
พระราชบัญญัต ิ

การผลิตผลิตภณัฑซี์ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
ภมูิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เป็นปีท่ี  ๖๐  ในรชักาลปัจจุบนั 

 
  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราช

โองการ    โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการผลิตผลิตภัณฑซี์ดี 

  พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกบัมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และ

มาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย

อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้ นไว้โดย   

ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

  มาตรา  ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการผลิต

ผลิตภัณฑซี์ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

  มาตรา  ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน

นับแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  มาตรา  ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 

  “ผลิตภณัฑ์ซีดี”  หมายความว่า  แผ่นบันทึกข้อมูลที่ใช้ส าหรับ

บันทึกข้อมูลโดยวิธีการใด ๆ ที่สามารถจัดถ่ายทอดออกเป็นข้อมูล  ภาพ  เสียง  

หรือทั้งภาพและเสียงได้ในลักษณะต่อเนื่องกันไปและให้หมายความรวมถึง

ผลิตภัณฑท์ี่ก าหนดโดยกระทรวง
 

  “การผลิต”  หมายความว่า การท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้มีขึ้ น  

ซ่ึงผลิตภัณฑซี์ดี 

ช่ือกฎหมาย 

วนับงัคบัใช ้

นิยาม 
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  “เจ้าของลิขสิทธ์ิ”  หมายความว่า  เจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย  

ว่าด้วยลิขสทิธิ์และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนลิขสทิธิ์  หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ท า

การผลิตงานอนัมีลิขสทิธิ์ 

  “เครื่องจักร”  หมายความว่า  เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต  และให้

หมายความรวมถึงอุปกรณ์ของเคร่ืองจักรตามที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง
 

  “เครื่องหมายรบัรองการผลิต”  หมายความว่า  เคร่ืองหมายและ

รหัสที่อธบิดีออกให้เพ่ือแสดงให้ทราบถึงแหล่งการผลิตของผลิตภัณฑซี์ดี 

  “เครื่องหมายรบัรองงานตน้แบบ”  หมายความว่า  เคร่ืองหมาย

และรหัสที่อธบิดีออกให้เพ่ือแสดงให้ทราบถึงงานที่ผลิตข้ึนอนัมีลิขสทิธิ์ 

  “สถานทีผ่ลิต”  หมายความว่า  อาคาร  สถานที่  หรือยานพาหนะ

ที่มีเคร่ืองจักรติดต้ังอยู่ 

  “พนกังานเจ้าหนา้ที่”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้

ปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  “อธิบดี”  หมายความว่า  อธบิดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

  “รัฐมนต รี”  หมายคว าม ว่ า   รั ฐมนต รี ผู้ รั กษาก า รตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

  มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตาม   

พระราชบัญญัตินี้   และให้มีอ านาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวง  

และประกาศเพ่ือปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว    

ให้ใช้บังคับได้ 

 

 
หมวด  ๑ 

การผลิต 

 
  มาตรา  ๕  ผู้ใดจะท าการผลิต  เมื่อจะเร่ิมท าการผลิต  ให้แจ้งต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเร่ิมท าการผลิต 

แจง้ก่อน 

เร่ิมผลิต 

อ านาจรฐัมนตรี 
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  เจ้าของลิขสิทธิ์ใดจะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต  ให้แจ้งต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเร่ิมท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิตทุกคร้ัง  เว้นแต่การท า

การผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต  เพ่ือใช้ในการศึกษา  เพ่ือประโยชน์ในทางราชการ  

เพ่ือการสาธารณประโยชน์  หรือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติทั้งน้ี  ตามที่  

รัฐมนตรีประกาศก าหนด
 

  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  หรือวรรคสอง  ให้

พนักงาน    เจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้แจ้งในวันที่

ได้ร้บแจ้ง 

  แบบการแจ้ง  รายการที่ต้องแจ้ง  วิธีการแจ้ง  และแบบใบรับแจ้ง  

ให้เป็นไปตามที่อธบิดีประกาศก าหนด
 

  มาตรา  ๖  แบบการแจ้งส าหรับผู้ท าการผลิตอย่างน้อยต้องมี    

รายการดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ช่ือและที่อยู่ของผู้ท าการผลิต 

