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การผลิตผลิตภัณฑซีดี 
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  ให

ประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการผลิตผลิตภัณฑซีดี 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา   ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติการผลิตผลติภัณฑซีดี  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญั ตินี้ใหใชบัง คับเมื่อพนกํ าหนดเก าสิบวันนับแต วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“ผลิตภัณฑซีดี”  หมายความวา  แผนบันทึกขอมูลที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลโดยวิธีการใด   ๆ ที่สามารถ
จัดถ ายทอดออกเปนขอมูล   ภาพ   เสียง   หรือทั้ งภาพและเสียงไดในลักษณะตอ เนื่องกันไป   
และใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

“การผลิต”  หมายความวา  การทําอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหมีข้ึนซ่ึงผลิตภัณฑซีดี 
“เจาของลิขสิทธิ์”  หมายความวา  เจาของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์และใหหมายความ

รวมถึงผูรับโอนลิขสิทธิ์  หรือผูไดรับอนุญาตใหทําการผลิตงานอันมีลิขสิทธิ์ 
“เคร่ืองจักร”  หมายความวา   เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิต และใหหมายความรวมถึงอุปกรณของ

เคร่ืองจักรตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 
“เคร่ืองหมายรับรองการผลิต”  หมายความวา  เคร่ืองหมายและรหัสที่อธิบดีออกใหเพื่อแสดง 

ใหทราบถึงแหลงการผลิตของผลิตภัณฑซีดี 
“เคร่ืองหมายรับรองงานตนแบบ”  หมายความวา  เคร่ืองหมายและรหัสที่อธิบดีออกใหเพื่อ

แสดงใหทราบถึงงานที่ผลิตข้ึนอันมีลิขสิทธิ์ 
“สถานที่ผลิต”  หมายความวา  อาคาร  สถานที่  หรือยานพาหนะที่มีเคร่ืองจักรติดต้ังอยู 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญติันี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่  ออกกฎกระทรวง  และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบงัคับได 

หมวด  ๑ 
การผลิต 

 
 

มาตรา ๕ ผูใดจะทําการผลิต  เมื่อจะเร่ิมทําการผลิต  ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่กอนเร่ิมทํา
การผลิต 

เจาของลิขสิทธิ์ใดจะทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิต  ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่กอนเร่ิมทํา
การผลิตหรือวาจางทําการผลิตทุกคร้ัง  เวนแตการทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิต  เพื่อใชในการศึกษา  
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เพื่อประโยชนในทางราชการ  เพื่อการสาธารณประโยชน  หรือการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
ทั้งนี้  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  ใหพนักงานเจาหนาทีอ่อกใบรับแจง
เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูแจงในวันที่ไดรับแจง 

แบบการแจง  รายการที่ตองแจง  วิธีการแจง  และแบบใบรับแจง  ใหเปนไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๖ แบบการแจงสําหรับผูทําการผลิตอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยูของผูทําการผลิต 
(๒) ชื่อและที่ต้ังสถานที่ผลิต 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักร 
(๔) รายการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
แบบการแจงสําหรับเจาของลิขสิทธิ์อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยูของเจาของลิขสิทธิ์ 
(๒) ชื่อและที่ต้ังสถานที่ผลิต 
(๓) รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิต 
(๔) รายการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
การเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๗ ในกรณีที่ผูทําการผลิตมีสถานที่ผลิตมากกวาหนึ่งแหง  ใหผูทําการผลิตแจงการผลิต

ตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  สําหรับสถานที่ผลิตทุกแหง 
การยายสถานที่ผลิตตามที่ระบุในใบรับแจงตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่กอนวันที่ยายสถานที่ผลิต 
การแจงตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๘ ใหอธิบดีกําหนดเครื่องหมายรับรองการผลิตสําหรับผูทําการผลิตและเครื่องหมาย

รับรองงานตนแบบสําหรับเจาของลิขสิทธิ์เพื่อแสดงบนผลิตภัณฑซีดีที่ทําการผลิตโดยผูทําการผลิตที่ได
แจงตามมาตรา  ๕ 

ลักษณะ  การทํา  และวิธีการแสดงเครื่องหมายรับรองการผลิตและเครื่องหมายรับรองงาน
ตนแบบ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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มาตรา ๙ เมื่อไดรับแจงการทําการผลิตตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  ถูกตองครบถวนแลว  ใหอธิบดี
ออกเคร่ืองหมายรับรองการผลิตใหแกผูทําการผลิตโดยเร็วเพื่อใชแสดงบนผลิตภัณฑซีดี  และใหทําการผลิตได
นับแตวันที่ไดรับเครื่องหมายรับรองการผลิต 

