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ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ข้ อ ยกเว้ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ เ กี่ ย วกั บ การท้ า ซ้ า
หรือดัดแปลงและการเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน เพื่ออ้านวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึงงานอันมี
ลิขสิทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ซึ่งจะต้องก้าหนดองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับ การยอมรับ
รูปแบบการท้าซ้าหรือดัดแปลงตามความจ้าเป็นของคนพิการ รวมทังหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อท้าซ้า
หรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๓๒/๔ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การท้าซ้าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์
เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิไ์ ด้ตามความจ้าเป็น พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่
๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ ได้ รั บ การยอมรั บ หมายความว่ า องค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่
จัดการศึกษา การฝึกอบรมเกี่ยวกับการสอน การอ่านเชิงประยุกต์ หรือการเข้าถึงข้อมูลให้แก่คนพิการ
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว สติปัญญา หรือการเรีย นรู้ บนพืนฐานการไม่แสวงหาก้าไร
และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรไม่แสวงหาก้าไรอื่นที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรม
หลักในการให้บริการอย่างเดียวกัน
องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายชื่อตามบัญชีท้ายประกาศนี
ซึ่งพิจารณาจากรายชื่อที่เสนอโดยองค์การคนพิการแต่ละประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในกรณีที่เห็นสมควรปรับปรุงรายชื่อตามบัญชีท้ายประกาศดังกล่าว
ให้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งประกอบด้ ว ยเพื่ อ ให้ ก ารทบทวนรายชื่ อ มี ค วามเหมาะสม
และสอดคล้องกับความจ้าเป็น
ข้อ ๓ รู ป แบบการท้ า ซ้ า หรื อ ดั ด แปลงงานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามความจ้ า เป็ น ของคนพิ ก าร
ที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว
สติปัญญา หรือการเรียนรู้มีดังต่อไปนี
(๑) หนังสืออักษรเบรลล์ เช่น หนังสืออักษรเบรลล์ที่พิมพ์ลงในกระดาษธรรมดาหรือกระดาษ
ชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพ์ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในวัสดุอื่น เป็นต้น ซึ่งได้ท้าซ้าหรือดัดแปลงขึน
เพื่อคนพิการทางการเห็น
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(๒) สื่อเสียง เช่น หนังสือเสียง หรือเสียงบรรยายภาพ ไม่ว่าได้จัดเก็บในแถบเสียง แผ่นเสียง
แผ่นซีดี หรือในวัสดุอื่นใด เป็นต้น ซึ่งได้ท้าซ้าหรือดัดแปลงขึนเพื่อคนพิการทางการเห็น การเคลื่อนไหว
สติปัญญา หรือการเรียนรู้
(๓) หนังสือหรือภาพขยายใหญ่ เช่น สิ่งพิมพ์หรือภาพขยายใหญ่ที่พิมพ์ลงในกระดาษธรรมดา
หรื อ กระดาษชนิ ด พิ เ ศษ หรื อจั ด พิ มพ์ ใ นรูปสื่ ออิเ ล็ก ทรอนิกส์หรื อในวัสดุอื่ น เป็ น ต้น ซึ่ งได้ท้าซ้า
หรือดัดแปลงขึนเพื่อคนพิการทางการเห็น หรือการเคลื่อนไหว
(๔) ตัวหนังสือนูน แผนภาพนูน เช่น ภาพที่อยู่บนแผ่นกระดาษธรรมดา แผ่นกระดาษชนิด
พิเศษ และวัสดุอื่นที่สามารถสัมผัสได้ เป็นต้น ซึ่งได้ท้าซ้าหรือดัดแปลงขึนเพื่อคนพิการทางการเห็น
(๕) รูปจ้าลอง ซึ่งได้ท้าซ้าหรือดัดแปลงขึนเพื่อคนพิการทางการเห็น
(๖) สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามมาตรฐานสากล เช่ น e-book for all เป็ น ต้ น ซึ่ ง ได้ ท้ าซ้า
หรือดัดแปลงขึนเพื่อคนพิการทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว สติปัญญา หรือการเรียนรู้
(๗) สื่อที่มีลักษณะเป็นสื่อผสม ซึ่งได้ท้าซ้าหรือดัดแปลงขึนเพื่อคนพิการทางการเห็น การได้ยิน
การเคลื่อนไหว สติปัญญา หรือการเรียนรู้
(๘) สื่อภาษามือ ซึ่งได้ท้าซ้าหรือดัดแปลงขึนเพื่อคนพิการทางการได้ยิน
(๙) ค้าบรรยายแทนเสียง ซึ่งได้ท้าซ้าหรือดัดแปลงขึนเพื่อคนพิการทางการได้ยิน
(๑๐) สื่อการสอนรูปทรงเรขาคณิต เช่น แผนผัง กราฟ ตาราง รูปจ้าลอง และรูปที่มีพืนผิว
ต่างชนิด เป็นต้น ซึ่งได้ท้าซ้าหรือดัดแปลงขึนเพื่อคนพิการทางการเห็น
(๑๑) สื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เช่น รูปภาพหรือภาพถ่าย กระดานสื่อสาร บัตรค้า
