คมอการใชงานระบบ LearnSquare

GNU General Public License

1

คมอการใชงานระบบ LearnSquare

GNU General Public License

GNU General Public License ฉบบแปลไทย
เอกสารช!น" น$"เป%นการแปลอย&างไม&เป%นทางการของ GNU General Public License เป%นภาษาไทย
โดยท$.ไม&ได/เผยแพร&ออกมาจาก Free Software Foundation และไม&ได/เป%นการก;าหนดข/อสญญาตาม
กฎหมายในการเผยแพร&ซอฟตCแวรCท.ใ$ ช/ GNU GPL ซE.งม$เพ$ยงต/นฉบบภาษาองกฤษของ GNU GPL เท&าน"น
ท$.ทา; ได/. อย&างไรกHตาม เราหวงว&างานแปลช!น" น$จ" ะช&วยให/คนไทยเข/าใจ GNU GPL ได/ด$ย!.งขE"น

1. อารมภบท
ส%ญญาอน'ญาตใหใชซอฟต,แวร,สวนใหญไดร%บการออกแบบมาเพ3อร4ดรอนเสร5ภาพของค'ณในการ
แบงป:นและแกไขซอฟต,แวร, ในทางกล%บก%น GNU General Public License ม5จด' ม'งหมายเพ3อประก%นเสร5
ภาพของค'ณในการแบงป:นและแกไขซอฟต,แวร,เสร5 (free software) เพ3อทEาใหแนใจวาซอฟต,แวร,จะเปFนส43งท53
เสร5สาE หร%บผใชท'กคน General Public License คอส%ญญาอน'ญาตใหสาธารณชนใชส4ทธ4ตามล4ขส4ทธ4Iท53ไดร%บ
การนEามาใชก%บซอฟต,แวร,สวนใหญของ Free Software Foundation และโปรแกรมใดกMตามท53ผสรางสรรค,
ยNดม%น3 ตอการใชส%ญญาน5O (ม5ซอฟต,แวร,บางช4Oนของ Free Software Foundation ท53ครอบคล'มโดย GNU
Library General Public License แทน) ค'ณเองกMสามารถใชส%ญญาน5Oก%บโปรแกรมของค'ณไดเชนเด5ยวก%น
เม3อเรากลาวถNง free software เราหมายถNงเสร5ภาพ ไมใชราคา. General Public License ของเรา
ไดร%บการออกแบบมาเพ3อทEาใหแนใจวา ๏ ค'ณจะม5เสร5ภาพท53จะเผยแพรสEาเนาของซอฟต,แวร,เสร5 (และค4ด
ราคาสEาหร%บการจ%ดจEาหนายในกรณ5ท3ค5 'ณตองการ) ๏ ค'ณจะไดร%บ source code หรอสามารถท53จะไดมาใน
กรณ5ท3ค5 'ณตองการ ๏ ค'ณจะสามารถแกไขหรอใชสวนประกอบของซอฟต,แวร,น%Oนในซอฟต,แวร,เสร5โปรแกรม
ใหม และ ๏ ค'ณจะไดร%บรวาค'ณม5ส4ทธ4ท3จ5 ะทEาท%Oงหมดน5Oได
เพ3อปกปTองส4ทธ4ของค'ณ เราจEาเปFนตองวางขอจEาก%ดตาง ๆ เพ3อหามม4ใหใครปฏ4เสธส4ทธ4เหลาน5Oตอ
ค'ณ หรอเร5ยกรองใหค'ณสละส4ทธ4ด%งกลาว ขอจEาก%ดเหลาน5OนEาไปสภาระหนาท53จาE นวนหนN3งของค'ณ ในกรณ5ท53
ค'ณเผยแพรสEาเนาของซอฟต,แวร, หรอด%ดแปลงซอฟต,แวร,นน%O
ต%วอยางเชน ในกรณ5ท53ค'ณเผยแพรสEาเนาของโปรแกรมล%กษณะน5O ไมวาจะใหเปลาหรอค4ดราคา ค'ณ
จะตองใหส4ทธ4ท%Oงหมดอยางท53ค'ณม5แกผร%บดวย ค'ณจะตองจ%ดการใหบ'คคลน%นO ไดร%บหรอสามารถท53จะไดมาซNง3
source code น%นO เชนเด5ยวก%บค'ณ และค'ณจะตองแสดงขอส%ญญาเหลาน5Oแกบ'คคลน%นO เพ3อท53บ'คคลน%Oนจะได
ร%บรถNงส4ทธ4ของตน
เราใชว4ธ5ปกปTองส4ทธ4ของค'ณดวยสองข%Oนตอนคอ: (1) สงวนล4ขส4ทธ4Iของซอฟต,แวร,น%Oน และ (2)
เสนอส%ญญาอน'ญาตใหค'ณสามารถท53จะทEาซOาE เผยแพร และ/หรอด%ดแปลงซอฟต,แวร,นน%O ไดอยางถกตองตาม
