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원문

번역문

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

푸미폰아둔야뎃 국왕 폐하께서

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

현 왕조 49년째 해인 1994년(불기

เป็ นปี ท่ี ๔๙ ในรัชกาลปั จจุบนั

2537년) 12월 9일에 하사하셨다.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
푸미폰아둔야뎃 국왕 폐하께서는
เดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
다음과 같이 공포하도록 하셨다.
ว่า
저작권에 관한 법률을 개정하는 것

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
ลิขสิทธิ์

이 타당하므로,

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติขนึ ้ ไว้โดยคาแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี ้

의회의 조언과 동의를 통하여 다음
과 같이 법에 날인한다.

มาตรา ๑

제1조

1

พระราชบัญญัตินเี ้ รียกว่า “พระราชบัญญัติ

이 법은 “1994년 저작권법”이라

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗”

고 칭한다.

제2조

มาตรา ๒
พระราชบัญญัตินีใ้ ห้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดเก้า

이 법은 관보에 게재한 날부터

สิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ น

90일의 기한이 지난 날에 시행한
다.

ต้นไป

제3조

มาตรา ๓

「1978년 저작권법」은 폐지한다.

ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

제4조

มาตรา ๔

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은

ในพระราชบัญญัตินี ้
“ผูส้ ร้างสรรค์” หมายความว่า ผูท้ าหรือผูก้ ่อให้เกิด

다음과 같다.
“창작자”란 이 법에 의거하여 저

งานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็ นงานอันมี

작권이 발생하는 어떠한 일을 하

ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้

거나 발생시키는 사람을 뜻한다.

“ลิขสิทธิ”์ หมายความว่า สิทธิแต่ผเู้ ดียวที่จะทา

“저작권”이란 창작자가 창작한
작품과 관련하여 이 법에 의거한

การใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินเี ้ กี่ยวกับงานที่ผู้

어떠한 행위를 하는 독점권을 뜻

สร้างสรรค์ได้ทาขึน้

한다.

“วรรณกรรม” หมายความว่า งานนิพนธ์ท่ีทาขึน้

“저작물”이란 서적, 소책자, 저

ทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์

술, 인쇄물, 강연문, 설교문, 연설
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ปาฐกถา เทศนา คาปราศรัย สุนทรพจน์ และให้

문, 담화문과 컴퓨터 프로그램을

หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ย

포함한 모든 종류의 저작물을 뜻
한다.

“โปรแกรมคอมพิวเตอร์” หมายความว่า คาสั่ง

“컴퓨터 프로그램”이란 컴퓨터를

ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นาไปใช้กบั เครื่อง

작동하게 하기 위해서나 어떠한

คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางาน

결과를 얻기 위하여 사용하는 명

หรือเพื่อให้ได้รบั ผลอย่างหนึ่งอย่างใด ทัง้ นี ้ ไม่ว่า

령어 또는 명령어 집합이나 기타

จะเป็ นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด

의 것을 뜻한다. 이와 관련하여,

“นาฏกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับการรา

어떠한 형태의 컴퓨터 언어라도
무방하다.

การเต้น การทาท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึน้

“극”이란 이야기로 만들어진 안

เป็ นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดง

무, 춤, 동작 또는 연기와 무언극

โดยวิธีใบ้ดว้ ย

을 포함한 관련 작품을 뜻한다.

“ศิลปกรรม” หมายความว่า งานอันมีลกั ษณะ

“미술 작품”이란 다음 각 항 중

อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี ้

한 가지 또는 여러가지 형태를
가지는 작품을 뜻한다.

(๑) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่
ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่น อย่างใดอย่าง

(1) 회화 작품 즉, 어떠한 한 가
지 또는 여러가지로 구성된 선,

หนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียว

빛, 색이나 다른 것으로 구성된

หรือหลายอย่าง

창작품

(๒) งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์

(2) 조형 작품 즉, 접촉하고 만질
수 있는 입체 형상 관련 창작품

รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สมั ผัสและจับต้องได้

(3) 판화 작품 즉, 인쇄를 통한
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(๓) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วย

제작 방법으로 그림을 창작하는

กรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความรวมถึง

작품과 인쇄에 사용하는 판목 또
는 인쇄용 판을 포함한다.

แม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ท่ใี ช้ในการพิมพ์ดว้ ย

(4) 건축 작품 즉, 건물 또는 건

(๔) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบ

축물 설계, 건물이나 건축물의 내

อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบตกแต่ง

부 또는 주변까지 포함하는 외부

ภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคาร

장식 설계 또는 건물이나 건축물

หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์ห่นุ จาลอง

의 모형 창작품

ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

(5) 사진 작품 즉, 빛이 렌즈를

(๕) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิด
จากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสงผ่าน

통과하여 필름 또는 거울로 향하
게 하고 상을 발생시키는 특정
약품 또는 어떠한 방법으로 현상

เลนซ์ไปยังฟิ ลม์ หรือกระจก และล้างด้วยนา้ ยาซึ่ง

하여 영상을 기록하는 도구를 사

มีสตู รเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันทาให้เกิด

용함으로써 나타나는 영상 창작

ภาพขึน้ หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือ

활동 또는 도구나 기타 방법에
의한 영상 기록

วิธีการอย่างอื่น

(6) 삽화, 지도, 구조, 스케치 작

(๖) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง

품이나 지리학, 지형 또는 과학과

หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอนั เกี่ยวกับ

관련한 입체 영상 창작품

ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์

(7) 응용미술 즉, 제(1)항부터 제

(๗) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม

(6)항 중 어떠한 한가지 작품 또
는 여러가지 작품을 합하여 해당

(๑) ถึง (๖) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

작품 자체의 가치를 감상하는 것
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รวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการ

을 제외하고, 사용, 물품 또는 용

ชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนัน้ เช่น

품 장식 또는 상업적 용도로 사
용하는 것과 같은 다른 용도로

นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็ น

사용하는 작품

เครื่องใช้หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า

이와 관련하여 제(1)항부터 제(7)

ทัง้ นี ้ ไม่ว่างานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคณ
ุ ค่าทาง

항에 해당하는 작품의 예술적 가

ศิลปะหรือไม่ และให้หมายความรวมถึงภาพถ่าย

치 여부는 상관이 없으며, 해당

และแผนผังของงานดังกล่าวด้วย

작품의 사진 및 설계도를 포함하

“ดนตรีกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่

여 뜻하도록 한다.
“음악 작품”이란 선율과 가사의

แต่งขึน้ เพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมีทานอง

유무 또는 단음에 관계없이 연주

และคาร้องหรือมีทานองอย่างเดียว และให้

또는 가창을 위하여 지은 곡과

หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้

관련한 작품을 뜻하며, 악보 또는

แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว

구분 및 편곡한 음표를 포함하여

“โสตทัศนวัสดุ” หมายความว่า งานอัน

뜻하도록 한다.
“시청각물”이란 영화처럼 연속적

ประกอบด้วยลาดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุ

으로 상영할 수 있거나 영화처럼

ไม่ว่าจะมีลกั ษณะอย่างใด อันสามารถที่จะนามา

연속적으로 상영하기 위하여 다

เล่นซา้ ได้อีก โดยใช้เครื่องมือที่จาเป็ นสาหรับการ

른 매체에 기록될 수 있는 영상

ใช้วสั ดุนนั้ และให้หมายความรวมถึงเสียง

단계의 시청각물을 뜻하며, 만약

ประกอบงานนัน้ ด้วย ถ้ามี

있다면 해당 영상을 구성하는 음
향도 포함하여 뜻하도록 한다.

“ภาพยนตร์” หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอนั

“영화”란 영화의 형태로 연속적
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ประกอบด้วยลาดับของภาพ ซึ่งสามารถนาออก

으로 상영하거나, 영화의 형태로

ฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถ

연속적으로 상영하기 위하여 다
른 매체에 기록되는 영상 단계로

บันทึกลงบนวัสดุอ่นื เพื่อนาออกฉายต่อเนื่องได้

구성된 시청각물을 뜻하며. 만약

อย่างภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียง

있다면 그 작품을 구성하고 있는

ประกอบภาพยนตร์นนั้ ด้วย ถ้ามี

음향도 포함하여 뜻하도록 한다.

“สิ่งบันทึกเสียง” หมายความว่า งานอัน

“음원”이란 어떠한 형태에 관계

ประกอบด้วยลาดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง

없이, 매체에 기록되는 음악, 공

หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมี

연 음악 또는 기타 음향의 단계
로 구성되고, 해당 매체에 필요한

ลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนามาเล่นซา้ ได้อีก
โดยใช้เครื่องมือที่จาเป็ นสาหรับการใช้วสั ดุนนั้ แต่

도구를 사용하여 반복 재생할 수
있는 작품을 뜻한다. 그러나, 영

ทัง้ นีม้ ิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบ

화를 구성하는 음향이나 시청각

ภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่าง

물을 구성하는 음향은 이에 포함

อื่น

하지 아니하도록 한다.
“공연자”란 배우, 음악가, 가수,

“นักแสดง” หมายความว่า ผูแ้ สดง นักดนตรี

무용가, 안무가 및 대본에 따라

นักร้อง นักเต้น นักรา และผูซ้ ่งึ แสดงท่าทาง ร้อง

행위, 노래, 이야기, 재녹음, 연기

กล่าว พากย์ แสดงตามบทหรือในลักษณะอื่นใด

또는 기타 형태로 표현하는 사람

“งานแพร่เสียงแพร่ภาพ” หมายความว่า งานที่นา

을 뜻한다.

ออกสูส่ าธารณชนโดยการแพร่เสียงทาง

“방송”이란 라디오를 통하여 음

วิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทาง

향을 전파하거나 텔레비전 또는
기타 유사한 방식을 통하여 음향
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วิทยุโทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน

과 영상 또는 음향이나 영상을

“ทาซา้ ” หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธี

전파하는 작품을 뜻한다.

ใด ๆ เลียนแบบ ทาสาเนา ทาแม่พิมพ์ บันทึกเสียง
บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ
จากสาเนา หรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็ น

“재생산”이란 방법에 상관없이
원본이나 사본 또는 주요 내용이
되는 부분의 공개 발표에 대하여
전체 또는 일부분을 복사, 모방,

สาระสาคัญ ทัง้ นี ้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน

복제, 주형, 녹음, 녹화 또는 녹

สาหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้

음과 녹화를 하는 것을 뜻한다.

หมายความถึง คัดลอกหรือทาสาเนาโปรแกรม

컴퓨터 프로그램과 관련한 부분
의 재생산에 대해서는 방법에 상

คอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ

관없이 어떠한 매체에서 새로운

ในส่วนอันเป็ นสาระสาคัญโดยไม่มีลกั ษณะเป็ น

작품

창작의 형태 없이 주요

การจัดทางานขึน้ ใหม่ ทัง้ นี ้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ

내용이 되는 부분의 전체 또는

บางส่วน

일부를 복사 또는 복제하는 것을

“ดัดแปลง” หมายความว่า ทาซา้ โดยเปลี่ยนรูป

뜻한다.

ใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือจาลองงานนฉบับ

“개작”이란 새로운 작품 창작의
형태가 없이 원작의 주요 내용이

ในส่วนอันเป็ นสาระสาคัญโดยไม่มีลกั ษณะเป็ น

되는 부분을 전체 또는 일부분에

การจัดทางานขึน้ ใหม่ ทัง้ นี ้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ

관계없이, 변형이나 수정 또는 모

บางส่วน

방하여 재생산하는 것을 뜻한다.

(๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ให้หมายความ

(1) 문학작품과 관련한 부분에서

รวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรมหรือ

는 번역이나 각색 또는 선택과
배열을 통하여 찬집하는 것을 포
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รวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลาดับใหม่

함하여 뜻하도록 한다.

(๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้

(2) 컴퓨터 프로그램과 관련한 부
분에서는 창작의 형태가 없이 컴

หมายความรวมถึง ทาซา้ โดยเปลี่ยนรูปใหม่

퓨터 프로그램의 주요 내용이 되

ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

는 부분을 변형이나 개량 또는

ส่วนอันเป็ นสาระสาคัญ โดยไม่มีลกั ษณะเป็ นการ

수정하여 재생산하는 것을 포함

จัดทาขึน้ ใหม่

하여 뜻하도록 한다.

(๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ให้หมายความ

(3) 극과 관련한 부분에서는 동일

รวมถึง เปลี่ยนงานที่มิใช่นาฏกรรมให้เป็ น

한 언어 또는 다른 언어에 관계
없이 공연이 아닌 것을 공연으로

นาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรมให้เป็ นงานที่มิใช่
นาฏกรรม ทัง้ นี ้ ไม่ว่าในภาษาเดิมหรือต่างภาษา

바꾸는 것이나 공연을 공연이 아
닌 것으로 바꾸는 것을 포함하여

กัน

뜻하도록 한다.

(๔) ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมายความ

(4) 미술 작품과 관련한 부분에서

รวมถึง เปลี่ยนงานที่เป็ นรูปสองมิติหรือสามมิติ

는 2차원 또는 3차원 형태를 3차
원 또는 2차원 형태로 변형시키

ให้เป็ นรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทาหุ่นจาลอง

거나 원작으로부터 모형을 제작

จากงานต้นฉบับ

하는 것을 포함하여 뜻하도록 한

(๕) ในส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ให้หมายความ

다.

รวมถึง จัดลาดับเรียบเรียงเสียงประสานหรือ

(5) 음악 작품과 관련한 부분에서

เปลี่ยนคาร้องหรือทานองใหม่

는 편곡이나 가사 또는 선율을
변경하는 것을 포함하여 뜻하도

“เผยแพร่ต่อสาธารณชน” หมายความว่า ทาให้

록 한다.
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ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย

“대중전달”이란 창작한 작품을

การสวด การบรรเลง การทาให้ปรากฏด้วยเสียง

공연, 강연, 기원, 연주, 음향과
영상 또는 음향이나 영상으로 나

และหรือภาพ การก่อสร้าง การจาหน่าย หรือโดย

타내거나 건축, 판매 또는 기타

วิธีอ่นื ใดซึ่งงานที่ได้จดั ทาขึน้

방법으로 대중에게 시현하는 것

“การโฆษณา” หมายความว่า การนาสาเนา

을 뜻한다.

จาลองของงานไม่ว่าในรูปหรือลักษณะอย่างใดที่

“공개 발표”란 어떠한 형태 또는

ทาขึน้ โดยความยินยอมของผูส้ ร้างสรรค์

특징에 관계없이 창작자의 허가

ออกจาหน่าย โดยสาเนาจาลองนัน้ มีปรากฏต่อ

를 받아 제작하는 작품의 모조품

สาธารณชนเป็ นจานวนมากพอสมควรตามสภาพ
ของงานนัน้ แต่ทงั้ นีไ้ ม่หมายความรวมถึง การ

을 작품의 상태에 따라 적당한
수량으로 대중에게 시현하여 판
매하는 것을 뜻한다. 그러나, 극

แสดงหรือการทาให้ปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรี

이나 음악 작품 또는 영화의 공

กรรม หรือภาพยนตร์ การบรรยายหรือการ

연이나 시현, 문학 작품의 해설

ปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม การแพร่เสียงแพร่ภาพ

또는 강연, 어떠한 작품과 관련한
음향과 영상의 전파, 미술 작품

เกี่ยวกับงานใด การนาศิลปกรรมออกแสดงและ

전시 및 건축 작품의 건축은 이

การก่อสร้างงานสถาปั ตยกรรม

에 포함하지 아니하도록 한다.

“ข้อมูลการบริหารสิทธิ” หมายความว่า ข้อมูลที่

“권한관리정보”란 창작자, 창작

บ่งชีถ้ ึงผูส้ ร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ นักแสดง การ

품, 공연자, 공연, 저작권 소유주

แสดง เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไข

또는 저작권이 있는 작품을 사용

การใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนตัวเลขหรือรหัส

하는 기간과 조건부터, 저작권이
있는 작품 또는 공연 기록물에
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แทนข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลเช่นว่านีต้ ิดอยู่หรือ

부착이나 표시되는 정보를 대신

ปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึก

하는 번호나 부호를 아울러 뜻한
다.

