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ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
• ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิต
ของปัญญาและความช านาญ โดยไม่จ ากัดชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธี
ในการแสดงออก 

• อาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่าง ๆ 

• ในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธี
การผลิตทางอุตสาหกรรม



ลิขสิทธิ์



งานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

• แสดงออกซึ่งความคิด
• มีลักษณะการสร้างสรรค์ที่เพียงพอ
• เป็นงานสร้างสรรค์ท่ีกฎหมายคุ้มครอง
• ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน



ความหมายและจ ากัดความของลิขสิทธิ์
�ñ���a�ÿ�ø�a���Ü�ÿ�ø�ø�Ù�d�ðงานลิขสิทธิ์จะต้องเป็นการแสดงออกซึ่งความคิด
และเป็นงานที่กฎหมายคุ้มครองมี 9 ประเภท

�ñ���a�ÿ�ø�a���Ü�ÿ�ø�ø�Ù�dสร้างผลงาน

ลิขสิทธิ์ = สิทธิแต่เพียงผู้เดียว

การสร้างสรรค์
➢ ทักษะของผู้สร้าง 
➢ ความอุตสาหะ 
➢ วิจารณญาณ



งานลิขสิทธิ์ 9 ประเภท
• นาฏกรรม
• ดนตรีกรรม
• ภาพยนตร์
• งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

• วรรณกรรม
• ศิลปกรรม
• โสตทัศนวัสดุ
• สิ่งบันทึกเสียง
• งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี 

แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ



วรรณกรรม

งานนิพนธ์ท่ีท าขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน 
สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ รวมถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


ท่ีมา:https://m.se-ed.com/ และhttp://thaifootprint.com/
และhttps://thestandard.co/10-books-on-history-buppesannivas/ และ
http://xn--o3cadbca8avkfyz2lcf3ae1sxfna5fg.blogspot.com/

https://m.se-ed.com/
http://thaifootprint.com/
https://thestandard.co/10-books-on-history-buppesannivas/


ที่มา http:www.medplant.mahidol.ac.
https://mgronline.com/
https://readery.co/9786160443734

https://mgronline.com/
https://readery.co/9786160443734


ที่มา: https://www.naiin.com/books/

นายอินทร์ ออนไลน์
E-Book อ่านฟรี

https://www.naiin.com/books/


ท่ีมา: http://www.de2idea.co.th/wp-content/uploads/2013/02/e-book.jpg

http://www.de2idea.co.th/wp-content/uploads/2013/02/e-book.jpg


ที่มา: http://4.bp.blogspot.com/



โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใด ที่น ามาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างาน หรือแสดงผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะใด

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/
https://itsfoss.com/best-modern-open-source-code-editors-for-linux/

ตัวอย่าง source code



ทีม่า: https://www.f0nt.com/release/priyati/

ตัวอย่าง Font

https://www.f0nt.com/release/priyati/


ทีม่า: https://www.f0nt.com/release/sb-modern/

ตัวอย่าง Font

https://www.f0nt.com/release/sb-modern/


ทีม่า: https://www2.rsu.ac.th/

ฟอนต์อักษรจากมหาวิทยาลัยรังสิต

https://www2.rsu.ac.th/


Open Source คืออะไร
ซอฟต์แวร์ที่สามารถน าไปใช้งาน ศึกษา แก้ไข และเผยแพร่ได้อย่างเสรี ปราศจากเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น
คิดค่า License หรือต้องเซ็นสัญญาพิเศษ การพัฒนา ที่เปิดเผยซอร์สโค้ด (รหัสต้นฉบับ) ให้สาธารณะ
น าไปพัฒนาต่อยอดได้ ท าให้เกิดการร่วมมือกันท างานอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข้อสังเกต ค าว่าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และซอฟต์แวร์เสรี มีความหมายเดียวกัน และใช้แทนกันได้ 
หลักการทั้งหมดบังคับด้วยเงื่อนไขที่ชัดเจนของ License ที่เรียกว่า open-source license (เช่น GPL, 
BSD) การจะเป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สหรือไม่ ดูได้อย่างชัดเจนจาก license ที่ใช้ว่าตรงตาม
เกณฑ์ข้างต้นหรือไม่ เงื่อนไขในการต้องเปิดให้ศึกษาและแก้ไขได้อย่างเสรี ท าให้ต้องเปิดโอกาสให้เข้าถึง
ซอร์สโค้ดไปกับการเผยแพร่เสมอ ผู้ที่ได้รับซอฟต์แวร์ตาม License นั้นไปจะได้รับสิทธิข้างต้นไป
ทั้งหมด เช่นสามารถน าไปลงกี่เครื่องก็ได้ หรือท าซ้ ากี่ชุดเพื่อการใช้งานหรือขายก็ได้ หรือปรับปรุงแล้ว
เผยแพร่ต่อไปก็ได้

http://www.geocities.ws/ftpcuataw/open_def.htm



ทีม่า: http://7zip-thai.inetbridge.net/logos.html และhttps://techxcite.com/topic/7421.html และ 
https://laboratoriolinux.es/index.php/ และ https://pixabay.com/th/

ตัวอย่าง Open Source

http://7zip-thai.inetbridge.net/logos.html
https://techxcite.com/topic/7421.html
https://laboratoriolinux.es/index.php/
https://pixabay.com/th/


งานนาฏกรรม

งานเกี่ยวกับการร า การเต้น การกระท าท่าทาง 
หรือการแสดงท่ีประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และรวมถึง
การแสดงโดยวิธีใบ้

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


ที่มา:https://www.ejan.co/news/

https://www.ejan.co/news/


ที่มา:https://www.matichonacademy.com/



ที่มา:https://www.matichon.co.th/

https://www.matichon.co.th/


ศิลปกรรม

งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ 
งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ 
และงานศิลปประยุกต์

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


งานจิตรกรรม
• งานที่สร้างรูปทรงประกอบด้วยเส้น แสง สี อย่างเดียวหรือ

หลายอย่างมาประกอบกัน ลงบนวัตถุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง
• ภาพเขียน/ภาพวาด/ภาพเหมือน

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


รูปทรงเรขาคณิต



�ì�
���ö���ðhttps������www��enginou��com��th_th��toys��creativity��221-kaleido��fun��
���ú��https������th��theasianparent��com

ตัวอย่างงานจิตรกรรม

https://www.enginou.com/th_th/toys/creativity/221-kaleido-fun/
https://th.theasianparent.com/%


รูปขาวด า

ที่มา:https://xn--l3coxo9c2b.com/line-drawing/2751/

https://วาดรูป.com/line-drawing/2751/


ภาพลายเส้น

ที่มา:https://xn--l3coxo9c2b.com/line-drawing/2751/

https://วาดรูป.com/line-drawing/2751/


เลข ๙ ไทย เลข ๙ ประดิษฐ์

ตัวอย่างงานจิตรกรรม



ทีม่า: https://women.mthai.com/scoop/beauty-pageant/314009.html



งานประติมากรรม
การสร้างรูปทรงท่ีเกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee/2013/04/08/entry-1 และ http://www.print3dthai.com 

http://oknation.nationtv.tv/blog/pasalarksee/2013/04/08/entry-1
http://www.print3dthai.com/


