พระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์พ.ศ. ๒๕๓๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลิขสิทธิจ์ ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
"ผูสรางสรรค" หมายความวา ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานอันมี
ลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ี้
"ลิขสิทธิ"์ หมายความวา สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานทีผ่ ู
สรางสรรคไดทําขึ้น
"วรรณกรรม" หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ
ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
"โปรแกรมคอมพิวเตอร" หมายความวาคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นําไปใชกบั เครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรทาํ งานหรือเพื่อใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ทั้งนี้ ไมวาจะเปนภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใด
"นาฏกรรม" หมายความวา งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงที่ประกอบขึน้ เปน
เรื่องราว และใหหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย
"ศิลปกรรม" หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหนึง่ อยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครปู ทรงที่ประกอบดวย เสน แสง สี หรือสิ่งอื่นอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางรวมกันลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง
(๒) งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงทีเ่ กี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับตองได
(๓) งานภาพพิมพ ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพและหมายความรวมถึง
แมพิมพหรือแบบพิมพทใี่ ชในการพิมพดวย
(๔) งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง งานออกแบบตกแตงภายในหรือ
ภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง หรือการสรางสรรคหุนจําลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง

(๕) งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคภาพที่เกิดจากการใชเครือ่ งมือบันทึกภาพโดยใหแสงผาน
เลนสไปยังฟลม หรือกระจก และลางดวยน้าํ ยาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือดวยกรรมวิธใี ด ๆ อันทําใหเกิดภาพขึ้น
หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอยางอื่น
(๖) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพรางหรืองานสรางสรรค รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร ภูมปิ ระเทศ หรือวิทยาศาสตร
(๗) งานศิลปประยุกต ไดแก งานที่นําเอางานตาม (๑) ถึง (๖) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกันไปใชประโยชนอยางอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงานดังกลาวนั้น เชน นําไปใชสอย
นําไปตกแตงวัสดุหรือสิ่งของอันเปนเครื่องใช หรือนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคา
ทั้งนี้ ไมวางานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และใหหมายความรวมถึงภาพถายและ
แผนผังของงานดังกลาวดวย
"ดนตรีกรรม" หมายความวา งานเกี่ยวกับเพลงที่แตงขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับรองไมวาจะมีทํานอง
และคํารองหรือมีทํานองอยางเดียว และใหหมายความรวมถึงโนตเพลง หรือแผนภูมิเพลงที่ไดแยกและเรียบ
เรียงเสียงประสานแลว
"โสตทัศนวัสดุ" หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมี
ลักษณะอยางใด อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีก โดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุนนั้ และให
หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดวย ถามี
"ภาพยนตร" หมายความวา โสตทัศนวัสดุอันประกอบดวยลําดับของภาพ ซึ่งสามารถนําออกฉาย
ตอเนื่องไดอยางภาพยนตรหรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อนําออกฉายตอเนื่อง ไดอยางภาพยนตร และ
ใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรนั้นดวย ถามี
"สิ่งบันทึกเสียง" หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของดนตรี เสียง การแสดง หรือเสียงอื่น
ใด โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีกโดยใชเครื่องมือที่จําเปน
สําหรับการใชวัสดุนั้น แตทงั้ นี้มิใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรหรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุ
อยางอื่น
"นักแสดง" หมายความวา ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่งแสดงทาทาง รอง
กลาว พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด
"งานแพรเสียงแพรภาพ" หมายความวา งานที่นําออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน หรือโดยวิธีการอยางอื่นอันคลายคลึงกัน
"ทําซ้ํา" หมายความรวมถึง คัดลอกไมวาดวยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทํา แมพิมพ บันทึกเสียง
บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพจากตนฉบับจากสําเนาหรือจากการโฆษณาในสวนอันเปนสาระสําคัญ
ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน สําหรับในสวนทีเ่ กี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรใหหมายความถึงคัดลอกหรือทํา
สําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อบันทึกใด ไมวาดวยวิธใี ด ๆ ในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะ
เปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทัง้ นี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
