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เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้สร้างสรรค์” หมายความว่า ผู้ท าหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็น

งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะท าการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงาน

ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท าขึ้น 

“วรรณกรรม” หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ท าขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ 
ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 
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“โปรแกรมคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใดท่ีน าไปใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานหรือเพ่ือให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด 

“นาฏกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับการร า การเต้น การท าท่า หรือการแสดงที่
ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย 

“ศิลปกรรม” หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่ง

อ่ืน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง 

(๒) งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ 
(๓) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความ

รวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย 

(๔) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่ง
ภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์หุ่นจ าลองของอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้าง 

(๕) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสง
ผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ ายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันท าให้เกิดภาพขึ้น 
หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอ่ืน 

(๖) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรอืงานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอัน
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ 

(๗) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น าเอางานตาม (๑) ถึง (๖) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น น าไปใช้
สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า 

ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึง
ภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย 

“ดนตรีกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพ่ือบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมี
ท านองและค าร้องหรือมีท านองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและ
เรียบเรียงเสียงประสานแล้ว 

“โสตทัศนวัสดุ” หมายความว่า งานอันประกอบด้วยล าดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่า
จะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะน ามาเล่นซ้ าได้อีก โดยใช้เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการใช้วัสดุนั้น และให้
หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี 

“ภาพยนตร์” หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยล าดับของภาพ ซึ่งสามารถน า
ออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพ่ือน าออกฉายต่อเนื่องได้อย่าง
ภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย ถ้ามี 



“สิ่งบันทึกเสียง” หมายความว่า งานอันประกอบด้วยล าดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง 
หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ้ าได้อีกโดยใช้เครื่องมือ
ที่จ าเป็นส าหรับการใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบ
โสตทัศนวัสดุอย่างอ่ืน 

“นักแสดง” หมายความว่า ผู้แสดง นักดนตรี นักร้อง นักเต้น นักร า และผู้ซึ่งแสดงท่าทาง 
ร้อง กล่าว พากย์ แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด 

“งานแพร่เสียงแพร่ภาพ” หมายความว่า งานที่น าออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอ่ืนอันคล้ายคลึงกัน 

“ท าซ้ า” หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ท าส าเนา ท า
แม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากส าเนา หรือจากการโฆษณาใน
ส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้
หมายความถึง คัดลอกหรือท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็น
สาระส าคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

“ดัดแปลง” หมายความว่า ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือจ าลองงาน
ต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระส าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่  ทั้งนี ้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

(๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ให้หมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูป
วรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดล าดับใหม่ 

(๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้หมายความรวมถึง ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ 
ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท าขึ้นใหม่ 

(๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่มิใช่นาฏกรรมให้เป็น
นาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรมให้เป็นงานที่มิใช่นาฏกรรม  ทั้งนี้ ไม่ว่าในภาษาเดิมหรือต่างภาษากัน 

(๔) ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เป็นรูปสองมิติหรือสาม
มิติ ให้เป็นรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือท าหุ่นจ าลองจากงานต้นฉบับ 

(๕) ในส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ให้หมายความรวมถึง จัดล าดับเรียบเรียงเสียงประสานหรือ
เปลี่ยนค าร้องหรือท านองใหม่ 

“เผยแพร่ต่อสาธารณชน” หมายความว่า ท าให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การ
บรรยาย การสวด การบรรเลง การท าให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ การก่อสร้าง การจ าหน่าย หรือโดยวิธี
อ่ืนใดซึ่งงานที่ได้จัดท าขึ้น 

“การโฆษณา” หมายความว่า การน าส าเนาจ าลองของงานไม่ว่าในรูปหรือลักษณะอย่างใดท่ี
ท าข้ึนโดยความยินยอมของผู้สร้างสรรค์ออกจ าหน่าย โดยส าเนาจ าลองนั้นมีปรากฏต่อสาธารณชนเป็นจ านวน
มากพอสมควรตามสภาพของงานนั้น แต่ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึง การแสดงหรือการท าให้ปรากฏซึ่ง
นาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร์ การบรรยายหรือการปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม  การแพร่เสียงแพร่
ภาพเกี่ยวกับงานใด การน าศิลปกรรมออกแสดงและการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 



“ข้อมูลการบริหารสิทธิ”[๒] หมายความว่า ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ 
นักแสดง การแสดง เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนตัวเลขหรือ
รหัสแทนข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลเช่นว่านี้ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการ
แสดง 

“มาตรการทางเทคโนโลยี”[๓] หมายความว่า เทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการท าซ้ า
หรือควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง โดยเทคโนโลยีเช่นว่านี้ได้น ามาใช้กับงานอันมี
ลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

“การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี”[๔] หมายความว่า การกระท าด้วยประการใด ๆ ที่ท าให้
มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่ง

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการลิขสิทธิ์ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  
หมวด ๑ 