เมื่อไดรับแจงการทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิตตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  ถูกตองครบถวนแลว
ใหอธิบดีออกเคร่ืองหมายรับรองงานตนแบบใหแกเจาของลิขสิทธิ์โดยเร็วเพื่อใชแสดงบนผลิตภัณฑซีดี  
และใหเจาของลิขสิทธิ์ทําการผลิตหรือวาจางทําการผลิตไดนับแตวันที่ไดรับเคร่ืองหมายรับรองงาน
ตนแบบ 

การออกเคร่ืองหมายรับรองการผลิตและเครื่องหมายรับรองงานตนแบบใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐ ผูทําการผลิตมีหนาที่ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) แสดงใบรับแจงการผลิตไว  ณ  ที่เปดเผยในสถานที่ผลิตตามที่ระบุไวในใบรับแจง 
(๒) จัดทําบัญชีแสดงจํานวน  ปริมาณการผลิต  การขาย  การจําหนาย  และการมีไวในการ

ครอบครองซึ่งผลิตภัณฑซีดีที่ทําการผลิตโดยใหมีขอความ  รายการ  และระยะเวลาที่ตองลงรายการใน
บัญชีตามแบบที่อธิบดีประกาศกาํหนด 

มาตรา ๑๑ ผูทําการผลิตมีหนาที่ตองทําและแสดงเครื่องหมายรับรองการผลิตและแสดง
เคร่ืองหมายรับรองงานตนแบบตามมาตรา  ๘  วรรคสอง 

มาตรา ๑๒ เจาของลิขสิทธิ์มีหนาที่ตองทําเคร่ืองหมายรับรองงานตนแบบตามมาตรา  ๘   
วรรคสอง 

มาตรา ๑๓ หามผูใดใชเคร่ืองหมายรับรองการผลิต  เวนแตเปนผูทําการผลิตที่ไดแจงการผลิต
ตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และไดรับเครื่องหมายรับรองการผลิตตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง 

หามผูใดใชเคร่ืองหมายรับรองงานตนแบบ  เวนแตเปนเจาของลิขสิทธิ์ที่ไดแจงการผลิตหรือ
วาจางทําการผลิตตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  และไดรับเคร่ืองหมายรับรองงานตนแบบตามมาตรา  ๙  
วรรคสอง  หรือเปนผูทําการผลิตที่รับจางทําการผลิตจากเจาของลิขสิทธิ์ที่ไดแจงการผลิตหรือวาจางทํา
การผลิตตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  และไดรับเครื่องหมายรับรองงานตนแบบตามมาตรา  ๙  วรรคสอง 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ผูทําการผลิตเลิกกิจการ  หรือไมสามารถทําการผลิตตอไปไดไมวากรณีใด
ใหผูประสงคจะทําการผลิตตอไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๕  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ผูทําการผลิตเลิกกิจการ  หรือไมสามารถทําการผลิตตอไปได 
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ในระหวางระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูทําการผลิตเปนผูแจงตามมาตรา  ๕ 
มาตรา ๑๕ หามผูใดปลอม  หรือเลียนเคร่ืองหมายรับรองการผลิตหรือเครื่องหมายรับรองงาน

ตนแบบเพื่อใหผูอื่นหลงเชื่อวาเปนเคร่ืองหมายรับรองเชนวานั้น 
หมวด  ๒ 

เคร่ืองจักร  และเม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใด 
 

 

มาตรา ๑๖ ผูใดไดมา  หรือมีไวในครอบครองซึ่งเคร่ืองจักร  ตองแจงตออธิบดีภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดมา  หรือมีไวในครอบครอง 

การแจงตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๗ ผูใดจําหนาย  จาย  โอน  เคร่ืองจักร  ตองแจงตออธิบดีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่

จําหนาย  จาย  โอน 
ความในวรรคหนึ่ง  ใหใชบังคับแกกรณีที่เคร่ืองจักรพนจากการครอบครองของผูครอบครอง

ตามมาตรา  ๑๖  ดวยประการอื่นไมวากรณีใด 
การแจงตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๘ ผูใดไดมา  หรือมีไวในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใดอันเปนวัตถุดิบที่

ใชในการผลิต   ตองแจงตออธิบดีถึงประเภท  ชนิด  ปริมาณ  และสถานที่เก็บเม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใดนั้น  
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมา  หรือมีไวในครอบครอง 

ประเภท  ชนิด  ปริมาณเม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใดที่ตองแจงตามวรรคหนึ่ง  และหลักเกณฑ  
วิธีการในการแจง  ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๓ 
พนักงานเจาหนาที ่

