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ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
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เปนปที่ 49 ในรัชกาลปจจุบัน 
 
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
          โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลิขสิทธ์ิ 
          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
          มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  พ.ศ. 2537 
 
          มาตรา 2(1) พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
 
          มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ.2521 
 
          มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ี 
          ผูสรางสรรค หมายความวา ผูทาํหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหน่ึงที่เปนงานอันมีลิขสิทธ์ิตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
          ลิขสิทธ์ิ หมายความวา สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใด ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีเกี่ยวกับงานท่ีผูสรางสรรคไดทําข้ึน 
          วรรณกรรม หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน หนังสือ  จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา 
คําปราศรัย สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพวิเตอรดวย 
          โปรแกรมคอมพิวเตอร หมายความวา คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดที่นําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือให
เครื่องคอมพิวเตอรทํางานหรือเพ่ือใหไดรับผลอยางหน่ึงอยางใด ทั้งน้ี ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
ลักษณะใด 
          นาฏกรรม หมายความวา งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงท่ีประกอบขึ้นเปนเรื่องราว และ
ใหหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย 
          ศลิปกรรม หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 
          (1) งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่ประกอบดวยเสน แสง สี หรือสิ่งอ่ืน อยางใดอยางหนึ่งหรือ



หลายอยางรวมกนั ลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง 
          (2) งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรท่ีสมัผัสและจับตองได 
          (3) งานภาพพิมพ ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพ และหมายความรวมถึงแมพิมพหรือแบบ
พิมพที่ใชในการพิมพดวย 
          (4) งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือสิง่ปลูกสราง งานออกแบบตกแตงภายในหรือภายนอก 
ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง หรอืการสรางสรรคหุนจําลองของอาคารหรือสิ่งปลกูสราง 
          (5) งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคภาพที่เกิดจากการใชเครื่องมือบันทึกภาพโดยใหแสงผานเลนซไปยังฟลม
หรือกระจก และลางดวยนํ้ายาซึง่มีสูตรเฉพาะ หรือดวยกรรมวิธีใด ๆ อันทําใหเกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดย
เครื่องมือหรือวิธีการอยางอ่ืน 
          (6) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรครูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร ภูมิ
ประเทศ หรือวิทยาศาสตร 
          (7) งานศิลปประยุกต ไดแก งานที่นําเอางานตาม (1) ถึง (6) อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกันไปใช
ประโยชนอยางอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงานดังกลาวน้ัน เชน นําไปใชสอย นําไปตกแตงวัสดุหรือ
สิ่งของอันเปนเครื่องใช หรือนําไปใชเพ่ือประโยชนทางการคา 
          ทั้งน้ี ไมวางานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และใหหมายความรวมถึงภาพถายและแผนผงัของ
งานดังกลาวดวย 
          ดนตรกีรรม หมายความวา งานเกี่ยวกับเพลงที่แตงขึ้นเพ่ือบรรเลงหรือขับรอง ไมวาจะมีทํานองและคํารองหรอืมี
ทํานองอยางเดียว และใหหมายความรวมถึงโนตเพลงหรือแผนภมูิเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว 
          โสตทัศนวัสดุ หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลกัษณะอยางใด 
อันสามารถท่ีจะนํามาเลนซ้าํไดอีกโดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรบัการใชวัสดุน้ัน และใหหมายความรวมถึงเสียง
ประกอบงานนั้นดวย ถาม ี
          ภาพยนตร หมายความวา โสตทศันวัสดุอันประกอบดวยลาํดับของภาพ ซึ่งสามารถนําออกฉายตอเน่ืองไดอยาง
ภาพยนตรหรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพ่ือนําออกฉายตอเน่ืองไดอยางภาพยนตร และใหหมายความรวมถึงเสียง
ประกอบภาพยนตรน้ันดวย ถามี 
          สิ่งบันทึกเสียง หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดย
บันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถท่ีจะนํามาเลนซ้ําไดอีกโดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุ
น้ัน แตทั้งน้ี มิใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรหรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอื่น 
          นักแสดง หมายความวา ผูแสดง นักดนตร ี นักรอง นักเตน นักรําและผูซึ่งแสดงทาทาง รอง กลาว พากย แสดง
ตามบทหรือในลกัษณะอ่ืนใด 
          งานแพรเสียงแพรภาพ หมายความวา งานที่นําออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียงทางวิทยุกระจายเสียง การ
แพรเสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน หรือโดยวิธีอยางอ่ืนอันคลายคลึงกัน 
          ทําซ้ํา หมายความรวมถึง คัดลอกไมวาโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทําสาํเนา ทําแมพิมพ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือ
บันทึกเสียงและภาพ จากตนฉบบั จากสําเนา หรือจากการโฆษณาในสวนอันเปนสาระสําคัญ ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมดหรอื
บางสวน สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรใหหมายความถึง คัดลอกหรือทําสาํเนาโปรแกรม



