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คู่มือกำรใช้งำนลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิกำรตำมมำตรำ 32/4 

 

1. บทน ำ 

 ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการใช้งานลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิการ โดยพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ให้สามารถท าซ้ า หรือดัดแปลง 
งานอันมีลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจากความบกพร่อง  
ทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
โดยต้องไม่เป็นการกระท าเพ่ือหาก าไร และโดยที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช  
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้ว ส าหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือ  
คนพิการทางสื่อสิ่ งพิมพ์ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons 
Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศ
ภายใต้การก ากับดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) 
ซึ่งได้มีการจัดท าขึ้น ณ เมืองมาร์ราเคช ราชอาณาจักรโมร็อกโค เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 
แต่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2558 ยังไม่รองรับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนและ 
การแลกเปลี่ยนงานข้ามพรมแดนตามพันธกรณีของสนธิสัญญามาร์ราเคช ประเทศไทยจึงได้แก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ และประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 และได้ยื่นภาคยานุวัติสาร 
เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
สมาพันธรัฐสวิส 

 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 มาตรา 32/4 ได้ก าหนดให้การท าซ้ าหรือดัดแปลง
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ เพ่ือประโยชน์ของคนพิการ 
ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว 
สติปัญญา หรือการเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศก าหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และก าหนดให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการท าซ้ าหรือดัดแปลง รวมทั้ง 
การเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตลอดจนก าหนดองค์กรที่จะท าหน้าที่ในการท าซ้ า ดัดแปลง และเผยแพร่งาน 
ให้กลุ่มคนพิการตามที่กฎหมายก าหนด 
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2. ประเภทของควำมบกพร่องที่ได้รับประโยชน์จำกข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ตำมมำตรำ 32/4 
 

 2.1 ประเภทควำมบกพร่องตำมข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
 (1) การเห็น  
 (2) การได้ยิน  
 (3) การเคลื่อนไหว  
 (4) สติปัญญา  
 (5) การเรียนรู้  
 (6) ความบกพร่องประเภทอ่ืนตามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศก าหนด 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 ควำมบกพร่องที่ได้รับประโยชน์จำกข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ความบกพร่องที่ได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ จะต้องเป็นความบกพร่อง 
ทีเ่ป็นอุปสรรคของคนพิการ ซ่ึงท าให้ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ เช่น 
  ตัวอย่ำง นาย ก. คนพิการทางการเห็นไม่สามารถอ่านหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนได้ 
เนื่องจากหนังสือดังกล่าวไม่มีการจัดท าเป็นหนังสืออักษรเบรลล์หรือหนังสือเสียง กรณีนี้  ถือได้ว่า  
ความบกพร่องของนาย ก. เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงเนื้อหาและการใช้ประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ นาย ก.  
จึงน าหนังสือดังกล่าวไปให้องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับจัดท าเป็นหนังสือเสียง เพ่ือให้นาย ก. 
สามารถเข้าถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นได้ 
  ตัวอย่ำง นาย ก. ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงท าให้ไม่สามารถจับหรือถือหนังสือได้ กรณีนี้
ถือได้ว่า นาย ก. เป็นคนพิการที่จะได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์  นาย ก. จึงน าหนังสือ
ดังกล่าวไปให้องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับจัดท าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล เช่น 
ePUB เพ่ือให้นาย ก. สามารถเข้าถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นได้ 
  ตัวอย่ำง นาย ข. เป็นคนพิการแขนขาด แต่สามารถอ่านหนังสือที่คนทั่วไปสามารถอ่านได้ 
กรณนีี้ นาย ข. ไมใ่ช่คนพิการทีจ่ะได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
  

ประเภทความบกพร่อง 
ตามข้อยกเว้น 

การละเมิดลิขสิทธิ์ 

ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว 

ความบกพร่องทางการเห็น 

ความบกพร่องทางการได้ยิน 

ความบกพร่องทางสติปัญญา 

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ความบกพร่องประเภทอื่นตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ประกาศก้าหนด 



 - 5 - 
 

3. ผู้ที่สำมำรถท ำซ  ำหรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสำธำรณชนซึ่งงำนอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ 
ของคนพิกำร  
 

 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 มาตรา 32/4 และประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง 
การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เ พ่ือประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ 
พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า การท าซ้ าหรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรานี้ หากท าเพ่ือประโยชน์ 
ของคนพิการ จะต้องด าเนินการโดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับเท่านั้น ดังนั้น คนพิการ 
จึงไม่สามารถด าเนิน การท าซ้ า หรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 
โดยใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32/4 ได้ แต่คนพิการอาจใช้ข้อยกเว้นลิขสิทธิ์ตามเงื่อนไข 
ของมาตราอ่ืนได้ (โปรดดูหัวข้อที่ 5.4) 
 

 3.1 องค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี  
 ๓.1.๑ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่จัดการศึกษา การฝึกอบรมเกี่ยวกับการสอน การอ่านเชิงประยุกต์ 
หรือการเข้าถึงข้อมูลให้แก่คนพิการทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว สติปัญญา  หรือการเรียนรู้ 
บนพ้ืนฐานการไม่แสวงหาก าไร และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรไม่แสวงหาก าไรอ่ืน  
ที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมหลักในการให้บริการอย่างเดียวกัน 
 ๓.๑.๒ เป็นองค์กรตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้ข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ พ.ศ. 2562  โดยในปัจจุบัน 
มีรายชื่อ ดังนี้  
 (1)  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
 (2)  มูลนิธิคนตาบอดไทย 
 (3)  มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 (4)  มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 (5)  มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
       สยามบรมราชกุมารี 
 (6)  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (7)  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
 (8)  สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
 (9)  สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) 
 (10) มูลนิธิออทิสติกไทย 
 (11) สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 
 (12) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 (13) ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (Disability Support 
         Services Center) 
 (14) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 

 ทั้งนี้  สามารถตรวจสอบรายชื่อองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับได้ที่ เว็บไซต์ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th 
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 3.๒ กำรทบทวนรำยช่ือองค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ  
 การทบทวนรายชื่อองค์กรที่ ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับตามบัญชีท้ ายประกาศ 
กระทรวงพาณิชย์ฯ อาจด าเนินการได้โดยองค์การคนพิการแต่ละประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญาเสนอให้ทบทวนรายชื่อองค์กรฯ โดยกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับความจ าเป็นต่อไป 
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4. รูปแบบของสื่อตำมควำมจ ำเป็นของคนพิกำรที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงงำนอันมีลิขสิทธิ์ได้ 
 

 4.1 รูปแบบของสื่อ  
 ปัจจุบันประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ก าหนดประเภทของสื่อไว้ 11 รูปแบบ ดังนี้ 
 

ตำรำงรูปแบบของสื่อ 
 

รูปแบบ 
ของสื่อ 

 

ตัวอย่ำง 

 

ประเภทของควำมบกพร่อง 

กำร
เห็น 

กำร 
ได้ยิน 

กำร
เคลื่อนไหว 

 

สติปัญญำ 

 

กำรเรียนรู ้

1. หนังสือ
อักษรเบรลล์ 

หนังสืออักษรเบรลล์ที่พิมพ์ลงในกระดาษธรรมดา 
หรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพ์ในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือในวัสดุอ่ืน  

 

 

√     

2. สื่อเสียง  หนังสือเสียง หรือเสียงบรรยายภาพ ไม่ว่ า 
ได้จัดเก็บในแถบเสียง แผ่นเสียง แผ่นซีดี หรือ 
ในวัสดุอ่ืนใด  

