำรแสดง 

“มำตรกำรทำงเทคโนโลยี”๓ หมำยควำมว่ำ เทคโนโลยีที่ออกแบบมำเพ่ือป้องกันกำร
ท ำซ้ ำหรือควบคุมกำรเข้ำถึงงำนอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกกำรแสดง โดยเทคโนโลยีเช่นว่ำนี้ได้น ำมำใช้
กับงำนอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกกำรแสดงนั้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

“กำรหลบเลี่ยงมำตรกำรทำงเทคโนโลยี”๔ หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำด้วยประกำรใด ๆ 
ที่ท ำให้มำตรกำรทำงเทคโนโลยีไม่เกิดผล 

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ และให้หมำยควำมรวมถึง
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทำงปัญญำมอบหมำยด้วย 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรลิขสิทธิ์ 
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กบัออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 
ลิขสิทธิ์ 

   
 

ส่วนที่ ๑ 
งำนอันมีลิขสิทธิ์ 
   

 
มำตรำ ๖  งำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ได้แก่งำนสร้ำงสรรค์ประเภท

วรรณกรรม นำฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภำพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งำนแพร่เสียง
แพร่ภำพ หรืองำนอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยำศำสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้ำงสรรค์ไม่ว่ำ
งำนดังกล่ำวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่ำงใด 

กำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงควำมคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือ
วิธีใช้หรือท ำงำน หรือแนวควำมคิด หลักกำร กำรค้นพบ หรือทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์ หรือคณิตศำสตร์ 

 
มำตรำ ๗  สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่ำเป็นงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “มำตรกำรทำงเทคโนโลยี” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “กำรหลบเลี่ยงมำตรกำรทำงเทคโนโลยี” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) ข่ำวประจ ำวัน และข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่ำวสำรอันมิใช่งำนใน
แผนกวรรณคดี แผนกวิทยำศำสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

(๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมำย 
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง ค ำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง 

ทบวง กรม หรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น 
(๔) ค ำพิพำกษำ ค ำสั่ง ค ำวินิจฉัย และรำยงำนของทำงรำชกำร 
(๕) ค ำแปลและกำรรวบรวมสิ่งต่ำง ๆ ตำม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือ

หน่วยงำนอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดท ำขึ้น 
 

ส่วนที่ ๒ 
กำรได้มำซึ่งลิขสิทธิ์ 
   

 
มำตรำ ๘  ให้ผู้สร้ำงสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงำนที่ตนได้สร้ำงสรรค์ขึ้นภำยใต้เงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ยังไม่ได้มีกำรโฆษณำงำน ผู้สร้ำงสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชำติไทยหรืออยู่

ในรำชอำณำจักรหรือเป็นผู้มีสัญชำติหรืออยู่ในประเทศที่เป็นภำคีแห่งอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภำคีอยู่ด้วย ตลอดระยะเวลำหรือเป็นส่วนใหญ่ในกำรสร้ำงสรรค์งำนนั้น 

(๒) ในกรณีที่ได้มีกำรโฆษณำงำนแล้ว กำรโฆษณำงำนนั้นในครั้งแรกได้กระท ำขึ้นใน
รำชอำณำจักรหรือในประเทศที่เป็นภำคีแห่งอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็น
ภำคีอยู่ด้วย หรือในกรณีที่กำรโฆษณำครั้งแรกได้กระท ำนอกรำชอำณำจักรหรือในประเทศอ่ืนที่ไม่เป็น
ภำคีแห่งอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภำคีอยู่ด้วย หำกได้มีกำรโฆษณำงำน
ดังกล่ำวในรำชอำณำจักรหรือในประเทศที่เป็นภำคีแห่งอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภำคีอยู่ด้วยภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้มีกำรโฆษณำครั้งแรก หรือผู้สร้ำงสรรค์
เป็นผู้มลีักษณะตำมท่ีก ำหนดไว้ใน (๑) ในขณะที่มีกำรโฆษณำงำนครั้งแรก 

ในกรณีที่ผู ้สร้ำงสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชำติไทย ถ้ำผู ้สร้ำงสรรค์เป็นนิติบุคคล 
นิติบุคคลนั้นต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย  

 
มำตรำ ๙  งำนที่ผู้สร้ำงสรรค์ได้สร้ำงสรรค์ขึ้นในฐำนะพนักงำนหรือลูกจ้ำง ถ้ำมิได้

ท ำเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้ลิขสิทธิ์ในงำนนั้นเป็นของผู้สร้ำงสรรค์ แต่นำยจ้ำงมีสิทธิน ำ
งำนนั้นออกเผยแพร่ต่อสำธำรณชนได้ตำมท่ีเป็นวัตถุประสงค์แห่งกำรจ้ำงแรงงำนนั้น 

 
มำตรำ ๑๐  งำนที่ผู้สร้ำงสรรค์ได้สร้ำงสรรค์ขึ้นโดยกำรรับจ้ำงบุคคลอ่ืน ให้ผู้ว่ำจ้ำง

เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงำนนั้น เว้นแต่ผู้สร้ำงสรรค์และผู้ว่ำจ้ำงจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
 
มำตรำ ๑๑  งำนใดมีลักษณะเป็นกำรดัดแปลงงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัติ

นี้โดยได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงำนที่ได้ดัดแปลงตำม
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัตินี้  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้ำของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงำนของผู้สร้ำงสรรค์
เดิมที่ถูกดัดแปลง 

 
มำตรำ ๑๒  งำนใดมีลักษณะเป็นกำรน ำเอำงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

มำรวบรวมหรือประกอบเข้ำกันโดยได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ หรือเป็นกำรน ำเอำข้อมูล
หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสำมำรถอ่ำนหรือถ่ำยทอดได้โดยอำศัยเครื่องกลหรืออุปกรณ์อ่ืนใดมำรวบรวมหรือ
ประกอบเข้ำกัน หำกผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ำกันได้รวบรวมหรือประกอบเข้ำกันซึ่งงำนดังกล่ำว
ขึ้นโดยกำรคัดเลือกหรือจัดล ำดับในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนงำนของบุคคลอ่ืน ให้ผู้ที่ได้รวบรวมหรือ
ประกอบเข้ำกันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงำนที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ำกันตำมพระรำชบัญญัตินี้  แต่ทั้งนี้ 
ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้ำของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงำน หรือข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนใด ของผู้สร้ำงสรรค์
เดิมที่ถูกน ำมำรวบรวมหรือประกอบเข้ำกัน 

 
มำตรำ ๑๓  ให้น ำมำตรำ ๘ มำตรำ ๙ และมำตรำ ๑๐ มำใช้บังคับแก่กำรมีลิขสิทธิ์

ตำมมำตรำ ๑๑ หรือมำตรำ ๑๒ โดยอนุโลม 
 
มำตรำ ๑๔  กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนอ่ืนใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อม

มีลิขสิทธิ์ในงำนที่ได้สร้ำงสรรค์ขึ้นโดยกำรจ้ำงหรือตำมค ำสั่งหรือในควำมควบคุมของตน เว้นแต่จะได้
ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอ่ืนเป็นลำยลักษณ์อักษร 

 
ส่วนที่ ๓ 

กำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
   

 
มำตรำ ๑๕  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ และมำตรำ ๑๔ เจ้ำของลิขสิทธิ์

ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้ 
(๑) ท ำซ้ ำหรือดัดแปลง 
(๒) เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
(๓) ให้เช่ำต้นฉบับหรือส ำเนำงำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภำพยนตร์ 

และสิ่งบันทึกเสียง 
(๔) ให้ประโยชน์อันเกิดจำกลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
(๕) อนุญำตให้ผู้ อ่ืนใช้สิทธิตำม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใด

หรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่ำวจะก ำหนดในลักษณะที่เป็นกำรจ ำกัดกำรแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ 
กำรพิจำรณำว่ำเงื่อนไขตำมวรรคหนึ่ง (๕) จะเป็นกำรจ ำกัดกำรแข่งขันโดยไม่เป็น

ธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๑๖  ในกรณีที่เจ้ำของลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ได้อนุญำตให้ผู้ใดใช้สิทธิ

ตำมมำตรำ ๑๕ (๕) ย่อมไม่ตัดสิทธิของเจ้ำของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญำตให้ผู้อื่นใช้สิทธินั้นได้ด้วย เว้นแต่ใน
หนังสืออนุญำตได้ระบุเป็นข้อห้ำมไว้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๑๗  ลิขสิทธิ์นั้นย่อมโอนให้แก่กันได้ 
เจ้ำของลิขสิทธิ์อำจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนให้แก่บุคคลอ่ืนได้ 

และจะโอนให้โดยมีก ำหนดเวลำหรือตลอดอำยุแห่งกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้ 
กำรโอนลิขสิทธิ์ตำมวรรคสองซึ่งมิใช่ทำงมรดกต้องท ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้โอน

และผู้รับโอน ถ้ำไม่ได้ก ำหนดระยะเวลำไว้ในสัญญำโอน ให้ถือว่ำเป็นกำรโอนมีก ำหนดระยะเวลำสิบปี 
 
มำตรำ ๑๘  ผู้สร้ำงสรรค์งำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงว่ำ

ตนเป็นผู้สร้ำงสรรค์งำนดังกล่ำว และมีสิทธิที่จะห้ำมมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน 
ตัดทอน ดัดแปลงหรือท ำโดยประกำรอื่นใดแก่งำนนั้นจนเกิดควำมเสียหำยต่อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณ
ของผู้สร้ำงสรรค์ และเมื่อผู้สร้ำงสรรค์ถึงแก่ควำมตำยทำยำทของผู้สร้ำงสรรค์มีสิทธิที่จะฟ้องร้อง
บังคับตำมสิทธิดังกล่ำวได้ตลอดอำยุแห่งกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์  ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่ำง
อ่ืนเป็นลำยลักษณ์อักษร 

 
ส่วนที่ ๔ 

อำยุแห่งกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
   

 
มำตรำ ๑๙  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๒๑ และมำตรำ ๒๒ ลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้

ให้มีอยู่ตลอดอำยุของผู้สร้ำงสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลำห้ำสิบปี นับแต่ผู้สร้ำงสรรค์ถึงแก่ควำมตำย 
ในกรณีท่ีมีผู้สร้ำงสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงำนดังกล่ำวให้มีอยู่ตลอดอำยุของผู้สร้ำงสรรค์ร่วม 

และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลำห้ำสิบปีนับแต่ผู้สร้ำงสรรค์ร่วมคนสุดท้ำยถึงแก่ควำมตำย 
ถ้ำผู้สร้ำงสรรค์หรือผู้สร้ำงสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ควำมตำยก่อนที่ได้มีกำรโฆษณำงำนนั้น 

ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่ำวมีอำยุห้ำสิบปีนับแต่ได้มีกำรโฆษณำเป็นครั้งแรก 
ในกรณีที่ผู้สร้ำงสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอำยุห้ำสิบปีนับแต่ผู้สร้ำงสรรค์ได้

สร้ำงสรรค์ขึ้น แต่ถ้ำได้มีกำรโฆษณำงำนนั้นในระหว่ำงระยะเวลำดังกล่ำว ให้ลิขสิทธิ์มีอำยุห้ำสิบปีนับ
แต่ได้มีกำรโฆษณำเป็นครั้งแรก 

 
มำตรำ ๒๐  งำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ที่ได้สร้ำงสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้ำงสรรค์

ใช้นำมแฝงหรือไม่ปรำกฏชื่อผู้สร้ำงสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอำยุห้ำสิบปีนับแต่ได้สร้ำงสรรค์งำนนั้นขึ้น แต่ถ้ำ
ได้มีกำรโฆษณำงำนนั้นในระหว่ำงระยะเวลำดังกล่ำว ให้ลิขสิทธิ์มีอำยุห้ำสิบปีนับแต่ได้มีกำรโฆษณำ
เป็นครั้งแรก 

ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้ำงสรรค์ ให้น ำมำตรำ ๑๙ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มำตรำ ๒๑  ลิขสิทธิ์ในงำนภำพถ่ำย โสตทัศนวัสดุ ภำพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรือ

งำนแพร่เสียงแพร่ภำพให้มีอำยุห้ำสิบปีนับแต่ได้สร้ำงสรรค์งำนนั้นขึ้น แต่ถ้ำได้มีกำรโฆษณำงำนนั้นใน
ระหว่ำงระยะเวลำดังกล่ำว ให้ลิขสิทธิ์มีอำยุห้ำสิบปีนับแต่ได้มีกำรโฆษณำเป็นครั้งแรก 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๒๒  ลิขสิทธิ์ในงำนศิลปประยุกต์ให้มีอำยุยี่สิบห้ำปีนับแต่ได้สร้ำงสรรค์งำน
นั้นขึ้น แต่ถ้ำได้มีกำรโฆษณำงำนนั้นในระหว่ำงระยะเวลำดังกล่ำว ให้ลิขสิทธิ์มีอำยุยี่สิบห้ำปีนับแต่ได้มี
กำรโฆษณำเป็นครั้งแรก 

 
มำตรำ ๒๓  ลิขสิทธิ์ในงำนที่ได้สร้ำงสรรค์ขึ้นโดยกำรจ้ำงหรือตำมค ำสั่งหรือในควำม

ควบคุมตำมมำตรำ ๑๔ ให้มีอำยุห้ำสิบปีนับแต่ได้สร้ำงสรรค์งำนนั้นขึ้น แต่ถ้ำได้มีกำรโฆษณำงำนนั้น
ในระหว่ำงระยะเวลำดังกล่ำว ให้ลิขสิทธิ์มีอำยุห้ำสิบปีนับแต่ได้มีกำรโฆษณำเป็นครั้งแรก 