�ì�
���ö��: http://www.liuliantoday.com/

http://www.liuliantoday.com/


�ì�
���ö��:http://tj-james.weloveshopping.com/store/ ���ú��http://www.kimuk-pim.com/category/



• การสร้างภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และ
แม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์

• โปสเตอรโ์ฆษณา

�Ü���î�õ���ó�ó�	�ö�ó�d

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


�ê���ü���÷�`���Ü���ð�ÿ���ê���ø�d

ท่ีมา : https://www.thaiticketmajor.com/

https://www.thaiticketmajor.com/


�ì�
���ö��: ���ú���ðhttps://promotions.co.th/tickets/ ���ú���ðhttps://twitter.com/ ���ú���ð
https://www.theconcert.com/

https://promotions.co.th/tickets/
https://twitter.com/
https://www.theconcert.com/


งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ การออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
งานออกแบบภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างแบบจ าลองของอาคาร

�Ü���î�ÿ�ë���ð�f�ê�÷�Ö�ø�ø�ö

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


�ì�
���ö��:https://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/

https://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/NewBuild/


�ì�
���ö��: https://siket-freelance.blogspot.com/2016/11/house-autocad_27.html

https://siket-freelance.blogspot.com/2016/11/house-autocad_27.html


�ì�
���ö��: https://thecadgeek.com/blog/autocad-2019-new-features/

https://thecadgeek.com/blog/autocad-2019-new-features/


ที่มา: https://www.mangozero.com/beautiful-buildings-in-bangkok/

https://www.mangozero.com/beautiful-buildings-in-bangkok/


ท่ีมา: https://www.mangozero.com/beautiful-buildings-in-bangkok/

https://www.mangozero.com/beautiful-buildings-in-bangkok/


http://www.designerhub.in.th/Design/

ออกแบบและตกแต่งภายใน

http://www.designerhub.in.th/Design/


https://www.kobkid.com/

ออกแบบและตกแต่งภายใน

https://www.kobkid.com/


ที่มา https://www.dek-d.com/board/view/1503040/ และ http://yusabuy.com/และ https://siamrath.co.th/n/24991 และ
https://www.thairath.co.th/content/1108337

https://www.dek-d.com/board/view/1503040/
http://yusabuy.com/2017/03/21/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-pearl-bangkok/
https://siamrath.co.th/n/24991


การสร้างภาพที่ใช้เครื่องมือบันทึกภาพ และอัดภาพนั้น
ออกมาไม่ว่าวิธีใด เช่น รูปถ่ายจากกล้องถ่ายภาพหรือกล้อง
โทรศัพท์มือถือ

งานภาพถ่าย

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


ท่ีมา https://www.clipmass.com/story/96390

ตวัอย่าง
ภาพถ่าย



ทีม่า:https://www.catdumb.com/great-no-photoshop-photo-064/



�ì�
���ö��:https://www.catdumb.com/great-no-photoshop-photo-064/



รูปถ่ายจากกล้อง
โทรศัพท์มือถือ



รูปถ่ายจากกล้อง
โทรศัพท์มือถือ



งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้างภาพร่าง 
หรืองานที่สร้างเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 
ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


ที่มา: http://ployteawthai.blogspot.com/

ผังเมือง
จังหวัด
ยะลา

http://ployteawthai.blogspot.com/


ที่มา: https://asa.or.th/laws/news20191113/

ผังเมือง
กรุงเทพฯ

https://asa.or.th/laws/news20191113/


งานศิลปประยุกต์
งานที่น าเอาศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน

ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุ หรือ
สิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


ที่มา: https://www.disney.co.th/shop

https://www.disney.co.th/shop


ที่มา: https://www.disney.co.th/shop

https://www.disney.co.th/shop


ที่มา: https://www.pachayahome.com/product/5141/

https://www.pachayahome.com/product/5141/


เขมะศิริ นิชชากร ผู้ถ่ายภาพ

ศิลปกรรม
ประเภทใด…?



งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อการบรรเลง หรือการขับร้อง ไม่ว่าจะ
มีท านองและค าร้องหรือมีท านองเพียงอย่างเดียว รวมทั้งโน้ตเพลงหรือ
แผนภูมิเพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน เช่น เนื้อร้อง ท านองเพลง 
โน้ตเพลงที่ได้เขียนขึ้น เรียบเรียงเสียงประสานเพลงขึ้นใหม่

ดนตรีกรรม

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


ที่มา:http://www.photoontour.com/



งานที่ประกอบด้วยล าดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือ
เสียงอื่น  ๆ โดยบันทึกลงวัสดุใด ๆ ทีส่ามารถน ากลับมาเล่นซ้ าได้ 
โดยใช้เครื่องมือที่จ าเป็นเพื่อที่จะเล่นซ้ า ทั้งนี้ ไม่ใช่เสียงประกอบ
ภาพยนตร์หรือเสียงประกอบงานโสตทัศนวัสดุอื่น เช่น เทปบันทึกเสียง 
การบันทึกลงแผ่น CD แผ่น DVD หรือการบันทึกเสียงลงในคอมพิวเตอร์ 
(MP3) เสียงต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบการแสดง เป็นต้น

สิ่งบันทึกเสียง

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


https://pixabay.com/

การบันทึกเสียง



ที่มา:https://itunes.apple.com/th/app/ais-play/id1060905121?mt=8
http://www.ais.co.th/livetv/

https://itunes.apple.com/th/app/ais-play/id1060905121?mt=8
http://www.ais.co.th/livetv/


https://support.apple.com/th-th/HT206775

https://support.apple.com/th-th/HT206775


งานที่ประกอบด้วยล าดับภาพโดยบันทึกลงวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งที่
สามารถน ามาเล่นซ้ าได้ โดยใช้เครื่องมือที่จ าเป็นเพื่อที่จะเล่นซ้ า และให้
รวมถึงเสียงประกอบงานดังกล่าวด้วย เช่น Music VDO ที่ได้มีการบันทึก
ลงแผ่นหรือในรูปแบบของไฟล์ในคอมพิวเตอร์/บันทึกการแสดง

โสตทัศนวัสดุ

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


https://www.youtube.com/

Animation ฝีมือคนไทย

https://www.youtube.com/


https://www.youtube.com/

Animation ฝีมือคนไทย

https://www.youtube.com/


https://www.youtube.com/ ���ú���ð�ê�	�üTOEIC Master Club

ติวภาษาอังกฤษออนไลน์

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/channel/UCk8BPbLeGfomoK53yi2mJNQ


�ì�
���ö��:https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/


https://www.youtube.com/

คาราโอเกะ

https://www.youtube.com/


�ì�
���ö��:https://www.youtube.com/

�ø���÷�Ö���ø�ñ�`���î�ß�`���Ü�ì���Ü�ðYouTube

https://www.youtube.com/


http://poppermp.blogspot.com/2013/11/5-item.html
และ https://www.gamemonday.com/

���Ö�ö�ÿ�d�����î���ú�î�d

http://poppermp.blogspot.com/2013/11/5-item.html


งานที่ได้น าออกอากาศสู่สาธารณชนโดยการแพร่วิทยุกระจายเสียง 
การแพร่เสียงและ/หรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์ หรือโดยวิธี อื่น ๆ 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น การเปิดเพลงผ่านทางสถานีวิทยุ 
การออกอากาศรายการโทรทัศน์การถ่ายทอดสดฟุตบอล เป็นต้น

งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


123 Ranking Show

https://www.workpointtv.com/

https://www.workpointtv.com/


The Golden Song

�ì�
���ö��https://www.one31.net/shows/

https://www.one31.net/shows/


ทีม่า https://mgronline.com/drama/detail/9630000077155
และ https://uknow.in.th/

3 หนุ่ม 3 มุม X2

https://mgronline.com/drama/detail/9630000077155
https://uknow.in.th/


ท่ีมา: http://www.amarintv.com/house-and-design/baanlaesuantv/11/



งานโสตทัศนวัสดุที่ประกอบด้วยล าดับของภาพซึ่งฉายออกต่อเนื่อง
ได้เหมือนภาพยนตร์ หรือบันทึกลงบนวัสดุอื่นที่น าออกฉายเหมือน
ภาพยนตร์และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย

ภาพยนตร์ที่ออกฉายในโรงภาพยนตร์
แผ่น CD/DVD ภาพยนตร์

ภาพยนตร์

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


ที่มา:http://www.majorcineplex.com



�ì�
���ö��:http://www.majorcineplex.com



ที่มา:http://www.majorcineplex.com



งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี 
แผนกวิทยาศาสตร์ 
หรือแผนกศิลปะ



�ì�
���ö���ðhttps://www.sanook.com/news/



สิ่งทีไ่ม่ใช่ “งานลิขสิทธิ”์

ความคิด
ขั้นตอน

ระบบ

วิธีใช้หรือท างาน

แนวความคิด
หลักการ

การค้นพบ

ทฤษฎี



ต าราท าอาหาร

ท่ีมา http://2g.pantip.com/cafe/library/topic/K12350026/K12350026.html

http://2g.pantip.com/cafe/library/topic/K12350026/K12350026.html


https://basicdrawing-comic605.weebly.com

เทคนิคการวาดการ์ตูน
ขั้นพื้นฐาน



https://men.kapook.com/view144388.html

เทคนิคการถ่ายภาพ



ข้อมูลข้อเท็จจริง ค าแปล/การรวม 
กฎหมาย ค าพิพากษา

กฎหมาย

ข่าวประจ าวัน

ค าพิพากษา

สิ่งทีไ่ม่ใช่ “งานลิขสิทธิ”์



ภาพข่าว 

หัวข้อข่าว

ที่มา: https://www.sanook.com/news/

https://www.sanook.com/news/8241346/


ภาพข่าว 

หัวข้อข่าว

ที่มา: https://www.sanook.com/news/8247191/



ภาพข่าว 

หัวข้อข่าว

https://www.sanook.com/news/



ชื่อหนังสือ

รูปแบบตัวอักษร

ชื่อเพลง

ค าขวัญ วิธีจัดการธุรกิจ

เทคนิควิธีการเขียนหนังสือท ามือ

E = MC2

สิ่งทีไ่ม่ใช่ “งานลิขสิทธิ”์

E = MC2



ท่ีมา:https://www.jamsai.com/plot_your_fiction/

https://www.jamsai.com/plot_your_fiction/%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%89%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%9a/


ชื่อหนังสือ

ท่ีมา http://women.sanook.com/gallery และhttp://starpic.siamha.com/topic/235/ และ http://www.bangkokvoice.com/2015/01/30/newspaper-18/

http://women.sanook.com/gallery
http://starpic.siamha.com/topic/235/
http://www.bangkokvoice.com/2015/01/30/newspaper-18/


ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน



ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน



ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์

• สร้างสรรค์โดยอิสระ
• ในฐานะลูกจ้าง
• ในฐานะผู้ว่าจ้าง
• ภายใต้การจ้างหรือตามค าสั่งของหน่วยงานของรัฐ

ผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ ์อาจเป็นคนเดียวกันหรือคนละคน 
ขึ้นอยู่กับ “การสร้างสรรค์งาน” 



• การดัดแปลงงานของผู้อื่น โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
• การรวบรวม โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
• การรับโอนลิขสิทธิ์ 

เจ้าของลิขสิทธิ์อาจได้ลิขสิทธิ์มาโดย...

ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ (ต่อ)



สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์

หมายถึง การท าส าเนางาน บันทึกภาพ เสียง ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือวิธีใด ๆ โดยไม่มีลักษณะ
เป็นการสร้างงานขึ้นมาใหม่ เช่น การถ่ายเอกสาร
หนังสือ บันทึกเพลง  เป็นต้น

ท าซ้ า



หมายถึง การท าซ  าโดยเปล่ียนรูปใหม่ ปรับปรุง
เพิ่มเติมโดยไม่มีลักษณะเป็นการสร้างงานขึ นมาใหม่  
เช่น การแปลงานวรรณกรรม น าตัวการ์ตูนจาก
รูปแบบ 2 มิติเป็น 3 มิติ การเรียบเรียงเสียง
ประสานงานเพลง เป็นต้น

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (ต่อ)

ดัดแปลง



น านวนิยายท าเป็นละคร

ท่ีมา: https://www.booksforfun.net/ และ https://medhubnews.com/

https://www.booksforfun.net/
https://medhubnews.com/


ท่ีมา: https://www.attorney285.co.th/product/ และ https://drama.kapook.com/view223123.html

น านวนิยายท าเป็นละคร

https://www.attorney285.co.th/product/


cover version

https://music.trueid.net/detail/2DRY3yEBO4ZN และ https://www.sanook.com/movie/104629/ และ https://www.youtube.com/

https://music.trueid.net/detail/2DRY3yEBO4ZN
https://www.sanook.com/movie/104629/
https://www.youtube.com/


ที่มา https://www.se-ed.com/tags/Harry-Potter

�Ö���ø���ð�ú���î���Ü�ÿ����
Harry Potter

https://www.se-ed.com/tags/Harry-Potter


นิยาย
ฉลาดเกมส์โกง

บทภาพยนตร์
ฉลาดเกมส์โกง

�ì�
���ö��https://m.se-ed.com/Detail/ ���ú���ðhttps://mgronline.com/drama/
���ú���ðhttps://th.wikipedia.org/wiki/

�é���é���ð�ú�Ü

บทละคร
ฉลาดเกมส์โกง

https://m.se-ed.com/Detail/
https://mgronline.com/drama/
https://th.wikipedia.org/wiki/


• การแสดง เช่น การร่ายร า เปิดภาพยนตร์ 
• การบรรยาย เช่น การสอน 
• การอบรมการสวด เช่น บทสวดต่าง ๆ 
• การบรรเลง เช่น การเล่นดนตรี 
• การก่อสร้าง เช่น การปั้น การสร้างอาคาร 
• การจ าหน่าย เช่น การขาย การให้ หรือวิธีอื่นใด 

