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ลิขสิทธ์ิกบัการเขียนหนังสือ/ต ารา 
: เรื่องส าคญัท่ีผูส้ร้างสรรคต้์องรู้

ดร.ผอ่งศรี เวสารชั
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ
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แนวทางปฏิบัตกิ่อนด าเนินงานวิจัย (หน้า 27-30)

แนวทางปฏิบัตหิลังการด าเนินงานวิจัย (หน้า 34-37)
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(หนา้ 67)



ทรพัยส์นิ (ผลงาน) ทีเ่กดิหรอืสรา้งสรรคจ์ากการใชส้มอง (ปัญญา) 
ของมนุษย ์เป็นทรพัยท์ีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้(Intangible Property) 



ทรพัยสิ์นทางปัญญา
Intellectual Property

ลิขสิทธ์ิ
Copyright

ทรพัยสิ์นอตุสาหกรรม
Industrial Property



ลิขสิทธ์ิ (Copyright)

1.งานวรรณกรรม Literary Work

2.งานนาฏกรรม Dramatic Work

3.งานศลิปกรรม Artistic Work

4.งานดนตรกีรรม Musical Work

7.งานโสตทศันวสัดุ Audio-Visual Work
6.งานภาพยนตร ์Cinematography Work

5.งานสิง่บนัทกึเสยีง  Sound Recording Work

8.งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ Sound and Video Broadcasting Work

9.งานอื่นใดอนัเป็นงานในแผนกวรรณคด ีแผนกวทิยาศาสตร ์หรอืแผนก
ศลิปะ Any Other Work in the Literary, Scientific or Artistic Domain



7.ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
Geographical Indication

ทรัพยสิ์นอุตสาหกรรม
Industrial Property

1.สิทธิบตัร 
Patent

2.อนุสิทธิบตัร  
Petty Patent

3.เคร่ืองหมายการคา้
Trademark

4.คุม้ครองพนัธ์ุพืช
Plant Varieties Protection

5.แบบผงัภูมิของวงจรรวม
Integrated Circuit

6.ความลบัทางการคา้  
Trade Secret



พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2558
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2558
ฉบบัท่ี 4 พ.ศ.2561

9

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.workingatmcmaster.ca/med/photo/zoom/sharp-pencils-1--10.JPG&imgrefurl=http://www.workingatmcmaster.ca/gallery/gallery.php%3Fphoto%3D210&h=427&w=460&sz=95&hl=th&start=29&tbnid=RNdwgMyExpc9RM:&tbnh=119&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dpencils%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26sa%3DN
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1. เป็นความคดิรเิริม่ของตนเอง (Original Work)

2. เป็นงานทีม่รีปูรา่งปรากฏ (Expression of Idea)

3. เป็นงานทีก่ฎหมายก าหนด (9 สาขา)

4. เป็นงานทีไ่มข่ดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน

ลขิสทิธิ ์

ไมค่ านึงถงึคุณคา่หรอืคุณภาพของผลงาน แต่จะตอ้งใชค้วามพยายามในการสรา้งสรรคใ์นระดบัหนึ่ง

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.parkwayav.com/images/nicebluemicweb.jpg&imgrefurl=http://www.parkwayav.com/&h=367&w=416&sz=23&hl=th&start=3&um=1&tbnid=jz6PTbNawgByKM:&tbnh=110&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Daudio%2Bvisual%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dth
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://i34.photobucket.com/albums/d144/violareid/ink20pen20writing.jpg&imgrefurl=http://grantwritingfoundationlevel.eventbrite.com/&usg=__DQLZf6Ca-99olyZaFAPzIfAKu54=&h=428&w=600&sz=25&hl=th&start=33&um=1&tbnid=pbe_cUMRHQpF3M:&tbnh=96&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dwriting%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN
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1. งานวรรณกรรม

หนงัสอื สิง่พมิพ ์สิง่เขยีน ปาฐกถา เทศนา สุนทรพจน์ 
และ

ลขิสทิธิ ์

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
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2. งานนาฏกรรม

การร า การเตน้ การแสดงโดยวธิใีบ ้การท าท่าหรอืการ
แสดงทีป่ระกอบขึน้เป็นเรือ่งราว                                 
เป็นการแสดงใหป้รากฏ ไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารบนัทกึไว้

ลขิสทิธิ ์



3. งานศิลปกรรม  (7 สาขา)

3.1 งานจติรกรรม การวาดเขยีน ระบายสดีว้ยสแีละสิง่อื่นๆ

3.2 งานประตมิากรรม งานแกะสลกั งานปัน้ งานหล่อ

3.3 งานภาพพมิพ ์รวมถงึแมพ่มิพท์ีใ่ชใ้นการพมิพ์

3.4 งานสถาปัตยกรรม ออกแบบอาคาร ตกแต่งภายในภายนอกอาคาร   

รวมถงึแบบอาคารจ าลอง

3.5 งานภาพถ่าย ภาพนิ่ง ดว้ยกลอ้งบนัทกึภาพ

3.6 งานภาพประกอบ แผนที ่โครงสรา้งของสิง่ของ ภาพรา่ง ภาพสามมติิ

3.7  งานศลิปประยุกต ์เป็นการน างานตามขอ้ 3.1 - 3.6

อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรอืหลายอยา่งรวมกนั
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ลขิสทิธิ ์



4. งานดนตรีกรรม 

เพลง โน้ตเพลง การเรยีบเรยีงเสยีงประสาน

ลขิสทิธิ ์
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5.  งานสิง่บนัทกึเสยีง

การบนัทกึเสยีงลงในวสัดุ

ลขิสทิธิ ์
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6.  งานภาพยนตร์

การฉายภาพต่อเนื่องและเสยีงประกอบภาพยนตร์

ลขิสทิธิ ์
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7. งานโสตทศันวสัดุ

การบนัทกึเสยีงและภาพ

ลขิสทิธิ ์
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8.  งานแพรเ่สยีงแพรภ่าพ