คอมพิวเตอรจากสื่อบันทึกใด ไมวาดวยวิธีใด ๆ ในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทาํงานข้ึนใหม 
ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
          ดัดแปลง หมายความวา ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรปูใหม ปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติม หรือจําลองงานตนฉบับในสวนอันเปน
สาระสําคัญโดยไมมีลักษณะเปนการจดัทาํงานขึ้นใหม ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
          (1) ในสวนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ใหหมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือรวบรวม
วรรณกรรมโดยคัดเลอืกและจัดลําดับใหม 
          (2) ในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหหมายความรวมถึง ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุง แกไข
เพ่ิมเติมโปรแกรมคอมพิวเตอรในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทาํข้ึนใหม 
          (3) ในสวนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่มิใชนาฏกรรมใหเปนนาฏกรรม หรือเปลี่ยน
นาฏกรรมใหเปนงานท่ีมิใชนาฏกรรม ทั้งน้ี ไมวาในภาษาเดิมหรอืตางภาษากัน 
          (4) ในสวนที่เกี่ยวกับศลิปกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เปนรูปสองมิติหรือสามมิติ ใหเปนรูปสาม
มิติหรือสองมิต ิหรือทําหุนจําลองจากงานตนฉบบั 
          (5) ในสวนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ใหหมายความรวมถึง จัดลําดับเรียบเรียงเสียงประสาน หรือเปลี่ยนคํารองหรือ
ทํานองใหม 
          เผยแพรตอสาธารณชน หมายความวา ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การ
บรรเลง การทําใหปรากฏดวยเสียงและหรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือโดยวิธีอื่นใดซ่ึงงานที่ไดจัดทําขึ้น 
          การโฆษณา หมายความวา การนําสําเนาจําลองของงานไมวาในรูปหรือลกัษณะอยางใดท่ีทําข้ึนโดยความ
ยินยอมของผูสรางสรรคออกจําหนายโดยสาํเนาจําลองน้ันมีปรากฏตอสาธารณชนเปนจํานวนมากพอสมควรตาม
สภาพของงานนั้น แตทั้งน้ีไมหมายความรวมถึง การแสดงหรอืการทาํใหปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือ
ภาพยนตร การบรรยายหรือการปาฐกถาซึ่งวรรณกรรม การแพรเสียงแพรภาพเกี่ยวกับงานใด การนําศลิปกรรมออก
แสดงและการกอสรางงานสถาปตยกรรม 
          พนักงานเจาหนาท่ี หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
          อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทาง
ปญญามอบหมายดวย 
          คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการลิขสิทธ์ิ 
          รฐัมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรกัษาการตามพระราชบญัญัติน้ี 
          มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที ่กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
          กฎกระทรวงน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

 
 
 
 



หมวด 1 
ลิขสิทธ์ิ 

   
สวนท่ี 1 

งานอันมีลิขสิทธิ์ 
 
          มาตรา 6  งานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี ไดแกงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม 
ศลิปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสด ุ ภาพยนตร  สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศลิปะ ของผูสรางสรรคไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูป
แบบอยางใด 
          การคุมครองลิขสิทธ์ิไมคลมุถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใชหรือทํางาน หรือ
แนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร 
 
          มาตรา 7  สิ่งตอไปนี้ไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี 
          (1) ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสารอันมิใชงานในแผนกวรรณคด ี แผนก
วิทยาศาสตร หรือแผนกศลิปะ 
          (2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 
          (3) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชีแ้จง และหนังสือโตตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่น
ใดของรัฐหรือของทองถิ่น 
          (4) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 
          (5) คําแปลและการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือ
ของทองถิ่นจัดทาํขึ้น 
 

สวนท่ี 2 
การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ 

 
          มาตรา 8  ใหผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสิทธ์ิในงานที่ตนไดสรางสรรคข้ึนภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
          (1) ในกรณีที่ยังไมไดมีการโฆษณางาน ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทยหรืออยูในราชอาณาจกัร หรือเปนผู
มีสัญชาติหรืออยูในประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธ์ิซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ตลอด
ระยะเวลาหรือเปนสวนใหญในการสรางสรรคงานน้ัน 
          (2) ในกรณีที่ไดมีการโฆษณางานแลว การโฆษณางานน้ันในครั้งแรกไดกระทําขึ้นในราชอาณาจักรหรือใน
ประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธ์ิซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรือในกรณีที่การโฆษณา
ครั้งแรกไดกระทํานอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอ่ืนที่ไมเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธ์ิซึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หากไดมีการโฆษณางานดังกลาวในราชอาณาจักรหรือในประเทศท่ีเปนภาคีแหง



อนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธ์ิซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการโฆษณาครั้ง
แรก หรือผูสรางสรรคเปนผูมลีกัษณะตามท่ีกําหนดไวใน (1) ในขณะที่มีการโฆษณางานคร้ังแรก 
          ในกรณีที่ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาตไิทย ถาผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล นิติบุคคลน้ันตองเปนนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 
          มาตรา 9  งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคข้ึนในฐานะพนักงานหรือลูกจาง ถามิไดทําเปนหนังสือตกลงกันไว
เปนอยางอื่น ใหลิขสิทธ์ิในงานน้ันเปนของผูสรางสรรค แตนายจางมีสิทธินํางานน้ันออกเผยแพรตอสาธารณชนได
ตามท่ีเปนวัตถุประสงคแหงการจางแรงงานน้ัน 
 
          มาตรา 10  งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นโดยการรับจางบุคคลอ่ืน ใหผูวาจางเปนผูมีลิขสิทธ์ิในงานนั้น 
เวนแตผูสรางสรรคและผูวาจางจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 
 
          มาตรา 11  งานใดมีลักษณะเปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ีโดยไดรับอนุญาตจาก
เจาของลิขสิทธ์ิ ใหผูที่ไดดัดแปลงน้ันมีลิขสิทธ์ิในงานที่ไดดัดแปลงตามพระราชบัญญัติน้ี แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทือน
สิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิที่มีอยูในงานของผูสรางสรรคเดิมทีถู่กดัดแปลง 
 