 

 

 

√  √ √ √ 
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รูปแบบ 
ของสื่อ 

 

ตัวอย่ำง 

 

ประเภทของควำมบกพร่อง 

กำร
เห็น 

กำร 
ได้ยิน 

กำร
เคลื่อนไหว 

 

สติปัญญำ 

 

กำรเรียนรู ้

3. หนังสือหรือ
ภำพขยำยใหญ่  

สิ่งพิมพ์หรือภาพขยายใหญ่ที่พิมพ์ลงในกระดาษ
ธรรมดาหรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพ์   
ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในวัสดุอื่น  

 

√  √   

4. ตัวหนังสือ
นูน แผนภำพ
นูน 

ภาพที่อยู่บนแผ่นกระดาษธรรมดา แผ่นกระดาษ
ชนิดพิเศษ และวัสดุอ่ืนที่สามารถสัมผัสได้  

 

√     

5. รูปจ ำลอง โมเดล หรือแบบจ าลอง 

 

 

√     
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รูปแบบ 
ของสื่อ 

 

ตัวอย่ำง 

 

ประเภทของควำมบกพร่อง 

กำร
เห็น 

กำร 
ได้ยิน 

กำร
เคลื่อนไหว 

 

สติปัญญำ 

 

กำรเรียนรู ้

6. สื่ออิเล็ก 
ทรอนิกส์ตำม
มำตรฐำนสำกล 

E-book for all  

 

√ √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

7. สื่อที่มี
ลักษณะเป็น
สื่อผสม 

การน าสื่อมากกว่าสองสื่อขึ้นไป มาสร้างรวม 
เป็นงานเดียวกัน 

  

√ √ √ √ √ 

8. สื่อภำษำมือ การสื่อสารด้วยการใช้มือแทนเสียงพูดโดย 
ใช้มือท าเป็นสัญลักษณ์ การเคลื่อนไหวด้วยมือ  
แขน ร่างกาย และการแสดงออกทางใบหน้า  
เ พ่ือให้ ง่ ายในการสื่อสารทางความคิดของ 
ผู้สื่อสาร 

 

 √    

9. ค ำบรรยำย
แทนเสียง 

ค า บ ร ร ย าย เป็ น อั ก ษร วิ่ ง  ห รื อ ตั ว อั ก ษ ร  
ภาพสัญลักษณ์ หรือทางเลือกอ่ืน แทนเสียง 
ของเสียงพูดและเสียงส าคัญในสื่อ เ พ่ือให้ 
คนพิการทางการได้ยิน เข้าใจในเนื้อหาต่างๆ 

 

 √    



 - 10 - 
 

 

รูปแบบ 
ของสื่อ 

 

ตัวอย่ำง 

 

ประเภทของควำมบกพร่อง 

กำร
เห็น 

กำร 
ได้ยิน 

กำร
เคลื่อนไหว 

 

สติปัญญำ 

 

กำรเรียนรู ้

10. สื่อกำร
สอนรูปทรง
เรขำคณิต  

แผนผัง กราฟ ตาราง รูปจ าลอง และรูปที่มีพ้ืนผิว
ต่างชนิด 

  

 

√     

11. สื่อเพื่อกำร
เรียนรู้และ
พัฒนำทักษะ  

รูปภาพหรือภาพถ่าย กระดานสื่อสาร บัตรค า 
บัตรภาพ และสมุดภาพค าศัพท์ 

 

 

 

 √ 

 

 √ √ 

   

 4.2 กำรตรวจสอบข้อมูลก่อนจัดท ำสื่อรูปแบบต่ำงๆ 
  ก่อนด าเนินการจัดท าสื่อ องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับควรตรวจสอบกับเจ้าของ
ลิขสิทธิ์โดยตรง หรือตรวจสอบจากฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะท าซ้ า 
หรือดัดแปลงนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์มีการจัดท าสื่อที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ไว้แล้วหรือไม่ หากมีการจัดท าสื่อ
รูปแบบนั้นๆ และคนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างเพียงพอแล้ว องค์กรดังกล่าวก็ไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท าสื่อ
ในรูปแบบเดิมเพ่ือประโยชน์ของคนพิการอีก 
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5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรท ำซ  ำหรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

 การจัดท าสื่อเพ่ือประโยชน์ของคนพิการทั้ง 11 รูปแบบ จะต้องเป็นการท าซ้ าหรือดัดแปลง 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องมีความเหมาะสม 
กับความพิการในแต่ละประเภท รวมถึงจะต้องจ ากัดอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย 

 5.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรท ำซ  ำหรือดัดแปลง 
 (1) งานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะน ามาท าซ้ าหรือดัดแปลง ต้องเป็นงานที่น าออกโฆษณาหรือเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชนแล้ว  
  ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ก. สามารถน าหนังสือที่ 
เจ้าของลิขสิทธิ์วางจ าหน่ายทั่วไป หรือที่มีการเผยแพร่อยู่แล้วมาจัดท าเป็นหนังสือเสียงให้แก่สมาชิก 
ขององค์กรฯ ก. ตามหลักเกณฑแ์ละข้อยกเว้นของกฎหมายได ้
  ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ข. ไม่สามารถน าหนังสือที่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ยังไม่ได้ตีพิมพ์มาจัดท าหนังสือเสียงให้แก่สมาชิกขององค์กรฯ ข. เนื่องจากหนังสือดังกล่าว 
ยังไม่มีการโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (2) เป็นงานที่องค์กรฯ ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย  
  ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ก. ซื้อหนังสือจากร้านจ าหน่าย
หนังสือทั่วไป หรือรับบริจาคหนังสือ หรือยืมหนังสือจากห้องสมุดมาจัดท าเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ และ
เผยแพร่ให้แก่สมาชิกขององค์กรฯ ก. ตามหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นของกฎหมายได้ 
  ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ข. ไม่สามารถน าส าเนาหนังสือที่ท าขึ้น
โดยละเมิดลิขสิทธิ์มาจัดท าเป็นหนังสือเสียงให้แก่สมาชิกขององค์กรฯ ข. เนื่องจากหนังสือดังกล่าว 
เป็นหนังสือทีไ่ด้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (3) งานที่จัดท าต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้
ตามลักษณะความบกพร่องและความจ าเป็นของคนพิการแต่ละประเภท ทั้งนี้ “ควำมจ ำเป็น” ของสื่อ 
ที่จัดท าจะต้องเป็นไปตามความบกพร่องของคนพิการประเภทนั้นที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได ้
  ตัวอย่ำง หนังสือของนาย ก. ไม่เคยมีการจัดท าเป็นหนังสืออักษรเบรลล์เพ่ือจ าหน่ายหรือ
แจกจ่ายในท้องตลาด กรณีนี้ องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับสามารถด าเนินการน าหนังสือ 
ของนาย ก. ไปจัดท าเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ให้แก่คนพิการทางการเห็นได ้
  ตัวอย่ำง หนังสือของนาย ก. มีการตีพิมพ์และจัดท าเป็นหนังสือเสียงไว้เพียงในรูปแบบซีดี  
1 แผ่นเท่านั้น โดยหนังสือเสียงไม่มีการจ าหน่ายหรือแจกจ่ายแต่อย่างใด กรณีนี้  ถือว่าคนพิการไม่สามารถ
เข้าถึงงานที่เป็นหนังสือเสียงของนาย ก. ได้ องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับสามารถน าหนังสือ 
ของนาย ก. ไปจัดท าเป็นหนังสือเสียงให้แก่คนพิการทางการเห็นได ้
  ตัวอย่ำง หนังสือของนาย ข. มีการจัดท าเป็นหนังสืออักษรเบรลล์จ าหน่ายตามท้องตลาด  
องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับจึงไม่สามารถน าหนังสือของนาย ข. ไปจัดท าเป็นหนังสืออักษร
เบรลล์ได้เพราะถือว่า ไม่มีความจ าเป็นเนื่องจากคนพิการทางการเห็นสามารถหาซื้อได้ 
   ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ข. ไม่สามารถน าหนังสือเสียง 
ภาษาสเปนมาดัดแปลงเป็นหนังสือเสียงภาษาไทยได้ เนื่องจากความไม่รู้ภาษาต่างประเทศไม่เป็นเหตุในการใช้
ข้อยกเว้นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิการ 
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 (4) ต้องระบุว่า สื่อดังกล่าวได้จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของคนพิการเท่านั้น และมีการรับรู้ถึง 
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่ท าซ้ าหรือดัดแปลง โดยจะต้องระบุข้อมูลเหล่านี้ไว้ในสื่อที่ จัดท าด้วย เว้นแต่
ไม่สามารถระบุข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น 
 - ชื่องาน  
 - ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์  
 - ชื่อผู้สร้างสรรค์  
 - ปีที่ผลิต  
 - วันเดือนปีที่ซ้ าหรือดัดแปลง  
 - วันที่โฆษณางานต้นฉบับ  
 - รูปแบบที่ผลิต  
 (5) ไม่เป็นการกระท าเพ่ือแสวงหาก าไร 
  ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ก. สามารถจัดท าหนังสือเสียง 
เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สมาชิกขององค์กรฯ โดยเก็บเงินสมาชิกเป็นค่าแผ่นซีดีที่บันทึกหนังสือเสียง เนื่องจากเป็น
เพียงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดท า แต่ไม่ได้เป็นการกระท าเพ่ือแสวงหาก าไร  
  ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ข. ไม่สามารถจัดท าและจ าหน่าย
หนังสือเสียงให้แก่สมาชิกขององค์กรฯ ในราคาทีไ่ด้บวกก าไรไว้ด้วย เนื่องจากเป็นการกระท าเพ่ือแสวงหาก าไร 
 (6) ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร 
 
