พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗
-------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผูสรางสรรค” หมายความวา ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
“ลิขสิทธิ์” หมายความวา สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู
สรางสรรคไดทําขึ้น
“วรรณกรรม” หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา
เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
“โปรแกรมคอมพิวเตอร” หมายความวา คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานหรือเพื่อใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใดทั้งนี้ ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
ลักษณะใด
“นาฏกรรม” หมายความวา งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเปน
เรื่องราว และใหหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย
“ศิลปกรรม” หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปนี้

๒
(๑) งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่ประกอบดวยเสน แสง สี หรือสิ่งอื่น อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางรวมกัน ลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง
(๒) งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับตองได
(๓) งานภาพพิมพ ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพ และหมายความรวมถึงแมพิมพ
หรือแบบพิมพที่ใชในการพิมพดวย
(๔) งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง งานออกแบบตกแตงภายในหรือ
ภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง หรือการสรางสรรคหุนจําลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
(๕) งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคภาพที่เกิดจากการใชเครื่องมือบันทึกภาพโดยใหแสงผานเลนซ
ไปยังฟลมหรือกระจก และลางดวยน้ํายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือดวยกรรมวิธีใด ๆ อันทําใหเกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพ
โดยเครื่องมือหรือวิธีการอยางอื่น
(๖) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรครูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร
(๗) งานศิลปประยุกต ไดแก งานที่นําเอางานตาม (๑) ถึง (๖) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน
ไปใชประโยชนอยางอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงานดังกลาวนั้น เชน นําไปใชสอย นําไปตกแตงวัสดุหรือ
สิ่งของอันเปนเครื่องใชหรือนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคา
ทั้งนี้ ไมวางานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และใหหมายความรวมถึงภาพถายและ
แผนผังของงานดังกลาวดวย
“ดนตรีกรรม” หมายความวา งานเกี่ยวกับเพลงที่แตงขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับรองไมวาจะมีทํานองและคํา
รองหรือมีทํานองอยางเดียว และใหหมายความรวมถึงโนตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว
“โสตทัศนวัสดุ” หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมี
ลักษณะอยางใด อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีก โดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุนั้น และใหหมายความ
รวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดวย ถามี
“ภาพยนตร” หมายความวา โสตทัศนวัสดุอันประกอบดวยลําดับของภาพ ซึ่งสามารถนําออกฉาย
ตอเนื่องไดอยางภาพยนตรหรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อนําออกฉายตอเนื่องไดอยางภาพยนตร และใหหมายความ
รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรนั้นดวย ถามี
“สิ่งบันทึกเสียง” หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่น
ใด โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีกโดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใช
วัสดุนั้น แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรหรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอื่น
“นักแสดง” หมายความวา ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่งแสดงทาทาง รอง กลาว
พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด
“งานแพรเสียงแพรภาพ” หมายความวา งานที่นําออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน หรือโดยวิธีอยางอื่นอันคลายคลึงกัน
“ทําซ้ํา” หมายความรวมถึง คัดลอกไมวาโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทําแมพิมพ บันทึกเสียง
บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากตนฉบับ จากสําเนา หรือจากการโฆษณาในสวนอันเปนสาระสําคัญ ทั้งนี้ ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรใหหมายความถึง คัดลอกหรือทําสําเนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรจากสื่อบันทึกใด ไมวาดวยวิธีใด ๆ ในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม
ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน

๓
“ดัดแปลง” หมายความวา ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม หรือจําลองงานตนฉบับใน
สวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(๑) ในสวนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ใหหมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือ
รวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลําดับใหม
(๒) ในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหหมายความรวมถึง ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอรในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทําขึ้นใหม
(๓) ในสวนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่มิใชนาฏกรรมใหเปนนาฏกรรม หรือ
เปลี่ยนนาฏกรรมใหเปนงานที่มิใชนาฏกรรม ทั้งนี้ ไมวาในภาษาเดิมหรือตางภาษากัน
(๔) ในสวนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เปนรูปสองมิติหรือสามมิติ ใหเปน
รูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทําหุนจําลองจากงานตนฉบับ
(๕) ในสวนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ใหหมายความรวมถึง จัดลําดับเรียบเรียงเสียงประสานหรือเปลี่ยนคํา
รองหรือทํานองใหม
“เผยแพรตอสาธารณชน” หมายความวา ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การ
สวด การบรรเลง การทําใหปรากฏดวยเสียงและหรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือโดยวิธีอ่นื ใดซึ่งงานที่ไดจัดทําขึ้น
“การโฆษณา” หมายความวา การนําสําเนาจําลองของงานไมวาในรูปหรือลักษณะอยางใดที่ทําขึ้นโดย
ความยินยอมของผูสรางสรรคออกจําหนาย โดยสําเนาจําลองนั้นมีปรากฏตอสาธารณชนเปนจํานวนมากพอสมควรตาม
สภาพของงานนั้น แตทั้งนี้ไมหมายความรวมถึง การแสดงหรือการทําใหปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร
การบรรยายหรือการปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม การแพรเสียงแพรภาพเกี่ยวกับงานใด การนําศิลปกรรมออกแสดงและการ
กอสรางงานสถาปตยกรรม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการลิขสิทธิ์
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
ลิขสิทธิ์
-------------สวนที่ ๑
งานอันมีลิขสิทธิ์
-------------มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแกงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม

๔
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรคไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด
การคุมครองลิขสิทธิ์ไมคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใชหรือทํางาน หรือ
แนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร
มาตรา ๗ สิ่งตอไปนี้ไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสารอันมิใชงานในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ
(๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือโตตอบของกระทรวงทบวง กรม หรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น
(๔) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕) คําแปลและการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรมหรือหนวยงานอื่นใดของ
รัฐหรือของทองถิ่นจัดทําขึ้น
สวนที่ ๒
การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์
-------------มาตรา ๘ ใหผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนไดสรางสรรคขึ้นภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ยังไมไดมีการโฆษณางาน ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทยหรืออยูในราชอาณาจักร
หรือเปนผูมีสัญชาติหรืออยูในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
ตลอดระยะเวลาหรือเปนสวนใหญในการสรางสรรคงานนั้น
(๒) ในกรณีที่ไดมีการโฆษณางานแลว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกไดกระทําขึ้นในราชอาณาจักรหรือ
ในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรือในกรณีที่การโฆษณา
ครั้งแรกไดกระทํานอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอื่นที่ไมเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศ
ไทยเปนภาคีอยูดวยหากไดมีการโฆษณางานดังกลาวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวย
การคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการโฆษณาครั้งแรก หรือผูสรางสรรค
เปนผูมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน (๑) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก
ในกรณีที่ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทย ถาผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองเปนนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
มาตรา ๙ งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจาง ถามิไดทําเปนหนังสือตกลง
กันไวเปนอยางอื่น ใหลิขสิทธิ์ในงานนั้นเปนของผูสรางสรรค แตนายจางมีสิทธินํางานนั้นออกเผยแพรตอสาธารณชนได
ตามที่เปนวัตถุประสงคแหงการจางแรงงานนั้น