          มาตรา 12  งานใดมีลกัษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสทิธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี มารวบรวมหรอืประกอบเขา
กันโดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธ์ิ หรือเปนการนําเอาขอมูลหรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งสามารถอานหรือถายทอดไดโดย
อาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณอ่ืนใดมารวบรวมหรอืประกอบเขากนัหากผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันไดรวบรวม
หรือประกอบเขากันซึ่งงานดังกลาวขึ้นโดยการคัดเลอืกหรือจัดลําดับในลกัษณะซึ่งมิไดลอกเลียนงานของบุคคลอื่น ให
ผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากนัน้ันมีลิขสิทธ์ิในงานท่ีไดรวบรวมหรือประกอบเขากันตามพระราชบัญญัติน้ี แต
ท้ังน้ีไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิที่มีอยูในงาน หรือขอมูล หรือสิ่งอื่นใดของผูสรางสรรคเดิมที่ถูก
นํามารวบรวมหรือประกอบเขากนั 
 
          มาตรา 13  ใหนํามาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 มาใชบังคับแกการมีลขิสิทธ์ิตามมาตรา 11 หรือมาตรา 12 
โดยอนุโลม 
 
          มาตรา 14  กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของทองถิ่น ยอมมีลิขสิทธ์ิในงานที่ได
สรางสรรคขึ้นโดยการจาง หรอืตามคาํสั่งหรือในความควบคุมของตน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนเปนลาย
ลักษณอักษร 
 
 
 
 



 
สวนท่ี 3 

การคุมครองลิขสิทธิ์ 
 

          มาตรา 15  ภายใตบังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจาของลิขสิทธ์ิยอมมีสิทธิแตผูเดยีวดังตอไปน้ี 
          (1) ทําซ้ําหรือดดัแปลง 
          (2) เผยแพรตอสาธารณชน 
          (3) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทศันวัสด ุภาพยนตร และสิ่งบันทึกเสียง 
          (4) ใหประโยชนอันเกิดจากลขิสิทธ์ิแกผูอ่ืน 
          (5) อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกาํหนดเง่ือนไขอยางใดหรือไมก็ได แตเง่ือนไขดังกลาว
จะกําหนดในลกัษณะที่เปนการจาํกดัการแขงขันโดยไมเปนธรรมไมได 
          การพิจารณาวาเง่ือนไขตามวรรคหน่ึง (5) จะเปนการจํากดัการแขงขันโดยไมเปนธรรมหรือไม ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
          มาตรา 16  ในกรณีที่เจาของลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ีไดอนุญาตใหผูใดใชสิทธิตามมาตรา 15 (5) ยอมไมตัด
สิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิที่จะอนุญาตใหผูอ่ืนใชสทิธิน้ันไดดวย เวนแตในหนังสืออนุญาตไดระบุเปนขอหามไว 
 
          มาตรา 17  ลิขสิทธ์ิน้ันยอมโอนใหแกกันได 
          เจาของลิขสิทธ์ิอาจโอนลิขสิทธ์ิของตนทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลอื่นได และจะโอนใหโดยมี
กําหนดเวลาหรอืตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธ์ิก็ได 
          การโอนลขิสิทธ์ิตามวรรคสองซึ่งมิใชทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมอืชื่อผูโอนและผูรับโอน ถาไมได
กําหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอนใหถือวาเปนการโอนมีกาํหนดระยะเวลาสิบป 
 
          มาตรา 18  ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ีมีสิทธิที่จะแสดงวาตนเปนผูสรางสรรคงาน
ดังกลาว และมีสทิธิที่จะหามมิใหผูรับโอนลิขสิทธ์ิหรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทําโดยประการอื่น
ใดแกงานนั้นจนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงหรอืเกียรติคุณของผูสรางสรรค และเม่ือผูสรางสรรคถึงแกความตาย
ทายาทของผูสรางสรรคมีสิทธิที่จะฟองรองบังคับตามสิทธิดังกลาวไดตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธ์ิ ทั้งน้ี เวนแต
จะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร 
 

สวนท่ี 4 
อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ 

 
          มาตรา 19  ภายใตบังคับมาตรา 21 และมาตรา 22 ลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอยูตลอดอายุของผู
สรางสรรค และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย 



          ในกรณีที่มีผูสรางสรรครวม ลิขสิทธ์ิในงานดังกลาวใหมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรครวม และมีอยูตอไปอีก
เปนเวลาหาสิบปนับแตผูสรางสรรครวมคนสุดทายถึงแกความตาย 
          ถาผูสรางสรรคหรือผูสรางสรรครวมทุกคนถึงแกความตายกอนที่ไดมีการโฆษณางานนั้น ใหลิขสิทธ์ิดังกลาวมี
อายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 
          ในกรณีที่ผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล ใหลิขสิทธ์ิมีอายุหาสิบปนับแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคข้ึน แตถาไดมีการ
โฆษณางานน้ันในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธ์ิมีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 
 
          มาตรา 20  งานอันมีลิขสทิธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ีที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยผูสรางสรรคใชนามแฝงหรือไมปรากฏ
ชื่อผูสรางสรรค ใหลิขสิทธ์ิมีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานน้ันข้ึน แตถาไดมีการโฆษณางานน้ันในระหวาง
ระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธ์ิมีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนคร้ังแรก 
          ในกรณีที่รูตัวผูสรางสรรค ใหนํามาตรา 19 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
          มาตรา 21  ลิขสิทธ์ิในงานภาพถาย โสตทัศนวัสด ุภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสยีงแพรภาพ ใหมี
อายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานน้ันข้ึน แตถาไดมีการโฆษณางานน้ันในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธ์ิมี
อายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 
 
