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ค��ม�อการใช�งานระบบ LearnSquare GNU General Public License

GNU General Public License ฉบ�บแปลไทย

เอกสารช!"นน$"เป%นการแปลอย&างไม&เป%นทางการของ GNU General Public License เป%นภาษาไทย
โดยท$.ไม&ได/เผยแพร&ออกมาจาก Free Software Foundation และไม&ได/เป%นการก;าหนดข/อส�ญญาตาม
กฎหมายในการเผยแพร&ซอฟตCแวรCท$.ใช/ GNU GPL ซE.งม$เพ$ยงต/นฉบ�บภาษาอ�งกฤษของ GNU GPL เท&าน�"น
ท$.ท;าได/. อย&างไรกHตาม เราหว�งว&างานแปลช!"นน$"จะช&วยให/คนไทยเข/าใจ GNU GPL ได/ด$ย!.งขE"น

1. อาร�มภบท

ส%ญญาอน'ญาตให�ใช�ซอฟต,แวร,ส�วนใหญ�ได�ร%บการออกแบบมาเพ�3อร4ดรอนเสร5ภาพของค'ณในการ
แบ�งป:นและแก�ไขซอฟต,แวร, ในทางกล%บก%น GNU General Public License ม5จ'ดม'�งหมายเพ�3อประก%นเสร5
ภาพของค'ณในการแบ�งป:นและแก�ไขซอฟต,แวร,เสร5 (free software) เพ�3อทEาให�แน�ใจว�าซอฟต,แวร,จะเปFนส43งท53
เสร5สEาหร%บผ��ใช�ท'กคน General Public License ค�อส%ญญาอน'ญาตให�สาธารณชนใช�ส4ทธ4ตามล4ขส4ทธ4Iท53ได�ร%บ
การนEามาใช�ก%บซอฟต,แวร,ส�วนใหญ�ของ Free Software Foundation และโปรแกรมใดกMตามท53ผ��สร�างสรรค,
ยNดม%3นต�อการใช�ส%ญญาน5O (ม5ซอฟต,แวร,บางช4Oนของ Free Software Foundation ท53ครอบคล'มโดย GNU
Library General Public License แทน) ค'ณเองกMสามารถใช�ส%ญญาน5Oก%บโปรแกรมของค'ณได�เช�นเด5ยวก%น

เม�3อเรากล�าวถNง free software เราหมายถNงเสร5ภาพ ไม�ใช�ราคา. General Public License ของเรา
ได�ร%บการออกแบบมาเพ�3อทEาให�แน�ใจว�า ๏ ค'ณจะม5เสร5ภาพท53จะเผยแพร�สEาเนาของซอฟต,แวร,เสร5 (และค4ด
ราคาสEาหร%บการจ%ดจEาหน�ายในกรณ5ท53ค'ณต�องการ) ๏ ค'ณจะได�ร%บ source code หร�อสามารถท53จะได�มาใน
กรณ5ท53ค'ณต�องการ ๏ ค'ณจะสามารถแก�ไขหร�อใช�ส�วนประกอบของซอฟต,แวร,น%Oนในซอฟต,แวร,เสร5โปรแกรม
ใหม� และ ๏ ค'ณจะได�ร%บร��ว�าค'ณม5ส4ทธ4ท53จะทEาท%Oงหมดน5Oได�

เพ�3อปกปTองส4ทธ4ของค'ณ เราจEาเปFนต�องวางข�อจEาก%ดต�าง ๆ เพ�3อห�ามม4ให�ใครปฏ4เสธส4ทธ4เหล�าน5Oต�อ
ค'ณ หร�อเร5ยกร�องให�ค'ณสละส4ทธ4ด%งกล�าว ข�อจEาก%ดเหล�าน5OนEาไปส��ภาระหน�าท53จEานวนหนN3งของค'ณ ในกรณ5ท53
ค'ณเผยแพร�สEาเนาของซอฟต,แวร, หร�อด%ดแปลงซอฟต,แวร,น%Oน

ต%วอย�างเช�น ในกรณ5ท53ค'ณเผยแพร�สEาเนาของโปรแกรมล%กษณะน5O ไม�ว�าจะให�เปล�าหร�อค4ดราคา ค'ณ
จะต�องให�ส4ทธ4ท%Oงหมดอย�างท53ค'ณม5แก�ผ��ร%บด�วย ค'ณจะต�องจ%ดการให�บ'คคลน%Oนได�ร%บหร�อสามารถท53จะได�มาซN3ง
source code น%Oนเช�นเด5ยวก%บค'ณ และค'ณจะต�องแสดงข�อส%ญญาเหล�าน5Oแก�บ'คคลน%Oน เพ�3อท53บ'คคลน%Oนจะได�
ร%บร��ถNงส4ทธ4ของตน