งานโทรทศัน์ งานวทิยกุระจายเสยีง เคเบิล้ทวี ี

ลขิสทิธิ ์
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9.  งานอื่นใดในแผนกวรรณคด ีแผนก
วทิยาศาสตร ์และแผนกศลิปะ

กฎหมายบญัญตัไิวก้วา้งๆ เพือ่
รองรบังานสรา้งสรรคใ์นอนาคต หรอื
งานสรา้งสรรคบ์างอยา่งทีไ่มส่ามารถ
จดัไวใ้นงานประเภทใดประเภทหนึ่ง
โดยชดัแจง้ได ้ไมว่า่จะแสดงออกดว้ย
รปูแบบหรอืวธิใีด    

ลขิสทิธิ ์
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ส้มหยดุ
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งานอนัมลีขิสทิธิจ์ะไดร้บัความคุม้ครองในทนัที
ทีไ่ดส้รา้งสรรคง์านนัน้ใหเ้ป็นทีป่รากฏ 

ลขิสทิธิ ์

ไมต่อ้งจดทะเบยีน
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ขอบเขตอ านาจการไดรั้บความคุม้ครอง

การเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิตามกฎหมายไทย กจ็ะเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ
ทัว่โลกในงานของตนเองดว้ยทนัที
งานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นในประเทศสมาชิกกรุงเบิร์น 

(179 Contracting Parties of Berne Convention) กจ็ะไดค้วาม
คุม้ครองตามกฎหมายไทยเช่นกนั) 
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อายกุารคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิ

➢ ผูส้ร้างสรรคค์นเดียว คุม้ครองตลอดอายขุอง
ผูส้ร้างสรรค ์และคุม้ครองต่อไปอีก 50 ปีนบัตั้งแต่
ผูส้ร้างสรรคถึ์งแก่ความตาย    

สร้างสรรค์
เสร็จ+ท าให้
ปรากฏ

ผูส้ร้างสรรค์
ถึงแก่กรรม

19 พ.ค.2510

งานสร้างสรรค์
ตกเป็นของ
สาธารณะ

1 ม.ค.2561

+ 50 ปี



อายกุารคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิ

➢ ผูส้ร้างสรรคห์ลายคน คุม้ครองตลอดอายขุองผูส้ร้างสรรค ์
และคุม้ครองต่อไปอีก 50 ปีนบัตั้งแต่ผูส้ร้างสรรคร่์วมคน
สุดทา้ยถึงแก่ความตาย
➢ ผูส้ร้างสรรคเ์ป็นนิติบุคคล คุม้ครอง 50 ปีนบัตั้งแต่ได้
สร้างสรรคข้ึ์น หรือนบัแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก
➢ ลิขสิทธ์ิในงานท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นตามค าสัง่หรือในความ
ควบคุมของรัฐ ใหมี้อาย ุ50 ปีนบัตั้งแต่ไดส้ร้างสรรคข้ึ์น หรือ
นบัแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก
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➢ ลิขสิทธ์ิในงานภาพถ่าย โสตทศันวสัดุ ภาพยนตร์ ส่ิงบนัทึกเสียง 
หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ใหมี้อาย ุ50 ปีนบัตั้งแต่ไดส้ร้างสรรคข้ึ์น 
หรือนบัแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก
➢ ลิขสิทธ์ิในงานศิลปประยกุต ์ใหมี้อาย ุ25 ปีนบัตั้งแต่ได้
สร้างสรรคข้ึ์น หรือนบัแต่ไดมี้การโฆษณาเป็นคร้ังแรก

อายกุารคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิ
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อายกุารคุม้ครองงานอนัมีลิขสิทธ์ิ

เม่ืออายแุห่งการคุม้ครอง    
งานอนัมีลิขสิทธ์ิส้ินสุดลง

งานสร้างสรรคน์ั้นจะตก
เป็นของสาธารณะ 
(Public Domain)
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➢ ลขิสทิธิใ์นงานทีส่รา้งสรรคข์ึน้เอง
ผูส้รา้งสรรค์

➢ ลขิสทิธิใ์นทางการทีจ่า้ง (จา้งแรงงาน)
พนกังานหรอืลกูจา้งเป็นผูม้สีทิธใินงานทีส่รา้งสรรคน์ัน้

➢ ลขิสทิธิท์ีเ่กดิจากการจา้งท าของ
ผูว้า่จา้งเป็นผูม้สีทิธิใ์นงานสรา้งสรรคน์ัน้

➢ ลขิสทิธิใ์นงานโดยการจา้งหรอืตามค าสัง่หรอืในความควบคมุของรฐั
รฐัเป็นผูม้สีทิธิใ์นงานสรา้งสรรคน์ัน้

เวน้แต่จะตกลง
กนัเป็นอยา่งอื่น

เจา้ของงานอนัมลีขิสทิธิ ์



สิทธิของเจ้าของลิขสิทธ์ิ

•ท าซ ้า ดดัแปลง
• เผยแพรต่่อสาธารณชน
• ใหเ้ชา่ตน้ฉบบั หรอืส าเนางานโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โสตทศันวสัดุ
ภาพยนตร ์และสิง่บนัทกึเสยีง (ไมร่วมการใหเ้ชา่หนงัสอื เพราะตอ้งการให้
เผยแพรค่วามรูสู้ส่งัคม)
• ใหป้ระโยชน์อนัเกดิจากลขิสทิธิแ์ก่ผูอ้ื่น
•อนุญาตใหผู้อ้ื่นใชส้ทิธิ
• โอนสทิธขิองตนทัง้หมดหรอืบางสว่น  (เชน่ การก าหนดเวลาหรอืใหต้ลอด
อายแุหง่การคุม้ครองสทิธ ิส าหรบัการโอนทีไ่มไ่ดก้ าหนดเวลาใหถ้อืวา่โอน
เป็นเวลา 10 ปี)
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สิทธิของผูส้ร้างสรรค ์(Moral Rights)