          มาตรา 22  ลิขสิทธ์ิในงานศลิปประยุกตใหมีอายุยี่สิบหาปนับแตไดสรางสรรคงานน้ันขึ้น แตถาไดมกีารโฆษณา
งานน้ันในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธ์ิมีอายย่ีุสิบหาปนับแตไดมกีารโฆษณาเปนครั้งแรก 
 
          มาตรา 23  ลิขสิทธ์ิในงานท่ีไดสรางสรรคข้ึนโดยการจาง หรือตามคาํสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา 14 ให
มีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานน้ันขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานน้ันในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธ์ิมี
อายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 
 
            มาตรา 24  การโฆษณางานตามมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 หรอืมาตรา 23 อนัเปนการเริ่มนับอายุ
แหงการคุมครองลิขสิทธ์ิ หมายความถึง การนํางานออกทําการโฆษณาโดยความยินยอมของเจาของลิขสิทธ์ิ 
 
          มาตรา 25  เม่ืออายุแหงการคุมครองลิขสิทธ์ิครบกําหนดในปใด ถาวันครบกําหนดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธ์ิ
ไมตรงกับวันสิ้นปปฏิทิน หรือในกรณีที่ไมอาจทราบวันครบกาํหนดอายุแหงการคุมครองลิขสทิธ์ิที่แนนอน ให
ลิขสิทธ์ิยังคงมีอยูตอไปจนถึงวันสิ้นปปฏิทินของปน้ัน 
 
          มาตรา 26  การนํางานอันมีลิขสิทธ์ิออกทําการโฆษณาภายหลังจากท่ีอายแุหงการคุมครองลิขสิทธ์ิสิ้นสุดลงไม
กอใหเกิดลิขสิทธ์ิในงานนั้น ๆ ข้ึนใหม 
 
 



 
สวนท่ี 5 

การละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 

          มาตรา 27  การกระทําอยางใดอยางหน่ึงแกงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี โดยไมไดรับอนุญาตตาม
มาตรา 15 (5) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถาไดกระทําดังตอไปน้ี 
          (1) ทําซ้ําหรือดดัแปลง 
          (2) เผยแพรตอสาธารณชน 
 
          มาตรา 28  การกระทําอยางใดอยางหน่ึงแกโสตทัศนวัสด ุ ภาพยนตร หรือสิ่งบันทึกเสยีงอันมีลิขสทิธ์ิตาม
พระราชบัญญัติน้ี โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 15 (5)  ทั้งน้ี ไมวาในสวนที่เปนเสียงและหรือภาพ ใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิ ถาไดกระทําดังตอไปน้ี 
          (1) ทําซ้ําหรือดดัแปลง 
          (2) เผยแพรตอสาธารณชน 
          (3) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว 
 
          มาตรา 29  การกระทําอยางใดอยางหน่ึงแกงานแพรเสียงแพรภาพอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี โดยไมได
รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถาไดกระทําดังตอไปน้ี 
          (1) จัดทําโสตทัศนวัสด ุภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพ ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
          (2) แพรเสียงแพรภาพซ้ํา ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
          (3) จัดใหประชาชนฟงและหรือชมงานแพรเสียงแพรภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืนในทาง
การคา 
 
          มาตรา 30  การกระทําอยางใดอยางหน่ึงแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสทิธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี โดยไมได
รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถาไดกระทําดังตอไปน้ี 
          (1) ทําซ้ําหรือดดัแปลง 
          (2) เผยแพรตอสาธารณชน 
          (3) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว 
 
          มาตรา 31  ผูใดรูอยูแลวหรือมีเหตุอันควรรูวางานใดไดทาํขึ้นโดยละเมิดลขิสิทธ์ิของผูอ่ืน กระทําอยางใดอยาง
หน่ึงแกงานน้ันเพ่ือหากําไร ใหถือวาผูน้ันกระทําการละเมิดลิขสทิธ์ิ ถาไดกระทําดังตอไปน้ี 
          (1) ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซือ้ หรือเสนอใหเชาซื้อ 
          (2) เผยแพรตอสาธารณชน 
          (3) แจกจายในลักษณะท่ีอาจกอใหเกดิความเสียหายแกเจาของลิขสิทธ์ิ 



          (4) นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 
สวนท่ี 6 

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 

          มาตรา 32  การกระทําแกงานอันมีลขิสิทธ์ิของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัติน้ี หากไมขัดตอการแสวงหา
ประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจาของลิขสิทธ์ิและไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของ
เจาของลิขสิทธ์ิเกินสมควร มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
          ภายใตบังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทําอยางใดอยางหน่ึงแกงานอันมีลขิสิทธ์ิตามวรรคหน่ึง มิใหถือวา
เปนการละเมิดลขิสิทธ์ิ ถาไดกระทําดังตอไปน้ี 
          (1) วิจัยหรือศกึษางานน้ัน อันมิใชการกระทําเพ่ือหากาํไร 
          (2) ใชเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือเพ่ือประโยชนของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือญาติสนิท 
          (3) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมกีารรับรูถึงความเปนเจาของลิขสทิธ์ิในงานนั้น 
          (4) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธ์ิในงานน้ัน 
          (5) ทําซ้าํ ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพ่ือประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานซึ่งมี
อํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพจิารณาดังกลาว 
          (6) ทําซ้าํ ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏโดยผูสอนเพ่ือประโยชนในการสอนของตน อันมิใชการ
กระทําเพ่ือหากําไร 
          (7) ทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอนหรือทาํบทสรุปโดยผูสอนหรือสถาบันศกึษา เพ่ือแจกจายหรือ
จําหนายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งน้ี ตองไมเปนการกระทําเพ่ือหากําไร 
          (8) นํางานน้ันมาใชเปนสวนหน่ึงในการถามและตอบในการสอบ 
 