 
มำตรำ ๒๔  กำรโฆษณำงำนตำมมำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๐ มำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๒ 

หรือมำตรำ ๒๓ อันเป็นกำรเริ่มนับอำยุแห่งกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ หมำยควำมถึง กำรน ำงำนออกท ำกำร
โฆษณำโดยควำมยินยอมของเจ้ำของลิขสิทธิ์ 

 
มำตรำ ๒๕  เมื่ออำยุแห่งกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ครบก ำหนดในปีใด ถ้ำวันครบก ำหนด

อำยุแห่งกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทิน หรือในกรณีที่ไม่อำจทรำบวันครบก ำหนดอำยุ
แห่งกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่แน่นอน ให้ลิขสิทธิ์ยังคงมีอยู่ต่อไปจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีนั้น 

 
มำตรำ ๒๖  กำรน ำงำนอันมีลิขสิทธิ์ออกท ำกำรโฆษณำภำยหลังจำกที่อำยุแห่งกำร

คุ้มครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงไม่ก่อให้เกดิลิขสิทธิ์ในงำนนั้น ๆ ขึ้นใหม่ 
 

ส่วนที่ ๕ 
กำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
   

 
มำตรำ ๒๗  กำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่งำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

โดยไม่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๕ (๕) ให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ำได้กระท ำดังต่อไปนี้ 
(๑) ท ำซ้ ำหรือดัดแปลง 
(๒) เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
 
มำตรำ ๒๘  กำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ ภำพยนตร์ หรือสิ่ง

บันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๕ (๕)  ทั้งนี้ ไม่ว่ำใน
ส่วนที่เป็นเสียงและหรือภำพ ให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ำได้กระท ำดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ท ำซ้ ำหรือดัดแปลง 
(๒) เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
(๓) ให้เช่ำต้นฉบับหรือส ำเนำงำนดังกล่ำว 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๒๘/๑๕  กำรท ำซ้ ำโดยกำรบันทึกเสียงหรือภำพหรือทั้งเสียงและภำพจำก
ภำพยนตร์อันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในโรงภำพยนตร์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำพยนตร์
และวีดิทัศน์ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๕ (๕) ในระหว่ำงกำรฉำย
ในโรงภำพยนตร์ ให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ และมิให้น ำมำตรำ ๓๒ วรรคสอง (๒) มำใช้บังคับ 

 
มำตรำ ๒๙  กำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่งำนแพร่เสียงแพร่ภำพอันมีลิขสิทธิ์ตำม

พระรำชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๕ (๕) ให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ำได้กระท ำ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ำโสตทัศนวัสดุ ภำพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองำนแพร่เสียงแพร่ภำพ  ทั้งนี้ 
ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 

(๒) แพร่เสียงแพร่ภำพซ้ ำ  ทั้งนี้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 
(๓) จัดให้ประชำชนฟังและหรือชมงำนแพร่เสียงแพร่ภำพ โดยเรียกเก็บเงินหรือ

ผลประโยชน์อย่ำงอ่ืนในทำงกำรค้ำ 
 
มำตรำ ๓๐  กำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตำม

พระรำชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๑๕ (๕) ให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ำได้กระท ำ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท ำซ้ ำหรือดัดแปลง 
(๒) เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
(๓) ให้เช่ำต้นฉบับหรือส ำเนำงำนดังกล่ำว 
 
มำตรำ ๓๑  ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่ำงำนใดได้ท ำข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของ

ผู้อ่ืน กระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่งำนนั้นเพ่ือหำก ำไร ให้ถือว่ำผู้นั้นกระท ำกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ำได้
กระท ำดังต่อไปนี้ 

(๑) ขำย มีไว้เพ่ือขำย เสนอขำย ให้เช่ำ เสนอให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ หรือเสนอให้เช่ำซื้อ 
(๒) เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
(๓) แจกจ่ำยในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของลิขสิทธิ์ 
(๔) น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักร 

 
ส่วนที่ ๖ 

ข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
   

 
มำตรำ ๓๒  กำรกระท ำแก่งำนอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตำมพระรำชบัญญัตินี้  

หำกไม่ขัดต่อกำรแสวงหำประโยชน์จำกงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมปกติของเจ้ำของลิขสิทธิ์และไม่

                                                 
๕ มำตรำ ๒๘/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมำยของเจ้ำของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

ภำยใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง กำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่งำนอันมี
ลิขสิทธิ์ตำมวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ำได้กระท ำดังต่อไปนี้ 

(๑) วิจัยหรือศึกษำงำนนั้น อันมิใช่กำรกระท ำเพ่ือหำก ำไร 
(๒) ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนใน

ครอบครัวหรือญำติสนิท 
(๓) ติชม วิจำรณ์ หรือแนะน ำผลงำนโดยมีกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ใน

งำนนั้น 
(๔) เสนอรำยงำนข่ำวทำงสื่อสำรมวลชนโดยมีกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ใน

งำนนั้น 
(๕) ท ำซ้ ำ ดัดแปลง น ำออกแสดง หรือท ำให้ปรำกฏ เพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำ

ของศำลหรือเจ้ำพนักงำนซึ่งมีอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือในกำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำดังกล่ำว 
(๖) ท ำซ้ ำ ดัดแปลง น ำออกแสดง หรือท ำให้ปรำกฏโดยผู้สอน เพ่ือประโยชน์ในกำร

สอนของตน อันมิใช่กำรกระท ำเพ่ือหำก ำไร 
(๗) ท ำซ้ ำ ดัดแปลงบำงส่วนของงำน หรือตัดทอนหรือท ำบทสรุปโดยผู้สอนหรือ

สถำบันศึกษำ เพ่ือแจกจ่ำยหรือจ ำหน่ำยแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถำบันศึกษำ  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็น
กำรกระท ำเพ่ือหำก ำไร 

(๘) น ำงำนนั้นมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรถำมและตอบในกำรสอบ 
(๙)๖ (ยกเลิก) 
 
มำตรำ ๓๒/๑๗  กำรจ ำหน่ำยต้นฉบับหรือส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์โดยผู้ได้มำซึ่ง

กรรมสิทธิ์ในต้นฉบับหรือส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์นั้นโดยชอบด้วยกฎหมำย มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

 
มำตรำ ๓๒/๒๘  กำรกระท ำแก่งำนอันมีลิขสิทธิ์ที่ท ำหรือได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำย

ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นกำรท ำซ้ ำที่จ ำเป็นต้องมีส ำหรับกำรน ำส ำเนำมำใช้เพ่ือให้อุปกรณ์
ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือกระบวนกำรส่งงำนอันมีลิขสิทธิ์ทำงระบบคอมพิวเตอร์ท ำงำนได้
ตำมปกติ มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 

 
มำตรำ ๓๒/๓๙  ในกรณีที่มีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร เจ้ำของลิขสิทธิ์อำจยื่นค ำร้องต่อศำลเพ่ือมีค ำสั่งให้ผู้ให้บริกำรระงับกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์นั้น 

เพ่ือประโยชน์แห่งมำตรำนี้ ผู้ให้บริกำร หมำยควำมว่ำ 
                                                 

๖ มำตรำ ๓๒ วรรคสอง (๙) ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๗ มำตรำ ๓๒/๑ เพิม่โดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘ มำตรำ ๓๒/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙ มำตรำ ๓๒/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๑) ผู้ให้บริกำรแก่บุคคลอ่ืนในกำรเข้ำสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สำมำรถติดต่อถึงกันโดย
ประกำรอ่ืนโดยผ่ำนทำงระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้บริกำรในนำมของตนเองหรือใน
นำมหรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(๒) ผู้ให้บริกำรเก็บรักษำข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 
ค ำร้องตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีรำยละเอียดโดยชัดแจ้งซึ่งข้อมูล หลักฐำน และค ำขอ

บังคบั ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้บริกำร 
(๒) งำนอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้ำงว่ำถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๓) งำนที่อ้ำงว่ำได้ท ำข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๔) กระบวนกำรสืบทรำบ วันและเวลำที่พบกำรกระท ำ และกำรกระท ำหรือ

พฤติกำรณ์ ตลอดทั้งหลักฐำนเกี่ยวกับกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๕) ควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำที่อ้ำงว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๖) ค ำขอบังคับให้ผู้ให้บริกำรน ำงำนที่ท ำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจำกระบบ

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร หรือระงับกำรละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีอ่ืนใด 
เมื่อศำลได้รับค ำร้องตำมวรรคหนึ่ง ให้ศำลท ำกำรไต่สวน หำกศำลเห็นว่ำค ำร้องมี

รำยละเอียดครบถ้วนตำมวรรคสำม และมีเหตุจ ำเป็นที่ศำลสมควรจะมีค ำสั่งอนุญำตตำมค ำร้องนั้น 
ให้ศำลมีค ำสั่งให้ผู้ให้บริกำรระงับกำรกระท ำที่อ้ำงว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือน ำงำนที่อ้ำงว่ำได้ท ำ
ขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำรตำมระยะเวลำที่ศำลก ำหนด โดยค ำสั่ง
ศำลให้บังคับผู้ให้บริกำรได้ทันที แล้วแจ้งค ำสั่งนั้นให้ผู้ให้บริกำรทรำบโดยไม่ชักช้ำ  ในกรณีเช่นนี้ 
ให้เจ้ำของลิขสิทธิ์ด ำเนินคดีต่อผู้กระท ำละเมิดลิขสิทธิ์ภำยในระยะเวลำที่ศำลมีค ำสั่งให้ระงับกำร
กระท ำที่อ้ำงว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ หรือน ำงำนที่อ้ำงว่ำได้ท ำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจำกระบบ
คอมพิวเตอร์ 

ในกรณีที ่ผู ้ให้บริกำรมิใช่ผู ้ควบคุม ริเริ ่ม หรือสั่งกำรให้มีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริกำร และผู้ให้บริกำรนั้นได้ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งศำลตำมวรรคสี่แล้ว  
ผู้ให้บริกำรไม่ต้องรับผิดเกี่ยวกับกำรกระท ำที่อ้ำงว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นก่อนศำลมีค ำสั่ง
และหลังจำกค ำสั่งศำลเป็นอันสิ้นผลแล้ว 

ผู้ให้บริกำรไม่ต้องรับผิดต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง
ศำลตำมวรรคสี่ 

 
มำตรำ ๓๒/๔๑๐  กำรกระท ำใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยองค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับ

กำรยอมรับเพื่อประโยชน์ของคนพิกำรซึ่งไม่สำมำรถเข้ำถึงงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัติ
นี้ อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องทำงกำรเห็น กำรได้ยิน กำรเคลื่อนไหว สติปัญญำ หรือกำรเรียนรู้ 
หรือควำมบกพร่องอ่ืน ตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิด
ลิขสิทธิ์ หำกไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหำก ำไร และได้ปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๒ วรรคหนึ่ง 

(๑ ) ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงงำนอันมีลิขสิทธิ์ที่ ได้มีกำรโฆษณำหรือเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนแล้วและได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำย 

                                                 
๑๐ มำตรำ ๓๒/๔ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๒) เผยแพร่ต่อสำธำรณชนซึ่งส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์ที่ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงตำม (๑) 
รวมถึงส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับจำกองค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ 

องค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ รูปแบบกำรท ำซ้ ำหรือดัดแปลงตำม
ควำมจ ำเป็นของคนพิกำร รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรเพ่ือท ำซ้ ำหรือดัดแปลงและ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชนตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
มำตรำ ๓๓  กำรกล่ำว คัด ลอก เลียน หรืออ้ำงอิงงำนบำงตอนตำมสมควรจำกงำน

อันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยมีกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ในงำนนั้น มิให้ถือว่ำเป็น
กำรละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ำได้ปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๒ วรรคหนึ่ง 

 
มำตรำ ๓๔  กำรท ำซ้ ำโดยบรรณำรักษ์ของห้องสมุดซึ่งงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำม

พระรำชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์หำกกำรท ำซ้ ำนั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหำก ำไ ร 
และได้ปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรท ำซ้ ำเพ่ือใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอ่ืน 
(๒) กำรท ำซ้ ำงำนบำงตอนตำมสมควรให้แก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในกำรวิจัยหรือ

กำรศึกษำ 
 
มำตรำ ๓๕  กำรกระท ำแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ หำกไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหำก ำไร และได้ปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๒ 
วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) วิจัยหรือศึกษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 
(๒) ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้ำของส ำเนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 
(๓) ติชม วิจำรณ์ หรือแนะน ำผลงำนโดยมีกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 
(๔) เสนอรำยงำนข่ำวทำงสื่อสำรมวลชนโดยมีกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 
(๕) ท ำส ำเนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจ ำนวนที่สมควรโดยบุคคลผู้ซึ่งได้ซื้อหรือ

ได้รับโปรแกรมนั้นมำจำกบุคคลอ่ืนโดยถูกต้อง เพ่ือเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในกำรบ ำรุงรักษำหรือป้องกัน
กำรสูญหำย 

(๖) ท ำซ้ ำ ดัดแปลง น ำออกแสดง หรือท ำให้ปรำกฏเพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำ
ของศำลหรือเจ้ำพนักงำนซึ่งมีอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือในกำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำดังกล่ำว 

(๗) น ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรถำมและตอบในกำรสอบ 
(๘) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีท่ีจ ำเป็นแก่กำรใช้ 
(๙) จัดท ำส ำเนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเก็บรักษำไว้ส ำหรับกำรอ้ำงอิง หรือ