ธรรมสทิธิ ์ไมใ่ชล่ขิสทิธิ ์และไมม่ใีนทรพัยส์นิทางปัญญาประเภทอื่น
แมไ้มไ่ดเ้ป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์แต่ผูส้รา้งสรรคจ์ะมสีทิธเิฉพาะตวัและเป็น
สทิธติดิตวัตลอดไป (รวมถงึทายาทของผูส้รา้งสรรค)์ ทีจ่ะมสีทิธฟ้ิองรอ้ง
บงัคบัใชส้ทิธไิดต้ลอดอายแุหง่การคุม้ครองสทิธ ิดงัต่อไปนี้ 
•สทิธทิีจ่ะแสดงตนวา่เป็นผูส้รา้งสรรคง์านดงักลา่ว
•สทิธทิีจ่ะหา้มไมใ่หผู้ร้บัโอนสทิธหิรอืบุคคลอื่นใดบดิเบอืน ตดัทอน 
ดดัแปลง หรอืท าโดยประการอื่นแก่งานสรา้งสรรคน์ัน้จนเกดิความ
เสยีหายต่อชื่อเสยีง หรอืเกยีรตคิณุของผูส้รา้งสรรค์

30

เวน้แต่จะไดต้กลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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➢ เกบ็ตน้ฉบบั ลงวนัที ่            
➢ และลงลายมอืชือ่ก ากบัเอกสาร
➢ พยานบุคคล 

แจง้ขอ้มลูลขิสทิธิ ์
ทีก่องลขิสทิธิ ์
กรมทรพัยส์นิทางปัญญา



กองลขิสทิธิ ์
กรมทรพัยส์นิทางปัญญา
44/100 หมู ่1 ถนนนนทบุร ี1 (สนามบนิน ้า) 
บางกระสอ
อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี11000
โทร : 0-2547-4621-25
www.ipthailand.go.th

หน่วยงานรบัแจ้งข้อมลูลิขสิทธ์ิ

ส ำนักงำนพำณชิย์จังหวดั

https://www.google.co.th/url?url=https://twitter.com/dip_thailand&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwji2I7O4tfOAhXMqY8KHRYRAZoQwW4IFzAB&sig2=JFhYV3yjbVOTRSwjc65Nlw&usg=AFQjCNEcIz2rz1R31pUexdsv4BogTSr6Bg


การดดัแปลง (Adaptation)

•ผูด้ดัแปลงมลีขิสทิธิใ์นงานทีไ่ดด้ดัแปลง 
•แต่ตอ้งไมก่ระทบถงึสทิธขิองเจา้ของ
ลขิสทิธิ ์ ทีม่อียูใ่นงานของผูส้รา้งสรรคเ์ดมิที่
ถกูดดัแปลง 
•งานแปลหนงัสอื
•การน านิยายมาท าเป็นภาพยนตร์
•การแปลงงาน 2 มติเิป็น 3 มติิ
•การเรยีบเรยีงเสยีงประสานเพลงขึน้ใหม่
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การรวบรวมงานอนัมีลิขสิทธ์ิ 
(Compilation / a Composition of Copyright Works)

•การน างานอนัมลีขิสทิธิม์ารวบรวมหรอืประกอบเขา้
กนั โดยไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธิ ์และมกีาร
คดัเลอืกหรอืจดัล าดบั โดยไมไ่ดล้อกเลยีนงานของ
บุคคลอื่น ใหผู้ท้ีไ่ดร้วบรวมหรอืประกอบเขา้กนัมี
ลขิสทิธิใ์นงานนัน้ 
•แต่ตอ้งไมก่ระทบถงึสทิธขิองเจา้ของลขิสทิธิท์ีม่อียู่
ในงานหรอืขอ้มลูของผูส้รา้งสรรคเ์ดมิทีถ่กูน ามา
รวบรวมหรอืประกอบเขา้กนั
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ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3240/2543
การท าป้ายโฆษณาของจ าเลยอนัเป็นการละเมดิลขิสทิธิข์องโจทกเ์ป็นเพยีงการ

โฆษณาใหม้ผีูม้าเทีย่วงานอยธุยามรดกโลก แมจ้ าเลยจะไดผ้ลประโยชน์จากการทีม่ผีูม้า
เทีย่วงานชมพธิคีลอ้งชา้งของจ าเลยกต็ามจ าเลยกม็ไิดน้ าภาพการคลอ้งชา้งในป้าย
โฆษณาไปท าการคา้ขายหาก าไรโดยตรง การกระท าของจ าเลยยงัฟังไมไ่ดว้า่เป็นการ
ละเมดิลขิสทิธิข์องโจทกเ์พือ่การคา้

จ าเลยเป็นผูด้ าเนินการจดัท าป้ายโฆษณาขึน้โดยการถอืเอาภาพ "พธิคีลอ้งชา้ง" ของ
โจทกเ์ป็นตน้แบบจงึเป็นการดดัแปลงงานอนัมลีขิสทิธิข์องโจทกแ์ละน าออกเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากโจทก ์การกระท าของจ าเลยจงึเป็นความผดิฐาน
ละเมดิลขิสทิธิข์องโจทก์ มคีวามผดิตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 
27(1)(2), มาตรา 69 วรรคแรกใหป้รบั 50,000 บาท



ข้อมลูการบริหารสิทธิ (Rights Management Information)

•ขอ้มลูทีบ่่งชีถ้งึผูส้รา้งสรรค ์ งานสรา้งสรรค ์นกัแสดง การแสดง 
เจา้ของลขิสทิธิ ์หรอืระยะเวลาและเงือ่นไขการใชง้านอนัมลีขิสทิธิ ์
ตลอดจนตวัเลขหรอืรหสัแทนขอ้มลูดงักล่าว โดยตดิอยูห่รอืปรากฏ
เกีย่วขอ้งกบังานอนัมลีขิสทิธิห์รอืสิง่บนัทกึการแสดง

36

เพ่ิมโดยพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIblvt2moMgCFZAZjgodoyoIuw&url=http://blogs.virginmedia.com/movies/blogs/100-mindblowing-pixar-easter-eggs&psig=AFQjCNHFmDbQ_90coVuAk97Lcu2YSxsXMw&ust=1443755343017162


การกระท าท่ีไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อมลูการบริหารสิทธิ