ลิขสิทธิ์ 
                   

  
ส่วนที่ ๑ 

งานอันมีลิขสิทธิ์ 
                   

  
มาตรา ๖  งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม 

นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร ์สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืน
ใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดย
วิธีหรือรูปแบบอย่างใด 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใชห้รือ
ท างาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=686804&ext=htm#_ftn2
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=686804&ext=htm#_ftn3
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=686804&ext=htm#_ftn4


  
มาตรา ๗  สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) ข่าวประจ าวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนก

วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 

(๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 

(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ค าชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม 
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น 

(๔) ค าพิพากษา ค าสั่ง ค าวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 

(๕) ค าแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดท าขึ้น 

  
ส่วนที่ ๒ 

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ 
                   

  
มาตรา ๘  ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ียังไม่ได้มีการโฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรืออยู่ใน

ราชอาณาจักรหรือเป็นผู้มีสัญชาติหรืออยู่ในประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ตลอดระยะเวลาหรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งานนั้น 

(๒) ในกรณีท่ีได้มีการโฆษณางานแล้ว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกได้กระท าขึ้นใน
ราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่
ด้วย หรือในกรณีที่การโฆษณาครั้งแรกได้กระท านอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอ่ืนที่ไม่เป็นภาคีแห่ง
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หากได้มีการโฆษณางานดังกล่าวใน
ราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่
ด้วยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก หรือผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ใน 
(๑) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก 

ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล นิติบุคคล
นั้นต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  

  
มาตรา ๙  งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ท าเป็น

หนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธิน างานนั้นออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น 

  



มาตรา ๑๐  งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอ่ืน ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มี
ลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๑  งานใดมีลักษณะเป็นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดย

ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ผู้ที่ได้ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้ดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้  แต่
ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงานของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกดัดแปลง 

  
มาตรา ๑๒  งานใดมีลักษณะเป็นการน าเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มา

รวบรวมหรือประกอบเข้ากันโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นการน าเอาข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนใด ซ่ึง
สามารถอ่านหรือถ่ายทอดได้โดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณ์อ่ืนใดมารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน หากผู้ที่ได้
รวบรวมหรือประกอบเข้ากันได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันซึ่งงานดังกล่าวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดล าดับใน
ลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลอื่น ให้ผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้
รวบรวมหรือประกอบเข้ากันตามพระราชบัญญัตินี้  แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธขิองเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มี
อยู่ในงาน หรือข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนใด ของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกน ามารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน 

  
มาตรา ๑๓  ให้น ามาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การมีลิขสิทธิ์ตาม

มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๔  กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นย่อมมีลิขสิทธิ์

ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามค าสั่งหรือในความควบคุมของตน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็น
อย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 

  
ส่วนที่ ๓ 

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
                   

  
มาตรา ๑๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ

แต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่ง
บันทึกเสียง 

(๔) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 



(๕) อนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ 
แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะก าหนดในลักษณะที่เป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ 

การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม
หรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ได้อนุญาตให้ผู้ใดใช้สิทธิตาม

มาตรา ๑๕ (๕) ย่อมไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธินั้นได้ด้วย เว้นแต่ในหนังสือ
อนุญาตได้ระบุเป็นข้อห้ามไว้ 

  
มาตรา ๑๗  ลิขสิทธิ์นั้นย่อมโอนให้แก่กันได้ 
เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอ่ืนได้ และจะโอน

ให้โดยมีก าหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้ 
การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใช่ทางมรดกต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับ

โอน ถ้าไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าเป็นการโอนมีก าหนดระยะเวลาสิบปี 
  
มาตรา ๑๘  ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้

สร้างสรรค์งานดังกล่าว และมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน ตัดทอน  ดัดแปลง
หรือท าโดยประการอ่ืนใดแก่งานนั้นจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ และเม่ือผู้
สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายทายาทของผู้สร้างสรรค์มีสิทธิที่จะฟ้องร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่ง
การคุ้มครองลิขสิทธิ์  ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 

  
ส่วนที่ ๔ 

อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
                   

  
มาตรา ๑๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลขิสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่

ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย 

ในกรณีท่ีมีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมี
อยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย 

ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้
ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 



ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์
ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณา
เป็นครั้งแรก 

  
มาตรา ๒๐  งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้

นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการ
โฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 

ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้น ามาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๑  ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่

เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่าง
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 

  
มาตรา ๒๒  ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่

ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็น
ครั้งแรก 

  
มาตรา ๒๓  ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามค าสั่งหรือในความควบคุม

ตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่าง
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก 

  
มาตรา ๒๔  การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา 

๒๓ อันเป็นการเริ่มนับอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ หมายความถึง การน างานออกท าการโฆษณาโดยความ
ยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์ 

  
มาตรา ๒๕  เมือ่อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ครบก าหนดในปีใด ถ้าวันครบก าหนดอายุแห่ง