กฎหมาย
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นอกจากน%นO เพ3อเปFนการปกปTองผสรางสรรค,แตละรายและต%วของเราเอง เราตองแนใจวาท'ก ๆ คน
จะไดร%บการทEาความเขาใจวาจะไมม5การร%บประก%นใด ๆ ในซอฟต,แวร,เสร5ชOน4 น5O. ในกรณ5ท3ซ5 อฟต,แวร,ไดร%บการ
ด%ดแปลงโดยบ'คคลอ3นและแจกจายสงตอก%นไป เราตองการใหผร%บไดตระหน%กวาส43งท53ตนไดร%บน%OนไมไดเปFน
ของด%Oงเด4ม เพ3อวาป:ญหาใด ๆ อ%นเก4ดจากบ'คคลอ3นจะไดไมพาดพ4งไปถNงช3อเส5ยงของผสรางสรรค,ตนฉบ%บ
ทายท53ส'ด ซอฟต,แวร,เสร5ม%กจะถกค'กคามโดยส4ทธ4บ%ตรซอฟต,แวร,อยเปFนน4จ เราประสงค,ท53จะหล5ก
เล53ยงความเส5ย3 งท53ผจ%ดจEาหนายซอฟต,แวร,เสร5โปรแกรมใดโปรแกรมหนN3งจะไปขอร%บส%ญญาอน'ญาตใหใชส4ทธ4
ตามส4ทธ4บ%ตรเอาไวเอง อ%นจะเปFนผลทEาใหไดโปรแกรมน%OนเปFนเอกส4ทธ4เI ฉพาะ (proprietary) เพ3อปTองก%น
เร3องน5O เราไดกEาหนดไวอยางช%ดเจนวาส4ทธ4บ%ตรใดกMตามจะตองอน'ญาตเพ3อใหท'กคนใชไดอยางเสร5หรอม4
ฉะน%OนกMจะอน'ญาตไมไดเลย

2. ข/อก;าหนดและเงL.อนไขในการท;าซ"า; เผยแพร& และดดแปลง
ส%ญญาน5Oใชก%บโปรแกรมหรองานอ3นใดท53ม5ขอความบอกกลาวโดยเจาของล4ขส4ทธ4IวาสามารถนEาไปเผย
แพรโดยอาศ%ยขอความตาม General Public License. ถ%ดจากน5OไปคEาวา "โปรแกรม" หมายถNงโปรแกรมหรอ
งานในล%กษณะด%งกลาว และ "งานท53ม5พOนฐานจากโปรแกรม" หมายถNงโปรแกรมน%Oนหรองานด%ดแปลงจาก
โปรแกรมน%Oนตามกฎหมายล4ขส4ทธ4I: กลาวคอ งานท53ประกอบดวยโปรแกรมน%Oนไมวาท%Oงหมดหรอบางสวน ไม
วาจะคงเด4มหรอม5การด%ดแปลงและ/หรอไดร%บการแปลเปFนภาษาอ3น. (จากน5เO ปFนตนไป การแปลน%บรวมอย
ในความหมายของคEาวา "การด%ดแปลง" โดยไมม5ขอบเขต) คEาวา "ค'ณ" หมายถNงแตละบ'คคลผไดร%บอน'ญาต
ใหใชส4ทธ4ตามส%ญญา
ส%ญญาน5Oไมไดครอบคล'มไปถNงการกระทEาอ3นใดนอกเหนอจากการทEาซOาE เผยแพร และด%ดแปลง การ
กระทEาอ3นใดน%Oนอยนอกเหนอขอบเขตของส%ญญา ส%ญญาไมไดควบค'มการร%นใชงานโปรแกรม และส%ญญาจะ
ครอบคล'มถNงผลล%พธ,จากโปรแกรมกMตอเม3อเนOอหาของผลล%พธ,เปFนองค,ประกอบของงานท53ม5พOนฐานจาก
โปรแกรม (โดยไมขNนO อยก%บการท5ผ3 ลล%พท,นน%O ไดผานการทEาขNOนมาจากการร%นโปรแกรม) ผลล%พธ,จากโปรแกรม
จะถอเปFนงานท53ม5พOนฐานจากโปรแกรมหรอไมขNนO อยก%บวาโปรแกรมน%OนทEาอะไร
1. ค'ณสามารถทEาซOาE หรอเผยแพรในส3อบ%นทNกใด ๆ ซNง3 สEาเนาท53ปราศจากการแกไขของ source
code ของโปรแกรมตามท53ค'ณไดร%บมา โดยม5ขอแมวา ๏ ค'ณจะตองแสดงคEาบอกกลาวล4ขส4ทธ4I
และคEาปฏ4เสธการร%บประก%นไวอยางเดนช%ดและเหมาะสมในแตละสEาเนา ๏ ร%กษาคEาบอกกลาว
ท%Oงหมดท53อางถNงส%ญญาน5แO ละความปราศจากการร%บประก%นใหคงอยดวยก%นอยางสมบรณ, และ
๏ มอบสEาเนาของส%ญญาน5Oไปพรอมก%บโปรแกรม.
