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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537
เปนปที่ 49 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
(1)

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
ผูสรางสรรค หมายความวา ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้
ลิขสิทธิ์ หมายความวา สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทําขึ้น
วรรณกรรม หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา คํา
ปราศรัย สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร หมายความวา คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อให
เครื่องคอมพิวเตอรทํางานหรือเพื่อใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
ลักษณะใด
นาฏกรรม หมายความวา งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราว และให
หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย
ศิลปกรรม หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปนี้
(1) งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่ประกอบดวยเสน แสง สี หรือสิ่งอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางรวมกัน ลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง
(2) งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับตองได
(3) งานภาพพิมพ ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพ และหมายความรวมถึงแมพิมพหรือแบบ
พิมพที่ใชในการพิมพดวย
(4) งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง งานออกแบบตกแตงภายในหรือภายนอก
ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง หรือการสรางสรรคหุนจําลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
(5) งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคภาพที่เกิดจากการใชเครื่องมือบันทึกภาพโดยใหแสงผานเลนซไปยังฟลม
หรือกระจก และลางดวยน้ํายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือดวยกรรมวิธีใด ๆ อันทําใหเกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดย
เครื่องมือหรือวิธีการอยางอื่น
(6) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรครูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร ภูมิ
ประเทศ หรือวิทยาศาสตร
(7) งานศิลปประยุกต ไดแก งานที่นําเอางานตาม (1) ถึง (6) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันไปใช
ประโยชนอยางอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงานดังกลาวนั้น เชน นําไปใชสอย นําไปตกแตงวัสดุหรือ
สิ่งของอันเปนเครื่องใช หรือนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคา
ทั้งนี้ ไมวางานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และใหหมายความรวมถึงภาพถายและแผนผังของ
งานดังกลาวดวย
ดนตรีกรรม หมายความวา งานเกี่ยวกับเพลงที่แตงขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับรอง ไมวาจะมีทํานองและคํารองหรือมี
ทํานองอยางเดียว และใหหมายความรวมถึงโนตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว
โสตทัศนวัสดุ หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลกั ษณะอยางใด
อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีกโดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุนั้น
และใหหมายความรวมถึงเสียง
ประกอบงานนั้นดวย ถามี
ภาพยนตร หมายความวา โสตทัศนวัสดุอันประกอบดวยลําดับของภาพ ซึ่งสามารถนําออกฉายตอเนื่องไดอยาง
ภาพยนตรหรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อนําออกฉายตอเนื่องไดอยางภาพยนตร และใหหมายความรวมถึงเสียง
ประกอบภาพยนตรนั้นดวย ถามี
สิ่งบันทึกเสียง หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดย
บันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีกโดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุ
นั้น แตทั้งนี้ มิใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรหรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอื่น
นักแสดง หมายความวา ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรําและผูซึ่งแสดงทาทาง รอง กลาว พากย แสดงตาม
บทหรือในลักษณะอื่นใด
งานแพรเสียงแพรภาพ หมายความวา งานที่นําออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร
เสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน หรือโดยวิธีอยางอื่นอันคลายคลึงกัน
ทําซ้ํา หมายความรวมถึง คัดลอกไมวาโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทําแมพิมพ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือ
บันทึกเสียงและภาพ จากตนฉบับ จากสําเนา หรือจากการโฆษณาในสวนอันเปนสาระสําคัญ ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน
สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรใหหมายความถึง
คัดลอกหรือทําสําเนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรจากสื่อบันทึกใด ไมวาดวยวิธีใด ๆ ในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม
ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
ดัดแปลง หมายความวา ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม หรือจําลองงานตนฉบับในสวนอันเปน
สาระสําคัญโดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งนี้ ไมวา ทั้งหมดหรือบางสวน
(1) ในสวนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ใหหมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือรวบรวม
วรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลําดับใหม
(2) ในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหหมายความรวมถึง ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุง แกไข
เพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอรในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทําขึ้นใหม
(3) ในสวนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่มิใชนาฏกรรมใหเปนนาฏกรรม หรือเปลี่ยน
นาฏกรรมใหเปนงานที่มิใชนาฏกรรม ทั้งนี้ ไมวาในภาษาเดิมหรือตางภาษากัน
(4) ในสวนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เปนรูปสองมิติหรือสามมิติ ใหเปนรูปสามมิติ
หรือสองมิติ หรือทําหุนจําลองจากงานตนฉบับ
(5) ในสวนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ใหหมายความรวมถึง จัดลําดับเรียบเรียงเสียงประสาน หรือเปลี่ยนคํารองหรือ
ทํานองใหม
เผยแพรตอสาธารณชน หมายความวา ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การ
บรรเลง การทําใหปรากฏดวยเสียงและหรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ไดจัดทําขึ้น
การโฆษณา หมายความวา การนําสําเนาจําลองของงานไมวาในรูปหรือลักษณะอยางใดที่ทําขึ้นโดยความยินยอม
ของผูสรางสรรคออกจําหนายโดยสําเนาจําลองนั้นมีปรากฏตอสาธารณชนเปนจํานวนมากพอสมควรตามสภาพของ
งานนั้น แตทั้งนี้ไมหมายความรวมถึง การแสดงหรือการทําใหปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร การ
บรรยายหรือการปาฐกถาซึ่งวรรณกรรม การแพรเสียงแพรภาพเกี่ยวกับงานใด การนําศิลปกรรมออกแสดงและการ
กอสรางงานสถาปตยกรรม
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทาง
ปญญามอบหมายดวย
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการลิขสิทธิ์
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด 1
ลิขสิทธิ์
สวนที่ 1
งานอันมีลิขสิทธิ์
มาตรา 6 งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแกงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรคไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด
การคุมครองลิขสิทธิ์ไมคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใชหรือทํางาน หรือ
แนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร
มาตรา 7 สิ่งตอไปนี้ไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสารอันมิใชงานในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่น
ใดของรัฐหรือของทองถิ่น
(4) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คําแปลและการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือ
ของทองถิ่นจัดทําขึ้น
สวนที่ 2
การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์
มาตรา 8 ใหผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนไดสรางสรรคขึ้นภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ยังไมไดมีการโฆษณางาน ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทยหรืออยูในราชอาณาจักร หรือเปนผู
มีสัญชาติหรืออยูในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิซ์ ึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ตลอด
ระยะเวลาหรือเปนสวนใหญในการสรางสรรคงานนั้น
(2) ในกรณีที่ไดมีการโฆษณางานแลว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกไดกระทําขึ้นในราชอาณาจักรหรือใน
ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรือในกรณีที่การโฆษณา
ครั้งแรกไดกระทํานอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอื่นที่ไมเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิซ์ ึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
หากไดมีการโฆษณางานดังกลาวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เปนภาคีแหง
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการโฆษณาครั้ง

แรก หรือผูสรางสรรคเปนผูมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน (1) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก
ในกรณีที่ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทย ถาผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองเปนนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
มาตรา 9 งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจาง ถามิไดทําเปนหนังสือตกลงกันไว
เปนอยางอื่น ใหลิขสิทธิ์ในงานนั้นเปนของผูสรางสรรค แตนายจางมีสิทธินํางานนั้นออกเผยแพรตอสาธารณชนได
ตามที่เปนวัตถุประสงคแหงการจางแรงงานนั้น
มาตรา 10 งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นโดยการรับจางบุคคลอื่น ใหผูวาจางเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานนั้น
เวนแตผูสรางสรรคและผูวาจางจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น
มาตรา 11
งานใดมีลักษณะเปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไดรับอนุญาตจาก
เจาของลิขสิทธิ์ ใหผูที่ไดดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือน
สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงานของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกดัดแปลง
มาตรา 12 งานใดมีลักษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มารวบรวมหรือประกอบเขา
กันโดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ หรือเปนการนําเอาขอมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอานหรือถายทอดไดโดย
อาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณอื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเขากันหากผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันไดรวบรวม
หรือประกอบเขากันซึ่งงานดังกลาวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดลําดับในลักษณะซึ่งมิไดลอกเลียนงานของบุคคลอื่น ให
ผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันตามพระราชบัญญัตินี้ แต
ทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงาน หรือขอมูล หรือสิ่งอื่นใดของผูสรางสรรคเดิมที่ถูก
นํามารวบรวมหรือประกอบเขากัน
มาตรา 13 ใหนํามาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 มาใชบังคับแกการมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 11 หรือมาตรา 12 โดย
อนุโลม
มาตรา 14 กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น ยอมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได
สรางสรรคขึ้นโดยการจาง หรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลาย
ลักษณอักษร