          มาตรา 33  การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลขิสทิธ์ิตาม
พระราชบัญญัติน้ี โดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธ์ิในงานน้ัน มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถาไดปฏิบัติ
ตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง 
 
          มาตรา 34  การทําซ้าํโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิหากการทาํซ้าํน้ันมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร และไดปฏิบัตติามมาตรา 32 วรรคหน่ึง ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
          (1) การทาํซ้ําเพ่ือใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น 
          (2) การทาํซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนในการวิจัยหรือการศกึษา 
 
          มาตรา 35  การกระทําแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี มิใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ หากไมมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง ในกรณีดังตอไปน้ี 
          (1) วิจัยหรือศกึษาโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ัน 



          (2) ใชเพ่ือประโยชนของเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ัน 
          (3) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมกีารรับรูถึงความเปนเจาของลิขสทิธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ัน 
          (4) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธ์ิในโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ัน 
          (5) ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในจํานวนที่สมควรโดยบุคคลผูซึง่ไดซื้อหรือไดรบัโปรแกรมนั้นมาจาก
บุคคลอื่นโดยถูกตอง เพ่ือเก็บไวใชประโยชนในการบํารุงรักษาหรอืปองกันการสญูหาย 
          (6) ทาํซ้าํ ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏเพ่ือประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานซึ่งมี
อํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพจิารณาดังกลาว 
          (7) นําโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันมาใชเปนสวนหน่ึงในการถามและตอบในการสอบ 
          (8) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีที่จําเปนแกการใช 
          (9) จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเก็บรักษาไวสําหรับการอางอิง หรือคนควาเพ่ือประโยชนของ
สาธารณชน 
 
          มาตรา 36  การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนตามความเหมาะสม โดย
มิไดจดัทาํข้ึนหรอืดําเนินการเพื่อหากาํไรเน่ืองจากการจัดใหมีการเผยแพรตอสาธารณชนนั้น และมิไดจัดเก็บคาเขาชม
ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม และนักแสดงไมไดรับคาตอบแทนในการแสดงนั้น มิใหถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธ์ิ หากเปนการดําเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองคการอ่ืนที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการสาธารณกุศล การศกึษา 
การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห และไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง 
 
          มาตรา 37  การวาดเขียน การเขียนระบายสี การกอสรางการแกะลายเสน การปน การแกะสลัก การพิมพภาพ 
การถายภาพ การถายภาพยนตร การแพรภาพ หรือการกระทําใด ๆ ทํานองเดยีวกันน้ีซึ่งศิลปกรรมใดอันตั้งเปดเผย
ประจําอยูในที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปตยกรรม มิใหถือวาเปนการละเมิดลขิสิทธ์ิในศิลปกรรมน้ัน 
 
          มาตรา 38  การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเสน  การปน การแกะสลกั การพิมพภาพ การถายภาพ 
การถายภาพยนตร หรือการแพรภาพซึ่งงานสถาปตยกรรมใด มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิในงานสถาปตยกรรม
น้ัน 
 
          มาตรา 39  การถายภาพหรือการถายภาพยนตรหรือการแพรภาพซึ่งงานใด ๆ อันมีศลิปกรรมใดรวมอยูเปน
สวนประกอบดวย มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิในศิลปกรรมน้ัน 
 
          มาตรา 40  ในกรณีที่ลิขสิทธ์ิในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผูสรางสรรคเปนเจาของอยูดวย การท่ีผูสราง
สรรคคนเดียวกนัไดทําศิลปกรรมน้ันอีกในภายหลังในลักษณะท่ีเปนการทําซ้ําบางสวนกับศลิปกรรมเดมิ หรือใชแบบ
พิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจําลอง หรือขอมูลทีไ่ดจากการศึกษาที่ใชในการทําศลิปกรรมเดิม ถาปรากฏวาผูสรางสรรค
มิไดทําซ้าํหรือลอกแบบในสวนอันเปนสาระสําคัญของศิลปกรรมเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิในศิลปกรรม
น้ัน 



 
          มาตรา 41  อาคารใดเปนงานสถาปตยกรรมอันมลีิขสทิธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี การบูรณะอาคารน้ันในรูป
แบบเดิม มิใหถอืวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 
          มาตรา 42  ในกรณีที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธ์ิในภาพยนตรใดสิ้นสดุลงแลว มิใหถือวาการนําภาพยนตรน้ัน
เผยแพรตอสาธารณชนเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรกีรรม โสตทัศนวัสดุสิ่ง
บันทึกเสียง หรอืงานท่ีใชจัดทําภาพยนตรน้ัน 
 
          มาตรา 43  การทําซ้าํ เพ่ือประโยชนในการปฏิบตัิราชการโดยเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือตาม
คําสั่งของเจาพนักงานดังกลาวซึ่งงานอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัติน้ีและที่อยูในความครอบครองของทางราชการ 
มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ ถาไดปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคหน่ึง 
 