  (๒)  ช่ือและที่ต้ังสถานที่ผลิต 

  (๓)  รายละเอยีดเกี่ยวกบัเคร่ืองจักร 

  (๔)  รายการอื่นตามที่อธบิดีประกาศก าหนด
 

          แบบการแจ้งส าหรับเจ้าของลิขสทิธิ์อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปน้ี 

  (๑)  ช่ือและที่อยู่ของเจ้าของลิขสทิธิ์ 

  (๒)  ช่ือและที่ต้ังสถานที่ผลิต 

  (๓)  รายละเอยีดเกี่ยวกบังานที่จะท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิต 

  (๔)  รายการอื่นตามที่อธบิดีประกาศก าหนด
 

  การเปล่ียนแปลงรายการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่อธบิดีประกาศก าหนด 

  มาตรา  ๗  ในกรณีที่ผู้ท าการผลิตมีสถานที่ผลิตมากกว่าหน่ึงแห่ง  

ให้ผู้ท าการผลิตแจ้งการผลิตตามมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  ส าหรับสถานที่ผลิตทุกแห่ง 

  การย้ายสถานที่ผลิตตามที่ระบุในใบรับแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ก่อนวันที่ย้ายสถานที่ผลิต 

  การแจ้งตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่

อธบิดีประกาศก าหนด
 

ขอ้ยกเวน้ 

ไม่ตอ้งแจง้ 

อ านาจของ 

อธิบดี 

แบบการแจง้

ผูผ้ลิต 

แบบการแจง้เจา้

ลิขสิทธ์ิ 

สถานที่ผลิต

หลายแห่ง 
การยา้ยสถานที่ 



 - ๔ - 

  มาตรา  ๘  ให้อธิบดีก าหนดเคร่ืองหมายรับรองการผลิตส าหรับ   

ผู้ท าการผลิตและเคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบส าหรับเจ้าของลิขสิทธิ์เพ่ือแสดง

บนผลิตภัณฑซี์ดีที่ท  าการผลิตโดยผู้ท าการผลิตที่ได้แจ้งตามมาตรา  ๕ 

  ลักษณะ  การท า  และวิธีการแสดงเคร่ืองหมายรับรองการผลิตและ

เคร่ืองหมาย รับรองงานต้นแบบ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี

ประกาศก าหนด
 

  มาตรา  ๙  เมื่อได้รับแจ้งการท าการผลิตตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้อธบิดีออกเคร่ืองหมายรับรองการผลิตให้แก่ผู้ท าการผลิต

โดยเร็วเพ่ือใช้แสดงบนผลิตภัณฑ์ซีดี  และให้ท าการผลิตได้นับแต่วันที่ได้รับ

เคร่ืองหมายรับรองการผลิต 

  เมื่อได้รับแจ้งการท าการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิตตามมาตรา  ๕  

วรรคสอง   ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้อธิบดีออกเคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบ

ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์โดยเรว็เพ่ือใช้แสดงบนผลิตภัณฑ์ซีดีและให้เจ้าของลิขสิทธิ์ท  า

การผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิตได้นับแต่วันที่ได้รับเคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบ 

  การออกเคร่ืองหมายรับรองการผลิตและเคร่ืองหมายรับรองงาน   

ต้นแบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ วิธกีาร  และเงื่อนไขที่อธบิดีประกาศก าหนด
 

  มาตรา  ๑๐  ผู้ท าการผลิตมีหน้าที่ต้องด าเนินการดังต่อไปน้ี 

  (๑)  แสดงใบรับแจ้งการผลิตไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ผลิตตามที่

ระบุไว้ในใบ  รับแจ้ง 

  (๒)  จัดท าบัญชีแสดงจ านวน  ปริมาณการผลิต  การขาย  การ

จ าหน่าย  และการมีไว้ในการครอบครองซ่ึงผลิตภัณฑ์ซีดีที่ท  าการผลิตโดยให้มี   

ข้อความ  รายการ  และระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีตามแบบที่อธิบดี

