พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๓๗
---------------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
เปนปที่ ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ผูสรางสรรค” หมายความวา ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งที่เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
“ลิขสิทธิ์” หมายความวา สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทําขึ้น
“วรรณกรรม” หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน
และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย
“โปรแกรมคอมพิวเตอร” หมายความวา คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรทาํ งาน
หรือเพื่อใหไดรับผลอยางหนึ่งอยางใด ทั้งนี้ไมวาจะเปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใด
“นาฏกรรม” หมายความวา งานเกีย่ วกับการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเปนเรื่องราว และใหหมายความรวมถึง
การแสดงโดยวิธีใบดวย
“ศิลปกรรม” หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปนี้
(๑) งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่ประกอบดวยเสน แสง สี หรือสิ่งอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ลงบน
วัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง
(๒) งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับตองได
(๓) งานภาพพิมพ ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพ และหมายความรวมถึงแมพิมพที่ใชในการพิมพดวย
(๔) งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง งานออกแบบตกแตงภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณขอ
อาคารหรือสิ่งปลูกสราง หรือการสรางสรรคหุนจําลองของอาคารหรหือสิ่งปลูกสราง
(๕) งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคภาพที่เกิดจากการใชเครื่องมือบันทึกภาพโดยใหแสงผานเลนซไปยังฟลมหรือกระจก และลาง
ดวยน้ํายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือดวยกรรมวิธีใด ๆ อันทําใหเกิดภาพขึ้นหรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอยางอื่น
(๖) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรครูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมศิ าสตร ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร
(๗) งานศิลปประยุกต ไดแก งานที่นําเอางานตาม (๑) ถึง (๖) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไปใชประโยชนอยางอื่น นอกเหนือ
จากการชื่นชมในคุณคาของตัวงานดังกลาวนั้น เชน นําไปใชสอย นําไปตกแตงวัสดุหรือสิ่งของอันเปนเครื่องใช หรือนําไปใชเพื่อประโยชนทางการคา
ทั้งนี้ ไมวางานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคณ
ุ คาทางศิลปะหรือไม และใหหมายความรวมถึงภาพถายและแผนผังของงานดังกลาวดวย
“ดนตรีกรรม” หมายความวา งานเกีย่ วกับเพลงที่แตงขึน้ เพื่อบรรเลงหรือขับรอง ไมวาจะมีทํานองและคํารองหรือมีทํานองอยางเดียว
และใหหมายความรวมถึงโนตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ไดแยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว
“โสตทัศวัสดุ” หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะอยางใด อันสามารถที่จะนํามา
เลนซ้ําไดอีกโดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุนั้น และใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นดวย ถามี
“ภาพยนตร” หมายความวา โสตทัศนวัสดุอันประกอบดวยลําดับของภาพซึ่งสามารถนําออกฉายตอเนื่องได อยางอยางภาพยนตรและให
หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรนั้นดวย ถามี
“สิ่งบันทึกเสียง” หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะ
มีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีกโดยใชเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุนั้น แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบ
ภาพยนตรหรือเสียงประกอบโสตทัศวัสดุอยางอื่น