ค'ณสามารถค4ดราคาสEาหร%บการกระทEาในทางกายภาพเพ3อถายทอดสEาเนาช4OนหนNง3 ๆ ได และ
ค'ณสามารถท5จ3 ะเสนอขายการร%บประก%นไดในกรณ5ท3ค5 'ณตองการ.
2. ค'ณสามารถด%ดแปลงสEาเนาของโปรแกรมไมวาท%Oงหมดหรอบางสวน การกระทEาเชนน%Oนคอการ
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สรางงานท53ม5พOนฐานจากโปรแกรม และค'ณสามารถทEาซOาE และเผยแพรการด%ดแปลงหรองานใน
ล%กษณะด%งกลาวโดยอาศ%ยขอความตามขอ 1 ขางตน โดยม5ขอแมวาค'ณจะตองปฏ4บ%ต4ตาม
เง3อนไขเหลาน5Oท%Oงหมด:
2.1ในไฟล,ท53ค'ณแกไข ค'ณจะตองใสคEาบอกกลาวท53เดนช%ดวาค'ณไดแกไขไฟล,นน%O รวมท%Oง
ว%นท53ในการแกไขแตละคร%Oง
2.2ในการเผยแพรหรอโฆษณา (นEาเสนอตอสาธารณชน) งานใดกMตามท53ท%Oงหมดหรอบาง
สวนของงานน%นO ประกอบดวยหรอด%ดแปลงมาจากโปรแกรมหรอบางสวนของโปรแกรม
ค'ณจะตองอน'ญาตตองานโดยรวมท%Oงหมดแกบ'คคลท%Oงหลายโดยไมค4ดมลคา โดยอาศ%ย
ขอความตามส%ญญาน5O
2.3ในกรณ5ทโ53 ปรแกรมท53ด%ดแปลงแลวม5การทEางานตามปรกต4ดวยการร%บคEาส%3งเช4งโตตอบใน
ขณะท53รน% ค'ณตองทEาใหโปรแกรมน%นO เม3อนEามาเร43มตนร%นใชงานในเช4งโตตอบด%งกลาว
ตามปรกต4 แลวโปรแกรมน%Oนจะพ4มพ,หรอแสดงใหเหMนประกาศอ%นประกอบดวย ๏ คEา
บอกกลาวล4ขส4ทธ4Iอยางเหมาะสมและ ๏ คEาบอกกลาววาไมม5การร%บประก%น (หรอม4
ฉะน%OนกMบอกวาค'ณเองเปFนผใหการร%บประก%น) และ ๏ บอกวาผใชสามารถเผยแพร
โปรแกรมน%นO ตอไปภายใตเง3อนไขตามส%ญญาน5O และ ๏ บอกว4ธ5ท53ผใชจะสามารถอาน
สEาเนาของส%ญญาน5O (ขอยกเวน: ในกรณ5ท3แ5 มต%วโปรแกรมเองจะทEางานในเช4งโตตอบ
แตตามปรกต4แลวจะไมม5การแสดงประกาศในล%กษณะด%งกลาวอยกอนแลว เชนน%นO งาน
ท53ม5พOนฐานจากโปรแกรมไมจEาเปFนตองแสดงประกาศใด ๆ)
เกณฑ,เหลาน5ใO ชบ%งค%บตองานด%ดแปลงโดยรวมท%Oงหมด ในกรณ5ของสวนท53จาE แนกออกมาได
สวนใดอ%นม4ไดด%ดแปลงมาจากโปรแกรม และสามารถถอไดวาเปFนงานอ4สระตางหากออกไป
ดวยเหต'อ%นสมควร เชนน%Oนส%ญญาและเง3อนไขของส%ญญาน5Oจะไมม5ผลบ%งค%บใชตอสวนด%งกลาว
เม3อค'ณเผยแพรสวนน%นO เปFนงานตางหากออกไป แตเม3อค'ณเผยแพรสวนเด5ยวก%นน%OนเปFนสวน