"ดัดแปลง" หมายความวา ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุงแกไข เพิ่มเติม หรือจําลองงาน
ตนฉบับในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(๑) ในสวนทีเ่ กี่ยวกับวรรณกรรม ใหหมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือ
รวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลําดับใหม

(๒) ในสวนทีเ่ กี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหหมายความรวมถึง ซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหมปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอรในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทําขึ้นใหม
(๓) ในสวนทีเ่ กี่ยวกับนาฏกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานทีม่ ิใชนาฏกรรมใหเปนนาฏกรรม
หรือเปลี่ยนนาฏกรรมใหเปนงานที่มิใชนาฏกรรม ทั้งนี้ ไมวาในภาษาเดิมหรือตางภาษากัน
(๔) ในสวนทีเ่ กี่ยวกับศิลปกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานทีเ่ ปนรูปสองมิติหรือสามมิตใิ ห
เปนรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทําหุนจําลองจากงานตนฉบับ
(๕) ในสวนทีเ่ กี่ยวกับดนตรีกรรม ใหหมายความรวมถึง จัดลําดับ เรียบเรียงเสียงประสานหรือ
เปลี่ยนคํารองหรือทํานองใหม
"เผยแพรตอสาธารณชน" หมายความวา ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย
การสวด การบรรเลงการทําใหปรากฏดวยเสียงและหรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงาน
ที่ไดจัดทําขึ้น
"การโฆษณา" หมายความวา การนําสําเนาจําลองของงานไมวาในรูปหรือลักษณะอยางใดที่ทําขึ้น
โดยความยินยอมของผูสรางสรรคออกจําหนาย โดยสําเนาจําลองนั้นมีปรากฏตอสาธารณชนเปนจํานวนมาก
พอสมควรตามสภาพของงานนั้น แตทั้งนี้ไมหมายความรวมถึง การแสดงหรือการทําใหปรากฏซึ่งนาฏกรรม
ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร การบรรยาย หรือการปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม การแพรเสียงแพรภาพเกี่ยวกับงาน
ใด การนําศิลปกรรมออกแสดงและการกอสราง งานสถาปตยกรรม
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการลิขสิทธิ์
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผรู ักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินกี้ ฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑ ลิขสิทธิ์
สวนที่ ๑ งานอันมีลิขสิทธิ์
มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก งานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะของผูสรางสรรค ไมวา งานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูป
แบบอยางใดการคุมครองลิขสิทธิไ์ มคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบ หรือวิธใี ชหรือทํางาน
หรือแนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร
มาตรา ๗ สิ่งตอไปนี้ไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสารอันมิใชงานในแผนกวรรณคดี
แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ
(๒)รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

(๓)ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชีแ้ จง และหนังสือตอบโตของ กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น
(๔)คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)คําแปลและการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใด
ของรัฐหรือของทองถิ่นจัดทําขึ้น
สวนที่ ๒
การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์
มาตรา ๘ ใหผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสิทธิใ์ นงานที่ตนไดสรางสรรคขนึ้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ยังไมไดมีการโฆษณางานผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทยหรืออยูใ นราชอาณาจักร
หรือเปนผูมีสัญชาติหรืออยูใ นประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปน
ภาคีอยูดวยตลอดระยะเวลาหรือเปนสวนใหญในการสรางสรรคงาน นั้น
(๒)ในกรณีที่ไดมีการโฆษณางานแลว การโฆษณางานนัน้ ในครั้งแรกไดกระทําขึ้นในราชอาณาจักร
หรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิซ์ ึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูด วย หรือในกรณี
ที่การโฆษณาครั้งแรกไดกระทํานอกราชอาณาจักร หรือในประเทศอืน่ ที่ไมเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หากไดมีการโฆษณางานดังกลาวในราชอาณาจักรหรือใน
ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดมีการโฆษณาครั้งแรก หรือผูสรางสรรคเปนผูมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน (๑) ในขณะที่มีการ
โฆษณางาน ครั้งแรกในกรณีที่ผูสรางสรรคตองเปนผูม ีสัญชาติไทย ถาผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล นิตบิ ุคคลนัน้
ตองเปนนิติบคุ คลที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย
มาตรา ๙ งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจาง ถามิไดทําเปนหนังสือตกลงกันไว
เปนอยางอื่น ใหลิขสิทธิใ์ นงานนั้นเปนของผูสรางสรรค แตนายจางมีสิทธินํางานนัน้ ออกเผยแพรตอสาธารณชน
ไดตามที่เปนวัตถุประสงคแหงการจางแรงงานนั้น
มาตรา ๑๐ งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นโดยการรับจางบุคคลอื่นใหผูวาจางเปนผูมีลขิ สิทธิ์ในงานนั้น เวน
แตผูสรางสรรคและผูว าจางจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๑ งานใดมีลักษณะเปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ี้โดยไดรับอนุญาตจาก
