
ขอ้ตกลงการใหบ้รกิารระบบวรรณกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ 

ฉบับที ่3/2562 

 

 

ข้อตกลงการให้บริการระบบวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ จดัท าขึ้นระหว่าง 

(1) บคุคลหรอืนติบิคุคล ผู้รับบริการระบบวรรณกรรมอเิล็กทรอนิกส์ของบรษัิท เมพ คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั ตอ่ไปในขอ้ตกลงการให้บริการนี้ เรยีกว่า “ผูร้บับรกิาร” ฝ่ายหน่ึง กับ 

(2) บรษัิท เมพ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ส านกังานตัง้อยู ่99/27 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 8 หมู่ที ่4 ถนน

แจ้งวัฒนะ แขวงคลองเกลือ เขตปากเกร็ด นนทบุรี 11120 จดทะเบยีนบริษัทเลขท่ี 0125557004849 ซึง่

ต่อไปในขอ้ตกลงการใหบ้ริการนี้ เรียกวา่ “ผูใ้หบ้รกิาร” อกีฝ่ายหน่ึง 

 

 

ทั้งสองฝา่ยตกลงท าขอ้ตกลงกันดงัมีข้อความ ตอ่ไปนี ้

 
ขอ้ 1. ค าจ ากดัความ 

“งานวรรณกรรม” หมายถึง งานเขียน รวมถึงงานอันมีลิขสิทธ์ิอื่นใดท่ีเป็นส่วนประกอบของงานเขียน

ดังกล่าว 

“งานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์” หมายถงึ งานวรรณกรรมท่ีได้รับการดดัแปลงให้อยู่ในรูปของขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกส์  

“ตัวกลางรับช าระเงิน” หมายถึง ตวักลางรับช าระเงินแต่ละราย (เช่น Apple, Google, RIM เป็นต้น) ผู้

ให้บริการ App Store หรือบคุคล องค์กร หรือเครือขา่ยโทรศัพท์เคล่ือนท่ีภายในประเทศ (เช่น True, 

DTAC, AIS เป็นต้น) หรือช่องทางการช าระเงินอื่นใดที่ได้รับช าระค่าดาวนโ์หลดงานวรรณกรรมจาก

ผู้ใชบ้ริการ 

“ผู้ใชบ้ริการ” หมายถงึ ผู้ใช้อปุกรณ์รับข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ที่มีระบบปฏิบตัิการตา่งๆ ซึง่สามารถเข้าถึงงาน

วรรณกรรมอิเลก็ทรอนกิส์โดยการช าระเงินแล้วดาวนโ์หลดลงในอุปกรณ์นั้นๆ 

“Seller” หมายถงึ นิตบิุคคล หรือบคุคล ทีท่ าใหเ้กดิการดาวน์โหลดงานวรรณกรรม จากการที่ผูใ้ช้บริการ

ได้รับขอ้มูลเกีย่วกบังานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านลิงก์หรือแบนเนอร์หรือตวักลางอื่นท่ี Seller ได้

สร้างขึ้นด้วยเคร่ืองมือหรือโปรแกรมท่ีผูใ้หบ้ริการจดัเตรียมไว้ โดยผู้รับบริการ ผู้ใหบ้ริการ ผู้ใช้บริการ หรือ

บุคคลที ่3 สามารถเป็น Seller ได ้โดยสมัครผ่านกระบวนการที่ ผู้ใหบ้ริการก าหนดไว้ 

 
ขอ้ 2. เอกสารอนัเป็นส่วนหนึง่ของขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร 

เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ถอืเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงนี ้

เอกสารแนบ 1 : อัตราการค านวณรายได้จากการจ าหน่ายวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ขอ้ 3. ขอบเขตของการใหบ้รกิาร 

ผู้ใหบ้ริการตกลงใหบ้ริการดงัต่อไปนี ้

https://www.mebmarket.com/publisherconsole/index.php?action=ServiceAgreement#sharing


3.1 ดดัแปลงงานวรรณกรรมให้อยู่ในรูปแบบงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จดัท าเพ่ือใหผู้้ใชบ้ริการ

สามารถดาวน์โหลดทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นระบบปฏบิัติการ Apple iOS, Google Android และรูปแบบที่มี