เราใช�ว4ธ5ปกปTองส4ทธ4ของค'ณด�วยสองข%Oนตอนค�อ: (1) สงวนล4ขส4ทธ4Iของซอฟต,แวร,น%Oน และ (2)
เสนอส%ญญาอน'ญาตให�ค'ณสามารถท53จะทEาซOEา เผยแพร� และ/หร�อด%ดแปลงซอฟต,แวร,น%Oนได�อย�างถ�กต�องตาม
กฎหมาย
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นอกจากน%Oน เพ�3อเปFนการปกปTองผ��สร�างสรรค,แต�ละรายและต%วของเราเอง เราต�องแน�ใจว�าท'ก ๆ คน
จะได�ร%บการทEาความเข�าใจว�าจะไม�ม5การร%บประก%นใด ๆ ในซอฟต,แวร,เสร5ช4Oนน5O. ในกรณ5ท53ซอฟต,แวร,ได�ร%บการ
ด%ดแปลงโดยบ'คคลอ�3นและแจกจ�ายส�งต�อก%นไป เราต�องการให�ผ��ร%บได�ตระหน%กว�าส43งท53ตนได�ร%บน%Oนไม�ได�เปFน
ของด%Oงเด4ม เพ�3อว�าป:ญหาใด ๆ อ%นเก4ดจากบ'คคลอ�3นจะได�ไม�พาดพ4งไปถNงช�3อเส5ยงของผ��สร�างสรรค,ต�นฉบ%บ

ท�ายท53ส'ด ซอฟต,แวร,เสร5ม%กจะถ�กค'กคามโดยส4ทธ4บ%ตรซอฟต,แวร,อย��เปFนน4จ เราประสงค,ท53จะหล5ก
เล53ยงความเส53ยงท53ผ��จ%ดจEาหน�ายซอฟต,แวร,เสร5โปรแกรมใดโปรแกรมหนN3งจะไปขอร%บส%ญญาอน'ญาตให�ใช�ส4ทธ4
ตามส4ทธ4บ%ตรเอาไว�เอง อ%นจะเปFนผลทEาให�ได�โปรแกรมน%OนเปFนเอกส4ทธ4Iเฉพาะ (proprietary) เพ�3อปTองก%น
เร�3องน5O เราได�กEาหนดไว�อย�างช%ดเจนว�าส4ทธ4บ%ตรใดกMตามจะต�องอน'ญาตเพ�3อให�ท'กคนใช�ได�อย�างเสร5หร�อม4
ฉะน%OนกMจะอน'ญาตไม�ได�เลย

2. ข/อก;าหนดและเงL.อนไขในการท;าซ";า เผยแพร& และด�ดแปลง

ส%ญญาน5Oใช�ก%บโปรแกรมหร�องานอ�3นใดท53ม5ข�อความบอกกล�าวโดยเจ�าของล4ขส4ทธ4Iว�าสามารถนEาไปเผย
แพร�โดยอาศ%ยข�อความตาม General Public License. ถ%ดจากน5OไปคEาว�า "โปรแกรม" หมายถNงโปรแกรมหร�อ
งานในล%กษณะด%งกล�าว และ "งานท53ม5พ�Oนฐานจากโปรแกรม" หมายถNงโปรแกรมน%Oนหร�องานด%ดแปลงจาก
โปรแกรมน%Oนตามกฎหมายล4ขส4ทธ4I: กล�าวค�อ งานท53ประกอบด�วยโปรแกรมน%Oนไม�ว�าท%Oงหมดหร�อบางส�วน ไม�
ว�าจะคงเด4มหร�อม5การด%ดแปลงและ/หร�อได�ร%บการแปลเปFนภาษาอ�3น. (จากน5OเปFนต�นไป การแปลน%บรวมอย��
ในความหมายของคEาว�า "การด%ดแปลง" โดยไม�ม5ขอบเขต) คEาว�า "ค'ณ" หมายถNงแต�ละบ'คคลผ��ได�ร%บอน'ญาต
ให�ใช�ส4ทธ4ตามส%ญญา

ส%ญญาน5Oไม�ได�ครอบคล'มไปถNงการกระทEาอ�3นใดนอกเหน�อจากการทEาซOEา เผยแพร� และด%ดแปลง การ
กระทEาอ�3นใดน%Oนอย��นอกเหน�อขอบเขตของส%ญญา ส%ญญาไม�ได�ควบค'มการร%นใช�งานโปรแกรม และส%ญญาจะ
ครอบคล'มถNงผลล%พธ,จากโปรแกรมกMต�อเม�3อเน�Oอหาของผลล%พธ,เปFนองค,ประกอบของงานท53ม5พ�Oนฐานจาก
โปรแกรม (โดยไม�ขNOนอย��ก%บการท53ผลล%พท,น%Oนได�ผ�านการทEาขNOนมาจากการร%นโปรแกรม) ผลล%พธ,จากโปรแกรม
จะถ�อเปFนงานท53ม5พ�Oนฐานจากโปรแกรมหร�อไม�ขNOนอย��ก%บว�าโปรแกรมน%OนทEาอะไร

