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พระราชบัญญตั ิ
ลิขสิทธิ ์

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ ์
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผูสรางสรรค”  หมายความวา ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยาง

หนึ่งที่เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้
“ลิขสิทธิ์”  หมายความวา สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้

เก่ียวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทําข้ึน 
“วรรณกรรม”  หมายความวา งานนิพนธที่ทําข้ึนทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร ส่ิง

เขียน ส่ิงพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอรดวย 

“โปรแกรมคอมพิวเตอร”  หมายความวา คําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอ่ืนใดที่นําไปใช
กับเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานหรือเพ่ือใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด 
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๕๙ ก/หนา ๑/๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
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“นาฏกรรม”  หมายความวา งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา หรือการ
แสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราว และใหหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย 

“ศิลปกรรม”  หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้ 

(๑)  งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่ประกอบดวยเสน  แสง สี 
หรือส่ิงอ่ืน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง 

(๒)  งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่เก่ียวกับปริมาตรที่สัมผัส
และจับตองได 

(๓)  งานภาพพิมพ ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพ และ
หมายความรวมถึงแมพิมพหรือแบบพิมพที่ใชในการพิมพดวย 

(๔)  งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือส่ิงปลูกสราง งาน
ออกแบบตกแตงภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือส่ิงปลูกสราง หรือการ
สรางสรรคหุนจําลองของอาคารหรือส่ิงปลูกสราง 

(๕)  งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคภาพที่ เกิดจากการใชเครื่องมือ
บันทึกภาพโดยใหแสงผานเลนซไปยังฟลมหรือกระจก และลางดวยน้ํายาซ่ึงมีสูตรเฉพาะ หรือดวย
กรรมวิธีใดๆ อันทําใหเกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอยางอ่ืน 

(๖)  งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรครูปทรง
สามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร 

(๗)  งานศิลปประยุกต ไดแก งานที่นําเอางานตาม (๑) ถึง (๖)  อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยางรวมกันไปใชประโยชนอยางอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงาน
ดังกลาวนั้น เชน นําไปใชสอย นําไปตกแตงวัสดุหรือส่ิงของอันเปนเครื่องใชหรือนําไปใชเพ่ือ
ประโยชนทางการคา 

ทั้งนี้ ไมวางานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และให
หมายความรวมถึงภาพถายและแผนผังของงานดังกลาวดวย 

“ดนตรีกรรม”  หมายความวา งานเกี่ยวกับเพลงที่แตงข้ึนเพื่อบรรเลงหรือขับ
รองไมวาจะมีทํานองและคํารองหรือมีทํานองอยางเดียว และใหหมายความรวมถึงโนตเพลงหรือ
แผนภูมิเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว 

“โสตทัศนวัสด”ุ  หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดยบันทึกลง
ในวัสดุไมวาจะมีลักษณะอยางใด อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีก โดยใชเครื่องมือที่จําเปน
สําหรับการใชวัสดุนั้น และใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดวย ถาม ี

“ภาพยนตร”  หมายความวา โสตทัศนวัสดุอันประกอบดวยลําดับของภาพ ซึ่ง
สามารถนําออกฉายตอเนื่องไดอยางภาพยนตรหรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอ่ืน เพ่ือนําออกฉาย
ตอเนื่องไดอยางภาพยนตร และใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรนั้นดวย ถาม ี

“ส่ิงบันทึกเสียง”  หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของเสียงดนตรี เสียง
การแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใดๆ อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดอีกโดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุนั้น แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบ
ภาพยนตรหรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอ่ืน 

“นักแสดง”  หมายความวา ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่ง
แสดงทาทาง รอง กลาว พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด 

“งานแพรเสียงแพรภาพ”  หมายความวา งานที่นําออกสูสาธารณชนโดยการแพร
เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน หรือโดยวิธีอยางอ่ืนอัน
คลายคลึงกัน 

“ทําซ้ํา”  หมายความรวมถึง คัดลอกไมวาโดยวิธีใดๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทํา
แมพิมพ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากตนฉบับ จากสําเนา หรือจากการ
โฆษณาในสวนอันเปนสาระสําคัญ ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน สําหรับในสวนที่เก่ียวกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอรใหหมายความถึง คัดลอกหรือทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อ
บันทึกใด ไมวาดวยวิธีใดๆ ในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานข้ึนใหม 
ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

“ดัดแปลง”  หมายความวา ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 
หรือจําลองงานตนฉบับในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งนี้ 
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