ประกาศก าหนด
 

  มาตรา  ๑๑  ผู้ท าการผลิตมีหน้าที่ต้องท าและแสดงเคร่ืองหมาย  

รับรองการผลิตและแสดงเคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบตามมาตรา  ๘  วรรคสอง 

  มาตรา  ๑๒  เจ้าของลิขสทิธิ์มีหน้าที่ต้องท าเคร่ืองหมายรับรองงาน

ต้นแบบตามมาตรา  ๘  วรรคสอง 

ประกาศอธิบดี 

การออก

เคร่ืองหมาย 

หนา้ที่ผูผ้ลิต 

หนา้ที่ผูผ้ลิต 

หนา้ที่เจา้ของ

ลิขสิทธ์ิ 
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  มาตรา  ๑๓  ห้ามผู้ใดใช้เคร่ืองหมายรับรองการผลิต  เว้นแต่เป็น

ผู้ท าการผลิตที่ได้แจ้งการผลิตตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  และได้รับเคร่ืองหมาย  

รับรองงานต้นแบบตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง 

  ห้ามผู้ใดใช้เคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบ  เว้นแต่เป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ที่ได้แจ้งการผลิตหรือว่าจ้างท าการผลิตตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  และ

ได้รับเคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบตามมาตรา  ๙  วรรคสอง  หรือเป็นผู้ท าการ

ผลิตที่รับจ้างท าการผลิตจาก   เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้แจ้งการผลิตหรือว่าจ้างท าการ

ผลิตตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  และได้รับเคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบตาม

มาตรา  ๙  วรรคสอง 

   มาตรา  ๑๔  ในกรณีที่ผู้ท าการผลิตเลิกกิจการ  หรือไม่สามารถท า

การผลิตต่อไปได้ไม่ว่ากรณีใดให้ผู้ประสงค์จะท ากรผลิตต่อไปแจ้งต่อพนักงาน   

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๕  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ท าการผลิตเลิกกิจการ  

หรือไม่สามารถท าการผลิตต่อไปได้ 

  ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ท าการผลิตเป็นผู้แจ้ง

ตามมาตรา  ๕ 

  มาตรา  ๑๕  ห้ามผู้ใดปลอมหรือเลียนเคร่ืองหมายรับรองการผลิต

หรือเคร่ืองหมายรับรองงานต้นแบบเพ่ือให้ผู้อื่นหลงเช่ือว่าเป็นเคร่ืองหมายรับรอง

เช่นว่านั้น 
 

 

หมวด  ๒ 

เครื่องจกัร  และเม็ดพลาสติกหรือวสัดุอ่ืนใด 

 
  มาตรา  ๑๖  ผู้ใดได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงเคร่ืองจักร  ต้อง

แจ้งต่ออธบิดีภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้มา  หรือมีไว้ในครอบครอง 

  การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์  วิธกีาร  และ

เงื่อนไขที่อธบิดีประกาศก าหนด
 

  มาตรา  ๑๗  ผู้ใดจ าหน่าย  จ่าย  โอน  เคร่ืองจักร  ต้องแจ้งต่อ

อธบิดีภายใน   เจด็วันนับแต่วันที่จ าหน่าย  จ่าย  โอน 

การใช ้

เคร่ืองหมาย 

การเลิกกิจการ 

การปลอม 

หรือเลียน 

เคร่ืองหมาย 

การแจง้ครอบ 

ครองเคร่ืองจักร 

การแจง้

จ าหน่าย 

เคร่ืองจักร 



 - ๖ - 

  ความในวรรคหน่ึง  ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เคร่ืองจักรพ้นจากการ

ครอบครองของ   ผู้ครอบครองตามมาตรา  ๑๖  ด้วยประการอื่นไม่ว่ากรณีใด 

  การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ

เงื่อนไขที่อธบิดีประกาศก าหนด
 

  มาตรา  ๑๘  ผู้ใดได้มา  หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงเมด็พลาสติก

หรือวัสดุอื่นใด  อันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  ต้องแจ้งต่ออธิบดีถึงประเภท  

ชนิด  ปริมาณ  และสถานที่เกบ็เมด็พลาสติกหรือวัสดุอื่นใดนั้นภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่ได้มา  หรือมีไว้ใน   ครอบครอง 