ลักษณะเดยีวกัน 

3.2 จดัเตรียมและดแูลรักษาระบบ เคร่ืองแม่ข่ายหรือ Server ที่จ าเป็น เพ่ือใหผู้้รับบริการใช้ส าหรับ 

3.2.1 จัดเกบ็วรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสามารถเผยแพรง่านวรรณกรรมไปยังผู้ใชบ้ริการ 

3.2.2 เรียกช าระคา่วรรณกรรมจากผู้ใชบ้ริการ แล้วให้ผูใ้ช้บริการสามารถดาวนโ์หลดและอา่น

งานวรรณกรรมของผู้ใชบ้ริการผา่นอปุกรณ์ทีใ่ช้ระบบปฏิบตัิการต่างๆ 

3.3 จดัท าและพัฒนา Application ในระบบปฏบิัติการตา่งๆ รวมถงึเว็บไซต์ เพ่ือใหผู้้รับบริการสามารถน า

งานวรรณกรรมเผยแพร่ไปยงัผูใ้ช้บริการ 

3.4 ประสานงานกบัตวักลางรับช าระเงินตา่งๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเผยแพร่และดาวน์โหลดงาน

วรรณกรรมของผู้รับบริการ 

3.5 จ าหนา่ยวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผา่น Application ในระบบปฏบิัติการตา่งๆ รวมถงึเวบ็ไซต ์

3.6 ท าหน้าที่เข้ารหัสแฟม้ข้อมลูงานวรรณกรรมท่ีผู้รับบริการส่งให้แก่ผูใ้ห้บริการให้มีความปลอดภยัจากการ

ลักลอบใชง้านและการโจรกรรมทางวรรณกรรม 

3.7 ชว่ยอ านวยความสะดวกและตอบข้อซกัถามแก่ผูใ้ช้บริการแทนผู้รับบริการ 

3.8 จดัท าระบบรายงานการขายวรรณกรรมอเิล็กทรอนิกส์ขึ้นบนหนา้ Website ของผู้ให้บริการ รวมถงึ

การสร้าง Username และ Password เฉพาะให้กบัผู้รับบริการ เพ่ือใหผู้้รับบริการสามารถเข้าดูได้ 

3.9 จัดท ารายงานเพ่ือแจง้จ านวนคร้ังของการดาวนโ์หลดงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละชอ่งทาง

ให้แกผู่้รับบริการ 

3.10 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภยัเพ่ือปอ้งกันการละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้รับบริการโดยใช้เทคโนโลยีท่ีได้

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกรรมระบบอิเล็กทรอนกิส์ในช่วงระยะเวลาทีใ่หบ้ริการ 

 
ขอ้ 4. ค ารบัรองของผูร้บับรกิาร 

4.1 ผู้รับบริการขอรับรองวา่ ผู้รับบริการเป็นผูส้ร้างสรรค์และเปน็เจ้าของลิขสิทธ์ิและ/หรือเปน็ผู้ได้รับ

อนุญาตใหใ้ช้สิทธิอย่างถกูตอ้งในงานวรรณกรรมตามท่ีได้มกีารแจ้งไว ้และมสิีทธิโดยชอบที่จะอนุญาตให้

ผู้ใหบ้ริการด าเนินการตามท่ีมอบหมายหรืออนุญาตภายใต้ขอ้ตกลงการใหบ้ริการนี้ 

4.2 ผู้รับบริการขอรับรองว่า งานวรรณกรรมของผู้รับบริการไม่มีเนื้อหาที่ผดิกฎหมาย ทัง้นี้ในกรณีที่มี

บุคคลอื่นฟอ้งร้องหรือใชสิ้ทธิจะฟอ้งร้องเกีย่วกบังานวรรณกรรมของผู้รับบริการหรือหากผู้ใหบ้ริการ

ตรวจสอบพบว่างานวรรณกรรมไม่เป็นไปตามค ารับรองนี ้ผูรั้บบริการยินดหียดุเผยแพร่งานวรรณกรรม 

4.3 ผู้รับบริการรับทราบว่าผู้ให้บริการไม่ได้ทราบถงึเนือ้หาของงานวรรณกรรม และไม่สามารถแก้ไขหรือ