หมวด 2 
สิทธิของนักแสดง 

 
          มาตรา 44  นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของตน ดังตอไปน้ี 
          (1) แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึง่การแสดงเวนแตจะเปนการแพรเสียงแพรภาพ หรือ
เผยแพรตอสาธารณชนจากส่ิงบนัทึกการแสดงท่ีมีการบันทกึไวแลว 
          (2) บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทกึไวแลว 
          (3) ทําซ้ําซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผูบันทกึไวโดยไมไดรบัอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการแสดงที่ไดรับ
อนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน หรือสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเขาขอยกเวนการละเมิดสทิธิของนักแสดงตามมาตรา 53 
 
          มาตรา 45  ผูใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งไดนําออกเผยแพรเพ่ือวัตถุประสงคทางการคาแลว หรือนําสําเนา
ของงานน้ันไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรง ใหผูน้ันจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแกนักแสดงในกรณีที่
ตกลงคาตอบแทนไมได ใหอธิบดีเปนผูมีคาํสั่งกําหนดคาตอบแทน  ทั้งน้ี โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติใน
ธุรกิจประเภทน้ัน 
          คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหน่ึง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงคําสั่งของอธิบด ีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
          มาตรา 46  ในกรณีที่การแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดงใดมีนักแสดงมากกวาหน่ึงคนขึ้นไป นักแสดง
เหลาน้ันอาจแตงตั้งตัวแทนรวมเพ่ือดูแลหรือบรหิารเกี่ยวกับสิทธิของตนได 
 
          มาตรา 47  ใหนักแสดงมีสทิธิในการแสดงตามมาตรา 44  หากเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
          (1) นักแสดงน้ันมีสัญชาตไิทยหรือมีถิ่นทีอ่ยูในราชอาณาจกัร หรือ 



          (2) การแสดงหรือสวนใหญของการแสดงน้ันเกิดข้ึนในราชอาณาจกัร หรือในประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญา
วาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
 
          มาตรา 48  ใหนักแสดงมีสทิธิไดรับคาตอบแทนตามมาตรา 45 หากเปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
          (1) นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ในขณะท่ีมีการบันทึกเสียงการแสดงน้ัน หรือในขณะ
ที่เรียกรองสิทธิ หรือ 
          (2) การบันทึกเสียงการแสดงหรือสวนใหญของการบันทึกเสียงการแสดงน้ันเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือใน
ประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
 
          มาตรา 49  สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 44 ใหมีอายุหาสบิปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการแสดง ในกรณีที่
มีการบันทกึการแสดงใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการบันทกึการแสดง 
 
          มาตรา 50  สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 45 ใหมีอายุหาสบิปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่ไดมีการบันทึกเสียง
การแสดง 
 
          มาตรา 51  สิทธิของนักแสดงตามมาตรา 44 และมาตรา 45 ยอมโอนใหแกกันได ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
และจะโอนใหโดยมีกาํหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครองก็ได 
          ในกรณีที่มีนักแสดงมากกวาหน่ึงคนขึ้นไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิสวนที่เปนของตนเทาน้ัน 
          การโอนโดยทางอื่นนอกจากทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน ถาไมไดกําหนด
ระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสามป 
 
          มาตรา 52  ผูใดกระทําอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา 44 โดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือไมจาย
คาตอบแทนตามมาตรา 45 ใหถือวาผูน้ันละเมิดสทิธิของนักแสดง 
 
          มาตรา 53  ใหนํามาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกสิทธิของ
นักแสดงโดยอนุโลม 
 

หมวด 3 
การใชลิขสิทธ์ิในพฤติการณพิเศษ 

    
 
          มาตรา 54  ผูมีสัญชาติไทยซึ่งประสงคจะขออนุญาตใชลขิสิทธ์ิในงานที่มีการเผยแพรตอสาธารณชนในรูปของ
สิ่งพิมพหรืออยางอ่ืนที่คลายคลึงกันตามพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือประโยชนในการเรียนการสอนหรือคนควา ที่มิไดมี
วัตถุประสงคเพ่ือหากาํไร อาจยื่นคําขอตออธิบดีโดยแสดงหลักฐานวาผูขอไดขออนุญาตใชลขิสิทธ์ิในการจัดทําคํา



