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เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวาดวยลขิสิทธิจึ์งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคาํแนะนําและยนิยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา  ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗" 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนบัแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
มาตรา  ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
มาตรา  ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
 "ผูสรางสรรค"  หมายความวา  ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานอันมี
ลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัตนิี้ 
 "ลิขสิทธ์ิ"  หมายความวา  สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานทีผู่
สรางสรรคไดทําขึ้น 
 "วรรณกรรม" หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ  
ปาฐกถา เทศนา คําปราศรยั สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 
 "โปรแกรมคอมพิวเตอร" หมายความวาคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดที่นําไปใชกบัเครื่อง
คอมพิวเตอรเพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรทาํงานหรือเพ่ือใหไดรับผลอยางหน่ึงอยางใด ทั้งน้ี ไมวาจะเปนภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอรในลกัษณะใด 
 "นาฏกรรม" หมายความวา งานเกี่ยวกบัการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงที่ประกอบขึน้เปน
เร่ืองราว และใหหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย 
 "ศิลปกรรม" หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหนึง่อยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 
 (๑) งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครปูทรงที่ประกอบดวย เสน แสง สี หรือสิ่งอ่ืนอยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยางรวมกันลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง 
 (๒) งานประตมิากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงทีเ่กี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับตองได 
 (๓) งานภาพพิมพ  ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพและหมายความรวมถึง
แมพิมพหรือแบบพิมพทีใ่ชในการพิมพดวย 
 (๔) งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรอืสิ่งปลูกสราง งานออกแบบตกแตงภายในหรือ
ภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง หรือการสรางสรรคหุนจําลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง 



 (๕) งานภาพถาย  ไดแก  งานสรางสรรคภาพที่เกิดจากการใชเครือ่งมือบันทึกภาพโดยใหแสงผาน
เลนสไปยังฟลมหรือกระจก และลางดวยน้าํยาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือดวยกรรมวิธใีด ๆ อันทําใหเกดิภาพขึ้น  
หรือการบันทกึภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอยางอ่ืน 
 (๖) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพรางหรืองานสรางสรรค รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร 
 (๗) งานศิลปประยุกต  ไดแก งานที่นําเอางานตาม (๑) ถึง (๖) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกันไปใชประโยชนอยางอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงานดังกลาวนั้น เชน นําไปใชสอย 
นําไปตกแตงวัสดุหรือสิ่งของอันเปนเครื่องใช หรือนําไปใชเพ่ือประโยชนทางการคา 
 ทั้งน้ี ไมวางานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และใหหมายความรวมถึงภาพถายและ
แผนผังของงานดังกลาวดวย 
 "ดนตรีกรรม" หมายความวา งานเกี่ยวกับเพลงที่แตงขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับรองไมวาจะมีทํานอง
และคํารองหรือมีทํานองอยางเดียว และใหหมายความรวมถึงโนตเพลง หรือแผนภูมิเพลงที่ไดแยกและเรยีบ
เรียงเสียงประสานแลว 
 "โสตทศันวสัดุ"  หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมี
ลักษณะอยางใด อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีก โดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรบัการใชวัสดุนัน้ และให
หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดวย ถามี 
 "ภาพยนตร" หมายความวา โสตทัศนวัสดุอันประกอบดวยลําดับของภาพ ซึ่งสามารถนําออกฉาย
ตอเน่ืองไดอยางภาพยนตรหรือสามารถบันทึกลงบนวสัดุอ่ืน เพ่ือนําออกฉายตอเน่ือง ไดอยางภาพยนตร และ
ใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรนั้นดวย ถามี 
 "สิ่งบันทึกเสยีง" หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของดนตรี เสียง การแสดง หรือเสียงอ่ืน
ใด  โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีกโดยใชเครื่องมือที่จําเปน
สําหรับการใชวัสดุนั้น แตทัง้น้ีมิใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรหรือเสียงประกอบโสตทศันวัสดุ
อยางอ่ืน 
 "นักแสดง" หมายความวา ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักราํ และผูซึ่งแสดงทาทาง รอง  
กลาว  พากย  แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด 
 "งานแพรเสยีงแพรภาพ" หมายความวา งานที่นําออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพทางวิทยโุทรทัศน หรือโดยวิธีการอยางอ่ืนอันคลายคลึงกัน 
 "ทําซ้ํา" หมายความรวมถึง คัดลอกไมวาดวยวธิีใด ๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทาํ แมพิมพ บันทึกเสียง 
บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพจากตนฉบบัจากสําเนาหรือจากการโฆษณาในสวนอันเปนสาระสําคัญ 
ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน สําหรับในสวนทีเ่กี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรใหหมายความถึงคัดลอกหรือทํา
สําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อบันทึกใด ไมวาดวยวิธใีด ๆ ในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะ
เปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทัง้น้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
 "ดัดแปลง"  หมายความวา ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุงแกไข  เพ่ิมเติม  หรือจําลองงาน
ตนฉบบัในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
   (๑) ในสวนทีเ่กี่ยวกบัวรรณกรรม ใหหมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือ
รวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลําดับใหม 