๕
มาตรา ๑๐ งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นโดยการรับจางบุคคลอื่น ใหผูวาจางเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงาน
นั้น เวนแตผูสรางสรรคและผูวาจางจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๑ งานใดมีลักษณะเปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไดรับอนุญาต
จากเจาของลิขสิทธิ์ ใหผูที่ไดดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือน
สิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงานของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกดัดแปลง
มาตรา ๑๒ งานใดมีลักษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มารวบรวมหรือ
ประกอบเขากันโดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ หรือเปนการนําเอาขอมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอานหรือถายทอดได
โดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณอื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเขากัน หากผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันไดรวบรวมหรือ
ประกอบเขากันซึ่งงานดังกลาวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดลําดับในลักษณะซึ่งมิไดลอกเลียนงานของบุคคลอื่น ใหผูที่ได
รวบรวมหรือประกอบเขากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันตามพระราชบัญญัตินี้
แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงาน หรือขอมูลหรือสิ่งอื่นใด ของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกนํามารวบรวมหรือ
ประกอบเขากัน
มาตรา ๑๓ ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑ หรือ
มาตรา ๑๒ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นยอมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได
สรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณ
อักษร
สวนที่ ๓
การคุมครองลิขสิทธิ์
-------------มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตผูเดียว
ดังตอไปนี้
(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุภาพยนตร และสิ่งบันทึกเสียง
(๔) ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น
(๕) อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดหรือไมก็ได แตเงื่อนไข
ดังกลาวจะกําหนดในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมไมได
การพิจารณาวาเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมหรือไม ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

๖
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ไดอนุญาตใหผูใดใชสิทธิตามมาตรา ๑๕ (๕)
ยอมไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธินั้นไดดวยเวนแตในหนังสืออนุญาตไดระบุเปนขอหามไว
มาตรา ๑๗ ลิขสิทธิ์นั้นยอมโอนใหแกกันได
เจาของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลอื่นไดและจะโอนใหโดยมี
กําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได
การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใชทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน ถา
ไมไดกําหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสิบป
มาตรา ๑๘ ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงวาตนเปนผูสรางสรรค
งานดังกลาว และมีสิทธิที่จะหามมิใหผูรับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดยประการอื่นใด
แกงานนั้นจนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผูสรางสรรค และเมื่อผูสรางสรรคถึงแกความตายทายาทของ
ผูสรางสรรคมีสิทธิที่จะฟองรองบังคับตามสิทธิดังกลาวไดตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เวนแตจะไดตกลงกันไว
เปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร
สวนที่ ๔
อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์
-------------มาตรา ๑๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอยูตลอดอายุ
ของผูสรางสรรค และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย
ในกรณีที่มีผูสรางสรรครวม ลิขสิทธิ์ในงานดังกลาวใหมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรครวม และมีอยู
ตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผูสรางสรรครวมคนสุดทายถึงแกความตาย
ถาผูสรางสรรคหรือผูสรางสรรครวมทุกคนถึงแกความตายกอนที่ไดมีการโฆษณางานนั้น ใหลิขสิทธิ์
ดังกลาวมีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
ในกรณีที่ผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้น แตถา
ไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยผูสรางสรรคใชนามแฝงหรือไม
ปรากฏชื่อผูสรางสรรค ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวาง
ระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
ในกรณีที่รูตัวผูสรางสรรค ใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพรเสียงแพรภาพ
ใหมีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มี
อายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก

๗
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกตใหมีอายุยี่สิบหาปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการ
โฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบหาปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา
๑๔ ใหมีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์
มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
มาตรา ๒๔ การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ อัน
เปนการเริ่มนับอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ หมายความถึง การนํางานออกทําการโฆษณาโดยความยินยอมของเจาของ
ลิขสิทธิ์
มาตรา ๒๕ เมื่ออายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ครบกําหนดในปใด ถาวันครบกําหนดอายุแหงการ
คุมครองลิขสิทธิ์ไมตรงกับวันสิ้นปปฏิทิน หรือในกรณีที่ไมอาจทราบวันครบกําหนดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ที่แนนอน
ใหลิขสิทธิ์ยังคงมีอยูตอไปจนถึงวันสิ้นปปฏิทินของปนั้น
มาตรา ๒๖ การนํางานอันมีลิขสิทธิ์ออกทําการโฆษณาภายหลังจากที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์
สิ้นสุดลงไมกอใหเกิดลิขสิทธิ์ในงานนั้น ๆ ขึ้นใหม
สวนที่ ๕
การละเมิดลิขสิทธิ์
-------------มาตรา ๒๗ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไมไดรับ
อนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
มาตรา ๒๘ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร หรือสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ทั้งนี้ไมวาในสวนที่เปนเสียงและหรือภาพ ใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว
มาตรา ๒๙ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานแพรเสียงแพรภาพอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) จัดทําโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือ

บางสวน

๘
(๒) แพรเสียงแพรภาพซ้ํา ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(๓) จัดใหประชาชนฟงและหรือชมงานแพรเสียงแพรภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น

ในทางการคา
มาตรา ๓๐ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว
มาตรา ๓๑ ผูใดรูอยูแลวหรือมีเหตุอันควรรูวางานใดไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น กระทําอยาง
ใดอยางหนึ่งแกงานนั้นเพื่อหากําไร ใหถือวาผูนั้นกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ หรือเสนอใหเชาซื้อ
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓) แจกจายในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์
(๔) นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
สวนที่ ๖
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
-------------มาตรา ๓๒ การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หากไมขัดตอการ
แสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมาย
ของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
ภายใตบังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิ
ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร
(๒) ใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือเพื่อประโยชนของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(๓) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๔) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๕) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจา
พนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว
(๖) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏโดยผูสอน เพื่อประโยชนในการสอนของตน อันมิใช
การกระทําเพื่อหากําไร
(๗) ทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอนหรือทําบทสรุปโดยผูสอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อ
แจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ตองไมเปนการกระทําเพื่อหากําไร
(๘) นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

๙
มาตรา ๓๓ การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๔ การทําซ้ําโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวา
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์หากการทําซ้ํานั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) การทําซ้ําเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น
(๒) การทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการวิจัยหรือการศึกษา
มาตรา ๓๕ การกระทําแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ หากไมมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น
(๒) ใชเพื่อประโยชนของเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น
(๓) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร
นั้น
(๔) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอรนั้น
(๕) ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในจํานวนที่สมควรโดยบุคคลผูซึ่งไดซื้อหรือไดรับโปรแกรมนั้นมา
จากบุคคลอื่นโดยถูกตอง เพื่อเก็บไวใชประโยชนในการบํารุงรักษาหรือปองกันการสูญหาย
(๖) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏเพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจา
พนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว
(๗) นําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
(๘) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีที่จําเปนแกการใช
(๙) จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเก็บรักษาไวสําหรับการอางอิง หรือคนควาเพื่อประโยชนของ
สาธารณชน
มาตรา ๓๖ การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนตามความ
เหมาะสมโดยมิไดจัดทําขึ้น หรือดําเนินการเพื่อหากําไรเนื่องจากการจัดใหมีการเผยแพรตอสาธารณชนนั้น และมิไดจัดเก็บ
คาเขาชมไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออมและนักแสดงไมไดรับคาตอบแทนในการแสดงนั้น มิใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ หากเปนการดําเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองคการอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสาธารณกุศล การศึกษา การ
ศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๗ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การกอสราง การแกะลายเสน การปน การแกะสลัก การ
พิมพภาพ การถายภาพ การถายภาพยนตร การแพรภาพ หรือการกระทําใดๆ ทํานองเดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอันตั้ง
เปดเผยประจําอยูในที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปตยกรรม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น