บั ต รภาพ และสมุ ด ภาพค้าศัพ ท์ เป็ น ต้น ซึ่ ง ได้ท้าซ้าหรือดัด แปลงขึนเพื่ อคนพิ การทางการได้ยิน
สติปัญญา หรือการเรียนรู้
ข้อ ๔ การท้าซ้าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 32/4 (๑) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จะต้องด้าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี
(๑) งานอัน มีลิขสิทธิ์ที่น้ามาท้าซ้าหรือดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของคนพิการจะต้องเป็นงาน
ที่น้ าออกโฆษณาหรือเผยแพร่ต่อ สาธารณชนแล้ว และองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ
ต้องได้งานนันมาโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๒) การท้าซ้าหรือดัดแปลงต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึง
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามลักษณะความบกพร่องและความจ้าเป็นของคนพิการประเภทนันเท่านัน และไม่เป็น
การกระท้าเพื่อหาก้าไร
(๓) การท้ า ซ้าหรือ ดัด แปลงต้องมี การรับรู้ถึง ความเป็นเจ้า ของลิ ขสิ ทธิ์ใ นงานอันมีลิขสิทธิ์
ที่จะท้าซ้าหรือดัดแปลง เช่น ระบุชื่องาน ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ ชื่อผู้สร้างสรรค์ ปีที่ผลิต วันเดือนปี
ที่ท้าซ้าหรือดัดแปลง วันที่โฆษณางานต้ นฉบับ รูปแบบที่ผลิต เป็นต้น และให้ระบุด้วยว่าส้าเนางาน
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ดั ง กล่ า วได้จั ด ท้ าขึ นเพื่ อ ประโยชน์ ข องคนพิ ก ารเท่า นัน เว้ น แต่ใ นกรณีที่ รูป แบบของสื่อ มีข้อจ้ากัด
ให้ไม่สามารถระบุได้
ข้อ ๕ การเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา 32/4 (๒) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตลิ ิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จะต้องด้าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี
(๑) การเผยแพร่ ต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องคนพิ ก ารที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง งาน
อันมีลิขสิทธิ์ตามลักษณะความบกพร่องและความจ้าเป็นของคนพิการประเภทนันเท่านัน และไม่เป็นการ
กระท้าเพื่อหาก้าไร
(๒) ส้าเนางานที่จะน้ามาเผยแพร่ต้องเป็นส้าเนางานที่ได้จัดท้าขึนเองตามรูปแบบที่ก้าหนด
ในข้อ ๓ หรือเป็นส้าเนางานที่ได้รับมาจากองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รั บการยอมรับอื่นในประเทศ
หรือต่างประเทศ
(๓) องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ ได้ รั บ การยอมรั บ ต้ อ งเผยแพร่ ส้ า เนางานต่ อ คนพิ ก าร
ที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ หรือต่อองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับอื่นในประเทศ
หรือต่างประเทศเมื่อได้รับการร้องขอ
(๔) องค์ ก รที่ไ ด้รับ อนุ ญาตหรือได้รับการยอมรั บต้องมีระบบหรือ มาตรการในการป้องกัน
มิให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากคนพิการเข้าถึงส้าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่จัดท้าขึนเพื่อประโยชน์ของคนพิการ
ข้อ ๖ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล การใช้ ข้ อ ยกเว้ น การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
เพื่อประโยชน์ของคนพิการและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนส้าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบที่คนพิการ
สามารถเข้าถึงได้ระหว่างประเทศ เมื่อมีการใช้ข้อยกเว้น ให้องค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ
ตามข้อ ๒ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการท้าซ้าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
หรือการน้าเข้าส้าเนางานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ตามแบบ ลส. ๓๒/๔ ท้ายประกาศนี
ข้อ ๗ การท้าซ้าหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์และการเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งส้าเนางาน
อันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ตามประกาศนี จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหา
ประโยชน์ จากงานอัน มีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบ
ด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
ข้อ ๘ ประกาศนีให้ใช้บังคับตังแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ชุติมา บุณยประภัศร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