สวนที่ 3
การคุมครองลิขสิทธิ์
มาตรา 15 ภายใตบังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปนี้
(1) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(2) เผยแพรตอสาธารณชน
(3) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และสิ่งบันทึกเสียง
(4) ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น
(5) อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดหรือไมก็ได แตเงื่อนไขดังกลาวจะ
กําหนดในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมไมได
การพิจารณาวาเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมหรือไม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 16 ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ไดอนุญาตใหผูใดใชสิทธิตามมาตรา 15 (5) ยอมไมตดั
สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธินั้นไดดวย เวนแตในหนังสืออนุญาตไดระบุเปนขอหามไว
มาตรา 17 ลิขสิทธิ์นั้นยอมโอนใหแกกันได
เจาของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลอื่นได
และจะโอนใหโดยมี
กําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได
การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใชทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน ถาไมได
กําหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอนใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสิบป
มาตรา 18 ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงวาตนเปนผูสรางสรรคงาน
ดังกลาว และมีสิทธิที่จะหามมิใหผูรับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทําโดยประการอื่น
ใดแกงานนั้นจนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผูสรางสรรค
และเมื่อผูสรางสรรคถึงแกความตาย
ทายาทของผูสรางสรรคมีสิทธิที่จะฟองรองบังคับตามสิทธิดังกลาวไดตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เวนแต
จะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร
สวนที่ 4
อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์
มาตรา 19 ภายใตบังคับมาตรา 21 และมาตรา 22 ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอยูตลอดอายุของผู
สรางสรรค และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย
ในกรณีที่มีผูสรางสรรครวม ลิขสิทธิ์ในงานดังกลาวใหมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรครวม และมีอยูตอไปอีก

เปนเวลาหาสิบปนับแตผูสรางสรรครวมคนสุดทายถึงแกความตาย
ถาผูสรางสรรคหรือผูสรางสรรครวมทุกคนถึงแกความตายกอนที่ไดมีการโฆษณางานนั้น ใหลิขสิทธิ์ดังกลาวมี
อายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
ในกรณีที่ผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้น แตถาไดมีการ
โฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
มาตรา 20 งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยผูสรางสรรคใชนามแฝงหรือไมปรากฏ
ชื่อผูสรางสรรค ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวาง
ระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มอี ายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
ในกรณีที่รูตัวผูสรางสรรค ใหนํามาตรา 19 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 21 ลิขสิทธิ์ในงานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพ ใหมีอายุ
หาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุ
หาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
มาตรา 22 ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกตใหมีอายุยี่สิบหาปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณา
งานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิม์ ีอายุยี่สิบหาปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
มาตรา 23 ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจาง หรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา 14 ใหมี
อายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มี
อายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
มาตรา 24 การโฆษณางานตามมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 23 อันเปนการเริ่มนับอายุ
แหงการคุมครองลิขสิทธิ์ หมายความถึง การนํางานออกทําการโฆษณาโดยความยินยอมของเจาของลิขสิทธิ์
มาตรา 25 เมื่ออายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ครบกําหนดในปใด ถาวันครบกําหนดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์
ไมตรงกับวันสิ้นปปฏิทิน หรือในกรณีที่ไมอาจทราบวันครบกําหนดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ที่แนนอน ให
ลิขสิทธิ์ยังคงมีอยูตอไปจนถึงวันสิ้นปปฏิทินของปนั้น
มาตรา 26 การนํางานอันมีลิขสิทธิ์ออกทําการโฆษณาภายหลังจากที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงไม
กอใหเกิดลิขสิทธิ์ในงานนั้น ๆ ขึน้ ใหม