 แม้ว่าจะเป็นองค์กรฯ ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ แล้วก็ตาม แต่การใช้ข้อยกเว้น
ในการท าซ้ าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนเพื่อประโยชน์ของคนพิการ หรือการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ที่จะถือว่าไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานนั้น ต้องด าเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ด้วย 
   ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ 
   ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร ตามมาตรา 
32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมด้วยแล้ว 
   ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ก. สามารถจัดท าหนังสืออักษรเบรลล์ 
เพ่ือเผยแพร่ให้แก่คนพิการทางการเห็น ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรฯ ก. ในจ านวนที่เหมาะสม 
   ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ก. สามารถจัดท าค าบรรยายแทนเสียง
ใส่ลงในภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง แล้วน าภาพยนตร์นั้นให้บริการแก่คนหูหนวกท่ีเป็นสมาชิกขององค์กรฯ ก. ได้  
   ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ข. ไม่สามารถจัดท าค าบรรยาย 
แทนเสียงใส่ลงในภาพยนตร์ เรื่องหนึ่ง แล้วน าภาพยนตร์นั้นมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางโทรทัศน์ 
เพ่ือให้สาธารณชนทุกคนได้ดู เนื่องจากไม่อยู่ในขอบเขตของข้อยกเว้นตามมาตรา 32/4 และมาตรา 32  
วรรคหนึ่ง 
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หลักเกณฑ์กำรท ำซ  ำหรือดัดแปลง 

 ต้องเป็นการท้าเพื่อประโยชน์ของคนพิการ 

 มีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 

 ไม่แสวงหาก้าไร 

 ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์และ 
    ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
    เกินสมควร 

 ได้งานมาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 ต้องเป็นงานที่มีการน้าออกโฆษณาหรือ 
    เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 

โดยพิจารณาหลักเกณฑ ์

เผยแพร่ต่อ 

องค์กรที่ได้รับอนุญาต
หรือได้รับการยอมรับ
ท้าซ ้าหรือดัดแปลง 
(โปรดดูหัวข้อที่ ๓) 

คนพิการ 

 ตามความจ้าเป็นของคนพิการที ่
    ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ 
 

(โปรดดูหัวข้อที่ ๕.๑) 
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ขั นตอนกำรท ำซ  ำหรือดัดแปลง 
งำนอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

องค์กรที ่
ได้รับอนุญาตหรือ 
ได้รับการยอมรับ 

(โปรดดูหัวข้อที่ ๓) 

ท้าซ ้าหรือ 
ดัดแปลง 

งานอันมีลิขสิทธิ์ 
(โปรดดูหัวข้อที่ ๕.๑) 

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
การท้าซ ้าหรือดัดแปลง 

(โปรดดูหัวข้อที่ ๖) 

กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

 รับแจ้งข้อมูล 

 จัดท ำฐำนข้อมูลกำรใช้งำนอันมีลิขสิทธิ์
เพ่ือประโยชน์ของคนพิกำร 
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 5.2 หลักเกณฑ์และวิธีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
  การเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา ๓๒/๔  ต้องเป็นการเผยแพร่ต่อคนพิการซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์ตามข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์นี้เท่านั้น โดยในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งส าเนางานที่จัดท าขึ้น หรือที่ได้รับมาจากองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือ
ได้รับการยอมรับอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศให้แก่คนพิการ ดังนี้ 
 5.2.1 กำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชนในประเทศ 
  (1) เผยแพร่เพ่ือประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามลักษณะ
ความบกพร่องและตามความจ าเป็นของคนพิการประเภทนั้นเท่านั้น 
  (2) เป็นส าเนางานทีจ่ัดท าขึ้นเองตามประเภทสื่อที่ก าหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ  
หรือเป็นส าเนางานที่ได้รับมาจากองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ  
แล้วน ามาเผยแพร่ 
  (3) เผยแพร่ให้แก่คนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ หรือต่อองค์กรที่ได้รับ
อนุญาตหรือได้รับการยอมรับอ่ืนตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ 
  (4) ไม่เป็นการกระท าเพ่ือแสวงหาก าไร  

 

กรณีที่ ๑ กำรเผยแพร่ในประเทศ (สื่อที่องค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับจัดท ำขึ นเอง) 

 ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ
จัดท าหนังสือเสียงเพ่ือประโยชน์ของคนพิการทางการเห็นแล้ว องค์กรดังกล่าวสามารถด าเนินการเผยแพร่สื่อ 
ทีต่นจัดท าขึ้นให้แก่คนพิการทีเ่ป็นสมาชิกขององค์กรฯ ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำสื่อหนังสือเสียงและเผยแพร่ 
 

 

องค์กรที่ได้รับอนุญาต 

หรือได้รับการยอมรับ 
(โปรดดูหัวข้อที่ ๓) 

คนพิการที่ไม่สามารถ
เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ 

(โปรดดูหัวข้อที่ ๒) 
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กรณีที่ ๒ กำรเผยแพร่ในประเทศ (สื่อที่ได้รับมำจำกองค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ อ่ืน 
ในประเทศ) 

 ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ก. จัดท าสื่อหนังสือเสียงเพ่ือประโยชน์ของ 
คนพิการแล้ว เมื่อมีการร้องขอจากองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ข. องค์กรฯ ก. ก็สามารถส่งต่อ
งานที่จัดท าขึ้นดังกล่าวไปยังองค์กรฯ ข. ได้ และองค์กรฯ ข. ก็สามารถด าเนินการเผยแพร่งานดังกล่าวไปยัง 
คนพิการทีเ่ป็นสมาชิกขององค์กรฯ ข. ได ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 

  

ด าเนินการเผยแพร่สื่อ ผลิตสื่อหนังสือเสียงและส่งต่อ 

 

คนพิการที่ไม่สามารถ
เข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ 

(โปรดดูหัวข้อที่ ๒) 

องค์กรที่ได้รับอนุญาต 

หรือได้รับการยอมรับ ก. 
(โปรดดูหัวข้อที่ ๓) 

องค์กรที่ได้รับอนุญาต 

หรือได้รับการยอมรับ ข. 
(โปรดดูหัวข้อที่ ๓) 
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กรณีที่ ๓ กำรเผยแพร่ในประเทศ (สื่อที่ได้รับมำจำกองค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ  
ในต่ำงประเทศ)  

 

 ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ A ในต่างประเทศ จัดท าและเผยแพร่สื่อหนังสือ
เสียงเพ่ือประโยชน์ของคนพิการ โดยองค์กรฯ A ได้ส่งส าเนาสื่อหนังสือเสียงตามค าร้องขอให้แก่องค์กร 
ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ก. ในประเทศไทยแล้ว ดังนั้น องค์กรฯ ก. ในประเทศไทยสามารถ
ด าเนินการเผยแพร่สื่อหนังสือเสียงดังกล่าวไปยังคนพิการซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรฯ ก. ได ้
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : *องค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับในต่ำงประเทศ หมำยถึง องค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ  
                  ตำมกฎหมำยประเทศนั นๆ 

 
  

จัดท ำสื่อและเผยแพร่สื่อ 
เพ่ือประโยชน์ของคนพิกำร 

ด ำเนินกำรเผยแพร่สื่อ 

 

องค์กรที่ได้รับอนุญาต 
หรือได้รับการยอมรับ A  
ในต่างประเทศ* 

องค์กรที่ได้รับอนุญาต 
หรือได้รับการยอมรับ ก.  

ในประเทศ (โปรดดูหัวข้อที่ ๓) 

คนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึง 
งานอันมีลิขสิทธิ์ได้  
(โปรดดูหัวข้อที่ ๒) 

ส่งส ำเนำตำมค ำร้องขอ 
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 ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ A ในต่างประเทศ จัดท าและเผยแพร่สื่อ 
หนังสือเสียงเพ่ือประโยชน์ของคนพิการ โดยองค์กรฯ A ในต่างประเทศ ได้ส่งส าเนาสื่อหนังสือเสียง 
ตามค าร้องขอให้แก่องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ก. ในประเทศไทยแล้ว ดังนั้น องค์กรฯ ก. 
ในประเทศไทยสามารถน าส าเนาหนังสือเสียงนั้น ส่งต่อให้แก่องค์กรฯ ข. ในประเทศไทยตามค าร้องขอ 
เพ่ือด าเนินการเผยแพร่สื่อหนังสือเสียงดังกล่าวไปยังคนพิการ ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรฯ ข. ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : *องค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับในต่ำงประเทศ หมำยถึง องค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ  
                  ตำมกฎหมำยประเทศนั นๆ 
 
 

จัดท ำสื่อและเผยแพร่สื่อ 
เพ่ือประโยชน์ของคนพิกำร 

ส่งต่องำนที่น ำเข้ำตำมค ำร้องขอ 

 

ด ำเนินกำรเผยแพร่สื่อ 

องค์กรที่ได้รับอนุญาต 
หรือได้รับการยอมรับ A 
ในต่างประเทศ* 
 

องค์กรที่ได้รับอนุญำต 
หรือได้รับกำรยอมรับ ก.  

ในประเทศ (โปรดดูหัวข้อที่ ๓) 
 

คนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึง 
งานอันมีลิขสิทธิ์ได้  
(โปรดดูหัวข้อที่ ๒) 

องค์กรที่ได้รับอนุญาต 
หรือได้รับการยอมรับ ข. 

ในประเทศ (โปรดดูหัวข้อที่ ๓) 
 

ส่งส ำเนำตำมค ำร้องขอ 
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 5.2.2 กำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชนในต่ำงประเทศ 
  (1) เผยแพร่เพ่ือประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามลักษณะ 
ความบกพร่องและตามความจ าเป็นของคนพิการประเภทนั้นเท่านั้น 
  (2) ส าเนางานที่น ามาเผยแพร่เป็นงานที่จัดท าขึ้นเองตามประเภทสื่อที่ก าหนด 
ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ หรือได้รับส าเนางานจากองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ อ่ืน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ 
  (3) เผยแพร่ให้แก่คนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ในต่างประเทศหรือ 
เผยแพร่แก่องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับอ่ืนในต่างประเทศเมื่อได้รับการร้องขอ 
  (4) ไม่เป็นการกระท าเพ่ือแสวงหาก าไร  

 
กรณีที่ ๑ กำรเผยแพร่ในต่ำงประเทศ (เผยแพร่ไปยังคนพิกำรในต่ำงประเทศ หรือองค์กรที่ได้รับอนุญำต
หรือได้รับกำรยอมรับในต่ำงประเทศ) 

 ตัวอย่ำง นาย C คนพิการในต่างประเทศ สามารถร้องขอให้องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับ 
การยอมรับ ก. ในประเทศไทย จัดท าหนังสือเสียงและเผยแพร่สื่อหนังสือเสียงให้แก่ตนได้ 

 ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ A ในต่างประเทศ สามารถร้องขอให้องค์กร 
ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ก. ในประเทศไทย ส่งสื่อหนังสือเสียงที่องค์กรฯ ก. ได้จัดท าขึ้น  
เพ่ือเผยแพร่สื่อดังกล่าวไปยังคนพิการซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรฯ A ได ้

 ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ A ในต่างประเทศ สามารถร้องขอให้องค์กร 
ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ก. ในประเทศไทย ส่งสื่อหนังสือเสียงที่องค์กรฯ ก. ได้รับมาจากองค์กร 
ที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับอ่ืน เพ่ือเผยแพร่สื่อดังกล่าวไปยังคนพิการซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรฯ A ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : *องค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับในต่ำงประเทศ หมำยถึง องค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ  
                ตำมกฎหมำยประเทศนั นๆ 

 

 

- จัดท าหนังสือเสียงและส่งตามค าร้องขอ 
- ส่งต่อหนังสือเสียงที่ตนได้รับมาตามค าร้องขอ ด าเนินการเผยแพร่สื่อ 

องค์กรที่ได้รับอนุญำต 
หรือได้รับกำรยอมรับ A  

ในต่ำงประเทศ * 

องค์กรที่ได้รับอนุญำต 

หรือได้รับกำรยอมรับ ก. 
ในประเทศ 

(โปรดดูหัวข้อที่ 3) 

คนพิการในต่างประเทศที ่
ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ 
หรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือ
ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ 
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ขั นตอนกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
เพื่อประโยชน์ของคนพิกำร 

 

 

  

 รับแจ้งข้อมูล 

 จัดท ำฐำนข้อมูลกำรใช้งำนอันมีลิขสิทธิ์ 
เพ่ือประโยชน์ของคนพิกำร 

 ส ำเนำงำนที่องค์กรฯ 
จัดท ำขึ้นเอง 

 ส ำเนำงำนทีร่ับมำจำก
องค์กรฯ อื่นในประเทศ 

 ส ำเนำงำนที่รับมำจำก
องค์กรฯ อื่นในต่ำงประเทศ 

องค์กรที่ 
ได้รับอนุญาตหรือ 
ได้รับการยอมรับ 
(ดูหัวข้อที่ ๓) 