บัญชีรายชื่อองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ
แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

1. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2. มูลนิธิคนตาบอดไทย
3. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
6. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
7. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
8. สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
9. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
10. มูลนิธิออทิสติกไทย
11. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
12. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
13. ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา
(Disability Support Services Center)
14. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แบบ ลส. 32/4

(สาหรับเจ้าหน้าที่)
วันที่ยื่น
แบบการแจ้งข้อมูลการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้
ประเภทสื่อ







หนังสืออักษรเบรลล์

สื่อเสียง

หนังสือหรือภาพขยายใหญ่ 
ตัวหนังสือนูน แผนภาพนูน 
รูปจาลอง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล

สื่อที่มีลกั ษณะเป็นสื่อผสม
สื่อภาษามือ
คาบรรยายแทนเสียง
สื่อการสอนรูปทรงเรขาคณิต
สื่อเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

เลขที่แจ้ง

หมายเหตุ : การกรอกแบบฟอร์มให้ใช้วธิ ีการพิมพ์เท่านั้น

1. ชื่อองค์กร
2. ชื่อผู้แจ้ง
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
อีเมล

แขวง/ตาบล
โทรศัพท์

เขต/อาเภอ

จังหวัด
โทรสาร

โทรศัพท์เคลื่อนที่

3. ชื่อผลงานต้นฉบับ (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
เลขทะเบียนการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ถ้ามี)
ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์
ชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน
หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงาน โปรดระบุในใบต่อท้าย ตัวอย่างเช่น เลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) เป็นต้น

4. ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ (ต้นฉบับ)
4.1  วรรณกรรม 4.2  นาฏกรรม
4.3  ศิลปกรรม
4.4  ดนตรีกรรม
4.6  ภาพยนตร์
4.7  สิ่งบันทึกเสียง 4.8  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
4.9  งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
5. ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ
5.1  ทาซ้า/ดัดแปลง
5.2  นาเข้าสาเนางาน
5.3  เผยแพร่
- สาเนางานนามาจาก

4.5  โสตทัศนวัสดุ

เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
จานวน
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
จานวน
มาจากองค์กร
ประเทศ
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
 ทาซ้า/ดัดแปลงเอง ตามข้อ 5.1
 นาเข้าสาเนางาน ตามข้อ 5.2
 รับสาเนางานมาจากองค์กรทีไ่ ด้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับตามบัญชีที่ประกาศกาหนด
(โปรดระบุชื่อ)

- จานวน
- วิธีการและช่องทางเผยแพร่
6. กลุ่มคนพิการที่ได้รับประโยชน์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้แจ้ง
)
/

/
หน้า

ของจานวน

หน้า

ใบต่อท้าย
ตัวอย่างเช่น เลขมาตรฐานสากลประจาหนังสือ/วารสาร (ISBN/ISSN) เป็นต้น

ลงชื่อ
(

ผู้แจ้ง
)
/

/
หน้า

ของจานวน

หน้า