ประกอบของงานรวมอ%นเปFนงานท53ม5พOนฐานจากโปรแกรม การเผยแพรงานรวมด%งกลาวจะตอง
กระทEาโดยอาศ%ยขอความตามส%ญญาน5O โดยท53สท4 ธ4สEาหร%บบ'คคลท%Oงหลายจะขยายขอบเขตครอบ
คล'มไปตลอดงานโดยรวมท%Oงหมด ตลอดไปจนถNงแตละสวนประกอบท'ก ๆ สวนไมวาใครจะ
เปFนผเข5ยนสวนน%นO
ดวยเหต'ขางตน ขอน5Oม4ไดประสงค,จะเร5ยกรองหรอโตแยงส4ทธ4ของค'ณในงานท53ค'ณสรางสรรค,
ขNOนมาเองท%Oงหมด หากแตประสงค,ท53จะใชล4ขส4ทธ4Iเพ3อควบค'มการเผยแพรงานด%ดแปลงหรองาน
รวบรวมอ%นเปFนงานท53ม5พOนฐานจากโปรแกรม.
นอกจากน5O การเพ5ยงแตนEางานอ3นท53ไมไดเปFนงานท53ม5พOนฐานจากโปรแกรมมาอยรวมก%บ
โปรแกรม (หรองานท53ม5พOนฐานจากโปรแกรม) ในหนวยความจEาสEารองหรอส3อบ%นทNกเพ3อการ
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เผยแพรเด5ยวก%นม4ไดเปFนเหต'ใหงานด%งกลาวตกอยภายใตขอบเขตของส%ญญาน5O
3. ค'ณสามารถทEาซOาE และเผยแพรโปรแกรม (หรองานท53ม5พOนฐานจากโปรแกรมตามขอ 2) ในรป
แบบ object code หรอ executable โดยอาศ%ยขอความตามขอ 1 และ 2 ขางตน โดยม5ขอแมวา
ค'ณจะตองดEาเน4นการอยางใดอยางหนN3งตอไปน5Oอ5กดวย:
3.1มอบ source code อยางครบถวนของโปรแกรมด%งกลาวในรปแบบท53คอมพ4วเตอร,อานได
ไปพรอมก%บโปรแกรมน%นO โดยท53 source code ด%งกลาวจะตองเผยแพรโดยอาศ%ยขอความ
ตามขอ 1 และ 2 ขางตน ดวยส3อบ%นทNกท53ใชก%นเปFนก4จว%ตรในการแลกเปล53ยนซอฟต,แวร,
หรอ
3.2แนบขอเสนอเปFนลายล%กษณ,อ%กษรอ%นม5ผลอยางนอยสามปhวาจะมอบสEาเนาอยางครบ
ถวนของ source code ของโปรแกรมด%งกลาวในรปแบบท53คอมพ4วเตอร,อานไดแกบ'คคล
ท%Oงหลาย โดยค4ดราคาไมมากไปกวาตนท'นในทางกายภาพของค'ณในการดEาเน4นการเผย
แพร source code โดยท53 source code ด%งกลาวจะตองเผยแพรโดยอาศ%ยขอความตามขอ
1 และ 2 ขางตน ดวยส3อบ%นทNกท53ใชก%นเปFนก4จว%ตรในการแลกเปล53ยนซอฟต,แวร, หรอ
3.3แนบขอมลท53ค'ณไดร%บถNงขอเสนอในการเผยแพร source code ของโปรแกรมด%งกลาว.
(ทางเลอกน5Oใชไดเฉพาะกรณ5การเผยแพรท5ไ3 มเปFนการคา อ5กท%Oงค'ณกMไดร%บโปรแกรมในรป
แบบ object code หรอ executable ดวยขอเสนอเชนวาอยางถกตองตามขอยอย b
ขางตน.)