ดัดแปลงเนื้อหาในงานวรรณกรรมของผู้รับบริการได้ ทกุๆ ส่วนของงานวรรณกรรมเป็นความรับผดิชอบ

ของผู้รับบริการแต่เพียงผู้เดยีวทีจ่ะรับผดิและปกปอ้งผู้ใหบ้ริการในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือมกีาร

ด าเนินการตามกฎหมายเกีย่วกับงานวรรณกรรมของผู้รับบริการ 

 
 
 
 



ขอ้ 5. ค ารบัรองของผูใ้หบ้รกิาร 

5.1 ผู้ให้บริการขอรับรองว่าไดจั้ดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐานการป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ

ของผู้รับบริการและใช้ความรู้ความสามารถอย่างเตม็ท่ีในการด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุวัตถปุระสงค์ภายใต้

ข้อตกลงการให้บริการนี ้

5.2 ผู้ใหบ้ริการจะจดัท าเพ่ือใหผู้้ใชบ้ริการสามารถดาวนโ์หลดผา่น Application โดยไม่ลอกเลยีนงานของ

ผู้อื่นและมิได้ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และโดยไม่ผดิกฎหมาย

ที่ใช้บงัคบัอยู ่

5.3 เมื่อมกีารเลิกขอ้ตกลง ผูใ้ห้บริการจะท าลายส าเนางานวรรณกรรมหรือด าเนินการตามสมควรโดย

ประการอื่นใดตามค าส่ังของผูรั้บบริการ กรณีที่มีงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทีผู่้ใชบ้ริการช าระเงินก่อน

การเลิกขอ้ตกลง ผู้ใหบ้ริการจะเกบ็งานวรรณกรรมไว้เพียงเพ่ือใหผู้้ใชบ้ริการสามารถอา่นหรือดาวน์โหลด

เท่านั้น 

5.4 ผู้ใหบ้ริการขอรับรองความถูกตอ้งสมบูรณ์ของรายงาน และจัดท ารายงานเพ่ือแจง้จ านวนคร้ังของการ

ดาวน์โหลดและจ านวนเงินตามอัตราและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 8 

 
ขอ้ 6. ขอ้จ ากดัความรบัผดิ 

ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามอยา่งยิง่ในการด าเนินการภายใต้ข้อตกลงน้ีให้ปราศจากไวรัสและการรบกวน

ต่างๆ อย่างไรก็ด ีผู้รับบริการรับทราบวา่ การสูญหาย การวิบตัิ การจูโ่จม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ 

หรือการบกุรุกการรักษาความปลอดภยัอื่นๆจากบุคคลภายนอกเป็นส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้

ให้บริการและผู้ใหบ้ริการไมต่้องรับผดิที่เกีย่วข้องกบัการนั้น 

 
ขอ้ 7. การช าระรายไดจ้ากการขาย 

7.1 การช าระรายได้จากการจ าหน่ายงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใหแ้กผู่้รับบริการตามข้อตกลงนี ้ผู้

ให้บริการจะรวบรวมขอ้มูลการดาวน์โหลดและการช าระเงินในแต่ละเดือน ส าหรับจดัท ารายงานเพ่ือแจง้

จ านวนคร้ังของการดาวนโ์หลดและจ านวนเงิน ให้เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน เอกสารแนบ 1 และ

แจ้งให้ผู้รบับริการทราบ ภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วัน ภายหลังวันปดิรอบระยะเวลาการรับช าระเงินในแต่ละ

เดอืนแลว้ 

7.2 หากรายไดจ้ากการจ าหน่ายงานวรรณกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ของผู้รับบริการมีมูลคา่นอ้ยกว่า 1000 (หน่ึง

พัน) บาท ใหย้กยอดรายได้นี้ไปรวมช าระในเดอืนถัดไป ทัง้นี ้ผูใ้ห้บริการและผู้รับบริการทั้งสองฝ่ายตา่งฝา่ย

ต่างรับภาระในภาษีอากรตามที่กฎหมายก าหนด (หากม)ี 

 
ขอ้ 8. การโอนสิทธแิละหนา้ที ่

ผู้ใหบ้ริการตกลงจะไม่โอนสิทธิและหน้าที่ภายใตข้้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