(1) การลบหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูการบรหิารสทิธโิดยเจา้พนกังานผูม้อี านาจตามกฎหมาย 
เพือ่บงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย การอนัจ าเป็นในการป้องกนัประเทศ การรกัษา
ความมัน่คงแหง่ชาต ิหรอืวตัถุประสงคอ์ื่นในท านองเดยีวกนั 

(2) การลบหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูการบรหิารสทิธโิดยสถาบนัการศกึษา หอจดหมายเหตุ 
หอ้งสมุด หรอืองคก์รแพรเ่สยีงแพรภ่าพสาธารณะ ทีไ่มไ่ดม้วีตัถุประสงค์เพือ่หาก าไร

(3) การเผยแพรต่่อสาธารณชนซึง่งานหรอืส าเนางานอนัมลีขิสทิธิท์ีม่กีารลบหรอื
เปลีย่นแปลง ขอ้มลูการบรหิารสทิธ ิโดยสถาบนัการศกึษา หอจดหมายเหตุ หอ้งสมุด 
หรอืองคก์รแพรเ่สยีงแพรภ่าพสาธารณะ ทีไ่มไ่ดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่หาก าไร 
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ผลงานท่ีไม่ถือว่ามีลิขสิทธ์ิ

➢ ขา่วประจ าวนั

➢ กฎหมาย

➢ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 

➢ หนงัสอืโตต้อบของหน่วยงานของรฐั                     
หรอืทอ้งถิน่

➢ ค าพพิากษา ค าวนิิจฉยั รายงานทางราชการ

➢ ค าแปลและการรวบรวมสิง่ต่างๆ ขา้งตน้ โดย
สว่นราชการ
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➢ วจิยัหรอืศกึษางานนัน้โดยไมไ่ดแ้สวงหาก าไร

➢ท าซ ้า ดดัแปลง น าออกแสดง หรอืท าใหป้รากฏ                  
ดดัแปลงบางสว่น ตดัทอน สรปุ                                                        
โดยผูส้อนหรอืสถาบนัการศกึษา                                                  
เพือ่ประโยชน์ในการสอน แจกจ่าย                                     
หรอืจ าหน่ายแก่ผูเ้รยีน                                                                  
โดยไมแ่สวงหาก าไร

➢ น างานนัน้มาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ
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➢ ตชิม วจิารณ์ หรอืแนะน า
ผลงาน โดยมกีารรบัรูถ้งึความ
เป็นเจา้ของลขิสทิธิใ์นงานนัน้

➢ เสนอรายงานขา่วทาง
สือ่มวลชน โดยมกีารรบัรูถ้งึ
ความเป็นเจา้ของลขิสทิธิใ์น
งานนัน้

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ
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➢ท าซ ้า ดดัแปลง น าออกแสดง หรอืท าใหป้รากฏเพือ่
ประโยชน์ในการพจิารณาของศาลหรอืเจา้พนกังาน

➢ ใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเอง หรอืเพือ่ประโยชน์ของ      
คนในครอบครวัหรอืญาตสินิท

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ



• การท าซ ้าหรอืดดัแปลงเพือ่ประโยชน์ของคนพกิารทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึงานอนัมี
ลขิสทิธิ ์อนัเน่ืองมาจากความบกพรอ่งทางการเหน็ การไดย้นิ สตปัิญญา หรอืการ
เรยีนรู ้หรอืความบกพรอ่งอื่น ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ทีไ่มเ่ป็นการกระท า
เพือ่หาก าไร ถอืวา่ไมเ่ป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์

(1) ท าซ ้าหรอืดดัแปลงงานอนัมลีขิสทิธิท์ีไ่ดม้กีารโฆษณาหรอืเผยแพรต่่อสาธารณชนแลว้
และไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย
(2) เผยแพรต่่อสาธารณชนซึง่ส าเนางานอนัมลีขิสทิธิท์ีท่ าซ ้าหรอืดดัแปลงตาม (1) รวมถงึ
ส าเนางานอนัมลีขิสทิธิท์ีไ่ดร้บัจากองคก์รทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืไดร้บัการยอมรบัในประเทศหรอื
ต่างประเทศ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2561

42

เพื่อใหเ้กิดความเสมอภาค
และเท่าเทียมกนัในสงัคม

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ
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➢ ไมข่ดัต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอนัมี
ลขิสทิธิต์ามปกตขิองเจา้ของสทิธิ

และ

➢ ไมก่ระทบกระเทอืนถงึสทิธอินัชอบดว้ยกฎหมาย
ของเจา้ของลขิสทิธิเ์กนิสมควร

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPrW99yJ_scCFY0ZjgodVFcAAA&url=https%3A%2F%2Fwww.fullscreen.com%2F2014%2F08%2F20%2Fwhat-is-fair-use-what-isnt%2F&psig=AFQjCNGC10UqfnsungahiOZL82B0Jl2nuA&ust=1442579512974582


การท าซ ้าซึง่งานอนัลขิสทิธิโ์ดยไมไ่ดม้ี
วตัถุประสงคเ์พือ่หาก าไร โดยบรรณารกัษ์
ของหอ้งสมดุ
•การท าเพือ่ใชใ้นหอ้งสมดุหรอืใหแ้ก่
หอ้งสมดุอื่น
•การท าซ ้างานบางตอนตามสมควรใหแ้ก่
บุคคลอื่นเพือ่ประโยชน์ในการวจิยัหรอื
การศกึษา

44

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ



 การวาดเขยีน การระบายส ีการแกะลายเสน้ 
การแกะสลกั การปัน้ การพมิพภ์าพ                
การถ่ายภาพ การถ่ายภาพยนตร ์การแพร่
ภาพ หรอืการกระท าใดๆ ท านองเดยีวกนัน้ี

