
สนธิสัญญามาร์ราเคช (Marrakesh Treaty) 
 

 

1. สาระส าคัญของสนธิสัญญาฯ 

 1.1 ชื่อสนธิสัญญา  
  สนธิสัญญามาร์ราเคชเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงงานที่มีการโฆษณาแล้วส าหรับคนตาบอด 
คนพิการทางการเห็น และคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works 
for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled) 
 
 

 1.2 สภาพบังคับ  
  จัดท าขึ้นเมื่อ 27 มิถุนายน 2556 ณ เมืองมาร์ราเคช ประเทศโมร็อกโก ขณะนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ จะ
มีผลใช้บังคับเมื่อมีประเทศสมาชิก 20 ประเทศได้ยื่นสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัตรสาร ขณะนี้มี 1๖ ประเทศ ให้
สัตยาบัน 
 
 

 1.3 วัตถุประสงค์ของสนธิสัญญา  
  เพ่ือให้คนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากงานอันมีลิขสิทธิ์ 

 1.4 ผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficiary Persons) ตามสนธิสัญญาฯ 
  คนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ 

1.5 ขอบเขตของสิทธิที่อนุญาต  
  ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ส าหรับการท าซ้ า (Right of reproduction) การจ าหน่าย (Right of 
distribution) และการท าให้ปรากฏต่อสาธารณชน (Right of making available to the public) และอาจรวมถึง
การแสดงต่อสาธารณะ (Right of public performance) ทั้งนี้ สามารถก าหนดข้อยกเว้นในการดัดแปลงเฉพาะใน
รูปแบบเพื่อให้ผู้ได้รับประโยชน์ตามสนธิสัญญาฯ เข้าถึงได้เท่านั้น 
  นอกจากนี้ รัฐภาคีสามารถแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดน (Cross-border) ระหว่างกัน ซึ่งส าเนางานที่ได้
ท าซ้ า จ าหน่าย หรือท าให้ปรากฏต่อสาธารณชนในรูปแบบที่ผู้ได้รับประโยชน์ตามสนธิสัญญาฯ เข้าถึงได้ โดยผ่าน
องค์กรที่ได้รับการรับรองโดยรัฐ (Authorized entity) รวมทั้งน าเข้า (Importation) ส าเนางานดังกล่าว 
 
 

1.6 งาน (Works) ที่อนุญาต  
 งานลิ ขสิ ทธิ์  (งานวรรณ กรรมและศิ ลปกรรม ตามอนุ สัญญ ากรุ งเบิ ร์ น  ซึ่ งไม่ รวมถึ งงาน                                       

สิ่งบันทึกเสียง และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ) ที่มีการโฆษณาหรือเผยแพร่ไว้แล้วในสื่อต่างๆ ในรูปของบทความ (Text) 
เอกสารหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนข้อมูล (Notation) และหรือภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง (Illustrations) และสื่ออ่ืนๆ รวมถึง
หนังสือเสียง (Audio books) 

 
 



1.7 ข้อก าหนดอื่น  
  WIPO ต้องจัดตั้งหน่วยงานในการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูล  (Information access point)               
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่รัฐภาคีในการแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดนซึ่งส าเนางานที่ได้ท าขึ้นเพ่ือประโยชน์             
ของคนพิการตามสนธิสัญญาฯ          

  

 

- 2 - 

 
2. เปรียบเทียบสาระส าคัญของสนธิสัญญามาร์ราเคชฯ และกฎหมายลิขสิทธิ์ 

 

ประเด็น สนธิสัญญามาร์ราเคชฯ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฯ พ.ศ. 2558 
ขอบเขตของสิทธิที่
อนุญาต 

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ส าหรับ 

 การท าซ้ า  
 การจ าหน่าย  
 การท าให้ปรากฏต่อสาธารณชน 
 การแสดงต่อสาธารณะ  
 การดัดแปลงเฉพาะในรูปแบบเพ่ือให้      

ผู้ ได้รับประโยชน์ตามสนธิสัญญาฯ 
เข้าถึงได้เท่านั้น 

 การแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดน/น าเข้า       
ผ่านองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยรัฐ  

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ส าหรับ 

 การท าซ้ า 
 การดัดแปลง 

ผู้ได้รับประโยชน์ คนตาบอด คนพิการทางการเห็น หรือผู้ทีมี
ความบกพร่องในการอ่าน  
 

คนพิการที่มีความบกพร่องทางการเห็น การ   
ได้ยิน สติปัญญาหรือการเรียนรู้ หรือความ
บกพร่องอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ประเภทของงาน 
(Works) ที่อนุญาต 

งานวรรณกรรมและศิลปกรรม  ตามอนุสัญญา 
กรุงเบิร์น (ไม่รวมงานสิ่งบันทึกเสียง และงาน   
แพร่เสียงแพร่ภาพ) ที่อยู่ ในรูปของบทความ 
(Text) เอกสารหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนข้อมูล 
(Notation) และหรือภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง 
(Illustrations) และสื่อ อ่ืนๆ รวมถึงหนั งสือ
เสียง (Audio books)  

งานลิ ขสิ ท ธิ์ทุ กประเภท  (วรรณ กรรม 
ศิ ล ป ก ร รม  น าฏ ก ร รม  ด น ต รี ก ร ร ม 
ภาพยนตร์ โสตทัศนวัดุ สิ่งบันทึกเสียง งาน
แพร่ เสียงแพร่ภาพ งาน อ่ืนใดในแผนก
วรรณคดี ศิลปะ และวิทยาศาสตร์)  

องค์กรที่ได้รับการ
รับรองโดยรัฐ 
(Authorized 
entity)  

รัฐภาคีจัดตั้งองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยรัฐ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนงานข้ามพรมแดนระหว่างกัน  

- 



 

 
ส านักกฎหมาย 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
มีนาคม 2559  