(๑)  ในสวนที่เก่ียวกับวรรณกรรม ใหหมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม 
เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลําดับใหม 

(๒)  ในสวนที่เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหหมายความรวมถึง ทําซ้ําโดย
เปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอรในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมี
ลักษณะเปนการจัดทําข้ึนใหม 

(๓)  ในสวนที่เก่ียวกับนาฏกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่มิใช
นาฏกรรมใหเปนนาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรมใหเปนงานที่มิใชนาฏกรรม ทั้งนี้ ไมวาในภาษา
เดิมหรือตางภาษากัน 

(๔)  ในสวนที่เก่ียวกับศิลปกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เปนรูปสอง
มิติหรือสามมิติ ใหเปนรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทําหุนจําลองจากงานตนฉบับ 

(๕)  ในสวนที่เก่ียวกับดนตรีกรรม ใหหมายความรวมถึง จัดลําดับเรียบเรียง
เสียงประสานหรือเปล่ียนคํารองหรือทํานองใหม 

“เผยแพรตอสาธารณชน”  หมายความวา ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดยการ
แสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทําใหปรากฏดวยเสียงและหรือภาพ การกอสราง 
การจําหนาย หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งงานที่ไดจัดทําข้ึน 

“การโฆษณา”  หมายความวา การนําสําเนาจําลองของงานไมวาในรูปหรือ
ลักษณะอยางใดที่ทําข้ึนโดยความยินยอมของผูสรางสรรคออกจําหนาย โดยสําเนาจําลองนั้นมี
ปรากฏตอสาธารณชนเปนจํานวนมากพอสมควรตามสภาพของงานนั้น แตทั้งนี้ไมหมายความ
รวมถึง การแสดงหรือการทําใหปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร การบรรยายหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม การแพรเสียงแพรภาพเกี่ยวกับงานใด การนําศิลปกรรมออกแสดง
และการกอสรางงานสถาปตยกรรม 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความ
รวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการลิขสิทธิ์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
ลิขสิทธิ ์

   
 

สวนที่ ๑ 
งานอันมีลิขสทิธิ ์
   

 
มาตรา ๖  งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแกงานสรางสรรคประเภท

วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร ส่ิงบันทึกเสียง งานแพร
เสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผู
สรางสรรคไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด 

การคุมครองลิขสิทธิ์ไมคลุมถึงความคิด หรือข้ันตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือ
วิธีใชหรือทํางาน หรือแนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือ
คณิตศาสตร 

 
มาตรา ๗  ส่ิงตอไปนี้ไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้
(๑)  ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตางๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสารอันมิใช

งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ 
(๒)  รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 
(๓)  ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง คําช้ีแจง และหนังสือโตตอบของ

กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถ่ิน 
(๔)  คําพิพากษา คําส่ัง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  คําแปลและการรวบรวมสิ่งตางๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม 
หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถ่ินจัดทําข้ึน 

 
สวนที่ ๒ 

การไดมาซึ่งลิขสิทธิ ์
   

 
มาตรา ๘  ใหผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนไดสรางสรรคข้ึนภายใต

เง่ือนไขดังตอไปนี ้
(๑)  ในกรณีที่ยังไมไดมีการโฆษณางาน ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทย

หรืออยูในราชอาณาจักรหรือเปนผูมีสัญชาติหรืออยูในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ตลอดระยะเวลาหรือเปนสวนใหญในการ
สรางสรรคงานนั้น 

(๒)  ในกรณีที่ไดมีการโฆษณางานแลว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกไดกระทํา
ข้ึนในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศ
ไทยเปนภาคีอยูดวย หรือในกรณีที่การโฆษณาครั้งแรกไดกระทํานอกราชอาณาจักรหรือใน
ประเทศอื่นที่ไมเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
หากไดมีการโฆษณางานดังกลาวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวย
การคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการโฆษณา
ครั้งแรก หรือผูสรางสรรคเปนผูมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน (๑) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้ง
แรก 

ในกรณีที่ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทย ถาผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล นิติ
บุคคลนั้นตองเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

 
มาตรา ๙  งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคข้ึนในฐานะพนักงานหรือลูกจาง ถา

มิไดทําเปนหนังสือตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ใหลิขสิทธิ์ในงานนั้นเปนของผูสรางสรรค แตนายจาง
มีสิทธินํางานนั้นออกเผยแพรตอสาธารณชนไดตามที่เปนวัตถุประสงคแหงการจางแรงงานนั้น 