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ตรงกับวันสิ้นปีปฏิทิน หรือในกรณีท่ีไม่อาจทราบวันครบก าหนดอายุแห่งการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ที่แน่นอน ให้ลิขสิทธิ์ยังคงมีอยู่ต่อไปจนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีนั้น 

  
มาตรา ๒๖  การน างานอันมีลิขสิทธิ์ออกท าการโฆษณาภายหลังจากท่ีอายุแห่งการคุ้มครอง

ลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงไม่ก่อให้เกิดลิขสิทธิ์ในงานนั้น ๆ ขึ้นใหม่ 
  

ส่วนที่ ๕ 



การละเมิดลิขสิทธิ์ 
                   

  
มาตรา ๒๗  การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้

รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 
(๑) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  
มาตรา ๒๘  การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง

อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕)  ทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเสียงและ
หรือภาพ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานดังกล่าว 

  
มาตรา ๒๘/๑[๕]  การท าซ้ าโดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพจากภาพยนตร์

อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ในโรงภาพยนตร์ตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์  ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ในระหว่างการฉายในโรงภาพยนตร์ ให้ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และมิให้น ามาตรา ๓๒ วรรคสอง (๒) มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๙  การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์ตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท า
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ  ทั้งนี้ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน 

(๒) แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ า  ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

(๓) จัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืนในทางการค้า 

  
มาตรา ๓๐  การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท า
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าซ้ าหรือดัดแปลง 
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(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานดังกล่าว 

  
มาตรา ๓๑  ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหาก าไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 
(๑) ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ 

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(๓) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
(๔) น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

  
ส่วนที่ ๖ 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
                   

  
มาตรา ๓๒  การกระท าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่

ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
วรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระท าดังต่อไปนี้ 

(๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 

(๒) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือ
ญาติสนิท 

(๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 

(๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 

(๕) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาล
หรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว 

(๖) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพ่ือประโยชน์ในการสอนของ
ตน อันมิใช่การกระท าเพ่ือหาก าไร 

(๗) ท าซ้ า ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือท าบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา 
เพ่ือแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระท าเพ่ือหาก าไร 

(๘) น างานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 

(๙)[๖] (ยกเลิก) 
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มาตรา ๓๒/๑[๗]  การจ าหน่ายต้นฉบับหรือส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ใน
ต้นฉบับหรือส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

  
มาตรา ๓๒/๒[๘]  การกระท าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ท าหรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายในระบบ

คอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการท าซ้ าที่จ าเป็นต้องมีส าหรับการน าส าเนามาใช้เพื่อให้อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอร์ท างานได้ตามปกติ มิให้ถือว่าเป็นการ
ละเมิดลขิสิทธิ์ 

  
มาตรา ๓๒/๓[๙]  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการละเมิด
ลิขสิทธิ์นั้น 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ให้บริการ หมายความว่า 

(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ
อ่ืนโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเองหรือในนามหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น 

(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

ค าร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดโดยชัดแจ้งซึ่งข้อมูล หลักฐาน และค าขอบังคับ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้บริการ 

(๒) งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๓) งานที่อ้างว่าได้ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๔) กระบวนการสืบทราบ วันและเวลาที่พบการกระท า และการกระท าหรือพฤติการณ์ 

ตลอดทั้งหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๕) ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๖) ค าขอบังคับให้ผู้ให้บริการน างานที่ท าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ของผู้ให้บริการ หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีอ่ืนใด 

เมื่อศาลได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลท าการไต่สวน หากศาลเห็นว่าค าร้องมี
รายละเอียดครบถ้วนตามวรรคสาม และมีเหตุจ าเป็นที่ศาลสมควรจะมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องนั้น ให้ศาล
มีค าสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือน างานที่อ้างว่าได้ท าขึ้นโดยละเมิด
ลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด โดยค าสั่งศาลให้บังคับผู้ให้
บริการได้ทันที แล้วแจ้งค าสั่งนั้นให้ผู้ให้บริการทราบโดยไม่ชักช้า  ในกรณีเช่นนี้ ให้เจ้าของลิขสิทธิ์
ด าเนินคดีต่อผู้กระท าละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ศาลมีค าสั่งให้ระงับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ หรือน างานที่อ้างว่าได้ท าข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
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ในกรณีที่ผู้ให้บริการมิใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการนั้นได้ด าเนินการตามค าสั่งศาลตามวรรคสี่แล้ว  ผู้ให้บริการไม่
ต้องรับผิดเกี่ยวกับการกระท าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีค าสั่งและหลังจากค าสั่งศาล
เป็นอันสิ้นผลแล้ว 

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามค าสั่งศาลตาม
วรรคสี่ 

  
มาตรา ๓๒/๔[๑๐]  การกระท าใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการ

ยอมรับเพ่ือประโยชน์ของคนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ อัน
เนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความ
บกพร่องอ่ืน ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากไม่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

(๑) ท าซ้ าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้มีการโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วและ
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่ท าซ้ าหรือดัดแปลงตาม (๑) รวมถึง
ส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับในประเทศหรือต่างประเทศ 

องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ รูปแบบการท าซ้ าหรือดัดแปลงตามความจ าเป็น
ของคนพิการ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเพ่ือท าซ้ าหรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๓๓  การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมี

ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๓๔  การท าซ้ าโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หากการท าซ้ านั้นมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ 
วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การท าซ้ าเพ่ือใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอ่ืน 

(๒) การท าซ้ างานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษา 

  
มาตรา ๓๕  การกระท าแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือ

ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 

(๒) ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 

(๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้น 

(๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น 

(๕) ท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจ านวนที่สมควรโดยบุคคลผู้ซึ่งได้ซื้อหรือได้รับ
โปรแกรมนั้นมาจากบุคคลอ่ืนโดยถูกต้อง เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการบ ารุงรักษาหรือป้องกันการสูญหาย 

(๖) ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง หรือท าให้ปรากฏเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาล
หรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว 

(๗) น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 

(๘) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีที่จ าเป็นแก่การใช้ 
(๙) จัดท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเก็บรักษาไว้ส าหรับการอ้างอิง หรือค้นคว้าเพ่ือ

ประโยชน์ของสาธารณชน 

  
มาตรา ๓๖  การน างานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนตาม

ความเหมาะสมโดยมิได้จัดท าขึ้น หรือด าเนินการเพ่ือหาก าไรเนื่องจากการจัดให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
นั้น และมิได้จัดเก็บค่าเข้าชมไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมและนักแสดงไม่ได้รับค่าตอบแทนในการแสดง
นั้น มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเป็นการด าเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การอ่ืนที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห์ และได้ปฏิบัติตามมาตรา 
๓๒ วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๓๗  การวาดเขียน การเขียนระบายสี การก่อสร้าง การแกะลายเส้น การปั้น การ

แกะสลัก การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การแพร่ภาพ หรือการกระท าใด ๆ ท านองเดียวกันนี้
ซึ่งศิลปกรรมใดอันตั้งเปิดเผยประจ าอยู่ในที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปัตยกรรม  มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 

  
มาตรา ๓๘  การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเส้น การปั้น การแกะสลัก การพิมพ์

ภาพ การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงานสถาปัตยกรรมใด มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในงานสถาปัตยกรรมนั้น 

  
มาตรา ๓๙  การถ่ายภาพหรือการถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงานใด ๆ อันมี

ศิลปกรรมใดรวมอยู่เป็นส่วนประกอบด้วย มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 



  
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอ่ืนนอกจากผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของอยู่

ด้วยการที่ผู้สร้างสรรค์คนเดียวกันได้ท าศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่เป็นการท าซ้ าบางส่วนกับ
ศิลปกรรมเดิม หรือใช้แบบพิมพ์ ภาพร่าง แผนผัง แบบจ าลอง หรือข้อมูลที่ได้จากการศึกษาที่ใช้ในการท า
ศิลปกรรมเดิม ถ้าปรากฏว่าผู้สร้างสรรค์มิได้ท าซ้ าหรือลอกแบบในส่วนอันเป็นสาระส าคัญของศิลปกรรมเดิม มิ
ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 

  
มาตรา ๔๑  อาคารใดเป็นงานสถาปัตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ การบูรณะ

อาคารนั้นในรูปแบบเดิม มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
  
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์ใดสิ้นสุดลงแล้ว มิให้ถือ

ว่าการน าภาพยนตร์นั้นเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม 
ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานที่ใช้จัดท าภาพยนตร์นั้น 

  
มาตรา ๔๓  การท าซ้ า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการโดยเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอ านาจตาม

กฎหมายหรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานดังกล่าวซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้และท่ีอยู่ในความ
ครอบครองของทางราชการ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

  
หมวด ๒ 

สิทธิของนักแสดง 

                   
  

มาตรา ๔๔  นักแสดงย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการกระท าอันเกี่ยวกับการแสดงของตน 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งการแสดง เว้นแต่จะเป็นการแพร่เสียง
แพร่ภาพหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้ว 

(๒) บันทึกการแสดงที่ยังไม่มีการบันทึกไว้แล้ว 

(๓) ท าซ้ าซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผู้บันทึกไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึก
การแสดงที่ได้รับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของ
นักแสดงตามมาตรา ๕๓ 

  
มาตรา ๔๕  ผู้ใดน าสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งได้น าออกเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

แล้ว หรือน าส าเนาของงานนั้นไปแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยตรง ให้ผู้นั้นจ่ายค่าตอบแทนที่เป็น



ธรรมแก่นักแสดง ในกรณีท่ีตกลงค่าตอบแทนไม่ได้ ให้อธิบดีเป็นผู้มีค าสั่งก าหนดค่าตอบแทน  ทั้งนี้ โดยให้
ค านึงถึงอัตราค่าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น 