การแสดง

“기술적 보호조치”란 재생산을

“มาตรการทางเทคโนโลยี” หมายความว่า
เทคโนโลยีท่ีออกแบบมาเพื่อป้องกันการทาซา้ หรือ

방지하거나 저작권이 있는 작품
또는 공연 기록물에 접근하는 것

ควบคุมการเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึก

을 통제하기 위하여 설계된 기술

การแสดง โดยเทคโนโลยีเช่นว่านีไ้ ด้นามาใช้กบั

을 뜻하며, 이와 같은 기술은 저

งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิ่งบันทึกการแสดงนัน้ อย่างมี

작권이 있는 작품 또는 공연 기
록물에 효율적으로 사용된다.

ประสิทธิภาพ

“기술적 보호조치의 무력화”란

“การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี”

기술적 보호조치가 효과를 발생

หมายความว่า การกระทาด้วยประการใด ๆ ที่ทา

시키지 못하게 하려는 어떠한 사

ให้มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล

항으로 행하는 것을 뜻한다.

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่งึ รัฐมนตรี

“담당관”이란 이 법에 따라 집행
하도록 장관이 임명한 사람을 뜻

แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้

한다.

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพย์สินทาง

“국장”이란 지적재산국장을 뜻하

ปัญญา และให้หมายความรวมถึงผูซ้ ่งึ อธิบดีกรม

며, 지적재산국장이 위임한 사람

ทรัพย์สินทางปัญญามอบหมายด้วย

을 포함하여 뜻하도록 한다.

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ

“위원회”란 저작권위원회를 뜻한

ลิขสิทธิ์

다.

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการ

“장관”이란 이 법에 따른 대리자
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ตามพระราชบัญญัตินี ้

인 장관을 뜻한다.

มาตรา ๕

제5조

ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รกั ษาการตาม

상무부장관이 이 법을 대행하도

พระราชบัญญัตินี ้ และให้มีอานาจแต่งตัง้

록 하며, 이 법을 집행하도록 담

พนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงเพื่อ

당관을 임명하고, 부령을 제정,

ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้

공고하는 권한을 갖도록 한다.

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา

해당 부령과 공고는 관보에 게시

นุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

하였을 때 시행할 수 있다.

หมวด ๑ ลิขสิทธิ์

제1장 저작권

ส่วนที่ ๑ งานอันมีลิขสิทธิ์

제1절 저작권이 있는 작품

มาตรา ๖

제6조

งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้ ได้แก่งาน

이 법에 따라 저작권이 있는 작

สร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม

품이란 저작물, 극, 미술 작품,

ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์

음악 작품, 시청각물, 영화, 음원,

สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่น

방송 또는 표현 방법 또는 양식

ใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือ

에 관계없이 문학이나 과학 또는

แผนกศิลปะ ของผูส้ ร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะ

미술 분야의 기타 작품 종류의

แสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด

창작물을 말한다.

การคุม้ ครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือ

저작권 보호에는 아이디어나 절
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ขัน้ ตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทางาน

차, 공정이나 시스템, 사용 방법

หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎี

이나 작동 방법 또는 과학이나
수학적 개념, 원리, 발견 또는 이

ทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

론은 포함하지 아니한다.

มาตรา ๗

제7조

สิ่งต่อไปนีไ้ ม่ถือว่าเป็ นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม

다음 각 항에 해당하는 것은 이

พระราชบัญญัตินี ้

법에 따라 저작권이 발생하는 작

(๑) ข่าวประจาวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มี

품이라고 간주되지 아니한다.
(1) 일간 뉴스와 문학계나 과학계

ลักษณะเป็ นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนก

또는 예술계 작품이 아닌 단순한

วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

소식 형태의 여러가지 진상

(๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

(2) 헌법 및 법률

(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง คาชีแ้ จง

(3) 부, 청, 국이나 정부 또는 지

และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ

방 기타 기관의 규칙, 규정, 공

หน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น

고, 명령, 해설 및 반박문

(๔) คาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัย และรายงาน

(4) 공적 판결, 명령, 평결 및 보
고

ของทางราชการ
(๕) คาแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง
(๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใด

(5) 부, 청, 국이나 정부 또는 지
방 기타 기관이 작성한 제(1)항부
터 제(4)항까지의 각종 번역물 및

ของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทาขึน้

편집물
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ส่วนที่ ๒ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์

제2절 저작권 취득

มาตรา ๘

제8조

ให้ผสู้ ร้างสรรค์เป็ นผูม้ ีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้

다음 각 항에 해당되는 조건 하

สร้างสรรค์ขนึ ้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

에서, 창작자가 자신이 창작한 작

(๑) ในกรณีท่ียงั ไม่ได้มีการโฆษณางาน ผู้

품에 대한 저작권자가 되도록 한

สร้างสรรค์ตอ้ งเป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยหรืออยู่ใน

다.

ราชอาณาจักรหรือเป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติหรืออยู่ใน

(1) 작품을 공개 발표하기 전인

ประเทศที่เป็ นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการ

경우, 해당 작품의 창작하는 전체

คุม้ ครองลิขสิทธิ์ซ่งึ ประเทศไทยเป็ นภาคีอยู่ดว้ ย

기간 또는 대부분의 기간 동안,

ตลอดระยะเวลาหรือเป็ นส่วนใหญ่ในการ

창작자가 태국 국적자이거나 태

สร้างสรรค์งานนัน้

국 국내 체류자, 또는 태국이 가
입한 저작권 관련 협약의 상대국

(๒) ในกรณีท่ไี ด้มีการโฆษณางานแล้ว การ

의 국적자이거나 상대국 체류자

โฆษณางานนัน้ ในครัง้ แรกได้กระทาขึน้ ใน

이어야 한다.

ราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็ นภาคีแห่ง
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองลิขสิทธิ์ซ่งึ ประเทศ

(2) 작품을 공개 발표한 경우, 태
국 국내 또는 태국이 가입한 저

ไทยเป็ นภาคีอยู่ดว้ ย หรือในกรณีท่กี ารโฆษณา

작권 관련 협약의 상대국에서 처

ครัง้ แรกได้กระทานอกราชอาณาจักรหรือใน
ประเทศอื่นที่ไม่เป็ นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการ
คุม้ ครองลิขสิทธิ์ซ่งึ ประเทศไทยเป็ นภาคีอยู่ดว้ ย

음으로 공개 발표하였거나, 국외
또는 저작권에 관한 협약 상대국
이 아닌 다른 국가에서 처음으로

หากได้มีการโฆษณางานดังกล่าวใน

공개 발표한 경우에는 만약 최초

ราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เป็ นภาคีแห่ง
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองลิขสิทธิ์ซ่งึ ประเทศ
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로 공개 발표한 날부터 30일 이

ไทยเป็ นภาคีอยู่ดว้ ยภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่

내에 태국 국내 또는 태국이 가

ได้มีการโฆษณาครัง้ แรก หรือผูส้ ร้างสรรค์เป็ นผูม้ ี

입한 저작권에 관한 협약 상대국

ลักษณะตามที่กาหนดไว้ใน (๑) ในขณะที่มีการ

에서 공개 발표하였다면 창작자

โฆษณางานครัง้ แรก

가 저작권자가 된다.

ในกรณีท่ผี สู้ ร้างสรรค์ตอ้ งเป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย ถ้า

창작자가 태국 국적자이어야 하

ผูส้ ร้างสรรค์เป็ นนิติบุคคล นิติบุคคลนัน้ ต้องเป็ น

는 경우, 만약 창작자가 법인이라
면, 해당 법인은 태국 법률에 의

นิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย

거하여 설립된 법인이어야 한다.

มาตรา ๙

제9조

งานที่ผสู้ ร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขนึ ้ ในฐานะ

창작자가 직원 또는 피고용인의

พนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ทาเป็ นหนังสือตกลง

자격으로 창작한 작품은 만약 다

กันไว้เป็ นอย่างอื่น ให้ลิขสิทธิ์ในงานนัน้ เป็ นของผู้

르게 합의하여 문서로 작성하지
아니하였다면, 해당 작품의 저작

สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธินางานนัน้ ออก

권은 창작자의 소유가 되나, 해당

เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็ นวัตถุประสงค์

작품을 대중에게 공개한 권리는
해당 고용이 목적에 따라 고용자

แห่งการจ้างแรงงานนัน้

에게 속한다.

มาตรา ๑๐

제10조

งานที่ผสู้ ร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขนึ ้ โดยการรับจ้าง

창작자가 다른 이에게 고용되어
창작한 작품은 창작자와 고용자

บุคคลอื่น ให้ผวู้ ่าจ้างเป็ นผูม้ ีลิขสิทธิ์ในงานนัน้

가 다르게 합의한 것을 제외하고
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เว้นแต่ผสู้ ร้างสรรค์และผูว้ ่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้

고용자가 해당 작품의 저작권자
가 되도록 한다.

เป็ นอย่างอื่น

제11조

มาตรา ๑๑

어떠한 작품의 형태가 이 법에

งานใดมีลกั ษณะเป็ นการดัดแปลงงานอันมี

따라 저작권이 있는 작품을 저작
권자의 허가를 받아 개작한 것이

ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินโี ้ ดยได้รบั อนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ผทู้ ่ไี ด้ดดั แปลงนัน้ มีลิขสิทธิ์
ในงานที่ได้ดดั แปลงตามพระราชบัญญัตินี ้ แต่

라면, 해당 개작자가 이 법에 따
라 개작한 작품의 저작권을 갖도
록 하나, 이와 관련하여 개작 대

ทัง้ นี ้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ท่ี

상이 된 기존 창작자의 작품에
대한 저작권자의 권리에는 영향

มีอยู่ในงานของผูส้ ร้างสรรค์เดิมที่ถกู ดัดแปลง

을 미치지 아니한다.

มาตรา ๑๒

제12조

งานใดมีลกั ษณะเป็ นการนาเอางานอันมีลิขสิทธิ์

어떠한 작품이, 이 법에 따라 저

ตามพระราชบัญญัตินี ้ มารวบรวมหรือประกอบ

작권이 있는 작품을 저작권자의

เข้ากันโดยได้รบั อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ
เป็ นการนาเอาข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอ่าน

허가를 받아 편집 또는 조합하거
나, 읽기 또는 기기나 기타 기구
를 통해 중계가 가능한 자료 또

หรือถ่ายทอดได้โดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณ์

는 기타의 것을 편집 또는 조합

อื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน หากผูท้ ่ไี ด้

한 형태를 가지고 있는 경우, 만
약 편집 또는 조합한 사람이 다

รวบรวมหรือประกอบเข้ากันได้รวบรวมหรือ
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ประกอบเข้ากันซึ่งงานดังกล่าวขึน้ โดยการ

른 사람의 작품을 도용하지 아니

คัดเลือกหรือจัดลาดับในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียน

하는 형태에서 해당 작품을 편집
또는 조합하였다면, 편집 또는 조

งานของบุคคลอื่น ให้ผทู้ ่ไี ด้รวบรวมหรือประกอบ

합한 사람이 이 법에 따라 편집

เข้ากันนัน้ มีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้รวบรวมหรือ

또는 조합한 작품에 대한 저작권

ประกอบเข้ากันตามพระราชบัญญัตินี ้ แต่ทงั้ นี ้ ไม่

을 갖도록 한다. 그러나, 이와 관

กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ท่มี ีอยู่ใน

련하여, 편집 또는 조합된 원 창

งาน หรือข้อมูลหรือสิ่งอื่นใด ของผูส้ ร้างสรรค์เดิม

작자의 작품이나 자료 또는 기타
의 것에 있는 저작권자의권리에

ที่ถกู นามารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน

는 영향을 미치지 아니한다.

มาตรา ๑๓

제13조

ให้นามาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใช้

제8조와 제9조 및 제10조를 제

บังคับแก่การมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา

11조 또는 제12조에 따른 저작권

๑๒ โดยอนุโลม

소유에 준용한다.

มาตรา ๑๔

제14조

กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ

부, 청, 국이나 정부 또는 지방의

หรือของท้องถิ่นย่อมมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้

기타 기관은 고용에 의하거나 명
령 또는 자신의 감독에 따르는

สร้างสรรค์ขนึ ้ โดยการจ้างหรือตามคาสั่งหรือใน

작품에 대한 저작권을 갖는다. 다

ความควบคุมของตน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็ น
อย่างอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

만, 서면으로 다르게 합의해 둔
것은 예외로 한다.
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ส่วนที่ ๓ การคุ้มครองลิขสิทธิ์

제3절 저작권 보호

มาตรา ๑๕

제15조

ภายใต้บงั คับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา

제9조와 제10조 및 제14조의 적
용 하에서 저작권자는 다음 각

๑๔ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผเู้ ดียว

항에 해당하는 권리를 단독으로

ดังต่อไปนี ้

갖는다.

(๑) ทาซา้ หรือดัดแปลง

(1) 재생산 또는 개작하는 권리
(2) 대중에 대한 공개하는 권리

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) 원본을 대여해 주거나 컴퓨터

(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนางานโปรแกรม

프로그램, 시청각물, 영화 및 음

คอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่ง

원을 복제하는 권리
(4) 저작권에서 발생하는 이익을

บันทึกเสียง

다른 사람에게 부여하는 권리

(๔) ให้ประโยชน์อนั เกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผอู้ ่นื

(5) 어떠한 조건을 정하거나 그러

(๕) อนุญาตให้ผอู้ ่นื ใช้สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓)

지 아니 하고 다른 사람이 제(1)

โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่

항이나 제(2)항 또는 제(3)항에
따른 권리를 사용하도록 허가하

เงื่อนไขดังกล่าวจะกาหนดในลักษณะที่เป็ นการ

는 권리. 그러나 해당 조건은 공

จากัดการแข่งขันโดยไม่เป็ นธรรมไม่ได้

정하지 아니하게 경쟁을 제한하

การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (๕) จะเป็ น

는 형태로 정할 수는 없다.
제(5)항 첫 번째 단락에 따른 조
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การจากัดการแข่งขันโดยไม่เป็ นธรรมหรือไม่ ให้

건이 공정하지 아니하게 경쟁을

เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่

제한하는 지의 여부를 검토하는
것은 부령에서 정한 원칙과 방법

กาหนดในกฎกระทรวง

및 조건을 따른다.

มาตรา ๑๖

제16조

ในกรณีท่เี จ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินไี ้ ด้

이 법에 따른 저작권자가 제15조
제(5)항에 따라 다른 사람이 권리

อนุญาตให้ผใู้ ดใช้สิทธิตามมาตรา ๑๕ (๕) ย่อม

를 사용하도록 허가한 경우, 금지

ไม่ตดั สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ท่จี ะอนุญาตให้ผอู้ ่ืน
ใช้สิทธินนั้ ได้ดว้ ย เว้นแต่ในหนังสืออนุญาตได้ระบุ

항목으로 명기한 허가서를 제외
하고, 다른 사람에게 해당 권리를
사용하도록 허가한 저작권자의

เป็ นข้อห้ามไว้

권리를 박탈하는 것은 불가하다.

제19조

มาตรา ๑๗

저작권은 양도가 가능하다.

ลิขสิทธิ์นนั้ ย่อมโอนให้แก่กนั ได้

저작권자는 자진의 저작권 전체

เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทัง้ หมด

또는 일부분을 다른 사람에게 양

หรือแต่บางส่วนให้แก่บคุ คลอื่นได้ และจะโอนให้

도할 수 있으며 기간을 정하거나

โดยมีกาหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุม้ ครอง

저작권 보호 유효 전 기간 동안

ลิขสิทธิ์ก็ได้

양도할 수도 있다.

การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใช่ทางมรดก

유산이 아닌 두 번째 단락에 다
른 저작권 양도는 양도자와 양수

18

ต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูโ้ อนและผูร้ บั

자가 서명한 문서로 작성하여야
한다. 만약 양도 계약에서 기간을

โอน ถ้าไม่ได้กาหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน

정하지 아니하였다면, 10년 기한

ให้ถือว่าเป็ นการโอนมีกาหนดระยะเวลาสิบปี

의 양도로 간주하도록 한다.

제18조

มาตรา ๑๘
ผูส้ ร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
นีม้ ีสิทธิท่จี ะแสดงว่าตนเป็ นผูส้ ร้างสรรค์งาน

이 법에 따라 저작권이 있는 작
품의 창작자는 자신이 해당 작품
의 창작자라는 것을 표시할 권리

ดังกล่าว และมีสิทธิท่จี ะห้ามมิให้ผรู้ บั โอนลิขสิทธิ์

가 있으며, 저작권을 양도받은 사
람 또는 다른 사람이 창작자의

หรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลงหรือ

명성이나 명예를 실추시킬 정도

ทาโดยประการอื่นใดแก่งานนัน้ จนเกิดความ

로 작품을 왜곡, 삭제, 개작 또는
기타 사항을 행하는 것을 금지할

เสียหายต่อชื่อเสียง หรือเกียรติคณ
ุ ของผู้

권리가 있다. 또한 창작자가 사망

สร้างสรรค์ และเมื่อผูส้ ร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

하였을 때에는 창작자의 상속인

ทายาทของผูส้ ร้างสรรค์มีสิทธิท่จี ะฟ้องร้องบังคับ
ตามสิทธิดงั กล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุม้ ครอง

이 저작권 보호 유효기간 동안
해당 권리에 따라 집행하도록 법

ลิขสิทธิ์ ทัง้ นี ้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่น

적 조치를 취할 권리가 있다. 이
와 관련하여 서면으로 다르게 합

เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

의한 것은 예외로 한다.

제4절 저작권 보호 기간

ส่วนที่ ๔ อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์
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มาตรา ๑๙

제19조

ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์

제21조 및 제22조의 적용 하에서

ตามพระราชบัญญัตินใี ้ ห้มีอยู่ตลอดอายุของผู้

이 법에 따른 저작권은 창작자의

สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็ นเวลาห้าสิบปี นับ
แต่ผสู้ ร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

평생 및 사망일부터 50년 동안
유효기간을 정한다.
공동 창작자가 있는 경우 해당

ในกรณีท่มี ีผสู้ ร้างสรรค์รว่ ม ลิขสิทธิ์ในงาน

작품의 저작권은 공동 창작자의

ดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผูส้ ร้างสรรค์ร่วม

평생 및 마지막 창작자의 사망일
부터 50년의 유효기간을 정한다.

และมีอยู่ต่อไปอีกเป็ นเวลาห้าสิบปี นบั แต่ผู้

만약 창작자 또는 공동 창작자

สร้างสรรค์รว่ มคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย

전원이 해당 작품을 공개 발표하

ถ้าผูส้ ร้างสรรค์หรือผูส้ ร้างสรรค์รว่ มทุกคนถึงแก่

기 전에 사망하였다면, 최초 공개

ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนัน้ ให้

발표일부터 50년 동안을 해당 작
품의 저작권 유효기간으로 정한

ลิขสิทธิ์ดงั กล่าวมีอายุหา้ สิบปี นบั แต่ได้มีการ

다.

โฆษณาเป็ นครัง้ แรก

창작자가 법인인 경우, 창작자가

ในกรณีท่ผี สู้ ร้างสรรค์เป็ นนิติบคุ คล ให้ลิขสิทธิ์มี

창작한 날부터 50년 동안을 유효

อายุหา้ สิบปี นบั แต่ผสู้ ร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขนึ ้

기간을 정하도록 하나, 만약 해당
기간 동안 작품이 공개 발표되었

แต่ถา้ ได้มีการโฆษณางานนัน้ ในระหว่าง

다면, 최초 공개 발표일부터 50

ระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุหา้ สิบปี นบั แต่
ได้มีการโฆษณาเป็ นครัง้ แรก

년 동안을 저작권의 유효기간으
로 정하도록 한다.
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제20조

มาตรา ๒๐

창작자가 필명을 사용하거나 창

งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินีท้ ่ไี ด้

작자의 성명이 드러나지 아니하

สร้างสรรค์ขนึ ้ โดยผูส้ ร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่

는, 이 법에 따라 저작권이 있는

ปรากฏชื่อผูส้ ร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุหา้ สิบปี

작품은 해당 작품을 창작한 날부
터 50년 동안을 저작권의 유효기

นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนัน้ ขึน้ แต่ถา้ ได้มีการ

간으로 설정하도록 하나, 만약 해

โฆษณางานนัน้ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้

당 기간 동안 작품이 공개 발표

ลิขสิทธิ์มีอายุหา้ สิบปี นบั แต่ได้มีการโฆษณาเป็ น

되었다면 최초 공개 발표일부터
50년 동안을 저작권의 유효기간

ครัง้ แรก

으로 정하도록 한다.

ในกรณีท่รี ูต้ วั ผูส้ ร้างสรรค์ ให้นามาตรา ๑๙ มาใช้

창작자에 대해 알고 있는 경우에

บังคับโดยอนุโลม

는 제19조를 준용하도록 한다.

제21조

มาตรา ๒๑
ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์
สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุ
ห้าสิบปี นบั แต่ได้สร้างสรรค์งานนัน้ ขึน้ แต่ถา้ ได้มี

사진, 시청각물, 영화, 음원 또는
음향과 영상을 전파하는 작품의
저작권에 대해서는 해당 작품을
창작한 날부터 50년 동안을 유효
기간으로 정하도록 하나, 만약 해

การโฆษณางานนัน้ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว

당 기간 동안 작품이 공개 발표
되었다면, 최초 공개 발표일부터

ให้ลิขสิทธิ์มีอายุหา้ สิบปี นบั แต่ได้มีการโฆษณา
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เป็ นครัง้ แรก

50년 동안을 저작권의 유효기간
으로 정하도록 한다.

제22조

มาตรา ๒๒

응용 예술 작품에 저작권에 대해

ลิขสิทธิ์ในงานศิลปะประยุกต์ให้มีอายุย่สี ิบห้าปี

서는 해당 작품을 창작한 날부터

นับแต่ได้สร้างสรรค์งานนัน้ ขึน้ แต่ถา้ ได้มีการ

25년 동안을 유효기간으로 정하

โฆษณางานนัน้ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้
ลิขสิทธิ์มีอายุย่สี ิบห้าปี นบั แต่ได้มีการโฆษณาเป็ น

도록 하나, 만약 해당 기간 동안
작품이 공개 발표되었다면 최초
공개 발표일부터 25년 동안을 저
작권의 유효기간으로 정하도록

ครัง้ แรก

한다.

มาตรา ๒๓

제23조
제14조에 의거하여 고용이나 명

ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขนึ ้ โดยการจ้างหรือ

령 또는 감독에 따라 창작된 작

ตามคาสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้

품의 저작권에 대해서는 해당 작
품을 창작한 날부터 50년 동안을

มีอายุหา้ สิบปี นบั แต่ได้สร้างสรรค์งานนัน้ ขึน้ แต่

유효기간으로 정하도록 하나, 만

ถ้าได้มีการโฆษณางานนัน้ ในระหว่างระยะเวลา

약 해당 기간 동안 작품이 공개

ดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุหา้ สิบปี นบั แต่ได้มีการ

발표되었다면, 최초 공개 발표일
터 50년 동안을 저작권의 유효기

โฆษณาเป็ นครัง้ แรก

간으로 정하도록 한다.
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มาตรา ๒๔

제24조
제19조, 제20조, 제21조, 제22조

การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐

또는 제23조에 따라 저작권 유효

มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ อันเป็ น

기간을 산정하는 작품 공개 발표

การเริ่มนับอายุแห่งการคุม้ ครองลิขสิทธิ์

는 저작권자의 승인을 받은 작품

หมายความถึง การนางานออกทาการโฆษณาโดย

공개 발표를 포함하여 뜻하도록

ความยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์

한다.

제25조

มาตรา ๒๕
เมื่ออายุแห่งการคุม้ ครองลิขสิทธิ์ครบกาหนดในปี
ใด ถ้าวันครบกาหนดอายุแห่งการคุม้ ครองลิขสิทธิ์

저작권 보호 유효 기간이 어떠한
해에 만료되었을 때, 만약 저작권
보호 유효 기간 만료일이 달력에
따른 날짜로 그 해의 마지막 날

ไม่ตรงกับวันสิน้ ปี ปฏิทิน หรือในกรณีท่ไี ม่อาจ

과 일치하지 아니하거나 저작권

ทราบวันครบกาหนดอายุแห่งการคุม้ ครองลิขสิทธิ์

보호 유효기간을 확실하게 알지

ที่แน่นอน ให้ลิขสิทธิ์ยงั คงมีอยู่ต่อไปจนถึงวันสิน้ ปี

못한다면, 저작권이 달력에 따라
그 해의 마지막까지 유효하도록

ปฏิทินของปี นนั้

한다

제26조

มาตรา ๒๖

저작권이 있는 작품을 저작권의

การนางานอันมีลิขสิทธิ์ออกทาการโฆษณาภาย

보호 기간이 만료된 이후에 공개
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หลังจากที่อายุแห่งการคุม้ ครองลิขสิทธิ์สนิ ้ สุดลง

발표하였다면, 해당 작품에 대한
저작권은 새롭게 발생하지 아니

ไม่ก่อให้เกิดลิขสิทธิ์ในงานนัน้ ๆ ขึน้ ใหม่

한다.

ส่วนที่ ๕ การละเมิดลิขสิทธิ์

제5절 저작권 침해

มาตรา ๒๗

제27조
이 법에 의거하여 저작권이 있는

การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์

작품에 대하여 제15조 제(5)항에

ตามพระราชบัญญัตินี ้ โดยไม่ได้รบั อนุญาตตาม

따라 허가를 취득하지 아니하고

มาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์

만약 다음 각 항에 해당하는 어

ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี ้

느 하나의 행위를 한다면, 저작권
침해로 간주하도록 한다.

(๑) ทาซา้ หรือดัดแปลง

(1) 재생산 또는 개작

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

(2) 공개 발표

มาตรา ๒๘

제28조

การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ

이 법에 의거하여 저작권이 있는

ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ตาม

시청각물이나 영화 또는 음원에

พระราชบัญญัตินีโ้ ดยไม่ได้รบั อนุญาตตามมาตรา
๑๕ (๕) ทัง้ นี ้ ไม่ว่าในส่วนที่เป็ นเสียงและหรือ

대하여 제15조 제(5)항에 따라 허
가를 취득하지 아니하고, 음향 또
는 영상 부분에 상관없이, 만약
다음 각 항에 해당하는 어느 하
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ภาพ ให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทา

나의 행위를 한다면, 저작권 침해

ดังต่อไปนี ้

로 간주하도록 한다.
(1) 재생산 또는 개작

(๑) ทาซา้ หรือดัดแปลง

(2) 공개발표

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) 해당하는 작품의 원본 또는

(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนางานดังกล่าว

사본 대여

제28조의1

มาตรา ๒๘/๑

영화 및 비디오에 관한 법률에

การทาซา้ โดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทัง้

따른 영화관에서, 제15조 제(5)항

เสียงและภาพจากภาพยนตร์อนั มีลิขสิทธิ์ตาม

에 따라 허가를 받지 아니하고,

พระราชบัญญัตินี ้ ในโรงภาพยนตร์ตามกฎหมาย

이 법에 의거하여 저작권이 있는
영화 전체 또는 일부분에 상관없

ว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทศั น์ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ

이, 상영중인 영화를 녹음 또는

แต่บางส่วนโดยไม่ได้รบั อนุญาตตามมาตรา ๑๕

녹화를 하거나 녹음 및 녹화하여

(๕) ในระหว่างการฉายในโรงภาพยนตร์ ให้ถือว่า

재생산하는 것은 저작권 침해로
간주하도록 하고 제32조 두번째

เป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ และมิให้นามาตรา ๓๒

단란 제(2)항을 적용하지 아니한

วรรคสอง (๒) มาใช้บงั คับ

다.

มาตรา ๒๙

제29조

การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานแพร่เสียงแพร่

제15조 제(5)항에 따라 허가를 받

ภาพอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินีโ้ ดยไม่ได้

지 아니하고 이 법에 의거하여
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รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็ นการ

저작권이 있는 방송에 대하여 만

ละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี ้

약 다음 각 항에 해당하는 행위

(๑) จัดทาโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง
หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ทัง้ นี ้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน

를 하였다면 저작권 침해로 간주
하도록 한다.
(1) 전체 또는 일부분을 막론하고
시청각물이나 영화, 음원 또는 방

(๒) แพร่เสียงแพร่ภาพซา้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ

송을 제작하는 행위

บางส่วน

(2) 전체 또는 일부분을 막론하고

(๓) จัดให้ประชาชนฟั งและหรือชมงานแพร่เสียง

재방송하는 행위

แพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่าง

(3) 요금 또는 상업적인 기타 이
득을 청구하여 대중이 방송을 청

อื่นในทางการค้า

취 또는 시청하게 하는 행위

제30조

มาตรา ๓๐

제15조 제(5)항에 따라 허가를 받

การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โปรแกรม

지 아니하고 이 법에 의거하여

คอมพิวเตอร์อนั มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้

저작권이 있는 컴퓨터 프로그램

โดยไม่ได้รบั อนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่า

에 대하여 만약 다음 각 항에 해
당하는 행위를 하였다면 저작권

เป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี ้

침해로 간주하도록 한다.

(๑) ทาซา้ หรือดัดแปลง

(1) 재생산 또는 편집하는 행위
(2) 대중에게 공개하는 행위

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) 해당 작품의 원본 또는 사본
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(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสาเนางานดังกล่าว

을 대여하는 행위

제31조

มาตรา ๓๑
ผูใ้ ดรูอ้ ยู่แล้วหรือมีเหตุอนั ควรรูว้ ่างานใดได้ทาขึน้
โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ้ ่นื กระทาอย่างใดอย่าง

어떠한 작품이 타인의 저작권을
침해하였다는 것을 알고 있거나
알아야 하는 사람이 이득을 구하
기 위하여 해당 작품에 만약 다

หนึ่งแก่งานนัน้ เพื่อหากาไร ให้ถือว่าผูน้ นั้ กระทา

음 각 항에 해당하는 행위를 하
였다면 저작권 침해로 간주하도

การละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทาดังต่อไปนี ้

록 한다.

(๑) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้

(1) 판매, 판매를 위한 소유, 방
매, 대여, 대여 제의, 임대차 또

เช่า ให้เช่าซือ้ หรือเสนอให้เช่าซือ้

는 임대차 제의하는 행위

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

(2) 대중에게 공개하는 행위
(3) 저작권자에게 피해를 발생시

(๓) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ

킬 수 있는 형태의 배포하는 행

เสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์

위
(4) 태국내에 수입 또는 수입을

(๔) นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

주문하는 행위

ส่วนที่ ๖ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

제6절 저작권 침해 예외 조항

มาตรา ๓๒

제32조
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การกระทาแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตาม

이 법에 의거하여 타인에게 저작

พระราชบัญญัตินี ้ หากไม่ขดั ต่อการแสวงหา

권이 있는 작품에 대하여, 만약
저작권자의 저작권이 있는 작품

ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของ

에서 발생하는 통상적인 이윤 추

เจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอนั

구를 저해하지 아니하였으며, 저

ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร

작권자의 합법적인 권리에 부당
하게 영향을 미치지 아니한다면

มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์

저작권 침해로 간주하지 아니하

ภายใต้บงั คับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทา

도록 한다.