สวนที่ 5
การละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา 27 การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไมไดรับอนุญาตตาม
มาตรา 15 (5) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(1) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(2) เผยแพรตอสาธารณชน
มาตรา 28 การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร หรือสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ทั้งนี้ ไมวาในสวนที่เปนเสียงและหรือภาพ ใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(1) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(2) เผยแพรตอสาธารณชน
(3) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว
มาตรา 29 การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานแพรเสียงแพรภาพอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไมได
รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(1) จัดทําโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพ ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(2) แพรเสียงแพรภาพซ้ํา ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(3) จัดใหประชาชนฟงและหรือชมงานแพรเสียงแพรภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นในทาง
การคา
มาตรา 30 การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไมได
รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(1) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(2) เผยแพรตอสาธารณชน
(3) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว
มาตรา 31 ผูใดรูอยูแลวหรือมีเหตุอันควรรูวางานใดไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น กระทําอยางใดอยาง
หนึ่งแกงานนั้นเพื่อหากําไร ใหถือวาผูนั้นกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(1) ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ หรือเสนอใหเชาซื้อ
(2) เผยแพรตอสาธารณชน
(3) แจกจายในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์
(4) นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

สวนที่ 6
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา 32 การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไมขัดตอการแสวงหา
ประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของ
เจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายใตบังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิใหถือวา
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร
(2) ใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือเพื่อประโยชนของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(3) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(4) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(5) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานซึ่งมี
อํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว
(6) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏโดยผูสอนเพื่อประโยชนในการสอนของตน อันมิใชการ
กระทําเพื่อหากําไร
(7) ทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอนหรือทําบทสรุปโดยผูสอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจายหรือ
จําหนายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ตองไมเปนการกระทําเพื่อหากําไร
(8) นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
มาตรา 33 การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
นี้ โดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบัติตามมาตรา 32
วรรคหนึ่ง
มาตรา 34 การทําซ้ําโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หากการทําซ้ํานั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) การทําซ้ําเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น
(2) การทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการวิจัยหรือการศึกษา
มาตรา 35 การกระทําแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ หากไมมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ในกรณีดังตอไปนี้
(1) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น
(2) ใชเพื่อประโยชนของเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น

(3) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น
(4) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น
(5) ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในจํานวนที่สมควรโดยบุคคลผูซึ่งไดซื้อหรือไดรับโปรแกรมนั้นมาจาก
บุคคลอื่นโดยถูกตอง เพื่อเก็บไวใชประโยชนในการบํารุงรักษาหรือปองกันการสูญหาย
(6) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏเพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานซึ่งมี
อํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว
(7) นําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
(8) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีที่จําเปนแกการใช
(9) จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเก็บรักษาไวสําหรับการอางอิง หรือคนควาเพื่อประโยชนของ
สาธารณชน
มาตรา 36 การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนตามความเหมาะสม โดย
มิไดจัดทําขึ้นหรือดําเนินการเพื่อหากําไรเนื่องจากการจัดใหมีการเผยแพรตอสาธารณชนนั้น และมิไดจัดเก็บคาเขาชม
ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม และนักแสดงไมไดรับคาตอบแทนในการแสดงนั้น มิใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ หากเปนการดําเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองคการอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสาธารณกุศล การศึกษา
การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห และไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง
มาตรา 37 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การกอสรางการแกะลายเสน การปน การแกะสลัก การพิมพภาพ การ
ถายภาพ การถายภาพยนตร การแพรภาพ หรือการกระทําใด ๆ ทํานองเดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอันตั้งเปดเผยประจําอยู
ในที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปตยกรรม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
มาตรา 38 การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเสน การปน การแกะสลัก การพิมพภาพ การถายภาพ
การถายภาพยนตร หรือการแพรภาพซึ่งงานสถาปตยกรรมใด มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสถาปตยกรรม
นั้น
มาตรา 39 การถายภาพหรือการถายภาพยนตรหรือการแพรภาพซึ่งงานใด ๆ อันมีศิลปกรรมใดรวมอยูเปน
สวนประกอบดวย มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
มาตรา 40 ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผูสรางสรรคเปนเจาของอยูดวย การที่ผูสราง
สรรคคนเดียวกันไดทําศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่เปนการทําซ้ําบางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือใชแบบ
พิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจําลอง หรือขอมูลที่ไดจากการศึกษาที่ใชในการทําศิลปกรรมเดิม ถาปรากฏวาผูสรางสรรค
มิไดทําซ้ําหรือลอกแบบในสวนอันเปนสาระสําคัญของศิลปกรรมเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรม
นั้น