ค าสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของอธิบดี ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่การแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดงใดมีนักแสดงมากกว่าหนึ่งคน

ขึน้ไป นักแสดงเหล่านั้นอาจแต่งตั้งตัวแทนร่วมเพ่ือดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับสิทธิของตนได้ 
  
มาตรา ๔๗  ให้นักแสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา ๔๔ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือ 

(๒) การแสดงหรือส่วนใหญ่ของการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือในประเทศท่ีเป็น
ภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

  
มาตรา ๔๘  ให้นักแสดงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามมาตรา ๔๕ หากเป็นไปตามเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้ 
(๑) นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร ในขณะที่มีการบันทึกเสียงการ

แสดงนั้น หรือในขณะที่เรียกร้องสิทธิ หรือ 

(๒) การบันทึกเสียงการแสดงหรือส่วนใหญ่ของการบันทึกเสียงการแสดงนั้นเกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทย
เป็นภาคีอยู่ด้วย 

  
มาตรา ๔๙  สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มี

การแสดง ในกรณีท่ีมีการบันทึกการแสดงให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่มีการบันทึกการแสดง 

  
มาตรา ๕๐  สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๕ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของปีที่

ได้มีการบันทึกเสียงการแสดง 

  
มาตรา ๕๑  สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ย่อมโอนให้แก่กันได้ ไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน และจะโอนให้โดยมีก าหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองก็ได้ 
ในกรณีที่มีนักแสดงมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิส่วนที่เป็นของตน

เท่านั้น 

การโอนโดยทางอ่ืนนอกจากทางมรดกต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน ถ้า
ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าเป็นการโอนมีก าหนดระยะเวลาสามปี 



  
มาตรา ๕๑/๑[๑๑]  นักแสดงย่อมมีสิทธิที่จะแสดงว่า ตนเป็นนักแสดงในการแสดงของตน และ

มีสิทธิห้ามผู้รับโอนสิทธิของนักแสดงหรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือท าโดยประการอ่ืนใดแก่
การแสดงนัน้จนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของนักแสดง และเมื่อนักแสดงถึงแก่ความตาย 
ทายาทของนักแสดงมีสิทธิฟ้องร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองสิทธิของ
นักแสดง  ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นลายลักษณ์อักษร 

  
มาตรา ๕๒  ผู้ใดกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๔ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนักแสดง

หรือไม่จ่ายค่าตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ให้ถือว่าผู้นั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง 

  
มาตรา ๕๓[๑๒]  ให้น ามาตรา ๓๒ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ มาตรา ๓๒/๔ มาตรา ๓๓ มาตรา 

๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และ มาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม 

  
หมวด ๒/๑ 

ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี[๑๓]
 

                   
  

มาตรา ๕๓/๑[๑๔]  การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระท า
นั้นอาจจูงใจให้เกิด ก่อให้เกิด ให้ความสะดวก หรือปกปิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ให้ถือว่า
เป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ 

  
มาตรา ๕๓/๒[๑๕]  ผูใ้ดรู้อยู่แล้วว่างานหรือส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นได้มีการลบหรือ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิด้วย ถ้าได้กระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้น ดังต่อไปนี้ 

(๑) น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่าย 

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  
มาตรา ๕๓/๓[๑๖]  การกระท าใด ๆ ดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ 
(๑) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย

เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย การอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ
วัตถุประสงค์อ่ืนในท านองเดียวกัน 

(๒) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ 
ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร 
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(๓) การเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรือส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ
สาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร 

ลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (๒) และงานหรือส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการลบ
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (๓) ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๓/๔[๑๗]  การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีหรือการให้บริการเพ่ือก่อให้เกิดการ

หลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี โดยรู้อยู่แล้วว่าการกระท านั้นอาจจูงใจหรือก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดง ให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี 

  
มาตรา ๕๓/๕[๑๘]  การกระท าตามมาตรา ๕๓/๔ ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด

มาตรการทางเทคโนโลยี 
(๑) การกระท านั้นจ าเป็นส าหรับการกระท าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นการละเมิด

ลิขสิทธิ์ 
(๒) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบที่จ าเป็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งานร่วมกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืน 

(๓) เพ่ือประโยชน์แห่งการวิจัย วิเคราะห์ และหาข้อบกพร่องของเทคโนโลยีการเข้ารหัสโดย
ผู้กระท าต้องได้มาซึ่งงานหรือส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายและได้ใช้ความพยายามโดยสุจริตใน
การขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว 

(๔) เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะในการทดสอบ ตรวจสอบ หรือแก้ไขระบบความม่ันคงปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี 

(๕) เพ่ือระงับการท างานของมาตรการทางเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมหรือ
กระจายข้อมูลบ่งชี้ส่วนบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของผู้ที่เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยการ
กระท านั้นต้องไม่กระทบต่อการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยบุคคลอ่ืน 

(๖) การกระท าโดยเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายการอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติหรือวัตถุประสงค์อ่ืนในท านอง
เดียวกัน 