อย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรค

첫번째 단락의 따른 규정의 적용
하에서 첫번째 단락에 따라 저작

หนึง่ มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้

권이 있는 작품에 대하여 다음

กระทาดังต่อไปนี ้

각 항에 해당하는 행위를 하는

(๑) วิจยั หรือศึกษางานนัน้ อันมิใช่การกระทาเพื่อ

것은 저작권 침해로 간주하지 아
니하도록 한다.

หากาไร

(1) 이윤 추구의 목적없이 해당

(๒) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์

작품을 조사하고 연구하는 행위
(2) 자신의 이익이나 자신과 가족

ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติ

구성원 또는 친족의 이익을 위하

สนิท

여 사용하는 행위

(๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนาผลงานโดยมีการ

(3) 해당 작품에 대한 저작 인격

รับรูถ้ ึงความเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนัน้

권을 인지하고 작품을 비평이나
논평 또는 소개하는 행위
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(๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมี

(4) 해당 작품에 대한 저작 인격

การรับรู ถ้ ึงความเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนัน้

권을 인지하고 대중매체에 보도
하는 행위

(๕) ทาซา้ ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให้

(5) 법원 또는 법률에 의거한 권

ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาล

한을 가진 담당관의 심사하거나

หรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจตามกฎหมาย หรือใน

해당 심사 결과 보고하는 데에
유용하도록 재생산하거나 편집,

การรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว

전시 또는 표시하는 행위

(๖) ทาซา้ ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให้

(6) 강사가 이윤 추구의 목적없

ปรากฏโดยผูส้ อน เพื่อประโยชน์ในการสอนของ

이, 자신의 강의를 위하여 재생
산, 편집, 전시 또는 표시하는 행

ตน อันมิใช่การกระทาเพื่อหากาไร

위

(๗) ทาซา้ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน

(7) 강사 또는 교육기관이 강의실
또는 교육기관 내에서 수강자에

หรือทาบทสรุปโดยผูส้ อนหรือสถาบันศึกษา เพื่อ

게 배부 또는 판매하기 위하여

แจกจ่ายหรือจาหน่ายแก่ผเู้ รียนในชัน้ เรียนหรือใน
สถาบันศึกษา ทัง้ นี ้ ต้องไม่เป็ นการกระทาเพื่อหา

작품의 일부분을 재생산 또는 편
집하거나 압축하거나 요약하는
행위, 이는 이윤을 추구하기 위한

กาไร

행위가 아니어야 한다.

(๘) นางานนัน้ มาใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการถามและ

(8) 시험에서 작품의 일부분을 질

ตอบในการสอบ

의 또는 응답하는 데 사용하는
행위

(๙) ทาซา้ หรือดัดแปลง เพื่อประโยชน์ของคน

(9) 시각이나 청각 또는 지적이나
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พิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อนั

학습 장애 또는 부령에서 정한

เนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน

바에 의거한 기타 장애에 의하여

สติปัญญา หรือการเรียนรู ้ หรือความบกพร่องอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยต้องไม่เป็ นการ

저작권이 있는 작품을 접할 수
없는 장애인의 이익을 위하여 이
윤 추구의 목적없이 재생산하거

กระทาเพื่อหากาไร ทัง้ นี ้ รูปแบบของการทาซา้

나 편집하는 행위. 이와 관련하여

หรือดัดแปลงตามความจาเป็ นของคนพิการ และ

재생산 또는 편집을 위한 원칙
및 조치법을 포함하여 장애인과

องค์กรผูจ้ ดั ทา รวมทัง้ หลักเกณฑ์และวิธีการ

제작자의 필요에 따른 재생산 또

ดาเนินการเพื่อทาซา้ หรือดัดแปลงให้เป็ นไปตามที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

는 편집의 형식은 장관이 관보에
공고한 규정에 따르도록 한다.

มาตรา ๓๒/๑

제32조의1

การจาหน่ายต้นฉบับหรือสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์

합법적으로 원본 또는 사본에 대

โดยผูไ้ ด้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในต้นฉบับหรือสาเนางาน

한 판권을 취득하여 원본 또는

อันมีลิขสิทธิ์นนั้ โดยชอบด้วยกฎหมาย มิให้ถือว่า

사본을 판매하는 것은 저작권 침

เป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์

해로 간주하지 아니하도록 한다.

มาตรา ๓๒/๒

제32조의2

การกระทาแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ท่ที าหรือได้มาโดย

컴퓨터 시스템이나 컴퓨터 시스
템 계통에서 저작권이 있는 작업

ชอบด้วยกฎหมายในระบบคอมพิวเตอร์ท่มี ี

전송과정에서 사용하는 장비가
통상적인 작업을 하도록 하기 위

ลักษณะเป็ นการทาซา้ ที่จาเป็ นต้องมีสาหรับการ
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นาสาเนามาใช้เพื่อให้อปุ กรณ์ท่ใี ช้ในระบบ

하여 복제 사용 용도로 필수적인

คอมพิวเตอร์ หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธิ์

재생산 형태의 컴퓨터 시스템에
서 합법적으로 제작하거나 취득

ทางระบบคอมพิวเตอร์ทางานได้ตามปกติ มิให้ถือ

한 저작권이 있는 작업에 대한

ว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์

행위는 저작권 침해로 간주하지
아니하도록 한다.

มาตรา ๓๒/๓

제32조의3

ในกรณีท่มี ีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการละเมิด

컴퓨터 시스템에서 서비스 제공
자의 저작권 침해로 믿을 수 있

ลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ห้บริการ

는 증거가 있는 경우, 저작권자는
서비스 제공자의 해당 저작권 침

เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อมีคาสั่ง

해를 중지를 명하도록 법원에 청

ให้ผใู้ ห้บริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์นนั้

원할 수 있다.

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี ้ ผูใ้ ห้บริการ

이 조항에 유용하도록 서비스 제
공자의 정의는 다음 각 항과 같

หมายความว่า

다.

(๑) ผูใ้ ห้บริการแก่บคุ คลอื่นในการเข้าสู่

(1) 인터넷에 접속하거나 컴퓨터

อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดย

시스템을 통한 다른 방식에 의하
여 상호 교신하는 데 있어서 타

ประการอื่นโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้ นี ้

인에게 서비스를 제공하는 사람.
이와 관련하여 자신의 명의 또는

ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริการในนามของตนเองหรือ

타인의 명의로 서비스를 제공하
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ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

거나 타인의 이익을 위한 서비스
를 제공하는 것을 막론한다.

(๒) ผูใ้ ห้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อ

(2) 타인의 이익을 위하여 컴퓨터

ประโยชน์ของบุคคลอื่น

자료를 수집하는 서비스 제공자
첫번째 단락에 의거한 청원은 다

คาร้องตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายละเอียดโดยชัด

음 각 항에 해당하는 자료와 증

แจ้งซึ่งข้อมูล หลักฐาน และคาขอบังคับ

거 및 처분 요청 등의 명확한 세

ดังต่อไปนี ้

부 항목이 있어야 한다.

(๑) ชื่อและที่อยู่ของผูใ้ ห้บริการ

(1) 서비스 제공자의 성명과 주소
(2) 저작권 침해를 받았다고 주장

(๒) งานอันมีลิขสิทธิ์ท่อี า้ งว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์

하는 저작권이 있는 작업

(๓) งานที่อา้ งว่าได้ทาขึน้ โดยละเมิดลิขสิทธิ์

(3) 저작권 침해로 인하여 제작되
었다고 주장하는 작품

(๔) กระบวนการสืบทราบ วันและเวลาที่พบการ

(4) 인지 과정과 행위를 발견한

กระทา และการกระทาหรือพฤติการณ์ ตลอดทัง้

일시 및 저작권 침해와 관련한

หลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

증거를 포함한 행위 및 행실
(5) 저작권 침해라고 주장하는 행

(๕) ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ จากการกระทาที่

위로 인하여 발생할 수 있는 피

อ้างว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์

해

(๖) คาขอบังคับให้ผใู้ ห้บริการนางานที่ทาขึน้ โดย

(6) 서비스 제공자에게 저작권침
해로 제작한 작업을 서비스 제공

ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของผู้

자의 컴퓨터 시스템에서 삭제하
거나 기타 방법으로 저작권 침해

ให้บริการ หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ดว้ ยวิธีอ่นื
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ใด

를 중지하도록 하는 처분 요청

เมื่อศาลได้รบั คาร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลทาการ

법원이 첫번째 단락에 따른 청원
을 접수한 때에는 법원이 조사하

ไต่สวน หากศาลเห็นว่าคาร้องมีรายละเอียด

여 만약 청원이 세번째 단락에
따른 상세 항목을 충족하였고 해

ครบถ้วนตามวรรคสาม และมีเหตุจาเป็ นที่ศาล

당 청원에 따라 법원이 명령을

สมควรจะมีคาสั่งอนุญาตตามคาร้องนัน้ ให้ศาลมี

내려야 하는 불가결한 사유가 있
다고 판단한다면, 법원은 법원의

คาสั่งให้ผใู้ ห้บริการระงับการกระทาที่อา้ งว่าเป็ น

명령을 서비스 제공자에게 즉시
적용할 수 있도록 하여, 서비스

การละเมิดลิขสิทธิ์หรือนางานที่อา้ งว่าได้ทาขึน้

제공자가 저작권 침해라고 주장

โดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของ

되는 행위를 중지하도록 하거나,
법원이 정한 기한 내에 저작권

ผูใ้ ห้บริการตามระยะเวลาที่ศาลกาหนด โดยคาสั่ง
ศาลให้บงั คับผูใ้ ห้บริการได้ทนั ที แล้วแจ้งคาสั่งนัน้
ให้ผใู้ ห้บริการทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณีเช่นนี ้ ให้

침해를 통하여 만들어졌다고 주
장되는 작업을 서비스 제공자의
컴퓨터 시스템에서 삭제하도록
명하고, 해당 명령을 지체없이 서
비스 제공자에게 통지하도록 한

เจ้าของลิขสิทธิ์ดาเนินคดีต่อ ผูก้ ระทาละเมิด

다. 이러한 경우, 저작권자는 계
속하여 저작권을 침해한 사람에

ลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ศาลมีคาสั่งให้ระงับ

대하여 법원이 명한 기한 내에

การกระทาที่อา้ งว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือนา

저작권 침해라고 주장하는 행위
를 중지하거나 저작권 침해로 만
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งานที่อา้ งว่าได้ทาขึน้ โดยละเมิดลิขสิทธิ์ออกจาก

들어졌다고 주장하는 작업을 컴
퓨터 시스템에서 삭제하는 법적

ระบบคอมพิวเตอร์

조치를 취하도록 한다.
서비스 제공자가 서비스 제공자

ในกรณีท่ผี ใู้ ห้บริการมิใช่ผคู้ วบคุม ริเริ่ม หรือสั่ง

의 컴퓨터 시스템에서 저작권 침

การให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์

해가 발생하도록 감독 또는 주동
하거나 명령한 사람이 아니며, 서

ของผูใ้ ห้บริการ และผูใ้ ห้บริการนัน้ ได้ดาเนินการ

비스 제공자가 네번째 단락에 따

ตามคาสั่งศาลตามวรรคสี่แล้ว ผูใ้ ห้บริการไม่ตอ้ ง

른 법원의 명령에 따라 이행을
완료한 경우, 서비스 제공자는 법

รับผิดเกี่ยวกับการกระทาที่อา้ งว่าเป็ นการละเมิด

원의 명령이 있기 전과 법원의

ลิขสิทธิ์ท่เี กิดขึน้ ก่อนศาลมีคาสั่งและหลังจาก

명령이 효력을 상실한 이후에 발
생하는 저작권 침해 주장과 관련

คาสั่งศาลเป็ นอันสิน้ ผลแล้ว

한 행위에 대하여 책임질 필요가
없다.

ผูใ้ ห้บริการไม่ตอ้ งรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่

서비스 제공자는 네번째 단락에

เกิดขึน้ จากการดาเนินการตามคาสั่งศาลตาม

따른 법원의 명령에 의거한 이행
에 의하여 발생한 어떠한 피해에

วรรคสี่

대해서도 책임질 필요가 없다.

มาตรา ๓๓

제33조

การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอน

만약 제32조 첫번째 단락에 따라
이행하였다면, 이 법에 의거하여
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ตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม

저작권이 있는 작품에서 해당 작
품에 대한 저작 인격권을 인지하

พระราชบัญญัตินี ้ โดยมีการรับรูถ้ ึงความเป็ น

고, 합당하게 작품 일부를 언급,

เจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนัน้ มิให้ถือว่าเป็ นการ

발췌, 모사 또는 인용하는 것은

ละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๒ วรรค

저작권 침해로 간주하지 아니하
도록 한다.

หนึง่

제34조

มาตรา ๓๔

다음 각 항에 해당하는 경우, 이

การทาซา้ โดยบรรณารักษ์ของห้องสมุดซึ่งงาน

법률에 의거하여 저작권이 있는

อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้ มิให้ถือว่าเป็ น

작품이 도서관의 사서에 의하여
재생산되는 것은, 만일 해당 재생

การละเมิดลิขสิทธิ์หากการทาซา้ นัน้ มิได้มี

산이 이윤을 추구하는 목적이 없
고 제32조 첫번째 단락에 따라

วัตถุประสงค์เพื่อหากาไร และได้ปฏิบตั ิตาม

이행하였다면 저작권 침해로 간

มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดงั ต่อไปนี ้

주하지 아니하도록 한다.
(1) 도서관에서 사용하거나 다른

(๑) การทาซา้ เพื่อใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่

도서관에 제공하기 위하여 재생

ห้องสมุดอื่น

산하는 행위
(2) 조사 또는 연구의 용도로 타

(๒) การทาซา้ งานบางตอนตามสมควรให้แก่
บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการวิจยั หรือการศึกษา
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인에게 타당한 바에 따라 재생산
해주는 행위

มาตรา ๓๕

제35조
다음 각 항에 해당하는 경우, 만

การกระทาแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อนั มีลิขสิทธิ์

약 이윤 추구의 목적이 없으며,

ตามพระราชบัญญัตินี ้ มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิด

제32조 첫번째 단락에 따라 이행

ลิขสิทธิ์ หากไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหากาไร และได้

하였다면, 이 법에 의거하여 저작
권이 있는 컴퓨터 프로그램에 대

ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณี

한 행위는 저작권 침해로 간주하

ดังต่อไปนี ้

지 아니하도록 한다.