  (๒) ในสวนทีเ่กี่ยวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร  ใหหมายความรวมถึง  ซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหมปรับปรุง 
แกไขเพ่ิมเติมโปรแกรมคอมพิวเตอรในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทําขึ้นใหม 
  (๓) ในสวนทีเ่กี่ยวกบันาฏกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานทีมิ่ใชนาฏกรรมใหเปนนาฏกรรม 
หรือเปลี่ยนนาฏกรรมใหเปนงานที่มิใชนาฏกรรม ทั้งน้ี ไมวาในภาษาเดิมหรือตางภาษากัน 
  (๔) ในสวนทีเ่ก่ียวกบัศลิปกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานทีเ่ปนรูปสองมิติหรือสามมิตใิห
เปนรูปสามมติิหรือสองมิติ หรือทําหุนจําลองจากงานตนฉบับ 
  (๕) ในสวนทีเ่กี่ยวกบัดนตรีกรรม ใหหมายความรวมถึง จัดลําดับ เรียบเรียงเสียงประสานหรือ
เปลี่ยนคํารองหรือทํานองใหม 
 "เผยแพรตอสาธารณชน" หมายความวา ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย 
การสวด การบรรเลงการทาํใหปรากฏดวยเสียงและหรอืภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งงาน
ที่ไดจัดทําขึ้น  
 "การโฆษณา" หมายความวา การนําสําเนาจําลองของงานไมวาในรปูหรือลักษณะอยางใดที่ทําขึ้น
โดยความยินยอมของผูสรางสรรคออกจําหนาย โดยสําเนาจําลองนั้นมีปรากฏตอสาธารณชนเปนจํานวนมาก
พอสมควรตามสภาพของงานนั้น แตทั้งน้ีไมหมายความรวมถึง การแสดงหรือการทําใหปรากฏซึ่งนาฏกรรม 
ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร การบรรยาย หรือการปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม การแพรเสียงแพรภาพเกี่ยวกบังาน
ใด การนําศิลปกรรมออกแสดงและการกอสราง งานสถาปตยกรรม 
 "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบตัิการตามพระราชบัญญัตนิี้ 
 "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรม
ทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย 
 "คณะกรรมการ"  หมายความวา  คณะกรรมการลิขสิทธิ ์
 "รัฐมนตร"ี  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา  ๕ ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินีก้ฎกระทรวงนัน้  เม่ือไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด ๑ ลิขสิทธ์ิ 
สวนที่ ๑ งานอันมีลิขสิทธ์ิ

มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก งานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบนัทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะของผูสรางสรรค ไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูป
แบบอยางใดการคุมครองลขิสิทธิไ์มคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธี หรือระบบ หรือวธิใีชหรือทํางาน 
หรือแนวความคิด  หลักการ  การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร 
มาตรา  ๗   สิ่งตอไปน้ีไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบญัญัตินี ้
 (๑)ขาวประจําวัน และขอเทจ็จริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสารอันมิใชงานในแผนกวรรณคดี  
แผนกวิทยาศาสตร  หรือแผนกศิลปะ 
 (๒)รัฐธรรมนญู  และกฎหมาย 



 (๓)ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชีแ้จง และหนังสือตอบโตของ กระทรวง ทบวง  กรม  หรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น 
 (๔)คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 
 (๕)คําแปลและการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใด
ของรัฐหรือของทองถิ่นจัดทาํขึ้น 

สวนที่ ๒ 
การไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิ

มาตรา ๘ ใหผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสทิธิใ์นงานที่ตนไดสรางสรรคขึน้ ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
             (๑) ในกรณีที่ยังไมไดมีการโฆษณางานผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทยหรืออยูในราชอาณาจักร
หรือเปนผูมีสัญชาติหรืออยูในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปน
ภาคีอยูดวยตลอดระยะเวลาหรือเปนสวนใหญในการสรางสรรคงาน นั้น 
            (๒)ในกรณีที่ไดมีการโฆษณางานแลว การโฆษณางานนัน้ในครั้งแรกไดกระทําขึ้นในราชอาณาจักร
หรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิซ์ึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรือในกรณี
ที่การโฆษณาครั้งแรกไดกระทํานอกราชอาณาจักร หรือในประเทศอ่ืนที่ไมเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองลิขสทิธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคอียูดวย หากไดมีการโฆษณางานดังกลาวในราชอาณาจักรหรือใน
ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดมีการโฆษณาครั้งแรก หรือผูสรางสรรคเปนผูมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน (๑) ในขณะที่มีการ
โฆษณางาน ครั้งแรกในกรณีที่ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทย ถาผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล นิตบิุคคลนัน้
ตองเปนนิติบคุคลที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทย 
มาตรา ๙ งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจาง ถามิไดทําเปนหนังสือตกลงกันไว
เปนอยางอ่ืน ใหลิขสทิธิใ์นงานนั้นเปนของผูสรางสรรค แตนายจางมีสิทธินํางานนัน้ออกเผยแพรตอสาธารณชน
ไดตามที่เปนวัตถุประสงคแหงการจางแรงงานนั้น 
มาตรา ๑๐ งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นโดยการรับจางบุคคลอื่นใหผูวาจางเปนผูมีลขิสิทธิ์ในงานนั้น เวน
แตผูสรางสรรคและผูวาจางจะไดตกลงกนัไวเปนอยางอ่ืน 
มาตรา ๑๑ งานใดมีลักษณะเปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัตนิี้โดยไดรับอนุญาตจาก
เจาของลิขสทิธิ์ใหผูที่ไดดัดแปลงนั้นมีลขิสิทธิ์ในงานที่ไดดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้แตทั้งน้ีไม
กระทบกระเทอืนสิทธิของเจาของลิขสิทธิท์ี่มีอยูในงานของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกดดัแปลง 
มาตรา ๑๒ งานใดมีลักษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัตนิี้มารวบรวมหรือประกอบเขา
กันโดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์หรือเปนการนําเอาขอมูลหรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งสามารถอานหรือถายทอดได
โดยอาศัยเครือ่งกลหรืออุปกรณอ่ืนใดมารวบรวมหรือประกอบเขากัน หากผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันได
รวบรวมหรือประกอบเขากันซ่ึงงานดังกลาวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดลําดับในลกัษณะซึ่งมิไดลอกเลียนงาน
ของบุคคลอ่ืนใหผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดรวบรวมหรอืประกอบเขากันตาม
พระราชบัญญัตินี้แตทั้งน้ีไมกระทบกระเทอืนสิทธิของเจาของลิขสิทธิท์ี่มีอยูในงาน หรือขอมูลหรือสิ่งอ่ืนใดของผู
สรางสรรคเดิมที่ถูกนํามารวบรวมหรือประกอบเขากัน 
มาตรา ๑๓ ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคบัแกการมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา 



