
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 
ฉบับที ่ 55  พ.ศ.  2564 

เรื่อง  การแสดงและแจ้งค่าตอบแทน  ต้นทนุ  ค่าใช้จ่าย  หลกัเกณฑ์  วธิีการ   
และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการใหส้ิทธิในการเผยแพร่งานลิขสทิธิ์เพลงเพื่อการค้า 

 
 

โดยที่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่  18  พ.ศ.  2563  
เรื่อง  การก าหนดสินค้าและบริการควบคุม  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕63  สิ้นผลใช้บังคับ 
จึงท าให้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ   ฉบับที่   65  พ.ศ.  2563   
เรื่อง  การแสดงและแจ้งค่าตอบแทน  ต้นทุน  ค่าใช้จ่าย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพ่ือการค้า  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕63  สิ้นผลใช้บังคับ  
ประกอบกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ได้พิจารณาทบทวนการใช้อ านาจ 
ก าหนดมาตรการดังกล่าวแล้ว  เห็นควรคงมาตรการให้เจ้าของลิขสิทธิ์  บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับ 
มอบอ านาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์  แจ้งค่าตอบแทน  ต้นทุน  ค่าใช้จ่าย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพ่ือการค้าต่อไป   รวมทั้งเพ่ิมเติมรายละเอียด 
การแสดงอัตราการจัดเก็บคา่ตอบแทนการให้สิทธิดงักล่าวควบคูก่ับรายละเอียดเพลง  เพื่อให้ค่าตอบแทน 
การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพ่ือการค้าเกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ผู้ขออนุญาต  
ใช้ลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๙  (๒)  (๓)  (๕)  มาตรา  ๒๕  (๓)  (๔)  (๕)  มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  
และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็ นระยะเวลาหนึ่งปี   
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่   

ข้อ ๒ ให้เจ้าของลิขสิทธิ์   บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ประสงค์จะเก็บ
ค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพรง่านลขิสิทธิ์เพลงเพ่ือการค้า  แจ้งข้อมูล  ดงัตอ่ไปนี้  1  

(๑) ค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพ่ือการค้าที่เก็บจากบุคคลที่น าไป
เผยแพร่ในกิจการแต่ละประเภท 

(๒) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง 
เพื่อการค้า 

(๓) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหรือเก็บค่าตอบแทน  การให้สิทธิ 
ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า 

(๔) รายชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ  รายชื่อและจ านวนเพลงที่มอบอ านาจ 
ให้จัดเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า 

้หนา   ๒๙๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๓ ให้บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์  บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ให้จัดเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพ่ือการค้า   แจ้งข้อมูล  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายชื่อและที่อยู่ของเจ้าของลิขสิทธิ์   บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์   รายชื่อ
และจ านวนเพลงที่ได้รับมอบอ านาจให้ท าการจัดเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์
เพลงเพ่ือการค้า 

(๒) สถานที่รับช าระค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า   
ข้อ ๔ ให้บุคคลตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ที่เก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่   

งานลิขสิทธิ์เพลงเพ่ือการค้าที่เป็นอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  แจ้งข้อมูลตามข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  
ภายในสี่สิบห้าวันตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ 

กรณีบุคคลตามข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  ที่เก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์
เพลงเพ่ือการค้าภายหลังวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้แจ้งข้อมูลตามข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  ล่วงหน้า 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน  ก่อนมีการจัดเก็บค่าตอบแทน 

ข้อ ๕ กรณีที่ประสงค์จะจัดเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง  
เพ่ือการค้าในลักษณะที่แตกต่างจากรายการที่ได้แจ้งไว้หรือจัดเก็บค่าตอบแทนสูงกว่าที่ได้แจ้งไว้ 
ตามข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการหรือค่าตอบแทนดังกล่าว  ให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนมีการเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า 