(๑) วิจยั หรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้

(1) 해당 컴퓨터 프로그램을 조사
또는 연구하는 행위

(๒) ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของสาเนาโปรแกรม

(2) 해당 컴퓨터 프로그램 사본

คอมพิวเตอร์นนั้

소유주의 이익을 위하여 사용하

(๓) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนาผลงานโดยมีการ

는 행위
(3) 해당 컴퓨터 프로그램에서의

รับรูถ้ ึงความเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรม

저작 인격권을 인지하고 성과를

คอมพิวเตอร์นนั้

비평 또는 논평하거나 소개하는

(๔) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมี

행위

การรับรู ถ้ ึงความเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรม

(4) 해당 컴퓨터 프로그램에서의
저작 인격권을 인지하고 대중매

คอมพิวเตอร์นนั้

체에 보도하는 행위

(๕) ทาสาเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจานวนที่

(5) 타인으로부터 정당하게 해당

สมควรโดยบุคคลผูซ้ ่งึ ได้ซือ้ หรือได้รบั โปรแกรมนัน้

컴퓨터 프로그램을 구입하거나

มาจากบุคคลอื่นโดยถูกต้อง เพื่อเก็บไว้ใช้

인수한 사람이 보호 또는 분실을
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ประโยชน์ในการบารุงรักษาหรือป้องกันการสูญ

방지하는 용도로 타당한 수량만

หาย

큼 컴퓨터 프로그램을 복사하는
행위

(๖) ทาซา้ ดัดแปลง นาออกแสดง หรือทาให้

(6) 법원 또는 법률에 의거한 권

ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือ

한을 가진 담당관의 심사하거나

เจ้าพนักงานซึ่งมีอานาจตามกฎหมาย หรือในการ

해당 심사 결과 보고하는 데에
유용하도록 재생산하거나 편집,

รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว

전시 또는 표시하는 행위

(๗) นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั้ มาใช้เป็ นส่วน

(7) 시험에서 해당 컴퓨터 프로그

หนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

램의 일부분을 질의 또는 응답하

(๘) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีท่ี

는 데 사용하는 행위

จาเป็ นแก่การใช้

(8) 사용에 필요한 경우에 컴퓨터

(๙) จัดทาสาเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บ

프로그램을 편집하는 행위

รักษาไว้สาหรับการอ้างอิง หรือค้นคว้าเพื่อ

(9) 공익을 위한 인용 또는 조사
용도로 보관하기 위하여 컴퓨터

ประโยชน์ของสาธารณชน

프로그램을 복사하는 행위

มาตรา ๓๖

제36조

การนางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดง

만약 공공 자선이나 교육, 종교

เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสม

행위 또는 사회복지 목적이 있는

โดยมิได้จดั ทาขึน้ หรือดาเนินการเพื่อหากาไร

협회 또는 재단이나 기타 단체에
의한 수행이며, 제32조 첫번째

เนื่องจากการจัดให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

단락에 의거하여 이행하였다면,
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นัน้ และมิได้จดั เก็บค่าเข้าชมไม่ว่าโดยทางตรง

대중 발표로 인한 이윤 추구를

หรือโดยทางอ้อมและนักแสดงไม่ได้รบั

위하여 창작하지 아니하였으며,

ค่าตอบแทนในการแสดงนัน้ มิให้ถือว่าเป็ นการ

타당성에 따라 공연 또는 실행하
였고, 직간접적인 방법으로 관람

ละเมิดลิขสิทธิ์ หากเป็ นการดาเนินการโดย

료를 징수하지 아니하였으며, 공

สมาคม มูลนิธิ หรือองค์การอื่นที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรือ
การสังคมสงเคราะห์ และได้ปฏิบตั ิตามมาตรา

연자가 해당 공연에서 보수를 받
지 아니한 극작품 또는 음악작품
은 저작권 침해로 간주하지 아니

๓๒ วรรคหนึ่ง

하도록 한다.

제37조

มาตรา ๓๗
การวาดเขียน การเขียนระบายสี การก่อสร้าง การ

건축 작품을 제외하고, 대중에게

แกะลายเส้น การปั้น การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ

일상적으로 공개되고 있는 예술
작품을 소묘, 채색, 조소, 조각,

การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร์ การแพร่ภาพ

조형, 식각, 인화, 사진 촬영, 영

หรือการกระทาใด ๆ ทานองเดียวกันนีซ้ ่งึ

화 촬영, 방송 또는 이와 흡사한

ศิลปกรรมใดอันตัง้ เปิ ดเผยประจาอยู่ในที่

어떠한 행위는 해당 예술작품에

สาธารณะ นอกจากงานสถาปัตยกรรม มิให้ถือว่า
เป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนัน้

대한 저작권 침해로 간주하지 아
니하도록 한다.

제38조

มาตรา ๓๘
การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเส้น
การปั้น การแกะสลัก การพิมพ์ภาพ การถ่ายภาพ
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어떠한 건축 작품에 대한 소묘,
채색, 조소, 조각, 조형, 식각, 인

การถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพซึ่งงาน

화, 사진 촬영, 영화 촬영 또는

สถาปั ตยกรรมใด มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิด

방송은 해당 건축 작품에 대한
저작권 침해로 간주하지 아니하

ลิขสิทธิ์ในงานสถาปั ตยกรรมนัน้

도록 한다.

มาตรา ๓๙

제39조

การถ่ายภาพหรือการถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่

영상 촬영이나 영화 촬영 또는
어떠한 미술 작품이 구성 요소로

ภาพซึ่งงานใด ๆ อันมีศิลปกรรมใดรวมอยู่เป็ น

포함되어 있는 작업인 영상 공개
는 그러한 미술 작품에 대한 저

ส่วนประกอบด้วย มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิด

작권 침해로 간주하지 아니하도

ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนัน้

록 한다.

มาตรา ๔๐

제40조

ในกรณีท่ลี ิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอื่น

동일한 창작자가 이후 기존 예술
작품의 일부분을 재생산하거나,

นอกจากผูส้ ร้างสรรค์เป็ นเจ้าของอยู่ดว้ ยการที่

패턴, 스케치, 도면, 모형 또는

ผูส้ ร้างสรรค์คนเดียวกันได้ทาศิลปกรรมนัน้ อีกใน

원래 예술 작품을 제작하는 데

ภายหลังในลักษณะที่เป็ นการทาซา้ บางส่วนกับ

사용한 교육에서 얻은 자료를 사

ศิลปกรรมเดิม หรือใช้แบบพิมพ์ ภาพร่าง แผนผัง

용하여, 예술작품의 저작권이 창
작자 이외에 타인에게 있는 경우,

แบบจาลอง หรือข้อมูลที่ได้จากการศึกษาที่ใช้ใน

만약 창작자가 원래 예술작품의

การทาศิลปกรรมเดิม ถ้าปรากฏว่าผูส้ ร้างสรรค์

주요 내용인 부분을 재생산 또는
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มิได้ทาซา้ หรือลอกแบบในส่วนอันเป็ นสาระสาคัญ

모방하지 아니하였다고 밝혀진다

ของศิลปกรรมเดิม มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิด

면, 해당 예술 작품에 대한 저작
권 침해로 간주하지 아니하도록

ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนัน้

한다.

มาตรา ๔๑

제41조

อาคารใดเป็ นงานสถาปั ตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตาม

이 법에 의거하여 저작권이 있는

พระราชบัญญัตินี ้ การบูรณะอาคารนัน้ ในรูป

건축 작품인 특정 건물을 복원하
는 것은 저작권 침해로 간주하지

แบบเดิม มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์

아니하도록 한다.

มาตรา ๔๒

제42조
어떠한 영화에 대한 저작권 보호

ในกรณีท่ีอายุแห่งการคุม้ ครองลิขสิทธิ์ใน

기간이 만료된 경우에는 해당 영

ภาพยนตร์ใดสิน้ สุดลงแล้ว มิให้ถือว่าการนา

화의 대중 공개가 문학작품이나

ภาพยนตร์นนั้ เผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็ นการ

극작품, 미술작품, 음악작품, 시

ละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม

청각물, 음원 또는 해당 영화의

ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียงหรืองาน
ที่ใช้จดั ทาภาพยนตร์นนั้

제작에 사용한 작품에 대한 저작
권 침해로 간주하지 아니하도록
한다.

มาตรา ๔๓

제43조

การทาซา้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิราชการโดย
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만약 제32조 첫번째 단락에 따라

เจ้าพนักงาน ซึ่งมีอานาจตามกฎหมายหรือตาม

이행하였다면, 법률에 의거하여

คาสั่งของเจ้าพนักงานดังกล่าวซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์

권한이 있는 담당관에 의하거나
해당 담당관의 명령에 따라 공무

ตามพระราชบัญญัตินแี ้ ละที่อยู่ในความ

수행의 용이함을 위하여 이 법에

ครอบครองของทางราชการ มิให้ถือว่าเป็ นการ

따른 저작권이 있으며, 공적 관리

ละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๒ วรรค

중인 작품을 재생산하는 것은 저
작권 침해로 간주하지 아니하도

หนึง่

록 한다.

หมวด ๒ สิทธิของนักแสดง

제2장 공연자의 권리

มาตรา ๔๔

제44조

นักแสดงย่อมมีสิทธิแต่ผเู้ ดียวในการกระทาอัน

공연자는 마땅히 자신의 공연과

เกี่ยวกับการแสดงของตน ดังต่อไปนี ้

관련한 행위에 대하여 다음 각
항에 해당하는 권리를 갖는다.

(๑) แพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อ

(1) 기존 공연 기록물에서 방송

สาธารณชนซึ่งการแสดง เว้นแต่จะเป็ นการแพร่

또는 대중에게 공개하는 것을 제

เสียงแพร่ภาพหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนจากสิ่ง

외한 공연의 방송 또는 대중에

บันทึกการแสดงที่มีการบันทึกไว้แล้ว

대한 공개

(๒) บันทึกการแสดงที่ยงั ไม่มีการบันทึกไว้แล้ว

(2) 미기록 공연에 대한 기록

(๓) ทาซา้ ซึ่งสิ่งบันทึกการแสดงที่มีผบู้ นั ทึกไว้โดย

(3) 공연자에게 허가를 받지 아니
하고 기록한 공연 기록물이나 기

ไม่ได้รบั อนุญาตจากนักแสดงหรือสิ่งบันทึกการ

타 목적을 위하여 허가를 받은
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แสดงที่ได้รบั อนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื หรือสิ่ง

기록물 또는 제53조에 따라 공연

บันทึกการแสดงที่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ

자의 권리 침해 예외 항목에 속
하는 공연 기록물의 재제작

ของนักแสดงตามมาตรา ๕๓

제45조

มาตรา ๔๕

상업적 목적을 위하여 이미 공개

ผูใ้ ดนาสิ่งบันทึกเสียงการแสดงซึ่งได้นาออก

된 공연 기록물 또는 그 작품의

เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าแล้ว หรือนา

사본으로 직접 음원을 퍼뜨리거

สาเนาของงานนัน้ ไปแพร่เสียงหรือเผยแพร่ต่อ

나 대중에게 공개한 사람은 공연
자에게 공정한 대가를 지급하도

สาธารณชนโดยตรง ให้ผนู้ นั้ จ่ายค่าตอบแทนที่

록 한다. 대가를 합의하지 못한

เป็ นธรรมแก่นกั แสดง ในกรณีท่ตี กลงค่าตอบแทน

경우, 국장이 대가를 정하는 명령

ไม่ได้ ให้อธิบดีเป็ นผูม้ ีคาสั่งกาหนดค่าตอบแทน

을 하도록 한다. 이와 관련하여,
해당 사업의 통상 대가 비율을

ทัง้ นี ้ โดยให้คานึงถึงอัตราค่าตอบแทนปกติใน

고려하도록 한다.

ธุรกิจประเภทนัน้

첫번째 단락에 따른 국장의 명령

คาสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอาจอุทธรณ์

은 당사자가 국장의 명령 통지서
를 수령한 날부터 90일 이내에

ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่

위원회에 이의를 제기할 수도 있

ได้รบั หนังสือแจ้งคาสั่งของอธิบดี คาวินิจฉัยของ

다. 위원회의 결정은 최종적인 것
으로 간주하도록 한다.

คณะกรรมการให้เป็ นที่สดุ

제46조

มาตรา ๔๖
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ในกรณีท่กี ารแสดงหรือการบันทึกเสียงการแสดง

어떠한 공연 또는 공연 기록의

ใดมีนกั แสดงมากกว่าหนึ่งคนขึน้ ไป นักแสดง

공연자가 1인 이상인 경우, 해당
공연자들은 본인의 권리와 관련

เหล่านัน้ อาจแต่งตัง้ ตัวแทนร่วมเพื่อดูแลหรือ

하여 감독하고 관리할 대리인을

บริหารเกี่ยวกับสิทธิของตนได้

공동으로 임명할 수도 있다.

มาตรา ๔๗

제47조
만약 다음 각 항의 어느 하나에

ให้นกั แสดงมีสิทธิในการแสดงตามมาตรา ๔๔

해당하는 조건에 따라 진행되는

หากเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

경우에는 공연자에게 제44조에
따른 공연에 대한 권리를 갖도록

(๑) นักแสดงนัน้ มีสญ
ั ชาติไทยหรือมีถ่ินที่อยู่ใน

한다.

ราชอาณาจักร หรือ

(1) 해당 공연자가 태국 국적자이
거나, 국내에 주소지가 있는 경우

(๒) การแสดงหรือส่วนใหญ่ของการแสดงนัน้

(2) 공연 또는 해당 공연의 대부

เกิดขึน้ ในราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เป็ น

분이 국내 또는 태국이 회원국으

ภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของ

로 참여하고 있는 공연자의 권리
보호에 관한 협정의 회원국에서

นักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็ นภาคีอยู่ดว้ ย

진행되는 경우

มาตรา ๔๘

제48조

ให้นกั แสดงมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนตามมาตรา

만약 다음 각 항의 어느 하나에
해당하는 조건에 따라 진행되는
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๔๕ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

경우에는 공연자에게 제45조에
따라 대가를 받을 권리를 갖도록

(๑) นักแสดงมีสญ
ั ชาติไทยหรือมีถ่นิ ที่อยู่ใน

한다.

ราชอาณาจักร ในขณะที่มีการบันทึกเสียงการ

(1) 공연을 녹음하거나 권리를 주
장하는 시점에 공연자가 태국 국

แสดงนัน้ หรือในขณะที่เรียกร้องสิทธิ หรือ

적자이거나, 국내에 주소지가 있

(๒) การบันทึกเสียงการแสดงหรือส่วนใหญ่ของ

는 경우 또는

การบันทึกเสียงการแสดงนัน้ เกิดขึน้ ใน

(2) 공연의 녹화 또는 해당 공연

ราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เป็ นภาคีแห่ง

녹화의 대부분이 국내 또는 태국
이 회원국으로 참여하고 있는 공

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของนักแสดง

연자의 권리 보호에 관한 협정의

ซึ่งประเทศไทยเป็ นภาคีอยู่ดว้ ย

회원국에서 발생하였다.

제49조

มาตรา ๔๙

제44조에 따른 공연자의 권리는

สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ ให้มีอายุหา้ สิบ
ปี นบั แต่วนั สิน้ ปี ปฏิทินของปี ท่มี ีการแสดง ในกรณี

공연이 있은 해의 역년에 따른
마지막 날부터 50년의 시효를 두
도록 한다. 공연을 기록하는 경우

ที่มีการบันทึกการแสดงให้มีอายุหา้ สิบปี นบั แต่วนั

에는 공연을 기록한 해의 역년에
따른 마지막 날부터 50년의 시효

สิน้ ปี ปฏิทินของปี ท่มี ีการบันทึกการแสดง

를 두도록 한다.

มาตรา ๕๐

제50조
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สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๕ ให้มีอายุหา้ สิบ

제45조에 따른 공연자의 권리는

ปี นบั แต่วนั สิน้ ปี ปฏิทินของปี ท่ไี ด้มีการบันทึกเสียง

공연을 녹음한 해의 역년에 따른
마지막 날부터 50년의 시효를 두

การแสดง

도록 한다.

มาตรา ๕๑

제51조

สิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕

제44조 및 제45조에 따른 공연자

ย่อมโอนให้แก่กนั ได้ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน

의 권리는 전체 또는 일부에 관
계없이 당연히 양도 가능하며, 기

และจะโอนให้โดยมีกาหนดเวลาหรือตลอดอายุ

한을 정하거나 보호 시효 전체

แห่งการคุม้ ครองก็ได้

기간으로 양도할 수도 있다.

ในกรณีท่มี ีนกั แสดงมากกว่าหนึ่งคนขึน้ ไป

공연자가 1인 이상인 경우, 공연

นักแสดงมีสิทธิโอนเฉพาะสิทธิสว่ นที่เป็ นของตน

자는 자신의 권리 부분에 한하여
양도할 권리가 있다.

เท่านัน้

유산 이외 기타 방법으로의 양도

การโอนโดยทางอื่นนอกจากทางมรดกต้องทาเป็ น

는 양도인과 양수자가 서명한 문

หนังสือลงลายมือชื่อผูโ้ อนและผูร้ บั โอน ถ้าไม่ได้

서로 작성하여야 한다. 만약 양도

กาหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าเป็ น

계약서에 기한을 정하지 아니하
였다면, 기한을 3년으로 정하였다

การโอนมีกาหนดระยะเวลาสามปี

고 간주하도록 한다.