๑๒ โดยอนุโลม 
มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นยอมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได
สรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนเปน
ลายลักษณอักษร 

สวนที่ ๓ 
การคุมครองลิขสิทธ์ิ

มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจาของลิขสิทธิย์อมมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปน้ี 
            (๑)    ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
            (๒)    เผยแพรตอสาธารณชน 
            (๓)     ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวสัดุ ภาพยนตร และสิ่ง
บันทึกเสยีง 
            (๔)     ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอ่ืน 
            (๕)     อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดหรือไมก็ได แต
เง่ือนไขดังกลาวจะกําหนดในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมไมได 
        การพิจารณาวาเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมหรอืไมใหเปนไป
ตามหลักเกณฑวธิีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๖   ในกรณีที่เจาของลิขสทิธิต์ามพระราชบญัญัตินี้ไดอนุญาตใหผูใดใชสิทธติามมาตรา ๑๕ (๕) ยอม
ไมตัดสิทธขิองเจาของลิขสทิธิ์ที่จะอนุญาตใหผูอ่ืนใชสทิธินั้นไดดวย เวนแตในหนงัสืออนุญาตไดระบุเปนขอหาม
ไว 
มาตรา ๑๗     ลิขสทิธิ์นั้นยอมโอนใหแกกันไดเจาของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแตบางสวน
ใหแกบุคคลอ่ืนได และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลาหรอืตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได 
        การโอนลิขสทิธิต์ามวรรคสองซึ่งมิใชทางมรดกตองทําปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน ถาไมได
กําหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสบิป 
มาตรา ๑๘ ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัตินี้มีสทิธิที่จะแสดงวาตนเปนผูสรางสรรคงาน
ดังกลาว และมีสิทธิที่จะหามมิใหผูรับโอนลิขสทิธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบดิเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดย
ประการอื่นใดแกงานนั้นจนเกิดความเสียหายตอชื่อเสยีงหรือเกียรตคิุณของผูสรางสรรคและเม่ือผูสรางสรรคถึง
แกความตาย ทายาทของผูสรางสรรคมีสทิธิที่จะฟองรองบังคับตามสิทธิดังกลาวไดตลอดอายุแหงการคุมครอง
ลิขสิทธิ์ ทั้งน้ี เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณอักษร 

สวนที่ ๔ 
อายุแหงการคุมครองลิขสิทธ์ิ

มาตรา ๑๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญตัินี้ใหมีอยูตลอดอายุของผู
สรางสรรค และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผูสรางสรรคถึงแกความตายในกรณีที่มีผูสรางสรรครวม 
ลิขสิทธิ์ในงานดังกลาวใหมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรครวม และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผู
สรางสรรครวมคนสุดทายถงึแกความตาย 



        ถาผูสรางสรรคหรือผูสรางสรรครวมทุกคนถึงแกความตายกอนที่ไดมีการโฆษณางานนัน้ ใหลิขสทิธิ์
ดังกลาวมีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 
        ในกรณีที่ผูสรางสรรคเปนนิตบิุคคล ใหลิขสทิธิ์มีอายุหาสิบปนับแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้น แตถาได
มีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลขิสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินีท้ี่ไดสรางสรรคขึ้นโดยผูสรางสรรคใชนามแฝงหรือไมปรากฏ
ชื่อผูสรางสรรค ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนบัแตไดสรางงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวาง
ระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสทิธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 
        ในกรณีที่รูตวัผูสรางสรรค ใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๑     ลิขสทิธิใ์นงานภาพถาย โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร สิง่บันทึกเสียงหรืองาน แพรเสียงแพรภาพให
มีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาวให
ลิขสิทธิ์มีอายหุาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 
มาตรา ๒๒     ลิขสทิธิใ์นงานศิลปประยุกตใหมีอายุยีส่ิบหาปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้นแตถาไดมีการ
โฆษณางานนัน้ในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหลิขสิทธิมี์อายุยี่สิบหาปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให
มีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้นแตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาวให
ลิขสิทธิ์มีอายหุาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 
มาตรา ๒๔   การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ อันเปนการ
เริ่มนับอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ หมายความถึง การนํางานออกทําการโฆษณาโดยความยินยอมของ
เจาของลิขสทิธิ ์
มาตรา ๒๕ เม่ืออายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ครบกําหนดในปใด ถาวันครบกําหนดอายุแหงการคุมครอง
ลิขสิทธิ์ไมตรงกับวันสิ้นปปฏิทิน หรือในกรณีที่ไมอาจทราบวนัครบกําหนดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ที่
แนนอนใหลิขสิทธิ์ยังคงมีอยูตอไปจนถึงวันสิ้นปปฏิทนิของปนั้น 
มาตรา ๒๖ การนํางานอันมีลิขสิทธิ์ออกทาํการโฆษณาภายหลังจากที่อายุแหงการคุมครองลิขสทิธิ์สิ้นสุดลงไม
กอใหเกิดลิขสทิธิ์ในงานนั้น ๆ ขึ้นใหม 