คEาวา source code ของงานหนNง3 งานใดหมายถNงงานน%Oนในรปแบบท5เ3 หมาะสมท53ส'ดสEาหร%บการ
ทEาการด%ดแปลง. สEาหร%บงานในรปแบบ executable คEาวา source code อยางครบถวนหมายถNง
source code ท%Oงหมดของท'ก module ในงานน%นO รวมถNง interface definition file ใด ๆ ท53
เก5ย3 วของ รวมถNง script ท53ใชในการควบค'มการคอมไพล,และการต4ดต%Oง executable น%นO อยางไร
กMตาม ในฐานะขอยกเวนพ4เศษ source code ท53เผยแพรไมจEาเปFนตองรวมไปถNงส43งใดกMตาม (ไม
วาจะอยในรปแบบ source code หรอ binary) ท53ปรกต4จะไดร%บมาพรอมก%บสวนประกอบหล%ก
(compiler, kernel และอ3น ๆ ในทEานองเด5ยวก%น) ของระบบปฏ4บ%ตก4 ารท53ใชร%น executable น%นO
เวนแตวาสวนประกอบน%นO จะประกอบไปเปFนสวนหนN3งใน executable ด%งกลาวเอง
ในกรณ5ท53การเผยแพร executable หรอ object code กระทEาโดยการเสนอใหสามารถเขาถNง
สEาเนาของโปรแกรมจากตEาแหนงท53ระบ' การเสนอท5เ3 สมอภาคก%นใหสามารถเขาถNงสEาเนาของ
source code จากท5เ3 ด5ยวก%นถอไดวาเปFนการเผยแพร source code แลว ถNงแมวาบ'คคลอ3นจะไม
ม5เหต'จEาเปFนอ%นใดท53จะตองร%บ source code ไปดวยพรอมก%บ object code
4. ค'ณไมสามารถทEาซOาE ด%ดแปลง ใหชวงส%ญญา หรอเผยแพรโปรแกรม เวนแตจะปฏ4บ%ต4ตามท53ได
กEาหนดไวโดยช%ดแจงในส%ญญาน5O ความพยายามอ3นใดท53จะทEาซOาE ด%ดแปลง ใหชวงส%ญญา หรอเผย
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แพรโปรแกรมถอเปFนโมฆะ และจะเปFนการย'ต4สท4 ธ4ของค'ณตามส%ญญาน5โO ดยอ%ตโนม%ต4 อยางไรกM
ตาม บ'คคลท53ไดร%บสEาเนาหรอส4ทธ4จากค'ณตามส%ญญาน5O จะไมถกยกเล4กส%ญญาตราบใดท53บค' คล
น%Oนย%งคงปฏ4บ%ต4ตามส%ญญาอยางเครงคร%ด
5. ค'ณไมจEาเปFนตองยอมร%บส%ญญาน5O เน3องจากค'ณไมไดลงนาม แตอยางไรกMตาม ไมม5อะไรนอก
จากน5Oทอ35 น'ญาตใหค'ณด%ดแปลงหรอเผยแพรโปรแกรมหรองานด%ดแปลงจากโปรแกรม การกระทEา
ด%งกลาวตองหามตามกฎหมายถาหากค'ณไมยอมร%บส%ญญาน5O ด%งน%นO โดยการด%ดแปลงหรอเผย
แพรโปรแกรม (หรองานท53ม5พOนฐานจากโปรแกรม) ค'ณไดแสดงใหเหMนแลวถNงการยอมร%บส%ญญา
น5O รวมท%OงขอกEาหนดและเง3อนไขท%OงหมดในการทEาซOEา เผยแพร หรอด%ดแปลงโปรแกรมหรองานท53
ม5พOนฐานจากโปรแกรม เพ3อท53จะกระทEาเชนน%Oน
6. ในแตละคร%Oงท53ค'ณเผยแพรโปรแกรม (หรองานท53ม5พนO ฐานจากโปรแกรม) ตอไป ผร%บจะไดร%บ
อน'ญาตโดยอ%ตโนม%ต4จากเจาของส4ทธ4ใหสามารถท53จะทEาซOาE เผยแพร หรอด%ดแปลงโปรแกรม ภาย
ใตขอกEาหนดและเง3อนไขของส%ญญาน5O ค'ณไมสามารถวางขอจEาก%ดเพ43มเต4มตอการใชส4ทธ4ของผ
ร%บท53ไดมอบไปตามน5O ค'ณไมตองร%บผ4ดชอบภาระในการบ%งค%บการปฏ4บ%ต4ตามส%ญญาของบ'คคลอ3น
7. ในกรณ5ท53ม5เง3อนไขอ%นเน3องมาจากการพ4พากษาของศาลหรอขอกลาวหาในการละเม4ดส4ทธ4บ%ตร