(๗) การกระท าโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่
ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร เพ่ือเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยวิธีอ่ืน 

  
หมวด ๓ 

การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ 
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มาตรา ๕๔  ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งประสงค์จะขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในงานที่มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนในรูปของสิ่งพิมพ์หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชน์ ในการ
เรียนการสอน หรือค้นคว้า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไรอาจยื่นค าขอต่ออธิบดี โดยแสดงหลักฐานว่าผู้ขอได้
ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในการจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย หรือท าซ้ าส าเนางานที่ได้เคยจัดพิมพ์งานแปลเป็น
ภาษาไทยดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ได้รับการปฏิเสธหรือเมื่อได้ใช้เวลาอันสมควรแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ 
ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ยื่นค าขอดังกล่าว 

(๑) เจ้าของลิขสิทธิ์มิได้จัดท าหรืออนุญาตให้ผู้ใดจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยของงานดังกล่าว
ออกท าการโฆษณาภายในสามปีหลังจากท่ีได้มีการโฆษณางานเป็นครั้งแรก หรือ 

(๒) เจ้าของลิขสิทธิ์ได้จัดพิมพ์ค าแปลงานของตนเป็นภาษาไทยออกท าการโฆษณา ซึ่งเมื่อพ้น
ก าหนดสามปีหลังจากท่ีได้จัดพิมพ์ค าแปลงานดังกล่าวครั้งสุดท้ายไม่มีการจัดพิมพ์ค าแปลงานนั้นอีกและไม่มี
ส าเนาค าแปลงานดังกล่าวในท้องตลาด 

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(๑) การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้อธิบดีมีค าสั่งอนุญาต หากระยะเวลาตามวรรค

หนึ่ง (๑) หรือ (๒) สิ้นสุดลงไม่เกินหกเดือน 

(๒) ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดท าค า
แปลหรือจัดพิมพ์ค าแปลงานที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว และในกรณีท่ีระยะเวลาในหนังสืออนุญาตยังไม่สิ้นสุดลง
หรือสิ้นสุดยังไม่เกินหกเดือน ห้ามมิให้อธิบดีอนุญาตให้บุคคลอื่นจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยในงานลิขสิทธิ์
เดียวกันนั้นอีก 

(๓) ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่น 

(๔) ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์แสดงต่ออธิบดีว่าตน
ได้จัดท าค าแปลเป็นภาษาไทย หรือจัดพิมพ์ค าแปลงานดังกล่าวเป็นภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเหมือนกันกับ
สิ่งพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๕๕ และจ าหน่ายสิ่งพิมพ์นั้นในราคาที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับงานอ่ืน
ในลักษณะเดียวกันที่จ าหน่ายในประเทศไทย ให้อธิบดีมีค าสั่งว่าหนังสืออนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตเป็น
อันสิ้นสุดลง และแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบถึงค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ส าเนาสิ่งพิมพ์ที่จัดท าหรือจัดพิมพ์ขึ้นก่อนที่อธิบดีมีค าสั่งให้หนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง ผู้
ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะจ าหน่ายส าเนาดังกล่าวจนกว่าจะหมดสิ้นไป 

(๕) ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งส าเนาสิ่งพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตให้
จัดแปลหรือจัดท าเป็นภาษาไทยดังกล่าว เว้นแต่จะเข้าเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้รับที่อยู่ต่างประเทศเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

(ข) สิ่งพิมพ์ดังกล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียน การสอน หรือค้นคว้า 

(ค) การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นไปเพ่ือการค้า และ 



(ง) ประเทศที่สิ่งพิมพ์ถูกส่งไปดังกล่าวจะต้องอนุญาตให้ประเทศไทยส่งหรือแจกจ่าย
สิ่งพิมพ์ดังกล่าวในประเทศนั้น 

  
มาตรา ๕๕  เมื่อได้รับค าขอตามมาตรา ๕๔ ให้อธิบดีด าเนินการให้มีการตกลงกันระหว่าง

คู่กรณีในเรื่องค่าตอบแทนและเงื่อนไขการใช้ลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณามีค าสั่ง
ก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยให้ค านึงถึงอัตราค่าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น และอาจก าหนด
เงื่อนไขการใช้ลิขสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อได้มีการก าหนดค่าตอบแทนและเง่ือนไขการใช้ลิขสิทธิ์แล้ว ให้อธิบดีออกหนังสืออนุญาต
ให้แก่ผู้ขอใช้ลิขสิทธิ์ 

ค าสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งของอธิบดี ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

  
หมวด ๔ 

คณะกรรมการลิขสิทธิ์ 
                   

  
มาตรา ๕๖  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ

ลิขสิทธิ์” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสิบสองคน ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้แทนของสมาคมเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงและผู้แทนของสมาคมผู้ใช้งานลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าหกคนเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
  
มาตรา ๕๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

เพ่ิมข้ึนในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน
หรือเป็นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