เจาของลิขสิทธิ์ใหผูที่ไดดัดแปลงนั้นมีลขิ สิทธิ์ในงานที่ไดดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิท์ ี่มีอยูในงานของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกดัดแปลง
มาตรา ๑๒ งานใดมีลักษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ี้มารวบรวมหรือประกอบเขา
กันโดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์หรือเปนการนําเอาขอมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอานหรือถายทอดได
โดยอาศัยเครือ่ งกลหรืออุปกรณอื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเขากัน หากผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันได
รวบรวมหรือประกอบเขากันซึ่งงานดังกลาวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดลําดับในลักษณะซึ่งมิไดลอกเลียนงาน
ของบุคคลอื่นใหผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันตาม
พระราชบัญญัตินี้แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิท์ ี่มีอยูในงาน หรือขอมูลหรือสิ่งอื่นใดของผู
สรางสรรคเดิมที่ถูกนํามารวบรวมหรือประกอบเขากัน
มาตรา ๑๓ ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา

๑๒ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นยอมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได
สรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปน
ลายลักษณอักษร
สวนที่ ๓
การคุมครองลิขสิทธิ์
มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจาของลิขสิทธิย์ อมมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปนี้
(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และสิ่ง
บันทึกเสียง
(๔) ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอนื่
(๕) อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดหรือไมก็ได แต
เงื่อนไขดังกลาวจะกําหนดในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมไมได
การพิจารณาวาเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมหรือไมใหเปนไป
ตามหลักเกณฑวธิ ีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตินี้ไดอนุญาตใหผใู ดใชสิทธิตามมาตรา ๑๕ (๕) ยอม
ไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตใหผูอื่นใชสทิ ธินั้นไดดวย เวนแตในหนังสืออนุญาตไดระบุเปนขอหาม
ไว
มาตรา ๑๗ ลิขสิทธิ์นั้นยอมโอนใหแกกันไดเจาของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแตบางสวน
ใหแกบุคคลอืน่ ได และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได
การโอนลิขสิทธิต์ ามวรรคสองซึ่งมิใชทางมรดกตองทําปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน ถาไมได
กําหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสิบป
มาตรา ๑๘ ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตินี้มีสทิ ธิที่จะแสดงวาตนเปนผูส รางสรรคงาน
ดังกลาว และมีสิทธิที่จะหามมิใหผูรับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดย
ประการอื่นใดแกงานนั้นจนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผูสรางสรรคและเมื่อผูสรางสรรคถึง
แกความตาย ทายาทของผูส รางสรรคมีสทิ ธิที่จะฟองรองบังคับตามสิทธิดงั กลาวไดตลอดอายุแหงการคุมครอง
ลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร
สวนที่ ๔
อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์
มาตรา ๑๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอยูตลอดอายุของผู
สรางสรรค และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผสู รางสรรคถึงแกความตายในกรณีที่มีผูสรางสรรครวม
ลิขสิทธิ์ในงานดังกลาวใหมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรครวม และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผู
สรางสรรครวมคนสุดทายถึงแกความตาย

ถาผูสรางสรรคหรือผูสรางสรรครวมทุกคนถึงแกความตายกอนที่ไดมีการโฆษณางานนัน้ ใหลิขสิทธิ์
ดังกลาวมีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
ในกรณีที่ผูสรางสรรคเปนนิตบิ ุคคล ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้น แตถาได
มีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลขิ สิทธิ์มีอายุหา สิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินที้ ี่ไดสรางสรรคขึ้นโดยผูสรางสรรคใชนามแฝงหรือไมปรากฏ
ชื่อผูสรางสรรค ใหลิขสิทธิ์มอี ายุหาสิบปนบั แตไดสรางงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวาง
ระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมกี ารโฆษณาเปนครั้งแรก
ในกรณีที่รูตวั ผูสรางสรรค ใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิใ์ นงานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิง่ บันทึกเสียงหรืองาน แพรเสียงแพรภาพให
มีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาวให
ลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิใ์ นงานศิลปประยุกตใหมีอายุยสี่ ิบหาปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้นแตถาไดมีการ
โฆษณางานนัน้ ในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหลิขสิทธิม์ ีอายุยี่สิบหาปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให
มีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้นแตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาวให
ลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
มาตรา ๒๔ การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ อันเปนการ