ค้นคว้ำเพ่ือประโยชน์ของสำธำรณชน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๓๖  กำรน ำงำนนำฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนตำมควำมเหมำะสมโดยมิได้จัดท ำขึ้น หรือด ำเนินกำรเพื่อหำก ำไรเนื่องจำกกำรจัดให้มีกำร
เผยแพร่ต่อสำธำรณชนนั้น และมิได้จัดเก็บค่ำเข้ำชมไม่ว่ำโดยทำงตรง หรือโดยทำงอ้อมและนักแสดง
ไม่ได้รับค่ำตอบแทนในกำรแสดงนั้น มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ หำกเป็นกำรด ำเนินกำรโดย
สมำคม มูลนิธิ หรือองค์กำรอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรสำธำรณกุศล กำรศึกษำ กำรศำสนำ หรือกำร
สังคมสงเครำะห์ และได้ปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๒ วรรคหนึ่ง 

 
มำตรำ ๓๗  กำรวำดเขียน กำรเขียนระบำยสี กำรก่อสร้ำง กำรแกะลำยเส้น กำรปั้น 

กำรแกะสลัก กำรพิมพ์ภำพ กำรถ่ำยภำพ กำรถ่ำยภำพยนตร์ กำรแพร่ภำพ หรือกำรกระท ำใด ๆ 
ท ำนองเดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอันตั้งเปิดเผยประจ ำอยู่ในที่สำธำรณะ นอกจำกงำนสถำปัตยกรรม  
มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 

 
มำตรำ ๓๘  กำรวำดเขียน กำรเขียนระบำยสี กำรแกะลำยเส้น กำรปั้น กำรแกะสลัก 

กำรพิมพ์ภำพ กำรถ่ำยภำพ กำรถ่ำยภำพยนตร์หรือกำรแพร่ภำพซึ่งงำนสถำปัตยกรรมใด มิให้ถือ
ว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ในงำนสถำปัตยกรรมนั้น 

 
มำตรำ ๓๙  กำรถ่ำยภำพหรือกำรถ่ำยภำพยนตร์หรือกำรแพร่ภำพซึ่งงำนใด ๆ อันมี

ศิลปกรรมใดรวมอยู่เป็นส่วนประกอบด้วย มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 
 
มำตรำ ๔๐  ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอ่ืนนอกจำกผู้สร้ำงสรรค์เป็น

เจ้ำของอยู่ด้วยกำรที่ผู้สร้ำงสรรค์คนเดียวกันได้ท ำศิลปกรรมนั้นอีกในภำยหลังในลักษณะที่เป็นกำร
ท ำซ้ ำบำงส่วนกับศิลปกรรมเดิม หรือใช้แบบพิมพ์ ภำพร่ำง แผนผัง แบบจ ำลอง หรือข้อมูลที่ได้จำก
กำรศึกษำที่ใช้ในกำรท ำศิลปกรรมเดิม ถ้ำปรำกฏว่ำผู้สร้ำงสรรค์มิได้ท ำซ้ ำหรือลอกแบบในส่วนอันเป็น
สำระส ำคัญของศิลปกรรมเดิม มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 

 
มำตรำ ๔๑  อำคำรใดเป็นงำนสถำปัตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กำรบูรณะอำคำรนั้นในรูปแบบเดิม มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
มำตรำ ๔๒  ในกรณีที่อำยุแห่งกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ในภำพยนตร์ใดสิ้นสุดลงแล้ว 

มิให้ถือว่ำกำรน ำภำพยนตร์นั้นเผยแพร่ต่อสำธำรณชนเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นำฏกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียงหรืองำนที่ใช้จัดท ำภำพยนตร์นั้น 

 
มำตรำ ๔๓  กำรท ำซ้ ำ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรโดยเจ้ำพนักงำน ซึ่งมี

อ ำนำจตำมกฎหมำยหรือตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนดังกล่ำวซึ่งงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้
และที่อยู่ในควำมครอบครองของทำงรำชกำร มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ำได้ปฏิบัติตำม
มำตรำ ๓๒ วรรคหนึ่ง 

 
หมวด ๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

สิทธิของนักแสดง 
   

 
มำตรำ ๔๔  นักแสดงย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในกำรกระท ำอันเกี่ยวกับกำรแสดงของตน 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) แพร่เสียงแพร่ภำพ หรือเผยแพร่ต่อสำธำรณชนซึ่งกำรแสดง เว้นแต่จะเป็นกำร

แพร่เสียงแพร่ภำพหรือเผยแพร่ต่อสำธำรณชนจำกสิ่งบันทึกกำรแสดงที่มีกำรบันทึกไว้แล้ว 
(๒) บันทึกกำรแสดงที่ยังไม่มีกำรบันทึกไว้แล้ว 
(๓) ท ำซ้ ำซึ่งสิ่งบันทึกกำรแสดงที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกนักแสดงหรือ

สิ่งบันทึกกำรแสดงที่ได้รับอนุญำตเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน หรือสิ่งบันทึกกำรแสดงที่เข้ำข้อยกเว้นกำร
ละเมิดสิทธิของนักแสดงตำมมำตรำ ๕๓ 

 
มำตรำ ๔๕  ผู้ใดน ำสิ่งบันทึกเสียงกำรแสดงซึ่งได้น ำออกเผยแพร่เพ่ือวัตถุประสงค์

ทำงกำรค้ำแล้ว หรือน ำส ำเนำของงำนนั้นไปแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสำธำรณชนโดยตรง ให้ผู้นั้นจ่ำย
ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมแก่นักแสดง ในกรณีที่ตกลงค่ำตอบแทนไม่ได้ ให้อธิบดีเป็นผู้มีค ำสั่งก ำหนด
ค่ำตอบแทน  ทั้งนี้ โดยให้ค ำนึงถึงอัตรำค่ำตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น 

ค ำสั่งของอธิบดีตำมวรรคหนึ่ง คู่กรณีอำจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรได้ภำยในเก้ำสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค ำสั่งของอธิบดี ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด 

 
มำตรำ ๔๖  ในกรณีที่กำรแสดงหรือกำรบันทึกเสียงกำรแสดงใดมีนักแสดงมำกกว่ำ

หนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงเหล่ำนั้นอำจแต่งตั้งตัวแทนร่วมเพ่ือดูแลหรือบริหำรเกี่ยวกับสิทธิของตนได้ 
 
มำตรำ ๔๗  ให้นักแสดงมีสิทธิในกำรแสดงตำมมำตรำ ๔๔ หำกเป็นไปตำมเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 
(๑) นักแสดงนั้นมีสัญชำติไทยหรือมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจักร หรือ 
(๒) กำรแสดงหรือส่วนใหญ่ของกำรแสดงนั้นเกิดขึ้นในรำชอำณำจักร หรือใน

ประเทศท่ีเป็นภำคีแห่งอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภำคีอยู่ด้วย 
 
มำตรำ ๔๘  ให้นักแสดงมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนตำมมำตรำ ๔๕ หำกเป็นไปตำม

เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(๑) นักแสดงมีสัญชำติ ไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในรำชอำณำจักร ในขณะที่มีกำร

บันทึกเสียงกำรแสดงนั้น หรือในขณะที่เรียกร้องสิทธิ หรือ 
(๒) กำรบันทึกเสียงกำรแสดงหรือส่วนใหญ่ของกำรบันทึกเสียงกำรแสดงนั้นเกิดขึ้น

ในรำชอำณำจักร หรือในประเทศที่เป็นภำคีแห่งอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภำคีอยู่ด้วย 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๔๙  สิทธิของนักแสดงตำมมำตรำ ๔๔ ให้มีอำยุห้ำสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
ของปีที่มีกำรแสดง ในกรณีที่มีกำรบันทึกกำรแสดงให้มีอำยุห้ำสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีกำร
บันทึกกำรแสดง 

 
มำตรำ ๕๐  สิทธิของนักแสดงตำมมำตรำ ๔๕ ให้มีอำยุห้ำสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

ของปีที่ได้มีกำรบันทึกเสียงกำรแสดง 
 
มำตรำ ๕๑  สิทธิของนักแสดงตำมมำตรำ ๔๔ และมำตรำ ๔๕ ย่อมโอนให้แก่กันได้ 

ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน และจะโอนให้โดยมีก ำหนดเวลำหรือตลอดอำยุแห่งกำรคุ้มครองก็ได้ 
ในกรณีที่มีนักแสดงมำกกว่ำหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพำะสิทธิส่วนที่เป็น

ของตนเท่ำนั้น 
กำรโอนโดยทำงอ่ืนนอกจำกทำงมรดกต้องท ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้โอนและ

ผู้รับโอน ถ้ำไม่ได้ก ำหนดระยะเวลำไว้ในสัญญำโอน ให้ถือว่ำเป็นกำรโอนมีก ำหนดระยะเวลำสำมปี 
 
มำตรำ ๕๑/๑๑๑  นักแสดงย่อมมีสิทธิที่จะแสดงว่ำ ตนเป็นนักแสดงในกำรแสดงของ

ตน และมีสิทธิห้ำมผู้รับโอนสิทธิของนักแสดงหรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือท ำโดย
ประกำรอ่ืนใดแก่กำรแสดงนั้นจนเกิดควำมเสียหำยต่อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของนักแสดง และเมื่อ
นักแสดงถึงแก่ควำมตำย ทำยำทของนักแสดงมีสิทธิฟ้องร้องบังคับตำมสิทธิดังกล่ำวได้ตลอดอำยุแห่ง
กำรคุ้มครองสิทธิของนักแสดง  ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอ่ืนเป็นลำยลักษณ์อักษร 

 
มำตรำ ๕๒  ผู้ใดกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมมำตรำ ๔๔ โดยไม่ได้รับอนุญำตจำก

นักแสดงหรือไม่จ่ำยค่ำตอบแทนตำมมำตรำ ๔๕ ให้ถือว่ำผู้นั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง 
 
มำตรำ ๕๓๑๒  ให้น ำมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๒/๒ มำตรำ ๓๒/๓ มำตรำ ๓๒/๔ มำตรำ ๓๓ 

มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๒ และ มำตรำ ๔๓ มำใช้บังคับแก่สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒/๑ 
ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิและมำตรกำรทำงเทคโนโลยี๑๓ 

   
 

มำตรำ ๕๓/๑๑๔  กำรลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ โดยรู้อยู่แล้วว่ำกำร
กระท ำนั้นอำจจูงใจให้เกิด ก่อให้เกิด ให้ควำมสะดวก หรือปกปิดกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดง ให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ 

                                                 
๑๑ มำตรำ ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๒ มำตรำ ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑๓ หมวด ๒/๑ ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิและมำตรกำรทำงเทคโนโลยี มำตรำ ๕๓/๑ ถึง มำตรำ 

๕๓/๕ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔ มำตรำ ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๕๓/๒๑๕  ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่ำงำนหรือส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์นั้นได้มีกำรลบหรือ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ ให้ถือว่ำผู้นั้นกระท ำกำรละเมิดข้อมูลกำรบริหำรสิทธิด้วย ถ้ำได้
กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่งำนนั้น ดังต่อไปนี้ 

(๑) น ำหรือสั่งเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อจ ำหน่ำย 
(๒) เผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
 
มำตรำ ๕๓/๓๑๖  กำรกระท ำใด ๆ ดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดข้อมูลกำร

บริหำรสิทธิ 
(๑) กำรลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรบริหำรสิทธิโดยเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจตำม

กฎหมำยเพ่ือบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กำรอันจ ำเป็นในกำรป้องกันประเทศ กำรรักษำควำม
มั่นคงแห่งชำติ หรือวัตถุประสงค์อ่ืนในท ำนองเดียวกัน 

(๒) กำรลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรบริหำรสิทธิโดยสถำบันกำรศึกษำ หอ
จดหมำยเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภำพสำธำรณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหำก ำไร 

(๓) กำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชนซึ่งงำนหรือส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์ที่มีกำรลบหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรบริหำรสิทธิ โดยสถำบันกำรศึกษำ หอจดหมำยเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่
เสียงแพร่ภำพสำธำรณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหำก ำไร 

ลักษณะของข้อมูลกำรบริหำรสิทธิตำม (๒) และงำนหรือส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์ที่มี
กำรลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรบริหำรสิทธิตำม (๓) ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

 
มำตรำ ๕๓/๔๑๗  กำรหลบเลี่ยงมำตรกำรทำงเทคโนโลยีหรือกำรให้บริกำรเพ่ือ

ก่อให้เกิดกำรหลบเลี่ยงมำตรกำรทำงเทคโนโลยี โดยรู้อยู่แล้วว่ำกำรกระท ำนั้นอำจจูงใจหรือก่อให้เกิด
กำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดมำตรกำรทำงเทคโนโลยี 

 
มำตรำ ๕๓/๕๑๘  กำรกระท ำตำมมำตรำ ๕๓/๔ ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่ำเป็น

กำรละเมิดมำตรกำรทำงเทคโนโลยี 
(๑) กำรกระท ำนั้นจ ำเป็นส ำหรับกำรกระท ำแก่งำนอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นกำร

ละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๒) เพ่ือวิเครำะห์องค์ประกอบที่จ ำเป็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรใช้งำน

ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น 
(๓) เพ่ือประโยชน์แห่งกำรวิจัย วิเครำะห์ และหำข้อบกพร่องของเทคโนโลยีกำร

เข้ำรหัสโดยผู้กระท ำต้องได้มำซึ่งงำนหรือส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมำยและได้ใช้ควำม
พยำยำมโดยสุจริตในกำรขออนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์แล้ว 

                                                 
๑๕ มำตรำ ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๖ มำตรำ ๕๓/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗ มำตรำ ๕๓/๔ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘ มำตรำ ๕๓/๕ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๔) เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพำะในกำรทดสอบ ตรวจสอบ หรือแก้ไขระบบควำมมั่นคง
ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ โดยได้รับอนุญำต
จำกเจ้ำของคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี 

