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พระราชบัญญัติ 
ลิขสิทธิ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให-ไว- ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป2นป3ท่ี ๔๙ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-าฯ 

ให-ประกาศว:า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว:าด-วยลิขสิทธิ์ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต:อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว:า “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับเม่ือพ-นกําหนดเก-าสิบวันนับแต:วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป2นต-นไป 
 
มาตรา ๓  ให-ยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู-สร-างสรรคD” หมายความว:า ผู-ทําหรือผู-ก:อให-เกิดงานสร-างสรรคDอย:างใดอย:างหนึ่ง

ท่ีเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ลิขสิทธิ์” หมายความว:า สิทธิแต:ผู-เดียวท่ีจะทําการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้

เก่ียวกับงานท่ีผู-สร-างสรรคDได-ทําข้ึน 
“วรรณกรรม” หมายความว:า งานนิพนธDท่ีทําข้ึนทุกชนิด เช:น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน 

สิ่งพิมพD ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจนD และให-หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรDด-วย 
“โปรแกรมคอมพิวเตอรD” หมายความว:า คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีนําไปใช-กับ

เครื่องคอมพิวเตอรD เพื่อให-เครื่องคอมพิวเตอรDทํางานหรือเพื่อให-ได-รับผลอย:างหนึ่งอย:างใด  ทั้งนี้ 
ไม:ว:าจะเป2นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรDในลักษณะใด 

“นาฏกรรม” หมายความว:า งานเก่ียวกับการรํา การเต-น การทําท:า หรือการแสดงท่ี
ประกอบข้ึนเป2นเรื่องราว และให-หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ-ด-วย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๑๑/ตอนท่ี ๕๙ ก/หน-า ๑/๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
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“ศิลปกรรม” หมายความว:า งานอันมีลักษณะอย:างหนึ่งอย:างใดหรือหลายอย:าง 
ดังต:อไปนี้ 

(๑) งานจิตรกรรม ได-แก: งานสร-างสรรคDรูปทรงที่ประกอบด-วยเส-น แสง สี หรือ
สิ่งอ่ืน อย:างใดอย:างหนึ่งหรือหลายอย:างรวมกัน ลงบนวัสดุอย:างเดียวหรือหลายอย:าง 

(๒) งานประติมากรรม ได-แก: งานสร-างสรรคDรูปทรงท่ีเก่ียวกับปริมาตรท่ีสัมผัสและ
จับต-องได- 

(๓) งานภาพพิมพD ได-แก: งานสร-างสรรคDภาพด-วยกรรมวิธีทางการพิมพD และ
หมายความรวมถึงแม:พิมพDหรือแบบพิมพDท่ีใช-ในการพิมพDด-วย 

(๔) งานสถาป5ตยกรรม ได-แก: งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร-าง งานออกแบบ
ตกแต:งภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร-าง หรือการสร-างสรรคD
หุ:นจําลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร-าง 

(๕) งานภาพถ:าย ได-แก: งานสร-างสรรคDภาพท่ีเกิดจากการใช-เครื่องมือบันทึกภาพ
โดยให-แสงผ:านเลนซDไปยังฟNลDมหรือกระจก และล-างด-วยน้ํายาซ่ึงมีสูตรเฉพาะ หรือด-วยกรรมวิธีใด ๆ 
อันทําให-เกิดภาพข้ึน หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย:างอ่ืน 

(๖) งานภาพประกอบ แผนท่ี โครงสร-าง ภาพร:าง หรืองานสร-างสรรคDรูปทรงสามมิติ
อันเก่ียวกับภูมิศาสตรD ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตรD 

(๗) งานศิลปประยุกตD ได-แก: งานท่ีนําเอางานตาม (๑) ถึง (๖) อย:างใดอย:างหนึ่งหรือ
หลายอย:างรวมกันไปใช-ประโยชนDอย:างอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค:าของตัวงานดังกล:าวนั้น 
เช:น นําไปใช-สอย นําไปตกแต:งวัสดุหรือสิ่งของอันเป2นเครื่องใช-หรือนําไปใช-เพ่ือประโยชนDทางการค-า 

ท้ังนี้ ไม:ว:างานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณค:าทางศิลปะหรือไม: และให-หมายความ
รวมถึงภาพถ:ายและแผนผังของงานดังกล:าวด-วย 

“ดนตรีกรรม” หมายความว:า งานเก่ียวกับเพลงที่แต:งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร-อง
ไม:ว:าจะมีทํานองและคําร-องหรือมีทํานองอย:างเดียว และให-หมายความรวมถึงโน-ตเพลงหรือแผนภูมิ
เพลงท่ีได-แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล-ว 

“โสตทัศนวัสดุ” หมายความว:า งานอันประกอบด-วยลําดับของภาพโดยบันทึกลงใน
วัสดุไม:ว:าจะมีลักษณะอย:างใด อันสามารถท่ีจะนํามาเล:นซํ้าได-อีก โดยใช-เครื่องมือท่ีจําเป2นสําหรับการ
ใช-วัสดุนั้น และให-หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด-วย ถ-ามี 

“ภาพยนตรD” หมายความว:า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด-วยลําดับของภาพ ซ่ึง
สามารถนําออกฉายต:อเนื่องได-อย:างภาพยนตรDหรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอ่ืน เพ่ือนําออกฉาย
ต:อเนื่องได-อย:างภาพยนตรD และให-หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรDนั้นด-วย ถ-ามี 

“สิ่งบันทึกเสียง” หมายความว:า งานอันประกอบด-วยลําดับของเสียงดนตรี เสียง
การแสดง หรือเสียงอ่ืนใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม:ว:าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถท่ีจะนํามาเล:นซํ้าได-
อีกโดยใช-เครื่องมือท่ีจําเป2นสําหรับการใช-วัสดุนั้น แต:ท้ังนี้มิให-หมายความรวมถึงเสียงประกอบ
ภาพยนตรDหรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย:างอ่ืน 

“นักแสดง” หมายความว:า ผู-แสดง นักดนตรี นักร-อง นักเต-น นักรํา และผู-ซ่ึงแสดง
ท:าทาง ร-อง กล:าว พากยD แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“งานแพร:เสียงแพร:ภาพ” หมายความว:า งานท่ีนําออกสู:สาธารณชนโดยการแพร:
เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร:เสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศนD หรือโดยวิธีอย:างอ่ืนอัน
คล-ายคลึงกัน 

“ทําซํ้า” หมายความรวมถึง คัดลอกไม:ว:าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทําสําเนา 
ทําแม:พิมพD บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต-นฉบับ จากสําเนา หรือจากการ
โฆษณาในส:วนอันเป2นสาระสําคัญ  ท้ังนี้ ไม:ว:าท้ังหมดหรือบางส:วน สําหรับในส:วนท่ีเก่ียวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอรDให-หมายความถึง คัดลอกหรือทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรDจากสื่อบันทึกใด ไม:ว:าด-วย
วิธีใด ๆ ในส:วนอันเป2นสาระสําคัญ โดยไม:มีลักษณะเป2นการจัดทํางานข้ึนใหม:  ท้ังนี้ ไม:ว:าท้ังหมดหรือ
บางส:วน 

“ดัดแปลง” หมายความว:า ทําซํ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม: ปรับปรุงแก-ไขเพ่ิมเติม หรือ
จําลองงานต-นฉบับในส:วนอันเป2นสาระสําคัญโดยไม:มีลักษณะเป2นการจัดทํางานข้ึนใหม:  ท้ังนี้ ไม:ว:า
ท้ังหมดหรือบางส:วน 

(๑) ในส:วนท่ีเก่ียวกับวรรณกรรม ให-หมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูป
วรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลําดับใหม: 

(๒) ในส:วนท่ีเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรD ให-หมายความรวมถึง ทําซํ้าโดยเปลี่ยน
รูปใหม: ปรับปรุง แก-ไขเพ่ิมเติมโปรแกรมคอมพิวเตอรDในส:วนอันเป2นสาระสําคัญ โดยไม:มีลักษณะเป2น
การจัดทําข้ึนใหม: 

(๓) ในส:วนท่ีเก่ียวกับนาฏกรรม ให-หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานท่ีมิใช:นาฏกรรมให-
เป2นนาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรมให-เป2นงานท่ีมิใช:นาฏกรรม  ท้ังนี้ ไม:ว:าในภาษาเดิมหรือต:าง
ภาษากัน 

(๔) ในส:วนท่ีเก่ียวกับศิลปกรรม ให-หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานท่ีเป2นรูปสองมิติ
หรือสามมิติ ให-เป2นรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทําหุ:นจําลองจากงานต-นฉบับ 

(๕) ในส:วนท่ีเก่ียวกับดนตรีกรรม ให-หมายความรวมถึง จัดลําดับเรียบเรียงเสียง
ประสานหรือเปลี่ยนคําร-องหรือทํานองใหม: 

“เผยแพร:ต:อสาธารณชน” หมายความว:า ทําให-ปรากฏต:อสาธารณชน โดยการแสดง 
การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทําให-ปรากฏด-วยเสียงและหรือภาพ การก:อสร-าง การจําหน:าย 
หรือโดยวิธีอ่ืนใดซ่ึงงานท่ีได-จัดทําข้ึน 

“การโฆษณา” หมายความว:า การนําสําเนาจําลองของงานไม:ว:าในรูปหรือลักษณะ
อย:างใดท่ีทําข้ึนโดยความยินยอมของผู-สร-างสรรคDออกจําหน:าย โดยสําเนาจําลองนั้นมีปรากฏต:อ
สาธารณชนเป2นจํานวนมากพอสมควรตามสภาพของงานนั้น แต:ท้ังนี้ไม:หมายความรวมถึง การแสดง
หรือการทําให-ปรากฏซ่ึงนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตรD การบรรยายหรือการปาฐกถา ซ่ึง
วรรณกรรม การแพร:เสียงแพร:ภาพเก่ียวกับงานใด การนําศิลปกรรมออกแสดงและการก:อสร-างงาน
สถาป5ตยกรรม 

“ข-อมูลการบริหารสิทธิ”๒ หมายความว:า ข-อมูลท่ีบ:งชี้ถึงผู-สร-างสรรคD งานสร-างสรรคD 
นักแสดง การแสดง เจ-าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเง่ือนไขการใช-งานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจน

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว:า “ข-อมูลการบริหารสิทธิ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตัวเลขหรือรหัสแทนข-อมูลดังกล:าว โดยข-อมูลเช:นว:านี้ติดอยู:หรือปรากฏเก่ียวข-องกับงานอันมีลิขสิทธิ์
หรือสิ่งบันทึกการแสดง 

“มาตรการทางเทคโนโลยี”๓ หมายความว:า เทคโนโลยีท่ีออกแบบมาเพ่ือปSองกันการ
ทําซํ้าหรือควบคุมการเข-าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดง โดยเทคโนโลยีเช:นว:านี้ได-นํามาใช-
กับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดงนั้นอย:างมีประสิทธิภาพ 

“การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี”๔ หมายความว:า การกระทําด-วยประการใด ๆ 
ท่ีทําให-มาตรการทางเทคโนโลยีไม:เกิดผล 

“พนักงานเจ-าหน-าท่ี” หมายความว:า ผู- ซ่ึงรัฐมนตรีแต:งต้ังให-ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว:า อธิบดีกรมทรัพยDสินทางป5ญญา และให-หมายความรวมถึง
ผู-ซ่ึงอธิบดีกรมทรัพยDสินทางป5ญญามอบหมายด-วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว:า คณะกรรมการลิขสิทธิ์ 
“รัฐมนตรี” หมายความว:า รัฐมนตรีผู-รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให-รัฐมนตรีว:าการกระทรวงพาณิชยDรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ให-มีอํานาจแต:งต้ังพนักงานเจ-าหน-าท่ี กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือได-ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วให-ใช-บังคับได- 

 
หมวด ๑ 
ลิขสิทธิ์ 

   
 

ส:วนท่ี ๑ 
งานอันมีลิขสิทธิ์ 
   

 
มาตรา ๖  งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได-แก:งานสร-างสรรคDประเภท

วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตรD สิ่งบันทึกเสียง งานแพร:เสียง
แพร:ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตรD หรือแผนกศิลปะ ของผู-สร-างสรรคDไม:ว:า
งานดังกล:าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย:างใด 

การคุ-มครองลิขสิทธิ์ไม:คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือ
วิธีใช-หรือทํางาน หรือแนวความคิด หลักการ การค-นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรD หรือ
คณิตศาสตรD 

 
                                                 

๓ มาตรา ๔ นิยามคําว:า “มาตรการทางเทคโนโลยี” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔ มาตรา ๔ นิยามคําว:า “การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗  สิ่งต:อไปนี้ไม:ถือว:าเป2นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) ข:าวประจําวัน และข-อเท็จจริงต:าง ๆ ท่ีมีลักษณะเป2นเพียงข:าวสารอันมิใช:งานใน

แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตรD หรือแผนกศิลปะ 
(๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 
(๓) ระเบียบ ข-อบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือโต-ตอบของกระทรวง 

ทบวง กรม หรือหน:วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท-องถ่ิน 
(๔) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 
(๕) คําแปลและการรวบรวมสิ่งต:าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ท่ีกระทรวง ทบวง กรม หรือ

หน:วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท-องถ่ินจัดทําข้ึน 
 

ส:วนท่ี ๒ 
การได-มาซ่ึงลิขสิทธิ์ 
   

 
มาตรา ๘  ให-ผู-สร-างสรรคDเป2นผู-มีลิขสิทธิ์ในงานท่ีตนได-สร-างสรรคDข้ึนภายใต-เง่ือนไข

ดังต:อไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ียังไม:ได-มีการโฆษณางาน ผู-สร-างสรรคDต-องเป2นผู-มีสัญชาติไทยหรืออยู:

ในราชอาณาจักรหรือเป2นผู-มีสัญชาติหรืออยู:ในประเทศท่ีเป2นภาคีแห:งอนุสัญญาว:าด-วยการคุ-มครอง
ลิขสิทธิ์ซ่ึงประเทศไทยเป2นภาคีอยู:ด-วย ตลอดระยะเวลาหรือเป2นส:วนใหญ:ในการสร-างสรรคDงานนั้น 

(๒) ในกรณีท่ีได-มีการโฆษณางานแล-ว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกได-กระทําข้ึนใน
ราชอาณาจักรหรือในประเทศท่ีเป2นภาคีแห:งอนุสัญญาว:าด-วยการคุ-มครองลิขสิทธิ์ซ่ึงประเทศไทยเป2น
ภาคีอยู:ด-วย หรือในกรณีท่ีการโฆษณาครั้งแรกได-กระทํานอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอ่ืนท่ีไม:เป2น
ภาคีแห:งอนุสัญญาว:าด-วยการคุ-มครองลิขสิทธิ์ซ่ึงประเทศไทยเป2นภาคีอยู:ด-วย หากได-มีการโฆษณางาน
ดังกล:าวในราชอาณาจักรหรือในประเทศท่ีเป2นภาคีแห:งอนุสัญญาว:าด-วยการคุ-มครองลิขสิทธิ์ ซ่ึง
ประเทศไทยเป2นภาคีอยู:ด-วยภายในสามสิบวันนับแต:วันท่ีได-มีการโฆษณาครั้งแรก หรือผู-สร-างสรรคD
เป2นผู-มีลักษณะตามท่ีกําหนดไว-ใน (๑) ในขณะท่ีมีการโฆษณางานครั้งแรก 

ในกรณีที่ผู -สร-างสรรคDต-องเป2นผู-มีสัญชาติไทย ถ-าผู-สร-างสรรคDเป2นนิติบุคคล 
นิติบุคคลนั้นต-องเป2นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

 
มาตรา ๙  งานท่ีผู-สร-างสรรคDได-สร-างสรรคDข้ึนในฐานะพนักงานหรือลูกจ-าง ถ-ามิได-

ทําเป2นหนังสือตกลงกันไว-เป2นอย:างอ่ืน ให-ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป2นของผู-สร-างสรรคD แต:นายจ-างมีสิทธินํา
งานนั้นออกเผยแพร:ต:อสาธารณชนได-ตามท่ีเป2นวัตถุประสงคDแห:งการจ-างแรงงานนั้น 

 
มาตรา ๑๐  งานท่ีผู-สร-างสรรคDได-สร-างสรรคDข้ึนโดยการรับจ-างบุคคลอ่ืน ให-ผู-ว:าจ-าง

เป2นผู-มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว-นแต:ผู-สร-างสรรคDและผู-ว:าจ-างจะได-ตกลงกันไว-เป2นอย:างอ่ืน 
 
มาตรา ๑๑  งานใดมีลักษณะเป2นการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

นี้โดยได-รับอนุญาตจากเจ-าของลิขสิทธิ์ ให-ผู- ท่ีได-ดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานท่ีได-ดัดแปลงตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัตินี้  แต:ท้ังนี้ ไม:กระทบกระเทือนสิทธิของเจ-าของลิขสิทธิ์ท่ีมีอยู:ในงานของผู-สร-างสรรคD
เดิมท่ีถูกดัดแปลง 

 
มาตรา ๑๒  งานใดมีลักษณะเป2นการนําเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มารวบรวมหรือประกอบเข-ากันโดยได-รับอนุญาตจากเจ-าของลิขสิทธิ์ หรือเป2นการนําเอาข-อมูล
หรือสิ่งอื่นใดซ่ึงสามารถอ:านหรือถ:ายทอดได-โดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณDอ่ืนใดมารวบรวมหรือ
ประกอบเข-ากัน หากผู-ท่ีได-รวบรวมหรือประกอบเข-ากันได-รวบรวมหรือประกอบเข-ากันซ่ึงงานดังกล:าว
ข้ึนโดยการคัดเลือกหรือจัดลําดับในลักษณะซ่ึงมิได-ลอกเลียนงานของบุคคลอ่ืน ให-ผู-ท่ีได-รวบรวมหรือ
ประกอบเข-ากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานท่ีได-รวบรวมหรือประกอบเข-ากันตามพระราชบัญญัตินี้  แต:ท้ังนี้ 
ไม:กระทบกระเทือนสิทธิของเจ-าของลิขสิทธิ์ท่ีมีอยู:ในงาน หรือข-อมูลหรือสิ่งอ่ืนใด ของผู-สร-างสรรคD
เดิมท่ีถูกนํามารวบรวมหรือประกอบเข-ากัน 

 
มาตรา ๑๓  ให-นํามาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช-บังคับแก:การมีลิขสิทธิ์

ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  กระทรวง ทบวง กรม หรือหน:วยงานอ่ืนใดของรัฐหรือของท-องถ่ินย:อม

มีลิขสิทธิ์ในงานท่ีได-สร-างสรรคDข้ึนโดยการจ-างหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตน เว-นแต:จะได-
ตกลงกันไว-เป2นอย:างอ่ืนเป2นลายลักษณDอักษร 

 
ส:วนท่ี ๓ 

การคุ-มครองลิขสิทธิ์ 
   

 
มาตรา ๑๕  ภายใต-บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจ-าของลิขสิทธิ์

ย:อมมีสิทธิแต:ผู-เดียวดังต:อไปนี้ 
(๑) ทําซํ้าหรือดัดแปลง 
(๒) เผยแพร:ต:อสาธารณชน 
(๓) ให-เช:าต-นฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอรD โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตรD 

และสิ่งบันทึกเสียง 
(๔) ให-ประโยชนDอันเกิดจากลิขสิทธิ์แก:ผู-อ่ืน 
(๕) อนุญาตให-ผู-อ่ืนใช-สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนดเง่ือนไขอย:างใด

หรือไม:ก็ได- แต:เง่ือนไขดังกล:าวจะกําหนดในลักษณะท่ีเป2นการจํากัดการแข:งขันโดยไม:เป2นธรรมไม:ได- 
การพิจารณาว:าเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเป2นการจํากัดการแข:งขันโดยไม:เป2น

ธรรมหรือไม: ให-เป2นไปตามหลักเกณฑD วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีเจ-าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ได-อนุญาตให-ผู-ใดใช-สิทธิ

ตามมาตรา ๑๕ (๕) ย:อมไม:ตัดสิทธิของเจ-าของลิขสิทธิ์ท่ีจะอนุญาตให-ผู-อ่ืนใช-สิทธินั้นได-ด-วย เว-นแต:ใน
หนังสืออนุญาตได-ระบุเป2นข-อห-ามไว- 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๗  ลิขสิทธิ์นั้นย:อมโอนให-แก:กันได- 
เจ-าของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนท้ังหมดหรือแต:บางส:วนให-แก:บุคคลอ่ืนได- 