 
สวนที่ ๕ 

การละเมิดลขิสิทธ์ิ

มาตรา ๒๗     การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัตินี้ โดยไมไดรับอนุญาต
ตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปน้ี 
            (๑)    ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
            (๒)    เผยแพรตอสาธารณชน 
มาตรา ๒๘     การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโสตทศันวัสดุ ภาพยนตร หรือสิ่งบันทึกเสยีง อัน มีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ทั้งน้ี ไมวาในสวนที่เปนเสียง และหรอืภาพ ใหถือวา
เปนการละเมดิลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปน้ี 



             (๑)     ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
             (๒)     เผยแพรตอสาธารณชน 
             (๓)     ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว 
มาตรา ๒๙     การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานแพรเสียงแพรภาพอันมีลิขสทิธิต์ามพระราชบัญญัตินี้โดย
ไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕(๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปน้ี 
            (๑)    จัดทําโสตทศันวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพทั้งน้ี ไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน 
            (๒)     แพรเสียงแพรภาพซ้ํา ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
            (๓)     จัดใหประชาชนฟงและหรือชมงานแพรเสียงแพรภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชนอยาง
อ่ืนในทางการคา 
มาตรา ๓๐     การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัตินี้ โดย
ไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕(๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปน้ี 
            (๑)    ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
            (๒)    เผยแพรตอสาธารณชน 
            (๓)    ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว 
มาตรา ๓๑     ผูใดรูอยูแลวหรือมีเหตุอันควรรูวางานใดไดทําขึ้นโดยละเมิดลขิสทิธิ์ของผูอ่ืนกระทําอยางใด
อยางหนึ่งแกงานนั้นเพื่อหากําไร ใหถือวาผูนั้นกระทําการละเมิดลขิสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้ 
            (๑)    ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ หรือเสนอใหเชาซือ้ 
            (๒)    เผยแพรตอสาธารณชน 
            (๓)     แจกจายในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสทิธิ ์
            (๔)     นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 

สวนที่ ๖ 
ขอยกเวนการละเมิดลิขสทิธ์ิ

มาตรา ๓๒     การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิข์องบุคคลอ่ืนตามพระราชบัญญัตนิี้ หากไมขัดตอการแสวงหา
ประโยชนจากงานอันมีลิขสทิธิต์ามปกตขิองเจาของลิขสิทธิ์ และไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบดวย
กฎหมายของเจาของลิขสทิธิ์เกินสมควร มิใหถือวาเปนการละเมิดลขิสิทธิ์ภายใตบงัคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง 
การกระทําอยางหนึ่งอยางใดแกงานอันมีลิขสิทธิต์ามวรรคหนึ่ง มิใหถือวาเปนการละเมิดลขิสทิธิ ์ถาไดกระทํา
ดังตอไปน้ี 
            (๑)     วิจัยหรือศกึษางานนั้น อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร 
            (๒)     ใชเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือเพ่ือประโยชนของตนเองและบคุคลอ่ืนในครอบครัวหรือญาติ
สนิท 
            (๓)     ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 
            (๔)     เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสทิธิ์ในงานนั้น 
            (๕)     ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพ่ือประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือ
เจาพนักงานซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว 



            (๖)     ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ โดยผูสอนเพื่อประโยชนในการสอนของตน 
อันมิใชการกระทําเพื่อหากําไร 
            (๗)     ทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอน หรือทําบทสรุปโดยผูสอนหรือสถาบันศึกษา 
เพ่ือแจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในชัน้เรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งน้ี ตองไมเปนการกระทาํเพื่อหากําไร 
            (๘)     นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
มาตรา ๓๓ การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิต์าม
พระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนัน้ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาได
ปฏิบตัิตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๔ การทําซ้ําโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือวาเปน
การละเมิดลขิสิทธิ์ หากการทําซ้ํานั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร และไดปฏิบตัติามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 
ในกรณีดังตอไปน้ี 
            (๑)     การทําซ้ําเพื่อใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอ่ืน 
            (๒)     การทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอื่น เพ่ือประโยชนในการวิจัยหรือการศึกษา 
มาตรา ๓๕ การกระทําแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญตัินี้ มิใหถือวาเปนการละเมดิ
ลิขสิทธิ์ หากไมมีวัตถปุระสงค เพ่ือหากําไรและไดปฏบิตัิตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึง่ ในกรณีดังตอไปน้ี 
            (๑)     วิจัยหรือศกึษาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
            (๒)     ใชเพ่ือประโยชนของเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น 
            (๓)     ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลขิสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอรนั้น 
            (๔)     เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสทิธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอรนั้น 
            (๕)     ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในจํานวนที่สมควร โดยบุคคลผูซึ่งไดซื้อหรือไดรับโปรแกรม
นั้นมาจากบุคคลอื่นโดยถูกตอง เพ่ือเก็บไวใชประโยชนในการบํารุงรักษาหรือปองกันการสูญหาย 
            (๖)     ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏเพื่อประโยชนในการพิจารณาของศาลหรือเจา
พนักงาน ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว 
            (๗)     นําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
            (๘)     ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีที่จําเปนแกการใช 
            (๙)     จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเก็บรักษาไวสําหรับการอางอิงหรือคนควาเพื่อ
ประโยชนของสาธารณชน 
มาตรา ๓๖ การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรม ออกแสดงเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนตามความเหมาะสม
โดยมิไดจัดทําขึ้น หรือดําเนินการ เพ่ือหากําไรเนื่องจากการ จัดใหมีการเผยแพรตอสาธารณชนนั้น และมิได
จัดเก็บคาเขาชมไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม และนักแสดงไมไดรับคาตอบแทนในการแสดงนั้น มิใหถือ
วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเปนการดําเนินการโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองคการอ่ืนที่มีวตัถุประสงค เพ่ือการ
สาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห และไดปฏิบัตติามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๗   การวาดเขียน การเขียนระบายสี การกอสราง การแกะลายเสน การปน การ แกะสลัก การพิมพ
ภาพ การถายภาพ การถายภาพยนตร การแพรภาพ หรือการกระทําใด ๆ ทํานองเดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอัน



ตั้งเปดเผยประจําอยูในที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปตยกรรม มิใหถือวาเปนการละเมิดลขิสิทธิใ์นงาน
ศิลปกรรมนั้น 
มาตรา ๓๘    การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเสน การปน การแกะสลัก การพิมพภาพ การ
ถายภาพ การถายภาพยนตรหรือ การแพรภาพซึ่งงานสถาปตยกรรมใด มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน
สถาปตยกรรมนั้น 
มาตรา ๓๙ การถายภาพหรือการถายภาพยนตรหรือการแพรภาพซึ่งงานใด ๆ อันมีศิลปกรรมใด รวมอยูเปน
สวนประกอบดวย มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ลิขสทิธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่นนอกจากผูสรางสรรคเปนเจาของอยูดวยการที่ผูสราง
สรรคคนเดียวกันไดทําศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่เปนการทําซ้ําบางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือใช
แบบพิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจําลอง หรือขอมูล ที่ไดจากการศึกษาที่ใชในการทําศิลปกรรมเดิม ถาปรากฏ
วาผูสรางสรรคมิไดทําซํ้าหรือลอกแบบในสวนอันเปนสาระสําคัญของศิลปกรรมเดิม มิใหถือวาเปนการละเมดิ
ลิขสิทธิ์ในศลิปกรรมนั้น 
มาตรา ๔๑ อาคารใดเปนงานสถาปตยกรรมอันมีลิขสทิธิต์ามพระราชบัญญัตินี้ การบูรณะอาคารนั้นในรูป
แบบเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลขิสิทธิ ์
มาตรา ๔๒     ในกรณีที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตรใดสิ้นสุดลงแลว มิใหถือวาการนําภาพยนตร
นั้นเผยแพรตอสาธารณชนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม 
โสตทศันวัสดุ สิ่งบันทึกเสยีงหรืองานที่ใชจัดทําภาพยนตรนั้น 
มาตรา ๔๓    การทําซ้ําเพื่อประโยชนในการปฏิบตัิราชการโดยเจาพนักงาน ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายหรือ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานดังกลาวซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบญัญัตินี้ และทีอ่ยูในความครอบครองของ
ทางราชการ มิใหถือวาเปนการละเมิดลขิสิทธิ์ ถาไดปฏิบัตติามมาตรา๓๒ วรรคหนึ่ง 

หมวด ๒ 
สิทธิของนักแสดง

มาตรา ๔๔     นักแสดงยอมมีสิทธิแตผูเดียวในการกระทําอันเกี่ยวกับการแสดงของตน ดังตอไปน้ี 
        (๑)     แพรเสียงแพรภาพ หรือเผยแพรตอสาธารณชนซึ่งการแสดง เวนแตจะเปนการแพรเสียงแพรภาพ
หรือเผยแพรตอสาธารณชนจากสิ่งบันทกึการแสดงที่มีการบันทึกไวแลว 
        (๒)     บันทึกการแสดงที่ยังไมมีการบันทึกไวแลว 
        (๓)     ทําซ้ําซึ่งสิ่งบนัทึกการแสดงที่มีผูบันทึกไวโดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการ
แสดงที่ไดรับอนุญาตเพื่อวตัถุประสงคอ่ืน หรือสิ่งบันทึกการแสดงที่เขาขอยกเวนการละเมิดลขิสิทธิข์องนักแสดง
ตามมาตรา ๕๓ 
มาตรา ๔๕     ผูใดนําสิ่งบนัทึกเสียงการแสดงซึ่งไดนําออกเผยแพรเพ่ือวัตถปุระสงคทางการคาแลว หรือนํา
สําเนาของงานนั้นไปแพรเสียงหรือเผยแพรตอสาธารณชนโดยตรงใหผูนั้นจายคาตอบแทนที่เปนธรรมแก
นักแสดง ในกรณีที่ตกลงคาตอบแทนไมได ใหอธิบดีเปนผูมีคําสั่งกําหนดคาตอบแทน ทั้งน้ี โดยใหคํานึงถึง
อัตราคาตอบแทนปกตใินธรุกิจประเภทนัน้ 
            คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายในเกาสิบวนันับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 