(๕) เพ่ือระงับกำรท ำงำนของมำตรกำรทำงเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวกับกำรรวบรวม
หรือกระจำยข้อมูลบ่งชี้ส่วนบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของผู้ที่เข้ำถึงงำนอันมี
ลิขสิทธิ์โดยกำรกระท ำนั้นต้องไม่กระทบต่อกำรเข้ำถึงงำนอันมีลิขสิทธิ์โดยบุคคลอ่ืน 

(๖) กำรกระท ำโดยเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย เพื่อบังคับกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยกำรอันจ ำเป็นในกำรป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมมั่นคงแห่งชำติหรือวัตถุประสงค์อ่ืนใน
ท ำนองเดียวกัน 

(๗) กำรกระท ำโดยสถำบันกำรศึกษำ หอจดหมำยเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่
เสียงแพร่ภำพสำธำรณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหำก ำไร เพ่ือเข้ำถึงงำนอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่อำจเข้ำถึง
ได้ด้วยวิธีอ่ืน 

 
หมวด ๓ 

กำรใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติกำรณ์พิเศษ 
   

 
มำตรำ ๕๔  ผู้มีสัญชำติไทยซึ่งประสงค์จะขออนุญำตใช้ลิขสิทธิ์ในงำนที่มีกำร

เผยแพร่ต่อสำธำรณชนในรูปของสิ่งพิมพ์หรืออย่ำงอ่ืนที่คล้ำยคลึงกันตำมพระรำชบัญญัตินี้ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน หรือค้นคว้ำ ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหำก ำไรอำจยื่นค ำขอต่ออธิบดี 
โดยแสดงหลักฐำนว่ำผู้ขอได้ขออนุญำตใช้ลิขสิทธิ์ในกำรจัดท ำค ำแปลเป็นภำษำไทย หรือท ำซ้ ำส ำเนำ
งำนที่ได้เคยจัดพิมพ์งำนแปลเป็นภำษำไทยดังกล่ำวจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ แต่ได้รับกำรปฏิเสธหรือเมื่อได้
ใช้เวลำอันสมควรแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ถ้ำปรำกฏว่ำในขณะที่ยื่นค ำขอดังกล่ำว 

(๑) เจ้ำของลิขสิทธิ์มิได้จัดท ำหรืออนุญำตให้ผู้ใดจัดท ำค ำแปลเป็นภำษำไทยของงำน
ดังกล่ำวออกท ำกำรโฆษณำภำยในสำมปีหลังจำกท่ีได้มีกำรโฆษณำงำนเป็นครั้งแรก หรือ 

(๒) เจ้ำของลิขสิทธิ์ได้จัดพิมพ์ค ำแปลงำนของตนเป็นภำษำไทยออกท ำกำรโฆษณำ 
ซึ่งเมื่อพ้นก ำหนดสำมปีหลังจำกที่ได้จัดพิมพ์ค ำแปลงำนดังกล่ำวครั้งสุดท้ำยไม่มีกำรจัดพิมพ์ค ำแปล
งำนนั้นอีกและไม่มีส ำเนำค ำแปลงำนดังกล่ำวในท้องตลำด 

กำรขออนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรขออนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ห้ำมมิให้อธิบดีมีค ำสั่งอนุญำต หำกระยะเวลำตำม

วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) สิ้นสุดลงไม่เกินหกเดือน 
(๒) ในกรณีที่อธิบดีมีค ำสั่งอนุญำต ให้ผู้ได้รับอนุญำตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในกำร

จัดท ำค ำแปลหรือจัดพิมพ์ค ำแปลงำนที่ได้รับอนุญำตดังกล่ำว และในกรณีที่ระยะเวลำในหนังสือ
อนุญำตยังไม่สิ้นสุดลงหรือสิ้นสุดยังไม่เกินหกเดือน ห้ำมมิให้อธิบดีอนุญำตให้บุคคลอ่ืนจัดท ำค ำแปล
เป็นภำษำไทยในงำนลิขสิทธิ์เดียวกันนั้นอีก 

(๓) ห้ำมมิให้ผู้ได้รับอนุญำตโอนสิทธิที่ได้รับอนุญำตให้แก่บุคคลอ่ืน 
(๔) ถ้ำเจ้ำของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิของเจ้ำของลิขสิทธิ์แสดงต่อ

อธิบดีว่ำตนได้จัดท ำค ำแปลเป็นภำษำไทย หรือจัดพิมพ์ค ำแปลงำนดังกล่ำวเป็นภำษำไทย โดยมี
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

เนื้อหำเหมือนกันกับสิ่งพิมพ์ที่ได้รับอนุญำตตำมมำตรำ ๕๕ และจ ำหน่ำยสิ่งพิมพ์นั้นในรำคำที่
เหมำะสมโดยเปรียบเทียบกับงำนอ่ืนในลักษณะเดียวกันที่จ ำหน่ำยในประเทศไทย ให้อธิบดีมีค ำสั่งว่ำ
หนังสืออนุญำตที่ออกให้แก่ผู้ได้รับอนุญำตเป็นอันสิ้นสุดลง และแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญำตทรำบถึงค ำสั่ง
ดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ 

ส ำเนำสิ่งพิมพ์ที่จัดท ำหรือจัดพิมพ์ขึ้นก่อนที่อธิบดีมีค ำสั่งให้หนังสืออนุญำต
สิ้นสุดลง ผู้ได้รับอนุญำตมีสิทธิที่จะจ ำหน่ำยส ำเนำดังกล่ำวจนกว่ำจะหมดสิ้นไป 

(๕) ห้ำมมิให้ผู้ได้รับอนุญำตส่งออกไปนอกรำชอำณำจักรซึ่งส ำเนำสิ่งพิมพ์ที่ได้รับ
อนุญำตให้จัดแปลหรือจัดท ำเป็นภำษำไทยดังกล่ำว เว้นแต่จะเข้ำเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้รับที่อยู่ต่ำงประเทศเป็นบุคคลสัญชำติไทย 
(ข) สิ่งพิมพ์ดังกล่ำวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเรียน กำรสอน หรือค้นคว้ำ 
(ค) กำรส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่ำวจะต้องไม่เป็นไปเพ่ือกำรค้ำ และ 
(ง) ประเทศที่สิ่งพิมพ์ถูกส่งไปดังกล่ำวจะต้องอนุญำตให้ประเทศไทยส่งหรือ

แจกจ่ำยสิ่งพิมพ์ดังกล่ำวในประเทศนั้น 
 
มำตรำ ๕๕  เมื่อได้รับค ำขอตำมมำตรำ ๕๔ ให้อธิบดีด ำเนินกำรให้มีกำรตกลงกัน

ระหว่ำงคู่กรณีในเรื่องค่ำตอบแทนและเงื่อนไขกำรใช้ลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ให้อธิบดีเป็น
ผู้พิจำรณำมีค ำสั่งก ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม โดยให้ค ำนึงถึงอัตรำค่ำตอบแทนปกติในธุรกิจ
ประเภทนั้น และอำจก ำหนดเงื่อนไขกำรใช้ลิขสิทธิ์ตำมที่เห็นสมควร 

เมื่อได้มีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและเงื่อนไขกำรใช้ลิขสิทธิ์แล้ว ให้อธิบดีออกหนังสือ
อนุญำตให้แก่ผู้ขอใช้ลิขสิทธิ์ 

ค ำสั่งของอธิบดีตำมวรรคหนึ่ง คู่กรณีอำจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรได้ภำยในเก้ำสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค ำสั่งของอธิบดี ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรให้เป็นที่สุด 

 
หมวด ๔ 

คณะกรรมกำรลิขสิทธิ์ 
   

 
มำตรำ ๕๖  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรลิขสิทธิ์” ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงพำณิชย์เป็นประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก
ไม่เกินสิบสองคน ในจ ำนวนนี้จะต้องแต่งตั้งจำกผู้แทนของสมำคมเจ้ำของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
และผู้แทนของสมำคมผู้ใช้งำนลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหกคนเป็นกรรมกำร 

คณะกรรมกำรจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรก็ได้ 
 
มำตรำ ๕๗  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี กรรมกำรซึ่ง

พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

กรรมกำรเพ่ิมขึ้นในระหว่ำงที่กรรมกำรซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวำระอยู่ในต ำแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ด ำรงต ำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมกำรเพ่ิมขึ้นอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งได้
แต่งตั้งไว้แล้ว 

 
มำตรำ ๕๘  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระเม่ือ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๕) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือ 
(๖) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่โทษส ำหรับควำมผิดที่ได้

กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 
มำตรำ ๕๙  กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ

กึ ่งหนึ ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั ้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุม
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก 

กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำน
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

 
มำตรำ ๖๐  คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
(๑) ให้ค ำแนะน ำหรือค ำปรึกษำแก่รัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(๒) วินิจฉัยอุทธรณ์ค ำสั่งของอธิบดีตำมมำตรำ ๔๕ และมำตรำ ๕๕ 
(๓) ส่งเสริมหรือสนับสนุนสมำคม หรือองค์กรของผู้สร้ำงสรรค์หรือนักแสดงเกี่ยวกับ

กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดเก็บค่ำตอบแทนจำกบุคคลอ่ืนที่ใช้งำนอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และ
กำรคุ้มครองหรือปกป้องสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

(๔) พิจำรณำเรื่องอ่ืน ๆ ตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย 
ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำหรือปฏิบัติกำร

อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้ และให้น ำมำตรำ ๕๙ มำใช้บังคับแก่กำรประชุม
ของคณะอนุกรรมกำรโดยอนุโลม 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรมีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็น
หนังสือเรียกบุคคลใดมำให้ถ้อยค ำหรือให้ส่งเอกสำรหรือวัตถุใด ๆ มำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำได้
ตำมควำมจ ำเป็น 

 
หมวด ๕ 

ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว่ำงประเทศ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๖๑  งำนอันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้ำงสรรค์และสิทธิของนักแสดงของประเทศที่
เป็นภำคีแห่งอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิทธิของนักแสดง
ซึ่งประเทศไทยเป็นภำคีอยู่ด้วย หรืองำนอันมีลิขสิทธิ์ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ ซึ่งประเทศไทยร่วม
เป็นสมำชิกอยู่ด้วยย่อมได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศรำยชื่อประเทศภำคีแห่งอนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
หมวด ๖ 

คดีเก่ียวกับลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง 
ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิและมำตรกำรทำงเทคโนโลยี๑๙ 

   
 

มำตรำ ๖๒  คดีเก่ียวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตำมพระรำชบัญญัตินี้ ไม่ว่ำจะ
เป็นคดีแพ่งหรือคดีอำญำ ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำงำนที่มีกำรฟ้องร้องในคดีนั้น เป็นงำนอันมีลิขสิทธิ์
หรือสิทธิของนักแสดงตำมพระรำชบัญญัตินี้ และโจทก์เป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงใน
งำนดังกล่ำว เว้นแต่จ ำเลยจะโต้แย้งว่ำไม่มีผู้ใดเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง หรือโต้แย้ง
สิทธิของโจทก์ 

งำนใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อของบุคคลใดที่อ้ำงว่ำตนเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงแสดงไว้ ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำบุคคลซึ่งเป็นเจ้ำของชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อนั้นเป็น
ผู้สร้ำงสรรค์หรือนักแสดง 

งำนใดไม่มีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ หรือมีชื ่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ 
แต่มิได้อ้ำงว่ำเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดท่ีใช้แทนชื่อของบุคคลอื่น
ซึ่งอ้ำงว่ำเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณำแสดงไว้ ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำบุคคลซึ่ง
เป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณำ หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณำนั้นเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงำนนั้น 

 
มำตรำ ๖๓  ห้ำมมิให้ฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเมื่อพ้นก ำหนด

สำมปีนับแต่วันที่เจ้ำของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรู้ถึงกำรละเมิดและรู้ตัวผู้กระท ำละเมิด  แต่ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง 

 
มำตรำ ๖๔  ในกรณีที่มีกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศำลมีอ ำนำจสั่งให้

ผู้ละเมิดชดใช้ค่ำเสียหำยแก่เจ้ำของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตำมจ ำนวนที่ศำลเห็นสมควร 
โดยค ำนึงถึงควำมร้ำยแรงของควำมเสียหำย รวมทั้งกำรสูญเสียประโยชน์และค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นใน
กำรบังคับตำมสิทธิของเจ้ำของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด้วย 

ในกรณีที่ปรำกฏหลักฐำนชัดแจ้งว่ำกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป็นกำร
กระท ำโดยจงใจ หรือมีเจตนำเป็นเหตุให้งำนอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงสำมำรถเข้ำถึงโดย

                                                 
๑๙ ช่ือหมวด ๖ คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง ข้อมูลกำรบริหำรสิทธิและมำตรกำรทำง

เทคโนโลยี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

สำธำรณชนได้อย่ำงแพร่หลำย ให้ศำลมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ำยค่ำเสียหำยเพิ่มขึ้นไม่เกินสองเท่ำของ
ค่ำเสียหำยตำมวรรคหนึ่ง๒๐ 

 
มำตรำ ๖๕  ในกรณีที่มีหลักฐำนโดยชัดแจ้งว่ำบุคคลใดกระท ำกำรหรือก ำลังจะ

กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอันเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง เจ้ำของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงอำจขอให้ศำลมีค ำสั่งให้บุคคลดังกล่ำวระงับหรือละเว้นกำรกระท ำดังกล่ำวนั้นได้ 