 
 

มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้   ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานที่ผลิตในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการผลิต
ของสถานที่ผลิตนั้น  เพื่อตรวจสอบใบรับแจง  เคร่ืองจักร  เม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใดอันเปนวัตถุดิบ 
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ที่ใชในการผลิต ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่อาจใชเปนหลักฐานในการดําเนินการกับผูกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ส่ังใหบุคคลใด  ๆ  มาใหถอยคํา  หรือใหสงสมุดบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นในกรณี
ที่มีเหตุอันควรเชื่อวา  ถอยคํา  สมุดบัญชี  เอกสาร  หรือหลักฐานดังกลาวอาจมีประโยชนแกการคนพบ
หรือใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๑๙  ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอ
บุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๒๒ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง   มาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๓ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๕  วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 
มาตรา ๒๔ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๐  (๑)  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
มาตรา ๒๕ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๐  (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๒๖ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน

สองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 
มาตรา ๒๘ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไมเกินหกแสนบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๒๙ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๕  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงหาป  และปรับต้ังแต

หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 
มาตรา ๓๐ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  

หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๓๑ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๒ ผูใดขัดขวาง  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังตามมาตรา  ๑๙  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๓ ผูใดแจงตามมาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๔ ผูใดแจงตามมาตรา  ๑๘  โดยแสดงขอความอันเปนเท็จ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๕ ความผิดซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียว  ถาผูกระทําความผิดยินยอมชําระคาปรับ 
ในอัตราอยางสูงตออธิบดี  ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหถือวากรรมการหรือ
ผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น หรือยินยอมดวย 

มาตรา ๓๗ ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้  เมื่อพนโทษแลวยัง 
ไมครบกําหนดหาป  ไดกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก  ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่
ศาลกําหนดไวสําหรับความผิดคร้ังหลงั 

มาตรา ๓๘  
(มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ที่  ๓๐/๒๕๔๘  ลงวันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘  วินิจฉัยวา

รางพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี  พ.ศ.  ....  เฉพาะมาตรา  ๓๘  เปนอันตกไป)* 
มาตรา ๓๙ ใหศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

*มาตรา  ๓๘  ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๗  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  มาตรา  ๑๑  
มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๑๗  ใหศาลสั่งริบเครื่องจักรนั้น 

เครื่องจักรท่ีศาลสั่งริบ  ใหนําไปใชประโยชนในทางราชการ  หรือจําหนายใหแกสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  หรือทําลาย  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๐ ผูใดทําการผลิตอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  หากประสงคจะทําการ
ผลิตตอไป  ใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๕  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  หากพนระยะเวลาดังกลาว  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๒๒ 

มาตรา ๔๑ ผูใดไดมา  หรือมีไวในครอบครองซึ่งเคร่ืองจักรอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ  ใหแจงตออธิบดีตามมาตรา  ๑๖  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   
หากพนระยะเวลาดังกลาว  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๓๐  และหากแจงโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ  
ตองระวางโทษตามมาตรา  ๓๓ 

มาตรา ๔๒ ผูใดไดมา  หรือมีไวในครอบครองซึ่งเม็ดพลาสติกหรือวัสดุอื่นใดอันเปนวัตถุดิบ 
ที่ใชในการผลิตอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหแจงตออธิบดีตามมาตรา  ๑๘  ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  หากพนระยะเวลาดังกลาว  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๓๑  
และหากแจงโดยแสดงขอความอันเปนเท็จตองระวางโทษตามมาตรา  ๓๔ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชนิวัตร 
 นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
ในประเทศไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิในรูปผลิตภัณฑซีดีไดทวีความรุนแรงจนกระทั่ง
กลไกลของรัฐท่ีมีอยูไมสามารถที่จะควบคุม  หรือปองปรามการละเมิดดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ   
จึงเห็นสมควรมีมาตรการกํากับดูแลการผลิตผลิตภัณฑซีดี  โดยการกําหนดขั้นตอนการแจงการผลิตสําหรับผูท่ี
ประสงคจะประกอบการผลิต  การครอบครองเครื่องจักรท่ีใชในการผลิต  ตลอดจนการรายงานปริมาณและ
สถานที่ เก็บวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต   ซ่ึงมาตรการดังกลาวจะชวยเสริมสรางกลไกการปองปราม 
การละเมิดลิขสิทธ์ิใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบมากขึ้นรวมทั้งจะทําใหการจัดเก็บภาษีอากรไดผลเต็มท่ี 
ท้ังจะทําใหผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑซีดีดําเนินการผลิตสินคาท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 