มาตรา 41 อาคารใดเปนงานสถาปตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ การบูรณะอาคารนั้นในรูป
แบบเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา 42 ในกรณีที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตรใดสิ้นสุดลงแลว มิใหถือวาการนําภาพยนตรนั้น
เผยแพรตอสาธารณชนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุสิ่ง
บันทึกเสียง หรืองานที่ใชจัดทําภาพยนตรนั้น
มาตรา 43 การทําซ้ํา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการโดยเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือตาม
คําสั่งของเจาพนักงานดังกลาวซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้และที่อยูในความครอบครองของทางราชการ
มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง
หมวด 2
สิทธิของนักแสดง
มาตรา 44 นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของตน ดังตอไปนี้
(1) แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดงเวนแตจะเปนการแพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพร
ตอสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไวแลว
(2) บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว
(3) ทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดรับ
อนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวนการละเมิดสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 53
มาตรา 45 ผูใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งไดนําออกเผยแพรเพื่อวัตถุประสงคทางการคาแลว หรือนําสําเนา
ของงานนั้นไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรง ใหผูนั้นจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแกนักแสดงในกรณีที่
ตกลงคาตอบแทนไมได ใหอธิบดีเปนผูมีคําสั่งกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติใน
ธุรกิจประเภทนั้น
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา 46 ในกรณีที่การแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดงใดมีนักแสดงมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดง
เหลานั้นอาจแตงตั้งตัวแทนรวมเพื่อดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับสิทธิของตนได
มาตรา 47 ใหนักแสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา 44 หากเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือ
(2) การแสดงหรือสวนใหญของการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา

วาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
มาตรา 48 ใหนักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามมาตรา 45 หากเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในขณะที่มีการบันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือในขณะ
ที่เรียกรองสิทธิ หรือ
(2) การบันทึกเสียงการแสดงหรือสวนใหญของการบันทึกเสียงการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือใน
ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
มาตรา 49 สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 44 ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการแสดง ในกรณีที่
มีการบันทึกการแสดงใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการบันทึกการแสดง
มาตรา 50 สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 45 ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่ไดมีการบันทึกเสียง
การแสดง
มาตรา 51 สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 44 และมาตรา 45 ยอมโอนใหแกกันได ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ
จะโอนใหโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครองก็ได
ในกรณีที่มีนักแสดงมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิสวนที่เปนของตนเทานั้น
การโอนโดยทางอื่นนอกจากทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน ถาไมไดกําหนด
ระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสามป
มาตรา 52 ผูใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 44 โดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือไมจายคาตอบแทน
ตามมาตรา 45 ใหถือวาผูนั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง
มาตรา 53 ใหนํามาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกสิทธิของ
นักแสดงโดยอนุโลม
หมวด 3
การใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษ

มาตรา 54 ผูมีสัญชาติไทยซึ่งประสงคจะขออนุญาตใชลิขสิทธิ์ในงานที่มีการเผยแพรตอสาธารณชนในรูปของ
สิ่งพิมพหรืออยางอื่นที่คลายคลึงกันตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการเรียนการสอนหรือคนควา ที่มิไดมี
วัตถุประสงคเพื่อหากําไร อาจยื่นคําขอตออธิบดีโดยแสดงหลักฐานวาผูขอไดขออนุญาตใชลิขสิทธิ์ในการจัดทําคําแปล
เปนภาษาไทย หรือทําซ้ําสําเนางานที่ไดเคยจัดพิมพงานแปลเปนภาษาไทยดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ แตไดรับการ