หรอจากเหต'ผลอ3นใด (โดยไมจEาก%ดเฉพาะประเดMนเก53ยวก%บส4ทธ4บ%ตร) มาบ%งค%บตอค'ณ (ไมวาจะ
โดยคEาส%3งของศาล ขอตกลงหรอขอตกลงในทางตรงก%นขาม) ในล%กษณะท53ข%ดตอเง3อนไขของ
ส%ญญาน5O เง3อนไขเชนน%นO ไมสามารถยกเวนค'ณออกจากเง3อนไขของส%ญญาน5.O ถาหากค'ณไม
สามารถดEาเน4นการเผยแพรเพ3อท53จะปฏ4บ%ต4ตามภาระของค'ณในส%ญญาน5Oและภาระผกพ%นท53เก5ย3 ว
ของอ3นใดพรอมไปดวยก%น ผลกMคอค'ณจะเผยแพรโปรแกรมไมไดโดยเดMดขาด ต%วอยางเชน หากม5
ส%ญญาอน'ญาตใหใชส4ทธ4ตามส4ทธ4บ%ตรฉบ%บใดฉบ%บหนN3งไมเปpดโอกาสใหบ'คคลท%Oงหมดท53ไดร%บ
สEาเนาของโปรแกรมจากค'ณ ไมวาจะโดยตรงหรอโดยออม แจกจายโปรแกรมตอไปไดโดยไมค4ดคา
ธรรมเน5ยม เชนน%Oนแลวหนทางเด5ยวท53คณ
' จะปฏ4บ%ต4ตามเง3อนไขน%Oนและส%ญญาน5ไO ปไดพรอมก%น
คอค'ณจะตองงดเวนจากการเผยแพรโปรแกรมอยางส4นO เช4ง
หากม5สวนใดของขอน5OกลายเปFนโมฆะหรอไมม5ผลบ%งค%บภายใตพฤต4การณ,เฉพาะกรณ5ใด ส%ญญา
ประสงค,ใหใชสวนท53เหลออยของขอน5Oบ%งค%บในกรณ5เชนน%Oน และใหใชขอน5โO ดยรวมท%Oงหมดบ%งค%บ
ในพฤต4การณ,อ3น ๆ
จ'ดประสงค,ของขอน5Oมไ4 ดเปFนการช%กชวนใหค'ณละเม4ดการอางส4ทธ4ในส4ทธ4บ%ตรหรอทร%พยส4ทธ4
ใด ๆ หรอโตแยงความถกตองตามกฎหมายในการอางส4ทธ4เชนน%นO จ'ดประสงค,เพ5ยงประการ
เด5ยวของขอน5OคอการปกปTองบรณภาพของระบบเผยแพรซอฟต,แวร,เสร5ซ3งN ดEาเน4นโดยการปฏ4บ%ต4
ตาม public license. ผคนมากมายไดเอOอเฟrอs ผลงานสน%บสน'นเขาสสารพ%นของซอฟต,แวร,ท53เผย
แพรผานระบบด%งกลาว โดยอาศ%ยความไววางใจวาระบบจะทEางานอยางเปFนธรรม ท%Oงหมดน5OขONนอย
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ก%บผเข5ยน/ผสน%บสน'นท5จ3 ะต%ดส4นใจวาเขาหรอเธอสม%ครใจจะเผยแพรซอฟต,แวร,ผานระบบอ3น
มากกวาหรอไม โดยท53ทางฝuายผร%บไมวาจะเปFนใครกMไมสามารถจEาก%ดการต%ดส4นใจน%Oนไดเลย
ขอน5Oม5เจตนาท53จะสรางความกระจางแกส43งท53เช3อวาจะเปFนผลจากสวนท53เหลอของส%ญญา
8. ในกรณ5ท53ม5การควบค'มการเผยแพรและ/หรอการใชโปรแกรมในประเทศใดประเทศหนN3ง ไมวาจะ
โดยส4ทธ4บ%ตรหรอโดยล4ขส4ทธ4Iในการตอประสานก%บผใช เจาของล4ขส4ทธ4Iตนฉบ%บซN3งเปFนผออก
โปรแกรมภายใตส%ญญาน5สO ามารถเพ43มขอจEาก%ดในการเผยแพรตามแตพOนท53ทางภม4ศาสตร,อยางช%ด
แจงใหข5ดวงประเทศเหลาน%Oนออกไป เพ3อท53วาการเผยแพรจะอน'ญาตใหกระทEาไดแตเฉพาะภาย
ในหรอระหวางประเทศท5ไ3 มไดต%ดออกดวยเหต'ดง% กลาว ในกรณ5เชนน5O ส%ญญาน5Oจะหมายรวมไป
ถNงขอจEาก%ดด%งกลาวเสมอนก%บวาไดเข5ยนขอจEาก%ดน%นO ไวในเนOอหาของส%ญญา
9. Free Software Foundation สามารถออก General Public License เวอร,ชน% ปร%บปร'งและ/หรอ
เวอร,ช%นใหมไดเปFนคร%Oงคราว. ส%ญญาเวอร,ช%นใหมเชนวาจะย%งคงสาระสEาค%ญในทEานองเด5ยวก%น