เริ่มนับอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ หมายความถึง การนํางานออกทําการโฆษณาโดยความยินยอมของ
เจาของลิขสิทธิ์
มาตรา ๒๕ เมื่ออายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ครบกําหนดในปใด ถาวันครบกําหนดอายุแหงการคุมครอง
ลิขสิทธิ์ไมตรงกับวันสิ้นปปฏิทิน หรือในกรณีที่ไมอาจทราบวันครบกําหนดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ที่
แนนอนใหลิขสิทธิ์ยังคงมีอยูตอไปจนถึงวันสิ้นปปฏิทนิ ของปนั้น
มาตรา ๒๖ การนํางานอันมีลิขสิทธิ์ออกทําการโฆษณาภายหลังจากที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงไม
กอใหเกิดลิขสิทธิ์ในงานนั้น ๆ ขึ้นใหม
สวนที่ ๕
การละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา ๒๗ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตินี้ โดยไมไดรับอนุญาต
ตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
มาตรา ๒๘ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร หรือสิ่งบันทึกเสียง อัน มีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ทั้งนี้ ไมวาในสวนที่เปนเสียง และหรือภาพ ใหถือวา
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้

(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอ สาธารณชน
(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว
มาตรา ๒๙ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานแพรเสียงแพรภาพอันมีลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตินี้โดย
ไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕(๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) จัดทําโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพทั้งนี้ ไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน
(๒) แพรเสียงแพรภาพซ้ํา ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(๓) จัดใหประชาชนฟงและหรือชมงานแพรเสียงแพรภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชนอยาง
อื่นในทางการคา
มาตรา ๓๐ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตินี้ โดย
ไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕(๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว
มาตรา ๓๑ ผูใดรูอยูแลวหรือมีเหตุอนั ควรรูว างานใดไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่นกระทําอยางใด
อยางหนึ่งแกงานนั้นเพื่อหากําไร ใหถือวาผูนั้นกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้
(๑) ขาย มีไวเพื่อขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ หรือเสนอใหเชาซือ้
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓) แจกจายในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์
(๔) นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
สวนที่ ๖
ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา ๓๒ การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิข์ องบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตนิ ี้ หากไมขัดตอการแสวงหา
ประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิต์ ามปกติของเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวย
กฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใตบงั คับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
การกระทําอยางหนึ่งอยางใดแกงานอันมีลิขสิทธิต์ ามวรรคหนึ่ง มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทํา
ดังตอไปนี้
(๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร
(๒) ใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือเพื่อประโยชนของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติ
สนิท
(๓) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๔) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(๕) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพือ่ ประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือ
เจาพนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว

(๖) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ โดยผูสอนเพื่อประโยชนในการสอนของตน
อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร
(๗) ทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดยผูสอนหรือสถาบันศึกษา
เพื่อแจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในชัน้ เรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ตองไมเปนการกระทําเพื่อหากําไร
(๘) นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
มาตรา ๓๓ การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิต์ าม
พระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนัน้ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาได
ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๔ การทําซ้ําโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปน
การละเมิดลิขสิทธิ์ หากการทําซ้ํานั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร และไดปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การทําซ้ําเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น
(๒) การทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการวิจัยหรือการศึกษา
มาตรา ๓๕ การกระทําแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ หากไมมีวัตถุประสงค เพื่อหากําไรและไดปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึง่ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร
(๒) ใชเพื่อประโยชนของเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น
(๓) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอรนั้น
(๔) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอรนั้น
(๕) ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในจํานวนที่สมควร โดยบุคคลผูซ ึ่งไดซื้อหรือไดรับโปรแกรม
นั้นมาจากบุคคลอื่นโดยถูกตอง เพื่อเก็บไวใชประโยชนในการบํารุงรักษาหรือปองกันการสูญหาย
(๖) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏเพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจา
พนักงาน ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว
(๗) นําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
(๘) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีที่จําเปนแกการใช
(๙) จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ เก็บรักษาไวสําหรับการอางอิงหรือคนควาเพื่อ
ประโยชนของสาธารณชน
มาตรา ๓๖ การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรม ออกแสดงเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนตามความเหมาะสม
โดยมิไดจัดทําขึ้น หรือดําเนินการ เพื่อหากําไรเนื่องจากการ จัดใหมีการเผยแพรตอ สาธารณชนนั้น และมิได
จัดเก็บคาเขาชมไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม และนักแสดงไมไดรับคาตอบแทนในการแสดงนั้น มิใหถือ
วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเปนการดําเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองคการอื่นที่มีวตั ถุประสงค เพื่อการ
สาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห และไดปฏิบัตติ ามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๗ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การกอสราง การแกะลายเสน การปน การ แกะสลัก การพิมพ
ภาพ การถายภาพ การถายภาพยนตร การแพรภาพ หรือการกระทําใด ๆ ทํานองเดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอัน

ตั้งเปดเผยประจําอยูในที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปตยกรรม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิใ์ นงาน
ศิลปกรรมนั้น
มาตรา ๓๘ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเสน การปน การแกะสลัก การพิมพภาพ การ
ถายภาพ การถายภาพยนตรหรือ การแพรภาพซึ่งงานสถาปตยกรรมใด มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
สถาปตยกรรมนั้น
มาตรา ๓๙ การถายภาพหรือการถายภาพยนตรหรือการแพรภาพซึ่งงานใด ๆ อันมีศิลปกรรมใด รวมอยูเปน
สวนประกอบดวย มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผูสรางสรรคเปนเจาของอยูดวยการที่ผสู ราง
สรรคคนเดียวกันไดทําศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่เปนการทําซ้ําบางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือใช
แบบพิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจําลอง หรือขอมูล ที่ไดจากการศึกษาที่ใชในการทําศิลปกรรมเดิม ถาปรากฏ
วาผูสรางสรรคมิไดทําซ้ําหรือลอกแบบในสวนอันเปนสาระสําคัญของศิลปกรรมเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น
มาตรา ๔๑ อาคารใดเปนงานสถาปตยกรรมอันมีลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตินี้ การบูรณะอาคารนั้นในรูป
แบบเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตรใดสิ้นสุดลงแลว มิใหถือวาการนําภาพยนตร
นั้นเผยแพรตอ สาธารณชนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม
โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานที่ใชจัดทําภาพยนตรนั้น
มาตรา ๔๓ การทําซ้ําเพื่อประโยชนในการปฏิบตั ิราชการโดยเจาพนักงาน ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายหรือ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานดังกลาวซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ และทีอ่ ยูในความครอบครองของ
ทางราชการ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบัตติ ามมาตรา๓๒ วรรคหนึ่ง
หมวด ๒
สิทธิของนักแสดง
มาตรา ๔๔ นักแสดงยอมมีสิทธิแตผเู ดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของตน ดังตอไปนี้
(๑) แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดง เวนแตจะเปนการแพรเสียงแพรภาพ
หรือเผยแพรตอสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไวแลว
(๒) บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว
(๓) ทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการ
แสดงที่ไดรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอนื่ หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิข์ องนักแสดง
ตามมาตรา ๕๓
มาตรา ๔๕ ผูใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งไดนําออกเผยแพรเพื่อวัตถุประสงคทางการคาแลว หรือนํา
สําเนาของงานนั้นไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรงใหผูนั้นจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแก
นักแสดง ในกรณีที่ตกลงคาตอบแทนไมได ใหอธิบดีเปนผูมีคําสั่งกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึง
อัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนัน้
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่การแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดงใดมีนักแสดงมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดง
เหลานั้นอาจแตงตั้งตัวแทนรวมเพื่อดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับสิทธิของตนได
มาตรา ๔๗ ใหนักแสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา ๔๔ หากเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือ
(๒) การแสดงหรือสวนใหญของการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือในประเทศทีเ่ ปนภาคีแหง
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
มาตรา ๔๘ ใหนักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามมาตรา ๔๕ หากเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นทีอ่ ยูในราชอาณาจักร ในขณะที่มีการบันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือ
ในขณะที่เรียกรองสิทธิ หรือ
(๒) การบันทึกเสียงการแสดงหรือสวนใหญของการบันทึกเสียงการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือใน
ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง สิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
มาตรา ๔๙ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการแสดง ใน
กรณีที่มีการบันทึกการแสดงใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิน้ ปปฏิทินของปที่มีการบันทึกการแสดง
มาตรา ๕๐ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๕ ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่ไดมีการบันทึก
การแสดง
มาตรา ๕๑ สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ยอมโอนใหแกกันได ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครองก็ได
ในกรณีที่มีนักแสดงมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิสว นทีเ่ ปนของตนเทานั้น
การโอนโดยทางอื่นนอกจากทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน ถาไมไดกําหนด
ระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสามป
มาตรา ๕๒ ผูใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๔๔ โดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือไมจาย
คาตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ใหถือวาผูนั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง
มาตรา ๕๓ ใหนํามาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับ
แกสิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม
หมวด ๓
การใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษ
มาตรา ๕๔ ผูมีสัญชาติไทยซึ่งประสงคจะขออนุญาตใชลิขสิทธิใ์ นงานที่มีการเผยแพรตอสาธารณชน ในรูป
ของสิ่งพิมพ หรืออยางอื่นที่คลายคลึงกันตามพระราชบัญญัตินี้ เพือ่ ประโยชนในการเรียน การสอน หรือคนควา
ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อหากําไร อาจยื่นคําขอตออธิบดี โดยแสดงหลักฐานวาผูขอไดขออนุญาตใหลขิ สิทธิ์ใน
การจัดทําคําแปลเปนภาษาไทย หรือทําซ้ําสําเนางานทีไ่ ดเคยจัดพิมพงานแปลเปนภาษาไทยดังกลาวจาก
เจาของลิขสิทธิ์ แตไดรับการปฏิเสธหรือเมื่อไดใชเวลาอันสมควรแลวแตตกลงกันไมได ถาปรากฏวาในขณะที่
ยื่นคําขอดังกลาว
(๑) เจาของลิขสิทธิ์มิไดจัดทําหรืออนุญาตใหผูใดจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยของงานดังกลาวออกทํา
การโฆษณาภายในสามปหลังจากที่ไดมีการโฆษณางานเปนครั้งแรก หรือ

(๒) เจาของลิขสิทธิ์ไดจัดพิมพคําแปลงานของตนเปนภาษาไทยออกทําการโฆษณา ซึง่ เมื่อพน
กําหนดสามปหลังจากที่ไดจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวครั้งสุดทายไมมีการจัดพิมพ คําแปลงานนัน้ อีก และไมมี
สําเนาคําแปลงานดังกลาวในทองตลาด
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หามมิใหอธิบดีมีคําสั่งอนุญาต หากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (๑)
หรือ (๒) สิ้นสุดลงไมเกินหกเดือน
(๒) ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการจัดทําคําแปล
หรือจัดพิมพคําแปลงานที่ไดรับอนุญาตดังกลาว และในกรณีที่ระยะเวลาในหนังสืออนุญาตยังไมสิ้นสุดลงหรือ
สิ้นสุดยังไมเกินหกเดือน หามมิใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลอื่นจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยในงานลิขสิทธิเ์ ดียวกัน
นั้นอีก
(๓) หามมิใหผูไดรับอนุญาตโอนสิทธิที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอื่น
(๔) ถาเจาของลิขสิทธิ์หรือผูไ ดรับอนุญาตใหใชสทิ ธิของเจาของลิขสิทธิ์แสดงตออธิบดีวาตนได
จัดทําคําแปลเปนภาษาไทย หรือจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวเปนภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเหมือนกันกับสิ่งพิมพ
ที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๕๕ และจําหนายสิ่งพิมพนั้นในราคาที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับงานอื่นใน
ลักษณะเดียวกันที่จําหนายในประเทศไทย ใหอธิบดีมคี ําสั่งวาหนังสืออนุญาตที่ออกใหแกผูไดรับอนุญาตเปนอัน
สิ้นสุดลง และแจงใหผูไดรับอนุญาตทราบถึงคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
สําเนาสิ่งพิมพที่จัดทําหรือจัดพิมพขึ้นกอนที่อธิบดีมีคําสั่งใหหนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง ผูไดรับอนุญาตมี
สิทธิที่จะจําหนายสําเนาดังกลาวจนกวาจะหมดสิ้นไป
(๕) หามมิใหผูไดรับอนุญาตสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสําเนาสิง่ พิมพที่ไดรับอนุญาตใหจัด
แปล หรือจัดทําเปนภาษาไทยดังกลาว เวนแตจะเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ก) ผูรับที่อยูตางประเทศเปนบุคคลสัญชาติไทย