  
มาตรา ๕๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 



(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  
มาตรา ๕๙  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๖๐  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕ 

(๓) ส่งเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองค์กรของผู้สร้างสรรค์หรือนักแสดงเกี่ยวกับการ
ด าเนินการเพ่ือจัดเก็บค่าตอบแทนจากบุคคลอื่นที่ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และการคุ้มครอง
หรือปกป้องสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้น ามาตรา ๕๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ
เรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

  
หมวด ๕ 

ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ 

                   
  

มาตรา ๖๑  งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์และสิทธิของนักแสดงของประเทศที่เป็นภาคี
แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทย
เป็นภาคีอยู่ด้วย หรืองานอันมีลิขสิทธิ์ขององค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 



ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศรายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์
หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดงในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด ๖ 

คดีเก่ียวกับลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง 

ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี[๑๙]
 

                   
  

มาตรา ๖๒  คดีเก่ียวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะเป็นคดี
แพ่งหรือคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่างานที่มีการฟ้องร้องในคดีนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และโจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงในงานดังกล่าว เว้นแต่
จ าเลยจะโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง หรือโต้แย้งสิทธิของโจทก์ 

งานใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อของบุคคลใดที่อ้างว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงแสดงไว้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อนั้นเป็นผู้สร้างสรรค์
หรือนักแสดง 

งานใดไม่มีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ หรือมีชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ แต่มิได้อ้าง
ว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดที่ใช้แทนชื่อของบุคคลอ่ืนซึ่งอ้างว่าเป็นผู้พิมพ์ 
ผู้โฆษณา หรือผู้พิมพ์และผู้โฆษณาแสดงไว้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็นผู้พิมพ์  ผู้โฆษณา หรือผู้พิมพ์
และผู้โฆษณานั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานนั้น 

  
มาตรา ๖๓  ห้ามมิให้ฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเมื่อพ้นก าหนดสามปีนับแต่

วันที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระท าละเมิด  แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับ
แต่วันที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง 

  
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ละเมิด

ชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร โดยค านึงถึง ความ
ร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการบังคับตามสิทธิของ
เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป็นการกระท า
โดยจงใจ หรือมีเจตนาเป็นเหตุให้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงสามารถเข้าถึงโดยสาธารณชนได้อย่าง
แพร่หลาย ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าเสียหายเพิ่มข้ึนไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง[๒๐]
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มาตรา ๖๕  ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าบุคคลใดกระท าการหรือก าลังจะกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงอาจ
ขอให้ศาลมีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระท าดังกล่าวนั้นได้ 

ค าสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในการ
เรียกร้องค่าเสียหายตามมาตรา ๖๔ 

  
มาตรา ๖๕/๑[๒๑]  ให้น ามาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ มาใช้บังคับแก่การฟ้องคดี

เกี่ยวกับข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๖  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดอันยอมความได้ 

  
หมวด ๗ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                   

  
มาตรา ๖๗  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจและหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่ท าการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินค้าของบุคคลใดในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพาหนะ เพ่ือ
ตรวจค้นสินค้า หรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นในกรณีมีเหตุอัน
ควรเชื่อว่าถ้อยค า สมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานดังกล่าวมีประโยชน์แก่การค้นพบหรือใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิสูจน์การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  
มาตรา ๖๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคลซึ่ง

เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 

  
หมวด ๘ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=686804&ext=htm#_ftn21


บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๖๙  ผู้ใดกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพื่อการค้า ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๖๙/๑[๒๒]  ผู้ใดกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๘/๑ ต้องระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๗๐  ผู้ใดกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่ง

หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพื่อการค้า ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๗๐/๑[๒๓]  ผู้ใดกระท าการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิตามมาตรา ๕๓/๑ หรือมาตรา 

๕๓/๒ หรือละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีตามมาตรา ๕๓/๔ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าเพื่อการค้า ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๗๑  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๗๒  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่

ตามมาตรา ๖๗ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๗๓  ผู้ใดกระท าความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่

ครบก าหนดห้าปี กระท าความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้น 
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มาตรา ๗๔[๒๔]  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคล

นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่
กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 
ด้วย 

  
มาตรา ๗๕[๒๕]  บรรดาสิ่งที่ได้ท าข้ึนหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

หรือสิทธิของนักแสดง และสิ่งที่ได้ใช้ในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ริบเสียทั้งสิ้น หรือในกรณี
ที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให้ท าให้สิ่งนั้นใช้ไม่ได้หรือจะสั่งท าลายสิ่งนั้นก็ได้ โดยให้ผู้กระท าละเมิดเสีย
ค่าใช้จ่ายในการนั้น 

  
มาตรา ๗๖  ค่าปรับที่ได้ช าระตามค าพิพากษา ให้จ่ายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ

นักแสดงเป็นจ านวนกึ่งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งส าหรับส่วนที่เกินจ านวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงได้รับแล้วนั้น 