 
มาตรา ๑๐  งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคข้ึนโดยการรับจางบุคคลอื่น ใหผูวา

จางเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เวนแตผูสรางสรรคและผูวาจางจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา  ๑๑   งานใดมี ลักษณะเปนการดัดแปลงงานอันมี ลิขสิทธิ์ ตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ใหผูที่ไดดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได
ดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงาน
ของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกดัดแปลง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  งานใดมีลักษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
นี้ มารวบรวมหรือประกอบเขากันโดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ หรือเปนการนําเอาขอมูล
หรือส่ิงอ่ืนใดซึ่งสามารถอานหรือถายทอดไดโดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณอ่ืนใดมารวบรวมหรือ
ประกอบเขากัน หากผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันไดรวบรวมหรือประกอบเขากันซึ่งงาน
ดังกลาวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดลําดับในลักษณะซึ่งมิไดลอกเลียนงานของบุคคลอื่น ใหผูที่ได
รวบรวมหรือประกอบเขากันนั้นมี ลิขสิทธิ์ ในงานที่ ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงาน หรือขอมูลหรือ
ส่ิงอ่ืนใด ของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกนํามารวบรวมหรือประกอบเขากัน 

 
มาตรา ๑๓  ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการมี

ลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถ่ิน

ยอมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคข้ึนโดยการจางหรือตามคําส่ังหรือในความควบคุมของตน เวน
แตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณอักษร 

 
สวนที่ ๓ 

การคุมครองลิขสิทธิ ์
   

 
มาตรา ๑๕  ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจาของลิขสิทธิ์

ยอมมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปนี้ 
(๑)  ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
(๒)  เผยแพรตอสาธารณชน 
(๓)  ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ 

ภาพยนตร และส่ิงบันทึกเสียง 
(๔)  ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอ่ืน 
(๕)  อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนดเงื่อนไข

อยางใดหรือไมก็ได แตเง่ือนไขดังกลาวจะกําหนดในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปน
ธรรมไมได 

การพิจารณาวาเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเปนการจํากัดการแขงขันโดยไม
เปนธรรมหรือไม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ไดอนุญาตใหผูใดใช

สิทธิตามมาตรา ๑๕ (๕) ยอมไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธินั้นไดดวย 
เวนแตในหนังสืออนุญาตไดระบุเปนขอหามไว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  ลิขสิทธิ์นั้นยอมโอนใหแกกันได 
เจาของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลอื่นได 

และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได 
การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใชทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผู

โอนและผูรับโอน ถาไมไดกําหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนด
ระยะเวลาสิบป 

 
มาตรา ๑๘  ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดง

วาตนเปนผูสรางสรรคงานดังกลาว และมีสิทธิที่จะหามมิใหผูรับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใด
บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดยประการอื่นใดแกงานนั้นจนเกิดความเสียหายตอช่ือเสียง 
หรือเกียรติคุณของผูสรางสรรค และเมื่อผูสรางสรรคถึงแกความตายทายาทของผูสรางสรรคมีสิทธิ
ที่จะฟองรองบังคับตามสิทธิดังกลาวไดตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เวนแตจะไดตกลง
กันไวเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณอักษร 

 
สวนที่ ๔ 

อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ ์
   

 
มาตรา  ๑๙   ภายใตบั งคับมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  ลิขสิทธิ์ ต าม

พระราชบัญญัตินี้ใหมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรค และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบป นับแตผู
สรางสรรคถึงแกความตาย 

ในกรณีที่มีผูสรางสรรครวม ลิขสิทธิ์ในงานดังกลาวใหมีอยูตลอดอายุของผู
สรางสรรครวม และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผูสรางสรรครวมคนสุดทายถึงแกความ
ตาย 

ถาผูสรางสรรคหรือผูสรางสรรครวมทุกคนถึงแกความตายกอนที่ไดมีการโฆษณา
งานนั้น ใหลิขสิทธิ์ดังกลาวมีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 

ในกรณีที่ผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตผูสรางสรรค
ไดสรางสรรคข้ึน แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบ
ปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 

 
มาตรา ๒๐  งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไดสรางสรรคข้ึนโดยผู

สรางสรรคใชนามแฝงหรือไมปรากฏชื่อผูสรางสรรค ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรค
งานนั้นข้ึน แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับ
แตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 