ค ำสั่งของศำลตำมวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิของเจ้ำของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงใน
กำรเรียกร้องค่ำเสียหำยตำมมำตรำ ๖๔ 

 
มำตรำ ๖๕/๑๒๑  ให้น ำมำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๔ และมำตรำ ๖๕ มำใช้บังคับแก่กำร

ฟ้องคดีเก่ียวกับข้อมูลกำรบริหำรสิทธิและมำตรกำรทำงเทคโนโลยีโดยอนุโลม 
 
มำตรำ ๖๖  ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ 

 
หมวด ๗ 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
   

 
มำตรำ ๖๗  เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจ
และหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้ำไปในอำคำร สถำนที่ท ำกำร สถำนที่ผลิต หรือสถำนที่เก็บสินค้ำของบุคคลใด
ในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำท ำกำรของสถำนที่นั้น หรือเข้ำไปใน
ยำนพำหนะ เพ่ือตรวจค้นสินค้ำ หรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

(๒) ยึดหรืออำยัดเอกสำรหรือสิ่งของที่ เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิด เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

(๓) สั่งให้บุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยค ำหรือให้ส่งบัญชี เอกสำร หรือหลักฐำนอ่ืนในกรณีมี
เหตุอันควรเชื่อว่ำถ้อยค ำ สมุดบัญชี เอกสำร หรือหลักฐำนดังกล่ำวมีประโยชน์แก่กำรค้นพบหรือใช้
เป็นพยำนหลักฐำนในกำรพิสูจน์กำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ ำนวยควำมสะดวกตำม
สมควร 

 
มำตรำ ๖๘  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวแก่

บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
บัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแบบที่รัฐมนตรีก ำหนด 

                                                 
๒๐ มำตรำ ๖๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑ มำตรำ ๖๕/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
หมวด ๘ 

บทก ำหนดโทษ 
   

 
มำตรำ ๖๙  ผู้ใดกระท ำกำรละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตำมมำตรำ ๒๗ 

มำตรำ ๒๘ มำตรำ ๒๙ มำตรำ ๓๐ หรือมำตรำ ๕๒ ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบำทถึงสอง
แสนบำท 

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรกระท ำเพ่ือกำรค้ำ ผู้กระท ำต้องระวำง
โทษจ ำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงแปดแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๖๙/๑๒๒  ผู้ใดกระท ำกำรละเมิดลิขสิทธิ์ตำมมำตรำ ๒๘/๑ ต้องระวำงโทษ

จ ำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงแปดแสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 
มำตรำ ๗๐  ผู้ใดกระท ำกำรละเมิดลิขสิทธิ์ตำมมำตรำ ๓๑ ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่

หนึ่งหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำท 
ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรกระท ำเพ่ือกำรค้ำ ผู้กระท ำต้องระวำง

โทษจ ำคุกตั้งแต่สำมเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้ำหมื่นบำทถึงสี่แสนบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 
 
มำตรำ ๗๐/๑๒๓  ผู้ใดกระท ำกำรละเมิดข้อมูลกำรบริหำรสิทธิตำมมำตรำ ๕๓/๑ 

หรือมำตรำ ๕๓/๒ หรือละเมิดมำตรกำรทำงเทคโนโลยีตำมมำตรำ ๕๓/๔ ต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำท 

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นกำรกระท ำเพ่ือกำรค้ำ ผู้กระท ำต้องระวำง
โทษจ ำคุกตั้งแต่สำมเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้ำหมื่นบำทถึงสี่แสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

 
มำตรำ ๗๑  ผู้ใดไม่มำให้ถ้อยค ำหรือไม่ส่งเอกสำรหรือวัตถุใด ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร

หรือคณะอนุกรรมกำรสั่งตำมมำตรำ ๖๐ วรรคสำม ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่
เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๗๒  ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติ

หน้ำที่ตำมมำตรำ ๖๗ หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งสั่งตำมมำตรำ ๖๗ 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ 

 
มำตรำ ๗๓  ผู้ใดกระท ำควำมผิดต้องระวำงโทษตำมพระรำชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษ

แล้วยังไม่ครบก ำหนดห้ำปี กระท ำควำมผิดต่อพระรำชบัญญัตินี้อีก ต้องระวำงโทษเป็นสองเท่ำของ
โทษที่ก ำหนดไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น 
                                                 

๒๒ มำตรำ ๖๙/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓ มำตรำ ๗๐/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๗๔๒๔  ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำร
และละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท ำควำมผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตำมท่ีบัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น ๆ ด้วย 

 
มำตรำ ๗๕๒๕  บรรดำสิ่งที่ได้ท ำขึ้นหรือน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรอันเป็นกำรละเมิด

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และสิ่งที่ได้ใช้ในกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ริบเสีย
ทัง้สิ้น หรือในกรณีที่ศำลเห็นสมควร ศำลอำจสั่งให้ท ำให้สิ่งนั้นใช้ไม่ได้หรือจะสั่งท ำลำยสิ่ งนั้นก็ได้ 
โดยให้ผู้กระท ำละเมิดเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรนั้น 

 
มำตรำ ๗๖  ค่ำปรับที่ได้ช ำระตำมค ำพิพำกษำ ให้จ่ำยแก่เจ้ำของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

ของนักแสดงเป็นจ ำนวนกึ่งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ไม่เป็นกำรกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้ำของลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงที่จะฟ้องเรียกค่ำเสียหำยในทำงแพ่งส ำหรับส่วนที่เกินจ ำนวนเงินค่ำปรับที่เจ้ำของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงได้รับแล้วนั้น 

 
มำตรำ ๗๗๒๖  ควำมผิดตำมมำตรำ ๖๙ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗๐ วรรคหนึ่ง และ

มำตรำ ๗๐/๑ วรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอ ำนำจเปรียบเทียบได้ 
 

บทเฉพำะกำล 
   

 
มำตรำ ๗๘  งำนอันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและ

ศิลปกรรม พุทธศักรำช ๒๔๗๔ หรือพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้
บังคับให้ได้รับควำมคุ้มครองลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

งำนที่ ได้จัดท ำขึ้นก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับ และไม่มีลิ ขสิทธิ์ตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักรำช ๒๔๗๔ หรือพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ แต่เป็นงำนที่ได้รับควำมคุ้มครองลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้ได้รับควำมคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
ชวน  หลีกภัย 

                                                 
๒๔ มำตรำ ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่เกี่ยวกับ

ควำมรับผิดในทำงอำญำของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๕ มำตรำ ๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๖ มำตรำ ๗๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

นำยกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่ ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “ข้อมูลการบริหารสิทธิ”  “มาตรการทางเทคโนโลยี”  และ  

“การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี”  ระหว่างบทนิยามคําว่า  “การโฆษณา”  และ  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  
ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“ “ข้อมูลการบริหารสิทธิ”  หมายความว่า  ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์  งานสร้างสรรค์  นักแสดง  
การแสดง  เจ้าของลิขสิทธิ์  หรือระยะเวลาและเง่ือนไขการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์  ตลอดจนตัวเลขหรือรหัส
แทนข้อมูลดังกล่าว  โดยข้อมูลเช่นว่านี้ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง 

“มาตรการทางเทคโนโลยี”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการทําซ้ําหรือ
ควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง  โดยเทคโนโลยีเช่นว่านี้ได้นํามาใช้กับงาน 
อันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

135



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 

“การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี”  หมายความว่า  การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่ทําให้
มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๒/๑  มาตรา  ๓๒/๒  และมาตรา  ๓๒/๓  แห่ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“มาตรา  ๓๒/๑  การจําหน่ายต้นฉบับหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในต้นฉบับ
หรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย  มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

มาตรา  ๓๒/๒  การกระทําแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ทําหรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายในระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีลักษณะเป็นการทําซ้ําที่จําเป็นต้องมีสําหรับการนําสําเนามาใช้เพื่อให้อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอร์ทํางานได้ตามปกติ  มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

มาตรา  ๓๒/๓  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ให้บริการ  เจ้าของลิขสิทธิ์อาจย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อมีคําสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  ผู้ให้บริการ  หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต  หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น  

โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพื่อประโยชน์
ของบุคคลอื่น 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น 
คําร้องตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีรายละเอียดโดยชัดแจ้งซึ่งข้อมูล  หลักฐานและคําขอบังคับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้บริการ 
(๒) งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๓) งานที่อ้างว่าได้ทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๔) กระบวนการสืบทราบ  วันและเวลาที่พบการกระทํา  และการกระทําหรือพฤติการณ์  ตลอดทั้ง

หลักฐานเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๕) ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๖) คําขอบังคับให้ผู้ให้บริการนํางานที่ทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของ

ผู้ให้บริการ  หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีอื่นใด 
เม่ือศาลได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลทําการไต่สวน  หากศาลเห็นว่าคําร้องมีรายละเอียด

ครบถ้วนตามวรรคสาม  และมีเหตุจําเป็นที่ศาลสมควรจะมีคําสั่งอนุญาตตามคําร้องนั้น  ให้ศาลมีคําสั่งให้
ผู้ให้บริการระงับการกระทําที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือนํางานที่อ้างว่าได้ทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์
ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามระยะเวลาที่ศาลกําหนด  โดยคําสั่งศาลให้บังคับผู้ให้บริการ
ได้ทันที  แล้วแจ้งคําสั่งนั้นให้ผู้ให้บริการทราบโดยไม่ชักช้า  ในกรณีเช่นนี้  ให้เจ้าของลิขสิทธิ์ดําเนินคดี 
ต่อผู้กระทําละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการกระทําที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือนํางานที่อ้างว่าได้ทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการมิใช่ผู้ควบคุม  ริเร่ิม  หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์
ของผู้ให้บริการ  และผู้ให้บริการนั้นได้ดําเนินการตามคําสั่งศาลตามวรรคสี่แล้ว  ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิด
เก่ียวกับการกระทําที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคําสั่งและหลังจากคําสั่งศาลเป็นอัน
สิ้นผลแล้ว 

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามคําสั่งศาลตามวรรคสี่” 
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๑/๑  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
“มาตรา  ๕๑/๑  นักแสดงย่อมมีสิทธทิี่จะแสดงว่าตนเป็นนักแสดงในการแสดงของตน  และมีสิทธิ

ห้ามผู้รับโอนสิทธิของนักแสดงหรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน  ตัดทอน  ดัดแปลง  หรือทําโดยประการอื่นใด 
แก่การแสดงนั้นจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง  หรือเกียรติคุณของนักแสดง  และเม่ือนักแสดงถึงแก่ความตาย  
ทายาทของนักแสดงมีสิทธิฟ้องร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง  
ทั้งนี้  เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๓  ให้นํามาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๒/๒  มาตรา  ๓๒/๓  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  มาใช้บังคับแก่สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๒/๑  ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี  
มาตรา  ๕๓/๑  มาตรา  ๕๓/๒  มาตรา  ๕๓/๓  มาตรา  ๕๓/๔  และมาตรา  ๕๓/๕  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“หมวด  ๒/๑ 
ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี 

 
 

มาตรา  ๕๓/๑  การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ  โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทํานั้น 
อาจจูงใจให้เกิด  ก่อให้เกิด  ให้ความสะดวก  หรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง  ให้ถือว่าเป็น
การละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ 

มาตรา  ๕๓/๒  ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่างานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นได้มีการลบหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการบริหารสิทธิ  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิด้วย  ถ้าได้กระทําการอย่างใด
อย่างหน่ึงแก่งานน้ันดังต่อไปนี้ 

(๑) นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหน่าย 
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
มาตรา  ๕๓/๓  การกระทําใด ๆ  ดังต่อไปนี้  มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  
เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  การอันจําเป็นในการป้องกันประเทศ  การรักษาความม่ันคงแห่งชาติ  
หรือวัตถุประสงค์อื่นในทํานองเดียวกัน 

(๒) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบันการศึกษา  หอจดหมายเหตุ  
ห้องสมุด  หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ  ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากําไร 

(๓) การเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือเปล่ียนแปลง
ข้อมูลการบริหารสิทธิ  โดยสถาบันการศึกษา  หอจดหมายเหตุ  ห้องสมุด  หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ
สาธารณะ  ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากําไร 

ลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิตาม  (๒)  และงานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิตาม  (๓)  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๕๓/๔  การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีหรือการให้บริการเพื่อก่อให้เกิดการหลบเลี่ยง
มาตรการทางเทคโนโลยี  โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระทํานั้นอาจจูงใจหรือก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดง  ให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี 

มาตรา  ๕๓/๕  การกระทําตามมาตรา  ๕๓/๔  ในกรณีดังต่อไปนี้  มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการ
ทางเทคโนโลยี 

(๑) การกระทํานั้นจําเป็นสําหรับการกระทําแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์   
(๒) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่จําเป็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งานร่วมกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น 
(๓) เพื่อประโยชน์แห่งการวิจัย  วิเคราะห์  และหาข้อบกพร่องของเทคโนโลยีการเข้ารหัส   

โดยผู้กระทําต้องได้มาซึ่งงานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายและได้ใช้ความพยายาม 
โดยสุจริตในการขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว 

(๔) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการทดสอบ  ตรวจสอบ  หรือแก้ไขระบบความม่ันคงปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร์  ของระบบคอมพิวเตอร์  หรือของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของคอมพิวเตอร์  
ระบบคอมพิวเตอร์  หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์  แล้วแต่กรณี 

(๕) เพื่อระงับการทํางานของมาตรการทางเทคโนโลยีในส่วนที่เก่ียวกับการรวบรวมหรือกระจาย
ข้อมูลบ่งชี้ส่วนบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของผู้ที่ เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์   
โดยการกระทํานั้นต้องไม่กระทบต่อการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยบุคคลอื่น 