เผยแพร่ต่อ 
 คนพิการ 

(ดูหัวข้อที่ ๕.๒) 

แจ้งข้อมูล 
เกี่ยวกับการเผยแพร่ 

ต่อคนพิการ 
(ดูหัวข้อที่ ๖) 

กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 
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 5.3 มำตรกำรป้องกันมิให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจำกคนพิกำรเข้ำถึงสื่อที่ได้จัดท ำขึ นตำมข้อยกเว้น 
 องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับต้องมีระบบหรือมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอ่ืน
นอกเหนือจากคนพิการเข้าถึงส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของคนพิการ  
  ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ก. จัดท าสื่อเสียงส าหรับคนพิการ 
ทางการเห็นในรูปแบบดิจิทัลโดยให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และก าหนดให้ผู้ใช้งานต้องเป็นสมาชิก
ขององค์กรฯ ที่ล็อกอินเข้าระบบผ่านอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนกับองค์กรฯ ไว้แล้วเท่านั้น กรณีดังกล่าวถือว่า  
มีมาตรการป้องกันมิให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากคนพิการเข้าถึงส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว 
 ตัวอย่ำง องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ ก. จัดท าสื่อเสียงส าหรับคนพิการ 
ทางการเห็นในรูปแบบดิจิทัลโดยให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีการเข้ารหัสที่ก าหนดไว้ให้ใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์
หรือโปรแกรมส าหรับคนพิการเท่านั้น กรณีดังกล่าวถือว่า มีมาตรการป้องกันมิให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือ 
จากคนพิการเข้าถึงส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว 

 5.4 ข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์กรณีอื่น  
 นอกจากข้อยกเว้นตามมาตรา 32/4 ดังกล่าวแล้ว คนพิการยังคงสามารถใช้ประโยชน์จาก 
งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ อ่ืนโดยอาศัยข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ในส่วนที่ 6 พระราชบัญ ญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 32 - 43 ได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น 
  ตัวอย่ำง นาย ก. นักศึกษาซึ่งเป็นคนพิการทางการเห็น น าบทความตอนหนึ่งซึ่งต้องใช ้
ในการศึกษาวิจัยไปให้เพ่ือนอ่านและบันทึกเสียงเก็บไว้ใช้ส่วนตัว กรณีนี้ถือว่า เป็นการใช้งานลิขสิทธิ์  
ตามข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์มาตรา 32 วรรคสอง (1) ใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย จึงไม่เป็น 
การละเมิดลิขสิทธิ์ 
   ตัวอย่ำง นาย ข. คนพิการทางการเห็น น าบทความตอนหนึ่งซึ่งต้องใช้ในการเรียนไปให้เพ่ือน
อ่านและบันทึกเสียงเก็บไว้ใช้ส่วนตัวและน าไปจ าหน่ายให้กับเพ่ือนคนพิการและคนทั่วไปด้วย กรณีนี้ไม่ถือว่า
เป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวตามข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์มาตรา 32 วรรคสอง (2)  
จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
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6. กำรแจ้งข้อมูลกำรใช้ข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิกำร  
 

 เมื่อมีการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิการตามมาตรา 32/4 ให้องค์กรที่ได้รับ
อนุญาตหรือได้รับการยอมรับด าเนินการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการท าซ้ าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ การเผยแพร่
ต่อสาธารณชน หรือการน าเข้าส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ ต่อกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิการ รวมทั้งป้องกันปัญหา 
การจัดท าสื่อหรือการน าเข้างานอันมีลิขสิทธิ์จากต่างประเทศตลอดจนการเผยแพร่งานที่ซ้ าซ้อนระหว่าง 
องค์กรฯ อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ของตนที่ถูกท าซ้ าหรือดัดแปลง
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนนั้น เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของคนพิการอย่างแท้จริง 
 

 ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ที่ก าหนดให้องค์กรที่ได้รับ
อนุญาตหรือได้รับการยอมรับตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ เป็นผู้แจ้งข้อมูลดังกล่าว 
โดยใช้แบบการแจ้งข้อมูลการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึง  
งานอันมีลิขสิทธิ์ (แบบ ลส. 32/4) ซึ่งองค์กรฯ สามารถกรอกรายละเอียดการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
เ พ่ือประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipthailand.go.th/


แบบ ลส. 32/4 

           หนา้     ของจ้านวน     หน้า

 

แบบกำรแจ้งข้อมูลกำรใช้ข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสทิธิ์ 
เพื่อประโยชน์ของคนพกิำรที่ไม่สำมำรถเขำ้ถึงงำนอันมีลิขสทิธิ์ได้  

ประเภทสื่อ 
    หนังสืออักษรเบรลล ์     สื่อที่มีลกัษณะเปน็สื่อผสม 
    สื่อเสียง      สื่อภำษำมือ 
    หนังสือหรือภำพขยำยใหญ ่     ค ำบรรยำยแทนเสยีง 
    ตัวหนังสือนูน แผนภำพนูน     สื่อกำรสอนรปูทรงเรขำคณติ  
    รปูจ ำลอง      สื่อเพื่อกำรเรยีนรูแ้ละพัฒนำทกัษะ       
    สื่ออิเลก็ทรอนกิสต์ำมมำตรฐำนสำกล  
หมายเหตุ : การกรอกแบบฟอร์มให้ใช้วธิีการพิมพ์เท่านัน้ 

(ส ำหรบัเจำ้หน้ำที่) 
 
วันทีย่ื่น      

 
 
เลขทีแ่จ้ง       

1. ชื่อองค์กร   สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย            
    

2. ชื่อผู้แจ้ง  นางภัสสร สุริยไพโรจน ์                           
    ที่อยู ่  111  แขวง/ต ำบล บางกระสอ  เขต/อ ำเภอ  เมือง                    จังหวดั นนทบุร ี   
    รหัสไปรษณยี ์ 11000        โทรศัพท ์ 02-456-7899  โทรศัพท์เคลื่อนที่            โทรสำร    
    อีเมล ABCD@GMAIL.COM              
 

3. ชื่อผลงำนตน้ฉบบั (ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษเท่ำนั น)       นวนิยายเรื่อง เลอืดขน้คนจาง         
    เลขทะเบยีนกำรรับแจ้งข้อมูลลิขสทิธิ์  (ถ้ำมี)             
    ชื่อเจ้ำของลิขสทิธิ์   นายประเสริฐ จิระอนันต ์           
    ชื่อผู้สร้ำงสรรคผ์ลงำน  นายภูมิภัทร จริะอนันต ์            
     หมายเหต ุ: หากมีรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับผลงาน โปรดระบุในใบตอ่ท้าย ตัวอย่างเช่น เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสอื/วารสาร (ISBN/ISSN)  เป็นต้น 

4. ประเภทของงำนอนัมีลิขสทิธิ ์(ต้นฉบบั) 
    4.1    วรรณกรรม   4.2    นำฏกรรม   4.3    ศลิปกรรม  4.4   ดนตรกีรรม   4.5   โสตทศันวสัด ุ
    4.6    ภำพยนตร ์   4.7    สิ่งบันทกึเสียง                  4.8    งำนแพร่เสยีงแพรภ่ำพ 
    4.9    งำนอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวทิยำศำสตร์ หรือแผนกศิลปะ   