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (ต่อ)
เผยแพร่ต่อสาธารณชน



ตัวอย่างการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ที่มา https://pixabay.com/en/girl-holding-karaoke-mic-15754/ และ https://pixabay.com/en/whatsapp-interface-apps-android-
1660652/ https://newsroom.fb.com/news/2017/08/introducing-watch-a-new-platform-for-shows-on-facebook/

karaoke Line / Facebook

https://pixabay.com/en/girl-holding-karaoke-mic-15754/


ที่มา:https://www.khaosan-nannakorn.com/ และ https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
และ https://encrypted-tbn0.gstatic.com/

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/


ตัวอย่างการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ท่ีมา: https://www.thairath.co.th/tv/live

https://www.thairath.co.th/tv/live


สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (ต่อ)

▪ ให้เช่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ่งบันทึกเสียง ภาพยนตร์ โสตทัศนวัสดุ
▪ ให้ประโยชน์ อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
▪ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ
▪ โอนลิขสิทธิ์

สิทธิทางเศรษฐกิจ



การใช้ประโยชน์จากลิขสิทธ์ิ

อนุญาตใหผู้อ้ื่นใชส้ทิธไิดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น 
• กฎหมายลขิสทิธิไ์ม่ได้ระบุรูปแบบของสญัญาอนุญาต

ไว ้การอนุญาตอาจตกลงกนัดว้ยวาจาได ้
• เพื่อป้องกนัขอ้พพิาททีอ่าจเกดิขึน้ คู่สญัญาจงึควรท า

เป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่ทัง้สองฝา่ย 

การอนุญาตให้ใช้
สิทธ์ิ



การใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์ (ต่อ)

• โอนลิขสิทธิ์ให้ผู้อื่นทั้งหมดหรือบางส่วน หากไม่ใช่โอนทางมรดก 
จะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน

ถ้าไม่ก าหนดระยะเวลาในสัญญา
ให้ถือว่าการโอนนั้นมีก าหนดระยะเวลา 10 ปี

การโอนสิทธิ์ 



สัญญาอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์

• เป็นสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงให้สิทธิในการใช้สิทธิดังกล่าว
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายโดยคู่สัญญาสามารถตกลงเงือ่นไขและข้อก ากัด
การใช้สิทธติ่าง ๆ 

Icon made by Payungkead from www.flaticon.com

https://www.flaticon.com/authors/payungkead
http://www.flaticon.com/


�Ö���ø�î�������ð���ß�a

อนุญาตการใช้สิทธิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญา เช่น ผู้รับ
อนุญาตสามารถจ าหน่าย ท าซ  า เผยแพร่ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั น โดยคู่สัญญาควรตกลงให้ชัดเจนว่าลักษณะ
ของการให้สิทธิเป็นลักษณะแบบใด เพื่อจะได้ทราบถึงข้อจ ากัดในการใช้สิทธิ
ดังกล่าว



• ขอบเขตการใช้สิทธิ โดยคู่สัญญาสามารถตกลงให้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับอนุญาต
มีสิทธิใช้สิทธิดังกล่าว เพียงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง ที่ก าหนดตกลงกันไว้ก็ได้ 
หรือก าหนดเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ เป็นการเหตุสิ นสุดการให้ใช้สิทธิ
ก็ได้ หรือจะให้ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาสิ นสุดก็ได้

• การอนุญาตช่วงสิทธิให้บุคคลอื่น โดยคู่สัญญาสามารถตกลงให้คู่สัญญาฝ่าย
ที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิน าสิทธิดังกล่าวไปให้สิทธิช่วงต่อ แก่บุคคลอื่นอีกทอดได้
หรือไม่ อย่างไร เช่น ห้ามโดยเด็ดขาด อาจท าได้โดยต้องได้รับความยินยอมของ
ผูอ้นุญาตล่วงหน้าก่อน หรือสามารถท าได้เองเลย

�×���ï���×�ê�×���Ü�Ö���ø���ß�a�ÿ�	�ì�í�	�ð



• ค่าตอบแทนการให้ใช้สิทธิ (Licensing Fee) เป็นค่าตอบแทนที่ให้เพียงครั งเดียว 
ก่อนการให้ใช้สิทธิ ตามจ านวนเงินที่ผู้อนุญาตก าหนด

�×���ï���×�ê�×���Ü�Ö���ø���ß�a�ÿ�	�ì�í�	�ð�	�ê�`���


** นอกจากนี  การท าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ คู่สัญญาทั งสองฝ่ายจะควรลงนาม
ในสัญญา ซึ่งคู่สัญญาอาจท าสัญญาเป็นสองฉบับหรือมากกว่า เพื่อใหคู้ส่ัญญา
แตล่ะฝ่ายยึดถือไว้อ้างอิงได้อย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งฉบับ และใช้เพื่อเป็นหลักฐาน
แห่งการนั นด้วย

*** การให้ใช้สิทธิดังกล่าว อาจ�ö�
�Ù�`���ê���ï���ì�î���ø�������ö�`�ö�
�Ö�����é�a



▪ เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ได้ระบุรูปแบบของการอนุญาตการใช้งาน
อันมีลิขสิทธิ์ไว้ การอนุญาตอาจตกลงกันด้วยวาจาได้ระหว่างคู่สัญญา

▪ อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ นจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ดังกล่าว การอนุญาตให้ ใช้สิทธิจึง�Ù�ü�ø�ì�������ð�h�î���î���Ü�ÿ����ลงลายมือชื่อ
คู่สัญญาทั งสองฝ่าย

Icon made by Payungkead from www.flaticon.com

https://www.flaticon.com/authors/payungkead
http://www.flaticon.com/


สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่แบ่งได้ 3 ประเภท

• สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เด็ดขาด (exclusive copyright licensing)

• สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว (sole copyright licensing 
agreement) 

• สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ไม่เด็ดขาด (non-exclusive copyright 
licensing agreement)



สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เด็ดขาด
(exclusive copyright licensing agreement)

• เป็นสัญญาที่ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว มีสิทธิในงาน
ลิขสิทธิ์ดังกล่าว และผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองก็ไม่มีสิทธิในงานของ
ตนเองตลอดระยะเวลาของการอนุญาต



สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว
(sole copyright licensing agreement) 

• เป็นสัญญาที่เจ้าของลิขสิทธิ์ อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งใช้งานลิขสิทธิ์
แต่เพียงผู้เดียวตลอดระยะเวลาของการอนุญาต แต่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ยังมีสิทธิในการใช้งานของตนได้



สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ไม่เด็ดขาด
(non-exclusive copyright licensing agreement) 

• สัญญาที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานลิขสิทธิ์ของตนได้
โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้งและจ านวนบุคคล และเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ยังมี
สิทธิดังกล่าวอยู่ เช่น สัญญาอนุญาตให้เผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเป็นต้น



Creative Commons 

• เป็นองค์กรไม่แสวงก าไรที่สนับสนุนการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจ ากัด
จากสัญญาอนุญาต สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์จะเอื้อ
ใหม้ีการใช้ส่ือทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญา
อนุญาตย่อยออกส าหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูล โดยการ
อ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธ์ิเดิม



Creative Commons 
�Ù�ü���ö���ö���÷�×���Ü�ÿ���â�â���ú���Ö�þ�è�d�ì�����Ü�ð�� �Ù����

�ì�
���ö��http������www��bloggang��com��

http://www.bloggang.com/
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ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา

สัญญาอนุญาตนี้ เป็นแบบที่เปิดการแบ่งปันกันมากที่สุด เหมาะกับ
งานต้นฉบับของหน่วยงานราชการ งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

Attribution



สัญญาอนุญาตนี้ เป็นแบบที่เปิดให้มีการแบ่งปันมาก 
แต่ต้องก าหนดเงื่อนไขต่องานที่ดัดแปลงให้เหมาะกับงาน
ที่ต้องการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

Attribution – Share alike

ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา
และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้
สัญญาอนุญาตเดียวกัน



Attribution – Noderivs

ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มา 
แต่ห้ามดัดแปลง

สัญญาอนุญาตนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์สงวนสิทธิห้ามดัดแปลง
งานต้นฉบับเดิม



สัญญาอนุญาตนี้ เป็นแบบที่เปิดให้มีการแบ่งปันไม่มาก 
ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์สงวนสิทธิการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า

Attribution – Noncommercial

ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 
แต่ห้ามใช้เพื่อการค้า



สัญญาอนุญาตนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์สงวนสิทธิการใช้งาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า

Attribution – Non commercial - Share alike

ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา
แต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่
งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิด
เดียวกัน



สัญญาอนุญาตนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์สงวนสิทธิห้ามดัดแปลง
และใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์การค้าในงานต้นฉบับ

ทีม่า http://www.bloggang.com/

Attribution – Non commercial - Noderivs

ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้าม
ดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า

http://www.bloggang.com/
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ตัวอย่าง Creative Commons 
(ภาครัฐ)

http://www.bloggang.com/
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ตัวอย่าง Creative 
Commons (ภาคเอกชน)

http://www.bloggang.com/


ที่มา https://pixabay.com/th/

ภาพจาก pixabay



ที่มา https://pixabay.com/th/



ที่มา https://pixabay.com/th/
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ภาพจาก Flaticon
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เงื่อนไขการใช้งาน



เงื่อนไขการใช้งาน

�ì�
���ö���ðhttps://www.flaticon.com/



สิทธิของผู้สร้างสรรค์

• แสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์
• ห้ามมิให้ บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือท าโดยประการ

อื่นแก่งาน จนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณ
ของผู้สร้างสรรค์

สิทธิทางศีลธรรม



ที่มา https://pantip.com/topic/39503825/

ตัวอย่างการแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์

https://mgronline.com/drama/


ที่มา https://pantip.com/topic/39503825/

ตัวอย่างการแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์

https://mgronline.com/drama/


ที่มาhttps://sport.trueid.net/

โลโก้หรือชื่อผู้ถ่ายทอดสัญญาณ



ที่มา https://hilight.kapook.com/view/133161

Fanfiction เพชรพระอุมา

https://hilight.kapook.com/view/133161
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• ไม่ต้องจดทะเบียน
• ไม่สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้
• เมื่อหมดอายุการคุ้มครอง งานจะเป็นของสาธารณะ
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• ได้รับความคุ้มครองทั งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีเป็น
ภาคีอนุสัญญากรุงเบิร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรม
และศิลปกรรม จ านวน 176 ประเทศ

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ (ต่อ)



การคุ้มครองลิขสิทธิ์ (ต่อ)

• ได้รับความคุ้มครองในประเทศที่เป็นภาคีว่าด้วยความ
ตกลงด้วยสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า 
(TRIPs) จ านวน 164 ประเทศ 



การคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

• การคุ้มครองโดยอัตโนมัติ (automatic protection)
• การคุ้มครองขั้นต่ า (minimum protection)
• การคุ้มครองโดยอิสระ (independence protection

หลักส าคัญ



อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั่วไป
�ï��Ù�Ù�ú�í�ø�ø�ö�é�� �î�	�ê�	�ï��Ù�Ù�ú

ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี 50 ปี  หลังจากสร้างสรรค์หรือ
โฆษณาครั งแรก

กรณีมีการสร้างสรรค์ร่วมกัน ตลอด
อายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม + 50ปี



การนับอายุความคุ้มครองงานเฉพาะอย่าง
• งานภาพถ่าย งานสิ่งบันทึกเสียง งานโสตทัศนวัสดุ งานแพร่เสียงแพร่

ภาพ งานภาพยนตร์ คุ้มครอง 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งาน หรือกรณี
มีการโฆษณาในระหว่าง 50 ปีจะได้รับความคุ้มครอง 50 ปี นับแต่
โฆษณาครั งแรก

• งานศิลปะประยุกต์ คุ้มครอง 25 ปี นับแต่การสร้างงานขึ นหรือกรณี
มีการโฆษณาในระหว่าง 25 ปีจะได้รับความคุ้มครอง 25 ปี นับแต่
โฆษณาครั งแรก 



• งานลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการจ้างหรือการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ จะ
มีอายุความคุ้มครอง 50 ปีนับแต่สร้างงานนั นขึ นหรือกรณี
มีการโฆษณาในระหว่าง 50 ปี จะได้รับความคุ้มครอง 50 ปี 
นับแต่โฆษณาครั งแรก 

การนับอายุความคุ้มครองงานเฉพาะอย่าง (ต่อ)



การละเมิดลิขสิทธิ์
ละเมิดขั้นต้น กระท าแก่งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

• ท าซ้ า ดัดแปลง
• เผยแพร่ต่อสาธารณชน
• ให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ่งบันทึกเสียง

โสตทัศนวัสดุ และภาพยนตร์



ละเมิดขั้นรอง การกระท าแก่งานเพื่อหาก าไร โดยผู้กระท ารู้              
หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานนั้นเป็นงานละเมิด

• ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ฯลฯ
• เผยแพร่ต่อสาธารณชน
• แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 
• น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

การละเมิดลิขสิทธิ์ (ต่อ)



การ copy ลงเว็บไซต์ หรือ ใส่แผ่น CD

ที่มาของภาพ : http://hitech.sanook.com/1388746/ และ http://xn--12cm2bd2avsoby3kuhgl.com/

http://hitech.sanook.com/1388746/
http://โปรแกรมตัดเพลง.com/


การตัดต่อคลิปวิดีโอและเผยแพร่ในโลกออนไลน์

ที่มาของภาพ :  http://software.thaiware.com/1 http://www.ineedtoknow.org

http://software.thaiware.com/1
http://www.ineedtoknow.org/


บทก าหนดโทษ
ละเมิดขั้นต้น 

* กระท าเพื่อการค้า จ าคุก 3 เดือน - 2 ปี 
หรือปรับ 50,000 - 400,000 บาท 
หรือทั งจ าทั งปรับ

ละเมิดขั้นรอง

* ท าซ  า ดัดแปลงเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ให้เช่า ปรับ 20,000 -
200,000 บาท

* กระท าเพื่อการค้า จ าคุก 6 เดือน - 4 ปี 
หรือปรับ 100,000 บาท - 800,000 บาท 
หรือทั งจ าทั งปรับ

* รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานท าขึ นโดย
ละเมิดลิขสิทธิ์ กระท าเพื่อหาก าไร โดยขาย 
ให้เช่าเผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่าย 
น าเข้าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรปรับ 
10,000 - 100,000 บาท



การแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์เป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้ว
เนื่องจากเดิมนั นผู้ที่เข้าไปแอบบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์โดยอ้างว่า 
การบันทึกภาพยนตร์ดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ส่วนตัวซึ่งเป็นข้อยกเว้นในเรื่อง
ละเมิดลิขสิทธิ์ (Fair Use) ซึ่งจะไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นดังกล่าวได้แล้ว 
มาตรา 28/1 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แก้ไขฉบับที่ 3
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• การแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์ถือเป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

• ผู้ที่เข้าไปแอบบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์โดยอ้างว่า การบันทึกภาพยนตร์
ดังกล่าวเพื่อน าไปใช้ส่วนตัวซึ่งเป็นข้อยกเว้นในเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ (Fair Use) 

• ขณะนี จะไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นดังกล่าวได้ มาตรา 28/1 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 
พ.ศ.2537 แก้ไขฉบับที่ 3



บทก าหนดโทษ
ของการแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์

▪ โทษจ าคุกหกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงแปดแสนบาท
หรือทั้งจ าและปรับ

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/


ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (Fair use)

หลักเกณฑ์ของข้อยกเว้น

• ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์

• ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันขอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร



- วิจัยหรือศึกษา ไม่ใช่เพื่อหาก าไร
- ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลในครอบครัว หรือญาติสนิท
- ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในงานนั้น 
- เสนอรายงานข่าวสื่อสารมวลชน โดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในงานนั้น 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ต่อ)

กรณีเฉพาะ



มาตรา32(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะน าผลงานโดย
มีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสทิธิ์ในงานนั้น 

ท่ีมา: https://www.rottentomatoes.com/

https://www.rottentomatoes.com/


มาตรา32(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึง
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 

�ì�
���ö��https://www.sanook.com/

https://www.sanook.com/


มาตรา32(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึง
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 

ที่มา http://www.amarintv.com/news/news-7448/165699/

ที่มาของข่าว

http://www.amarintv.com/news/news-7448/165699/


- ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง ท าให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย
- ท าซ้ า ดัดแปลง น าออกแสดง ท าให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อใช้สอน
ไม่หาก าไร

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ต่อ)
กรณีเฉพาะ



- ท าซ้ า ดัดแปลงบางส่วนของงาน ตัดทอนหรือท าบทสรุปโดยผู้สอน
หรือสถาบันการศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียน
หรือในสถาบันการศึกษาโดยไม่หาก าไร ฯลฯ

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ต่อ)

กรณีเฉพาะ



- เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในข้อสอบ ฯลฯ

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ต่อ)

กรณีเฉพาะ



ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ(์แก้ไขฉบับที่ 3)
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558

* กรณีท าซ้ าหรือดัดแปลงเพื่อประโยชน์คนพิการ

คนพิการ
(ก าหนดกฎกระทรวง)

จ าเป็น
(ไม่หาก าไร)

รูปแบบท าซ้ า ดัดแปลง
องค์กรผู้จัดท า

(ประกาศรัฐมนตรี)

ต้องไม่ขัด แสวงหาประโยชน์ และไม่กระทบสิทธิ เจ้าของลิขสิทธ์ด้วยนะ...!

* พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จะมีผลบังคับใช้ 11 มีนาคม 2562



ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพือ่ประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลขิสิทธิ์ได้

รายช่ือองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ
• สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
• มูลนิธิคนตาบอดไทย
• มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
• มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
• มูลนิธิคอลฟลิด์เพื่อคนตาบอด ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี
• วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
• สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (Disability Support Services Center)



รายช่ือองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับ (ต่อ)
• สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
• สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
• มูลนิธิออทิสติกไทย
• สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
• ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
• ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา (Disability Support Services Center)
• กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพือ่ประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลขิสิทธิ์ได้
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มีการเพิ่มข้อยกเว้นในการละเมิดลิขสิทธิ์จากเดิม 2 กรณี

1. การขายงานลิขสิทธิ์หรือส าเนางาน (ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย) ไม่ละเมิด

จิตรกร

พิมพ์

ขายส าเนา

ขายต้นฉบับ/ส าเนาต้นฉบับ

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/
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2. กรณีการท าซ  าชั่วคราวในระบบคอมพิวเตอร์

ผูใ้ช้งาน

internet
computer

Computer จะต้องเก็บภาพ
ดังกล่าวไว้ในหน่วยความจ าจึง
สามารถเรียกดูภาพดังกล่าวได้

เปิดดูผ่าน
computer

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/
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จากการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านระบบคอมมาตรการที่มีขึ้นเพื่อปกป้องเจ้าของลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์

Google, Yahoo, 
Youtube, 

Facebook, true, 
TOT ฯลฯ

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/
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• มีหลักฐานว่ามีการละเมิด
• ยื่นค าร้องต่อศาล

• ไต่สวนค าร้อง
• มีเหตุจ าเป็น
• สั่ง ISP น างานละเมิดออก

จากระบบตามก าหนดเวลา

���î�����Ü���î�ì�
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เงื่อนไข

• ไม่ใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม สั่งการ
•ท าตามค าสั่งศาลแล้ว ไม่ต้องรับผิดเก่ียวกับการละเมิดก่อนศาลสั่ง
• ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายหลังท าตามค าสั่งศาล

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/
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การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจาก
งานอันมีลิขสิทธิ์ จะต้องมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั น

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

http://www.flaticon.com/
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-ภาพวาด
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https://www.gotoknow.org/posts/372209

ภาพวาด อ.เฉลิมชัย โฆษิตพพิฒัน์



- ดนตรีกรรม
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https://www.siamzone.com/music/

แว่นใหญ่ – เพลง เจ็บจนพอ 



ที่มา:https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/


• ส าหรับบรรณารักษ์ : ท าซ  าโดยไม่หาก าไร
• ท าซ  า เพื่อใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอื่น
• ท าซ  าบางตอนตามสมควร ให้แก่ผู้อื่นเพื่อการวิจัยหรือการศึกษา
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การน างานงานนาฏกรรม หรือ ดนตรีกรรม ออกแสดงเพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสม โดยมิได้จัดท าขึ นหรือเพื่อหาก าไร 
และมิได้จัดเก็บค่าเข้าชมไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมและ
นักแสดงไม่ได้รับค่าตอบแทนไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องเป็น
การจัดโดยสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศล 
การศึกษา ศาสนา สังคมสงเคราะห์
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http://www.allthaievent.com/event/27011/

http://www.allthaievent.com/event/27011/


http://www.allthaievent.com/event/21880/

http://www.allthaievent.com/event/21880/


การวาดเขียน เขียนระบายสี ก่อสร้าง แกะลายเส้น ปั้น แกะสลัก 
พิมพ์ภาพ ถ่ายภาพ ถ่ายภาพยนตร์ แพร่ภาพ หรือการกระท าใด ๆ 
ท านองเดียวกัน ซึ่งศิลปกรรมอันตั งเปิดเผยประจ าอยู่ในที่สาธารณะ 
�î���Ö�Ý���Ö�Ü���î�ÿ�ë���ð�f�ê�÷�Ö�ø�ø�ö