1. ค'ณสามารถทEาซOEาหร�อเผยแพร�ในส�3อบ%นทNกใด ๆ ซN3งสEาเนาท53ปราศจากการแก�ไขของ source
code ของโปรแกรมตามท53ค'ณได�ร%บมา โดยม5ข�อแม�ว�า ๏ ค'ณจะต�องแสดงคEาบอกกล�าวล4ขส4ทธ4I
และคEาปฏ4เสธการร%บประก%นไว�อย�างเด�นช%ดและเหมาะสมในแต�ละสEาเนา ๏ ร%กษาคEาบอกกล�าว
ท%Oงหมดท53อ�างถNงส%ญญาน5Oและความปราศจากการร%บประก%นให�คงอย��ด�วยก%นอย�างสมบ�รณ, และ
๏ มอบสEาเนาของส%ญญาน5Oไปพร�อมก%บโปรแกรม. 

ค'ณสามารถค4ดราคาสEาหร%บการกระทEาในทางกายภาพเพ�3อถ�ายทอดสEาเนาช4OนหนN3ง ๆ ได� และ
ค'ณสามารถท53จะเสนอขายการร%บประก%นได�ในกรณ5ท53ค'ณต�องการ. 

2. ค'ณสามารถด%ดแปลงสEาเนาของโปรแกรมไม�ว�าท%Oงหมดหร�อบางส�วน การกระทEาเช�นน%Oนค�อการ
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สร�างงานท53ม5พ�Oนฐานจากโปรแกรม และค'ณสามารถทEาซOEาและเผยแพร�การด%ดแปลงหร�องานใน
ล%กษณะด%งกล�าวโดยอาศ%ยข�อความตามข�อ 1 ข�างต�น โดยม5ข�อแม�ว�าค'ณจะต�องปฏ4บ%ต4ตาม
เง�3อนไขเหล�าน5Oท%Oงหมด:

2.1ในไฟล,ท53ค'ณแก�ไข ค'ณจะต�องใส�คEาบอกกล�าวท53เด�นช%ดว�าค'ณได�แก�ไขไฟล,น%Oน รวมท%Oง
ว%นท53ในการแก�ไขแต�ละคร%Oง

2.2ในการเผยแพร�หร�อโฆษณา (นEาเสนอต�อสาธารณชน) งานใดกMตามท53ท%Oงหมดหร�อบาง
ส�วนของงานน%Oนประกอบด�วยหร�อด%ดแปลงมาจากโปรแกรมหร�อบางส�วนของโปรแกรม
ค'ณจะต�องอน'ญาตต�องานโดยรวมท%Oงหมดแก�บ'คคลท%Oงหลายโดยไม�ค4ดม�ลค�า โดยอาศ%ย
ข�อความตามส%ญญาน5O

2.3ในกรณ5ท53โปรแกรมท53ด%ดแปลงแล�วม5การทEางานตามปรกต4ด�วยการร%บคEาส%3งเช4งโต�ตอบใน
ขณะท53ร%น ค'ณต�องทEาให�โปรแกรมน%Oน เม�3อนEามาเร43มต�นร%นใช�งานในเช4งโต�ตอบด%งกล�าว
ตามปรกต4 แล�วโปรแกรมน%Oนจะพ4มพ,หร�อแสดงให�เหMนประกาศอ%นประกอบด�วย ๏ คEา
บอกกล�าวล4ขส4ทธ4Iอย�างเหมาะสมและ ๏ คEาบอกกล�าวว�าไม�ม5การร%บประก%น (หร�อม4
ฉะน%OนกMบอกว�าค'ณเองเปFนผ��ให�การร%บประก%น) และ ๏ บอกว�าผ��ใช�สามารถเผยแพร�
โปรแกรมน%Oนต�อไปภายใต�เง�3อนไขตามส%ญญาน5O และ ๏ บอกว4ธ5ท53ผ��ใช�จะสามารถอ�าน
สEาเนาของส%ญญาน5O (ข�อยกเว�น: ในกรณ5ท53แม�ต%วโปรแกรมเองจะทEางานในเช4งโต�ตอบ
แต�ตามปรกต4แล�วจะไม�ม5การแสดงประกาศในล%กษณะด%งกล�าวอย��ก�อนแล�ว เช�นน%Oนงาน
ท53ม5พ�Oนฐานจากโปรแกรมไม�จEาเปFนต�องแสดงประกาศใด ๆ) 