และจะโอนให-โดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแห:งการคุ-มครองลิขสิทธิ์ก็ได- 
การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซ่ึงมิใช:ทางมรดกต-องทําเป2นหนังสือลงลายมือชื่อผู-โอน

และผู-รับโอน ถ-าไม:ได-กําหนดระยะเวลาไว-ในสัญญาโอน ให-ถือว:าเป2นการโอนมีกําหนดระยะเวลาสิบป3 
 
มาตรา ๑๘  ผู-สร-างสรรคDงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิท่ีจะแสดงว:า

ตนเป2นผู-สร-างสรรคDงานดังกล:าว และมีสิทธิท่ีจะห-ามมิให-ผู-รับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน 
ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดยประการอ่ืนใดแก:งานนั้นจนเกิดความเสียหายต:อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณ
ของผู-สร-างสรรคD และเม่ือผู-สร-างสรรคDถึงแก:ความตายทายาทของผู-สร-างสรรคDมีสิทธิท่ีจะฟSองร-อง
บังคับตามสิทธิดังกล:าวได-ตลอดอายุแห:งการคุ-มครองลิขสิทธิ์  ท้ังนี้ เว-นแต:จะได-ตกลงกันไว-เป2นอย:าง
อ่ืนเป2นลายลักษณDอักษร 

 
ส:วนท่ี ๔ 

อายุแห:งการคุ-มครองลิขสิทธิ์ 
   

 
มาตรา ๑๙  ภายใต-บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

ให-มีอยู:ตลอดอายุของผู-สร-างสรรคD และมีอยู:ต:อไปอีกเป2นเวลาห-าสิบป3 นับแต:ผู-สร-างสรรคDถึงแก:ความ
ตาย 

ในกรณีท่ีมีผู-สร-างสรรคDร:วม ลิขสิทธิ์ ในงานดังกล:าวให-มีอยู:ตลอดอายุของผู-
สร-างสรรคDร:วม และมีอยู:ต:อไปอีกเป2นเวลาห-าสิบป3นับแต:ผู-สร-างสรรคDร:วมคนสุดท-ายถึงแก:ความตาย 

ถ-าผู-สร-างสรรคDหรือผู-สร-างสรรคDร:วมทุกคนถึงแก:ความตายก:อนท่ีได-มีการโฆษณางาน
นั้น ให-ลิขสิทธิ์ดังกล:าวมีอายุห-าสิบป3นับแต:ได-มีการโฆษณาเป2นครั้งแรก 

ในกรณีท่ีผู-สร-างสรรคDเป2นนิติบุคคล ให-ลิขสิทธิ์มีอายุห-าสิบป3นับแต:ผู-สร-างสรรคDได-
สร-างสรรคDข้ึน แต:ถ-าได-มีการโฆษณางานนั้นในระหว:างระยะเวลาดังกล:าว ให-ลิขสิทธิ์มีอายุห-าสิบป3นับ
แต:ได-มีการโฆษณาเป2นครั้งแรก 

 
มาตรา ๒๐  งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ท่ีได-สร-างสรรคD ข้ึนโดยผู-

สร-างสรรคDใช-นามแฝงหรือไม:ปรากฏชื่อผู-สร-างสรรคD ให-ลิขสิทธิ์มีอายุห-าสิบป3นับแต:ได-สร-างสรรคDงาน
นั้นข้ึน แต:ถ-าได-มีการโฆษณางานนั้นในระหว:างระยะเวลาดังกล:าว ให-ลิขสิทธิ์มีอายุห-าสิบป3นับแต:ได-มี
การโฆษณาเป2นครั้งแรก 

ในกรณีท่ีรู-ตัวผู-สร-างสรรคD ให-นํามาตรา ๑๙ มาใช-บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๑  ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ:าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตรD สิ่งบันทึกเสียงหรือ

งานแพร:เสียงแพร:ภาพให-มีอายุห-าสิบป3นับแต:ได-สร-างสรรคDงานนั้นข้ึน แต:ถ-าได-มีการโฆษณางานนั้นใน
ระหว:างระยะเวลาดังกล:าว ให-ลิขสิทธิ์มีอายุห-าสิบป3นับแต:ได-มีการโฆษณาเป2นครั้งแรก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๒  ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกตDให-มีอายุยี่สิบห-าป3นับแต:ได-สร-างสรรคDงาน

นั้นข้ึน แต:ถ-าได-มีการโฆษณางานนั้นในระหว:างระยะเวลาดังกล:าว ให-ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห-าป3นับแต:ได-มี
การโฆษณาเป2นครั้งแรก 

 
มาตรา ๒๓  ลิขสิทธิ์ในงานท่ีได-สร-างสรรคDข้ึนโดยการจ-างหรือตามคําสั่งหรือในความ

ควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให-มีอายุห-าสิบป3นับแต:ได-สร-างสรรคDงานนั้นข้ึน แต:ถ-าได-มีการโฆษณางานนั้น
ในระหว:างระยะเวลาดังกล:าว ให-ลิขสิทธิ์มีอายุห-าสิบป3นับแต:ได-มีการโฆษณาเป2นครั้งแรก 

 
มาตรา ๒๔  การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 

หรือมาตรา ๒๓ อันเป2นการเริ่มนับอายุแห:งการคุ-มครองลิขสิทธิ์ หมายความถึง การนํางานออกทําการ
โฆษณาโดยความยินยอมของเจ-าของลิขสิทธิ์ 

 
มาตรา ๒๕  เม่ืออายุแห:งการคุ-มครองลิขสิทธิ์ครบกําหนดในป3ใด ถ-าวันครบกําหนด

อายุแห:งการคุ-มครองลิขสิทธิ์ไม:ตรงกับวันสิ้นป3ปฏิทิน หรือในกรณีท่ีไม:อาจทราบวันครบกําหนดอายุ
แห:งการคุ-มครองลิขสิทธิ์ท่ีแน:นอน ให-ลิขสิทธิ์ยังคงมีอยู:ต:อไปจนถึงวันสิ้นป3ปฏิทินของป3นั้น 

 
มาตรา ๒๖  การนํางานอันมีลิขสิทธิ์ออกทําการโฆษณาภายหลังจากท่ีอายุแห:งการ

คุ-มครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงไม:ก:อให-เกิดลิขสิทธิ์ในงานนั้น ๆ ข้ึนใหม: 
 

ส:วนท่ี ๕ 
การละเมิดลิขสิทธิ์ 
   

 
มาตรา ๒๗  การกระทําอย:างใดอย:างหนึ่งแก:งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยไม:ได-รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ-าได-กระทําดังต:อไปนี้ 
(๑) ทําซํ้าหรือดัดแปลง 
(๒) เผยแพร:ต:อสาธารณชน 
 
มาตรา ๒๘  การกระทําอย:างใดอย:างหนึ่งแก:โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตรD หรือสิ่ง

บันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม:ได-รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕)  ท้ังนี้ ไม:ว:าใน
ส:วนท่ีเป2นเสียงและหรือภาพ ให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ-าได-กระทําดังต:อไปนี้ 

(๑) ทําซํ้าหรือดัดแปลง 
(๒) เผยแพร:ต:อสาธารณชน 
(๓) ให-เช:าต-นฉบับหรือสําเนางานดังกล:าว 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๘/๑๕  การทําซํ้าโดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือท้ังเสียงและภาพจาก
ภาพยนตรDอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ในโรงภาพยนตรDตามกฎหมายว:าด-วยภาพยนตรD
และวีดิทัศนD ไม:ว:าท้ังหมดหรือแต:บางส:วนโดยไม:ได-รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ในระหว:างการฉาย
ในโรงภาพยนตรD ให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ และมิให-นํามาตรา ๓๒ วรรคสอง (๒) มาใช-บังคับ 

 
มาตรา ๒๙  การกระทําอย:างใดอย:างหนึ่งแก:งานแพร:เสียงแพร:ภาพอันมีลิขสิทธิ์ตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยไม:ได-รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ-าได-กระทํา
ดังต:อไปนี้ 

(๑) จัดทําโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตรD สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร:เสียงแพร:ภาพ  ท้ังนี้ 
ไม:ว:าท้ังหมดหรือบางส:วน 

(๒) แพร:เสียงแพร:ภาพซํ้า  ท้ังนี้ ไม:ว:าท้ังหมดหรือบางส:วน 
(๓) จัดให-ประชาชนฟ5งและหรือชมงานแพร:เสียงแพร:ภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือ

ผลประโยชนDอย:างอ่ืนในทางการค-า 
 
มาตรา ๓๐  การกระทําอย:างใดอย:างหนึ่งแก:โปรแกรมคอมพิวเตอรDอันมีลิขสิทธิ์ตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยไม:ได-รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ-าได-กระทํา
ดังต:อไปนี้ 

(๑) ทําซํ้าหรือดัดแปลง 
(๒) เผยแพร:ต:อสาธารณชน 
(๓) ให-เช:าต-นฉบับหรือสําเนางานดังกล:าว 
 
มาตรา ๓๑  ผู-ใดรู-อยู:แล-วหรือมีเหตุอันควรรู-ว:างานใดได-ทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของ

ผู-อ่ืน กระทําอย:างใดอย:างหนึ่งแก:งานนั้นเพ่ือหากําไร ให-ถือว:าผู-นั้นกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ-าได-
กระทําดังต:อไปนี้ 

(๑) ขาย มีไว-เพ่ือขาย เสนอขาย ให-เช:า เสนอให-เช:า ให-เช:าซ้ือ หรือเสนอให-เช:าซ้ือ 
(๒) เผยแพร:ต:อสาธารณชน 
(๓) แจกจ:ายในลักษณะท่ีอาจก:อให-เกิดความเสียหายแก:เจ-าของลิขสิทธิ์ 
(๔) นําหรือสั่งเข-ามาในราชอาณาจักร 

 
ส:วนท่ี ๖ 

ข-อยกเว-นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
   

 
มาตรา ๓๒  การกระทําแก:งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

หากไม:ขัดต:อการแสวงหาประโยชนDจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ-าของลิขสิทธิ์และไม:

                                                 
๕ มาตรา ๒๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด-วยกฎหมายของเจ-าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให-ถือว:าเป2นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

ภายใต-บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทําอย:างใดอย:างหนึ่งแก:งานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ-าได-กระทําดังต:อไปนี้ 

(๑) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช:การกระทําเพ่ือหากําไร 
(๒) ใช-เพ่ือประโยชนDของตนเอง หรือเพ่ือประโยชนDของตนเองและบุคคลอ่ืนใน

ครอบครัวหรือญาติสนิท 
(๓) ติชม วิจารณD หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรู-ถึงความเป2นเจ-าของลิขสิทธิ์ใน

งานนั้น 
(๔) เสนอรายงานข:าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู-ถึงความเป2นเจ-าของลิขสิทธิ์ใน

งานนั้น 
(๕) ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําให-ปรากฏ เพ่ือประโยชนDในการพิจารณา

ของศาลหรือเจ-าพนักงานซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล:าว 
(๖) ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําให-ปรากฏโดยผู-สอน เพ่ือประโยชนDในการ

สอนของตน อันมิใช:การกระทําเพ่ือหากําไร 
(๗) ทําซํ้า ดัดแปลงบางส:วนของงาน หรือตัดทอนหรือทําบทสรุปโดยผู-สอนหรือ

สถาบันศึกษา เพ่ือแจกจ:ายหรือจําหน:ายแก:ผู-เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา  ท้ังนี้ ต-องไม:เป2น
การกระทําเพ่ือหากําไร 

(๘) นํางานนั้นมาใช-เป2นส:วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
(๙)๖ ทําซํ้า หรือดัดแปลง เพ่ือประโยชนDของคนพิการท่ีไม:สามารถเข-าถึงงานอันมี

ลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจากความบกพร:องทางการเห็น การได-ยิน สติป5ญญา หรือการเรียนรู- หรือความ
บกพร:องอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยต-องไม:เป2นการกระทําเพ่ือหากําไร  ท้ังนี้ รูปแบบของ
การทําซํ้าหรือดัดแปลงตามความจําเป2นของคนพิการ และองคDกรผู-จัดทํา รวมท้ังหลักเกณฑDและ
วิธีการดําเนินการเพ่ือทําซํ้าหรือดัดแปลงให-เป2นไปตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๒/๑๗  การจําหน:ายต-นฉบับหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยผู-ได-มาซ่ึง

กรรมสิทธิ์ในต-นฉบับหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นโดยชอบด-วยกฎหมาย มิให-ถือว:าเป2นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ 

 
มาตรา ๓๒/๒๘  การกระทําแก:งานอันมีลิขสิทธิ์ท่ีทําหรือได-มาโดยชอบด-วยกฎหมาย

ในระบบคอมพิวเตอรDท่ีมีลักษณะเป2นการทําซํ้าท่ีจําเป2นต-องมีสําหรับการนําสําเนามาใช-เพ่ือให-อุปกรณD
ท่ีใช-ในระบบคอมพิวเตอรD หรือกระบวนการส:งงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอรDทํางานได-
ตามปกติ มิให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 

                                                 
๖ มาตรา ๓๒ วรรคสอง (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗ มาตรา ๓๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘ มาตรา ๓๒/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๒/๓๙  ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อได-ว:ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบ
คอมพิวเตอรDของผู-ให-บริการ เจ-าของลิขสิทธิ์อาจยื่นคําร-องต:อศาลเพ่ือมีคําสั่งให-ผู-ให-บริการระงับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์นั้น 

เพ่ือประโยชนDแห:งมาตรานี้ ผู-ให-บริการ หมายความว:า 
(๑) ผู-ให-บริการแก:บุคคลอ่ืนในการเข-าสู:อินเทอรDเน็ต หรือให-สามารถติดต:อถึงกันโดย

ประการอ่ืนโดยผ:านทางระบบคอมพิวเตอรD  ท้ังนี้ ไม:ว:าจะเป2นการให-บริการในนามของตนเองหรือใน
นามหรือเพ่ือประโยชนDของบุคคลอ่ืน 

(๒) ผู-ให-บริการเก็บรักษาข-อมูลคอมพิวเตอรDเพ่ือประโยชนDของบุคคลอ่ืน 
คําร-องตามวรรคหนึ่ง ต-องมีรายละเอียดโดยชัดแจ-งซ่ึงข-อมูล หลักฐาน และคําขอ

บังคับ ดังต:อไปนี้ 
(๑) ชื่อและท่ีอยู:ของผู-ให-บริการ 
(๒) งานอันมีลิขสิทธิ์ท่ีอ-างว:าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๓) งานท่ีอ-างว:าได-ทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๔) กระบวนการสืบทราบ วันและเวลาท่ีพบการกระทํา และการกระทําหรือ

พฤติการณD ตลอดท้ังหลักฐานเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๕) ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีอ-างว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๖) คําขอบังคับให-ผู-ให-บริการนํางานท่ีทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบ

คอมพิวเตอรDของผู-ให-บริการ หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ด-วยวิธีอ่ืนใด 
เม่ือศาลได-รับคําร-องตามวรรคหนึ่ง ให-ศาลทําการไต:สวน หากศาลเห็นว:าคําร-องมี

รายละเอียดครบถ-วนตามวรรคสาม และมีเหตุจําเป2นท่ีศาลสมควรจะมีคําสั่งอนุญาตตามคําร-องนั้น ให-
ศาลมีคําสั่งให-ผู-ให-บริการระงับการกระทําท่ีอ-างว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือนํางานท่ีอ-างว:าได-ทําข้ึน
โดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอรDของผู-ให-บริการตามระยะเวลาท่ีศาลกําหนด โดยคําสั่ง
ศาลให-บังคับผู-ให-บริการได-ทันที แล-วแจ-งคําสั่งนั้นให-ผู-ให-บริการทราบโดยไม:ชักช-า  ในกรณีเช:นนี้ ให-
เจ-าของลิขสิทธิ์ดําเนินคดีต:อผู-กระทําละเมิดลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาท่ีศาลมีคําสั่งให-ระงับการกระทํา
ท่ีอ-างว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์  หรือนํางานท่ีอ-างว:าได-ทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบ
คอมพิวเตอรD 

ในกรณีที่ผู -ให-บริการมิใช:ผู -ควบคุม ริเริ ่ม หรือสั ่งการให-มีการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ระบบคอมพิวเตอรDของผู-ให-บริการ และผู-ให-บริการนั้นได-ดําเนินการตามคําสั่งศาลตามวรรคสี่แล-ว 
ผู-ให-บริการไม:ต-องรับผิดเก่ียวกับการกระทําท่ีอ-างว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ท่ีเกิดข้ึนก:อนศาลมีคําสั่ง
และหลังจากคําสั่งศาลเป2นอันสิ้นผลแล-ว 

ผู-ให-บริการไม:ต-องรับผิดต:อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามคําสั่ง
ศาลตามวรรคสี่ 

 
มาตรา ๓๓  การกล:าว คัด ลอก เลียน หรืออ-างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงาน

อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรู-ถึงความเป2นเจ-าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิให-ถือว:าเป2น
การละเมิดลิขสิทธิ์ ถ-าได-ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

                                                 
๙ มาตรา ๓๒/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๔  การทําซํ้าโดยบรรณารักษDของห-องสมุดซ่ึงงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม

พระราชบัญญัตินี้ มิให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์หากการทําซํ้านั้นมิได-มีวัตถุประสงคDเพ่ือหากําไร 
และได-ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต:อไปนี้ 

(๑) การทําซํ้าเพ่ือใช-ในห-องสมุดหรือให-แก:ห-องสมุดอ่ืน 
(๒) การทําซํ้างานบางตอนตามสมควรให-แก:บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนDในการวิจัยหรือ

การศึกษา 
 
มาตรา ๓๕  การกระทําแก:โปรแกรมคอมพิวเตอรDอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มิให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากไม:มีวัตถุประสงคDเพ่ือหากําไร และได-ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ 
วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต:อไปนี้ 

(๑) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรDนั้น 
(๒) ใช-เพ่ือประโยชนDของเจ-าของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรDนั้น 
(๓) ติชม วิจารณD หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรู-ถึงความเป2นเจ-าของลิขสิทธิ์ใน

โปรแกรมคอมพิวเตอรDนั้น 
(๔) เสนอรายงานข:าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู-ถึงความเป2นเจ-าของลิขสิทธิ์ใน

โปรแกรมคอมพิวเตอรDนั้น 
(๕) ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรDในจํานวนท่ีสมควรโดยบุคคลผู-ซ่ึงได-ซ้ือหรือ

ได-รับโปรแกรมนั้นมาจากบุคคลอ่ืนโดยถูกต-อง เพ่ือเก็บไว-ใช-ประโยชนDในการบํารุงรักษาหรือปSองกัน
การสูญหาย 

(๖) ทําซํ้า ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําให-ปรากฏเพ่ือประโยชนDในการพิจารณา
ของศาลหรือเจ-าพนักงานซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล:าว 

(๗) นําโปรแกรมคอมพิวเตอรDนั้นมาใช-เป2นส:วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 
(๘) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรDในกรณีท่ีจําเป2นแก:การใช- 
(๙) จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรDเพ่ือเก็บรักษาไว-สําหรับการอ-างอิง หรือ

ค-นคว-าเพ่ือประโยชนDของสาธารณชน 
 
มาตรา ๓๖  การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพ่ือเผยแพร:ต:อ

สาธารณชนตามความเหมาะสมโดยมิได-จัดทําข้ึน หรือดําเนินการเพ่ือหากําไรเนื่องจากการจัดให-มีการ
เผยแพร:ต:อสาธารณชนนั้น และมิได-จัดเก็บค:าเข-าชมไม:ว:าโดยทางตรง หรือโดยทางอ-อมและนักแสดง
ไม:ได-รับค:าตอบแทนในการแสดงนั้น มิให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเป2นการดําเนินการโดย
สมาคม มูลนิธิ หรือองคDการอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคDเพ่ือการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรือการ
สังคมสงเคราะหD และได-ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๗  การวาดเขียน การเขียนระบายสี การก:อสร-าง การแกะลายเส-น การป5Wน 