๑๐
มาตรา ๓๘ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเสน การปน การแกะสลัก การพิมพภาพ การ
ถายภาพ การถายภาพยนตรหรือการแพรภาพซึ่งงานสถาปตยกรรมใด มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
สถาปตยกรรมนั้น
มาตรา ๓๙ การถายภาพหรือการถายภาพยนตรหรือการแพรภาพซึ่งงานใด ๆ อันมีศิลปกรรมใดรวมอยู
เปนสวนประกอบดวย มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผูสรางสรรคเปนเจาของอยูดวยการที่
ผูสรางสรรคคนเดียวกันไดทําศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่เปนการทําซ้ําบางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือใชแบบ
พิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจําลอง หรือขอมูลที่ไดจากการศึกษาที่ใชในการทําศิลปกรรมเดิม ถาปรากฏวาผูสรางสรรคมิได
ทําซ้ําหรือลอกแบบในสวนอันเปนสาระสําคัญของศิลปกรรมเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
มาตรา ๔๑ อาคารใดเปนงานสถาปตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้การบูรณะอาคารนั้นใน
รูปแบบเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตรใดสิ้นสุดลงแลวมิใหถือวาการนํา
ภาพยนตรนั้นเผยแพรตอสาธารณชนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรมนาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ
สิ่งบันทึกเสียงหรืองานที่ใชจัดทําภาพยนตรนั้น
มาตรา ๔๓ การทําซ้ํา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการโดยเจาพนักงาน ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย
หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานดังกลาวซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้และที่อยูในความครอบครองของทาง
ราชการ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ถาไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
หมวด ๒
สิทธิของนักแสดง
-------------มาตรา ๔๔ นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของตน ดังตอไปนี้
(๑) แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดง เวนแตจะเปนการแพรเสียงแพรภาพ
หรือเผยแพรตอสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไวแลว
(๒) บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว
(๓) ทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดงที่
ไดรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอื่น หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวนการละเมิดสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๕๓

๑๑
มาตรา ๔๕ ผูใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งไดนําออกเผยแพรเพื่อวัตถุประสงคทางการคาแลว หรือ
นําสําเนาของงานนั้นไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรง ใหผูนั้นจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแกนักแสดง ใน
กรณีที่ตกลงคาตอบแทนไมได ใหอธิบดีเปนผูมีคําสั่งกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติใน
ธุรกิจประเภทนั้น
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่การแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดงใดมีนักแสดงมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป
นักแสดงเหลานั้นอาจแตงตั้งตัวแทนรวมเพื่อดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับสิทธิของตนได
มาตรา ๔๗ ใหนักแสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา ๔๔ หากเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือ
(๒) การแสดงหรือสวนใหญของการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เปนภาคีแหง
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
มาตรา ๔๘ ใหนักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามมาตรา ๔๕ หากเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในขณะที่มีการบันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือ
ในขณะที่เรียกรองสิทธิ หรือ
(๒) การบันทึกเสียงการแสดงหรือสวนใหญของการบันทึกเสียงการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร
หรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
มาตรา ๔๙ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการแสดง
ในกรณีที่มีการบันทึกการแสดงใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการบันทึกการแสดง
มาตรา ๕๐ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๕ ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่ไดมีการ
บันทึกเสียงการแสดง
มาตรา ๕๑ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ยอมโอนใหแกกันได ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครองก็ได
ในกรณีที่มีนักแสดงมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิสวนที่เปนของตนเทานั้น
การโอนโดยทางอื่นนอกจากทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน ถาไมได
กําหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสามป
มาตรา ๕๒ ผูใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๔๔ โดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือไมจาย
คาตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ใหถือวาผูนั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง

๑๒
มาตรา ๕๓ ใหนํามาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช
บังคับแกสิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม
หมวด ๓
การใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษ
-------------มาตรา ๕๔ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งประสงคจะขออนุญาตใชลิขสิทธิ์ในงานที่มีการเผยแพรตอสาธารณชนใน
รูปของสิ่งพิมพหรืออยางอื่นที่คลายคลึงกันตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชนในการเรียนการสอน หรือคนควา ที่มิไดมี
วัตถุประสงคเพื่อหากําไรอาจยื่นคําขอตออธิบดี โดยแสดงหลักฐานวาผูขอไดขออนุญาตใชลิขสิทธิ์ในการจัดทําคําแปลเปน
ภาษาไทย หรือทําซ้ําสําเนางานที่ไดเคยจัดพิมพงานแปลเปนภาษาไทยดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ แตไดรับการปฏิเสธ
หรือเมื่อไดใชเวลาอันสมควรแลวแตตกลงกันไมได ถาปรากฏวาในขณะที่ยื่นคําขอดังกลาว
(๑) เจาของลิขสิทธิ์มิไดจัดทําหรืออนุญาตใหผูใดจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยของงานดังกลาวออกทํา
การโฆษณาภายในสามปหลังจากที่ไดมีการโฆษณางานเปนครั้งแรก หรือ
(๒) เจาของลิขสิทธิ์ไดจัดพิมพคําแปลงานของตนเปนภาษาไทยออกทําการโฆษณา ซึ่งเมื่อพนกําหนด
สามปหลังจากที่ไดจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวครั้งสุดทายไมมีการจัดพิมพคําแปลงานนั้นอีกและไมมีสําเนาคําแปลงาน
ดังกลาวในทองตลาด
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หามมิใหอธิบดีมีคําสั่งอนุญาต หากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (๑)
หรือ (๒) สิ้นสุดลงไมเกินหกเดือน
(๒) ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการจัดทําคําแปลหรือ
จัดพิมพคําแปลงานที่ไดรับอนุญาตดังกลาว และในกรณีที่ระยะเวลาในหนังสืออนุญาตยังไมสิ้นสุดลงหรือสิ้นสุดยังไมเกิน
หกเดือน หามมิใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลอื่นจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยในงานลิขสิทธิ์เดียวกันนั้นอีก
(๓) หามมิใหผูไดรับอนุญาตโอนสิทธิที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอื่น
(๔) ถาเจาของลิขสิทธิ์หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์แสดงตออธิบดีวาตนไดจัดทําคํา
แปลเปนภาษาไทย หรือจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวเปนภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเหมือนกันกับสิ่งพิมพที่ไดรับอนุญาตตาม
มาตรา ๕๕ และจําหนายสิ่งพิมพนั้นในราคาที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่จําหนายใน
ประเทศไทย ใหอธิบดีมีคําสั่งวาหนังสืออนุญาตที่ออกใหแกผูไดรับอนุญาตเปนอันสิ้นสุดลง และแจงใหผูไดรับอนุญาต
ทราบถึงคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
สําเนาสิ่งพิมพที่จัดทําหรือจัดพิมพขึ้นกอนที่อธิบดีมีคําสั่งใหหนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง ผูไดรับอนุญาตมี
สิทธิที่จะจําหนายสําเนาดังกลาวจนกวาจะหมดสิ้นไป
(๕) หามมิใหผูไดรับอนุญาตสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสําเนาสิ่งพิมพที่ไดรับอนุญาตใหจัดแปล
หรือจัดทําเปนภาษาไทยดังกลาว เวนแตจะเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก) ผูรับที่อยูตางประเทศเปนบุคคลสัญชาติไทย
(ข) สิ่งพิมพดังกลาวใชเพื่อวัตถุประสงคในการเรียน การสอน หรือคนควา
(ค) การสงสิ่งพิมพดังกลาวจะตองไมเปนไปเพื่อการคา และ

๑๓
(ง) ประเทศที่สิ่งพิมพถูกสงไปดังกลาวจะตองอนุญาตใหประเทศไทยสงหรือแจกจายสิ่งพิมพดังกลาวใน
ประเทศนั้น
มาตรา ๕๕ เมื่อไดรับคําขอตามมาตรา ๕๔ ใหอธิบดีดําเนินการใหมีการตกลงกันระหวางคูกรณีในเรื่อง
คาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ตกลงกันไมได ใหอธิบดีเปนผูพิจารณามีคําสั่งกําหนดคาตอบแทนที่เปน
ธรรม โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น และอาจกําหนดเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร
เมื่อไดมีการกําหนดคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์แลว ใหอธิบดีออกหนังสืออนุญาตใหแกผูขอ
ใชลิขสิทธิ์
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หมวด ๔
คณะกรรมการลิขสิทธิ์
-------------มาตรา ๕๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการลิขสิทธิ์”ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
พาณิชยเปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตอง
แตงตั้งจากผูแทนของสมาคมเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงและผูแทนของสมาคมผูใชงานลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงเปนจํานวนไมนอยกวาหกคนเปนกรรมการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๕๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นใน
ระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่ม
ขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๕๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑๔
มาตรา ๕๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๖๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕
(๓) สงเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองคกรของผูสรางสรรคหรือนักแสดงเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อ
จัดเก็บคาตอบแทนจากบุคคลอื่นที่ใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และการคุมครองหรือปกปองสิทธิหรือ
ประโยชนอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคล
ใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
หมวด ๕
ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหวางประเทศ
-------------มาตรา ๖๑ งานอันมีลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรคและสิทธิของนักแสดงของประเทศที่เปนภาคีแหง
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
หรืองานอันมีลิขสิทธิ์ขององคการระหวางประเทศ
ซึ่งประเทศไทยรวมเปนสมาชิกอยูดวยยอมไดรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศรายชื่อประเทศภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์หรือ
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๖
คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง
-------------มาตรา ๖๒ คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะเปนคดีแพงหรือ
คดีอาญา
ใหสันนิษฐานไวกอนวางานที่มีการฟองรองในคดีนั้น
เปนงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตาม
พระราชบัญญัตินี้ และโจทกเปนเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงในงานดังกลาว เวนแตจําเลยจะโตแยงวาไมมีผูใด
เปนเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง หรือโตแยงสิทธิของโจทก