(๖) การกระทําโดยเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
การอันจําเป็นในการป้องกันประเทศ  การรักษาความม่ันคงแห่งชาติหรือวัตถุประสงค์อื่นในทํานองเดียวกัน 

(๗) การกระทําโดยสถาบันการศึกษา  หอจดหมายเหตุ  ห้องสมุด  หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ
สาธารณะ  ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากําไร  เพื่อเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยวิธีอื่น” 
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มาตรา ๘ ให้ยกเลิกชื่อหมวด  ๖  คดีเก่ียวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง  แห่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๖ 
คดีเก่ียวกับลิขสิทธิ์  สิทธิของนักแสดง 

ข้อมูลการบริหารสิทธิ  และมาตรการทางเทคโนโลยี” 
 

มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  
พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

“ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป็นการกระทํา 
โดยจงใจหรือมีเจตนาเป็นเหตุให้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงสามารถเข้าถึงโดยสาธารณชน 
ได้อย่างแพร่หลาย  ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้นไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหาย 
ตามวรรคหน่ึง” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
“มาตรา  ๖๕/๑  ให้นํามาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  และมาตรา  ๖๕  มาใช้บังคับแก่การฟ้องคดี

เก่ียวกับข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีโดยอนุโลม” 
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๗๐/๑  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
“มาตรา  ๗๐/๑  ผู้ใดกระทําการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิตามมาตรา  ๕๓/๑  หรือมาตรา  ๕๓/๒  

หรือละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีตามมาตรา  ๕๓/๔  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําเพื่อการค้า  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุก

ตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี  หรือปรับตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๗๕  บรรดาสิ่งที่ได้ทําขึ้นหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

หรือสิทธิของนักแสดง  และสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ริบเสียทั้งสิ้น   
หรือในกรณีที่ศาลเห็นสมควร  ศาลอาจสั่งให้ทําให้สิ่งนั้นใช้ไม่ได้หรือจะสั่งทําลายสิ่งนั้นก็ได้  โดยให้ผู้กระทํา
ละเมิดเสียค่าใช้จ่ายในการนั้น” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๗  ความผิดตามมาตรา  ๖๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๗๐/๑  
วรรคหน่ึง  ให้อธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบได้” 
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มาตรา ๑๔ บรรดาคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงที่มีการฟ้องคดีอาญาไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่ถึงที่สุด  ให้นํามาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับกับสิ่งที่ได้ทําขึ้นหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง 

มาตรา ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันมีการนําข้อมูลการบริหารสิทธิ
และมาตรการทางเทคโนโลยีมาใช้ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง  สมควรกําหนดให้มี 
การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี  รวมทั้งกําหนดข้อยกเว้นการกระทําละเมิดลิขสิทธ์ิ
และสิทธิของนักแสดงเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งสมควรกําหนดให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง
ที่ทําให้งานอันมีลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงเข้าถึงโดยสาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย  ต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้น  
และสมควรกําหนดให้ศาลมีอํานาจสั่งริบหรือสั่งทําลายสิ่งที่ใช้ในการกระทําความผิดและสิ่งที่ได้ทําขึ้นหรือนําเข้ามา
ในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงได้ด้วย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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พระราชบัญญัติ 
ลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้ บังคับเ ม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
“มาตรา  ๒๘/๑  การทําซ้ําโดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพจากภาพยนตร์ 

อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้  ในโรงภาพยนตร์ตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์  ไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางส่วน  โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๕  (๕)  ในระหว่างการฉายในโรงภาพยนตร์  ให้ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  และมิให้นํามาตรา  ๓๒  วรรคสอง  (๒)  มาใช้บังคับ” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๙)  ของวรรคสองของมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
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“(๙)  ทําซ้ํา  หรือดัดแปลง  เพื่อประโยชน์ของคนพิการท่ีไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ 
อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น  การได้ยิน  สติปัญญา  หรือการเรียนรู้  หรือความบกพร่องอื่น 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  โดยต้องไม่เป็นการกระทําเพื่อหากําไร  ทั้งนี้  รูปแบบของการทําซ้ําหรือดัดแปลง
ตามความจําเป็นของคนพิการและองค์กรผู้จัดทํารวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเพื่อทําซ้ํา 
หรือดัดแปลงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
“มาตรา  ๖๙/๑  ผู้ใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา  ๒๘/๑  ต้องระวางโทษจําคุก 

ตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากปัจจุบันมีปัญหาการทําซ้ํา 
โดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพจากภาพยนตร์ในระหว่างการฉายในโรงภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ไทย
และภาพยนตร์ต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต  แล้วนําไปทําซ้ําในสื่อต่าง ๆ  เช่น  แผ่นซีดี  หรือแผ่นดีวีดี  เป็นต้น  
ออกจําหน่าย  สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองเป็นอย่างมาก  
ซึ่งเป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจ้าของลิขสิทธ์ิหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ  
และอาศัยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิในปัจจุบัน  โดยอ้างว่าเป็นการทําซ้ําเพ่ือประโยชน์
ของตนเอง  จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  โดยกําหนดให้การกระทําละเมิดลิขสิทธ์ิ
ในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดเฉพาะ  และมีอัตราโทษเช่นเดียวกับการกระทําละเมิดลิขสิทธ์ิเพ่ือการค้า  นอกจากน้ี
สมควรกําหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิเพ่ิมเติม  เพ่ือประโยชน์ของคนพิการทางการมองเห็น  คนพิการทางการได้ยิน  
คนพิการทางสติปัญญา  และคนพิการประเภทอ่ืนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่จะสามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิได้
ตามความจําเป็น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชบัญญัติ 
ลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อให้

คนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์  อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น  การได้ยิน  

การเคลื่อนไหว  สติปัญญา  หรือการเรียนรู้  หรือความบกพร่องอื่น  ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น

ในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก  (๙)  ของวรรคสองของมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๒/๔  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

“มาตรา ๓๒/๔ การกระทําใด ๆ  ดังต่อไปนี้  โดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ

เพื่อประโยชน์ของคนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้  อันเนื่องมาจาก

ความบกพร่องทางการเห็น  การได้ยิน  การเคล่ือนไหว  สติปัญญา  หรือการเรียนรู้  หรือความบกพร่องอื่น

ตามที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  หากไม่มี

วัตถุประสงค์เพื่อหากําไร  และได้ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  วรรคหน่ึง  

(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้มีการโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว  

และได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่ทําซ้ําหรือดัดแปลงตาม  (๑)  รวมถึง

สําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับในประเทศหรือต่างประเทศ 

องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ  รูปแบบการทําซ้ําหรือดัดแปลงตามความจําเป็น

ของคนพิการ  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเพื่อทําซ้ําหรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๓ ให้นํามาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๒/๒  มาตรา  ๓๒/๓  มาตรา  ๓๒/๔  มาตรา  ๓๓  

มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  มาใช้บังคับแก่สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม” 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีแห่ง

สนธิสัญญามาร์ราเคช  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว  สําหรับคนตาบอด   

คนพิการทางการเห็น  หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์  (Marrakesh  Treaty  to  Facilitate  Access  to  

Published  Works  for  Persons  Who  Are  Blind,  Visually  Impaired,  or  Otherwise  Print  Disabled)  

โดยสนธิสัญญาดังกล่าวกําหนดให้รัฐภาคีบัญญัติกฎหมายภายในเพื่อรองรับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ   

เพ่ือให้คนตาบอด  คนพิการทางการเห็น  และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์  ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน

ในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิ  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิเพ่ือประโยชน์ของคนพิการ 

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เพ่ือให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัติน้ี 
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ตามท่ีมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติให้ข้อมูลด้าน
สุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล  ผู้ใดจะนําไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลน้ันเสียหาย
ไม่ได้  เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรงหรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ
ให้ต้องเปิดเผย  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้เล็งเห็นความสําคัญในการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ  เนื่องจากปัจจุบันมีการนําสื่อสังคมออนไลน์  (Social  media)  มาใช้อย่าง
แพร่หลายทั้งในเร่ืองการทํางานและเร่ืองการดําเนินชีวิต  หากมีการใช้ไม่เหมาะสมอาจทําให้เกิดปัญหาใน
เร่ืองการคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการสาธารณสุข  จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพข้ึน  เพื่อนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ด้านสุขภาพ  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้กว้างขวางมากข้ึน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ในการประชุมคร้ังที่  ๕/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒๓  
กันยายน  ๒๕๕๙  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงประกาศแนวทางปฏิบัติในการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามท้ายประกาศน้ีเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเรือเอก  ณรงค์  พิพัฒนาศัย 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
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แนวทางปฏิบัติในการใชงานส่ือสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

------------------------------------ 

ในปจจุบัน สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของ

ประชาชนเปนอยางมาก ผูประกอบวิชาชีพตางๆ ดานสุขภาพ ตลอดจนผูปฏิบัติงานอ่ืนๆ ในระบบสุขภาพ ไดมี

การใชงานสื่อสังคมออนไลนเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในเรื่องสวนตัว และเรื่องท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพและบทบาทหนาท่ี

ดานสุขภาพ การใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ จําเปนจะตองมีความเหมาะสม  

เพราะอาจสงผลกระทบตอผูปวย องคกร วิชาชีพ และระบบสุขภาพโดยรวมได ซ่ึงท่ีผานมาปรากฏกรณีท่ีมี

ประเด็นวิพากษวิจารณ ถึงความเหมาะสมในการใชงานหรือแสดงความเห็นบนสื่อสังคมออนไลนของ

ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพเปนระยะๆ จึงควรมีแนวทางปฏิบัติในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงาน

ดานสุขภาพ ท่ีเปนมาตรฐานกลางสําหรับสภาวิชาชีพและหนวยงานตางๆ ในระบบสุขภาพของประเทศไทยข้ึน 

เชนเดียวกับแนวทางปฏิบัติในลักษณะเดียวกันในตางประเทศ โดยยึดหลักกฎหมายและหลักจริยธรรม 

ทางการแพทยท่ีเก่ียวของและกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย 

เพ่ือใหการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ เปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม 

และมีจริยธรรม อันจะเปนการธํารงรักษาเกียรติภูมิและความเชื่อม่ันศรัทธาท่ีประชาชนมีตอวิชาชีพ 

และการทํางานขององคกรและบุคคลตางๆ ในระบบสุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จึงมีมติให

ประกาศใชแนวทางปฏิบัติในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใชเปน

แนวทางของสภาวิชาชีพ สถานพยาบาล องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ ในการนําไปปรับใชใหเหมาะสม

กับบริบทและอํานาจหนาท่ีของตน และเปนแนวทางเบื้องตนสําหรับการใชงานอยางเหมาะสมของผูปฏิบัติงาน 

ดานสุขภาพตอไป 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
__________________ 

 

 ขอ ๑ แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ เปนแนวทาง (guidelines) เบื้องตน เพ่ือประกอบการใชงานสื่อสังคม

ออนไลน ซ่ึงรวมถึงการใชงานในเรื่องวิชาชีพ และการใชงานสวนตัวท่ีอาจเก่ียวของหรือสงผลกระทบตอผูปวย 

วิชาชีพ หรือระบบสุขภาพโดยรวมได 

สภาวิชาชีพ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ควรพิจารณานําแนวทางปฏิบัต ิ

ฉบับนี้ ไปปรับใช หรือกําหนดเปนแนวทางในการกํากับการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูประกอบวิชาชีพ 

ดานสุขภาพในความดูแลของตน 

/สถาน... 
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สถานพยาบาล และองคกรตางๆ ท่ีเ ก่ียวของกับสุขภาพ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

ควรพิจารณานําแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไปปรับใช หรือกําหนดเปนแนวทางในการกํากับการใชงานสื่อสังคม

ออนไลนของบุคลากรท่ีสังกัดหรือปฏิบัติหนาท่ีในองคกรของตน ท้ังท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยตรง  

และบุคคลอ่ืนท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับการใหบริการทางสุขภาพแกผูปวย หรือเก่ียวของกับขอมูลสารสนเทศ

สุขภาพหรือการสื่อสารสุขภาพ ซ่ึงการใชงานสื่อสังคมออนไลนอาจทําใหเกิดปญหาซ่ึงสงผลกระทบตอ 

การดําเนินงานขององคกรและระบบสุขภาพโดยรวมดวย 

ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ไมวาจะเปนผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ผูใหบริการทางสุขภาพ 

หรือบุคลากรอ่ืนท่ีทํางานในระบบสุขภาพ ตลอดจนผู ท่ี ทํางานเก่ียวของกับขอมูลสารสนเทศสุขภาพ 

หรือการสื่อสารสุขภาพ และนิสิตนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ ควรพิจารณา 

นําแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไปเปนแนวทางในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของตนดวย 

 ขอ ๒ ในการนําแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ ไปใช ผู เ ก่ียวของควรคํานึงถึงบริบท เหตุผล เจตนา  

ความรุนแรง ความเสียหายและผลกระทบ วิสัย พฤติการณ ความตระหนัก และสํานึกความรับผิดชอบ 

ของผูกระทํา ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูนั้นประกอบกัน 

 ผูใชงานสื่อสังคมออนไลน สภาวิชาชีพ สถานพยาบาล และองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ 

สุขภาพ พึงติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีและบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ เพ่ือใหสามารถ

ใชงานสื่อสังคมออนไลน และปรับใชแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ไดอยางเหมาะสม 