(ข) สิ่งพิมพดังกลาวใชเพื่อวัตถุประสงคในการเรียน การสอน หรือ คนควา
(ค) การสงสิ่งพิมพดังกลาวจะตองไมเปนไปเพื่อการคา และ
(ง) ประเทศที่สิ่งพิมพถกู สงไปดังกลาวจะตองอนุญาตใหประเทศไทย สงหรือแจกจายสิ่งพิมพ
ดังกลาวในประเทศนั้น
มาตรา ๕๕ เมื่อไดรับคําขอตามมาตรา ๕๔ ใหอธิบดีดําเนินการใหมีการตกลงกันระหวางคูกรณีในเรื่อง
คาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลขิ สิทธิ์ ในกรณีที่ตกลงกันไมได ใหอธิบดีเปนผูพิจารณามีคําสั่งกําหนด
คาตอบแทนทีเ่ ปนธรรม โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนัน้ และอาจกําหนดเงื่อนไขการ
ใชลขิ สิทธิ์ตามที่เห็นสมควร
เมื่อไดมีการกําหนดคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์แลว ใหอธิบดีออกหนังสืออนุญาตใหแก
ผูขอใชลิขสิทธิ์
คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายใน เกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรบั หนังสือแจงคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หมวด ๔
คณะกรรมการลิขสิทธิ์

มาตรา ๕๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการลิขสิทธิ"์ ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
พาณิชยเปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน ใน
จํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูแทนของสมาคมเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และผูแทนของสมาคม
ผูใชงานลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเปนจํานวนไมนอ ยกวาหกคนเปนกรรมการ
คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชว ยเลขานุการก็ได
มาตรา ๕๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นใน
ระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน หรือเปน
กรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
มาตรา ๕๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน จากตําแหนงกอนวาระเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดทีไ่ ดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๕๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมใหถือเสียง
ขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข้ าด
มาตรา ๖๐ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕
(๓) สงเสริมหรือสนับสนุนสมาคมหรือองคกรของผูสรางสรรคหรือนักแสดงเกี่ยวกับการดําเนินการ
เพื่อจัดเก็บคาตอบแทนจากบุคคลอื่นที่ใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และการคุมครองหรือปกปอง
สิทธิหรือประโยชนอ่นื ใดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รฐั มนตรีมอบหมาย
ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม
ในการปฏิบตั ิหนาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคล
ใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพือ่ ประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน

หมวด ๕
ลิขสิทธิแ์ ละสิทธิของนักแสดงระหวางประเทศ
มาตรา ๖๑ งานอันมีลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรคและสิทธิของนักแสดงของประเทศทีเ่ ปนภาคีแหงอนุสัญญาวา
ดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
หรืองานอันมีลิขสิทธิข์ ององคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยรวมเปนสมาชิกอยูดวย ยอมไดรับความ
คุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรฐั มนตรีมีอํานาจประกาศรายชื่อประเทศ ภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองลิขสิทธิ์ หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๖
คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิแ์ ละสิทธิของนักแสดง
มาตรา ๖๒ คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะเปนคดีแพงหรือ
คดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอ นวางานที่มีการฟองรองในคดีนั้น เปนงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตาม
พระราชบัญญัตินี้ และโจทกเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานดังกลาว เวนแตจําเลยจะโตแยงวา
ไมมีผูใดเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง หรือโตแยงสิทธิของโจทก
งานใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อของบุคคลใดที่อา งวาตนเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงแสดงไว
ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลซึ่งเปนเจาของชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อนัน้ เปนผูสรางสรรคหรือนักแสดง
งานใดไมมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไว หรือมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไว แตมิไดอางวาเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดที่ใชแทนชื่อของบุคคลอื่นซึ่งอางวาเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือ
ผูพิมพและผูโฆษณาแสดงไว ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลซึ่งเปนผูพ ิมพ ผูโฆษณา หรือผูพิมพและผูโฆษณา
นั้นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานนั้น
มาตรา ๖๓ หามมิใหฟองคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่เจาของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรูถึงการละเมิดและรูตวั ผูก ระทําละเมิด แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบปนบั แตวันที่มีการ
ละเมิดลิขสิทธิห์ รือสิทธิของนักแสดง
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคาเสียหาย
แกเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความ
เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน และคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงดวย
มาตรา ๖๕ ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวาบุคคลใดกระทําการหรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
อันเปน การละเมิดลิขสิทธิห์ รือสิทธิของนักแสดงเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงอาจขอใหศาลมีคําสั่งให
บุคคลดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไมตัดสิทธิของเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในการเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา ๖๔
มาตรา ๖๖ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนความผิดอันยอมความได
หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๖๗ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในอาคาร สถานที่ทําการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินคาของบุคคลใดในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขนึ้ ถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น หรือเขาไปในยานพาหนะ เพื่อตรวจคน
สินคา หรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเพือ่ ประโยชนในการดําเนินคดี
ในกรณีมีเหตุอันควร สงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) สั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวา
ถอยคํา สมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการคนพบหรือใชเปนพยานหลักฐานในการ
พิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินใี้ นการปฏิบตั ิหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ใหผูซึ่งเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖๘ ในการปฏิบตั ิหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของบัตร
ประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รฐั มนตรีกําหนด
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๙ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถาการกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ่งเปนการกระทําเพือ่ การคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสน
บาทถึงแปดแสนบาทหรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผูใดกระทําการอันละเมิดลิขสิทธิต์ ามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมืน่ บาทถึงหนึ่ง
แสนบาท ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สามเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบตั ิหนาทีต่ ามมาตรา ๖๗
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือนหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๓ ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาป
กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีกตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่นิตบิ ุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคน
ของนิติบคุ คลนั้นเปนผูรว มกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิตบิ คุ คลนั้นได
กระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
มาตรา ๗๕ บรรดาสิ่งทีไ่ ดทําขึ้นหรือนําเขามาในราชอาณาจักรอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ

นักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้และยังเปนกรรมสิทธิ์ของผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหตก
เปนของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง สวนสิ่งที่ไดใชในการกระทําความผิดใหริบเสียทัง้ สิ้น
มาตรา ๗๖ คาปรับที่ไดชําระตามคําพิพากษาใหจา ยแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเปนจํานวนกึ่ง
หนึ่ง แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงที่จะฟองเรียก
คาเสียหายในทางแพงสําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาปรับที่เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงไดรับแลวนั้น
มาตรา ๗๗ ความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๘ งานอันมีลิขสิทธิ์อยูแลวตามพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช
๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับความคุมครอง
ลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ี้
งานที่ไดจัดทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไมมีลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัติคุมครอง
วรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ แตเปนงานที่ไดรับ
ความคุมครองลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตินี้ ใหไดรับความคุมครองลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตนิ ี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติลขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
ไดใชบังคับมา เปนเวลานานแลว บทบัญญัติตาง ๆ จึงไมสอดคลองกับสถานการณทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของ
ประเทศและระหวางประเทศ สมควรที่จะไดมีการปรับปรุง มาตรการคุมครองดานลิขสิทธิใ์ หมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงดังกลาวและเพื่อสงเสริมใหมีการสรางสรรคงาน ในดานวรรณกรรม
ศิลปกรรม และงานดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๙ ก วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