5. ข้อมูลกำรใชป้ระโยชน์จำกข้อยกเวน้กำรละเมิดลิขสทิธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพกิำร 
 
    5.1   ท ำซ  ำ/ดดัแปลง  เม่ือวันที ่  11      เดือน  มีนาคม           พ.ศ.  2562   
      จ ำนวน  10 เล่ม           
    5.2   น ำเข้ำส ำเนำงำน   เม่ือวันที ่        เดือน              พ.ศ.     
     จ ำนวน       มำจำกองคก์ร               ประเทศ                
    5.3   เผยแพร ่   เม่ือวันที ่  12      เดือน  มีนาคม           พ.ศ.  2562   
   -  ส ำเนำงำนน ำมำจำก  ท ำซ  ำ/ดดัแปลงเอง ตำมข้อ 5.1  
        น ำเข้ำส ำเนำงำน ตำมข้อ 5.2 
        รบัส ำเนำงำนมำจำกองคก์รที่ได้รบัอนญุำตหรอืได้รบักำรยอมรบัตำมบญัชทีีป่ระกำศก ำหนด  
    (โปรดระบุชื่อ)                          
   -  จ ำนวน  10 เล่ม                            
    -  วิธกีำรและช่องทำงเผยแพร ่ โรงเรียนสอนคนตาบอด           

6. กลุ่มคนพิกำรที่ได้รับประโยชน์    คนตาบอด                                        

 
    ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำข้อควำมข้ำงตน้เป็นควำมจริงทกุประกำร 

       ลงช่ือ นำงภสัสร สุริยไพโรจน ์       ผูแ้จ้ง 
                      (                 )  
                                  /              /    



หน้ำ...ของจ ำนวน.....หนำ้ 

ใบต่อท้ำย 
 
 
 

ตัวอย่ำงเช่น เลขมำตรฐำนสำกลประจ ำหนังสือ/วำรสำร (ISBN/ISSN) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ  นางภัสสร สุริยไพโรจน์   ผู้แจ้ง 
 

            (      )  
 

            /  /   
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ภำคผนวก 
 

 

 

 

 



พระราชบัญญัติ 
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                   

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกำลปัจจุบัน 
 

 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 
ให้ประกำศว่ำ 
 

 โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์ 
 

 พระรำชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล  
ซึ่งมำตรำ ๒๖ ประกอบกับมำตรำ ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้ 
โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
 

 เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคลตำมพระรำชบัญญัตินี้  เพ่ือให้ 
คนพิกำรซึ่งไม่สำมำรถเข้ำถึงงำนอันมีลิขสิทธิ์ อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องทำงกำรเห็น กำรได้ยิน 
กำรเคลื่อนไหว สติปัญญำ หรือกำรเรียนรู้ หรือควำมบกพร่องอ่ืน ได้รับโอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกับบุคคลอ่ืน  
ในกำรเข้ำถึงงำนอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งกำรตรำพระรำชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแล้ว 
 

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติท ำหน้ำที่รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 

 มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ  “พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 

 มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกำศใน  
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 

 มำตรำ ๓  ให้ยกเลิก  (๙)  ของวรรคสองของมำตรำ  ๓๒  แห่งพระรำชบัญญัติลิ ขสิทธิ์ 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 มำตรำ ๔  ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็น มำตรำ ๓๒/๔ แห่งพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
 “มำตรำ ๓๒/๔  กำรกระท ำใดๆ ดังต่อไปนี้ โดยองค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ 
เพ่ือประโยชน์ของคนพิกำรซึ่งไม่สำมำรถเข้ำถึงงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ อันเนื่องมำจำก  
ควำมบกพร่องทำงกำรเห็น กำรได้ยิน กำรเคลื่อนไหว สติปัญญำ หรือกำรเรียนรู้ หรือควำมบกพร่องอ่ืน  
ตำมที่ รั ฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุ เบกษำ มิ ให้ถือว่ำ เป็นกำรละเมิดลิ ขสิทธิ์  หำกไม่มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือหำก ำไร และได้ปฏิบัติตำมมำตรำ ๓๒ วรรคหนึ่ง 
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(๑) ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงงำนอันมีลิขสิทธิ์ที่ ได้มีกำรโฆษณำหรือเผยแพร่ต่อสำธำรณชนแล้ว  
และได้มำโดยชอบด้วยกฎหมำย 

(๒) เผยแพร่ต่อสำธำรณชนซึ่งส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์ที่ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงตำม (๑) รวมถึง 
ส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับจำกองค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับในประเทศหรือต่ำงประเทศ
 องค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ รูปแบบกำรท ำซ้ ำหรือดัดแปลงตำมควำมจ ำเป็น  
ของคนพิกำร รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรเพ่ือท ำซ้ ำหรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ” 

 

 มำตรำ  ๕   ให้ ยก เลิ กควำมในมำตรำ  ๕๓ แห่ งพระรำชบัญญัติ ลิ ขสิ ทธิ์  พ . ศ .  ๒๕๓๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
 “มำตรำ ๕๓  ให้น ำมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๒/๒ มำตรำ ๓๒/๓ มำตรำ ๓๒/๔ มำตรำ ๓๓  
มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๒ และ มำตรำ ๔๓ มำใช้บังคับแก่สิทธิของนักแสดงโดยอนุโลม” 
  
   ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

        นำยกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยจะเข้ำเป็นภำคีแห่ง
สนธิสัญญำมำร์รำเคช เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงงำนที่มีกำรโฆษณำแล้ว ส ำหรับคนตำบอด  
คนพิกำรทำงกำรเห็น หรือคนพิกำรทำงสื่อสิ่ ง พิมพ์ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to  
Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled)  
โดยสนธิสัญญำดังกล่ำวก ำหนดให้รัฐภำคีบัญญัติกฎหมำยภำยในเพ่ือรองรับข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์  
เพ่ือให้คนตำบอด คนพิกำรทำงกำรเห็น และคนพิกำรทำงสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รับโอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกับบุคคลอ่ืน
ในกำรเข้ำถึงงำนอันมีลิขสิทธิ์ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิกำร  
ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เพ่ือให้สอดคล้องกับสนธิสัญญำดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ 
 



 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    
 

 โดยที่กฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์ ได้บัญญัติข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ เกี่ยวกับกำรท ำซ้ ำ  
หรือดัดแปลงและกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึง งำนอันมี
ลิขสิทธิ ์ได้อย่ำงเท่ำเทียมกับบุคคลอื่น  ซึ ่งจะต้องก ำหนดองค์กรที ่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ 
รูปแบบกำรท ำซ้ ำหรือดัดแปลงตำมควำมจ ำเป็นของคนพิกำร รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพื่อท ำซ้ ำ 
หรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๒/๔ แห่งพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่  ๔) พ.ศ.  ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงพำณิชย์ 
จึงออกประกำศไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกำศกระทรวงพำณิชย์ เรื่อง กำรท ำซ้ ำหรือดัดแปลงงำนอันมีลิขสิทธิ์  
เพ่ือประโยชน์ของคนพิกำรที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงงำนอันมีลิขสิทธิ์ได้ตำมควำมจ ำเป็น พ.ศ.  ๒๕๕๘ ลงวันที่              
๑๖ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ องค์กรที่ ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ หมำยควำมว่ำ องค์กรที่มีหน้ ำที่ 
จัดกำรศึกษำ กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรสอน กำรอ่ำนเชิงประยุกต์ หรือกำรเข้ำถึงข้อมูลให้แก่คนพิกำรทำงกำร
เ ห็ น  ก ำ ร ไ ด้ ยิ น  กำร เคลื่ อนไหว สติ ปั ญญำ  หรื อกำร เรี ยนรู้  บน พ้ื นฐำนกำรไม่ แสวงหำก ำ ไร 
 และให้หมำยควำมรวมถึงหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรไม่แสวงหำก ำไรอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรม 
หลักในกำรให้บริกำรอย่ำงเดียวกัน 