 ซึง่งานศลิปกรรมใดอนัตัง้เปิดเผยประจ าอยู่
ในทีส่าธารณะ

 หรอืในงานสถาปัตยกรรม

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ
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การกล่าว คดั ลอก เลยีน หรอือา้งองิงานบางตอนตาม
สมควรจากงานอนัมลีขิสทิธิ ์โดยมกีารรบัรูถ้งึความเป็น
เจา้ของลขิสทิธิใ์นงานนัน้ ไมถ่อืวา่เป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ
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▪ APA Style (American Psychological Association)
▪ MLA Style (Modern Language Association)
▪ Harvard Style
▪ Chicago style
▪ Vancouver Style
▪ Turabian

Footnote / Endnote / Reference / Bibliography
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ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ



49

ภาพ 2 การพบปะกนัระหวา่งคมิจองอนึ (Kim Jong-un) ผูน้ าเกาหลี
เหนือประธานาธบิดมีนุแชอนิ (Moon Jae-in) ผูน้ าเกาหลใีต ้และ
ประธานาธบิดโีดนลัด ์ทรมัป์ (Donald Trump) ผูน้ าสหรฐัอเมรกิาที่
พืน้ทีป่ลอดทหาร (demilitarized zone) ระหวา่งเกาหลทีัง้สอง เมื่อวนัที ่
30 มถุินายน ค.ศ. 2019 (The White House, 2019)

The White House. (2019). President Trump 
Meets with Chairman Kim Jong Un. [image]. 
Retrieved January /25, 2021, from 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presi
dent_Trump_Meets_with_Chairman_
Kim_Jong_Un_(48164732021).jpg
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ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ
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It’s  Copyright!!!



52



คู่มือการใช้งานลิขสิทธ์ิท่ีเป็นธรรม

วรรณกรรม/ส่ิงพิมพ์
• 1 บท (CHAPTER) จากหนงัสอื 1 เล่ม
• บทความ (ARTICLE) 1 บท จากนิตยสาร/วารสาร หรอืหนงัสอืพมิพ์
• เรือ่งสัน้ (SHORT STORY) หรอืเรยีงความขนาดสัน้ (SHORT ESSAY) 1 เรือ่ง บทกวี
ขนาดสัน้ (SHORT POEM) 1 บท ไมว่า่จะน ามาจากงานรวบรวมกต็าม

• แผนภมู ิ(CHART) กราฟ (GRAPH) แผนผงั (DIAGRAM) ภาพวาด (PAINTING) ภาพ
ลายเสน้ (DRAWING) การต์นู (PICTURE) หรอืภาพประกอบหนงัสอื (ILLUSTRATION) 
จากหนงัสอื นิตยสาร/วารสาร หรอืหนงัสอืพมิพ ์จ านวน 1 ภาพ



การใช้งานลิขสิทธ์ิท่ีเป็นธรรมในการเรียนการสอน

ภาพยนตรแ์ละโสตทศัน์วสัด ุเช่น วิดีทศัน์ ดีวีดี เลเซอรดิ์สก ์และซีดีรอม
• ผูส้อนน าออกฉายในชัน้เรยีนใหผู้เ้รยีนชมไดไ้มจ่ ากดัความยาวและจ านวนครัง้ 
ภายใตเ้งือ่นไขดงัน้ี
• ส าเนางานทีอ่อกฉายตอ้งเป็นส าเนาทีม่ลีขิสทิธิถ์กูตอ้ง
• เป็นการน าออกฉายในชัน้เรยีน โดยไมแ่สวงหาก าไร และ
• เป็นการน าออกฉายเพือ่ประโยชน์ในการเรยีนการสอนโดยตรง



การใช้งานลิขสิทธ์ิท่ีเป็นธรรมในการเรียนการสอน

รปูและภาพถ่าย
• ใชไ้ดอ้ยา่งน้อย 1 ภาพ แต่ไมเ่กนิ 5 ภาพ ต่อผูส้รา้งสรรค ์1 ราย หรอื รอ้ยละ 10 
ของจ านวนภาพของผูส้รา้งสรรค ์1 ราย (แลว้แต่วา่จ านวนใดน้อยกวา่กนั)

• ผูส้อนและผูเ้รยีนดาวน์โหลดภาพจากอนิเตอรเ์น็ต เพือ่ใชใ้นการศกึษาไดใ้น
ปรมิาณเทา่กบัทีก่ าหนดไวใ้นขอ้แรก แต่จะอพัโหลดงานนัน้กลบัขึน้บน
อนิเตอรเ์น็ตไมไ่ด ้หากไมไ่ดร้บัอนุญาตจากเจา้ของลขิสทิธิ ์



•ค าพพิากษาศาลฎกีาที ่4748/2549
การปัม๊แผน่ซดีเีกนิ หรอืการพมิพห์นงัสอืจ าหน่ายเกนิกว่าทีไ่ดต้กลงกนัไว ้
นอกจากจะเป็นเรือ่งผดิสญัญาทางคดแีพง่และอาญาแลว้ ยงัเป็นความผดิ
ละเมดิลขิสทิธิด์ว้ย 

56



กรรมสิทธ์ิ vs. ลิขสิทธ์ิ

• การซือ้หนงัสอืหรอืงานศลิปกรรมต่างๆ ไดก้รรมสทิธิ ์แต่ไมม่ลีขิสทิธิ ์
• ผูซ้ือ้มสีทิธเิพยีงอ่านและเกบ็หนงัสอืเลม่นัน้ ท าส าเนาเผยแพรไ่มไ่ด้
• ผูซ้ือ้มสีทิธนิ างานศลิปกรรมไปแขวนหรอืตัง้โชว ์จะถ่ายรปูงานศลิปกรรมนัน้
แลว้น าไปพมิพข์ายเป็นโปสการด์ไมไ่ด้

57

(Proprietary Right)



การจ าหน่ายต้นฉบบัหรือส าเนางานอนัมีลิขสิทธ์ิ                                
โดยผูไ้ด้มาซ่ึงกรรมสิทธ์ิ
• การจ าหน่ายตน้ฉบบัหรอืส าเนางานอนัมลีขิสทิธิโ์ดยผูไ้ดม้าซึง่กรรมสทิธิใ์นตน้ฉบบั หรอื
ส าเนางานอนัมลีขิสทิธิน์ัน้โดยชอบดว้ยกฎหมาย ไมถ่อืวา่เป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์