เนื่องจากทัศนคติ ความคาดหวัง และพฤติกรรมของคนในสังคม ตลอดจนความกาวหนา 

ของเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็ว องคความรูท่ีเพ่ิมมากข้ึน กฎหมายและนโยบาย 

ของรัฐอาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา จึงควรมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติฉบับนี้เปนระยะๆ 

 ขอ ๓ ในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ 

 “ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล และหมายความรวมถึงผูประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ 

การสาธารณสุขชุมชนดวย 

“ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ผูใหบริการ 

ทางสุขภาพและบุคลากรอ่ืนท่ีทํางานในระบบสุขภาพ ไมวาจะเปนงานทางคลินิกหรืองานดานสาธารณสุข 

ท้ังเชิงรับและเชิงรุก ตลอดจนผูท่ีทํางานเก่ียวของกับขอมูลสารสนเทศสุขภาพหรือการสื่อสารสุขภาพ และนิสิต

นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 

  “สภาวิชาชีพ” หมายความวา สภาวิชาชีพตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคในการควบคุมการประพฤติ

ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพในแตละสาขา และหมายความรวมถึงคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาตางๆ ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะดวย 

/“ผูปวย”... 
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  “ผูปวย” หมายความวา ผูปวยตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และหมายความรวมถึง 

ผูท่ีรับบริการดานสุขภาพจากสถานพยาบาลหรือจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพดวย 

  “สื่อสังคมออนไลน” หมายความวา สื่อหรือชองทางในการติดตอสื่อสารหรือแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางบุคคลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเนนการสรางและเผยแพรเนื้อหาระหวางผูใชงานดวยกัน 

(creation and exchange of user-generated content) หรือสนับสนุนการสื่อสารสองทาง หรือการนําเสนอ

และเผยแพรเนื้อหาในวงกวางไดดวยตนเอง ซ่ึงนิยมเรียกกันเปนภาษาอังกฤษวา social media หรือ social 

network ซ่ึงรวมถึงสื่อดังตอไปนี้ 

(๑) กระดานขาว (web board หรือ online forums) 

(๒) เครือขายสังคมออนไลน (social networking services) เชน Facebook, Google 

Plus, Myspace, LinkedIn, LINE, WhatsApp, Viber, Skype 

(๓) สื่อสําหรับการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเนื้อหาท่ีเปนภาพนิ่ง เสียง วีดิทัศน หรือ

แฟมขอมูล หรือใหบริการเนื้อท่ีเก็บขอมูลบนอินเทอรเน็ต (photo-sharing, audio-sharing, video-sharing, 

file-sharing, and online storage services) เชน Flickr, Podcast, YouTube, Instagram, Dropbox, 

Google Drive, Microsoft OneDrive 

(๔) บล็อก (blogs) เชน WordPress, Blogger และไมโครบล็อก (microblogs) เชน 

Twitter 

(๕) เว็บไซตสําหรับการสรางและแกไขเนื้อหารวมกัน (wikis) เชน Wikipedia 

(๖) เกมออนไลนหรือโลกเสมือนท่ีมีผูใชงานหลายคน (multi-user virtual environments) 

เชน World of Warcraft, Second Life 

(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อออนไลนอ่ืนในลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันท่ีเปดใหใช

งานเพ่ือเปนชองทางสื่อสารระหวางบุคคล ระหวางกลุมบุคคล หรือกับสาธารณะ 

 

หมวด ๒ 

หลักท่ัวไปของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับส่ือสังคมออนไลน 

__________________ 
 

 ขอ ๔ หลักการเคารพกฎหมาย (Respect for the Law) 
ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

อยางเครงครัด ซ่ึงรวมถึงประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล กฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ กฎหมายของวิชาชีพตางๆ ดานสุขภาพ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

/ขอ ๕ ... 
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 ขอ ๕ หลักการเคารพในจริยธรรมแหงวิชาชีพ (Respect for Professional Ethics) 

ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามหลักจริยธรรม 

และขอบังคับวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ ตลอดจนขอบังคับ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของ 

ของสภาวิชาชีพท่ีตนเปนสมาชิกอยางเครงครัด 

  การใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ อยูภายใตความควบคุม 

ของสภาวิชาชีพ ในกรณีท่ีมีการประพฤติผิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ สภาวิชาชีพยอมมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการ

ตามท่ีบัญญัติในกฎหมาย 

 ขอ ๖ หลักการเคารพในกฎระเบียบและนโยบายขององคกร (Respect for Institutional Policy) 

ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

นโยบายขององคกรตางๆ ท่ีตนปฏิบัติงานหรือเปนสมาชิกอยู 

  ในกรณีท่ีองคกรนั้น มีกฎระเบียบหรือนโยบายเก่ียวกับการใชงานสื่อสังคมออนไลน หรือ 

การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือนโยบายนั้น ในการใช

งานสื่อสังคมออนไลนของตนอยูเสมอ 

  การใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ท่ีไมสอดคลองกับกฎระเบียบหรือ

นโยบายขององคกรดังกลาว อาจถูกลงโทษทางวินัย หรือมีผลตอหนาท่ีการงานหรือสภาพการจางในองคกรได 

 ขอ ๗ หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการหลีกเลี่ยงการทําใหผูอ่ืนเสียหาย (Respecting 

Human Dignity and Avoiding Defamation and Cyber-bullying) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

และหลีกเลี่ยงการกระทําหรือการเผยแพรเนื้อหาท่ีละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรืออาจทําใหบุคคลอ่ืน

เสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง ถูกคุกคาม หรือถูกกลั่นแกลง (cyber-bullying) 

 ขอ ๘ หลักการรายงานพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในการใชงานสื่อสังคมออนไลน (Report of 

Misconduct) 

  ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ รับรูวามีการใชงานสื่อสังคมออนไลนท่ีไมเหมาะสม 

โดยเพ่ือนรวมงาน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพคนอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนใด โดยเฉพาะหากเปนกรณีท่ีมีความสําคัญ

หรือไมเหมาะสมอยางรายแรง พึงแจงใหผูนั้นทราบเพ่ือพิจารณาหยุดการกระทําดังกลาว และแกไขผลท่ีเกิดข้ึน

หรือรายงานใหผูบังคับบัญชาของผูนั้น สภาวิชาชีพ องคกรท่ีผูนั้นปฏิบัติงานอยู หรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล

ทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป ท้ังนี้ ตามความรุนแรงของการกระทํา ความเหมาะสม

ของสถานการณ และวิสัยและพฤติการณท่ีเก่ียวของ 
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 ขอ ๙ หลักเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 
  ในฐานะผูปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานความรู (knowledge workers) ท่ีอาศัยความรูทางวิชาการ
ดานสุขภาพเปนสําคัญ ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพยอมมีเสรีภาพทางวิชาการในการแสดงความเห็นหรือจุดยืน
ทางวิชาการในเรื่องตางๆ แตการใชงานสื่อสังคมออนไลนตองอยูภายใตความรับผิดชอบตอความเห็นนั้น 
และสอดคลองกับหลักการอ่ืนในแนวทางปฏิบัตินี้ ตลอดจนจริยธรรมและมาตรฐานแหงวิชาชีพของตน 
 

หมวด ๓ 

หลักจริยธรรมท่ัวไปของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพท่ีเกี่ยวของกับส่ือสังคมออนไลน 

__________________ 
 

 ขอ ๑๐ หลักการปองกันอันตรายตอผูอ่ืน (Protection from Harms) 
  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ หากพบการกระทําท่ีเปน
การละเมิดสิทธิของผูปวย หรืออาจเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ ทรัพยสิน หรือชื่อเสียงของผูใด 
โดยเฉพาะกรณีท่ีอาจสงผลกระทบรุนแรง ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพควรแจงผูท่ีกระทําการนั้นเพ่ือให 
หยุดการกระทําดังกลาว แจงผูท่ีอาจไดรับอันตรายเพ่ือใหหลบเลี่ยงจากอันตรายนั้น หรือแจงหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีกํากับดูแลหรือรักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือระงับยับยั้งอันตรายและดําเนินการกับผู ท่ีกระทํา 
การดังกลาว ท้ังนี้ ตามความรุนแรงของการกระทํา ความเหมาะสมของสถานการณ และวิสัยและพฤติการณ 
ท่ีเก่ียวของ 
  ในกรณีฉุกเฉินอันจําเปนเรงดวนและอาจเปนอันตรายตอชีวิต ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
พึงใหการชวยเหลือเบื้องตนเพ่ือระงับยับยั้งอันตรายดังกลาว เทาท่ีตนอยูในฐานะท่ีจะชวยไดอยางปลอดภัย 
ตามกฎหมาย จริยธรรมแหงวิชาชีพ ตลอดจนวิสัยและพฤติการณท่ีเก่ียวของ 
 ขอ ๑๑ หลักการมุงประโยชนของผูปวยเปนสําคัญ (Beneficence) 
  ในการปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงมุงประโยชนของผูปวยเปน
สําคัญ ไมวากรณีใด การใชงานสื่อสังคมออนไลน จะตองไมกระทบกระเทือนหรือเปนอุปสรรคตอการใหบริการ
สุขภาพแกผูปวย หรือทําใหผูปวยไมไดรับบริการสุขภาพดวยมาตรฐานในระดับท่ีดีท่ีสุดในสถานการณนั้นๆ 
ภายใตความสามารถและขอจํากัดตามภาวะ วิสัย และพฤติการณท่ีมีอยู 
 
 
 
 
 
 
 

/หมวด ๔ ... 

154



-๖- 
 

 
 

หมวด ๔ 

ความเปนวิชาชีพ (Professionalism) 

__________________ 
 

 ขอ ๑๒ หลักการรักษาความเปนวิชาชีพตลอดเวลา (Maintaining Professionalism) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงรักษาความเปนวิชาชีพดวย 

การวางตัวอยางเหมาะสมโดยไมจํากัดแตเพียงเฉพาะขณะปฏิบัติหนาท่ีเทานั้น เนื่องจากการกระทําสวนตัว

นอกเวลาปฏิบัติหนาท่ียอมสงผลกระทบตอความนาเชื่อถือและความเปนวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ี ตลอดจน

องคกร วิชาชีพ และระบบสุขภาพโดยรวมไดเสมอ ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของบริบทและสถานการณ 

 ขอ ๑๓ หลัก “คิดกอนโพสต” (Pausing Before Posting) 

  เนื่องจากเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน อาจคงอยูอยางถาวรตลอดไป และอาจถูกนําไปใช 

โดยผูอ่ืนได ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ จึงพึงมีสติ คํานึงถึงความเหมาะสม ขอดีขอเสีย และผลกระทบท่ีอาจ 

เกิดข้ึนจากการเผยแพรเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลนกอนทําการเผยแพรเนื้อหาดังกลาวเสมอ (“คิดกอนโพสต”) 

นอกจากนี้ ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงรับผิดชอบตอการกระทําของตน  

ท้ังในทางกฎหมาย ทางวินัย ทางจริยธรรม และทางสังคม 

 ขอ ๑๔ หลักการมีพฤติกรรมออนไลนอยางเหมาะสม (Appropriate Behaviors Online) 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงวางตัวอยางเหมาะสมในการใชงานสื่อสังคมออนไลน หลีกเลี่ยง

การใชถอยคําท่ีไมสุภาพหรือไมเหมาะสมกับกาลเทศะ การเลาเรื่องขําขันท่ีลามกหรือไมสุภาพ การถายภาพ

และเผยแพรภาพท่ีอาจแสดงถึงการขาดความเปนมืออาชีพหรือขาดความเปนวิชาชีพ เชน ภาพขณะดื่มสุรา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือใชยาเสพติด ภาพท่ีสอไปในทางเพศหรือลามกอนาจาร ภาพท่ีอุจาด หวาดเสียว 

หรือรุนแรง การแสดงตัวหรือทําใหเขาใจไดวาเหยียดหยามหรือดูหม่ินคนบางกลุม เปนตน พึงระมัดระวัง 

ในการแสดงความเห็นในลักษณะบนระบายอารมณหรือการนินทา บนสื่อสังคมออนไลน 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงระมัดระวังในการแสดงความเห็นบนสื่อสังคมออนไลนท่ีเปน 

ขอถกเถียงหรือสุมเสี่ยงอยางมากในสังคม เชน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การเมืองการปกครอง เปนตน 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงใชความระมัดระวังอยางยิ่งในการเผยแพรภาพหรือเนื้อหา

ในขณะปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพ ในลักษณะท่ีอาจถูกมองวาไมเหมาะสมหรือไมมีความเปนวิชาชีพได  

เชน การเผยแพรภาพถายในหอผูปวย หองคลอด หรือหองผาตัดขณะมีการดูแลหรือทําหัตถการกับผูปวยอยู 

ภาพถายขณะใหการดูแลรักษาผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากปรากฏตัวผูปวย 

หรือขอมูลของผูปวยอยูในภาพหรือเนื้อหาดังกลาวดวย ไมวาจะสามารถระบุตัวตนของผูปวยไดหรือไมก็ตาม 
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 ขอ ๑๕ หลักการตั้งคาความเปนสวนตัวอยางเหมาะสมและแยกเรื่องสวนตัวกับวิชาชีพ (Privacy 

Settings and Separating Personal and Professional Information) 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงศึกษาและตั้งคาความเปนสวนตัว (privacy settings) ของสื่อ

สังคมออนไลนท่ีใชงานอยางเหมาะสม เพ่ือจํากัดการเขาถึงเนื้อหาท่ีเปนเรื่องสวนตัวจากบุคคลภายนอก และ

อาจพิจารณาแยกบัญชีผูใชงาน (user account) หรือเนื้อหาท่ีเปนเรื่องสวนตัว กับเรื่องทางวิชาชีพออกจากกัน 