ในกรณีที่รูตัวผูสรางสรรค ใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑  ลิขสิทธิ์ในงานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร ส่ิงบันทกึเสียงหรอื
งานแพรเสียงแพรภาพใหมีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางาน
นั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 

 
มาตรา ๒๒  ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกตใหมีอายุย่ีสิบหาปนับแตไดสรางสรรค

งานนั้นข้ึน แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุย่ีสิบหาป
นับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 

 
มาตรา ๒๓  ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคข้ึนโดยการจางหรือตามคําส่ังหรือใน

ความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ใหมีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการ
โฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปน
ครั้งแรก 

 
มาตรา ๒๔  การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 

หรือมาตรา ๒๓ อันเปนการเริ่มนับอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ หมายความถึง การนํางานออกทํา
การโฆษณาโดยความยินยอมของเจาของลิขสิทธิ์ 

 
มาตรา ๒๕  เมื่ออายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ครบกําหนดในปใด ถาวันครบ

กําหนดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ไมตรงกับวันสิ้นปปฏิทิน หรือในกรณีที่ไมอาจทราบวันครบ
กําหนดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ที่แนนอน ใหลิขสิทธิ์ยังคงมีอยูตอไปจนถึงวันสิ้นปปฏิทินของ
ปนั้น 

 
มาตรา ๒๖  การนํางานอันมีลิขสิทธิ์ออกทําการโฆษณาภายหลังจากที่อายุแหง

การคุมครองลิขสิทธิ์ส้ินสุดลงไมกอใหเกิดลิขสิทธิ์ในงานนั้นๆ ข้ึนใหม 
 

สวนที่ ๕ 
การละเมิดลิขสิทธิ ์
   

 
มาตรา  ๒๗   การกระทํ าอย า ง ใดอย า งหนึ่ งแก ง านอันมี ลิ ขสิทธิ์ ต าม

พระราชบัญญัตินี้ โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาได
กระทําดังตอไปนี้ 

(๑)  ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
(๒)  เผยแพรตอสาธารณชน 
 
มาตรา ๒๘  การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร หรือส่ิง

บันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ทั้งนี้ ไมวา
ในสวนที่เปนเสียงและหรือภาพ ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
(๒)  เผยแพรตอสาธารณชน 
(๓)  ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว 
 
มาตรา ๒๙  การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานแพรเสียงแพรภาพอันมีลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถา
ไดกระทําดังตอไปนี้ 

(๑)  จัดทําโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร ส่ิงบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพ 
ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

(๒)  แพรเสียงแพรภาพซ้ํา ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
(๓)  จัดใหประชาชนฟงและหรือชมงานแพรเสียงแพรภาพ โดยเรียกเก็บเงิน

หรือผลประโยชนอยางอ่ืนในทางการคา 
 
มาตรา ๓๐  การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถา
ไดกระทําดังตอไปนี้ 

(๑)  ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
(๒)  เผยแพรตอสาธารณชน 
(๓)  ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว 
 
มาตรา ๓๑  ผูใดรูอยูแลวหรือมีเหตุอันควรรูวางานใดไดทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์

ของผูอ่ืน กระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานนั้นเพื่อหากําไร ใหถือวาผูนั้นกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ถาไดกระทําดังตอไปนี้ 

(๑)  ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ หรือเสนอใหเชา
ซื้อ 

(๒)  เผยแพรตอสาธารณชน 
(๓)  แจกจายในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ ์
(๔)  นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 

 
สวนที่ ๖ 

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ ์
   

 
มาตรา ๓๒  การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

หากไมขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์และไม
กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ ์



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภายใตบังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี ้

(๑)  วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใชการกระทําเพ่ือหากําไร 
(๒)  ใชเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือเพ่ือประโยชนของตนเองและบุคคลอื่นใน

ครอบครัวหรือญาติสนิท 
(๓)  ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์

ในงานนั้น 
(๔)  เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของ

ลิขสิทธิ์ในงานนั้น 
(๕)  ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพ่ือประโยชนในการ

พิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณา
ดังกลาว 

(๖)  ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏโดยผูสอน เพ่ือประโยชน
ในการสอนของตน อันมิใชการกระทําเพ่ือหากําไร 

(๗)  ทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอนหรือทําบทสรุปโดยผูสอน
หรือสถาบันศึกษา เพ่ือแจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ตอง
ไมเปนการกระทําเพ่ือหากําไร 

(๘)  นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
 
มาตรา ๓๓  การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตามสมควรจาก

งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให
ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๔  การทําซ้ําโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม

พระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หากการทําซ้ํานั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือหา
กําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  การทําซ้ําเพ่ือใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอื่น 
(๒)  การทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการวิจัย

หรือการศึกษา 
 
มาตรา  ๓๕   การกระทํ าแก โปรแกรมคอมพิ ว เตอร อันมี ลิขสิทธิ์ ต าม

พระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากไมมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร และได
ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังตอไปนี ้

(๑)  วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น 
(๒)  ใชเพ่ือประโยชนของเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์
ในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น 

(๔)  เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น 

(๕)  ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในจํานวนที่สมควรโดยบุคคลผูซึ่งไดซื้อ
หรือไดรับโปรแกรมนั้นมาจากบุคคลอื่นโดยถูกตอง เพ่ือเก็บไวใชประโยชนในการบํารุงรักษาหรือ
ปองกันการสูญหาย 

(๖)  ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏเพื่อประโยชนในการ
พิจารณาของศาลหรือเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณา
ดังกลาว 

(๗)  นําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการ
สอบ 

(๘)  ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีที่จําเปนแกการใช 
(๙)  จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเก็บรักษาไวสําหรับการอางอิง หรือ

คนควาเพ่ือประโยชนของสาธารณชน 
 
มาตรา ๓๖  การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพื่อเผยแพรตอ

สาธารณชนตามความเหมาะสมโดยมิไดจัดทําข้ึน หรือดําเนินการเพื่อหากําไรเนื่องจากการจัดใหมี
การเผยแพรตอสาธารณชนนั้น และมิไดจัดเก็บคาเขาชมไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออมและ
นักแสดงไมไดรับคาตอบแทนในการแสดงนั้น มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเปนการ
ดําเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองคการอื่นที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการสาธารณกุศล การศึกษา 
การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๗  การวาดเขียน การเขียนระบายสี การกอสราง การแกะลายเสน การ

ปน การแกะสลัก การพิมพภาพ การถายภาพ การถายภาพยนตร การแพรภาพ หรือการกระทํา
ใดๆ ทํานองเดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอันตั้งเปดเผยประจําอยูในที่สาธารณะ นอกจากงาน
สถาปตยกรรม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 

 
มาตรา ๓๘  การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเสน การปน การ

แกะสลัก การพิมพภาพ การถายภาพ การถายภาพยนตรหรือการแพรภาพซึ่งงานสถาปตยกรรม
ใด มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสถาปตยกรรมนั้น 

 
มาตรา ๓๙  การถายภาพหรือการถายภาพยนตรหรือการแพรภาพซึ่งงานใดๆ 

อันมีศิลปกรรมใดรวมอยูเปนสวนประกอบดวย มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผูสรางสรรค

เปนเจาของอยูดวยการที่ผูสรางสรรคคนเดียวกันไดทําศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนการทําซ้ําบางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือใชแบบพิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจําลอง หรือ
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาที่ใชในการทําศิลปกรรมเดิม ถาปรากฏวาผูสรางสรรคมิไดทําซ้ําหรือลอก
แบบในสวนอันเปนสาระสําคัญของศิลปกรรมเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรม
นั้น 

 
มาตรา ๔๑  อาคารใดเปนงานสถาปตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การบูรณะอาคารนั้นในรูปแบบเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตรใดสิ้นสุดลงแลว 

มิใหถือวาการนําภาพยนตรนั้นเผยแพรตอสาธารณชนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ส่ิงบันทึกเสียงหรืองานที่ใชจัดทําภาพยนตรนั้น 

 
มาตรา ๔๓  การทําซ้ํา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการโดยเจาพนักงาน ซึ่งมี

อํานาจตามกฎหมายหรือตามคํา ส่ังของเจ าพนักงานดังกลาวซึ่ งงานอันมี ลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้และที่อยูในความครอบครองของทางราชการ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ถาไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

 
หมวด ๒ 

สิทธิของนักแสดง 
   

 
มาตรา ๔๔  นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดง

ของตน ดังตอไปนี้ 
(๑)  แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดง เวนแตจะเปน

การแพรเสียงแพรภาพหรือเผยแพรตอสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไวแลว 
(๒)  บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว 
(๓)  ทําซ้ําซึ่งส่ิงบันทึกการแสดงที่มีผูบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดง

หรือส่ิงบันทึกการแสดงที่ไดรับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน หรือส่ิงบันทึกการแสดงที่เขา
ขอยกเวนการละเมิดสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๕๓ 