  
มาตรา ๗๗[๒๖]  ความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐/๑ 

วรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
  

บทเฉพาะกาล 

                   
  

มาตรา ๗๘  งานอันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วตามพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม 
พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ได้รับความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

งานที่ได้จัดท าข้ึนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และไม่มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ แต่เป็นงาน
ที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 
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นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้
ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่าง ๆ จึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของ
ประเทศและระหว่างประเทศ สมควรที่จะได้มีการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเพ่ือส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานในด้านวรรณกรรม ศิลปกรรม 
และงานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
ประกาศส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญ[๒๗]

 

  
(ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ วินิจฉัยว่า 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๙ วรรคสอง จึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖) 
  
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘[๒๘]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๑๔  บรรดาคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงที่มีการฟ้องคดีอาญาไว้ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่ถึงที่สุด ให้น ามาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับสิ่งที่ได้ท าขึ้นหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง 

  
มาตรา ๑๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการน าข้อมูลการบริหารสิทธิ
และมาตรการทางเทคโนโลยีมาใช้ในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง สมควรก าหนดให้มี
การคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี รวมทั้งก าหนดข้อยกเว้นการกระท าละเมิด
ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงเพ่ิมข้ึน อีกท้ังสมควรก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
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สิทธิของนักแสดงที่ท าให้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเข้าถึงโดยสาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย ต้อง
จ่ายค่าเสียหายเพิ่มข้ึน และสมควรก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งริบหรือสั่งท าลายสิ่งที่ใช้ในการกระท าความผิด 
และสิ่งที่ได้ท าขึ้นหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงได้ด้วย  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘[๒๙]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการท าซ้ าโดยการ
บันทึกเสียงหรือภาพ หรือทั้งเสียงและภาพจากภาพยนตร์ในระหว่างการฉายในโรงภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ไทย
และภาพยนตร์ต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วน าไปท าซ้ าในสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นซีดี หรือแผ่นดีวีดี เป็น
ต้น ออกจ าหน่าย สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่าง
มาก ซึ่งเป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิ และอาศัยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ในปัจจุบัน โดยอ้างว่า
เป็นการท าซ้ าเพ่ือประโยชน์ของตนเอง จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดย
ก าหนดให้การกระท าละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดเฉพาะ และมีอัตราโทษเช่นเดียวกับการ
กระท าละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า  นอกจากนี้ สมควรก าหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ิมเติม เพ่ือ
ประโยชน์ของคนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา และคนพิการ
ประเภทอ่ืนที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาที่จะสามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตามความจ าเป็น  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติ
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐[๓๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับ
การกระท าความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท า
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ความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ 
วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมา
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑[๓๑]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีแห่ง
สนธิสัญญามาร์ราเคช เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว ส าหรับคนตาบอด คนพิการ
ทางการเห็น หรือคนพิการทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, 
Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled) โดยสนธิสัญญาดังกล่าวก าหนดให้รัฐภาคีบัญญัติ
กฎหมายภายในเพื่อรองรับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือให้คนตาบอด คนพิการทางการเห็น และคน
พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

นุสรา/ปรับปรุง 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๑๑/ตอนท่ี ๕๙ ก/หน้า ๑/๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
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[๒] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ข้อมูลการบริหารสิทธิ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

[๓] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “มาตรการทางเทคโนโลย”ี เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

[๔] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “การหลบเลีย่งมาตรการทางเทคโนโลยี” เพิ่มโดยพระราชบญัญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๕] มาตรา ๒๘/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๖] มาตรา ๓๒ วรรคสอง (๙) ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๗] มาตรา ๓๒/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๘] มาตรา ๓๒/๒ เพิม่โดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๙] มาตรา ๓๒/๓ เพิม่โดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๐] มาตรา ๓๒/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิลิขสิทธิ ์(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๑] มาตรา ๕๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๒] มาตรา ๕๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

[๑๓] หมวด ๒/๑ ข้อมลูการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี มาตรา ๕๓/๑ ถึง มาตรา ๕๓/๕ เพิ่ม
โดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๔] มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๕] มาตรา ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๖] มาตรา ๕๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๗] มาตรา ๕๓/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๘] มาตรา ๕๓/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๑๙] ช่ือหมวด ๖ คดีเกีย่วกับลิขสทิธ์ิ สิทธิของนักแสดง ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลย ี
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๐] มาตรา ๖๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๒๑] มาตรา ๖๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๒] มาตรา ๖๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๓] มาตรา ๗๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๔] มาตรา ๗๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายทีเ่กี่ยวกับความรับ
ผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๒๕] มาตรา ๗๕ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๖] มาตรา ๗๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

[๒๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๔๓ ก/หน้า ๑๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

[๒๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖ ก/หน้า ๗/๕ กุมภาพันธ ์๒๕๕๘ 

[๒๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖ ก/หน้า ๑๔/๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

[๓๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน้า ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

[๓๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๙๒ ก/หน้า ๑๙/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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