• เป็นเรือ่งของ “สทิธเิสรภีาพสว่นบุคคล” ทีย่อ่มสามารถท าการซือ้ขายสิง่ของหรอืทรพัยส์นิ
ใดๆ ได้

58



พระราชบญัญติัภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551

• มาตรา 25 ภาพยนตรท์ีจ่ะน าออกฉาย ใหเ้ชา่ แลกเปลีย่น หรอืจ าหน่ายในราชอาณาจกัรตอ้ง
ผา่นการตรวจพจิารณาและไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์

• มาตรา 38 หา้มผูใ้ดประกอบกจิการใหเ้ชา่ แลกเปลีย่น หรอืจ าหน่ายภาพยนตรโ์ดยท าเป็น
ธุรกจิหรอืไดร้บัประโยชน์ตอบแทน เวน้แต่ไดร้บัใบอนุญาตจากนายทะเบยีน ใบอนุญาตนัน้ให้
ออกส าหรบัสถานทีใ่หเ้ชา่ แลกเปลีย่น หรอืจ าหน่ายภาพยนตรแ์ต่ละแหง่การขอใบอนุญาต

• มาตรา 47 วดีทิศัน์ทีจ่ะน าออกฉาย ใหเ้ชา่ แลกเปลีย่น หรอืจ าหน่ายในราชอาณาจกัรตอ้งผา่น
การตรวจพจิารณาและไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์

• มาตรา 54 หา้มผูใ้ดประกอบกจิการใหเ้ชา่ แลกเปลีย่น หรอืจ าหน่ายวดีทิศัน์โดยท าเป็นธุรกจิ
หรอืไดร้บัประโยชน์ตอบแทน เวน้แต่ไดร้บัใบอนุญาตจากนายทะเบยีน ใบอนุญาตนัน้ใหอ้อก
ส าหรบัสถานทีใ่หเ้ชา่ แลกเปลีย่น หรอืจ าหน่ายวดีทิศัน์แต่ละแหง่
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ดงันัน้ การขาย VCD DVD ยงัจ าเป็นตอ้งมใีบอนุญาตใหข้าย                                     
ตามกฎหมายวา่ดว้ยภาพยนตรแ์ละวดีทิศัน์



Academic & Research Misconduct



การละเมิด

• Plagiarism  การลอกเลยีนขอ้มลู การโจรกรรมทางวชิาการ การไมอ่า้งองิ
• Fabrication การสรา้งขอ้มลูเทจ็ การเสกสรรปัน้แต่ง (ไมม่จีรงิ)
• Falsification การดดัแปลง ตกแต่งขอ้มลู (จากตน้ฉบบัเดมิ)
•Copyright Infringement การละเมดิลขิสทิธิ ์
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Plagiarism

❑การโจรกรรมทางวรรณกรรมโดยนักศึกษา
เป็นการกระท าความผดิขัน้รา้ยแรงและถูกลงโทษ เชน่ ปรบัตกในงานทีน่ าสง่ 
ปรบัใหต้กในรายวชิานัน้ ถกูพกัการศกึษา ถกูไลอ่อก จนถงึการถอนหรอื
เรยีกคนืปรญิญา 

การโจรกรรมทางวรรณกรรมโดยอาจารย/์นักวิจยั
อาจารย ์นกัวจิยั บุคลากรจะถกูพกังาน อาจถงึขัน้ไลอ่อกหรอืเลกิจา้ง และผดิ
วนิยัอยา่งรา้ยแรงดว้ย 

ผลกระทบอื่นทีต่ามมาคอืการเสยีชือ่เสยีงและหมดความน่าเชือ่ถอื หาก
ปลอ่ยปละละเลย ไมม่กีารลงโทษ อาจท าใหผู้ก้ระท าไมต่ระหนกัถงึความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ เป็นความเสยีหายต่อผูอ้ื่นและแวดงวงวชิาการ และ
เสยีหายต่อตนเองจนน าไปสูก่ารสง่เสรมินิสยัฉ้อโกงและพฒันาไปสู่การ
กระท าความผดิในรปูแบบอื่นๆ ทีรุ่นแรงขึน้ไดใ้นอนาคต
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file:///C:/Users/HOME%20PC/Downloads/Auth
orship_for_web_RQM_updated.pdf

การจัดการรูปภาพในงานวชิาการ
ของ สวทช. 
หน้า 59-60
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Creative Commons
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เจตนารมณ์ Creative Commons

• ความรูเ้กดิจากการสัง่สมมาเป็นเวลานาน สบืทอดรุน่ต่อรุน่

• ผูท้ีใ่ชง้านอนัมลีขิสทิธิข์องผูอ้ืน่อยากใชฟ้ร ีแต่เมือ่เป็นผูส้รา้งสรรคข์ึน้เอง กลบัหวงกนั 
หรอือยากขายไดเ้งนิ !

• ระยะเวลาการคุม้ครองงานอนัมลีขิสทิธิย์าวนานเกนิไปจนขดัขวางการสรา้งสรรค์ !

• cc เกีย่วขอ้งกบังานอนัมลีขิสทิธิ ์เพราะงาน cc เป็นงานทีม่ลีขิสทิธิ ์

• เจา้ของงาน cc ยงัคงมลีขิสทิธิอ์ยู ่แต่อนุญาตใหผู้อ้ืน่ไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเสรภีายใต้
เงือ่นไขทีก่ าหนด (เพือ่ประโยชน์สาธารณะ – Public Domain)

• โลก Internet เป็นโลกดจิติอล ไมม่ขีอบเขต หวงกนัสทิธยิาก ควบคุมการละเมดิล าบาก  
จงึควรเป็นโลกของการแบ่งปัน Sharing / Contribution 

• เกดิงาน Remix / Social Network พฒันาต่อยอดงานสรา้งสรรคเ์พิม่มากขึน้

• ชว่ยลดการละเมดิลขิสทิธิ ์
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License Conditions