การแกะสลัก การพิมพDภาพ การถ:ายภาพ การถ:ายภาพยนตรD การแพร:ภาพ หรือการกระทําใด ๆ 
ทํานองเดียวกันนี้ซ่ึงศิลปกรรมใดอันต้ังเปNดเผยประจําอยู:ในที่สาธารณะ นอกจากงานสถาป5ตยกรรม 
มิให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๘  การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเส-น การป5Wน การ

แกะสลัก การพิมพDภาพ การถ:ายภาพ การถ:ายภาพยนตรDหรือการแพร:ภาพซ่ึงงานสถาป5ตยกรรมใด 
มิให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสถาป5ตยกรรมนั้น 

 
มาตรา ๓๙  การถ:ายภาพหรือการถ:ายภาพยนตรDหรือการแพร:ภาพซ่ึงงานใด ๆ อันมี

ศิลปกรรมใดรวมอยู:เป2นส:วนประกอบด-วย มิให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอ่ืนนอกจากผู-สร-างสรรคDเป2น

เจ-าของอยู:ด-วยการท่ีผู-สร-างสรรคDคนเดียวกันได-ทําศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะท่ีเป2นการ
ทําซํ้าบางส:วนกับศิลปกรรมเดิม หรือใช-แบบพิมพD ภาพร:าง แผนผัง แบบจําลอง หรือข-อมูลท่ีได-จาก
การศึกษาท่ีใช-ในการทําศิลปกรรมเดิม ถ-าปรากฏว:าผู-สร-างสรรคDมิได-ทําซํ้าหรือลอกแบบในส:วนอันเป2น
สาระสําคัญของศิลปกรรมเดิม มิให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 

 
มาตรา ๔๑  อาคารใดเป2นงานสถาป5ตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การบูรณะอาคารนั้นในรูปแบบเดิม มิให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่อายุแห:งการคุ-มครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตรDใดสิ้นสุดลงแล-ว 

มิให-ถือว:าการนําภาพยนตรDนั้นเผยแพร:ต:อสาธารณชนเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นาฏกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานท่ีใช-จัดทําภาพยนตรDนั้น 

 
มาตรา ๔๓  การทําซํ้า เพ่ือประโยชนDในการปฏิบัติราชการโดยเจ-าพนักงาน ซ่ึงมี

อํานาจตามกฎหมายหรือตามคําสั่งของเจ-าพนักงานดังกล:าวซ่ึงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
และท่ีอยู:ในความครอบครองของทางราชการ มิให-ถือว:าเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ-าได-ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 

 
หมวด ๒ 

สิทธิของนักแสดง 
   

 
มาตรา ๔๔  นักแสดงย:อมมีสิทธิแต:ผู-เดียวในการกระทําอันเก่ียวกับการแสดงของตน 

ดังต:อไปนี้ 
(๑) แพร:เสียงแพร:ภาพ หรือเผยแพร:ต:อสาธารณชนซ่ึงการแสดง เว-นแต:จะเป2นการ

แพร:เสียงแพร:ภาพหรือเผยแพร:ต:อสาธารณชนจากสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีการบันทึกไว-แล-ว 
(๒) บันทึกการแสดงท่ียังไม:มีการบันทึกไว-แล-ว 
(๓) ทําซํ้าซ่ึงสิ่งบันทึกการแสดงท่ีมีผู-บันทึกไว-โดยไม:ได-รับอนุญาตจากนักแสดงหรือ

สิ่งบันทึกการแสดงท่ีได-รับอนุญาตเพ่ือวัตถุประสงคDอ่ืน หรือสิ่งบันทึกการแสดงท่ีเข-าข-อยกเว-นการ
ละเมิดสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๕  ผู-ใดนําสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซ่ึงได-นําออกเผยแพร:เพ่ือวัตถุประสงคD

ทางการค-าแล-ว หรือนําสําเนาของงานนั้นไปแพร:เสียงหรือเผยแพร:ต:อสาธารณชนโดยตรง ให-ผู-นั้นจ:าย
ค:าตอบแทนท่ีเป2นธรรมแก:นักแสดง ในกรณีท่ีตกลงค:าตอบแทนไม:ได- ให-อธิบดีเป2นผู-มีคําสั่งกําหนด
ค:าตอบแทน  ท้ังนี้ โดยให-คํานึงถึงอัตราค:าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนั้น 

คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คู:กรณีอาจอุทธรณDต:อคณะกรรมการได-ภายในเก-าสิบ
วันนับแต:วันท่ีได-รับหนังสือแจ-งคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให-เป2นท่ีสุด 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีการแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดงใดมีนักแสดงมากกว:า

หนึ่งคนข้ึนไป นักแสดงเหล:านั้นอาจแต:งต้ังตัวแทนร:วมเพ่ือดูแลหรือบริหารเก่ียวกับสิทธิของตนได- 
 
มาตรา ๔๗  ให-นักแสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา ๔๔ หากเป2นไปตามเง่ือนไข

ดังต:อไปนี้ 
(๑) นักแสดงนั้นมีสัญชาติไทยหรือมีถ่ินท่ีอยู:ในราชอาณาจักร หรือ 
(๒) การแสดงหรือส:วนใหญ:ของการแสดงนั้นเกิดข้ึนในราชอาณาจักร หรือใน

ประเทศท่ีเป2นภาคีแห:งอนุสัญญาว:าด-วยการคุ-มครองสิทธิของนักแสดงซ่ึงประเทศไทยเป2นภาคีอยู:ด-วย 
 
มาตรา ๔๘  ให-นักแสดงมีสิทธิได-รับค:าตอบแทนตามมาตรา ๔๕ หากเป2นไปตาม

เง่ือนไขดังต:อไปนี้ 
(๑) นักแสดงมีสัญชาติไทยหรือมี ถ่ินท่ีอยู: ในราชอาณาจักร ในขณะท่ีมีการ

บันทึกเสียงการแสดงนั้น หรือในขณะท่ีเรียกร-องสิทธิ หรือ 
(๒) การบันทึกเสียงการแสดงหรือส:วนใหญ:ของการบันทึกเสียงการแสดงนั้นเกิดข้ึน

ในราชอาณาจักร หรือในประเทศท่ีเป2นภาคีแห:งอนุสัญญาว:าด-วยการคุ-มครองสิทธิของนักแสดงซ่ึง
ประเทศไทยเป2นภาคีอยู:ด-วย 

 
มาตรา ๔๙  สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ ให-มีอายุห-าสิบป3นับแต:วันสิ้นป3ปฏิทิน

ของป3ท่ีมีการแสดง ในกรณีท่ีมีการบันทึกการแสดงให-มีอายุห-าสิบป3นับแต:วันสิ้นป3ปฏิทินของป3ท่ีมีการ
บันทึกการแสดง 

 
มาตรา ๕๐  สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๕ ให-มีอายุห-าสิบป3นับแต:วันสิ้นป3ปฏิทิน

ของป3ท่ีได-มีการบันทึกเสียงการแสดง 
 
มาตรา ๕๑  สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ย:อมโอนให-แก:กันได- 

ไม:ว:าท้ังหมดหรือบางส:วน และจะโอนให-โดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแห:งการคุ-มครองก็ได- 
ในกรณีท่ีมีนักแสดงมากกว:าหนึ่งคนข้ึนไป นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิส:วนท่ีเป2น

ของตนเท:านั้น 
การโอนโดยทางอ่ืนนอกจากทางมรดกต-องทําเป2นหนังสือลงลายมือชื่อผู-โอนและ

ผู-รับโอน ถ-าไม:ได-กําหนดระยะเวลาไว-ในสัญญาโอน ให-ถือว:าเป2นการโอนมีกําหนดระยะเวลาสามป3 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕๑/๑๑๐  นักแสดงย:อมมีสิทธิท่ีจะแสดงว:า ตนเป2นนักแสดงในการแสดงของ

ตน และมีสิทธิห-ามผู-รับโอนสิทธิของนักแสดงหรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทําโดย
ประการอ่ืนใดแก:การแสดงนั้นจนเกิดความเสียหายต:อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของนักแสดง และเม่ือ
นักแสดงถึงแก:ความตาย ทายาทของนักแสดงมีสิทธิฟSองร-องบังคับตามสิทธิดังกล:าวได-ตลอดอายุแห:ง
การคุ-มครองสิทธิของนักแสดง  ท้ังนี้ เว-นแต:จะได-ตกลงกันไว-เป2นอย:างอ่ืนเป2นลายลักษณDอักษร 

 
มาตรา ๕๒  ผู-ใดกระทําอย:างใดอย:างหนึ่งตามมาตรา ๔๔ โดยไม:ได-รับอนุญาตจาก

นักแสดงหรือไม:จ:ายค:าตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ให-ถือว:าผู-นั้นละเมิดสิทธิของนักแสดง 
 
มาตรา ๕๓๑๑  ให-นํามาตรา ๓๒ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 

มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช-บังคับแก:สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒/๑ 
ข-อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี๑๒ 

   
 

มาตรา ๕๓/๑๑๓  การลบหรือเปลี่ยนแปลงข-อมูลการบริหารสิทธิ โดยรู-อยู:แล-วว:า
การกระทํานั้นอาจจูงใจให-เกิด ก:อให-เกิด ให-ความสะดวก หรือปกปNดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดง ให-ถือว:าเป2นการละเมิดข-อมูลการบริหารสิทธิ 

 
มาตรา ๕๓/๒๑๔  ผู-ใดรู-อยู:แล-วว:างานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์นั้นได-มีการลบหรือ

เปลี่ยนแปลงข-อมูลการบริหารสิทธิ ให-ถือว:าผู-นั้นกระทําการละเมิดข-อมูลการบริหารสิทธิด-วย ถ-าได-
กระทําการอย:างใดอย:างหนึ่งแก:งานนั้น ดังต:อไปนี้ 

(๑) นําหรือสั่งเข-ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจําหน:าย 
(๒) เผยแพร:ต:อสาธารณชน 
 
มาตรา ๕๓/๓๑๕  การกระทําใด ๆ ดังต:อไปนี้ มิให-ถือว:าเป2นการละเมิดข-อมูลการ

บริหารสิทธิ 

                                                 
๑๐ มาตรา ๕๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๑ มาตรา ๕๓ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๒ หมวด ๒/๑ ข-อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี มาตรา ๕๓/๑ ถึง มาตรา 