ข้อ ๖ ให้เจ้าของลิขสิทธิ์  บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้จัดเก็บค่าตอบแทน
การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพ่ือการค้า  แสดงอัตราการจัดเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิ 
ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพ่ือการค้า  ควบคู่กับการแสดงชื่อเพลง  เนื้อเพลงเฉพาะค าขึ้นต้นเพลง
ไม่น้อยกว่าห้าสิบตัวอักษร  ชื่อจริงและนามแฝง  (ถ้ามี)  ของผู้แต่งเนื้อร้อง  ชื่อจริงและนามแฝง  (ถ้ามี)  
ของผู้แต่งท านอง  ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม  ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์งานสิ่งบันทึกเสียง  ชื่ออัลบั้ม
หรือชุด  วันสิ้นสุดสัญญาการอนุญาตให้จัดเก็บค่าตอบแทน  และประเภทงานลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บ
ค่าตอบแทน  โดยการเขียน  พิมพ ์ หรือกระท าให้ปรากฏโดยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
ระบบออนไลน์ของตน  ในลักษณะที่ชัดเจน  ครบถ้วน  เปิดเผย  สามารถอ่านได้โดยง่าย 

การแสดงอัตราการจัดเก็บค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง  เพื่อการค้า
ตามวรรคหนึง่  ให้แสดงอัตราการจัดเก็บค่าตอบแทนต่อหน่วยการให้บริการ  โดยจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้  
แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย  ส าหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับอัตราการจัดเก็บ
ค่าตอบแทน  ต้องเป็นภาษาไทย  แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้   

ข้อ ๗ ให้ เจ้าของลิขสิทธิ์   บุคคลที่ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีการให้สิทธิ   
ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า  ด าเนินการให้มีเอกสารการรับช าระค่าตอบแทนการให้สิทธิ  
ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้าแก่บุคคลที่ได้สิทธินั้น 

้หนา   ๒๙๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๘ การแจ้งตามข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  หรือข้อ  ๕  ให้ยื่นต่อเลขาธิการตามแบบ   
ที่เลขาธิการก าหนด  ณ  ส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กรมการค้าภายใน  
กระทรวงพาณิชย ์  

การแจ้งตามวรรคหนึง่  จะแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ทางโทรสาร  ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (อีเมล)  หรือทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราประจ าวัน  ณ   
ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันแจ้ง  ในกรณีที่แจ้งทางโทรสารให้ถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดง
เจตนาในการแจ้ง  ในกรณีที่แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   (อีเมล)  ให้ถือวันที่ได้รับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (อีเมล)  เป็นวันแสดงเจตนาในการแจ้ง  และในกรณีการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  เป็นวันแจ้ง 

การแจ้งทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   (อีเมล)  ตามวรรคสองจะสมบูรณ์   
ก็ต่อเมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์  บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์  บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้จัดเก็บ 
ค่าตอบแทน  ได้ส่งต้นฉบับให้เลขาธิการแล้ว 

ให้บุคคลตามข้อ  2  และข้อ  3  ที่ประสงค์จะแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงนามในบันทึก 
แสดงความตกลงในการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนด 

ข้อ ๙ เมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์  บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์   บุคคลที่ได้รับมอบ
อ านาจให้จัดเก็บค่าตอบแทน  ร้องขอต่อเลขาธิการเพื่อขยายระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้  
หรือเมื่อเลขาธิการเห็นสมควร  เลขาธิการอาจมีค าสั่งขยายระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ก่อนสิ้นระยะเวลา
นั้นได้  แต่การขยายระยะเวลาเช่นว่านี้ให้พึงท าได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษหรือมีเหตุจ าเป็น   และ 
เจ้าของลิขสิทธิ์  บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์   บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจให้จัดเก็บ 
ค่าตอบแทน  ได้มีค าร้องขอหรือเลขาธิการได้มีค าสั่งก่อนสิ้นระยะเวลานั้น  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

จุรินทร ์ ลักษณวิศิษฏ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   

ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ 

้หนา   ๒๙๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๔