มาตรา ๕๑/๑

제51조의1

นักแสดงย่อมมีสิทธิท่จี ะแสดงว่า ตนเป็ นนักแสดง
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공연자는 당연히, 자신의 공연에

ในการแสดงของตน และมีสิทธิหา้ มผูร้ บั โอนสิทธิ

서 자신이 공연자라고 표시할 권
리가 있으며, 공연자의 권리를 양

ของนักแสดงหรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน ตัดทอน

도받은 사람 또는 다른 어떠한

ดัดแปลง หรือทาโดยประการอื่นใดแก่การแสดง

사람이 공연자의 명성이나 명망

นัน้ จนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือเกียรติ

에 피해를 야기할 정도로 공연을
왜곡, 압축, 각색 또는 다른 어떠

คุณของนักแสดง และเมื่อนักแสดงถึงแก่ความ

한 기타 행위를 하는 것을 금지
할 권리가 있고, 공연자가 사망하

ตาย ทายาทของนักแสดงมีสิทธิฟ้องร้องบังคับ

였을 때에는 공연자의 상속인이

ตามสิทธิดงั กล่าวได้ตลอดอายุแห่งการคุม้ ครอง

공연자의 권리 보호 시효 기간
동안 해당 권리에 따라 제소할

สิทธิของนักแสดง ทัง้ นี ้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้

수 있다. 다만, 서면으로 다르게

เป็ นอย่างอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

합의한 것은 제외한다.

제52조

มาตรา ๕๒

어떠한 사람이 공연자에게 허가

ผูใ้ ดกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๔ โดย

를 받지 아니하거나, 제44조에
따른 어떠한 행위를 하거나, 제

ไม่ได้รบั อนุญาตจากนักแสดงหรือไม่จ่าย

45조에 따른 대가를 지불하지 아

ค่าตอบแทนตามมาตรา ๔๕ ให้ถือว่าผูน้ นั้ ละเมิด

니한다면, 해당자가 공연자의 권
리를 침해한 것으로 간주하도록

สิทธิของนักแสดง

한다.
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มาตรา ๕๓

제53조

ให้นามาตรา ๓๒ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓

제32조, 제32조의2, 제32조의3,

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๒

제33조, 제34조, 제36조, 제42조

และมาตรา ๔๓ มาใช้บงั คับแก่สิทธิของนักแสดง

및 제43조를 공연자의 권리에 준

โดยอนุโลม

용한다.

หมวด ๒/๑ ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการ 제2장의1 권리 관리 정보와 기술
ทางเทคโนโลยี

적 조치

มาตรา ๕๓/๑

제53조의1
해당 행위가 저작권 또는 공연자

การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ

의 권리에 대한 침해를 유도, 야

โดยรูอ้ ยู่แล้วว่าการกระทานัน้ อาจจูงใจให้เกิด

기 또는 용이하도록 하거나 은폐

ก่อให้เกิด ให้ความสะดวก หรือปกปิ ดการละเมิด

라는 인지하고 권리 관리 정보를

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ให้ถือว่าเป็ นการ

삭제하거나 변경하는 것은 권리
관리 정보를 침해하는 것으로 간

ละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ

주하도록 한다.

제53조의2

มาตรา ๕๓/๒
ผูใ้ ดรูอ้ ยู่แล้วว่างานหรือสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์นนั้

만약 어떠한 사람이 저작권이 있
는 작품 또는 작품의 사본이 권

ได้มีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหาร

리 관리 정보의 삭제 또는 변경

สิทธิ ให้ถือว่าผูน้ นั้ กระทาการละเมิดข้อมูลการ

이 있었다는 것을 인지하고, 해당
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บริหารสิทธิดว้ ย ถ้าได้กระทาการอย่างใดอย่าง

작품에 다음 각 항에 해당하는

หนึ่งแก่งานนัน้ ดังต่อไปนี ้

어떠한 행위를 하였다면, 해당자
는 권리 관리 정보 침해를 하였

(๑) นาหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ

다고 간주하도록 한다.

จาหน่าย

(1) 판매를 위하여 국내에 수입하

(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

거나 주문하는 행위
(2) 대중에게 공개하는 행위

มาตรา ๕๓/๓

제53조의3
다음 각 항에 해당하는 행위는

การกระทาใด ๆ ดังต่อไปนี ้ มิให้ถือว่าเป็ นการ

권리 관리 정보 침해로 간주하지

ละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ
(๑) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ
โดยเจ้าพนักงานผูม้ ีอานาจตามกฎหมายเพื่อ

아니하도록 한다.
(1) 법률에 따른 이행이나 국가
방위, 국가 안보 수호 또는 이에

บังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย การอันจาเป็ น

준하는 기타 목적에 필요한 것을

ในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคง

강제하기 위한 법률에 따라 권한
이 있는 담당관에 의한 권리 권

แห่งชาติ หรือวัตถุประสงค์อ่ืนในทานองเดียวกัน

한 정보의 삭제 또는 변경 행위

(๒) การลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหาร

(2) 교육기관이나 기록 보관소,

สิทธิโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมายเหตุ

도서관 또는 공공 방송 기관에

ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ

의한 권리 관리 정보의 삭제 또

ที่ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหากาไร

는 변경 행위

(๓) การเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานหรือสาเนา

(3) 이윤 추구의 목적이 없는 교
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งานอันมีลิขสิทธิ์ท่มี ีการลบหรือเปลี่ยนแปลง

육기관이나 기록 보관소, 도서관

ข้อมูลการบริหารสิทธิ โดยสถาบันการศึกษา หอ

또는 공공 방송 기관이 권리 관

จดหมายเหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่
ภาพสาธารณะ ที่ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหากาไร

리 정보가 삭제되거나 저작권의
변경이 있는 작품 또는 작품 사
본을 대중에게 공개하는 행위

ลักษณะของข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (๒) และ

제(2)항에 따른 권리 관리 정보와

งานหรือสาเนางานอันมีลิขสิทธิ์ท่มี ีการลบหรือ

제(3)항에 따른 권리 관리 정보가
삭제 또는 변경된 저작권이 있는

เปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิตาม (๓) ให้

작품 또는 작품의 사본의 형태는
부령에서 규정한 바를 따르도록

เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

한다.

제53조의4

มาตรา ๕๓/๔

해당 행위가 저작권 또는 공연자

การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีหรือการ

의 권리에 대한 침해를 유도하거

ให้บริการเพื่อก่อให้เกิดการหลบเลี่ยงมาตรการ

나 야기한다는 것을 인지하였으

ทางเทคโนโลยี โดยรูอ้ ยู่แล้วว่าการกระทานัน้ อาจ

며, 기술적 조치에 대한 회피 또

จูงใจหรือก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

는 기술적 조치에 대한 회피를
야기하기 위하여 서비스를 제공

ของนักแสดง ให้ถือว่าเป็ นการละเมิดมาตรการ

하는 것은 기술적 조치에 대한

ทางเทคโนโลยี

침해로 간주하도록 한다.

มาตรา ๕๓/๕

53조의5
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การกระทาตามมาตรา ๕๓/๔ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้

다음 각 항에 해당하는 경우에는

มิให้ถือว่าเป็ นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี

제53조의4에 따른 행위를 기술적
조치에 대한 침해로 간주하지 아

(๑) การกระทานัน้ จาเป็ นสาหรับการกระทาแก่

니하도록 한다.

งานอันมีลิขสิทธิ์ท่ไี ด้รบั ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

(1) 해당 행위가 저작권 침해에서
제외된 저작권이 있는 작품에 대

(๒) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่จาเป็ นของ

하여 필요한 경우

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งานร่วมกับ

(2) 다른 컴퓨터 프로그램과 함께
사용하는 데 있어서 컴퓨터 프로

โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่นื

그램의 필수적인 구성 요소를 분

(๓) เพื่อประโยชน์แห่งการวิจยั วิเคราะห์ และหา

석하기 위한 경우

ข้อบกพร่องของเทคโนโลยีการเข้ารหัสโดย

(3) 합법적으로 기술 연구와 분석
및 결점을 찾는 데 도움이 되기

ผูก้ ระทาต้องได้มาซึ่งงานหรือสาเนางานอันมี

위하여 행위자가 저작권이 있는

ลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายและได้ใช้ความ

작품 또는 작품 사본을 반드시

พยายามโดยสุจริตในการขออนุญาตจากเจ้าของ

입수하여야 하며, 저작권자로부터
허가를 요청하는데 성실하게 노

ลิขสิทธิ์แล้ว

력한 경우
(4) 경우에 따라 컴퓨터 또는 컴

(๔) เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการทดสอบ

퓨터 시스템이나 컴퓨터네트워크

ตรวจสอบ หรือแก้ไขระบบความมั่นคงปลอดภัย

소유주의 허가를 받고, 컴퓨터 시

ของคอมพิวเตอร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือของ

스템의 안정 또는 컴퓨터 네트워

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยได้รบั อนุญาตจาก

크를 시험하거나 검증 또는 개선
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เจ้าของคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ

하기 위한 목적을 위한 경우

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วแต่กรณี

(5) 해당 행위가 다른 사람에 의
하여 저작권이 있는 작품에 접근

(๕) เพื่อระงับการทางานของมาตรการทาง

하는 것에 대하여 영향을 미치지

เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมหรือ

아니하고 저작권이 있는 작품이
접근하는 사람의 인터넷 상에서

กระจายข้อมูลบ่งชีส้ ว่ นบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึง

의 활동을 보여주도록 반영하는

กิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของผูท้ ่เี ข้าถึงงานอันมี

개인 부분 표시 정보를 수집 또

ลิขสิทธิ์โดยการกระทานัน้ ต้องไม่กระทบต่อการ

는 배포하는 것과 관련한 부분에
서 기술적 조치의 작업을 제지하

เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์โดยบุคคลอื่น

기 위한 경우
(6) 법률에 따르도록 하거나, 국

(๖) การกระทาโดยเจ้าพนักงานผูม้ ีอานาจตาม

가를 방위하는 데 필수적인 것이

กฎหมาย เพื่อบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย

거나, 국가안보를 지키는 것이거

การอันจาเป็ นในการป้องกันประเทศ การรักษา

나 또는 이에 준하는 기타 목적

ความมั่นคงแห่งชาติหรือวัตถุประสงค์อ่นื ใน

을 강제하기 위한, 법률에 의거하
여 권한이 있는 담당관에 의한

ทานองเดียวกัน

행위

(๗) การกระทาโดยสถาบันการศึกษา หอจดหมาย

(7) 다른 방법으로 접근하지 못하
는 저작권이 있는 작품에 접근하

เหตุ ห้องสมุด หรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ

기 위하여, 이윤 추구의 목적을

สาธารณะ ที่ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหากาไร เพื่อ

가지지 아니한 교육기관이나 기
록 보관소, 도서관 또는 공공 방
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เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ท่ไี ม่อาจเข้าถึงได้ดว้ ยวิธีอ่นื

송 기관에 의한 행위

제3장 특수 상황에서의 저작권 사

หมวด ๓ การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ

용
제54조

มาตรา ๕๔

만약 신청서를 제출하는 때에 다

ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยซึ่งประสงค์จะขออนุญาตใช้

음 각 항의 어느 하나에 해당하

ลิขสิทธิ์ในงานที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนใน

는 경우라고 밝혀진다면, 영리 추
구가 목적이 아닌 교육 또는 연

รูปของสิ่งพิมพ์หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันตาม

구의 용도로 인쇄물의 형태 또는

พระราชบัญญัตินี ้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการ

이 법에 따른 유사한 기타 형태

สอน หรือค้นคว้า ที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหากาไร
อาจยื่นคาขอต่ออธิบดี โดยแสดงหลักฐานว่าผูข้ อ

로 대중에게 공개하는 업무에서
저작권 사용을 요청하고자 희망
하는 태국 국적자는, 저작권자에

ได้ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในการจัดทาคาแปลเป็ น

게 태국어로 번역하거나 태국어

ภาษาไทย หรือทาซา้ สาเนางานที่ได้เคยจัดพิมพ์

로 번역된 적이 있는 작품 사본
을 재생산하는 데 저작권을 사용

งานแปลเป็ นภาษาไทยดังกล่าวจากเจ้าของ

을 요청하였으나 거절당했거나,

ลิขสิทธิ์ แต่ได้รบั การปฏิเสธหรือเมื่อได้ใช้เวลาอัน

합당한 시간이 걸렸지만 합의하
지 못하였다는 증거를 밝혀 국장

สมควรแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ถ้าปรากฏว่าใน

에게 신청서를 제출할 수도 있다.

ขณะที่ย่นื คาขอดังกล่าว

(1) 첫 공개 발표 후 3년 이내에
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(๑) เจ้าของลิขสิทธิ์มิได้จดั ทาหรืออนุญาตให้ผใู้ ด
จัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทยของงานดังกล่าวออก

저작권자가 해당 작품을 태국어
로 번역하거나 타인에게 번역을
의뢰하여 공개 발표한 것이 아닌

ทาการโฆษณาภายในสามปี หลังจากที่ได้มีการ

경우
(2) 저작권자가 자신의 작품의 태

โฆษณางานเป็ นครัง้ แรก หรือ
(๒) เจ้าของลิขสิทธิ์ได้จดั พิมพ์คาแปลงานของตน

국어 번역본을 인쇄하여 공개 발
표하였으며, 해당 번역본의 마지

เป็ นภาษาไทยออกทาการโฆษณา ซึ่งเมื่อพ้น

막 인쇄 후 3년의 기한이 만료된

กาหนดสามปี หลังจากที่ได้จดั พิมพ์คาแปลงาน

때에 해당 작품의 번역본이 다시
인쇄되지 아니하였고, 해당 작품

ดังกล่าวครัง้ สุดท้ายไม่มีการจัดพิมพ์คาแปลงาน

의 번역본 사본이 시중에 존재하

นัน้ อีกและไม่มีสาเนาคาแปลงานดังกล่าวใน

지 아니 하는 경우

ท้องตลาด

첫번째 단락에 따른 허가 신청은
다음 각 항의 원칙과 방법 및 조

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตาม

건을 따르도록 한다.
(1) 첫번째 단락에 따른 허가 신

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(๑) การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้อธิบดี
มีคาสั่งอนุญาต หากระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (๑)

청에 대하여, 첫번째 단락 제(1)
항 또는 제(2)항에 따른 기간이
종료된 지 6개월을 초과하지 아
니하였다면, 국장이 허가를 명하

หรือ (๒) สิน้ สุดลงไม่เกินหกเดือน

지 아니하도록 금한다.

(๒) ในกรณีท่ีอธิบดีมีคาสั่งอนุญาต ให้ผไู้ ด้รบั

(2) 국장의 혀가 명이 있는 경우,
번역본을 제작하거나 번역본을
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อนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการจัดทาคาแปล

인쇄하는 데 있어서, 오로지 허가
를 받은 사람 한 사람에게만 권

หรือจัดพิมพ์คาแปลงานที่ได้รบั อนุญาตดังกล่าว

리를 부여하며, 허가서의 기간이

และในกรณีท่รี ะยะเวลาในหนังสืออนุญาตยังไม่

종료되지 아니하였거나, 종료된
지 6개월을 초과하지 아니하였다

สิน้ สุดลงหรือสิน้ สุดยังไม่เกินหกเดือน ห้ามมิให้

면, 국장이 다른 사람이 동일 저

อธิบดีอนุญาตให้บุคคลอื่นจัดทาคาแปลเป็ น

작권 작품을 다시 태국어로 번역
하도록 허가하지 아니하도록 금

ภาษาไทยในงานลิขสิทธิ์เดียวกันนัน้ อีก

한다.