ก%บเวอร,ช%นป:จจ'บ%น แตอาจจะแตกตางออกไปในรายละเอ5ยดเพ3อจ%ดการก%บป:ญหาหรอภาระท53เก4ด
ขNOนใหม
ส%ญญาแตละเวอร,ช%นจะม5เลขเวอร,ช%นท53หมายใหแตกตางก%นออกไป หากโปรแกรมระบ'หมายเลข
เวอร,ชน% ของส%ญญาท53ใชก%บโปรแกรมพรอมท%Oง "เวอร,ชน% ตอ ๆ ไป" ค'ณจะม5ทางเลอกท53จะปฏ4บ%ต4
ตามขอกEาหนดและเง3อนไขของส%ญญาไมวาเวอร,ช%นน%Oนหรอเวอร,ช%นตอ ๆ ไปท5อ3 อกโดย Free
Software Foundation. หากโปรแกรมม4ไดระบ'หมายเลขเวอร,ช%นของส%ญญา ค'ณสามารถเลอก
ส%ญญาเวอร,ชน% ไหนกMไดท5อ3 อกโดย Free Software Foundation
10.หากค'ณประสงค,จะนEาสวนประกอบของโปรแกรมไปรวมอยในซอฟต,แวร,เสร5โปรแกรมอ3นท53ม5
เง3อนไขในการเผยแพรท53แตกตางออกไป ค'ณจะตองเข5ยนขออน'ญาตจากผสรางสรรค,เปFน
ลายล%กษณ,อก% ษร. ในกรณ5ของซอฟต,แวร,ท53เปFนล4ขส4ทธ4Iของ Free Software Foundation กMให
ค'ณเข5ยนไปถNง Free Software Foundation เน3องจากบางคร%OงเรากMม5การผอนปรนบางสEาหร%บ
กรณ5เชนน5O ท4ศทางในการต%ดส4นใจของเราจะขNนO อยก%บเปTาหมายสองประการคอเพ3อดEารงร%กษา
ความเสร5ในงานท%งO หมดท53ด%ดแปลงจากซอฟต,เวร,เสร5ของเรา และในภาพกวางคอเพ3อสงเสร4มการ
แบงป:นและการนEากล%บมาใชใหมของซอฟต,แวร,
ไมม5การร%บประก%น
11.เน3องจากโปรแกรมไดร%บการอน'ญาตใหใชไดโดยไมค4ดมลคา เหต'น5OจงN ไมม5การร%บประก%นใด ๆ ตอ
โปรแกรม ไปจนถNงขอบเขตเทาท53กฎหมายท53เก53ยวของจะอEานวย เจาของล4ขส4ทธ4Iและ/หรอบ'คคล
อ3นสงมอบโปรแกรม "ตามล%กษณะป:จจ'บ%น" โดยปราศจากการร%บประก%นในล%กษณะใด ๆ ไมวา
โดยแจงช%ดหรอโดยปร4ยาย รวมถNงแตไมจEาก%ดเพ5ยงการร%บประก%นโดยปร4ยายถNงความเหมาะสมใน
การวางตลาด หรอความเหมาะสมในว%ตถ'ประสงค,โดยเฉพาะอยางใดอยางหนNง3 ท%Oงน5Oเวนแตจะได
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ระบ'เอาไวเปFนอยางอ3นเปFนลายล%กษณ,อก% ษร ค'ณเปFนผร%บความเส53ยงท%Oงหมดในเร3องค'ณภาพ
หรอประส4ทธ4ภาพของโปรแกรม หากปรากฏความจร4งวาโปรแกรมชEาร'ดบกพรอง ค'ณจะเปFนผร%บ
ภาระตนท'นในการบEาร'งร%กษา ซอมแซม หรอแกไขเทาท53จาE เปFนท%Oงหมด
12.ไมม5กรณ5ใด ๆ เวนแตท53บ%งค%บโดยกฎหมายท53เก5ย3 วของหรอท53ตกลงก%นไวเปFนลายล%กษณ,อ%กษร ท53
เจาของล4ขส4ทธ4Iหรอบ'คคลอ3นใดผซN3งด%ดแปลงและ/หรอเผยแพรโปรแกรมตอไปตามท53ไดอน'ญาต
ไวขางตน จะตองร%บชดใชความเส5ยหายท%Oงหลายตอค'ณ รวมถNงความเส5ยหายโดยท%3วไป โดย
เฉพาะ โดยบ%งเอ4ญ หรอโดยเน3องมาแตเหต' อ%นเปFนผลมาจากการใชหรอความไมสามารถในการ
ใชโปรแกรม (รวมถNงแตไมจEาก%ดเพ5ยงการสญเส5ยของขอมล หรอการท53ขอมลถกทEาใหผ4ดพลาด
หรอความเส5ยหายอ%นค'ณหรอบ'คคลอ3นไดร%บ หรอความลมเหลวของโปรแกรมในการทEางานรวม