 
มาตรา  ๔๕  ผู ใดนํา ส่ิงบันทึกเสียงการแสดงซึ่ งไดนําออกเผยแพร เ พ่ือ

วัตถุประสงคทางการคาแลว หรือนําสําเนาของงานนั้นไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชน
โดยตรง ใหผูนั้นจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแกนักแสดง ในกรณีที่ตกลงคาตอบแทนไมได ให
อธิบดีเปนผูมีคําส่ังกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติในธุรกิจ
ประเภทนั้น 

คําส่ังของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกา
สิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่การแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดงใดมีนักแสดง

มากกวาหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงเหลานั้นอาจแตงตั้งตัวแทนรวมเพื่อดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับสิทธิ
ของตนได 

 
มาตรา ๔๗  ใหนักแสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา ๔๔ หากเปนไปตาม

เง่ือนไขดังตอไปนี ้
(๑)  นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร หรือ 
(๒)  การแสดงหรือสวนใหญของการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือใน

ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซ่ึงประเทศไทยเปนภาคีอยู
ดวย 

 
มาตรา ๔๘  ใหนักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามมาตรา ๔๕ หากเปนไปตาม

เง่ือนไขดังตอไปนี ้
(๑)  นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ในขณะที่มีการ

บันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือในขณะที่เรียกรองสิทธิ หรือ 
(๒)  การบันทึกเสียงการแสดงหรือสวนใหญของการบันทึกเสียงการแสดงนั้น

เกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของ
นักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 

 
มาตรา ๔๙  สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นป

ปฏิทินของปที่มีการแสดง ในกรณีที่มีการบันทึกการแสดงใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
ของปที่มีการบันทึกการแสดง 

 
มาตรา ๕๐  สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๕ ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นป

ปฏิทินของปที่ไดมีการบันทึกเสียงการแสดง 
 
มาตรา ๕๑  สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ยอมโอนใหแกกัน

ได ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครองก็
ได 

ในกรณีที่มีนักแสดงมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิสวนที่
เปนของตนเทานั้น 

การโอนโดยทางอื่นนอกจากทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูโอนและ
ผูรับโอน ถาไมไดกําหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสามป 

 
มาตรา ๕๒  ผูใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๔๔ โดยไมไดรับอนุญาต

จากนักแสดงหรือไมจายคาตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ใหถือวาผูนั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๕๓  ใหนํามาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ 

และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกสิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การใชลิขสิทธิ์ในพฤติการณพิเศษ 

   
 

มาตรา ๕๔  ผูมีสัญชาติไทยซึ่งประสงคจะขออนุญาตใชลิขสิทธิ์ในงานที่มีการ
เผยแพรตอสาธารณชนในรูปของสิ่งพิมพหรืออยางอ่ืนที่คลายคลึงกันตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือ
ประโยชนในการเรียนการสอน หรือคนควา ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไรอาจยื่นคําขอตอ
อธิบดี โดยแสดงหลักฐานวาผูขอไดขออนุญาตใชลิขสิทธิ์ในการจัดทําคําแปลเปนภาษาไทย หรือ
ทําซ้ําสําเนางานที่ไดเคยจัดพิมพงานแปลเปนภาษาไทยดังกลาวจากเจาของลิขสิทธิ์ แตไดรับการ
ปฏิเสธหรือเมื่อไดใชเวลาอันสมควรแลวแตตกลงกันไมได ถาปรากฏวาในขณะที่ย่ืนคําขอดังกลาว 

(๑)  เจาของลิขสิทธิ์มิไดจัดทําหรืออนุญาตใหผูใดจัดทําคําแปลเปนภาษาไทย
ของงานดังกลาวออกทําการโฆษณาภายในสามปหลังจากที่ไดมีการโฆษณางานเปนครั้งแรก หรือ 

(๒)  เจาของลิขสิทธิ์ไดจัดพิมพคําแปลงานของตนเปนภาษาไทยออกทําการ
โฆษณา ซึ่งเมื่อพนกําหนดสามปหลังจากที่ไดจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวครั้งสุดทายไมมีการ
จัดพิมพคําแปลงานนั้นอีกและไมมีสําเนาคําแปลงานดังกลาวในทองตลาด 

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ดังตอไปนี ้

(๑)  การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หามมิใหอธิบดีมีคําส่ังอนุญาต หาก
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) ส้ินสุดลงไมเกินหกเดือน 