(๓) ห้ามมิให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตโอนสิทธิท่ไี ด้รบั

(3) 허가를 받은 사람이 타인에게
권리를 양도하지 아니하도록 금

อนุญาตให้แก่บคุ คลอื่น

한다.

(๔) ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ใช้

(4) 만약 저작권자 또는 저작권자

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์แสดงต่ออธิบดีว่าตนได้

의 권리를 사용하도록 허가를 받

จัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทย หรือจัดพิมพ์คาแปล
งานดังกล่าวเป็ นภาษาไทย โดยมีเนือ้ หา

은 사람이 국장에게, 제54조에
의거하여 허가를 취득한 인쇄물
과 동일한 내용이 있는 것을, 본
인이 태국어로 번역하였거나, 해

เหมือนกันกับสิ่งพิมพ์ท่ไี ด้รบั อนุญาตตามมาตรา

당 작품의 태국어 번역본을 출판

๕๕ และจาหน่ายสิ่งพิมพ์นนั้ ในราคาที่เหมาะสม

하였으며, 해당 인쇄물이 태국에

โดยเปรียบเทียบกับงานอื่นในลักษณะเดียวกันที่

서 판매되는 동일 형태의 다른
작품과 비교하여 타당한 가격으

จาหน่ายในประเทศไทย ให้อธิบดีมีคาสั่งว่า

로 판매된다고 증명한다면, 국장
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หนังสืออนุญาตที่ออกให้แก่ผไู้ ด้รบั อนุญาตเป็ นอัน

이 허가 받은 사람에게 발행한
허가서의 종료를 명하고, 지체없

สิน้ สุดลง และแจ้งให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตทราบถึง

이 허가 받은 사람에게 해당 명

คาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า

령을 통지하도록 한다.

สาเนาสิ่งพิมพ์ท่จี ดั ทาหรือจัดพิมพ์ขนึ ้ ก่อนที่อธิบดี

국장이 허가서의 종료를 명하기
전 제작되거나 인쇄된 인쇄물 사

มีคาสั่งให้หนังสืออนุญาตสิน้ สุดลง ผูไ้ ด้รบั

본에 대하여, 허가를 받은 사람은

อนุญาตมีสิทธิท่จี ะจาหน่ายสาเนาดังกล่าวจนกว่า

해당 사본이 다 판매될 때까지

จะหมดสิน้ ไป

판매할 권리가 있다.
(5) 허가 받은 사람이, 허가 받은

(๕) ห้ามมิให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตส่งออกไปนอก

인쇄물 사본을 번역 또는 태국어

ราชอาณาจักรซึ่งสาเนาสิ่งพิมพ์ท่ไี ด้รบั อนุญาตให้

로 제작하도록 국외로 송출하지

จัดแปลหรือจัดทาเป็ นภาษาไทยดังกล่าว เว้นแต่

아니하도록 금한다. 다만, 다음
각 항의 조건에 해당하는 것은

จะเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

제외한다.

(ก) ผูร้ บั ที่อยู่ต่างประเทศเป็ นบุคคลสัญชาติ

(ㄱ) 외국에 있는 수령자가 태

ไทย

국 국적자이다.

(ข) สิ่งพิมพ์ดงั กล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เรียน การสอน หรือค้นคว้า

(ㄴ) 해당 인쇄물이 학습이나
교육 또는 연구 목적을 위하여
사용된다.

(ค) การส่งสิ่งพิมพ์ดงั กล่าวจะต้องไม่เป็ นไป

(ㄷ) 해당 인쇄물 송출이 상업

เพื่อการค้า และ

적 목적이 아니어야 하며,

(ง) ประเทศที่สิ่งพิมพ์ถกู ส่งไปดังกล่าวจะต้อง

(ㄹ) 해당 인쇄물이 송출되는
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อนุญาตให้ประเทศไทยส่งหรือแจกจ่าย

국가가 태국이 해당 국가에 인

สิ่งพิมพ์ดงั กล่าวในประเทศนัน้

쇄물을 송출하거나 배포하도록
허가하여야 한다.

มาตรา ๕๕

제55조
제54조에 따른 신청서를 접수한

เมื่อได้รบั คาขอตามมาตรา ๕๔ ให้อธิบดี
ดาเนินการให้มีการตกลงกันระหว่างคู่กรณีในเรื่อง

때에는, 국장이 당사자 간에 저작
권 사용의 대가 및 조건을 합의

ค่าตอบแทนและเงื่อนไขการใช้ลิขสิทธิ์ ในกรณีท่ี

하도록 조치하도록 한다. 상호 합

ตกลงกันไม่ได้ ให้อธิบดีเป็ นผูพ้ ิจารณามีคาสั่ง

의하지 못하는 경우, 국장이 해당
유형의 사업에서 통상적인 대가

กาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม โดยให้คานึงถึง

의 비율에 대하여 고려하여 공정
한 보수를 정하는 명령을 검토하

อัตราค่าตอบแทนปกติในธุรกิจประเภทนัน้ และ

도록 하며, 타당한 바에 따라 저

อาจกาหนดเงื่อนไขการใช้ลิขสิทธิ์ตามที่

작권 사용 조건을 규정할 수도

เห็นสมควร

있다.
저작권 사용 대가 및 조건을 규

เมื่อได้มีการกาหนดค่าตอบแทนและเงื่อนไขการ

정하였을 때에는, 국장이 저작권

ใช้ลิขสิทธิ์แล้ว ให้อธิบดีออกหนังสืออนุญาตให้แก่

사용 신청자에게 허가서를 발부

ผูข้ อใช้ลิขสิทธิ์

하도록 한다.
첫번째 단락에 의거한 국장의 명

คาสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง คู่กรณีอาจอุทธรณ์

령에 대하여, 국장의 명령 통지서
를 수령한 날부터 90일 이내에,
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ต่อคณะกรรมการได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่

당사자가 위원회에 이의를 제기
할 수 있다. 위원회의 결정은 판

ได้รบั หนังสือแจ้งคาสั่งของอธิบดี คาวินิจฉัยของ

단은 최종적인 결정이 되도록 한

คณะกรรมการให้เป็ นที่สดุ

다.

หมวด ๔ คณะกรรมการลิขสิทธิ์

제4장 저작권위원회

มาตรา ๕๖

제56조

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า

상무부차관을 위원장으로 하고,

“คณะกรรมการลิขสิทธิ์” ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็ นประธานกรรมการ และ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่งึ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ อีก
ไม่เกินสิบสองคน ในจานวนนีจ้ ะต้องแต่งตัง้ จาก

저작권자 저작권자 또는 공연권
협회 대표 및 저작권 사용 또는
공연권 사용자 협회 대표 6인 이
상이 포함된 12인 이하로 내각이

ผูแ้ ทนของสมาคมเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ

임명한 권위자 위원으로 구성된

นักแสดงและผูแ้ ทนของสมาคมผูใ้ ช้งานลิขสิทธิ์

“저작권위원회”라는 명칭의 위원

หรือสิทธิของนักแสดงเป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าหก
คนเป็ นกรรมการ

회 한 곳을 두도록 한다.

คณะกรรมการจะแต่งตัง้ บุคคลใดเป็ นเลขานุการ

위원회는 간사 및 간사보를 임명

และผูช้ ่วยเลขานุการก็ได้

할 수도 있다.

มาตรา ๕๗

제57조

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราว

권위자 위원의 임기는 1회 2년이

ละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั

다. 퇴임한 위원은 재임명될 수도

แต่งตัง้ อีกได้

있다.
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ในกรณีท่กี รรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ หรือ

위원이 임기 만료 전에 퇴임하거

ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ กรรมการเพิ่มขึน้ ใน

나 이미 임명된 위원의 재임 중

ระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวาระอยู่

내각이 위원을 추가 임명하는 경

ในตาแหน่งให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งแทน

우 대신 재임하도록 임명되거나
추가된 위원은 이미 임명된 위원

หรือเป็ นกรรมการเพิ่มขึน้ อยู่ในตาแหน่งเท่ากับ

의 잔여 임기와 동일하게 재임한

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตัง้ ไว้แล้ว

다.

มาตรา ๕๘

제58조

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่งก่อนวาระ

권위자 위원은 다음 각 항에 해

เมื่อ

당하는 때에 퇴임한다.

(๑) ตาย

(1) 사망한 때

(๒) ลาออก

(2) 사임한 때

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก

(3) 내각이 해임한 때

(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย

(4) 파산자가 된 때

(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

(5) 금치산자 또는 한정치산자가

ความสามารถ หรือ

된 때

(๖) ได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้

(6) 과실에 의한 행위 또는 경범

จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย

죄를 제외하고 최종심에 의하여
징역형을 선고받은 때

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

제59조

มาตรา ๕๙

위원회의 회의는 위원의 과반수

การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมา
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ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ

이상이 참석해야 의사정족수가

ทัง้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่

된다.

มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้

만약 위원장이 회의에 불참하거

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น

나 회의에 부재하였다면 회의에
서 위원 1인을 회의의 의장으로

ประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชีข้ าดของที่

선출하도록 한다.

ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

회의의 의사결정은 다수결에 따

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

르도록 한다. 위원 1인은 1개의

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก

표결권을 갖도록 한다. 만약 찬반
동수라면 의장이 추가로 1개의

เสียงเพิ่มขึน้ ได้อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

표결권을 갖도록 한다.

제60조

มาตรา ๖๐

위원회는 다음 각 항의 권한이

คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั นี ้

있다.

(๑) ให้คาแนะนาหรือคาปรึกษาแก่รฐั มนตรีในการ

(1) 이 법률에 따라 부령을 제정

ออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี ้

함에 있어 장관에게 조언 및 제
안한다.

(๒) วินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของอธิบดีตามมาตรา

(2) 제45조 및 제55조에 의거하

๔๕ และมาตรา ๕๕

여 국장의 명에 대한 이의제기에

(๓) ส่งเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองค์กรของ
ผูส้ ร้างสรรค์หรือนักแสดงเกี่ยวกับการดาเนินการ

59

대해 결정한다.
(3) 저작권 또는 공연권이 있는
작품을 사용하는 다른 사람으로

เพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนจากบุคคลอื่นที่ใช้งาน

부터 보수를 징수하기 위한 조치

อันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และการ

와 관련하여 창작자 또는 공연자

คุม้ ครองหรือปกป้องสิทธิหรือประโยชน์อ่ืนใดตาม

협회 또는 기관을 후원 또는 지
원하고 이 법률에 따른 기타 권

พระราชบัญญัตินี ้

리 또는 이익을 보호 또는 방어

(๔) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รฐั มนตรีมอบหมาย

한다.
(4) 장관이 위임한 바에 따른 기

ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตัง้

타 안건을 검토한다.
위원회는 위원회가 위임한 바에

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั ิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ก็ได้ และให้นามาตรา ๕๙ มาใช้บงั คับแก่การ

따른 어떠한 한가지를 검토 또는
이행하기 위한 소위원회를 임명
할 권한을 가질 수도 있도록 하
고 제59조를 소위원회의 회의에

ประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

준용한다.

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้คณะกรรมการหรือ

직무를 수행함에 있어서 참조하

คณะอนุกรรมการมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสือ

기 위하여 필요에 따라 위원회

เรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคาหรือให้สง่ เอกสารหรือ

또는 소위원회는 문서로 어떠한
소환하여 진술하거나 서류 또는

วัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตาม

어떠한 물품을 송부하도록 명할

ความจาเป็ น

권한을 갖도록 한다.

หมวด ๕ ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว่าง 제5장 공연자의 국제적 저작권 및
권리

ประเทศ
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มาตรา ๖๑

제61조

งานอันมีลิขสิทธิ์ของผูส้ ร้างสรรค์และสิทธิของ

태국이 가입하고 있는 저작권보

นักแสดงของประเทศที่เป็ นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาว่า

호에 관한 협약 또는 공연권에

ด้วยการคุม้ ครองลิขสิทธิ์หรืออนุสญ
ั ญาว่าด้วย

관한 협약 가입국의 창작자의 저

การคุม้ ครองสิทธิของนักแสดงซึ่งประเทศไทยเป็ น

작권 및 공연권이 있는 작품 또

ภาคีอยู่ดว้ ย หรืองานอันมีลิขสิทธิ์ขององค์การ

는 태국이 회원으로 참여하고 있

ระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยร่วมเป็ นสมาชิก

는 국제기구의 저작권이 있는 작

อยู่ดว้ ยย่อมได้รบั ความคุม้ ครองตาม

품은 당연히 이 법에 따라 보호

พระราชบัญญัตินี ้

를 받는다.

ให้รฐั มนตรีมีอานาจประกาศรายชื่อประเทศภาคี

장관에게 저작권보호에 관한 협

แห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองลิขสิทธิ์หรือ

약 또는 공연권에 관한 협약의

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของนักแสดง

가입국 명단을 공고하는 권한을

ในราชกิจจานุเบกษา

부여한다.

หมวด ๖ คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง 제6장 저작권과 공연권, 권리 관리
ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทาง
정보 및 기술적 조치에 관한 소송
เทคโนโลยี
제62조

มาตรา ๖๒

민사소송이나 형사소송에 관계없

คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตาม

이, 이 법률에 따른 저작권 또는

พระราชบัญญัตินี ้ ไม่ว่าจะเป็ นคดีแพ่งหรือ

공연권에 관련한 소송은 이 법률
에 해당 소송에서 고소가 있는

คดีอาญา ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่างานที่มีการ
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ฟ้องร้องในคดีนนั้ เป็ นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

작품이 저작권 또는 공연권이 있

ของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี ้ และโจทก์เป็ น

는 작품이며 해당 작품에서 원고
가 저작권자 또는 공연권자라고

เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงในงาน

우선 추정하도록 한다. 다만, 피

ดังกล่าว เว้นแต่จาเลยจะโต้แย้งว่าไม่มีผใู้ ดเป็ น

고가 저작권자 또는 공연권자가

เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง หรือโต้แย้ง
สิทธิของโจทก์

존재하지 아니하였다고 반론을
제기하거나 원고의 권리를 반박
하는 것은 제외한다.

งานใดมีช่ือหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อของบุคคลใดที่อา้ ง

어떠한 사람이 자신이 저작권자
또는 공연권자라고 표시해 둔 이

ว่าตนเป็ นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง

름 또는 이름 대신 사용하는 것
이 있는 작품은 이름 또는 이름

แสดงไว้ ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็ น

대신 사용하는 것의 소유주인 사

เจ้าของชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อนัน้ เป็ นผูส้ ร้างสรรค์

람을 창작자 또는 공연자라고 우
선 추정하도록 한다.

หรือนักแสดง

어떠한 사람이 자신이 저작권자

งานใดไม่มีช่อื หรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ หรือมี

또는 공연권자라고 표시해 둔 이
름 또는 이름 대신 사용하는 것

ชื่อหรือสิ่งที่ใช้แทนชื่อแสดงไว้ แต่มิได้อา้ งว่าเป็ น

이 있으나 저작권자 또는 공연권

เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และมีช่ือ

자라고 주장하지 아니하였으며,

หรือสิ่งใดที่ใช้แทนชื่อของบุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็ นผู้
พิมพ์ ผูโ้ ฆษณา หรือผูพ้ ิมพ์และผูโ้ ฆษณาแสดงไว้
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출판인이나 발행인 또는 출판인
겸 발행인이라고 주장해 둔 다른
사람의 이름 또는 이름 대신 사

ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลซึ่งเป็ นผูพ้ ิมพ์ ผู้

용하는 것이 있는 작품은 출판인

โฆษณา หรือผูพ้ ิมพ์และผูโ้ ฆษณานัน้ เป็ นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในงานนัน้

이나 발행인 또는 출판인 겸 발
행인인 사람을 해당 작품에서 저
작권자 또는 공연권자라고 우선
추정하도록 한다.