 ขอ ๑๖ หลักการตรวจสอบเนื้อหาออนไลนของตนอยูเสมอ (Periodic Self-Auditing) 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงตรวจสอบเนื้อหาหรือขอมูลของตนหรือเก่ียวกับตนบนสื่อสังคม

ออนไลนและบนอินเทอรเน็ตเปนระยะๆ เพ่ือใหแนใจวาขอมูลเก่ียวกับตนเองมีความถูกตอง และไมมีเนื้อหา 

ท่ีไมเหมาะสมหรืออาจสรางผลเสียใหกับตนในภายหลังหลงเหลืออยู 

 ขอ ๑๗ หลักการกําหนดขอบเขตความเปนวิชาชีพกับผูปวย (Professional Boundaries with Patients) 

  เนื่องจากในการประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพมักมีอิทธิพลเหนือ

ความคิดและการตัดสินใจของผูปวย ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงกําหนด

ขอบเขตความเปนวิชาชีพ (professional boundaries) และรักษาระยะหาง (keep distance) กับผูปวย 

ใหเหมาะสม 

 ขอ ๑๘ หลักการกําหนดขอบเขตความเปนวิชาชีพกับผูอ่ืน (Professional Boundaries with Others) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงกําหนดขอบเขตความเปน

วิชาชีพ (professional boundaries) และรักษาระยะหาง (keep distance) กับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชา 

เพ่ือนรวมงาน อาจารย นิสิตนักศึกษาหรือผูรับการฝกอบรม และบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูปวยใหเหมาะสม และ 

พึงตระหนักและเคารพในความเปนสวนตัวของผูอ่ืน ตลอดจนไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนความลับของผูอ่ืน  

  ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ อาจเลือกท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนผานสื่อสังคมออนไลนได

หากพิจารณาแลวเห็นวามีผลดีมากกวาผลเสีย ในกรณีเชนนี้ ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงกําหนดขอบเขต

ความเปนวิชาชีพและรักษาระยะหางใหเหมาะสมเชนเดียวกับในชีวิตจริง 

 

หมวด ๕ 

การคุมครองความเปนสวนตัวของผูปวย (Protection of Patient Privacy) 

__________________ 
 

 ขอ ๑๙ หลักการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูปวย 
(Protecting Information Security and Non-Disclosure of Patient Information) 
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  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงใหความสําคัญกับการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศ (information security) อยูเสมอ  
พึงระมัดระวังไมใหการใชงานสื่อสังคมออนไลนของตนสงผลกระทบสําคัญตอความม่ันคงปลอดภัยหรือละเมิด
ความเปนสวนตัวของขอมูลผูปวย และพึงระมัดระวังไมใหผู อ่ืนลวงรูขอมูลผูปวยจากการใชงานสื่อสังคม
ออนไลนโดยไมมีความจําเปนและสมควร 
  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงตระหนักในหนาท่ีตามกฎหมาย 
ในการคุมครองความลับ (confidentiality) และความเปนสวนตัว (privacy) ของขอมูลผูปวย และพึง
หลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูปวยในประการท่ีสามารถระบุตัวตนของผูปวยได เวนแต 
จะไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือผูแทนโดยชอบธรรม หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และแมจะไดรับ 
ความยินยอมแลวก็ตาม ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงพิจารณาขอดีขอเสียของการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาว ท้ังผลตอผูปวย ตนเอง และประโยชนสาธารณะ ประกอบกันอยางรอบคอบ 
  ในกรณีท่ีผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ประสงคจะเผยแพรเนื้อหาท่ีมีขอมูลเก่ียวของกับผูปวย 
ในสื่อสังคมออนไลน เพ่ือประโยชนตางๆ เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานดานสุขภาพดวยกัน 
การแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการ โดยไมไดรับความยินยอมจากผูปวย ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงลบ  
(de-identify) ขอมูลระบุตัวตน (identifiers) ของผูปวยท้ังหมด และรายละเอียดอ่ืนท่ีอาจทําใหผูอ่ืนสามารถ
ระบุตัวตนของผูปวยไดออกกอน 
  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงระมัดระวังการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผูปวย ท่ีแมไมไดมี 
การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในประการท่ีสามารถระบุตัวตนของผูปวยไดโดยตรง แตมีการระบุรายละเอียดมาก
พอท่ีจะทําใหผูอ่ืนสามารถคาดเดาหรือระบุตัวตนของผูปวยในภายหลังได (re-identification) เชน แมไมไดมี
การระบุชื่อหรือเลขประจําตัวผูปวย แตมีการเปดเผยสถานพยาบาล หอผูปวย และ/หรือ หมายเลขเตียง 
ท่ีผูปวยนอนอยู เปนตน 
 ขอ ๒๐ หลักการใหความยินยอมโดยไดรับการบอกกลาว (Informed Consent) 
  ในการขอความยินยอมจากผูปวยหรือผูแทนโดยชอบธรรม ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงแจง
ใหผูนั้นทราบวัตถุประสงค รูปแบบ ชองทาง และผลดีผลเสียของการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลดังกลาวใหทราบและเขาใจอยางถองแท พรอมท้ังมีโอกาสซักถามกอนใหความยินยอม ท้ังนี้ ตองเปน
ความยินยอมโดยสมัครใจอยางแทจริง 
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หมวด ๖ 

การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 

__________________ 
 

 ขอ ๒๑ หลักการไมโฆษณา (Non-Advertising) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงไมโฆษณา ใช จาง หรือ

ยินยอมใหผู อ่ืนโฆษณาการประกอบวิชาชีพ ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ท้ังของตนและ 

ของผูอ่ืนในลักษณะท่ีขัดกับขอบังคับของสภาวิชาชีพวาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล ตองไมโฆษณาหรือประกาศ

หรือยินยอมใหผูอ่ืนโฆษณาหรือประกาศดวยประการใดๆ อันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ตองไมโฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพในลักษณะท่ีเปนความผิดตาม

กฎหมาย ซ่ึงรวมถึงกฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย กฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง กฎหมายวาดวยยา  

และกฎหมายวาดวยอาหาร 

เนื่องจากสื่อสังคมออนไลนมีลักษณะเฉพาะ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยวากรณีใดเขาขายการโฆษณา

ท่ีขัดกับขอบังคับของสภาวิชาชีพหรือกฎหมายหรือไม บุคคลตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม  

ควรสอบถามสภาวิชาชีพหรือหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายเพ่ือความชัดเจน 

 ขอ ๒๒  หลักการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน (Full Disclosure) 

   ในการใหขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ หรือบริการสุขภาพแกผูปวยหรือ

ประชาชนหรือผานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงเปดเผยอยางชัดเจน ซ่ึงขอมูลเก่ียวกับ 

การขัดกันแหงผลประโยชน (conflicts of interest) ซ่ึงรวมถึงผลประโยชนท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

ท่ีตนไดรับจากผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ หรือสถานพยาบาล ท่ีอาจมีผลตอการใหขอมูล

ดังกลาว ท้ังนี้ โดยระบุรายละเอียดตามความเหมาะสมกับสถานการณ 

 ขอ ๒๓  หลักการระบุวิชาชีพและความรูความชํานาญของตน (Self-Identification) 

   ในการใหขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ หรือบริการสุขภาพแกผูปวยหรือ

ประชาชน ผานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงระบุวิชาชีพและความรูความชํานาญของตน 

ท่ีเ ก่ียวของตามความเปนจริง เพ่ือใหผูรับขอมูลสามารถประเมินความเหมาะสมของขอมูลดังกลาว 

ไดอยางเต็มท่ี ท้ังนี้ จะตองไมเปนการโฆษณาท่ีผิดจริยธรรมวิชาชีพหรือกฎหมาย 

 ขอ ๒๔  หลักการหลีกเลี่ยงการสําคัญผิดวาเปนผูแทนองคกร (Avoiding Misrepresentation) 

   ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงระมัดระวังไมใหผูอ่ืนเขาใจผิดวา

ตนกําลังใหขอมูลหรือทําหนาท่ีในฐานะผูแทนขององคกรใดองคกรหนึ่ง โดยไมถูกตอง(misrepresentation) 
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  ในกรณีท่ีการใชงานสื่อสังคมออนไลนมีโอกาสเขาใจผิดดังกลาวได ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ

พึงระบุใหชัดเจนวาเนื้อหาดังกลาวเปนของตน และไมใชในฐานะผูแทนขององคกรนั้น 

  ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ พึงปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือนโยบายเก่ียวกับการใชชื่อ 

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณขององคกรท่ีตนปฏิบัติงานอยูหรือเปนสมาชิก และหลีกเลี่ยงการใชชื่อ 

เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ เชน โลโก ขององคกรนั้นในประการท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเขาใจผิดวาตนเปนผูแทน 

ขององคกรนั้นได 

 ขอ ๒๕ หลัก “เช็คกอนแชร” (“Fact Checking before Sharing”) 

  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลน ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม

หรือความนาเชื่อถือของเนื้อหาท่ีเก่ียวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑสุขภาพ หรือบริการสุขภาพกอนจะเผยแพรตอไป 

พึงใหขอมูลตามความเปนจริงและตามมาตรฐานวิชาชีพ และพึงหลีกเลี่ยงการเผยแพรขอมูลเท็จ 

 (false claims) ขอมูลท่ีมีเจตนาชี้นําโดยมิชอบ (misleading claims) หรือขอมูลท่ีไมถูกตอง ไมสอดคลองกับ

ความรูทางวิชาการหรือมาตรฐานของวิชาชีพ โดยเฉพาะกรณีท่ีอาจเปนอันตราย หากทําไดควรอางอิง

แหลงท่ีมา หรือระบุวาเปนเนื้อหาท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุนเพียงใด หรือเปนเพียงความเห็นของตน

หรือของผูเชี่ยวชาญบางคนไวดวย 

  หากผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ไดเผยแพรเนื้อหาท่ีอาจเปนอันตราย ไมถูกตอง ไมสอดคลอง

กับความรูทางวิชาการ หรือมาตรฐานของวิชาชีพไปแลว และทราบภายหลังวาไมถูกตองเหมาะสม ผูปฏิบัติงาน

ดานสุขภาพพึงดําเนินการตรวจสอบและแกไขการเผยแพรเนื้อหาดังกลาวหากทําได เชน อาจลบขอความเดิม 

ท่ีเปนปญหา แกไขขอความเดิมใหถูกตอง หรือเผยแพรขอความท่ีแกไขแลวอีกครั้ง เปนตน ตลอดจนระงับ

ยับยั้งไมใหมีการเผยแพรเนื้อหาเดิมหากทําได 

หากผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ ไดรับรูถึงการเผยแพรเนื้อหาท่ีไมถูกตองเหมาะสมดังกลาว 

โดยบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนกรณีท่ีอาจเกิดอันตรายรายแรงตอผูหลงเชื่อ และอยูในวิสัยท่ีตนสามารถดําเนินการได 

อาจพิจารณาตรวจสอบและชี้แจงแกไขเนื้อหาใหถูกตอง หรือแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ตามความ

เหมาะสมและคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

หมวด ๗ 

การใหคําปรึกษาออนไลน (Online Consultation) 

__________________ 
 

 ขอ ๒๖ หลักการปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการใหคําปรึกษาออนไลน (Cautious Practice for 
Online Consultation) 
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  ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ไดรับคําปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพผานเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสื่อสังคมออนไลน จากผูปวย หรือจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพอ่ืน ผูประกอบวิชาชีพ 
ดานสุขภาพ พึงพิจารณาผลดีและผลเสียของการใหคําปรึกษาออนไลนอยางรอบคอบ พึงเลือกใชตาม 
ความจําเปนและเหมาะสมอยางระมัดระวัง และคํานึงถึงขอจํากัด นอกจากนี้ พึงหลีกเลี่ยงการใหคําปรึกษา 
ในลักษณะท่ีแสดงถึงความม่ันใจ ความชัดเจนแนนอน โดยไมไดคํานึงถึงโอกาสเกิดปญหาหรือภาวะแทรกซอน
ท่ีรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงหากเกิดปญหาข้ึนอาจนําไปสูปญหาความสัมพันธหรือการฟองรองได 
  ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพิจารณาแลวเห็นวา ควรใหคําปรึกษาออนไลน  
ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพพึงชี้แจงใหผูปวยเขาใจ และตระหนักในความเสี่ยงและขอจํากัดของการให
คําปรึกษาออนไลน กอนใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา พรอมท้ังใหขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตัว และการรับ
บริการในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีท่ีไมแนใจวาเปนอันตรายหรือไม 
  ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพไมประสงคจะใหคําปรึกษาออนไลน ผูประกอบ
วิชาชีพดานสุขภาพพึงตอบปฏิเสธอยางสุภาพ โดยอาจชี้แจงเหตุผลประกอบก็ได และแนะนําใหผูนั้นติดตอ 
ขอคําปรึกษาผานชองทางปกติ ซ่ึงอาจรวมถึงการใหบริการการแพทยฉุกเฉินในกรณีจําเปน 
 ขอ ๒๗ หลักการบันทึกการสื่อสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีในวิชาชีพ (Documentation of 
Professional Communications) 
  ในการใชงานสื่อสังคมออนไลนเพ่ือติดตอสื่อสารกับผูปวย หรือผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ  
ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพพึงบันทึกการใหความยินยอมของผูปวย (ถามี) ขอมูลและรายละเอียดการใหคําปรึกษา
และรายละเอียดของการติดตอสื่อสารดังกลาว ไวเปนสวนหนึ่งของเวชระเบียนหรือประวัติสุขภาพของผูปวย 
สําหรับการอางอิงและเพ่ือความตอเนื่องในการใหบริการผูปวย หากอยูในวิสัยท่ีสามารถทําได 
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