ปฏิเสธ หรือเมื่อไดใชเวลาอันสมควรแลวแตตกลงกันไมได ถาปรากฏวาในขณะที่ยื่นคําขอดังกลาว
(1) เจาของลิขสิทธิ์มิไดจัดทําหรืออนุญาตใหผูใดจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยของงานดังกลาวออกทําการโฆษณา
ภายในสามปหลังจากที่ไดมีการโฆษณางานเปนครั้งแรก หรือ
(2) เจาของลิขสิทธิ์ไดจัดพิมพคําแปลงานของตนเปนภาษาไทยออกทําการโฆษณา ซึ่งเมื่อพนกําหนดสามป
หลังจากที่ไดจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวครั้งสุดทายไมมีการจัดพิมพคําแปลงานนั้นอีกและไมมีสําเนาคําแปลงาน
ดังกลาวในทองตลาด
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หามมิใหอธิบดีมีคําสั่งอนุญาตหากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) สิน้ สุด
ลงไมเกินหกเดือน
(2) ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการจัดทําคําแปลหรือจัดพิมพคํา
แปลงานที่ไดรับอนุญาตดังกลาว และในกรณีที่ระยะเวลาในหนังสืออนุญาตยังไมสิ้นสุดลงหรือสิ้นสุดยังไมเกินหก
เดือนหามมิใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลอื่นจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยในงานลิขสิทธิ์เดียวกันนั้นอีก
(3) หามมิใหผูไดรับอนุญาตโอนสิทธิที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอื่น
(4) ถาเจาของลิขสิทธิ์หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์แสดงตออธิบดีวาตนไดจัดทําคําแปล
เปนภาษาไทย หรือจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวเปนภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเหมือนกันกับสิ่งพิมพที่ไดรับอนุญาตตาม
มาตรา 55 และจําหนายสิ่งพิมพนั้นในราคาที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่จําหนายใน
ประเทศไทย ใหอธิบดีมีคําสั่งวาหนังสืออนุญาตที่ออกใหแกผูไดรับอนุญาตเปนอันสิ้นสุดลง และแจงใหผูไดรับ
อนุญาตทราบถึงคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
สําเนาสิ่งพิมพที่จัดทําหรือจัดพิมพขึ้นกอนที่อธิบดีมีคําสั่งใหหนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง ผูไดรับอนุญาตมีสิทธิที่
จะจําหนายสําเนาดังกลาวจนกวาจะหมดสิ้นไป
(5) หามมิใหผูไดรับอนุญาตสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสําเนาสิ่งพิมพที่ไดรับอนุญาตใหจัดแปลหรือจัดทํา
เปนภาษาไทยดังกลาว เวนแตจะเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก) ผูรับที่อยูตางประเทศเปนบุคคลสัญชาติไทย
(ข) สิ่งพิมพดังกลาวใชเพื่อวัตถุประสงคในการเรียน การสอน หรือคนควา
(ค) การสงสิ่งพิมพดังกลาวจะตองไมเปนไปเพื่อการคา และ
(ง) ประเทศที่สิ่งพิมพถูกสงไปดังกลาว จะตองอนุญาตใหประเทศไทยสงหรือแจกจายสิ่งพิมพดังกลาวใน
ประเทศนั้น
มาตรา 55
เมื่อไดรับคําขอตามมาตรา 54 ใหอธิบดีดําเนินการใหมีการตกลงกันระหวางคูกรณีในเรื่อง
คาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ในกรณีที่ตกลงกันไมได ใหอธิบดีเปนผูพิจารณามีคําสั่งกําหนดคาตอบแทนที่
เปนธรรม โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น และอาจกําหนดเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ตามที่
เห็นสมควร
เมื่อไดมีการกําหนดคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์แลวใหอธิบดีออกหนังสืออนุญาตใหแกผูขอใช
ลิขสิทธิ์

คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หมวด 4
คณะกรรมการลิขสิทธิ์

มาตรา 56 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการลิขสิทธิ์ ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพาณิชยเปน
ประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้ง
จากผูแทนของสมาคมเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงและผูแทนของสมาคมผูใชงานลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงเปนจํานวนไมนอยกวาหกคนเปนกรรมการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา 57 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่
กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่ม
ขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
มาตรา 58 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
มาตรา 59 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา 60 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(2) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา 45 และมาตรา 55
(3) สงเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองคกรของผูสรางสรรคหรือนักแสดงเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อจัดเก็บ
คาตอบแทนจากบุคคลอื่นที่ใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
และการคุมครองหรือปกปองสิทธิหรือ
ประโยชนอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้
(4) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนํามาตรา 59 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาให
ถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
หมวด 5
ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหวางประเทศ

มาตรา 61 งานอันมีลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรคและสิทธิของนักแสดงของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวย
การคุมครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรืองานอันมี
ลิขสิทธิ์ขององคการระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยรวมเปนสมาชิกอยูดวยยอมไดรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศรายชื่อประเทศภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาวาดวย
การคุมครองสิทธิของนักแสดงในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 6
คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง

มาตรา 62 คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญา ให
สันนิษฐานไวกอนวางานที่มีการฟองรองในคดีนั้น เปนงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้
และโจทกเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานดังกลาว เวนแตจําเลยจะโตแยงวาไมมีผูใดเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง หรือโตแยงสิทธิของโจทก
งานใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อของบุคคลใดที่อางวาตนเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงแสดงไว ให
สันนิษฐานไวกอนวาบุคคลซึ่งเปนเจาของชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อนั้นเปนผูสรางสรรคหรือนักแสดง
งานใดไมมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไว หรือมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไว แตมิไดอางวาเปนเจาของ

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดที่ใชแทนชื่อของบุคคลอื่นซึ่งอางวาเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผู
พิมพและผูโฆษณาแสดงไว ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลซึ่งเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผูพิมพและผูโฆษณานั้นเปน
เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานนั้น
มาตรา 63
หามมิใหฟองคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่เจาของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรูถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบปนับแตวันที่มีการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
มาตรา 64 ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคาเสียหายแก
เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร
โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย
รวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
ดวย
มาตรา 65 ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวาบุคคลใดกระทําการหรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอัน
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงอาจขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคล
ดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได
คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในการเรียกรองคาเสียหาย
ตามมาตรา 64
มาตรา 66 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนความผิดอันยอมความได
หมวด 7
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา 67 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เขาไปในอาคาร สถานที่ทําการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินคาของบุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น หรือเขาไปในยานพาหนะ เพื่อตรวจคนสินคา หรือตรวจสอบ
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีมี
เหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(3) สั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคํา
สมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการคนพบหรือใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 68 ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด 8
บทกําหนดโทษ

มาตรา 69 ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30
หรือมาตรา 52 ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสี่
ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 70 ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึง
สองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 71 ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่ง
ตามมาตรา 60 วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 72 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 67 หรือฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 67 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 73 ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาป
กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีกตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา 74 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของ
นิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตน
มิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย

มาตรา 75 บรรดาสิ่งที่ไดทําขึ้นหรือนําเขามาในราชอาณาจักรอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
ตามพระราชบัญญัตินี้ และยังเปนกรรมสิทธิ์ของผูกระทําความผิดตามมาตรา 69 หรือมาตรา 70 ใหตกเปนของเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง สวนสิ่งที่ไดใชในการกระทําความผิดใหริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา 76 คาปรับที่ไดชําระตามคําพิพากษา ใหจายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเปนจํานวนกึ่งหนึ่ง
แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงที่จะฟองเรียกคาเสียหายในทาง
แพงสําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาปรับที่เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงไดรับแลวนั้น
มาตรา 77 ความผิดตามมาตรา 69 วรรคหนึ่ง และมาตรา 70 วรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได
บทเฉพาะกาล
มาตรา 78 งานอันมีลิขสิทธิ์อยูแลวตามพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช 2474
หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้
งานที่ไดจัดทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไมมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรม
และศิลปกรรม พุทธศักราช 2474 หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 แตเปนงานที่ไดรับความคุมครองลิขสิทธิต์ าม
พระราชบัญญัตินี้ ใหไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ไดใชบังคับ
มาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตาง ๆ จึงไมสอดคลองกับสถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไดเปลี่ยนแปลง
ไป โดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของประเทศและระหวางประเทศ
สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงมาตรการคุมครองดานลิขสิทธิ์ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวและเพื่อสงเสริมใหมีการสรางสรรคงานในดานวรรณกรรม ศิลปกรรม และงานดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาก
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