แปลเปนภาษาไทย หรือทําซ้ําสําเนางานท่ีไดเคยจัดพิมพงานแปลเปนภาษาไทยดังกลาวจากเจาของลิขสิทธ์ิ แตไดรับ
การปฏิเสธ หรือเมื่อไดใชเวลาอนัสมควรแลวแตตกลงกันไมได ถาปรากฏวาในขณะท่ียื่นคําขอดังกลาว 
          (1) เจาของลิขสิทธ์ิมิไดจัดทําหรืออนุญาตใหผูใดจดัทําคําแปลเปนภาษาไทยของงานดังกลาวออกทําการโฆษณา
ภายในสามปหลงัจากท่ีไดมีการโฆษณางานเปนครั้งแรก หรือ 
          (2) เจาของลิขสิทธ์ิไดจดัพิมพคําแปลงานของตนเปนภาษาไทยออกทาํการโฆษณา ซึ่งเม่ือพนกําหนดสามป
หลังจากที่ไดจดัพิมพคําแปลงานดังกลาวครั้งสุดทายไมมีการจัดพิมพคําแปลงานน้ันอีกและไมมีสําเนาคําแปลงาน
ดังกลาวในทองตลาด 
          การขออนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
          (1) การขออนุญาตตามวรรคหน่ึง หามมิใหอธิบดีมีคําสั่งอนุญาตหากระยะเวลาตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) 
สิ้นสุดลงไมเกินหกเดือน 
          (2) ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการจัดทาํคําแปลหรือจัดพิมพคํา
แปลงานที่ไดรับอนุญาตดังกลาว และในกรณีที่ระยะเวลาในหนังสืออนุญาตยังไมสิ้นสุดลงหรือสิ้นสุดยังไมเกนิหก
เดือนหามมิใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลอื่นจดัทําคาํแปลเปนภาษาไทยในงานลิขสิทธ์ิเดียวกันน้ันอีก 
          (3) หามมิใหผูไดรับอนุญาตโอนสิทธิที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอื่น 
          (4) ถาเจาของลิขสิทธ์ิหรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิแสดงตออธิบดวีาตนไดจัดทาํคําแปล
เปนภาษาไทย หรือจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวเปนภาษาไทย โดยมีเน้ือหาเหมือนกันกับสิ่งพิมพที่ไดรับอนุญาตตาม
มาตรา 55 และจําหนายสิ่งพิมพน้ันในราคาท่ีเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่จําหนายใน
ประเทศไทย ใหอธิบดีมีคําสั่งวาหนังสืออนุญาตท่ีออกใหแกผูไดรับอนุญาตเปนอันสิ้นสุดลง และแจงใหผูไดรับ
อนุญาตทราบถึงคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
          สําเนาส่ิงพิมพที่จัดทําหรอืจัดพิมพข้ึนกอนที่อธิบดีมีคําสัง่ใหหนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง ผูไดรับอนุญาตมีสิทธิที่
จะจําหนายสําเนาดังกลาวจนกวาจะหมดสิ้นไป 
          (5) หามมิใหผูไดรับอนุญาตสงออกไปนอกราชอาณาจกัรซึ่งสําเนาสิ่งพิมพที่ไดรับอนุญาตใหจัดแปลหรอืจัดทํา
เปนภาษาไทยดังกลาว เวนแตจะเขาเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
              (ก) ผูรบัที่อยูตางประเทศเปนบุคคลสญัชาติไทย 
              (ข) สิ่งพิมพดังกลาวใชเพ่ือวัตถุประสงคในการเรียน การสอน หรือคนควา 
              (ค) การสงสิ่งพิมพดังกลาวจะตองไมเปนไปเพ่ือการคา และ  
              (ง) ประเทศท่ีสิ่งพิมพถูกสงไปดังกลาว จะตองอนุญาตใหประเทศไทยสงหรือแจกจายสิ่งพิมพดังกลาวใน
ประเทศน้ัน 
 
          มาตรา 55  เม่ือไดรบัคําขอตามมาตรา 54 ใหอธิบดีดาํเนินการใหมีการตกลงกันระหวางคูกรณีในเร่ือง
คาตอบแทนและเง่ือนไขการใชลขิสิทธ์ิในกรณีที่ตกลงกันไมได ใหอธิบดีเปนผูพิจารณามีคาํสัง่กําหนดคาตอบแทนที่
เปนธรรม โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทน้ัน และอาจกําหนดเง่ือนไขการใชลิขสิทธ์ิตามท่ี
เห็นสมควร 
          เม่ือไดมีการกาํหนดคาตอบแทนและเง่ือนไขการใชลิขสิทธ์ิแลวใหอธิบดีออกหนังสืออนุญาตใหแกผูขอใช



ลิขสิทธ์ิ 
          คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหน่ึง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงคําสั่งของอธิบด ีคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 

หมวด 4 
คณะกรรมการลิขสิทธิ์ 

    
 
          มาตรา 56  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการลิขสิทธ์ิ ประกอบดวย ปลดักระทรวงพาณิชยเปน
ประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน ในจํานวนน้ีจะตองแตงตั้ง
จากผูแทนของสมาคมเจาของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงและผูแทนของสมาคมผูใชงานลขิสิทธ์ิหรือสิทธิของ
นักแสดงเปนจํานวนไมนอยกวาหกคนเปนกรรมการ 
          คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได 
 
          มาตรา 57  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
แตงตั้งอีกได 
          ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหวางที่
กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่ม
ข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 
 
          มาตรา 58  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตาํแหนงกอนวาระเม่ือ 
          (1) ตาย 
          (2) ลาออก 
          (3) คณะรัฐมนตรีใหออก 
          (4) เปนบุคคลลมละลาย 
          (5) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ 
          (6) ไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรบัความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผดิลหโุทษ 
 
          มาตรา 59  การประชมุของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชมุหรือไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ได ใหกรรมการท่ีมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
          กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนไดอีกเสยีงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 



 
          มาตรา 60  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดงัน้ี 
          (1) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติน้ี 
          (2) วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา 45 และมาตรา 55 
          (3) สงเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองคกรของผูสรางสรรคหรือนักแสดงเกี่ยวกับการดําเนินการเพ่ือจัดเก็บ
คาตอบแทนจากบุคคลอ่ืนที่ใชงานอันมีลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง และการคุมครองหรือปกปองสิทธิหรือ
ประโยชนอื่นใดตามพระราชบัญญัติน้ี 
          (4) พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
          ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัตกิารอยางหน่ึงอยางใดตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนํามาตรา 59 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
          ในการปฏิบัติหนาที ่ ใหคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาให
ถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

 
หมวด 5 

ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหวางประเทศ 
    

 
          มาตรา 61  งานอันมีลิขสทิธ์ิของผูสรางสรรคและสิทธิของนักแสดงของประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวย
การคุมครองลิขสิทธ์ิหรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซ่ึงประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรืองานอันมี
ลิขสิทธ์ิขององคการระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยรวมเปนสมาชิกอยูดวยยอมไดรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
          ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศรายชื่อประเทศภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธ์ิหรืออนุสัญญาวาดวย
การคุมครองสิทธิของนักแสดงในราชกจิจานุเบกษา 
 