มาตรา ๔๖    ในกรณีที่การแสดงหรือการบันทึกเสยีงการแสดงใดมีนักแสดงมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดง
เหลานั้นอาจแตงตั้งตัวแทนรวมเพื่อดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับสทิธขิองตนได 
มาตรา ๔๗ ใหนักแสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา ๔๔ หากเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปน้ี 
        (๑)     นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร หรือ 
        (๒)     การแสดงหรือสวนใหญของการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือในประเทศทีเ่ปนภาคีแหง
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนกัแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
มาตรา ๔๘     ใหนักแสดงมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามมาตรา ๔๕ หากเปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
(๑)     นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นทีอ่ยูในราชอาณาจักร ในขณะที่มีการบันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือ
ในขณะที่เรียกรองสิทธิ หรือ 
(๒)     การบนัทึกเสียงการแสดงหรือสวนใหญของการบันทึกเสยีงการแสดงนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือใน
ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง สิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคอียูดวย 
มาตรา ๔๙     สิทธขิองนักแสดงตามมาตรา ๔๔ ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่มีการแสดง ใน
กรณีที่มีการบนัทึกการแสดงใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิน้ปปฏิทินของปที่มีการบันทกึการแสดง 
มาตรา ๕๐     สิทธขิองนักแสดงตามมาตรา ๔๕ ใหมีอายุหาสิบปนับแตวันสิ้นปปฏิทินของปที่ไดมีการบันทึก
การแสดง 
มาตรา ๕๑     สิทธขิองนักแสดงตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ยอมโอนใหแกกันได ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครองก็ได 
             ในกรณีที่มีนักแสดงมากกวาหนึ่งคนขึ้นไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิสวนทีเ่ปนของตนเทานั้น 
การโอนโดยทางอื่นนอกจากทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน ถาไมไดกําหนด
ระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสามป 
มาตรา ๕๒     ผูใดกระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๔๔ โดยไมไดรับอนุญาตจากนักแสดงหรือไมจาย
คาตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ใหถือวาผูนั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง 
มาตรา ๕๓    ใหนํามาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคบั
แกสิทธขิองนักแสดงโดยอนุโลม 

หมวด ๓ 
การใชลิขสิทธ์ิในพฤติการณพิเศษ

มาตรา ๕๔     ผูมีสัญชาตไิทยซึ่งประสงคจะขออนุญาตใชลิขสิทธิใ์นงานที่มีการเผยแพรตอสาธารณชน ในรูป
ของสิ่งพิมพ หรืออยางอ่ืนที่คลายคลึงกนัตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชนในการเรียน การสอน หรือคนควา 
ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร อาจยื่นคําขอตออธิบดี โดยแสดงหลักฐานวาผูขอไดขออนุญาตใหลขิสิทธิ์ใน
การจัดทําคําแปลเปนภาษาไทย หรือทําซ้ําสําเนางานทีไ่ดเคยจัดพิมพงานแปลเปนภาษาไทยดงักลาวจาก
เจาของลิขสทิธิ์ แตไดรับการปฏิเสธหรือเม่ือไดใชเวลาอันสมควรแลวแตตกลงกันไมได ถาปรากฏวาในขณะที่
ยื่นคําขอดังกลาว 
        (๑)     เจาของลิขสทิธิ์มิไดจัดทําหรืออนุญาตใหผูใดจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยของงานดังกลาวออกทํา
การโฆษณาภายในสามปหลังจากที่ไดมีการโฆษณางานเปนครั้งแรก หรือ 



        (๒)     เจาของลิขสทิธิ์ไดจัดพิมพคําแปลงานของตนเปนภาษาไทยออกทําการโฆษณา ซึง่เม่ือพน
กําหนดสามปหลังจากที่ไดจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวครั้งสุดทายไมมีการจัดพิมพ คําแปลงานนัน้อีก และไมมี
สําเนาคําแปลงานดังกลาวในทองตลาด 
        การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
            (๑)     การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง หามมิใหอธิบดีมีคําสั่งอนุญาต หากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (๑) 
หรือ (๒) สิ้นสุดลงไมเกินหกเดือน 
            (๒)     ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการจัดทําคําแปล
หรือจัดพิมพคําแปลงานที่ไดรับอนุญาตดังกลาว และในกรณีที่ระยะเวลาในหนังสอือนุญาตยังไมสิ้นสุดลงหรือ
สิ้นสุดยังไมเกินหกเดือน หามมิใหอธิบดีอนุญาตใหบุคคลอ่ืนจัดทําคําแปลเปนภาษาไทยในงานลขิสิทธิเ์ดียวกนั
นั้นอีก 
            (๓)     หามมิใหผูไดรับอนุญาตโอนสิทธิที่ไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืน 
            (๔)     ถาเจาของลิขสิทธิ์หรือผูไดรับอนุญาตใหใชสทิธขิองเจาของลิขสทิธิ์แสดงตออธบิดีวาตนได
จัดทําคําแปลเปนภาษาไทย หรือจัดพิมพคําแปลงานดังกลาวเปนภาษาไทย โดยมีเน้ือหาเหมือนกันกับสิ่งพิมพ
ที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๕๕ และจําหนายสิ่งพิมพนั้นในราคาที่เหมาะสมโดยเปรียบเทยีบกบังานอื่นใน
ลักษณะเดียวกันที่จําหนายในประเทศไทย ใหอธิบดีมีคําสั่งวาหนังสอือนุญาตที่ออกใหแกผูไดรับอนุญาตเปนอัน
สิ้นสุดลง และแจงใหผูไดรับอนุญาตทราบถึงคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
           สําเนาสิ่งพิมพที่จัดทําหรือจัดพิมพขึ้นกอนที่อธิบดีมีคําสั่งใหหนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง ผูไดรับอนุญาตมี
สทิธิที่จะจําหนายสําเนาดังกลาวจนกวาจะหมดสิ้นไป 
            (๕)     หามมิใหผูไดรับอนุญาตสงออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสําเนาสิง่พิมพที่ไดรับอนุญาตใหจัด
แปล หรือจัดทําเปนภาษาไทยดังกลาว เวนแตจะเขาเงื่อนไขดังตอไปน้ี 
                (ก)     ผูรับที่อยูตางประเทศเปนบุคคลสัญชาติไทย 
                (ข)     สิ่งพิมพดังกลาวใชเพ่ือวัตถปุระสงคในการเรียน การสอน หรือ คนควา 
                (ค)     การสงสิ่งพิมพดังกลาวจะตองไมเปนไปเพื่อการคา และ 
                (ง)     ประเทศที่สิ่งพิมพถกูสงไปดังกลาวจะตองอนุญาตใหประเทศไทย สงหรือแจกจายสิ่งพิมพ
ดังกลาวในประเทศนั้น      
มาตรา ๕๕     เม่ือไดรับคาํขอตามมาตรา ๕๔ ใหอธิบดีดําเนินการใหมีการตกลงกันระหวางคูกรณีในเรื่อง
คาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลขิสิทธิ์ ในกรณีที่ตกลงกันไมได ใหอธิบดีเปนผูพิจารณามีคําสั่งกําหนด
คาตอบแทนทีเ่ปนธรรม โดยใหคํานึงถึงอัตราคาตอบแทนปกตใินธุรกิจประเภทนัน้ และอาจกําหนดเงื่อนไขการ
ใชลขิสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร 
                 เม่ือไดมีการกําหนดคาตอบแทนและเงื่อนไขการใชลิขสทิธิ์แลว ใหอธบิดีออกหนังสืออนุญาตใหแก
ผูขอใชลิขสทิธิ ์
                 คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คูกรณีอาจอุทธรณตอคณะกรรมการไดภายใน เกาสิบวันนบัแต
วันที่ไดรบัหนังสือแจงคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการลิขสิทธ์ิ