องค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับตำมวรรคหนึ่ง ให้มีรำยชื่อตำมบัญชีท้ำยประกำศนี้  
ซึ่ งพิจำรณำจำกรำยชื่อที่ เสนอโดยองค์กำรคนพิกำรแต่ ละประเภทตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม 
และพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ในกรณีที่ เห็นสมควรปรับปรุงรำยชื่อตำมบัญชีท้ำยประกำศดังกล่ำว 
ให้ รับ ฟังควำมคิด เห็นของผู้ เกี่ ยวข้องประกอบด้วยเ พ่ือให้กำรทบทวนรำยชื่อมีควำมเหมำะสม 
และสอดคล้องกับควำมจ ำเป็น 

ข้อ ๓ รูปแบบกำรท ำซ้ ำหรือดัดแปลงงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมควำมจ ำเป็นของคนพิกำร  
ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงงำนอันมีลิขสิทธิ์อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องทำงกำรเห็น กำรได้ยิน กำรเคลื่อนไหว 
สติปัญญำ หรือกำรเรียนรู้มีดังต่อไปนี้  
 (๑) หนังสืออักษรเบรลล์ เช่น หนังสืออักษรเบรลล์ที่พิมพ์ลงในกระดำษธรรมดำหรือกระดำษ
ชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพ์ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในวัสดุอ่ืน เป็นต้น ซึ่งได้ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงขึ้น 
เพ่ือคนพิกำรทำงกำรเห็น 
 (๒) สื่อเสียง เช่น หนังสือเสียง หรือเสียงบรรยำยภำพ ไม่ว่ำได้จัดเก็บในแถบเสียง แผ่นเสียง 
แผ่นซีดี หรือในวัสดุอ่ืนใด เป็นต้น ซึ่งได้ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงขึ้นเพ่ือคนพิกำรทำงกำรเห็น กำรเคลื่อนไหว 
สติปัญญำ หรือกำรเรียนรู้ 
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 (๓) หนังสือหรือภำพขยำยใหญ่ เช่น สิ่งพิมพ์หรือภำพขยำยใหญ่ที่พิมพ์ลงในกระดำษธรรมดำ
หรือกระดำษชนิดพิ เศษ หรือจัดพิมพ์ในรูปสื่ออิ เล็กทรอนิกส์หรือในวัสดุ อ่ืน เป็นต้น ซึ่ งได้ท ำซ้ ำ 
หรือดัดแปลงขึ้นเพ่ือคนพิกำรทำงกำรเห็น หรือกำรเคลื่อนไหว 
 (๔) ตัวหนังสือนูน แผนภำพนูน เช่น ภำพที่อยู่บนแผ่นกระดำษธรรมดำ แผ่นกระดำษชนิด 
พิเศษ และวัสดุอ่ืนที่สำมำรถสัมผัสได้ เป็นต้น ซึ่งได้ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงขึ้นเพ่ือคนพิกำรทำงกำรเห็น 
 (๕) รูปจ ำลอง ซึ่งได้ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงขึ้นเพ่ือคนพิกำรทำงกำรเห็น  
 (๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรฐำนสำกล เช่น e-book for all เป็นต้น ซึ่ งได้ท ำซ้ ำ 
หรือดัดแปลงขึ้นเพ่ือคนพิกำรทำงกำรเห็น กำรได้ยิน กำรเคลื่อนไหว สติปัญญำ หรือกำรเรียนรู้ 
 (๗) สื่อที่มีลักษณะเป็นสื่อผสม ซึ่งได้ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงขึ้นเพ่ือคนพิกำรทำงกำรเห็น กำรได้ยิน  
กำรเคลื่อนไหว สติปัญญำ หรือกำรเรียนรู้  
 (๘) สื่อภำษำมือ ซึ่งได้ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงขึ้นเพ่ือคนพิกำรทำงกำรได้ยิน 
 (๙) ค ำบรรยำยแทนเสียง ซึ่งได้ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงขึ้นเพ่ือคนพิกำรทำงกำรได้ยิน  
 (๑๐) สื่อกำรสอนรูปทรงเรขำคณิต เช่น แผนผัง กรำฟ ตำรำง รูปจ ำลอง และรูปที่มี พ้ืนผิว 
ต่ำงชนิด เป็นต้น ซึ่งได้ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงขึ้นเพ่ือคนพิกำรทำงกำรเห็น  
 (๑๑) สื่อเพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะ เช่น รูปภำพหรือภำพถ่ำย กระดำนสื่อสำร บัตรค ำ 
บัตรภำพ และสมุดภำพค ำศัพท์  เป็นต้น ซึ่ ง ได้ท ำซ้ ำหรือดัดแปลงขึ้นเ พ่ือคนพิกำรทำงกำรได้ยิน 
สติปัญญำ หรือกำรเรียนรู้ 
 

 ข้อ ๔ กำรท ำซ้ ำหรือดัดแปลงงำนอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32/4 (๑) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จะต้องด ำเนินกำร                
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้ 
 (๑) งำนอันมีลิขสิทธิ์ที่น ำมำท ำซ้ ำหรือดัดแปลงเพ่ือประโยชน์ของคนพิกำรจะต้องเป็นงำน  
ที่น ำออกโฆษณำหรือเผยแพร่ต่อสำธำรณชนแล้ว และองค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ  
ต้องได้งำนนั้นมำโดยชอบด้วยกฎหมำย  
 (๒) กำรท ำซ้ ำหรือดัดแปลงต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนพิกำรที่ไม่สำมำรถเข้ำถึง
งำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมลักษณะควำมบกพร่องและควำมจ ำเป็นของคนพิกำรประเภทนั้นเท่ำนั้น  และไม่เป็น 
กำรกระท ำเพ่ือหำก ำไร 
 (๓) กำรท ำซ้ ำหรือดัดแปลงต้องมีกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ในงำนอันมีลิขสิทธิ์ 
ที่จะท ำซ้ ำหรือดัดแปลง เช่น  ระบุชื่องำน ชื่อเจ้ำของลิขสิทธิ์  ชื่อผู้สร้ำงสรรค์ ปีที่ผลิต วัน เดือนปี 
ที่ท ำซ้ ำหรือดัดแปลง วันที่โฆษณำงำนต้นฉบับ รูปแบบที่ผลิต เป็นต้น และให้ระบุด้วยว่ำส ำเนำงำน  
ดั งกล่ ำวได้จัดท ำขึ้น เ พ่ือประโยชน์ของคนพิกำรเท่ำนั้น เว้นแต่ในกรณีที่รูปแบบของสื่อมีข้อจ ำกัด 
ให้ไม่สำมำรถระบุได ้

 ข้อ ๕ กำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชนตามมาตรา 32/4 (๒) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์   
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จะต้องด ำเนินกำร              
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี้ 

  (๑) กำรเผยแพร่ ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของคนพิกำรที่ ไม่สำมำรถเข้ ำถึ งงำน 
อันมีลิขสิทธิ์ตำมลักษณะควำมบกพร่องและควำมจ ำเป็นของคนพิกำรประเภทนั้น เท่ำนั้น และไม่เป็นกำร 
กระท ำเพ่ือหำก ำไร   