เกณฑ,เหล�าน5Oใช�บ%งค%บต�องานด%ดแปลงโดยรวมท%Oงหมด ในกรณ5ของส�วนท53จEาแนกออกมาได�
ส�วนใดอ%นม4ได�ด%ดแปลงมาจากโปรแกรม และสามารถถ�อได�ว�าเปFนงานอ4สระต�างหากออกไป
ด�วยเหต'อ%นสมควร เช�นน%Oนส%ญญาและเง�3อนไขของส%ญญาน5Oจะไม�ม5ผลบ%งค%บใช�ต�อส�วนด%งกล�าว
เม�3อค'ณเผยแพร�ส�วนน%OนเปFนงานต�างหากออกไป แต�เม�3อค'ณเผยแพร�ส�วนเด5ยวก%นน%OนเปFนส�วน
ประกอบของงานรวมอ%นเปFนงานท53ม5พ�Oนฐานจากโปรแกรม การเผยแพร�งานรวมด%งกล�าวจะต�อง
กระทEาโดยอาศ%ยข�อความตามส%ญญาน5O โดยท53ส4ทธ4สEาหร%บบ'คคลท%Oงหลายจะขยายขอบเขตครอบ
คล'มไปตลอดงานโดยรวมท%Oงหมด  ตลอดไปจนถNงแต�ละส�วนประกอบท'ก ๆ ส�วนไม�ว�าใครจะ
เปFนผ��เข5ยนส�วนน%Oน

ด�วยเหต'ข�างต�น ข�อน5Oม4ได�ประสงค,จะเร5ยกร�องหร�อโต�แย�งส4ทธ4ของค'ณในงานท53ค'ณสร�างสรรค,
ขNOนมาเองท%Oงหมด หากแต�ประสงค,ท53จะใช�ล4ขส4ทธ4Iเพ�3อควบค'มการเผยแพร�งานด%ดแปลงหร�องาน
รวบรวมอ%นเปFนงานท53ม5พ�Oนฐานจากโปรแกรม.

นอกจากน5O การเพ5ยงแต�นEางานอ�3นท53ไม�ได�เปFนงานท53ม5พ�Oนฐานจากโปรแกรมมาอย��รวมก%บ
โปรแกรม (หร�องานท53ม5พ�Oนฐานจากโปรแกรม) ในหน�วยความจEาสEารองหร�อส�3อบ%นทNกเพ�3อการ
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เผยแพร�เด5ยวก%นม4ได�เปFนเหต'ให�งานด%งกล�าวตกอย��ภายใต�ขอบเขตของส%ญญาน5O

3. ค'ณสามารถทEาซOEาและเผยแพร�โปรแกรม (หร�องานท53ม5พ�Oนฐานจากโปรแกรมตามข�อ 2) ในร�ป
แบบ object code หร�อ executable โดยอาศ%ยข�อความตามข�อ 1 และ 2 ข�างต�น โดยม5ข�อแม�ว�า
ค'ณจะต�องดEาเน4นการอย�างใดอย�างหนN3งต�อไปน5Oอ5กด�วย: 

3.1มอบ source code อย�างครบถ�วนของโปรแกรมด%งกล�าวในร�ปแบบท53คอมพ4วเตอร,อ�านได�
ไปพร�อมก%บโปรแกรมน%Oน โดยท53 source code ด%งกล�าวจะต�องเผยแพร�โดยอาศ%ยข�อความ
ตามข�อ 1 และ 2 ข�างต�น ด�วยส�3อบ%นทNกท53ใช�ก%นเปFนก4จว%ตรในการแลกเปล53ยนซอฟต,แวร,
หร�อ 

3.2แนบข�อเสนอเปFนลายล%กษณ,อ%กษรอ%นม5ผลอย�างน�อยสามปhว�าจะมอบสEาเนาอย�างครบ
ถ�วนของ source code ของโปรแกรมด%งกล�าวในร�ปแบบท53คอมพ4วเตอร,อ�านได�แก�บ'คคล
ท%Oงหลาย โดยค4ดราคาไม�มากไปกว�าต�นท'นในทางกายภาพของค'ณในการดEาเน4นการเผย
แพร� source code โดยท53 source code ด%งกล�าวจะต�องเผยแพร�โดยอาศ%ยข�อความตามข�อ
1 และ 2 ข�างต�น ด�วยส�3อบ%นทNกท53ใช�ก%นเปFนก4จว%ตรในการแลกเปล53ยนซอฟต,แวร, หร�อ 

3.3แนบข�อม�ลท53ค'ณได�ร%บถNงข�อเสนอในการเผยแพร� source code ของโปรแกรมด%งกล�าว.
(ทางเล�อกน5Oใช�ได�เฉพาะกรณ5การเผยแพร�ท53ไม�เปFนการค�า อ5กท%Oงค'ณกMได�ร%บโปรแกรมในร�ป
แบบ object code หร�อ executable ด�วยข�อเสนอเช�นว�าอย�างถ�กต�องตามข�อย�อย b
ข�างต�น.) 