ผู้รับบริการ เว้นแต่เป็นการโอนสิทธิและหน้าที่ให้แกบ่ริษัทลูกของผู้ให้บริการ และจะไม่กระท าการใดๆ ในงาน

วรรณกรรมตามข้อตกลงนี้ในลักษณะที่เป็นการกระทบกระเทือนถงึสิทธิของผู้รับบริการและกอ่ให้เกิดความ

เสียหายแกผู่้รับบริการ 

 

 

 



ขอ้ 9. สิทธขิองผูร้บับรกิาร 

9.1 ผู้รับบริการยงัคงมีสิทธิในงานวรรณกรรมและทรัพยสิ์นทางปัญญาของผู้รับบริการทกุประการ 

9.2 ผู้รับบริการมสิีทธิในการเข้าระบบรายงานการดาวนโ์หลดงานวรรณกรรมอิเลก็ทรอนกิส์และตรวจสอบ

รายได้ไดแ้บบ Real Time โดยใช ้Username และ Password ที่จัดให้มีขึ้นโดยผู้ใหบ้ริการเพ่ือผู้รับบริการ

ได้ใช้ในการตรวจสอบขอ้มูลเบือ้งต้น 

 
ขอ้ 10. ขอ้สงวนสิทธขิองผูร้บับรกิาร 

ผู้รับบริการสามารถด าเนินการว่าจา้งบุคคลอื่นเพ่ือขอรับบริการในลักษณะเดยีวกันกบับริการที่ท าใน

ข้อตกลงฉบบันี้เพ่ือชว่ยในการพัฒนาการให้บริการ 

 
ขอ้ 11. ขอ้ตกลงเบด็เตลด็ 

ข้อตกลงภายใต้เอกสารฉบับนีเ้ป็นความตกลงทั้งหมดระหวา่งผูใ้ห้บริการและผู้รับบริการ และใชบ้ังคับ

ระหวา่งผู้ใหบ้ริการและผู้รับบริการ ตลอดจนใชบ้ังคบัแทนความตกลงที่มีขึ้นกอ่นหนา้นี้ระหว่างทัง้สองฝา่ย 

นอกจากน้ีผู้ให้บริการและผู้รับบริการอาจอยูภ่ายใต้บงัคับของข้อก าหนดและเงือ่นไขเพ่ิมเตมิท่ีจะมีผลบงัคับ

ใช้ตอ่เมื่อมกีารใช้บริการที่เกีย่วข้องกบัเนือ้หาของบุคคลภายนอกหรือซอฟตแ์วร์ของบคุคลภายนอก หาก

ส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้ตกลงฉบับนีถ้ือว่าไมส่มบูรณ์หรือใชบ้ังคบัไม่ไดใ้ห้ส่วนนั้นได้รับการตีความในลักษณะ

ที่สอดคล้องกบักฎหมายที่ใช้บงัคับโดยใหส้ะทอ้นถงึเจตนารมณ์เดิมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการมากทีสุ่ด

เท่าที่จะเป็นไปไดแ้ละใหส่้วนที่เหลือมผีลบงัคบัใชอ้ย่างสมบูรณ์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 

อตัราการค านวณรายไดจ้ากการจ าหนา่ยวรรณกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ 

 

 
ผูร้บับรกิารตกลงยอมรบัรายไดจ้ากการจ าหนา่ยวรรณกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ ตามอตัราและเงือ่นไข ดงั

รายละเอยีดตอ่ไปนี ้

1. ในกรณีที่ได้รับช าระเงินผา่นระบบการช าระภายในของระบบปฏิบตัิการ ได้แก่ระบบ In-App Purchase 

ของ Apple iOS ให้ผูใ้ห้บริการน าเงินรับสุทธิหลังหักคา่ใช้จา่ยเป็นค่าบริการให้กบัผู้รับบริการ