หมวด 6 
คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง 

    
 
          มาตรา 62  คดีเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัติน้ี ไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญา 
ใหสันนิษฐานไวกอนวางานท่ีมีการฟองรองในคดีน้ัน เปนงานอันมีลิขสิทธ์ิหรอืสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัติ
น้ี และโจทกเปนเจาของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงในงานดังกลาว เวนแตจําเลยจะโตแยงวาไมมีผูใดเปนเจาของ
ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง หรือโตแยงสิทธิของโจทก 
          งานใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อของบุคคลใดที่อางวาตนเปนเจาของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงแสดงไว ให
สันนิษฐานไวกอนวาบุคคลซึ่งเปนเจาของชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อน้ันเปนผูสรางสรรคหรือนักแสดง 



          งานใดไมมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไว หรือมีชื่อหรอืสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไว แตมิไดอางวาเปนเจาของ
ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดที่ใชแทนชื่อของบุคคลอ่ืนซึ่งอางวาเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผู
พิมพและผูโฆษณาแสดงไว ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลซึ่งเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผูพิมพและผูโฆษณาน้ันเปน
เจาของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงในงานน้ัน 
 
          มาตรา 63  หามมิใหฟองคดีละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงเมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่เจาของ
ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงรูถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทําละเมิด แตทั้งน้ีตองไมเกินสิบปนับแตวันที่มีการละเมิด
ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง 
 
          มาตรา 64  ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคาเสียหายแก
เจาของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย 
รวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง
ดวย 
 
          มาตรา 65  ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวาบุคคลใดกระทําการหรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหน่ึงอนั
เปนการละเมิดลขิสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง เจาของลิขสทิธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงอาจขอใหศาลมีคําสั่งใหบุคคล
ดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวน้ันได 
          คําสั่งของศาลตามวรรคหน่ึงไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงในการเรียกรองคาเสียหาย
ตามมาตรา 64 
 
          มาตรา 66  ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเปนความผิดอันยอมความได 
 

หมวด 7 
พนักงานเจาหนาท่ี 

    
 
          มาตรา 67  เพ่ือประโยชนในการปฏบิัติการใหเปนไปตามพระราชบญัญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 
          (1) เขาไปในอาคาร สถานท่ีทําการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินคาของบุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตย
ข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่น้ัน หรอืเขาไปในยานพาหนะ เพ่ือตรวจคนสินคา หรือตรวจสอบ
เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
          (2) ยึดหรอือายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีมี
เหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผดิตามพระราชบัญญัติน้ี 
          (3) สั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคาํหรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคํา 



สมุดบัญช ี เอกสาร หรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการคนพบหรือใชเปนพยานหลกัฐานในการพิสจูนการกระทํา
ความผดิตามพระราชบัญญัติน้ี 
          ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที ่ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
          มาตรา 68  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ 
          บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด 8 
บทกําหนดโทษ 

    
 
          มาตรา 69  ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 
หรือมาตรา 52 ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
          ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําเพ่ือการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสี่
ป หรือปรับตั้งแตหน่ึงแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
          มาตรา 70  ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธ์ิตามมาตรา 31 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหน่ึงหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสน
บาท 
          ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําเพ่ือการคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดอืนถึง
สองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
          มาตรา 71  ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถใุด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่ง
ตามมาตรา 60 วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
          มาตรา 72  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึง่ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 67 หรือฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 67 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
          มาตรา 73  ผูใดกระทําความผดิตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาป 
กระทําความผิดตอพระราชบญัญัติน้ีอีกตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กาํหนดไวสําหรับความผดิน้ัน 
 
          มาตรา 74  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหถอืวากรรมการหรอืผูจดัการทุกคนของ
นิติบุคคลน้ันเปนผูรวมกระทําผดิกับนิติบคุคลน้ัน เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลน้ันไดกระทําโดยตน
มิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 



 
          มาตรา 75  บรรดาสิ่งที่ไดทําข้ึนหรือนําเขามาในราชอาณาจักรอันเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง
ตามพระราชบัญญัตินี้ และยังเปนกรรมสิทธ์ิของผูกระทําความผดิตามมาตรา 69 หรือมาตรา 70 ใหตกเปนของเจาของ
ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง สวนสิ่งที่ไดใชในการกระทําความผิดใหริบเสียทัง้สิ้น 
 
          มาตรา 76  คาปรับที่ไดชําระตามคําพิพากษา ใหจายแกเจาของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงเปนจํานวนกึ่งหน่ึง 
แตทั้งน้ีไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงที่จะฟองเรียกคาเสียหายในทาง
แพงสําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาปรับที่เจาของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงไดรับแลวน้ัน 
 
          มาตรา 77  ความผิดตามมาตรา 69 วรรคหน่ึง และมาตรา 70 วรรคหน่ึง ใหอธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 
 

บทเฉพาะกาล 
 
          มาตรา 78  งานอันมีลิขสิทธ์ิอยูแลวตามพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศลิปกรรม พุทธศักราช 2474 
หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใหไดรับความคุมครองลิขสิทธ์ิตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
          งานที่ไดจัดทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และไมมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรม
และศลิปกรรม พุทธศักราช 2474 หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2521 แตเปนงานท่ีไดรับความคุมครองลิขสิทธ์ิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหไดรับความคุมครองลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
   ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
       ชวน  หลีกภยั 
       นายกรัฐมนตร ี
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มาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตาง ๆ จึงไมสอดคลองกับสถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีได
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของประเทศและระหวาง
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