คEาว�า source code ของงานหนN3งงานใดหมายถNงงานน%Oนในร�ปแบบท53เหมาะสมท53ส'ดสEาหร%บการ
ทEาการด%ดแปลง. สEาหร%บงานในร�ปแบบ executable คEาว�า source code อย�างครบถ�วนหมายถNง
source code ท%Oงหมดของท'ก module ในงานน%Oน รวมถNง interface definition file ใด ๆ ท53
เก53ยวข�อง รวมถNง script ท53ใช�ในการควบค'มการคอมไพล,และการต4ดต%Oง executable น%Oน อย�างไร
กMตาม ในฐานะข�อยกเว�นพ4เศษ source code ท53เผยแพร�ไม�จEาเปFนต�องรวมไปถNงส43งใดกMตาม (ไม�
ว�าจะอย��ในร�ปแบบ source code หร�อ binary) ท53ปรกต4จะได�ร%บมาพร�อมก%บส�วนประกอบหล%ก
(compiler, kernel และอ�3น ๆ ในทEานองเด5ยวก%น) ของระบบปฏ4บ%ต4การท53ใช�ร%น executable น%Oน
เว�นแต�ว�าส�วนประกอบน%OนจะประกอบไปเปFนส�วนหนN3งใน executable ด%งกล�าวเอง 

ในกรณ5ท53การเผยแพร� executable หร�อ object code กระทEาโดยการเสนอให�สามารถเข�าถNง
สEาเนาของโปรแกรมจากตEาแหน�งท53ระบ' การเสนอท53เสมอภาคก%นให�สามารถเข�าถNงสEาเนาของ
source code จากท53เด5ยวก%นถ�อได�ว�าเปFนการเผยแพร� source code แล�ว ถNงแม�ว�าบ'คคลอ�3นจะไม�
ม5เหต'จEาเปFนอ%นใดท53จะต�องร%บ source code ไปด�วยพร�อมก%บ object code 

4. ค'ณไม�สามารถทEาซOEา ด%ดแปลง ให�ช�วงส%ญญา หร�อเผยแพร�โปรแกรม เว�นแต�จะปฏ4บ%ต4ตามท53ได�
กEาหนดไว�โดยช%ดแจ�งในส%ญญาน5O ความพยายามอ�3นใดท53จะทEาซOEา ด%ดแปลง ให�ช�วงส%ญญา หร�อเผย
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แพร�โปรแกรมถ�อเปFนโมฆะ และจะเปFนการย'ต4ส4ทธ4ของค'ณตามส%ญญาน5Oโดยอ%ตโนม%ต4 อย�างไรกM
ตาม บ'คคลท53ได�ร%บสEาเนาหร�อส4ทธ4จากค'ณตามส%ญญาน5O จะไม�ถ�กยกเล4กส%ญญาตราบใดท53บ'คคล
น%Oนย%งคงปฏ4บ%ต4ตามส%ญญาอย�างเคร�งคร%ด

5. ค'ณไม�จEาเปFนต�องยอมร%บส%ญญาน5O เน�3องจากค'ณไม�ได�ลงนาม แต�อย�างไรกMตาม ไม�ม5อะไรนอก
จากน5Oท53อน'ญาตให�ค'ณด%ดแปลงหร�อเผยแพร�โปรแกรมหร�องานด%ดแปลงจากโปรแกรม การกระทEา
ด%งกล�าวต�องห�ามตามกฎหมายถ�าหากค'ณไม�ยอมร%บส%ญญาน5O ด%งน%Oน โดยการด%ดแปลงหร�อเผย
แพร�โปรแกรม (หร�องานท53ม5พ�Oนฐานจากโปรแกรม) ค'ณได�แสดงให�เหMนแล�วถNงการยอมร%บส%ญญา
น5O รวมท%Oงข�อกEาหนดและเง�3อนไขท%OงหมดในการทEาซOEา เผยแพร� หร�อด%ดแปลงโปรแกรมหร�องานท53
ม5พ�Oนฐานจากโปรแกรม เพ�3อท53จะกระทEาเช�นน%Oน

6. ในแต�ละคร%Oงท53ค'ณเผยแพร�โปรแกรม (หร�องานท53ม5พ�Oนฐานจากโปรแกรม) ต�อไป ผ��ร%บจะได�ร%บ
อน'ญาตโดยอ%ตโนม%ต4จากเจ�าของส4ทธ4ให�สามารถท53จะทEาซOEา เผยแพร� หร�อด%ดแปลงโปรแกรม ภาย
ใต�ข�อกEาหนดและเง�3อนไขของส%ญญาน5O ค'ณไม�สามารถวางข�อจEาก%ดเพ43มเต4มต�อการใช�ส4ทธ4ของผ��
ร%บท53ได�มอบไปตามน5O ค'ณไม�ต�องร%บผ4ดชอบภาระในการบ%งค%บการปฏ4บ%ต4ตามส%ญญาของบ'คคลอ�3น