  ประเภท  ชนิด  ปริมาณเมด็พลาสติกหรือวัสดุอื่นใดที่ต้องแจ้งตาม

วรรคหน่ึง  และหลักเกณฑ์  วิธีการในการแจ้ง  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศ

ก าหนด
 

 

หมวด  ๓ 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

 
  มาตรา  ๑๙  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่    มีอ านาจดังต่อไปน้ี 

  (๑)  เข้าไปในสถานที่ผลิตในระหว่างพระอาทติย์ข้ึนถึงพระอาทติย์

ตก  หรือในเวลาท าการผลิตของสถานที่ผลิตน้ัน  เพ่ือตรวจสอบใบรับแจ้ง  

เคร่ืองจักร  เมด็พลาสติกหรือวัสดุอื่นใดอันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตลอดจน

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่อาจใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินการกับผู้กระท า

ความผดิตามพระราชบัญญัติน้ี 

  (๒)  สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งสมุดบัญชี  เอกสาร  

หรือหลักฐานอื่นในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือว่า  ถ้อยค า  สมุดบัญชี  เอกสาร  หรือ

หลักฐานดังกล่าวอาจมีประโยชน์แก่การค้นพบหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในการ

พิสจูน์การกระท าความผดิตามพระราชบัญญัติน้ี 

  มาตรา  ๒๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๙  ให้พนักงาน   

เจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

การแจง้

ครอบครองเม็ด

พลาสติก 

อ านาจพนกังาน 

เจา้หนา้ที ่

บตัรประจ าตวั

พนกังาน 

เจา้หนา้ที ่
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  บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด

โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา
 

  มาตรา  ๒๑  ในการปฏบิัติการตามพระราชบัญญัตินี้   ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
 

 

หมวด  ๔ 

บทก าหนดโทษ 

 
  มาตรา  ๒๒  ผู้ใดไม่ปฏบิัติตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๗  

วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสอง

แสนบาท  หรือ   ทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา  ๒๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกนิสองแสนบาท 

  มาตรา  ๒๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๐ (๑)  ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 

  มาตรา  ๒๕  ผู้ใดไม่ปฏบิัติตามมาตรา  ๑๐  (๒)  ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบาท 

  มาตรา  ๒๖  ผู้ใดไม่ปฏบิัติตามมาตรา  ๑๑  ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกนิหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกนิสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา  ๒๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๒  ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกนิสองแสนบาท 

  มาตรา  ๒๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

สามปี  หรือปรับไม่เกนิหกแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา  ๒๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๕  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 

หกเดือนถึงห้าปี  และปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

  มาตรา  ๓๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  

ต้องระวางโทษ   จ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกนิสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

พนกังานตาม  

ป. อาญา 

 

ไม่แจง้การผลิต 

ยา้ยสถานที่ 

ไม่แจง้การผลิต 

 

 

ไม่แสดงใบ 

รบัแจง้ 

ไม่จัดท าบญัชี 

ไม่ท าและแสดง

เคร่ืองหมาย 

รบัรอง 

เจา้ของลิขสิทธ์ิ 

ไม่ท าเคร่ืองหมาย

รบัรอง 

ใชเ้คร่ืองหมาย 

โดยไม่มีสิทธิ 

การปลอมเลียน 

ไม่แจง้การ

ครอบครองเม็ด

พลาสติก 
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  มาตรา  ๓๑  ผู้ใดไม่ปฏบิัติตามมาตรา  ๑๘  ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกนิหกเดือน  หรือปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา  ๓๒  ผู้ใดขัดขวาง  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ซ่ึง    สั่งตามมาตรา  ๑๙  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือ

ปรับไม่เกนิห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  

  มาตรา  ๓๓  ผู้ใดแจ้งตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  โดย

แสดงข้อความ   อันเป็นเทจ็  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน

สองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา  ๓๔  ผู้ใดแจ้งตามมาตรา  ๑๘  โดยแสดงข้อความอันเป็น

เทจ็ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ า

ทั้งปรับ 

  มาตรา  ๓๕  ความผิดซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียว  ถ้าผู้กระท า