ระบบปฏบิัติการแล้ว น าส่งผู้รับบริการในสัดส่วนร้อยละ 80 

ตัวอยา่งการค านวณรายได้กรณีที่ช าระเงินผ่านระบบการช าระภายในของระบบปฏบิัติการ 

iOS ของ Apple 

ราคาขาย E-Book = 100 บาท 

- ค่าบริการผา่นระบบของ Apple = 30 บาท (30% ของราคาขาย) 

- น าส่งเป็นรายได้ของผู้รับบริการ = (100-30)×80/100 = 56 บาท (56% ของราคา

ขาย) 

2. ในกรณีที่การช าระเงินไดก้ระท าการผ่านช่องทางอืน่ นอกเหนือจากที่กล่าวมาในขอ้ 1. ใหผู้้รับบริการได้รับ

รายได้ในอัตราร้อยละ 70 โดยหักจากเงินรับสุทธิหลังหักคา่ธรรมเนียมการช าระเงนิผา่นช่องทางนั้น 

หลังจากนั้นผู้ใหบ้ริการจะน าส่งรายได้ให้แก่ Seller ในอตัราร้อยละ 10 ของเงินรับสุทธิหลังหักคา่ธรรมเนียม

การช าระเงิน 

ตัวอยา่งการค านวณรายได้ในกรณีที่การช าระเงินไดก้ระท าการผา่นช่องทางอื่น 

• ตัวอย่างการค านวณรายไดก้รณีที่ช าระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต 

ราคาขาย E-Book = 100 บาท 

- ค่าบริการการช าระเงินผา่นระบบ Credit Card = 4 บาท (4% ของราคาขาย) 

- น าส่งรายได้ของผู้รับบริการ = (100-4)×70/100 = 67.2 บาท (67.2% ของราคาขาย) 

- น าส่ง Seller = (100-4)×10/100 = 9.6 บาท (9.6% ของราคาขาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้ตกลงเพ่ิมเตมิส าหรบับรกิารหนงัสือเสียง 

 

ขอ้ 1. ค าจ ากดัความ 

“หนังสือเสียง” หรือ “Audio Book” หมายถงึ งานวรรณกรรม งานวรรณกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ และเร่ืองราวที่

มีจุดเร่ิมต้นและจุดส้ินสุด ท่ีไดรั้บการบันทึกใหอ้ยูใ่นรูปของขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์แบบการบรรยายโดยใช้เสียง 

“ผูบ้รรยายหนังสือเสียง” หมายถึง นิตบิุคคล หรือบคุคล ผู้ใช้เสียงพากย์ หรือเล่า เนือ้หาจากงานวรรณกรรม

ต่างๆ เพ่ือวางจ าหน่ายภายใตร้ะบบวรรณกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ของบริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั  

 

ขอ้ 2. เงือ่นไขการใหบ้รกิารหนงัสือเสียง 

ในกรณทีีผู่ร้บับรกิารตอบรบัการใหบ้รกิารหนงัสือเสียง ผูร้บับรกิารตกลงยอมรบัรายละเอยีดเงือ่นไข ตอ่ไปนี ้

ผู้ใหบ้ริการและผู้รับบริการสามารถเลอืกวรรณกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ของผู้รับบริการที่มีในระบบของผู้ให้บริการ

มาจดัท าหนังสือเสียงได้ตามความเหมาะสม โดยทีผู่้รับบริการจะจดัท าหนังสือเสียงดว้ยการเป็นผูบ้รรยาย

หนังสือเสียงเอง หรือหาผู้บรรยายหนังสือเสียงเอง หรือใหผู้้ใหบ้ริการจัดท าใหก้็ได ้หากเป็นหนงัสือเสียงทีผู่้

ให้บริการเป็นผู้จดัท า ผู้ใหบ้ริการจะพิจารณาเลือกผู้บรรยายหนังสือเสียงเองตามท่ีเห็นสมควร  

ส าหรับหนังสือเสียงของผู้รับบริการทีย่งัไม่มีการจัดท าในรูปแบบหนังสือเล่มหรือ E-Book มาก่อน ผู้รับบริการ

สามารถน าหนังสือเสียงนั้นๆ มาวางจ าหน่ายหรือให้อา่นฟรีในระบบของผู้ใหบ้ริการได้เช่นกนั โดยผู้รับบริการ