7. ในกรณ5ท53ม5เง�3อนไขอ%นเน�3องมาจากการพ4พากษาของศาลหร�อข�อกล�าวหาในการละเม4ดส4ทธ4บ%ตร
หร�อจากเหต'ผลอ�3นใด (โดยไม�จEาก%ดเฉพาะประเดMนเก53ยวก%บส4ทธ4บ%ตร) มาบ%งค%บต�อค'ณ (ไม�ว�าจะ
โดยคEาส%3งของศาล ข�อตกลงหร�อข�อตกลงในทางตรงก%นข�าม) ในล%กษณะท53ข%ดต�อเง�3อนไขของ
ส%ญญาน5O เง�3อนไขเช�นน%Oนไม�สามารถยกเว�นค'ณออกจากเง�3อนไขของส%ญญาน5O. ถ�าหากค'ณไม�
สามารถดEาเน4นการเผยแพร�เพ�3อท53จะปฏ4บ%ต4ตามภาระของค'ณในส%ญญาน5Oและภาระผ�กพ%นท53เก53ยว
ข�องอ�3นใดพร�อมไปด�วยก%น ผลกMค�อค'ณจะเผยแพร�โปรแกรมไม�ได�โดยเดMดขาด ต%วอย�างเช�น หากม5
ส%ญญาอน'ญาตให�ใช�ส4ทธ4ตามส4ทธ4บ%ตรฉบ%บใดฉบ%บหนN3งไม�เปpดโอกาสให�บ'คคลท%Oงหมดท53ได�ร%บ
สEาเนาของโปรแกรมจากค'ณ ไม�ว�าจะโดยตรงหร�อโดยอ�อม แจกจ�ายโปรแกรมต�อไปได�โดยไม�ค4ดค�า
ธรรมเน5ยม เช�นน%Oนแล�วหนทางเด5ยวท53ค'ณจะปฏ4บ%ต4ตามเง�3อนไขน%Oนและส%ญญาน5Oไปได�พร�อมก%น
ค�อค'ณจะต�องงดเว�นจากการเผยแพร�โปรแกรมอย�างส4Oนเช4ง

หากม5ส�วนใดของข�อน5OกลายเปFนโมฆะหร�อไม�ม5ผลบ%งค%บภายใต�พฤต4การณ,เฉพาะกรณ5ใด ส%ญญา
ประสงค,ให�ใช�ส�วนท53เหล�ออย��ของข�อน5Oบ%งค%บในกรณ5เช�นน%Oน และให�ใช�ข�อน5Oโดยรวมท%Oงหมดบ%งค%บ
ในพฤต4การณ,อ�3น ๆ

จ'ดประสงค,ของข�อน5Oม4ได�เปFนการช%กชวนให�ค'ณละเม4ดการอ�างส4ทธ4ในส4ทธ4บ%ตรหร�อทร%พยส4ทธ4
ใด ๆ หร�อโต�แย�งความถ�กต�องตามกฎหมายในการอ�างส4ทธ4เช�นน%Oน จ'ดประสงค,เพ5ยงประการ
เด5ยวของข�อน5Oค�อการปกปTองบ�รณภาพของระบบเผยแพร�ซอฟต,แวร,เสร5ซN3งดEาเน4นโดยการปฏ4บ%ต4
ตาม public license. ผ��คนมากมายได�เอ�Oอเฟrsอผลงานสน%บสน'นเข�าส��สารพ%นของซอฟต,แวร,ท53เผย
แพร�ผ�านระบบด%งกล�าว โดยอาศ%ยความไว�วางใจว�าระบบจะทEางานอย�างเปFนธรรม ท%Oงหมดน5OขNOนอย��
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ก%บผ��เข5ยน/ผ��สน%บสน'นท53จะต%ดส4นใจว�าเขาหร�อเธอสม%ครใจจะเผยแพร�ซอฟต,แวร,ผ�านระบบอ�3น
มากกว�าหร�อไม� โดยท53ทางฝuายผ��ร%บไม�ว�าจะเปFนใครกMไม�สามารถจEาก%ดการต%ดส4นใจน%Oนได�เลย

ข�อน5Oม5เจตนาท53จะสร�างความกระจ�างแก�ส43งท53เช�3อว�าจะเปFนผลจากส�วนท53เหล�อของส%ญญา

8. ในกรณ5ท53ม5การควบค'มการเผยแพร�และ/หร�อการใช�โปรแกรมในประเทศใดประเทศหนN3ง ไม�ว�าจะ
โดยส4ทธ4บ%ตรหร�อโดยล4ขส4ทธ4Iในการต�อประสานก%บผ��ใช� เจ�าของล4ขส4ทธ4Iต�นฉบ%บซN3งเปFนผ��ออก
โปรแกรมภายใต�ส%ญญาน5Oสามารถเพ43มข�อจEาก%ดในการเผยแพร�ตามแต�พ�Oนท53ทางภ�ม4ศาสตร,อย�างช%ด
แจ�งให�ข5ดวงประเทศเหล�าน%Oนออกไป เพ�3อท53ว�าการเผยแพร�จะอน'ญาตให�กระทEาได�แต�เฉพาะภาย
ในหร�อระหว�างประเทศท53ไม�ได�ต%ดออกด�วยเหต'ด%งกล�าว ในกรณ5เช�นน5O ส%ญญาน5Oจะหมายรวมไป
ถNงข�อจEาก%ดด%งกล�าวเสม�อนก%บว�าได�เข5ยนข�อจEาก%ดน%Oนไว�ในเน�Oอหาของส%ญญา