๑๕

งานใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อของบุคคลใดที่อางวาตนเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงแสดง
ไว ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลซึ่งเปนเจาของชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อนั้นเปนผูสรางสรรคหรือนักแสดง
งานใดไมมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไว หรือมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไวแตมิไดอางวาเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดที่ใชแทนชื่อของบุคคลอื่นซึ่งอางวาเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผูพิมพและผู
โฆษณาแสดงไว ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลซึ่งเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผูพิมพและผูโฆษณานั้นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงในงานนั้น
มาตรา ๖๓ หามมิใหฟองคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่
เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรูถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบปนับแตวันที่มีการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดชดใช
คาเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงความรายแรงของความ
เสียหาย
รวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงดวย
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวาบุคคลใดกระทําการหรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงอาจขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคล
ดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได
คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในการเรียกรอง
คาเสียหายตามมาตรา ๖๔
มาตรา ๖๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนความผิดอันยอมความได
หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
-------------มาตรา ๖๗ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในอาคาร สถานที่ทําการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินคาของบุคคลใดในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น หรือเขาไปในยานพาหนะ เพื่อตรวจคนสินคา หรือ
ตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด เพื่อประโยชนในการดําเนินคดี
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) สั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวา

๑๖

ถอยคํา สมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการคนพบหรือใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖๘ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
-------------มาตรา ๖๙ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหก
เดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสาม
เดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา
๖๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนโทษแลวยังไมครบกําหนด
หาป กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการ
ทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดย
ตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย

๑๗

มาตรา ๗๕ บรรดาสิ่งที่ไดทําขึ้นหรือนําเขามาในราชอาณาจักรอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และยังเปนกรรมสิทธิ์ของผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหตกเปนของ
เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง สวนสิ่งที่ไดใชในการกระทําความผิดใหริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา ๗๖ คาปรับที่ไดชําระตามคําพิพากษา ใหจายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเปน
จํานวนกึ่งหนึ่ง
แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงที่จะฟองเรียก
คาเสียหายในทางแพงสําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาปรับที่เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงไดรับแลวนั้น
มาตรา ๗๗ ความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับได
บทเฉพาะกาล
-------------มาตรา ๗๘ งานอันมีลิขสิทธิ์อยูแลวตามพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช
๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้
งานที่ไดจัดทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไมมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ แตเปนงานที่ไดรับความคุมครอง
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดใชบังคับ
มาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตาง ๆ จึงไมสอดคลองกับสถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไดเปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของประเทศและระหวางประเทศ สมควรที่
จะไดมีการปรับปรุงมาตรการคุมครองดานลิขสิทธิ์ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและเพื่อ
สงเสริมใหมีการสรางสรรคงานในดานวรรณกรรม ศิลปกรรม และงานดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