�×�a���÷�Ö���ü�a�î�Ö���ø�ú�����ö�	�é�ú�	�×�ÿ�	�ì�í�	���ð�	�ê�`���




�ø���ð�ð�f�j�î�ð�î���ê���ÿ�ö���î�ð�Ö��î���î �	�Ý�`�����à�ö�
�ð���é�
�ê���î�`�ü�÷SEAL
�ì�
�����ÿ�
�÷�ß�
�ü�	�ê�×�è�����×�a�����ð�ß�`�ü�÷�����ú�����ì�
�ö�ô��ê�ï���ú
���ö���ð�[�������Ù���é���ö�
�ð���� �Ù�î�ð�õ���÷���î�ë���������ú�ü�Ü

ที่มา:http://komachijp.com/hokkaido/12564
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การวาดเขียน เขียนระบายสี แกะลายเส้น ปั้น แกะสลัก พิมพ์ภาพ 
ถ่ายภาพ ถ่ายภาพยนตร์หรือการแพร่ภาพ ซึ่งงานสถาปัตยกรรม
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http://www.bloggang.com/
http://3.bp.blogspot.com/
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ทีม่า https://blog.airpaz.com
https://sites.google.com/site/sonthayakrawpradishmark/kar-dein-thang-mayang-phra-tahnak-dxy-tung-laea-swn-mae-fa-hlwng

https://blog.airpaz.com/
https://sites.google.com/site/sonthayakrawpradishmark/kar-dein-thang-mayang-phra-tahnak-dxy-tung-laea-swn-mae-fa-hlwng


การถ่ายภาพหรือถ่ายภาพยนตร์หรือแพร่ภาพ ซึ่งงานใด ๆ อันมี
ศิลปกรรมรวมอยู่เป็นส่วนประกอบด้วย ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ในงานศิลปกรรม
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หากงานภาพยนตร์หมดอายุความคุ้มครองแล้ว การน างาน
ภาพยนตร์มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียง 
หรืองานที่น ามาจัดท าภาพยนตร์นั น 
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RMI (Right Management Information )

หมายถึง ข้อมูลที่บอกถึงตัวผู้สรา้งสรรค์งาน นักแสดง การแสดง เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งาน รหัส หรือตัวเลขที่ใช้แทนข้อมลู
ดังกล่าว ต้องติดอยู่หรือปรากฎอยู่ที่งาน
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RMI �	Right management Information�

หมายถึง ข้อมูลที่บอกถึงตัวผู้สร้างสรรค์ งาน นักแสดง การแสดง 

เจ้าของลิขสิทธิ์ ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งาน รหัสหรือตัวเลขที่ใช้
แทนข้อมูล ข้อมูล ดังกล่าวต้องติดอยู่หรือปรากฏอยู่ที่งาน

RMI
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https://www.amarinbooks.com/shop

ชื่อผู้เขียน
นามแฝง

ข้อมูลบริหารสิทธิ



http://www.candidebooks.com/product/

ชื่อผู้เขียน
นามแฝง

ข้อมูลบริหารสิทธิ
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https://readery.co/9786168166000
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ชื่อผู้เขียน
นามแฝง

ข้อมูลบริหารสิทธิ
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กรณีดังกล่าวนี  การเปลี่ยนชื่อศิลปินเป็นผู้วาดภาพ

ดังกล่าว โดยท าให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นผู้วาดภาพ 
เป็นความผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิ และหากได้น า
ภาพดังกล่าวไปเผยแพร่ก็จะมีความผิดอีกประการหนึ่งด้วย

ซึ่งจะมีโทษปรับหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และหาก
เป็นการท าเพื่อการค้าจะมีโทษจ าคกุตั งแต่สามเดือนถึงสองปี 
หรือปรับตั งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทหรือทั งจ าทั งปรับ

ต้องเปลี่ยนชื่อ
เป็นของเรา

เปลี่ยนชื่อแล้ว
น าภาพไปขาย



การลบหรือเปลี่ยนแปลง
โดยเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การลบหรือเปลี่ยนแปลง

โดยสถาบันการศึกษา 
(ต้องไม่หาก าไร)

การเผยแพร่งานที่มีการลบหรือ
เปลี่ยนแปลงโดยสถาบันการศึกษา 

(ไม่แสวงหาก าไร)
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Technological Protection Measures �	TPM�

เทคโนโลยีทีอ่อกแบบมาเพื่อป้องกันการท าซ  า หรือควบคุมการเข้าถึง

งานอันมีลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
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�Ö���ø���ú�ï���ú�
���÷�Ü�ð�	Circumvention�

การกระท าใดๆ ที่ท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีไรผ้ล เช่น การแก้รหัส

ป้องกันการเพื่อเข้าอ่านข้อมูลทางเว็บไซต์



โทษของการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี จะปรับตั งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และหากเป็นการกระท า
เพื่อการค้าจะมีโทษจ าคุกตั งแต่สามเดือนถึงสองปี ปรับตั งแต่
ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทหรือทั งจ าทั งปรับ
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• กระท ากับงานลิขสิทธิ์ที่ได้รับการยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
• เพื่อวิเคราะห์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งานกับโปรแกรมอื่น
• เพื่อศึกษาวิจัย และหาขอ้บอพรอ่งของเทคโนโลยีการเข้ารหัสโดยชอบด้วย

กฎหมายและใช้ความพยายามสุจริตในการขออนุญาตแล้ว
• ทดสอบระบบ ตรวจสอบ แก้ไขระบบความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 

โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
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• ระงับการท างานของระบบป้องกันในส่วนที่เป็นการรวบรวมหรือกระจาย
ข้อมูลส่วนบุคคล ในการเข้าถึงงานลิขสิทธิ์และไม่กระทบการเข้าถึงงานของ
บุคคลอื่น

• การกระท าโดยเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เพื่อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
• การกระท าโดยสถาบันการศึกษา ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ องค์กร

แพร่เสียงแพร่ภาพสาธารณะ หากเข้าถึงงานโดยวิธีอื่นไม่ได้ และต้องไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อหาก าไร
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• กรณีที่ท่านได้สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใด ท่านควรเก็บ
หลักฐานในการสร้างสรรค์ผลงานของท่านไว้ อาทิ แบบร่าง ภาพถ่าย ฯลฯ

• ระบุชื่อผู้สร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ วันเดือนปีที่สร้างสรรค์ ไว้ที่ผลงานของท่าน
(ข้อมูลบริหารสิทธิ)

• ระบุเงื่อนไขการใช้งานให้ชัดเจน (ใช้เพื่อส่วนตัวหรือใช้ในเชิงพาณิชย์)
• การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ควรท าเป็นลายลักอักษรเพื่อป้องกันผู้ที่ได้รับอนุญาต

ใช้งานเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต
• หากน างานเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ควรต้องมีการป้องกันการเข้าถึงงานลิขสิทธิ์

ทีเ่หมาะสม(มาตรการทางเทคโนโลยี)