9. Free Software Foundation สามารถออก General Public License เวอร,ช%นปร%บปร'งและ/หร�อ
เวอร,ช%นใหม�ได�เปFนคร%Oงคราว. ส%ญญาเวอร,ช%นใหม�เช�นว�าจะย%งคงสาระสEาค%ญในทEานองเด5ยวก%น
ก%บเวอร,ช%นป:จจ'บ%น แต�อาจจะแตกต�างออกไปในรายละเอ5ยดเพ�3อจ%ดการก%บป:ญหาหร�อภาระท53เก4ด
ขNOนใหม�

ส%ญญาแต�ละเวอร,ช%นจะม5เลขเวอร,ช%นท53หมายให�แตกต�างก%นออกไป หากโปรแกรมระบ'หมายเลข
เวอร,ช%นของส%ญญาท53ใช�ก%บโปรแกรมพร�อมท%Oง "เวอร,ช%นต�อ ๆ ไป" ค'ณจะม5ทางเล�อกท53จะปฏ4บ%ต4
ตามข�อกEาหนดและเง�3อนไขของส%ญญาไม�ว�าเวอร,ช%นน%Oนหร�อเวอร,ช%นต�อ ๆ ไปท53ออกโดย Free
Software Foundation. หากโปรแกรมม4ได�ระบ'หมายเลขเวอร,ช%นของส%ญญา ค'ณสามารถเล�อก
ส%ญญาเวอร,ช%นไหนกMได�ท53ออกโดย Free Software Foundation

10.หากค'ณประสงค,จะนEาส�วนประกอบของโปรแกรมไปรวมอย��ในซอฟต,แวร,เสร5โปรแกรมอ�3นท53ม5
เง�3อนไขในการเผยแพร�ท53แตกต�างออกไป ค'ณจะต�องเข5ยนขออน'ญาตจากผ��สร�างสรรค,เปFน
ลายล%กษณ,อ%กษร. ในกรณ5ของซอฟต,แวร,ท53เปFนล4ขส4ทธ4Iของ Free Software Foundation กMให�
ค'ณเข5ยนไปถNง Free Software Foundation เน�3องจากบางคร%OงเรากMม5การผ�อนปรนบ�างสEาหร%บ
กรณ5เช�นน5O ท4ศทางในการต%ดส4นใจของเราจะขNOนอย��ก%บเปTาหมายสองประการค�อเพ�3อดEารงร%กษา
ความเสร5ในงานท%Oงหมดท53ด%ดแปลงจากซอฟต,เวร,เสร5ของเรา และในภาพกว�างค�อเพ�3อส�งเสร4มการ
แบ�งป:นและการนEากล%บมาใช�ใหม�ของซอฟต,แวร, 

ไม�ม5การร%บประก%น

11.เน�3องจากโปรแกรมได�ร%บการอน'ญาตให�ใช�ได�โดยไม�ค4ดม�ลค�า เหต'น5OจNงไม�ม5การร%บประก%นใด ๆ ต�อ
โปรแกรม ไปจนถNงขอบเขตเท�าท53กฎหมายท53เก53ยวข�องจะอEานวย เจ�าของล4ขส4ทธ4Iและ/หร�อบ'คคล
อ�3นส�งมอบโปรแกรม "ตามล%กษณะป:จจ'บ%น" โดยปราศจากการร%บประก%นในล%กษณะใด ๆ ไม�ว�า
โดยแจ�งช%ดหร�อโดยปร4ยาย รวมถNงแต�ไม�จEาก%ดเพ5ยงการร%บประก%นโดยปร4ยายถNงความเหมาะสมใน
การวางตลาด หร�อความเหมาะสมในว%ตถ'ประสงค,โดยเฉพาะอย�างใดอย�างหนN3ง ท%Oงน5Oเว�นแต�จะได�
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ระบ'เอาไว�เปFนอย�างอ�3นเปFนลายล%กษณ,อ%กษร ค'ณเปFนผ��ร%บความเส53ยงท%Oงหมดในเร�3องค'ณภาพ
หร�อประส4ทธ4ภาพของโปรแกรม หากปรากฏความจร4งว�าโปรแกรมชEาร'ดบกพร�อง ค'ณจะเปFนผ��ร%บ
ภาระต�นท'นในการบEาร'งร%กษา ซ�อมแซม หร�อแก�ไขเท�าท53จEาเปFนท%Oงหมด