(๒)  ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมีสิทธิแตเพียงผูเดียวใน
การจัดทําคําแปลหรือจัดพิมพคําแปลงานที่ไดรับอนุญาตดังกลาว และในกรณีที่ระยะเวลาใน
หนังสืออนุญาตยังไมส้ินสุดลงหรือส้ินสุดยังไมเกินหกเดือน หามมิใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลอื่น
จัดทําคําแปลเปนภาษาไทยในงานลิขสิทธิ์เดียวกันนั้นอีก 

(๓)  หามมิใหผูไดรับอนุญาตโอนสิทธิที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอื่น 
(๔)  ถาเจาของลิขสิทธิ์หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์แสดงตอ

อธิบดีวาตนไดจัดทําคําแปลเปนภาษาไทย หรือจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวเปนภาษาไทย โดยมี
เนื้อหาเหมือนกันกับสิ่งพิมพที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๕๕ และจําหนายสิ่งพิมพนั้นในราคาที่
เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่จําหนายในประเทศไทย ใหอธิบดีมี
คําส่ังวาหนังสืออนุญาตที่ออกใหแกผูไดรับอนุญาตเปนอันสิ้นสุดลง และแจงใหผูไดรับอนุญาต
ทราบถึงคําส่ังดังกลาวโดยไมชักชา 

สําเนาสิ่งพิมพที่จัดทําหรือจัดพิมพข้ึนกอนที่อธิบดีมีคําส่ังใหหนังสืออนุญาต
ส้ินสุดลง ผูไดรับอนุญาตมีสิทธิที่จะจําหนายสําเนาดังกลาวจนกวาจะหมดสิ้นไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  หามมิใหผูไดรับอนุญาตสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสําเนาสิ่งพิมพที่
ไดรับอนุญาตใหจัดแปลหรือจัดทําเปนภาษาไทยดังกลาว เวนแตจะเขาเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(ก)  ผูรับที่อยูตางประเทศเปนบุคคลสัญชาติไทย 
(ข)  ส่ิงพิมพดังกลาวใชเพ่ือวัตถุประสงคในการเรียน การสอน หรือคนควา 
(ค)  การสงส่ิงพิมพดังกลาวจะตองไมเปนไปเพื่อการคา และ 
(ง)  ประเทศที่ส่ิงพิมพถูกสงไปดังกลาวจะตองอนุญาตใหประเทศไทยสงหรือ

แจกจายสิ่งพิมพดังกลาวในประเทศนั้น 
 
มาตรา ๕๕  เมื่อไดรับคําขอตามมาตรา ๕๔ ใหอธิบดีดําเนินการใหมีการตกลง

กันระหวางคูกรณีในเรื่องคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ตกลงกันไมได ใหอธิบดี
เปนผูพิจารณามีคําส่ังกําหนดคาตอบแทนที่เปนธรรม โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกติใน
ธุรกิจประเภทนั้น และอาจกําหนดเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อไดมีการกําหนดคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสิทธิ์แลว ใหอธิบดีออก
หนังสืออนุญาตใหแกผูขอใชลิขสิทธิ ์

คําส่ังของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกา
สิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําส่ังของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 
หมวด ๔ 

คณะกรรมการลิขสิทธิ์ 
   

 
มาตรา ๕๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการลิขสิทธิ์” 

ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูแทนของสมาคมเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงและผูแทนของสมาคมผูใชงานลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเปน
จํานวนไมนอยกวาหกคนเปนกรรมการ 

คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได 
 
มาตรา ๕๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง

กรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๕๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ 
(๑)  ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๕๙  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๖๐  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(๑)  ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  วินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕ 
(๓)  สงเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองคกรของผูสรางสรรคหรือนักแสดง

เก่ียวกับการดําเนินการเพ่ือจัดเก็บคาตอบแทนจากบุคคลอื่นที่ใชงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดง และการคุมครองหรือปกปองสิทธิหรือประโยชนอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔)  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคับแกการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําส่ัง
เปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาไดตามความจําเปน 

 
หมวด ๕ 

ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหวางประเทศ 
   

 
มาตรา ๖๑  งานอันมีลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรคและสิทธิของนักแสดงของประเทศ

ที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของ
นักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรืองานอันมีลิขสิทธิ์ขององคการระหวางประเทศ ซึ่ง
ประเทศไทยรวมเปนสมาชิกอยูดวยยอมไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศรายชื่อประเทศภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๖ 