รับทราบวา่ผูใ้ห้บริการไม่ได้ทราบถึงเนือ้หาของหนังสือเสียง และไม่สามารถแก้ไขหรือดดัแปลงเนื้อหาในหนงัสือ

เสียงของผู้รับบริการได้ ทกุๆ ส่วนของหนังสือเสียงเป็นความรับผิดชอบของผู้รับบริการที่จะรับผดิและปกป้อง

ผู้ใหบ้ริการในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือมกีารด าเนนิการตามกฎหมายเกีย่วกบัหนังสือเสียงของผู้รับบริการ 

 

ขอ้ 3. อตัราส่วนแบง่รายไดจ้ากการจ าหนา่ยหนงัสือเสียง 

ผูร้บับรกิารตกลงยอมรบัรายไดจ้ากการจ าหนา่ยหนงัสือเสียง ตามอตัราและเงือ่นไข ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้

3.1 ในกรณีที่ได้รับช าระเงินผ่านระบบการช าระภายในของระบบปฏบิัตกิาร ไดแ้ก่ระบบ In-App Purchase ของ 

Apple iOS ให้ผู้ให้บรกิารน าเงินรับสุทธิหลังหักค่าบริการของระบบปฏบิัตกิาร Apple iOS และภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ส่งผู้รับบริการในอัตราร้อยละ 60 หลังจากนัน้ผู้ให้บรกิารจะแบง่รายไดจ้ากเงินรับสุทธิที่เหลือใหแ้กผู่้บรรยาย

หนังสือเสียง ในอตัราร้อยละ 20 

 

3.2 ในกรณีที่การช าระเงินได้กระท าการผ่านช่องทางอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวมาในขอ้ 3.1 ใหผู้้รับบริการได้รับ

ค่าบริการในอัตราร้อยละ 50 หลังหักค่าธรรมเนียมการช าระเงินผา่นช่องทางนั้นและภาษีมูลค่าเพ่ิม แล้วให้น า

เงินรับสุทธิที่เหลือในอตัราร้อยละ 50 ส่งแกผู่้ใหบ้ริการ หลังจากนั้นผูใ้หบ้ริการจะแบง่รายได้จากเงินรับสุทธิที่

เหลือใหแ้กผู่บ้รรยายหนังสือเสียง ในอัตราร้อยละ 20 

 

ในกรณทีีผู่ร้บับรกิารหรอืผูใ้หบ้รกิารไดจ้ดัท าหนงัสือเสียงดว้ยตนเอง ใหผู้ท้ีจ่ดัท าหนงัสือเสียงไดร้บัคา่บรกิาร

ในส่วนทีเ่ป็นของผูบ้รรยายหนงัสือเสียงทัง้หมด  

 

 

 

 

 



ขอ้ 4. ขอ้ตกลงในการเผยแพรห่นงัสือเสียงเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ขอ้ตกลงในการเผยแพรห่นงัสือเสียงเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธใ์หผ้ลงานตา่งๆ เขา้ถงึผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ มี

รายละเอยีดดงันี ้  

4.1 ผู้รับบริการอนุญาตใหผู้้ใหบ้ริการน าตวัอยา่งของหนังสือเสียงในจ านวนที่ไม่เกินตอนที่ให้ทดลองฟงั ไป

เผยแพร่ยงัชอ่งทางอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบบของผู้ให้บรกิาร เพ่ือเปน็การส่งเสริมการขายและการตลาด 

4.2 ผู้บรรยายหนังสือเสียงจะไม่คัดลอกไฟล์หนงัสือเสียงทีเ่ผยแพรใ่นระบบของผู้ใหบ้ริการ เพ่ือไปจ าหน่ายหรือ

เผยแพร่ผา่นช่องทางอื่นๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ิงานวรรณกรรม 

 

 

  



เอกสารแนบ 2 

ตวัอยา่งการค านวณรายไดจ้ากการจ าหนา่ยหนงัสือเสียง 

 

 

1. ตัวอยา่งการค านวณรายไดก้รณีที่ช าระเงินผ่านระบบการช าระภายในของระบบปฏบิตัิการ iOS ของ Apple 

 