มาตรา ๕๖     ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการลิขสทิธิ"์ ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
พาณิชยเปนประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรฐัมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสิบสองคน ใน
จํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากผูแทนของสมาคมเจาของลขิสิทธิ์หรือสทิธิของนักแสดง และผูแทนของสมาคม
ผูใชงานลขิสทิธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเปนจํานวนไมนอยกวาหกคนเปนกรรมการ 
             คณะกรรมการจะแตงตั้งบุคคลใดเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการก็ได 
มาตรา ๕๗     กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตาํแหนงอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได 
             ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นใน
ระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูในตาํแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน หรือเปน
กรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 
มาตรา ๕๘    กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมือ่ 
        (๑)    ตาย 
        (๒)    ลาออก 
        (๓)     คณะรัฐมนตรใีหออก 
        (๔)     เปนบุคคลลมละลาย 
        (๕)     เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ หรือ 
        (๖)     ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรบัความผิดทีไ่ดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๕๙     การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมใหถือเสียง
ขางมาก 
              กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากนั ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข้าด 
มาตรา ๖๐     คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
        (๑)     ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรใีนการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี ้
        (๒)     วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕ 
        (๓)     สงเสริมหรือสนับสนุนสมาคมหรือองคกรของผูสรางสรรคหรือนักแสดงเกี่ยวกับการดําเนินการ 
เพ่ือจัดเก็บคาตอบแทนจากบุคคลอ่ืนที่ใชงานอันมีลิขสทิธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และการคุมครองหรือปกปอง
สิทธิหรือประโยชนอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี ้
        (๔)     พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่รฐัมนตรีมอบหมาย 
           ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหนํามาตรา ๕๙ มาใชบังคบัแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 
          ในการปฏิบตัิหนาที ่ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคล
ใดมาใหถอยคาํหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 



หมวด ๕ 
ลิขสิทธ์ิและสิทธิของนักแสดงระหวางประเทศ

มาตรา ๖๑    งานอันมีลิขสิทธิ์ของผูสรางสรรคและสิทธขิองนักแสดงของประเทศทีเ่ปนภาคีแหงอนุสัญญาวา
ดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
หรืองานอันมีลิขสิทธิข์ององคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยรวมเปนสมาชกิอยูดวย ยอมไดรับความ
คุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรฐัมนตรีมีอํานาจประกาศรายชื่อประเทศ ภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองลิขสทิธิ์ หรืออนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิของนักแสดงในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๖ 
คดีเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิและสิทธิของนักแสดง

มาตรา ๖๒     คดีเกี่ยวกบัลิขสิทธิ์หรือสทิธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะเปนคดีแพงหรือ
คดีอาญา ใหสันนิษฐานไวกอนวางานที่มีการฟองรองในคดีนั้น เปนงานอันมีลิขสทิธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตาม
พระราชบัญญัตินี้ และโจทกเปนเจาของลขิสิทธิ์หรือสทิธิของนักแสดงในงานดังกลาว เวนแตจําเลยจะโตแยงวา
ไมมีผูใดเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธขิองนักแสดง หรือโตแยงสิทธขิองโจทก 
        งานใดมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อของบุคคลใดที่อางวาตนเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธขิองนักแสดงแสดงไว 
ใหสันนิษฐานไวกอนวาบุคคลซึ่งเปนเจาของชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อน้ันเปนผูสรางสรรคหรือนักแสดง 
        งานใดไมมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไว หรือมีชื่อหรือสิ่งที่ใชแทนชื่อแสดงไว แตมิไดอางวาเปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ หรือสทิธขิองนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดที่ใชแทนชื่อของบุคคลอ่ืนซึ่งอางวาเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือ
ผูพิมพและผูโฆษณาแสดงไว ใหสันนษิฐานไวกอนวาบคุคลซึ่งเปนผูพิมพ ผูโฆษณา หรือผูพิมพและผูโฆษณา
นั้นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานนั้น 
มาตรา ๖๓     หามมิใหฟองคดีละเมิดลขิสิทธิ์หรือสทิธิของนักแสดงเมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันที่เจาของ
ลิขสิทธิ์หรือสทิธิของนักแสดงรูถึงการละเมิดและรูตวัผูกระทําละเมิด แตทั้งน้ีตองไมเกินสิบปนบัแตวันที่มีการ
ละเมิดลขิสิทธิห์รือสิทธิของนักแสดง 
มาตรา ๖๔    ในกรณีที่มีการละเมิดลขิสทิธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอํานาจสั่งใหผูละเมิดชดใชคาเสยีหาย
แกเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานงึถึงความรายแรงของความ
เสียหาย รวมทั้งการสูญเสยีประโยชน และคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสทิธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงดวย 
มาตรา ๖๕    ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจงวาบุคคลใดกระทําการหรือกําลังจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
อันเปน การละเมิดลิขสทิธิห์รือสิทธิของนักแสดงเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงอาจขอใหศาลมีคําสั่งให
บุคคลดังกลาวระงับหรือละเวนการกระทาํดังกลาวนั้นได คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไมตัดสิทธขิองเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือสทิธิของนักแสดงในการเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๖    ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนความผิดอันยอมความได 

หมวด ๗ 
พนักงานเจาหนาที่



มาตรา ๖๗     เพ่ือประโยชนในการปฏบิัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี 
        (๑)     เขาไปในอาคาร สถานที่ทําการ สถานที่ผลิต หรือสถานที่เก็บสินคาของบุคคลใดในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึน้ ถึงพระอาทติยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น หรือเขาไปในยานพาหนะ เพ่ือตรวจคน
สินคา หรือตรวจสอบเม่ือมีเหตุอันควรสงสยัวามีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ 
        (๒)     ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทาํความผิดเพือ่ประโยชนในการดําเนินคดี
ในกรณีมีเหตอัุนควร สงสัยวามีการกระทาํความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
        (๓)     สั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือใหสงบญัชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวา
ถอยคํา สมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการคนพบหรือใชเปนพยานหลกัฐานในการ
พิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินีใ้นการปฏิบตัิหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ใหผูซึ่งเกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๖๘     ในการปฏบิตัิหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตวัแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของบตัร
ประจําตวัพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รฐัมนตรีกําหนด 

หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๖๙    ผูใดกระทําการละเมิดลขิสทิธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท ถาการกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ่งเปนการกระทําเพือ่การคา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตัง้แตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแตหน่ึงแสน
บาทถึงแปดแสนบาทหรือทัง้จําทั้งปรับ 
มาตรา ๗๐ ผูใดกระทําการอันละเมิดลขิสิทธิต์ามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหน่ึงหม่ืนบาทถึงหน่ึง
แสนบาท ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพื่อการคา ผูกระทาํตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
สามเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหาหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๗๑     ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถใุด ๆ ตามที่คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๗๒     ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบตัิหนาทีต่ามมาตรา ๖๗ 
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือนหรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๗๓    ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เม่ือพนโทษแลวยังไมครบกําหนดหาป
กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีกตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวสําหรบัความผิดนั้น 
มาตรา ๗๔    ในกรณีที่นิตบิุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคน
ของนิติบคุคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิตบิคุคลนั้นได
กระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
มาตรา ๗๕     บรรดาสิ่งทีไ่ดทําขึ้นหรือนําเขามาในราชอาณาจักรอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ



นักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้และยังเปนกรรมสิทธิ์ของผูกระทําความผิดตามมาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหตก
เปนของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง สวนสิ่งที่ไดใชในการกระทําความผิดใหริบเสียทัง้สิ้น 
มาตรา ๗๖     คาปรับที่ไดชําระตามคําพิพากษาใหจายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสทิธิของนักแสดงเปนจํานวนกึ่ง
หน่ึง แตทั้งน้ีไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธขิองเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงที่จะฟองเรียก
คาเสียหายในทางแพงสําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาปรับที่เจาของลิขสิทธิ์หรือสทิธิของนักแสดงไดรับแลวน้ัน 
มาตรา ๗๗     ความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับได 

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๘     งานอันมีลิขสิทธิ์อยูแลวตามพระราชบญัญัติคุมครองวรรณกรรมและศลิปกรรม พุทธศักราช 
๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับใหไดรับความคุมครอง
ลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัตนิี้ 
        งานที่ไดจัดทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไมมีลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญตัิคุมครอง
วรรณกรรมและศลิปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ แตเปนงานที่ไดรับ
ความคุมครองลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญตัินี้ ใหไดรับความคุมครองลขิสิทธิต์ามพระราชบัญญัตนิี้ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติลขิสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ไดใชบังคบัมา เปนเวลานานแลว บทบญัญัติตาง ๆ จึงไมสอดคลองกับสถานการณทั้งภายในและภายนอก
ประเทศที่ไดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรมของ
ประเทศและระหวางประเทศ สมควรที่จะไดมีการปรับปรุง มาตรการคุมครองดานลิขสทิธิใ์หมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงดังกลาวและเพื่อสงเสริมใหมีการสรางสรรคงาน ในดานวรรณกรรม 
ศิลปกรรม และงานดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๕๙ ก วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 

 