License Conditions
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❑ 0 (CC Zero) หรอื "ไมส่งวนลขิสทิธิ"์ (No Rights Reserved) เป็นเครือ่งมอื
หน่ึงในการทีเ่จา้ของงานสรา้งสรรคย์นิดสีละสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญา
ประเภทลขิสทิธิ ์โดยยกงานอนัมลีขิสทิธิข์องตนเองใหเ้ป็นของสาธารณะ 
(A public dedication tool)

❑ ใครๆ กส็ามารถใชง้านชิน้นัน้ได ้จะแจกจา่ย ท าส าเนา ดดัแปลงแก้ไขไดใ้น
ทุกรปูแบบโดยไมต่อ้งขออนุญาต ไมต่อ้งอา้งองิ ไมม่เีงือ่นไขก าหนดใดๆ 
ทัง้สิน้ 

❑ เจา้ของงานสรา้งสรรคจ์ะเพกิถอนไมใ่หผู้อ้ื่นใชง้านอนัมลีขิสทิธิท์ีเ่ป็น CC 
Zero ไปแลว้ในภายหลงัไมไ่ด ้ซึง่การทีไ่ดย้กใหเ้ป็นงาน CC Zero ไปแลว้นัน้ 
ผูท้ีใ่ชง้าน CC Zero จะไดส้ทิธใินการใชไ้ดย้าวนานตลอดระยะเวลาของการ
คุม้ครองงานอนัมลีขิสทิธิป์ระเภทนัน้ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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lifeofpix

pixabay

streetwill.co

http://www.lifeofpix.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.streetwill.co/
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ค ารอ้งให้น าเน้ือหาท่ีมีลิขสิทธ์ิออก โดยเน้ือหานัน้เป็นรปูภาพของคณุ
หากคุณเป็นผูท้ีป่รากฏอยูใ่นรปูภาพทีค่นอื่นถ่าย ไมไ่ดห้มายความวา่คุณเป็นเจา้ของ
ลขิสทิธิร์ปูภาพดงักลา่วเสมอไป เฉพาะเจา้ของลขิสทิธิ ์(หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ
จากเจา้ของ) เทา่นัน้ทีส่ามารถสง่ค ารอ้งใหน้ าเน้ือหาทีม่ลีขิสทิธิอ์อกได ้หากพบรปูภาพที่
มคีุณปรากฏอยูใ่นภาพและคุณตอ้งการใหน้ ารปูนัน้ออก คุณอาจพจิารณาเพื่อสง่ค า
รอ้งเรยีนสทิธสิว่นบุคคลโดยการแจง้ใหเ้ราทราบ

การใช้รปูภาพต่างๆ ใน Pinterest
Pinterest ไมใ่ชผู่ถ้อืครองลขิสทิธิข์องรปูภาพใดๆ ทีผู่ใ้ชโ้พสตล์งในเวบ็ไซต ์เวน้แต่ใน
กรณีพเิศษบางกรณี หากจ าเป็น โปรดขอสทิธิใ์นการใชร้ปูภาพของเจา้ของลขิสทิธิใ์นรปู
นัน้ก่อนการน าไปใช้

https://help.pinterest.com/th/article/copyright



พระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2562



การบงัคบัใช้ PDPA 2562
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ครัง้ที ่1 พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562
o มาตรา 1-7, หมวด 1, หมวด 4 และมาตรา 91-94 (บงัคบัใชท้นัท ีตัง้แต่วนัที ่27 พฤษภาคม 2562)
o มาตรา 96 ใน “บทเฉพาะกาล” ก าหนดใหด้ าเนินการตามหมวด 2 การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล หมวด 3 สทิธขิองเจา้ของ

ขอ้มลูสว่นบุคคล หมวด 5 การรอ้งเรยีน หมวด 6 ความรบัผดิทางแพง่ หมวด 7 บทก าหนดโทษ มาตรา 95 ของบทเฉพาะ
กาล ซึง่เป็นเรือ่งของการเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูเดมิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปีนบัจากวนัประกาศราชกจิจานุเบกษา (วนัที ่
27 พฤษภาคม 2563) เพือ่เตรยีมความพรอ้ม 

ครัง้ที ่2 พระราชกฤษฎกีา ก าหนดหน่วยงานและกจิการทีผู่ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 (20 พฤษภาคม 2563)
o เลือ่นการบงัคบัใชต้ามมาตรา 96 ไปอกี 1 ปี (วนัที ่31 พฤษภาคม 2564) เพราะความไมพ่รอ้ม โทษสงู และสถานการณ์โค

วดิ-19 ท าใหเ้กดิปัญหาการด าเนินงานและสภาวะการเงนิ อาจท าใหเ้กดิการฝ่าฝืนกฏหมายโดยไมต่ัง้ใจ และอาจเป็นชอ่งทาง
ใหเ้กดิการแสวงหาผลประโยชน์หรอืทุจรติโดยมชิอบ รวมถงึเป็นอุปสรรคในการอบรมบุคลากรกบั ก.ม.ดงักลา่ว 

ครัง้ที ่3 พระราชกฤษฎกีาก าหนดหน่วยงานและกจิการทีผู่ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลไมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2564 (7 พฤษภาคม 2564)
o เลือ่นการบงัคบัใชไ้ปอกี 1 ปี (วนัที ่31 พฤษภาคม 2565) กฎหมายมรีายละเอยีดมากและซบัซอ้น กบัตอ้งใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู

เพือ่ใหก้ารคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประกอบกบัสถานการณ์โควดิ-19 ยงัคงมอียูอ่ยา่งต่อเนื่อง
และรุนแรงยิง่ขึน้จนถงึปัจจุบนั สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวมเป็นอยา่งมาก ท าใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลซึง่
เป็นหน่วยงานและกจิการต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนจ านวนมากทัว่ประเทศยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะปฏบิตัติาม ก.ม.