12.ไม�ม5กรณ5ใด ๆ เว�นแต�ท53บ%งค%บโดยกฎหมายท53เก53ยวข�องหร�อท53ตกลงก%นไว�เปFนลายล%กษณ,อ%กษร ท53
เจ�าของล4ขส4ทธ4Iหร�อบ'คคลอ�3นใดผ��ซN3งด%ดแปลงและ/หร�อเผยแพร�โปรแกรมต�อไปตามท53ได�อน'ญาต
ไว�ข�างต�น จะต�องร%บชดใช�ความเส5ยหายท%Oงหลายต�อค'ณ รวมถNงความเส5ยหายโดยท%3วไป โดย
เฉพาะ โดยบ%งเอ4ญ หร�อโดยเน�3องมาแต�เหต' อ%นเปFนผลมาจากการใช�หร�อความไม�สามารถในการ
ใช�โปรแกรม (รวมถNงแต�ไม�จEาก%ดเพ5ยงการส�ญเส5ยของข�อม�ล หร�อการท53ข�อม�ลถ�กทEาให�ผ4ดพลาด
หร�อความเส5ยหายอ%นค'ณหร�อบ'คคลอ�3นได�ร%บ หร�อความล�มเหลวของโปรแกรมในการทEางานร�วม
ก%บโปรแกรมอ�3น) ถNงแม�ว�าเจ�าของล4ขส4ทธ4Iหร�อบ'คคลอ�3นด%งกล�าวข�างต�นจะได�ร%บการแจ�งเต�อนถNง
ความเปFนไปได�ของความเส5ยหายเช�นว�าแล�วกMตาม

3. การใช/ข/อส�ญญาน$"ก�บโปรแกรมท$.ได/พ�ฒนาใหม&

หากค'ณพ%ฒนาโปรแกรมใหม�ขNOนมาโปรแกรมหนN3ง และค'ณต�องการให�โปรแกรมน%OนเปFนประโยชน,ต�อ
สาธารณชนมากท53ส'ดเท�าท53จะเปFนไปได� ว4ธ5ท53ด5ท53ส'ดท53ค'ณจะบรรล'ความต�องการน5Oได�ค�อทEาให�โปรแกรมน%OนเปFน
ซอฟต,แวร,เสร5ซN3งท'ก ๆ คนสามารถจEาหน�ายจ�ายแจกและด%ดแปลงแก�ไขได�ตามข�อกEาหนดในส%ญญาน5O

ว4ธ5การค�อต4ดคEาบอกกล�าวข�างล�างน5Oไปก%บโปรแกรมน%Oน ทางท53ปลอดภ%ยท53ส'ดค�อใส�คEาบอกกล�าวน5Oไว�
ในตอนต�นของแต�ละ source file เพ�3อเปFนการแสดงถNงความปราศจากการร%บประก%นอย�างได�ผลท53ส'ด และแต�
ละไฟล,ควรจะม5ข�อความ "copyright" อย�างน�อยหนN3งบรรท%ดพร�อมท%Oงบ�งช5Oว�าจะหาคEาบอกกล�าวล4ขส4ทธ4Iอย�าง
เตMมร�ปแบบได�ท53ไหน

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%Oนตามด�วยข�อม�ลเพ�3อการต4ดต�อถNงค'ณทาง email และจดหมาย ในกรณ5ท53โปรแกรมทEางานเช4ง

โต�ตอบ ทEาให�โปรแกรมแสดงคEาบอกกล�าวแบบข�างน5Oเม�3อเร43มต�นทEางานในภาวะเช4งโต�ตอบ: 

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' ควรจะแสดงส�วนท53เก53ยวข�องใน General Public License
ตามความเหมาะสม. คEาส%3งท53ค'ณใช�จร4ง ๆ อาจจะเปFนช�3ออ�3นท53ไม�ใช� `show w' และ `show c' หร�อบางท5อาจจะ
เปFนการคล4กเมาส,หร�อห%วข�อในเมน� ตามแต�ท53เหมาะสมก%บโปรแกรมของค'ณ.

นอกจากน5O ถ�าเข�าข�ายและจEาเปFน ค'ณควรจะให�นายจ�าง (ถ�าค'ณทEางานเปFนโปรแกรมเมอร,) หร�อ
โรงเร5ยนของค'ณลงนามใน "copyright disclaimer" สEาหร%บโปรแกรมค'ณ. โดยอาจจะด�จากต%วอย�างข�างล�างน5O
และแก�ช�3อตามกรณ5ของค'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 ไม�เปpดโอกาสให�นEาโปรแกรมของค'ณเข�าไปใช�ใน proprietary software
ในกรณ5ท53โปรแกรมของค'ณเปFน subroutine library ค'ณอาจจะเหMนว�าการเปpดโอกาสให� link โปรแกรมเช�น
น%Oนก%บ library ของค'ณน�าจะเก4ดประโยชน,มากขNOน ถ�าหากค'ณต�องการทEาเช�นน%OนกMให�ใช� GNU Library
General Public License แทนท53จะใช�ส%ญญาน5O
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