มาตรา ๖๓

제63조
저작권자 또는 공연권자가 침해

ห้ามมิให้ฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ

및 침해한 사람에 대하여 안 날

นักแสดงเมื่อพ้นกาหนดสามปี นบั แต่วนั ที่เจ้าของ

부터 3년의 기한이 만료한 때에
는 저작권 또는 공연권 침해 소

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงรูถ้ ึงการละเมิดและ

송을 제기하지 아니하도록 한다.

รูต้ วั ผูก้ ระทาละเมิด แต่ทงั้ นี ้ ต้องไม่เกินสิบปี นบั

그러나 이와 관련하여 저작권 또

แต่วนั ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง

는 공연권 침해가 있는 날부터
10년을 초과하지 아니하여야 한
다.

มาตรา ๖๔

제64조

ในกรณีท่มี ีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ

저작권 또는 공연권에 대한 침해

นักแสดง ศาลมีอานาจสั่งให้ผลู้ ะเมิดชดใช้

가 있는 경우, 법원은 저작권자

ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ

또는 공연권자의 권리에 따른 손

นักแสดงตามจานวนที่ศาลเห็นสมควร โดย

실 및 강제에 필요한 비용을 포

คานึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทัง้

함한 손해의 정도를 참작하여 법
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การสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นใน

원이 타당하다고 판단하는 액수

การบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

에 따라 보상금을 지불하도록 명

ของนักแสดงด้วย

할 권한이 있다.

ในกรณีท่ปี รากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าการละเมิด

저작권 또는 공연권에 대한 침해
가 대중에 의하여 저작권 또는

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป็ นการกระทาโดย

공연권 널리 감상하도록 하는 원

จงใจ หรือมีเจตนาเป็ นเหตุให้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือ

인이 되는 고의 또는 동기에 의

สิทธิของนักแสดงสามารถเข้าถึงโดยสาธารณชน

한 행위라고 명백하게 밝혀지는

ได้อย่างแพร่หลาย ให้ศาลมีอานาจสั่งให้ผลู้ ะเมิด
จ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึน้ ไม่เกินสองเท่าของ

경우, 법원은 침해자가 첫번째 단
락에 따른 피해액의 2배를 초과
하지 아니하는 추가 손해액을 지
급하도록 명할 권한을 갖도록 한

ค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง

다.

제65조

มาตรา ๖๕
ในกรณีท่มี ีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าบุคคลใดกระทา
การหรือกาลังจะกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งอัน

어떠한 사람이 저작권 또는 공연
권을 침해하는 어떠한 행위를 하
거나 행위를 하려고 한다는 명확

เป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง

한 증거가 있는 경우, 저작권자

เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงอาจขอให้

또는 공연권자는 법원이 침해자

ศาลมีคาสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการ

에게 침해를 저지 또는 금하는

กระทาดังกล่าวนัน้ ได้

명령을 내리도록 요청할 수 있다.

คาสั่งของศาลตามวรรคหนึ่งไม่ตดั สิทธิของ

첫번째 단락에 따른 법원의 명령
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เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงในการ

은 제64조에 의거한 피해액을 청

เรียกร้องค่าเสียหายตามมาตรา ๖๔

구하는 저작권자 또는 공연권자
의 권리를 차단하지 아니한다.

มาตรา ๖๕/๑

제65조의1

ให้นามาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ มา
ใช้บงั คับแก่การฟ้องคดีเกี่ยวกับข้อมูลการบริหาร
สิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีโดยอนุโลม

제63조와 제64조 및 제65조를
권리 관리 정보 및 기술적 조치
와 관련한 소송에 준용하도록 한
다.

มาตรา ๖๖

제66조

ความผิดตามพระราชบัญญัตินเี ้ ป็ นความผิดอัน

이 법률에 따른 위법행위는 화해

ยอมความได้

될 수 있다.

หมวด ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่

제7장 담당관

มาตรา ๖๗

제67조

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตาม

이 법률의 집행에 유용하도록 담

พระราชบัญญัตินี ้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นเจ้า

당관은 형법전에 따른 공무원이
되도록 하며, 담당관에게 다음 각

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่ทาการ สถานที่ผลิต

항에 따른 권한과 직무를 부여한
다.
(1)이 법률에 따른 위법행위가 있
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หรือสถานที่เก็บสินค้าของบุคคลใดในเวลา

었다고 의심할 타당한 사유가 있

ระหว่างพระอาทิตย์ขนึ ้ ถึงพระอาทิตย์ตก หรือใน

는 때에 상품을 조사하거나 규명
하기 위하여 일출 시부터 일몰

เวลาทาการของสถานที่นนั้ หรือเข้าไปใน

시까지 또는 해당 장소의 업무시

ยานพาหนะ เพื่อตรวจค้นสินค้า หรือตรวจสอบ

간에 어떠한 사람의 건물이나 사

เมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิด

무실, 생산지 또는 창고에 진입하
거나 차량에 진입한다.

ตามพระราชบัญญัตินี ้

(2)이 법률에 따른 위법행위가 있

(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้อง

었다고 의심할 타당한 사유가 있

กับการกระทาความผิด เพื่อประโยชน์ในการ

는 경우, 법적조치를 집행하는 데

ดาเนินคดีในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการ

유용하도록 위법행위와 관련한
서류 또는 물품을 압수하거나 압

กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้

류한다.

(๓) สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถอ้ ยคาหรือให้สง่ บัญชี

(3)진술이나 회계장부, 서류 또는

เอกสาร หรือหลักฐานอื่นในกรณีมีเหตุอนั ควรเชื่อ

증거가 이 법률에 따른 위법행위
를 검증함에 있어서 증거를 찾거

ว่าถ้อยคา สมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน

나 증거로 사용하는 데에 유용하
다고 믿을 사유가 있는 경우, 어

ดังกล่าวมีประโยชน์แก่การค้นพบหรือใช้เป็ น

떠한 사람에게 방문하여 진술하

พยานหลักฐานในการพิสจู น์การกระทาความผิด

거나 장부나 서류 또는 기타 증

ตามพระราชบัญญัตินี ้

거를 송부하도록 명한다.

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผซู้ ่งึ

담당관의 직무를 수행함에 있어
서 관련자는 적절한 편의를 제공
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เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร

하도록 한다.

제68조

มาตรา ๖๘
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดง
บัตรประจาตัวแก่บคุ คลซึ่งเกี่ยวข้อง

직무를 수행함에 있어서 담당관
은 관련자에게 신분증을 제시하
여야 한다.

บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็ นไปตาม

담당관의 신분증은 장관이 정한

แบบที่รฐั มนตรีกาหนด

양식에 따르도록 한다.

제8장 처벌규정

หมวด ๘ บทกาหนดโทษ

제69조

มาตรา ๖๙

제27조, 제28조, 제29조, 제30조

ผูใ้ ดกระทาการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ

또는 제52조에 따라 저작권 또는

นักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙

공연권을 침해한 사람은 2만 바
트 이상 20만 바트 이하의 벌금

มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษ

형에 처한다.

ปรับตัง้ แต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

만약 첫번째 단락에 따른 위법행

ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นการ

위가 영업을 위한 행위라면, 행위
자는 6개월 이상 4년 이하의 징

กระทาเพื่อการค้า ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุก

역형이나 또는 10만 바트 이상

ตัง้ แต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตัง้ แต่หนึ่งแสนบาท

80만 바트 이하의 벌금형에 처하
거나, 징역형과 벌금형을 병과한
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ถึงแปดแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

다.

제69조의1

มาตรา ๖๙/๑

제28조의1에 따라 저작권을 침해

ผูใ้ ดกระทาการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๒๘/๑

한 사람은 6개월 이상 4년 이하
의 징역형 또는 10만 바트 이상

ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือ

80만 바트 이하의 벌금형에 처하

ปรับตัง้ แต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทัง้

거나, 징역형과 벌금형을 병과한

จาทัง้ ปรับ

다.

제70조

มาตรา ๗๐

제31조에 따른 저작권 침해를 한

ผูใ้ ดกระทาการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑

사람은 1만 바트 이상 10만 바트

ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่ง

이하의 벌금형에 처한다.

แสนบาท

만약 첫번째 단락에 따른 위법행

ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นการ

위가 영업을 위한 행위라면, 행위

กระทาเพื่อการค้า ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุก

자는 3개월 이상 2년 이하의 징
역형 또는 5만 바트 이상 40만

ตัง้ แต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตัง้ แต่หา้ หมื่น

바트 이하의 벌금형에 처하거나,

บาทถึงสี่แสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

징역형과 벌금형을 병과한다.

제70조의1

มาตรา ๗๐/๑

제53조의1 또는 제53조의2에 따

ผูใ้ ดกระทาการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิตาม
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มาตรา ๕๓/๑ หรือมาตรา ๕๓/๒ หรือละเมิด

른 저작권 침해 또는 제53조의4

มาตรการทางเทคโนโลยีตามมาตรา ๕๓/๔ ต้อง

에 따른 기술적 조치 침해를 한
사람은 1만 바트 이상 10만 바트

ระวางโทษปรับตัง้ แต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน

이하의 벌금형에 처한다.

บาท

만약 첫번째 단락에 따른 행위가

ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นการ

영업을 위한 행위라면, 행위자는

กระทาเพื่อการค้า ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุก

3개월 이상 2년 이하의 징역형
또는 5만 바트 이상 40만 바트

ตัง้ แต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตัง้ แต่หา้ หมื่น

이하의 벌금형에 처하거나, 징역

บาทถึงสี่แสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

형과 벌금형을 병과한다.

มาตรา ๗๑

제71조

ผูใ้ ดไม่มาให้ถอ้ ยคาหรือไม่สง่ เอกสารหรือวัตถุใด

제60조 세번째 단락에 따른 위원
회 또는 소위원회의 명에 따라

ๆ ตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสั่ง

진술하지 아니하거나 서류 또는
물품을 송부하지 아니하는 사람

ตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทัง้ จาทัง้ ปรับ

은 3개월 이하의 징역형 또는 5
만 바트 이하의 벌금형에 처하거
나, 징역형과 벌금형을 병과한다.

제72조

มาตรา ๗๒

제67조에 따른 직무를 수행하는

ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่

담당관을 방해 또는 편의를 제공
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พนักงานเจ้าหน้าที่ซ่งึ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๖๗

하지 아니하거나 제67조에 따른

หรือฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของพนักงาน

명령인 담당관의 명령을 위반하
거나 이행하지 아니하는 사람은

เจ้าหน้าที่ซ่งึ สั่งตามมาตรา ๖๗ ต้องระวางโทษ

3개월 이하의 징역형 또는 5만

จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น

바트 이하의 벌금형에 처하거나,

บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

징역형과 벌금형을 병과한다.

제73조

มาตรา ๗๓

이 법률에 따라 처벌되는 행위를

ผูใ้ ดกระทาความผิดต้องระวางโทษตาม

하고, 그 형이 종료되거나 집행을

พระราชบัญญัตินี ้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบ

받지 아니하기로 확정된 후 5년

กาหนดห้าปี กระทาความผิดต่อพระราชบัญญัตินี ้

이내에 이 법률에 대하여 재범한
사람은 해당 위법행위에 대하여

อีก ต้องระวางโทษเป็ นสองเท่าของโทษที่กาหนด

규정한 처벌의 2배에 해당하는

ไว้สาหรับความผิดนัน้

처벌을 받는다.

제74조

มาตรา ๗๔

위법행위를 한 사람이 법인인 경

ในกรณีท่ผี กู้ ระทาความผิดเป็ นนิติบุคคล ถ้าการ

우, 만약 해당 법인의 위법 행위

กระทาความผิดของนิติบุคคลนัน้ เกิดจากการสั่ง

가 이사나 전무 또는 해당 법인

การหรือการกระทาของกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ

의 업무 수행 책임자의 통솔이나

หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ

행위에서 기인하거나 해당자가
통솔하거나 이행하여야 하는 책

70

นิติบุคคลนัน้ หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่

임이 있고, 통솔 또는 행위를 하

ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่ส่งั การ

지 아니함으로써 해당 법인이 위
법행위를 하도록 하는 사유가 되

หรือไม่กระทาการจนเป็ นเหตุให้นิติบคุ คลนัน้

는 경우, 해당자는 해당 위법행위

กระทาความผิด ผูน้ นั้ ต้องรับโทษตามที่บญ
ั ญัติไว้

에 대하여 규정해 둔 바에 따른

สาหรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย

처벌을 받아야 한다.

제75조

มาตรา ๗๕

이 법률에 따라 저작권 또는 공

บรรดาสิ่งที่ได้ทาขึน้ หรือนาเข้ามาใน

연권을 침해로 제작하거나 국내

ราชอาณาจักรอันเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดง และสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทาความผิด

에 도입하는 모든 것들과 이 법
률에 따른 위법 행위에 사용되는
것은 전부 몰수하도록 하거나 법

ตามพระราชบัญญัตินี ้ ให้รบิ เสียทัง้ สิน้ หรือใน

원이 타당하다고 판단하는 경우,

กรณีท่ศี าลเห็นสมควร ศาลอาจสั่งให้ทาให้สิ่งนัน้

법원은 침해자가 비용을 지불하
도록 하여 그 물품들을 사용하지

ใช้ไม่ได้หรือจะสั่งทาลายสิ่งนัน้ ก็ได้ โดยให้

못하도록 만들거나 파괴하도록
명할 수도 있다.

ผูก้ ระทาละเมิดเสียค่าใช้จ่ายในการนัน้

제76조

มาตรา ๗๖

판결에 따라 납부하는 벌금은 그

ค่าปรับที่ได้ชาระตามคาพิพากษา ให้จ่ายแก่

액수의 절반을 저작권자 또는 공

เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป็ นจานวน

연권자에게 지불하도록 한다. 그
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กึ่งหนึ่ง แต่ทงั้ นีไ้ ม่เป็ นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิ

러나 이것이 저작권자 또는 공연

ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงที่จะฟ้อง

권자가 수령한 벌금액수를 초과
하는 부분에 대하여 민사로 피해

เรียกค่าเสียหายในทางแพ่งสาหรับส่วนที่เกิน

액을 청구하는 저작권자 또는 공

จานวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ

연권자의 권리에 영향을 미치는

นักแสดงได้รบั แล้วนัน้

것은 아니다.

제77조

มาตรา ๗๗

제69조 첫번째 단락과 제70조 첫

ความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๐

번째 단락 및 제70조의1 첫번째

วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๐/๑ วรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมี

단락에 따른 위법행위는 국장에
게 벌금을 부과할 수 있는 권한

อานาจเปรียบเทียบได้

을 부여한다.

บทเฉพาะกาล

경과규정

มาตรา ๗๘

제78조

งานอันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วตามพระราชบัญญัติ

「1931년 문학작품 및 예술작품

คุม้ ครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช
๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
ในวันที่พระราชบัญญัตินใี ้ ช้บงั คับให้ได้รบั ความ

보호법」 또는 「1978년 저작권법」
따라 저작권이 있는 작품은 이
법률의 시행일에 이 법률에 따라

คุม้ ครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ้

저작권을 보호받도록 한다.

งานที่ได้จดั ทาขึน้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินใี ้ ช้

이 법률의 시행 전에 제작되었으
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บังคับ และไม่มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ

며, 「1931년 문학작품 및 예술작

คุม้ ครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช

품 보호법」 또는 「1978년 저작권

๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

법」 따른 저작권이 없는 작품이

แต่เป็ นงานที่ได้รบั ความคุม้ ครองลิขสิทธิ์ตาม

지만 이 법률에 따라 저작권이

พระราชบัญญัตินี ้ ให้ได้รบั ความคุม้ ครองลิขสิทธิ์

보호되는 작품은, 이 법률에 따라

ตามพระราชบัญญัตินี ้

저작권을 보호받도록 한다.

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ

부서

ชวน หลีกภัย

추언 릭파이

นายกรัฐมนตรี

총리
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