๕๓/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๓ มาตรา ๕๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๔ มาตรา ๕๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕ มาตรา ๕๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข-อมูลการบริหารสิทธิโดยเจ-าพนักงานผู-มีอํานาจตาม
กฎหมายเพ่ือบังคับการให-เป2นไปตามกฎหมาย การอันจําเป2นในการปSองกันประเทศ การรักษาความ
ม่ันคงแห:งชาติ หรือวัตถุประสงคDอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

(๒) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข-อมูลการบริหารสิทธิโดยสถาบันการศึกษา หอ
จดหมายเหตุ ห-องสมุด หรือองคDกรแพร:เสียงแพร:ภาพสาธารณะ ท่ีไม:ได-มีวัตถุประสงคDเพ่ือหากําไร 

(๓) การเผยแพร:ต:อสาธารณชนซ่ึงงานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ท่ีมีการลบหรือ
เปลี่ยนแปลงข-อมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห-องสมุด หรือองคDกรแพร:
เสียงแพร:ภาพสาธารณะ ท่ีไม:ได-มีวัตถุประสงคDเพ่ือหากําไร 

ลักษณะของข-อมูลการบริหารสิทธิตาม (๒) และงานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์ท่ีมี
การลบหรือเปลี่ยนแปลงข-อมูลการบริหารสิทธิตาม (๓) ให-เป2นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๓/๔๑๖  การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีหรือการให-บริการเพ่ือ

ก:อให-เกิดการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี โดยรู-อยู:แล-วว:าการกระทํานั้นอาจจูงใจหรือก:อให-เกิด
การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ให-ถือว:าเป2นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี 

 
มาตรา ๕๓/๕๑๗  การกระทําตามมาตรา ๕๓/๔ ในกรณีดังต:อไปนี้ มิให-ถือว:าเป2น

การละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี 
(๑) การกระทํานั้นจําเป2นสําหรับการกระทําแก:งานอันมีลิขสิทธิ์ท่ีได-รับยกเว-นการ

ละเมิดลิขสิทธิ์ 
(๒) เพ่ือวิเคราะหDองคDประกอบท่ีจําเป2นของโปรแกรมคอมพิวเตอรDในการใช-งาน

ร:วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรDอ่ืน 
(๓) เพ่ือประโยชนDแห:งการวิจัย วิเคราะหD และหาข-อบกพร:องของเทคโนโลยีการ

เข-ารหัสโดยผู-กระทําต-องได-มาซ่ึงงานหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด-วยกฎหมายและได-ใช-ความ
พยายามโดยสุจริตในการขออนุญาตจากเจ-าของลิขสิทธิ์แล-ว 

(๔) เพ่ือวัตถุประสงคDเฉพาะในการทดสอบ ตรวจสอบ หรือแก-ไขระบบความม่ันคง
ปลอดภัยของคอมพิวเตอรD ของระบบคอมพิวเตอรD หรือของเครือข:ายคอมพิวเตอรD โดยได-รับอนุญาต
จากเจ-าของคอมพิวเตอรDระบบคอมพิวเตอรD หรือเครือข:ายคอมพิวเตอรD แล-วแต:กรณี 

(๕) เพ่ือระงับการทํางานของมาตรการทางเทคโนโลยีในส:วนท่ีเก่ียวกับการรวบรวม
หรือกระจายข-อมูลบ:งชี้ส:วนบุคคลท่ีสะท-อนให-เห็นถึงกิจกรรมบนอินเทอรDเน็ตของผู-ท่ีเข-าถึงงานอันมี
ลิขสิทธิ์โดยการกระทํานั้นต-องไม:กระทบต:อการเข-าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยบุคคลอ่ืน 

(๖) การกระทําโดยเจ-าพนักงานผู-มีอํานาจตามกฎหมาย เพ่ือบังคับการให-เป2นไปตาม
กฎหมายการอันจําเป2นในการปSองกันประเทศ การรักษาความม่ันคงแห:งชาติหรือวัตถุประสงคDอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน 

(๗) การกระทําโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ ห-องสมุด หรือองคDกรแพร:
เสียงแพร:ภาพสาธารณะ ท่ีไม:ได-มีวัตถุประสงคDเพ่ือหากําไร เพ่ือเข-าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ท่ีไม:อาจเข-าถึง
ได-ด-วยวิธีอ่ืน 
                                                 

๑๖ มาตรา ๕๓/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๗ มาตรา ๕๓/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
หมวด ๓ 

การใช-ลิขสิทธิ์ในพฤติการณDพิเศษ 
   

 
มาตรา ๕๔  ผู-มีสัญชาติไทยซ่ึงประสงคDจะขออนุญาตใช-ลิขสิทธิ์ในงานท่ีมีการ

เผยแพร:ต:อสาธารณชนในรูปของสิ่งพิมพDหรืออย:างอ่ืนท่ีคล-ายคลึงกันตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือ
ประโยชนDในการเรียนการสอน หรือค-นคว-า ท่ีมิได-มีวัตถุประสงคDเพ่ือหากําไรอาจยื่นคําขอต:ออธิบดี 
โดยแสดงหลักฐานว:าผู-ขอได-ขออนุญาตใช-ลิขสิทธิ์ในการจัดทําคําแปลเป2นภาษาไทย หรือทําซํ้าสําเนา
งานท่ีได-เคยจัดพิมพDงานแปลเป2นภาษาไทยดังกล:าวจากเจ-าของลิขสิทธิ์ แต:ได-รับการปฏิเสธหรือเม่ือได-
ใช-เวลาอันสมควรแล-วแต:ตกลงกันไม:ได- ถ-าปรากฏว:าในขณะท่ียื่นคําขอดังกล:าว 

(๑) เจ-าของลิขสิทธิ์มิได-จัดทําหรืออนุญาตให-ผู-ใดจัดทําคําแปลเป2นภาษาไทยของงาน
ดังกล:าวออกทําการโฆษณาภายในสามป3หลังจากท่ีได-มีการโฆษณางานเป2นครั้งแรก หรือ 

(๒) เจ-าของลิขสิทธิ์ได-จัดพิมพDคําแปลงานของตนเป2นภาษาไทยออกทําการโฆษณา 
ซ่ึงเม่ือพ-นกําหนดสามป3หลังจากท่ีได-จัดพิมพDคําแปลงานดังกล:าวครั้งสุดท-ายไม:มีการจัดพิมพDคําแปล
งานนั้นอีกและไม:มีสําเนาคําแปลงานดังกล:าวในท-องตลาด 

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให-เป2นไปตามหลักเกณฑD วิธีการและเง่ือนไขดังต:อไปนี้ 
(๑) การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ห-ามมิให-อธิบดีมีคําสั่งอนุญาต หากระยะเวลาตาม

วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) สิ้นสุดลงไม:เกินหกเดือน 
(๒) ในกรณีท่ีอธิบดีมีคําสั่งอนุญาต ให-ผู-ได-รับอนุญาตมีสิทธิแต:เพียงผู-เดียวในการ

จัดทําคําแปลหรือจัดพิมพDคําแปลงานท่ีได-รับอนุญาตดังกล:าว และในกรณีท่ีระยะเวลาในหนังสือ
อนุญาตยังไม:สิ้นสุดลงหรือสิ้นสุดยังไม:เกินหกเดือน ห-ามมิให-อธิบดีอนุญาตให-บุคคลอ่ืนจัดทําคําแปล
เป2นภาษาไทยในงานลิขสิทธิ์เดียวกันนั้นอีก 

(๓) ห-ามมิให-ผู-ได-รับอนุญาตโอนสิทธิท่ีได-รับอนุญาตให-แก:บุคคลอ่ืน 
(๔) ถ-าเจ-าของลิขสิทธิ์หรือผู-ได-รับอนุญาตให-ใช-สิทธิของเจ-าของลิขสิทธิ์แสดงต:อ

อธิบดีว:าตนได-จัดทําคําแปลเป2นภาษาไทย หรือจัดพิมพDคําแปลงานดังกล:าวเป2นภาษาไทย โดยมี
เนื้อหาเหมือนกันกับสิ่งพิมพDท่ีได-รับอนุญาตตามมาตรา ๕๕ และจําหน:ายสิ่งพิมพDนั้นในราคาท่ี
เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับงานอ่ืนในลักษณะเดียวกันท่ีจําหน:ายในประเทศไทย ให-อธิบดีมีคําสั่งว:า
หนังสืออนุญาตท่ีออกให-แก:ผู-ได-รับอนุญาตเป2นอันสิ้นสุดลง และแจ-งให-ผู-ได-รับอนุญาตทราบถึงคําสั่ง
ดังกล:าวโดยไม:ชักช-า 

สําเนาสิ่งพิมพDท่ีจัดทําหรือจัดพิมพDข้ึนก:อนท่ีอธิบดีมีคําสั่งให-หนังสืออนุญาต
สิ้นสุดลง ผู-ได-รับอนุญาตมีสิทธิท่ีจะจําหน:ายสําเนาดังกล:าวจนกว:าจะหมดสิ้นไป 

(๕) ห-ามมิให-ผู-ได-รับอนุญาตส:งออกไปนอกราชอาณาจักรซ่ึงสําเนาสิ่งพิมพDท่ีได-รับ
อนุญาตให-จัดแปลหรือจัดทําเป2นภาษาไทยดังกล:าว เว-นแต:จะเข-าเง่ือนไขดังต:อไปนี้ 

(ก) ผู-รับท่ีอยู:ต:างประเทศเป2นบุคคลสัญชาติไทย 
(ข) สิ่งพิมพDดังกล:าวใช-เพ่ือวัตถุประสงคDในการเรียน การสอน หรือค-นคว-า 
(ค) การส:งสิ่งพิมพDดังกล:าวจะต-องไม:เป2นไปเพ่ือการค-า และ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ง) ประเทศท่ีสิ่งพิมพDถูกส:งไปดังกล:าวจะต-องอนุญาตให-ประเทศไทยส:งหรือ
แจกจ:ายสิ่งพิมพDดังกล:าวในประเทศนั้น 

 
มาตรา ๕๕  เม่ือได-รับคําขอตามมาตรา ๕๔ ให-อธิบดีดําเนินการให-มีการตกลงกัน

ระหว:างคู:กรณีในเรื่องค:าตอบแทนและเง่ือนไขการใช-ลิขสิทธิ์ ในกรณีท่ีตกลงกันไม:ได- ให-อธิบดีเป2น
ผู-พิจารณามีคําสั่งกําหนดค:าตอบแทนท่ีเป2นธรรม โดยให-คํานึงถึงอัตราค:าตอบแทนปกติในธุรกิจ
ประเภทนั้น และอาจกําหนดเง่ือนไขการใช-ลิขสิทธิ์ตามท่ีเห็นสมควร 