ความผิดยินยอมช าระค่าปรับในอัตราอย่างสูงต่ออธิบดี  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม         

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา
 

  มาตรา   ๓๖   ใ นก ร ณีที่ นิ ติ บุ คคลก ร ะท า ค ว ามผิ ดต าม

พระราชบัญญัตินี้   ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็น     

ผู้ร่วมกระท าผิดกับนิติบุคคลนั้น     เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท าของนิติบุคคล

นั้นได้กระท าโดยตนมิได้รู้ เหน็  หรือยินยอมด้วย 

  มาตรา   ๓๗   ผู้ ใดกระท าคว ามผิด ต้อ งระวา ง โทษตาม

พระราชบัญญัตินี้   เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบก าหนดห้าปี  ได้กระท าความผิดต่อ

พระราชบัญญัติน้ีอีก  ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ศาลก าหนดไว้ส าหรับ

ความผดิคร้ังหลัง 

  มาตรา  ๓๘   

  (มีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ที่   ๓๐/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๑  

กุมภาพันธ ์ ๒๕๔๘  วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี  พ.ศ. ....  

เฉพาะมาตรา  ๓๘  เป็นอนัตกไป) 

 มาตรา  ๓๙  ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติน้ี  
 

ขดัขวาง

พนกังาน 

เจา้หนา้ที ่

ไม่แจง้การ

ครอบครอง

เคร่ืองจักร 

แจง้ความเท็จ

เคร่ืองจักร 

แจง้ความเท็จ

เม็ดพลาสติก 

โทษปรบัสถาน

เดียว 

นิติบุคคล 

กระท าผิด 

กระท าผิดซ ้ า 

ศาลท่ีอ านาจ 

พิจารณาคดี 
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บทเฉพาะกาล 

 
  มาตรา  ๔๐  ผู้ใดท าการผลิตอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้

บังคับ  หากประสงค์จะท าการผลิตต่อไป  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  

๕  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  หากพ้นระยะเวลา

ดังกล่าว  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๒๒ 

  มาตรา  ๔๑  ผู้ใดได้มา  หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงเคร่ืองจักรอยู่

แล้วในวันที่พระราชบัญญัติน้ี  ใช้บังคับให้แจ้งต่ออธิบดีตามมาตรา ๑๖  ภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว  ต้อง

ระวางโทษตามมาตรา  ๓๐  และหากแจ้งโดยแสดงข้อความอันเป็นเทจ็ต้องระวาง

โทษตามมาตรา  ๓๓ 

  มาตรา  ๔๒  ผู้ใดได้มา  หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึงเมด็พลาสติก

หรือวัสดุอื่นใดอันเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้

บั ง คับ  ใ ห้แ จ้ ง ต่ออธิบดีตามมาตรา  ๑๘ ภายในสามสิบ วันนับแต่ วันที่

พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว  ต้องระวางโทษตามมาตรา  

๓๑  และหากแจ้งโดยแสดงข้อความอนัเป็นเทจ็ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๓๔ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันต ารวจโท  ทกัษิณ  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าการผลิต 

อยู่แลว้ 

ครอบครอง

เคร่ืองจักร 

อยู่แลว้ 

ครอบครองเม็ด

พลาสติกอยู่แลว้ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบัน
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการ

ละเมิดลิขสทิธิ์ในรูปผลิตภัณฑซี์ดีได้ทวีความรุนแรงจนกระทั่งกลไกของรัฐที่มีอยู่ไม่

สามารถที่จะควบคุม  หรือป้องปรามการละเมิดดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

จึงเหน็สมควรมีมาตรการก ากบัดูแลการผลิตผลิตภัณฑซี์ดี  โดยการก าหนดขั้นตอน

การแจ้งการผลิตส าหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบการผลิต  การครอบครอง

เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต  ตลอดจนการรายงานปริมาณและสถานที่เกบ็วัตถุดิบที่

ใช้ในการผลิต  ซ่ึงมาตรการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้าง   กลไกการป้องปรามการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากข้ึนรวมทั้งจะท าให้การจัดเกบ็

ภาษีอากรได้ผลเต็มที่ทั้งจะท าให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี

ด าเนินการผลิตสนิค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