คดีเก่ียวกับลิขสิทธิ์และสิทธขิองนักแสดง 
   

 
มาตรา ๖๒  คดีเก่ียวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ ไม

วาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวางานที่มีการฟองรองในคดีนั้น เปนงานอันมี
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และโจทกเปนเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของ
นักแสดงในงานดังกลาว เวนแตจําเลยจะโตแยงวาไมมีผูใดเปนเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของ
นักแสดง หรือโตแยงสิทธิของโจทก 

งานใดมีช่ือหรือส่ิงที่ใชแทนช่ือของบุคคลใดที่อางวาตนเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงแสดงไว ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลซึ่งเปนเจาของชื่อหรือส่ิงที่ใชแทนชื่อนั้น
เปนผูสรางสรรคหรือนักแสดง 

งานใดไมมีช่ือหรือส่ิงที่ใชแทนชื่อแสดงไว หรือมีช่ือหรือส่ิงที่ใชแทนช่ือแสดงไว 
แตมิไดอางวาเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และมีช่ือหรือส่ิงใดที่ใชแทนชื่อของบุคคล
อ่ืนซึ่งอางวาเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผูพิมพและผูโฆษณาแสดงไว ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคล
ซึ่งเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผูพิมพและผูโฆษณานั้นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงใน
งานนั้น 

 
มาตรา ๖๓  หามมิใหฟองคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเมื่อพน

กําหนดสามปนับแตวันที่เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรูถึงการละเมิดและรูตัวผูกระทํา
ละเมิด แตทั้งนี้ตองไมเกินสิบปนับแตวันที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอํานาจสั่ง

ใหผูละเมิดชดใชคาเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร 
โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชนและคาใชจายอันจําเปน
ในการบังคับตามสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงดวย 

 
มาตรา ๖๕  ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวาบุคคลใดกระทําการหรือกําลังจะ

กระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง เจาของลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงอาจขอใหศาลมีคําส่ังใหบุคคลดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทําดังกลาวนั้นได 

คําส่ังของศาลตามวรรคหนึ่งไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
ในการเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา ๖๔ 

 
มาตรา ๖๖  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนความผิดอันยอมความได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๗ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 
มาตรา ๖๗  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให

พนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  เขาไปในอาคาร สถานที่ทําการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินคาของ
บุคคลใดในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น หรือ
เขาไปในยานพาหนะ เพ่ือตรวจคนสินคา หรือตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒)  ยึดหรืออายัดเอกสารหรือส่ิงของที่เก่ียวของกับการกระทําความผิด เพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

(๓)  ส่ังใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใน
กรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคํา สมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการ
คนพบหรือใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

 
มาตรา ๖๘  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก

บุคคลซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๙  ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ 

มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพ่ือการคา ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงส่ีป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๐  ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพ่ือการคา ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๗๑  ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๒  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตาม
มาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพน

โทษแลวยังไมครบกําหนดหาป กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก ตองระวางโทษเปนสอง
เทาของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๗๔  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวา

กรรมการหรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะ
พิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

 
มาตรา ๗๕  บรรดาสิ่งที่ไดทําข้ึนหรือนําเขามาในราชอาณาจักรอันเปนการ

ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และยังเปนกรรมสิทธิ์ของผูกระทํา
ความผิดตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหตกเปนของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง 
สวนสิ่งที่ไดใชในการกระทําความผิดใหริบเสียทั้งส้ิน 

 
มาตรา ๗๖  คาปรับที่ไดชําระตามคําพิพากษา ใหจายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

ของนักแสดงเปนจํานวนกึ่งหนึ่ง แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์
หรือสิทธิของนักแสดงที่จะฟองเรียกคาเสียหายในทางแพงสําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาปรับที่
เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงไดรับแลวนั้น 

 
มาตรา ๗๗  ความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ให

อธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๘  งานอันมีลิขสิทธิ์อยูแลวตามพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรม
และศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

งานที่ไดจัดทําข้ึนกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไมมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ แตเปนงานที่ไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหไดรับ
ความคุมครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติตางๆ จึงไมสอดคลองกับสถานการณทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของประเทศและระหวางประเทศ สมควรที่จะไดมีการปรับปรุง
มาตรการคุมครองดานลิขสิทธิ์ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและ
เพ่ือสงเสริมใหมีการสรางสรรคงานในดานวรรณกรรม ศิลปกรรม และงานดานอื่นๆ ที่เก่ียวของ
มากยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ศุภสร / อภิสิทธิ์  ผูจัดทาํ 

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ 
สุมลรัตน/แกไข 
๖/๐๒/๒๕๔๗ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