เม่ือได-มีการกําหนดค:าตอบแทนและเง่ือนไขการใช-ลิขสิทธิ์แล-ว ให-อธิบดีออกหนังสือ
อนุญาตให-แก:ผู-ขอใช-ลิขสิทธิ์ 

คําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คู:กรณีอาจอุทธรณDต:อคณะกรรมการได-ภายในเก-าสิบ
วันนับแต:วันท่ีได-รับหนังสือแจ-งคําสั่งของอธิบดี คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให-เป2นท่ีสุด 

 
หมวด ๔ 

คณะกรรมการลิขสิทธิ์ 
   

 
มาตรา ๕๖  ให-มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว:า “คณะกรรมการลิขสิทธิ์” ประกอบด-วย 

ปลัดกระทรวงพาณิชยDเป2นประธานกรรมการ และกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต:งตั้งอีก
ไม:เกินสิบสองคน ในจํานวนนี้จะต-องแต:งต้ังจากผู-แทนของสมาคมเจ-าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง
และผู-แทนของสมาคมผู-ใช-งานลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป2นจํานวนไม:น-อยกว:าหกคนเป2นกรรมการ 

คณะกรรมการจะแต:งต้ังบุคคลใดเป2นเลขานุการและผู-ช:วยเลขานุการก็ได- 
 
มาตรา ๕๗  กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู:ในตําแหน:งคราวละสองป3 กรรมการซ่ึง

พ-นจากตําแหน:งอาจได-รับแต:งต้ังอีกได- 
ในกรณีท่ีกรรมการพ-นจากตําแหน:งก:อนวาระ หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต:งต้ัง

กรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว:างท่ีกรรมการซ่ึงแต:งต้ังไว-แล-วยังมีวาระอยู:ในตําแหน:งให-ผู-ได-รับแต:งต้ังให-
ดํารงตําแหน:งแทนหรือเป2นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู:ในตําแหน:งเท:ากับวาระท่ีเหลืออยู:ของกรรมการซ่ึงได-
แต:งต้ังไว-แล-ว 

 
มาตรา ๕๘  กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิพ-นจากตําแหน:งก:อนวาระเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให-ออก 
(๔) เป2นบุคคลล-มละลาย 
(๕) เป2นคนไร-ความสามารถหรือเสมือนไร-ความสามารถ หรือ 
(๖) ได-รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต:โทษสําหรับความผิดท่ีได-

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๙  การประชุมของคณะกรรมการต-องมีกรรมการมาประชุมไม:น-อยกว:า
กึ่งหนึ ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป2นองคDประชุม ถ-าประธานกรรมการไม:มาประชุม
หรือไม:สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได-ให-กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป2นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให-ถือเสียงข-างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให-มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ-าคะแนนเสียงเท:ากันให-ประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนได-อีกเสียงหนึ่งเป2นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๖๐  คณะกรรมการมีอํานาจหน-าท่ีดังนี้ 
(๑) ให-คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก:รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) วินิจฉัยอุทธรณDคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๕ 
(๓) ส:งเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองคDกรของผู-สร-างสรรคDหรือนักแสดงเก่ียวกับ

การดําเนินการเพ่ือจัดเก็บค:าตอบแทนจากบุคคลอ่ืนท่ีใช-งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และ
การคุ-มครองหรือปกปSองสิทธิหรือประโยชนDอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
ให-คณะกรรมการมีอํานาจแต:งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย:างหนึ่งอย:างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได- และให-นํามาตรา ๕๙ มาใช-บังคับแก:การประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ในการปฏิบัติหน-าท่ี ให-คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเป2น
หนังสือเรียกบุคคลใดมาให-ถ-อยคําหรือให-ส:งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได-
ตามความจําเป2น 

 
หมวด ๕ 

ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว:างประเทศ 
   

 
มาตรา ๖๑  งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู-สร-างสรรคDและสิทธิของนักแสดงของประเทศท่ี

เป2นภาคีแห:งอนุสัญญาว:าด-วยการคุ-มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว:าด-วยการคุ-มครองสิทธิของนักแสดง
ซ่ึงประเทศไทยเป2นภาคีอยู:ด-วย หรืองานอันมีลิขสิทธิ์ขององคDการระหว:างประเทศ ซ่ึงประเทศไทยร:วม
เป2นสมาชิกอยู:ด-วยย:อมได-รับความคุ-มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให-รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศรายชื่อประเทศภาคีแห:งอนุสัญญาว:าด-วยการคุ-มครอง
ลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว:าด-วยการคุ-มครองสิทธิของนักแสดงในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๖ 

คดีเก่ียวกับลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง 
ข-อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี๑๘ 

   
                                                 

๑๘ ช่ือหมวด ๖ คดีเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ สิทธิของนักแสดง ข-อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทาง
เทคโนโลยี แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๖๒  คดีเก่ียวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ ไม:ว:าจะ

เป2นคดีแพ:งหรือคดีอาญา ให-สันนิษฐานไว-ก:อนว:างานท่ีมีการฟSองร-องในคดีนั้น เป2นงานอันมีลิขสิทธิ์
หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และโจทกDเป2นเจ-าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงใน
งานดังกล:าว เว-นแต:จําเลยจะโต-แย-งว:าไม:มีผู-ใดเป2นเจ-าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง หรือโต-แย-ง
สิทธิของโจทกD 

งานใดมีชื่อหรือสิ่งท่ีใช-แทนชื่อของบุคคลใดท่ีอ-างว:าตนเป2นเจ-าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงแสดงไว- ให-สันนิษฐานไว-ก:อนว:าบุคคลซึ่งเป2นเจ-าของชื่อหรือสิ่งที่ใช-แทนชื่อนั้นเป2น
ผู-สร-างสรรคDหรือนักแสดง 

งานใดไม:มีชื่อหรือสิ่งที่ใช-แทนชื่อแสดงไว- หรือมีชื ่อหรือสิ่งที่ใช-แทนชื่อแสดงไว- 
แต:มิได-อ-างว:าเป2นเจ-าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และมีชื่อหรือสิ่งใดท่ีใช-แทนชื่อของบุคคลอ่ืน
ซึ่งอ-างว:าเป2นผู-พิมพD ผู-โฆษณา หรือผู-พิมพDและผู-โฆษณาแสดงไว- ให-สันนิษฐานไว-ก:อนว:าบุคคลซึ่ง
เป2นผู-พิมพD ผู-โฆษณา หรือผู-พิมพDและผู-โฆษณานั้นเป2นเจ-าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานนั้น 

 
มาตรา ๖๓  ห-ามมิให-ฟSองคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเม่ือพ-นกําหนด

สามป3นับแต:วันท่ีเจ-าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรู-ถึงการละเมิดและรู-ตัวผู-กระทําละเมิด  แต:ท้ังนี้ 
ต-องไม:เกินสิบป3นับแต:วันท่ีมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอํานาจสั่งให-

ผู-ละเมิดชดใช-ค:าเสียหายแก:เจ-าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงความร-ายแรงของความเสียหาย รวมท้ังการสูญเสียประโยชนDและค:าใช-จ:ายอันจําเป2นในการ
บังคับตามสิทธิของเจ-าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด-วย 

ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานชัดแจ-งว:าการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป2นการ
กระทําโดยจงใจ หรือมีเจตนาเป2นเหตุให-งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงสามารถเข-าถึงโดย
สาธารณชนได-อย:างแพร:หลาย ให-ศาลมีอํานาจสั่งให-ผู-ละเมิดจ:ายค:าเสียหายเพ่ิมข้ึนไม:เกินสองเท:าของ
ค:าเสียหายตามวรรคหนึ่ง๑๙ 

 
มาตรา ๖๕  ในกรณีท่ีมีหลักฐานโดยชัดแจ-งว:าบุคคลใดกระทําการหรือกําลังจะ

กระทําการอย:างใดอย:างหนึ่งอันเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง เจ-าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงอาจขอให-ศาลมีคําสั่งให-บุคคลดังกล:าวระงับหรือละเว-นการกระทําดังกล:าวนั้นได- 

คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไม:ตัดสิทธิของเจ-าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงใน
การเรียกร-องค:าเสียหายตามมาตรา ๖๔ 

 
มาตรา ๖๕/๑๒๐  ให-นํามาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ มาใช-บังคับแก:การ

ฟSองคดีเก่ียวกับข-อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีโดยอนุโลม 
 

                                                 
๑๙ มาตรา ๖๔ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐ มาตรา ๖๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๖  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป2นความผิดอันยอมความได- 
 

หมวด ๗ 
พนักงานเจ-าหน-าท่ี 
   

 
มาตรา ๖๗  เพ่ือประโยชนDในการปฏิบัติการให-เป2นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให-

พนักงานเจ-าหน-าท่ีเป2นเจ-าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให-พนักงานเจ-าหน-าท่ีมีอํานาจ
และหน-าท่ี ดังต:อไปนี้ 

(๑) เข-าไปในอาคาร สถานท่ีทําการ สถานท่ีผลิต หรือสถานท่ีเก็บสินค-าของบุคคลใด
ในเวลาระหว:างพระอาทิตยDข้ึนถึงพระอาทิตยDตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ีนั้น หรือเข-าไปใน
ยานพาหนะ เพ่ือตรวจค-นสินค-า หรือตรวจสอบเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว:ามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของท่ีเก่ียวข-องกับการกระทําความผิด เพ่ือ
ประโยชนDในการดําเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว:ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) สั่งให-บุคคลใด ๆ มาให-ถ-อยคําหรือให-ส:งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนในกรณีมี
เหตุอันควรเชื่อว:าถ-อยคํา สมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานดังกล:าวมีประโยชนDแก:การค-นพบหรือใช-
เป2นพยานหลักฐานในการพิสูจนDการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน-าท่ีของพนักงานเจ-าหน-าท่ี ให-ผู-ซ่ึงเก่ียวข-องอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 

 
มาตรา ๖๘  ในการปฏิบัติหน-าท่ี พนักงานเจ-าหน-าท่ีต-องแสดงบัตรประจําตัวแก:

บุคคลซ่ึงเก่ียวข-อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ-าหน-าท่ีให-เป2นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๙  ผู-ใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ 

มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ต-องระวางโทษปรับต้ังแต:สองหม่ืนบาทถึงสอง
แสนบาท 

ถ-าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป2นการกระทําเพ่ือการค-า ผู-กระทําต-องระวาง
โทษจําคุกต้ังแต:หกเดือนถึงสี่ป3 หรือปรับต้ังแต:หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๙/๑๒๑  ผู-ใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๘/๑ ต-องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต:หกเดือนถึงสี่ป3 หรือปรับต้ังแต:หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๐  ผู-ใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ต-องระวางโทษปรับต้ังแต:

หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
ถ-าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป2นการกระทําเพ่ือการค-า ผู-กระทําต-องระวาง

โทษจําคุกต้ังแต:สามเดือนถึงสองป3 หรือปรับต้ังแต:ห-าหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๐/๑๒๒  ผู-ใดกระทําการละเมิดข-อมูลการบริหารสิทธิตามมาตรา ๕๓/๑ 

หรือมาตรา ๕๓/๒ หรือละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีตามมาตรา ๕๓/๔ ต-องระวางโทษปรับต้ังแต:
หนึ่งหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

ถ-าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป2นการกระทําเพ่ือการค-า ผู-กระทําต-องระวาง
โทษจําคุกต้ังแต:สามเดือนถึงสองป3 หรือปรับต้ังแต:ห-าหม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๑  ผู- ใดไม:มาให-ถ-อยคําหรือไม:ส: ง เอกสารหรือวัต ถุใด ๆ ตามท่ี

คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินสาม
เดือน หรือปรับไม:เกินห-าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๒  ผู-ใดขัดขวางหรือไม:อํานวยความสะดวกแก:พนักงานเจ-าหน-าท่ีซ่ึงปฏิบัติ

หน-าท่ีตามมาตรา ๖๗ หรือฝYาฝZนหรือไม:ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ-าหน-าท่ีซ่ึงสั่งตามมาตรา ๖๗ 
ต-องระวางโทษจําคุกไม:เกินสามเดือน หรือปรับไม:เกินห-าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผู-ใดกระทําความผิดต-องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เม่ือพ-นโทษ

แล-วยังไม:ครบกําหนดห-าป3 กระทําความผิดต:อพระราชบัญญัตินี้อีก ต-องระวางโทษเป2นสองเท:าของ
โทษท่ีกําหนดไว-สําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๗๔๒๓  ในกรณีท่ีผู-กระทําความผิดเป2นนิติบุคคล ถ-าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู-จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล:าวมีหน-าท่ีต-องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว-นไม:สั่งการหรือไม:กระทําการจนเป2นเหตุให-นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู-นั้นต-องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว-สําหรับความผิดนั้น ๆ ด-วย 

 

                                                 
๒๑ มาตรา ๖๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒ มาตรา ๗๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓ มาตรา ๗๔ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก-ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห:งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

ความรับผิดในทางอาญาของผู-แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๕๒๔  บรรดาสิ่งท่ีได-ทําข้ึนหรือนําเข-ามาในราชอาณาจักรอันเป2นการละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และสิ่งท่ีได-ใช-ในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให-ริบเสีย
ท้ังสิ้น หรือในกรณีท่ีศาลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให-ทําให-สิ่งนั้นใช-ไม:ได-หรือจะสั่งทําลายสิ่งนั้นก็ได- โดย
ให-ผู-กระทําละเมิดเสียค:าใช-จ:ายในการนั้น 

 
มาตรา ๗๖  ค:าปรับท่ีได-ชําระตามคําพิพากษา ให-จ:ายแก:เจ-าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

ของนักแสดงเป2นจํานวนก่ึงหนึ่ง แต:ท้ังนี้ไม:เป2นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ-าของลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงท่ีจะฟSองเรียกค:าเสียหายในทางแพ:งสําหรับส:วนท่ีเกินจํานวนเงินค:าปรับท่ีเจ-าของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงได-รับแล-วนั้น 

 
มาตรา ๗๗๒๕  ความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง และ

มาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึ่ง ให-อธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบได- 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๗๘  งานอันมีลิขสิทธิ์อยู:แล-วตามพระราชบัญญัติคุ-มครองวรรณกรรมและ

ศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-
บังคับให-ได-รับความคุ-มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

งานท่ีได-จัดทําข้ึนก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใช- บังคับ และไม:มีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติคุ-มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ แต:เป2นงานท่ีได-รับความคุ-มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให-ได-รับความคุ-มครอง
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๒๔ มาตรา ๗๕ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๕ มาตรา ๗๗ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
๒๕๒๑ ได-ใช-บังคับมาเป2นเวลานานแล-ว บทบัญญัติต:าง ๆ จึงไม:สอดคล-องกับสถานการณDท้ังภายใน
และภายนอกประเทศท่ีได-เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
การค-า และอุตสาหกรรมของประเทศและระหว:างประเทศ สมควรท่ีจะได-มีการปรับปรุงมาตรการ
คุ-มครองด-านลิขสิทธิ์ให-มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล:าวและเพ่ือส:งเสริมให-มี
การสร-างสรรคDงานในด-านวรรณกรรม ศิลปกรรม และงานด-านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข-องมากยิ่งข้ึน  จึง
จําเป2นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
ประกาศสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว:าบทบัญญัติแห:งกฎหมายขัด
หรือแย-งต:อรัฐธรรมนูญ๒๖ 
 

(คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ี ๕/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
วินิจฉัยว:า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ มีป5ญหาเก่ียวกับความชอบด-วย
รัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓๙ วรรคสอง จึงเป2นอันใช-บังคับมิได-ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖) 
 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับเม่ือพ-นกําหนดหนึ่งร-อยแปดสิบวันนับแต:วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป2นต-นไป 
 

มาตรา ๑๔  บรรดาคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงท่ีมีการฟSองคดีอาญาไว-
ก:อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับและยังไม:ถึงท่ีสุด ให-นํามาตรา ๗๕ แห:งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช-บังคับกับสิ่งท่ีได-ทําข้ึนหรือนําเข-ามาใน
ราชอาณาจักรอันเป2นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง 
 

มาตรา ๑๕  ให-รัฐมนตรีว:าการกระทรวงพาณิชยDรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีป5จจุบันมีการนําข-อมูลการ
บริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีมาใช-ในการคุ-มครองงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง 
สมควรกําหนดให-มีการคุ-มครองข-อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี รวมท้ังกําหนด
ข-อยกเว-นการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงเพ่ิมข้ึน อีกท้ังสมควรกําหนดให-ศาลมีอํานาจ
สั่งให-ผู-กระทําละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงท่ีทําให-งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเข-าถึง
โดยสาธารณชนได-อย:างแพร:หลาย ต-องจ:ายค:าเสียหายเพ่ิมข้ึน และสมควรกําหนดให-ศาลมีอํานาจสั่ง
ริบหรือสั่งทําลายสิ่งท่ีใช-ในการกระทําความผิด และสิ่งท่ีได-ทําข้ึนหรือนําเข-ามาในราชอาณาจักรอัน
เป2นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงได-ด-วย  จึงจําเป2นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๔๓ ก/หน-า ๑๖/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖ ก/หน-า ๗/๕ กุมภาพันธD ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับเม่ือพ-นกําหนดหกสิบวันนับแต:วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป2นต-นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากป5จจุบันมีป5ญหาการทําซํ้า
โดยการบันทึกเสียงหรือภาพ หรือท้ังเสียงและภาพจากภาพยนตรDในระหว:างการฉายในโรงภาพยนตรD
ท้ังภาพยนตรDไทยและภาพยนตรDต:างประเทศโดยไม:ได-รับอนุญาต แล-วนําไปทําซํ้าในสื่อต:าง ๆ เช:น 
แผ:นซีดี หรือแผ:นดีวีดี เป2นต-น ออกจําหน:าย สร-างความเสียหายทางเศรษฐกิจต:ออุตสาหกรรม
ภาพยนตรDและธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องเป2นอย:างมาก ซ่ึงเป2นการขัดต:อการแสวงหาประโยชนDจากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ-าของลิขสิทธิ์หรือผู-ได-รับอนุญาตให-ใช-สิทธิ และอาศัยข-อยกเว-นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายว:าด-วยลิขสิทธิ์ในป5จจุบัน โดยอ-างว:าเป2นการทําซํ้าเพ่ือประโยชนDของตนเอง จึง
สมควรแก-ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยกําหนดให-การกระทําละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ลักษณะดังกล:าวเป2นความผิดเฉพาะ และมีอัตราโทษเช:นเดียวกับการกระทําละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือการค-า  
นอกจากนี้ สมควรกําหนดข-อยกเว-นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนDของคนพิการทางการ
มองเห็น คนพิการทางการได-ยิน คนพิการทางสติป5ญญา และคนพิการประเภทอื่นที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกาท่ีจะสามารถเข-าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได-ตามความจําเป2น  จึงจําเป2นต-องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติแก-ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห:งกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู-แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๒๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับต้ังแต:วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป2นต-นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได-มีคําวินิจฉัยว:า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส:วนท่ีสันนิษฐานให-
กรรมการผู-จัดการ ผู-จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต-องรับโทษ
ทางอาญาร:วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม:ปรากฏว:ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย-งต:อรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป2นอันใช-บังคับไม:ได-ตามรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต:อมาศาลรัฐธรรมนูญได-มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล:าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ\ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย-งต:อรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
                                                 

๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๖ ก/หน-า ๑๔/๕ กุมภาพันธD ๒๕๕๘ 
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน-า ๑/๑๑ กุมภาพันธD ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป2นอันใช-บังคับไม:ได-ตามรัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก-ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล:าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให-ขัดหรือแย-งต:อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป2นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 

กฤษดายุทธ/ผู-จัดทํา 
๑๘ กุมภาพันธD ๒๕๕๘ 

 
วริญา/เพ่ิมเติม 

๑๖ กุมภาพันธD ๒๕๖๐ 
 

วิชพงษD/ตรวจ 
๒๐ กุมภาพันธD ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