  (๒) ส ำเนำงำนที่จะน ำมำเผยแพร่ต้องเป็นส ำเนำงำนที่ได้จัดท ำขึ้นเองตำมรูปแบบที่ก ำหนด 
ในข้อ ๓ หรือเป็นส ำเนำงำนที่ได้รับมำจำกองค์กรที ่ได้ร ับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับอื่นในประเทศ  
หรือต่ำงประเทศ 
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  (๓) องค์กรที่ ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับต้องเผยแพร่ส ำเนำงำนต่อคนพิกำร  
ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงงำนอันมีลิขสิทธิ์ได้  หรือต่อองค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับอ่ืนในประเทศ 
หรือต่ำงประเทศเมื่อได้รับกำรร้องขอ 

  (๔) องค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับต้องมีระบบหรือมำตรกำรในกำรป้องกัน 
มิให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจำกคนพิกำรเข้ำถึงส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์ที่จัดท ำขึ้นเพ่ือประโยชน์ของคนพิกำร  
 ข้อ ๖ เ พ่ือประโยชน์ ในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรใช้ข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
เพ่ือประโยชน์ของคนพิกำรและส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบที่คนพิกำร
สำมำรถเข้ำถึงได้ระหว่ำงประเทศ เมื่อมีกำรใช้ข้อยกเว้น ให้องค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ 
ตำมข้อ ๒ แจ้งข้อมูล เกี่ยวกับกำรท ำซ้ ำหรือดัดแปลงงำนอันมีลิขสิทธิ์  กำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 
หรือกำรน ำเข้ำส ำเนำงำนอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบที่คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ ต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ตำมแบบ ลส. ๓๒/๔ ท้ำยประกำศนี้ 

 ข้อ ๗ กำรท ำซ้ ำหรือดัดแปลงงำนอันมีลิขสิทธิ์และกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณชนซึ่งส ำเนำ  
งำนอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบที่คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึงได้ตำมประกำศนี้  จะต้องไม่ขัดต่อกำรแสวงหำ
ประโยชน์จำกงำนอันมีลิขสิทธิ์ตำมปกติของเจ้ำของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบ  
ด้วยกฎหมำยของเจ้ำของลิขสิทธิ์เกินสมควร 
 ข้อ ๘ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 

          ประกำศ  ณ  วันที่  28  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 
 
                (นำงสำวชุติมำ  บุณยประภัศร) 
         รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ รักษำรำชกำรแทน 
                        รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ 

 
 

บัญชีรำยช่ือองค์กรที่ได้รับอนุญำตหรือได้รับกำรยอมรับ 
แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์  

เรื่อง การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ พ.ศ.2562 
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

                                      
 

   1. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
   2. มูลนิธิคนตาบอดไทย 
   3. มูลนิธิชว่ยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
   4. มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   5. มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
       สยามบรมราชกุมารี 
   6. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
   7. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
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   8. สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
   9. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)  
   10. มูลนิธิออทิสติกไทย 
   11. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย 
   12. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
   13. ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา  
               (Disability Support Services Center)  
   14. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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แบบ ลส. 32/4 

   หน้ำ     ของจ ำนวน     หนำ้  

 

แบบกำรแจ้งข้อมูลกำรใช้ข้อยกเว้นกำรละเมิดลิขสทิธิ์ 
เพื่อประโยชน์ของคนพกิำรที่ไม่สำมำรถเขำ้ถึงงำนอันมีลิขสทิธิ์ได้  

ประเภทสื่อ 
    หนังสืออักษรเบรลล ์     สื่อที่มีลกัษณะเปน็สื่อผสม 
    สื่อเสียง      สื่อภำษำมือ 
    หนังสือหรือภำพขยำยใหญ ่     ค ำบรรยำยแทนเสยีง 
    ตัวหนังสือนูน แผนภำพนูน     สื่อกำรสอนรปูทรงเรขำคณติ  
    รปูจ ำลอง      สื่อเพื่อกำรเรยีนรูแ้ละพัฒนำทกัษะ       
    สื่ออิเลก็ทรอนกิสต์ำมมำตรฐำนสำกล  
หมายเหตุ : การกรอกแบบฟอร์มให้ใช้วธิีการพิมพ์เท่านัน้ 

(ส ำหรบัเจำ้หน้ำที่) 
 
วันทีย่ื่น      

 
 
เลขทีแ่จ้ง       

1. ชื่อองค์กร                  

2. ชื่อผู้แจ้ง                
    ที่อยู ่    แขวง/ต ำบล   เขต/อ ำเภอ                      จังหวดั     
    รหัสไปรษณยี ์         โทรศัพท ์   โทรศัพท์เคลื่อนที่                            โทรสำร    
    อีเมล                

3. ชื่อผลงำนตน้ฉบบั (ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษเท่ำนั น)             
    เลขทะเบยีนกำรรับแจ้งข้อมูลลิขสทิธิ์  (ถ้ำมี)             
    ชื่อเจ้ำของลิขสทิธิ์                
    ชื่อผู้สร้ำงสรรคผ์ลงำน               
     หมายเหต ุ: หากมีรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับผลงาน โปรดระบุในใบตอ่ท้าย ตัวอย่างเช่น เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสอื/วารสาร (ISBN/ISSN)  เป็นต้น 

4. ประเภทของงำนอนัมีลิขสทิธิ ์(ต้นฉบบั) 
    4.1    วรรณกรรม   4.2    นำฏกรรม  4.3    ศลิปกรรม  4.4   ดนตรกีรรม   4.5   โสตทศันวสัด ุ
    4.6    ภำพยนตร ์   4.7    สิ่งบันทกึเสียง    4.8    งำนแพร่เสยีงแพรภ่ำพ 
    4.9    งำนอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวทิยำศำสตร์ หรือแผนกศิลปะ   

5. ข้อมูลกำรใชป้ระโยชน์จำกข้อยกเวน้กำรละเมิดลิขสทิธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพกิำร 
    5.1   ท ำซ  ำ/ดดัแปลง  เม่ือวันที ่        เดือน                        พ.ศ.     
      จ ำนวน            
    5.2   น ำเข้ำส ำเนำงำน   เม่ือวันที ่        เดือน                        พ.ศ.     
     จ ำนวน       มำจำกองคก์ร               ประเทศ                
    5.3   เผยแพร ่   เม่ือวันที ่        เดือน                        พ.ศ.     
   -  ส ำเนำงำนน ำมำจำก   ท ำซ  ำ/ดดัแปลงเอง ตำมข้อ 5.1  
        น ำเข้ำส ำเนำงำน ตำมข้อ 5.2 
        รบัส ำเนำงำนมำจำกองคก์รที่ได้รบัอนญุำตหรอืได้รบักำรยอมรบัตำมบญัชทีีป่ระกำศก ำหนด  
    (โปรดระบุชื่อ)          
   -  จ ำนวน              
    -  วิธกีำรและช่องทำงเผยแพร ่            

6. กลุ่มคนพิกำรที่ได้รับประโยชน์              

 
    ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำข้อควำมข้ำงตน้เป็นควำมจริงทกุประกำร 

       ลงช่ือ          ผูแ้จ้ง 
                      (          )  
                              /              /           
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   หน้ำ..........ของจ ำนวน...........หนำ้ 

 
 

 

ใบต่อท้ำย 
 
ตัวอย่ำงเช่น เลขมำตรฐำนสำกลประจ ำหนังสือ/วำรสำร (ISBN/ISSN) เป็นต้น 

 
 
        

ลงชื่อ          ผู้แจ้ง 
                (           )  

                /              /          
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