“ขอ้มลูสว่นบุคคล” หมายความวา่ ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลซึง่ท าให้
สามารถระบุตวับุคคลนัน้ได ้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม (แต่ไมร่วมถงึ
ขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรม)

https://news.siamphone.com/news-43468.html

https://news.siamphone.com/news-43468.html


เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลมสีทิธขิอใหผู้ค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลด าเนินการลบ หรอืท าลาย หรอื
ท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลเป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลได ้ใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) เมือ่หมดความจ าเป็นในการเกบ็รกัษาไวต้ามวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

(2) เมือ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลถอนความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย
ขอ้มลู สว่นบุคคลและผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลไมม่อี านาจตามกฎหมายทีจ่ะเก็บรวบรวม ใช ้
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ไดต้่อไป 

(3) เมือ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บุคคล

(4) เมือ่ขอ้มลูสว่นบุคคลไดถู้กเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 
(มาตรา 33)

เจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 



ในกรณทีีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นเป็นผูเ้ยาวม์อีายไุมเ่กนิ 10 ปี ใหข้อความยนิยอมจาก
ผูใ้ชอ้ านาจปกครองทีม่อี านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว ์

ในกรณทีีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นผูเ้ยาวซ์ึง่ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะโดยการสมรส และไมใ่ช่
การใดๆ ซึง่ผูเ้ยาวอ์าจใหค้วามยนิยอมโดยล าพงัไดต้ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ตอ้ง
ไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชอ้ านาจปกครองทีม่อี านาจกระท าการแทนผูเ้ยาวด์ว้ย

ในกรณทีีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นคนไรค้วามสามารถทีศ่าลสัง่ ใหข้อความยนิยอมจากผู้
อนุบาลทีม่อี านาจกระท าการ (คนวกิลจรติ เจบ็ป่วยเป็นอมัพาต  สมองเสือ่มขัน้รุนแรง โรคพารก์นิสนั โรคชรา 
อมัพาต เจบ็ป่วยไมส่ามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้ไมส่ามารถประกอบกจิการงาน และท าภารกจิสว่นตวัหรอืช่วยเหลอื
ตวัเองได้ ตอ้งมคีนคอยดแูลตลอดเวลา)

ในกรณทีีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถทีศ่าลสัง่ ใหข้อความยนิยอม
จากผูพ้ทิกัษ์ทีม่อี านาจกระท าการแทน (ประพฤตสิรุุย่สรุา่ยเสเพลเป็นอาจณิ ตดิสรุายาเมา คนพกิารโดย
ก าเนิดหรอืเกดิขึน้ภายหลงั จติฟัน่เฟือนสมองพกิารแต่ยงัไมถ่งึข ัน้วกิลจรติ)

(มาตรา 20)



ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล / ผูข้อข้อมลู / ผูใ้ห้บริการ / ผูเ้กบ็ข้อมลู

หา้มมใิหเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลเกีย่วกบัเชือ้ชาต ิเผา่พนัธุ ์ความคดิเหน็ 
ทางการเมอืง ความเชือ่ในลทัธ ิศาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัิ
อาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความพกิาร ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลู
พนัธุกรรม ขอ้มลูชวีภาพ  (มา่นตา / ลายนิ้วมอื) หรอืขอ้มลูอื่นใด ซึง่กระทบต่อ
เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในท านองเดยีวกนัตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 
โดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล (มาตรา 26)



(5) เป็นการจ าเป็นในการปฏบิตัติามกฎหมายเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์กีย่วกบั 

(ก) การประเมนิความสามารถในการท างานของลกูจา้ง การวนิิจฉยัโรคทางการแพทย ์การรกัษา
ทางการแพทย ์หรอืระบบและการใหบ้รกิารดา้นสงัคมสงเคราะห์

(ข) การป้องกนัดา้นสขุภาพจากโรคตดิต่อ อนัตรายหรอืโรคระบาดทีอ่าจตดิต่อหรอืแพร่เขา้มาใน
ราชอาณาจกัร หรอืการควบคุมมาตรฐานหรอืคุณภาพของยาเวชภณัฑ ์หรอืเครือ่งมอืแพทย์

(ค) การคุม้ครองแรงงาน การประกนัสงัคม หลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิสวสัดกิารเกีย่วกบัการ
รกัษาพยาบาลของผูม้สีทิธติามกฎหมาย

(ง) การศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร ์ประวตัศิาสตร ์หรอืสถติ ิหรอืประโยชน์สาธารณะอื่น ทัง้นี้ 
ตอ้งกระท าเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักลา่วเพยีงเท่าทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ และไดจ้ดัใหม้มีาตรการทีเ่หมาะสม
เพือ่คุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐานและประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ตามทีค่ณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

(จ) ประโยชน์สาธารณะทีส่ าคญั โดยไดจ้ดัใหม้มีาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่คุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน
และประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 
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ข้อยกเว้นการเกบ็ข้อมลูตามมาตรา 26



กฎหมายกบัจริยธรรม

•มจีรยิธรรม แต่ไมรู่ก้ฎหมาย = ไมรู่จ้กัวธิป้ีองกนัสทิธิ
•รูก้ฎหมาย แต่ไมม่จีรยิธรรม = ใชช้อ่งวา่งของกฎหมายในทางทีผ่ดิ
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กฎหมายมหีลายมาตรา มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
ตอ้งตดิตามการเปลีย่นแปลงแกไ้ข

จรยิธรรม เน้นความเป็นคนด ีมสี านึกทีด่ ี       
ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ื่น ไมโ่กหก ไมล่กัขโมย 



ซือ้ / License / 
ท าหนงัสอืขอใชง้านอนัมลีขิสทิธิ ์

อา้งองิ / ขอบคณุ /
ระบุแหล่งทีม่า  / CC

เขยีนงานเอง แต่งเพลงเอง วาดรปูเอง 
ถ่ายรปูเอง ท าเองทุกอยา่ง
ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย
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ดร.ผอ่งศร ี เวสารชั
ส านกังานวจิยั นวตักรรมและพนัธมติร
ชัน้ 7 อาคารส านกังานอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี
ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด เขตทุง่ครุ
กรงุเทพฯ 10140
โทรศพัท ์  02 470 9646
อเีมล       phongsri.way@kmutt.ac.th 
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