�Ö���ø�ð�\���Ü�Ö���î�ö�	�����a�ñ���a�������î�ú�����ö�	�é�ú�	�×�ÿ�	�ì�í�	��



�×�a���Ù�ü�ø�ø���ü���Ü���î�Ö���ø���ß�a�Ü���î�ú�	�×�ÿ�	�ì�í�	���×���Ü�ñ���a�������î

• ควรตรวจสอบในเบื องต้นว่างานลิขสิทธิ์เป็นของผู้ใด มีเงื่อนไขการใช้งานอย่างไร 
(ใช้เพื่อการเรียนการสอนหรือเพื่อเชิงพาณิชย์) 

• ควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนน างานลิขสิทธิ์มาใช้งานทุกครั ง
• ในการใช้งานลิขสิทธิ์เชิงพาณิชย์ซึ่งท่านอาจใช้งาน creative common 

- ท่านควรศึกษารูปแบบการใช้งาน creative common ว่า
สามารถใช้งานได้เพียงใด 



ธุรกิจแฟรนไชส์



• ธุ รกิ จแฟรนไชส์  เป็นรูปแบบในการประกอบธุ รกิ จส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายกิจการทั งในฐานะผู้ขาย (Franchisee) 
หรือผู้ซื อ (Franchisor) รวมถึงผู้ต้องการเริ่มต้นประกอบการ หรือ
ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพ

ธุรกิจแฟรนไชส ์(Franchise) 
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1. จะต้องมีทั งผู้ซื อและผู้ขายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย ซึ่งมีการตกลงร่วมในการ
ท าธุรกิจร่วมกัน�ì�����Ü�ö�
�ÿ���â�â�����ú�����ö�`�ö�
�ÿ���â�â��
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���ß�a���Ù�ø�������Ü���ö���÷�Ö���ø�Ù�a�����é�
�÷�ü�Ö���î�ðระบบการจัดการธุรกิจอาจจะเป็นเครื่องมือ หรือสูตรที่คิดค้น
ขึ นมาเอง ในการผลิตสินค้า หรือบริการ โดยมีมาตรฐานที่อยู่ในตราสินค้า Brand เดียวกัน

3. ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 อย่าง คือ �Ù�`�����ø�Ö���×�a�����î�Ö���ø���ß�a���Ù�ø�������Ü���ö���÷�Ö���ø�Ù�a���ð
(Franchise Fee) ���ú���Ù�`���ê���ï���ì�î�ñ�ú�é�������î�	�î�Ö���ø�ð�	Royalty Fee�
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• Concept Model (�õ���ó�ú���Ö�þ�è�d���ï�ø�î�é�d�


• System Model (�ö���ê�ø�å���î���ú���ð�ø���ÿ�	�ì�í�	�õ���ó�


• Profit Model (�ø���÷���é�a�ð�ñ�ú�Ö�������ø�
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Concept Model (�õ���ó�ú���Ö�þ�è�d���ï�ø�î�é�d�


• สามารถสร้างความจดจ าใหก้ับผู้คนที่เดินผ่านไปมา 
หรือเคยใช้บริการได้เป็นอย่างดี

Icon made by DinosoftLabs from www.flaticon.com

https://www.flaticon.com/authors/dinosoftlabs
http://www.flaticon.com/


• คุณภาพการผลิตและการบริการที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกคา้ 
เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการครั งแรกต้องกลับมาซื อซ  าอีก

System Model (�ö���ê�ø�å���î���ú���ð�ø���ÿ�	�ì�í�	�õ���ó�
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• แสดงให้ผู้สนใจซื อแฟรนไชส์ได้เห็นว่า ร้านค้านี มียอดขาย และ
รายได้เข้ามาในร้านสม่ าเสมอ หรือเพิ่มขึ นต่อเนื่องหรือไม่
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• การระบุรายการของเครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา
ทั งหมดในสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรรมสิทธิ์ 
และข้อก าหนดส าคัญระหว่างเจ้าของสิทธิ์ กับผู้รับสิทธิ์
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• การขายแฟรนไชส์ คือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่างๆ ซึ่งก่อนที่จะท าสัญญา
เรื่องแฟรนไชส์ต้องมีสิทธิ์หรือทรัพยส์ินที่จะต้องให้แก่ผู้ซื อแฟรนไชส์
ไปด้วย เช่น

���Ù�ø�������Ü���ö���÷�Ö���ø�Ù�a���ðเป็นสิ่งที่ต้องมีข้อผูกพันในสัญญาว่าจะต้องอนุญาต
ให้ผู้ซื อแฟรนไชส์ใช้เครื่องหมายตามข้อก าหนด
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Licensing คือสิทธิประโยชน์ที่ใช้ในทางการค้า เช่นเครื่องหมายการค้า 

ข้อมูลการค้า ที่ใช้เพื่อด าเนินธุรกิจนั น ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องพูดถึง และอนุญาต
ให้ใช้ Licensing

�ñ�ú�	�ê�õ���è�æ�dอาจจะมีสินค้าที่ให้ผู้ซื อเป็นผู้แทนจ าหน่ายด้วย ก็เป็นสิทธิ
อีกอย่างหนึ่งทีต่้องพูดไว้ในสัญญาว่าจะใหแ้ฟรนไชส์ซีเป็นตัวแทนขายสินค้า
ตามข้อตกลง
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- เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งท่ี
กฎหมายให้ความคุ้มครองทันทีที่ได้เริ่มท าขึ น 
โดยเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

- มีทรัพย์สินทางปัญญา คือ เครื่องหมาย
การค้า หรือเครื่องหมายบริการ และมีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบระบบธุรกิจ 
โดยมีมาตรฐานที่อยู่ในตราสินค้า Brand 
เดียวกัน
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- รูปแบบของการแสดงออกซึ่งความคิดให้
เกิดผลงานอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่กฎหมาย
ก าหนด

- เป็นรูปแบบในการประกอบธุรกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการท่ีต้องการขยายกิจการทั งใน
ฐานะผู้ขาย หรือผู้ซื อตลอดจนส าหรับบุคคล
ที่ต้องการเริ่มต้นประกอบการ
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- เป็นการสร้างสรรค์โดยใช้ความพยายาม 
และสติปัญญาในระดับหนึ่ง ก็ได้รับความ
คุ้มครองตามกฎมายแล้ว

- องค์ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ต้องมีทั งผู้ซื อ 
และผู้ขายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย 
ซึ่งมีการตกลงท าธุรกิจร่วมกัน
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- สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญานั นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
อาจไม่จ าต้องจ่ายค่าตอบแทนก็ได้ขึ นอยู่
กับการตกลงกันของคู่สัญญา

- สัญญาแฟรนไชส์ การให้ใช้สิทธิในเครื่องหมาย
การค้าหรือบริการ และสิทธิบัตร เนื่องจาก
หากแฟรนไชส์ซอร์ประสงค์ที่จะให้แฟรนไชส์ซี
สามารถใช้เครื่องการการค้าหรือบริการ หรือ
สิทธิบัตรของตนก็จะต้องมีการจดทะเบียนสัญญา  
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ที่มา https://news.sanook.com/5350402/ และ http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/791981
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