-๒ “นักแสดง” หมายความวา ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่งแสดงทาทางรอง กลาว พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะ
อื่นใด
“งานแพรเสียงแพรภาพ” หมายความวา งานที่นําออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพ
ทางวิทยุโทรทัศน หรือโดยวิธีอยางอื่นอันคลายคลึงกัน
“ทําซ้ํา” หมายความรวมถึงคัดลอกไมวาโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทําแมพิมพ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ
จากตนฉบับ จากสําเนา หรือจากการโฆษณาในสวนอันเปนสาระสําคัญ ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนสําหรับในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร ใหหมายความถึงคัดลอกหรือทําสําเนาโปรดแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อบันทึกใดไมวาดวยวิธีใด ๆ ในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมี
ลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
“ดัดแปลง” หมายความวา ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม หรือจําลองงานตนฉบับในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมี
ลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
(๑) ในสวนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ใหหมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือก
และจัดลําดับใหม
(๒) ในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหหมายความรวมถึงทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมโปรแกรม
คอมพิวเตอรในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทําขึ้นใหม
(๓) ในสวนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ใหหมายความรวมถึงเปลี่ยนงานที่มิใชนาฏกรรมใหเปนนาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรมใหเปนงานที่
มิใชนาฏกรรม ทั้งนี้ไมวาในภาษาเดิมหรือตางภาษากัน
(๔) ในสวนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ใหหมายความรวมถึงเปลี่ยนงานที่เปนรูปสองมิติ หรือสามมิติใหเปนรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทํา
หุนจําลองจากงานตนฉบับ
(๕) ในสวนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ใหหมายความรวมถึง จัดลําดับเรียบเรียงเสียงประสานหรือเปลี่ยนคํารองหรือทํานองใหม
“เผยแพรตอสาธารณชน” หมายความวา ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทําใหปรากฏ
ดวยเสียงและหรือภาพ การกอสราง การจําหนาย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ไดจัดทําขึ้น
“การโฆษณา” หมายความวา การนําสําเนาจําลองของงานไมวาในรูปหรือลักษณะอยางใดที่ทําขึ้นโดยความยินยอมของผูสรางสรรค
ออกจําหนาย โดยสําเนาจําลองนั้นมีปรากฏตอสาธารณชนเปนจํานวนมากพอสมควรตามสภาพของงานนั้น แตทั้งนี้ไมหมายความรวมถึง การแสดง
หรือการทําใหปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร การบรรยายหรือการปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม การแพรเสียงแพรภาพเกี่ยวกับงานใด
การนําศิลปกรรมออกแสดงและการกอสรางงานสถาปตยกรรม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาและใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการลิขสิทธิ์
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

หมวด ๑
ลิขสิทธิ์
-------สวนที่ ๑
งานอันมีลิขสิทธิ์
---------------มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแกงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี
กรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ
ของผูสรางสรรคไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด
การคุมครองลิขสิทธิ์ไมคลุมถึงความคิดหรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใชหรือทํางาน หรือแนวความคิด
หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร
มาตรา ๗ สิ่งตอไปนี้ไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้

-๓–
(๑) ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ทีม่ ีลักษณะเปนเพียงขาวสารอันมิใชงานในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ
(๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชีแ้ จง และหนังสือโตตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงาน
อื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น
(๔) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕) คําแปลและการรวบรวมสิ่งตาง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ
หรือของทองถิ่นจัดทําขึ้น
สวนที่ ๒
การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์
-----------มาตรา ๘ ใหผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนไดสรางสรรคขึ้นภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีท่ยี ังไมไดมีการโฆษณางาน ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทย หรือ อยูในราชอาณาจักรหรือ
เปนผูมีสัญชาติหรืออยูในประเทศทีเ่ ปนภาคีอยูดย ตลอดระยะเวลาหรือเปนสวนใหญในการสรางสรรคงานนั้น
(๒) ในกรณีที่ไดมีการโฆษณางานแลว การโฆษณางานนั้นในครั้งแรกไดกระทําขึ้นในราชอาณาจักรหรือใน
ประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หรือในกรณีที่การโฆษณาครั้งแรกไดกระทํานอก
ราชอาณาจักรหรือในประเทศอื่นที่ไมเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หากไดมีการโฆษณา
งานดังกลาวในราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดมีการโฆษณาครั้งแรก หรือผูสรางสรรคเปนผูมีลักษณะตามที่กําหนดไวใน (๑) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก
ในกรณีที่ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทย ถาผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองเปนนิติบุคคล
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
มาตรา ๙ งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจาง ถามิไดทําเปนหนังสือตกลงกันไวเปนอยาง
อื่นใหลิขสิทธิ์ในงานนั้นเปนของผูสรางสรรค แตนายจางมีสิทธินํางานนั้นออกเผยแพรตอสรธารณชนไดตามที่เปนวัตถุประสงคแหงการจาง
แรงงานนั้น
มาตรา ๑๐ งานที่ผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นโดยการรับจางบุคคลอื่น ใหผูวาจางเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เวนแตผู
สรางสรรคและผูวาจางจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๑ งานใดมีลักษณะเปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์ ใหผูที่ไดดัดแปลงนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดดัดแปลงตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยู
ในงานของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกดัดแปลง
มาตรา ๑๒ งานใดมีลักษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มารวบรวมหรือประกอบเขากันโดย
ไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ หรือเปนการนําเอาขอมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอานหรือถายทอดไดโดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณอื่นใดมา
รวบรวมหรือประกอบเขากัน หากผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันไดรวบรวมหรือประกอบเขากันการคัดเลือกหรือจัดลําดับในลักษณะซึ่ง
มิไดลอกเลียนงานของบุคคลอื่นใดของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกนํามารวมรวมหรือประกอบเขากัน
มาตรา ๑๓ ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ โดย
อนุโลม
มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นยอมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้น
โดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตน เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษณ

สวนที่ ๓
การคุมครองลิขสิทธิ์
------------

-๔–
มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิแตผูเดียวดังตอไปนี้
(๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพรตอสาธารณชน
(๓) ใหเชาตนฉบับหรือหรือสําเนางานโปรดแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และสิ่ง
บันทึกเสียง0
(๔) ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น
(๕) อนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดหรือไมก็ได แตเงื่อนไข
ดังกลาวจะกําหนดในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขัน
โดยไมเปนธรรมไมได
การพิจารณาวาเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมหรือไม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ไดอนุญาตใหผูใดใชสิทธิตาม มาตรา ๑๕ (๕) ยอมไมตัดสิทธิ
ของเจาของลิขสิทธิท์ ี่จะอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธินั้นไดดวย เวนแตในหนังสืออนุญาตไดระบุเปนขอหามไว
มาตรา ๑๗ ลิขสิทธิ์นั้นยอมโอนใหแกกันได
เจาของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลอื่นได และจะโอนใหโดยมีกําหนดเวลา
หริอตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได
การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใชทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอนถาไมไดกําหนด
ระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสิบป
มาตรา ๑๘ ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงวาตนเปนผูสรางสรรคงานดังกลาว และ
มีสิทธิที่จะหามมิใหผูรับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือทําโดยประการอื่นใดแกงานนั้นจนเกิดความเสียหายตอ
ชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของผูสรางสรรคและเมื่อผูสรางสรรคถึงแกความตายทายาทของผูสรางสรรคมีสิทธิที่จะฟองรองบังคับตามสิทธิดังกลาว
ไดตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอื่นเปนลายลักษณอักษร

สวนที่ ๔
อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์
-----------มาตรา ๑๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมอี ยูตลอดอายุของผูสรางสรรค
และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย
ในกรณีที่มีผูสรางสรรครวม ลิขสิทธิ์ในงานดังกลาวใหมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรครวมและมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหา
สิบปนับแตผูสรางสรรครวมคนสุดทายถึงแกความตาย
ถาผูสรางสรรคหรือผูสรางสรรครวมทุกคนถึงแกความตายกอนที่ไดมีการโฆษณางานนั้น ใหลิขสิทธิ์ดังกลาวมีอายุหาสิบ
ปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
ในกรณีที่ผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นแตถาไดมีการโฆษณา
งานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไดสรางสรรคโดยผูสรางสรรคใชนายแฝงหรือไมปรากฏชื่อผู
สรางสรรค ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลขิ สิทธิ์มี
อายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก
ในกรณีที่รูตัวผูสรางสรรค ใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพรเสียงแพรภาพใหมีอายุหาสิบป
นับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปน
ครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกตใหมีอายุยี่สิบหาปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางาน
นั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลขิ สิทธิ์มีอายุยสี่ ิบหาปแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก

-๕–
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ใหมีอายุหา
สิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณา
เปนครั้งแรก
มาตรา ๒๔ การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรหือมาตรา ๒๓ อันเปนการเริ่มนับอายุ
แหงการคุมครองลิขสิทธิ์ หมายความถึง การนํางานออกทําการโฆษณาโดยความยินยอมของเจาของลิขสิทธิ์
มาตรา ๒๕ เมื่ออายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ครบกําหนดในปใด ถาวันครบกําหนดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิไ์ มตรง
กับวันสิ้นปปฏิทิน หรือในกรณีที่ไมอาจทราบวันครบกําหนดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ที่แนนอน ใหลิขสิทธิ์ยงั คงมีอยูตอไปจนถึงวันสิ้นป
ปฏิทินของปนั้น
มาตรา ๒๖ การนํางานอันมีลิขสิทธิ์ออกทําการโฆษณาภายหลังจากที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงไมกอใหเกิด
ลิขสิทธิ์ในงานนั้น ๆ ขึ้นใหม

ฯลฯ

(อางใน : พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ : กรมทรัพยสินทางปญญา กรทรวงพาณิชย)