ก%บโปรแกรมอ3น) ถNงแมวาเจาของล4ขส4ทธ4Iหรอบ'คคลอ3นด%งกลาวขางตนจะไดร%บการแจงเตอนถNง
ความเปFนไปไดของความเส5ยหายเชนวาแลวกMตาม

3. การใช/ข/อสญญาน$"กบโปรแกรมท$.ได/พฒนาใหม&
หากค'ณพ%ฒนาโปรแกรมใหมขNOนมาโปรแกรมหนN3ง และค'ณตองการใหโปรแกรมน%OนเปFนประโยชน,ตอ
สาธารณชนมากท53ส'ดเทาท53จะเปFนไปได ว4ธ5ท53ด5ท53ส'ดท53คณ
' จะบรรล'ความตองการน5ไO ดคอทEาใหโปรแกรมน%OนเปFน
ซอฟต,แวร,เสร5ซ3งN ท'ก ๆ คนสามารถจEาหนายจายแจกและด%ดแปลงแกไขไดตามขอกEาหนดในส%ญญาน5O
ว4ธ5การคอต4ดคEาบอกกลาวขางลางน5ไO ปก%บโปรแกรมน%Oน ทางท53ปลอดภ%ยท53ส'ดคอใสคEาบอกกลาวน5ไO ว
ในตอนตนของแตละ source file เพ3อเปFนการแสดงถNงความปราศจากการร%บประก%นอยางไดผลท53สด' และแต
ละไฟล,ควรจะม5ขอความ "copyright" อยางนอยหนN3งบรรท%ดพรอมท%Oงบงช5OวาจะหาคEาบอกกลาวล4ขส4ทธ4อI ยาง
เตMมรปแบบไดท53ไหน
one line to give the program's name and an idea of what it does. Copyright (C) 19yy name of
author
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of
the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program;
if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
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02111-1307, USA.
จากน%Oนตามดวยขอมลเพ3อการต4ดตอถNงค'ณทาง email และจดหมาย ในกรณ5ท53โปรแกรมทEางานเช4ง
โตตอบ ทEาใหโปรแกรมแสดงคEาบอกกลาวแบบขางน5Oเม3อเร43มตนทEางานในภาวะเช4งโตตอบ:
Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is
free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for
details.
คEาส%3งสมม'ต4 `show w' และ `show c' ควรจะแสดงสวนท53เก53ยวของใน General Public License
ตามความเหมาะสม. คEาส%3งท53ค'ณใชจร4ง ๆ อาจจะเปFนช3ออ3นท53ไมใช `show w' และ `show c' หรอบางท5อาจจะ
เปFนการคล4กเมาส,หรอห%วขอในเมน ตามแตท53เหมาะสมก%บโปรแกรมของค'ณ.
นอกจากน5O ถาเขาขายและจEาเปFน ค'ณควรจะใหนายจาง (ถาค'ณทEางานเปFนโปรแกรมเมอร,) หรอ
โรงเร5ยนของค'ณลงนามใน "copyright disclaimer" สEาหร%บโปรแกรมค'ณ. โดยอาจจะดจากต%วอยางขางลางน5O
และแกช3อตามกรณ5ของค'ณ:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
General Public License ไมเปpดโอกาสใหนEาโปรแกรมของค'ณเขาไปใชใน proprietary software
ในกรณ5ท53โปรแกรมของค'ณเปFน subroutine library ค'ณอาจจะเหMนวาการเปpดโอกาสให link โปรแกรมเชน
น%Oนก%บ library ของค'ณนาจะเก4ดประโยชน,มากขNOน ถาหากค'ณตองการทEาเชนน%นO กMใหใช GNU Library
General Public License แทนท53จะใชส%ญญาน5O
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