         ราคาขายหนังสือเสียง = 150 บาท 

         - ค่าบริการผา่นระบบของ Apple = 45 บาท (30% ของราคาขาย) 

         - ภาษีมูลค่าเพ่ิม = (150-45)×7/107 = 6.87 บาท (หักภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%)      

         - น าส่งผู้รับบริการ = (150-45-6.87)×60/100 = 58.87 บาท (60% ของราคาขายหลังหักค่าบริการ

ของ Apple และภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

        - น าส่งผูบ้รรยายหนังสือเสียง = (150-45-6.87)×20/100 = 19.63 บาท (20% ของราคาขายหลังหัก

ค่าบริการของ Apple และภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

         - ค่าบริการของผู้ใหบ้ริการ = (150-45-6.87)×20/100 = 19.63 บาท (20% ของราคาขายหลังหัก

ค่าบริการของ Apple และภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 

2. ตัวอย่างการค านวณรายไดใ้นกรณีที่การช าระเงินได้กระท าการผ่านช่องทางอื่น 

 

    • ตวัอยา่งการค านวณรายไดก้รณีที่ช าระเงินผา่นระบบบัตรเครดิต 

 

         ราคาขายหนังสือเสียง = 150 บาท 

         - ค่าบริการการช าระเงินผา่นระบบ Credit Card = 6 บาท (4% ของราคาขาย) 

         - ภาษีมูลค่าเพ่ิม = 150×7/107 = 9.81 บาท  (หักภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%)  

         - น าส่งผู้รับบริการ = (150-9.81-6)×50/100 = 67.10 บาท (50% ของราคาขายหลังหัก

ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน และภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

         - น าส่งผูบ้รรยายหนังสือเสียง = (150-9.81-6)×20/100 = 26.84 บาท (20% ของราคาขายหลังหกั

ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน และภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

         - ค่าบริการของผู้ใหบ้ริการ = (150-9.81-6)×30/100 = 40.25 บาท (30% ของราคาขายหลังหัก

ค่าธรรมเนียมการช าระเงิน และภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

 

  



เอกสารแนบ 3 

ขอ้เสนอแนะการตัง้ราคาหนงัสือเสียง 

 

เน่ืองจากหนังสือเสียงเป็นสินค้าท่ีมีภาษีมูลค่าเพ่ิมอันว่าดว้ยระเบยีบของสรรพากร ผู้ให้บริการจึงขอเสนอแนว

ทางการตัง้ราคาปกหนังสือเสียงและราคาขายหนังสือเสียงในระบบของผู้ใหบ้ริการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี

เหมาะสมตามสูตรการค านวณของผู้ให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

- ราคาขายหนังสือเสียงในระบบของผูใ้หบ้ริการควรมากกวา่ราคาขาย E-Book  

- ราคาปกหนังสือเสียงควรมากกว่าหรือเทา่กบัราคาขายหนังสือเสียง  

- กรณีที่มีหนังสือเสียงในรูปแบบซดีี (Audio CD) ขายอยูแ่ล้ว ใหใ้ชร้าคาปกของ Audio CD เป็น

ราคาปกหนังสือเสียง 

- กรณีที่หนงัสือเสียงเล่มน้ัน ๆ มีวางขายในช่องทางอื่น ๆ ด้วย ใหต้ั้งราคาขายหนังสือเสียงในระบบ

ของผู้ให้บริการเป็นจ านวนที่ไม่สูงเกินกว่าราคาทีว่างขายในช่องทางอื่น ๆ 

 

      ตวัอยา่งการตั้งราคาหนงัสือเสียง 

 

 หนังสือ A มีราคาปก 250 บาท ราคาขาย E-Book 200 บาท และราคาขายในระบบ Apple 5.99 

ดอลลาร์สหรัฐฯ (209 บาท) 

 หนังสือ A ควรตัง้ราคาขายหนังสือเสียง เป็น 1.5 เท่าของราคา E-Book = 200×1.5 = 300 บาท 

หรือคดิเปน็ราคาขายในระบบ Apple ประมาณ 8.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ (319 บาท) 

 

 ดังนัน้ หนงัสือเสียง A จึงควรมีราคาปกไม่ต า่กว่า 319 บาท 

 


