
 

 

 
 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การกระท าที่มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ตามมาตรา ๕๓/๕ (๑) 

   
 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้การกระท าที่มีผลท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุม
การเข้าถึงไม่เกิดผลบางกรณี มิให้ถือเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี เนื่องจากการกระท าดังกล่าว
จ าเป็นต่อการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓/๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ การกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึง
ไม่เกิดผล ซึ่งจ าเป็นส าหรับการกระท าแก่โสตทัศนวัสดุหรือภาพยนตร์ ภายใต้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา ๓๒ วรรคสอง (๒) ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี  
 (๑) เป็นการกระท าโดยคนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อันเนื่องมาจาก  
ความบกพร่องตามมาตรา ๓๒/๔ 
 (๒) เป็นการกระท าเพ่ือใส่ค าบรรยายแทนเสียง (captions) หรือเสียงบรรยายภาพ (audio 
description)  
 (๓) เป็นการกระท าเพ่ือให้คนพิการตาม (๑) สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตามลักษณะ
ความบกพร่องและความจ าเป็นของคนพิการนั้น และ 
 (๔) ไม่สามารถจัดหาส าเนางานในรูปแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้จากท้องตลาด 
 
 ข้อ ๒ การกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึง
ไม่เกิดผล ซึ่งจ าเป็นส าหรับการกระท าแก่วรรณกรรม ภายใต้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๒  
วรรคสอง (๒) ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี 
 (๑) เป็นการกระท าโดยคนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อันเนื่องมาจาก  
ความบกพร่องตามมาตรา ๓๒/๔ 
 (๒) เป็นงานที่มีการใช้มาตรการทางเทคโนโลยีที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานของฟังก์ชัน  
การอ่านออกเสียง (read-aloud function) โปรแกรมการอ่านหน้าจอ (screen reader) หรือเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ (assistive technology) อ่ืน ๆ และ 
 (๓) เป็นการกระท าเพ่ือให้คนพิการตาม (๑) สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตามลักษณะ
ความบกพร่องและความจ าเป็นของคนพิการนั้น 
 

(ร่าง) 



- ๒ – 
 

 

 ข้อ ๓ การกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุม 
การเข้าถึงไม่เกิดผล ซึ่งจ าเป็นส าหรับการกระท าแก่โสตทัศนวัสดุหรือภาพยนตร์ ภายใต้ข้อยกเว้นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๒/๔ ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี  
 (๑) เป็นการกระท าโดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ 
 (๒) เป็นการกระท าเพ่ือใส่ค าบรรยายแทนเสียง (captions) หรือเสียงบรรยายภาพ (audio 
description)  
 (๓) เป็นการกระท าเพ่ือให้คนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องตามมาตรา ๓๒/๔ สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตามลักษณะความบกพร่องและความจ าเป็น
ของคนพิการนั้น 
 (๔) มีระบบหรือมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากคนพิการเข้าถึงงาน
ดังกล่าว และ 
 (๕) ไมส่ามารถจัดหาส าเนางานในรูปแบบที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้จากท้องตลาด 
 
 ข้อ ๔ การกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึง
ไม่เกิดผล ซึ่งจ าเป็นส าหรับการกระท าแก่วรรณกรรม ภายใต้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๒/๔  
ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี 
 (๑) เป็นการกระท าโดยองค์กรที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการยอมรับตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
ว่าด้วยการใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ 
 (๒) เป็นงานที่มีการใช้มาตรการทางเทคโนโลยีที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานของฟังก์ชัน  
การอ่านออกเสียง (read-aloud function) โปรแกรมการอ่านหน้าจอ (screen reader) หรือเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ (assistive technology) อ่ืน ๆ 
 (๓) เป็นการกระท าเพ่ือให้คนพิการซึ่งไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อันเนื่องมาจาก
ความบกพร่องตามมาตรา ๓๒/๔ สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตามลักษณะความบกพร่องและความจ าเป็น
ของคนพิการนั้น และ 
 (๔) มีระบบหรือมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากคนพิการเข้าถึงงาน
ดังกล่าว 
 
 ข้อ ๕ การกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึง
ไม่เกิดผล ซึ่งจ าเป็นส าหรับการกระท าแก่โสตทัศนวัสดุหรือภาพยนตร์ ภายใต้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา ๓๒ วรรคสอง (๑) (๖) หรือ (๗) ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี 
 (๑) เป็นการกระท าโดยนักเรียน นักศึกษา ผู้วิจัย ผู้สอน หรือสถาบันการศึกษา 
 (๒) เป็นการกระท าเพ่ือใช้งานดังกล่าวบางตอนตามสมควรในการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 (๓) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าไม่มีวิธีการอ่ืนใดที่จะสามารถจัดท าเนื้อหาที่มีคุณภาพในระดับ  
ที่จ าเป็นต่อการใช้งาน นอกเหนือจากการท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผล และ 
 (๔) มีระบบหรือมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากนักเรียน นักศึกษา ผู้วิจัย 
ผู้สอน หรือสถาบันการศึกษา เข้าถึงงานดังกล่าว 
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 ข้อ ๖ การกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึง
ไม่เกิดผล ซึ่งจ าเป็นส าหรับการกระท าแก่โสตทัศนวัสดุหรือภาพยนตร์ ภายใต้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา ๓๔ (๑) ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี 
 (๑) เป็นการกระท าโดยบรรณารักษ์ของห้องสมุด 
 (๒) เป็นการกระท าเพ่ือการเก็บรักษาหรือการจัดท าส าเนางานทดแทนส าหรับการใช้ใน
ห้องสมุด เนื่องจากงานที่มีอยู่นั้นเสียหายหรือเสื่อมสภาพ 
 (๓) ไม่สามารถจัดหาส าเนางานทดแทนจากท้องตลาดได้ และ 
 (๔) ไม่มีการเผยแพร่หรือน าส าเนางานทดแทนไปใช้นอกสถานที่ตั้งของห้องสมุด 
 
 ข้อ ๗ การกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลท าให้มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึง 
ไม่เกิดผลทีม่ิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีตามประกาศนี้ จะต้องไม่เป็นการกระท าเพ่ือหาก าไร 
และผู้กระท าต้องได้มาซึ่งงานหรือส าเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
 ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ....  ....................... พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 ........................................ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 


