
ขอ้ตกลงการใหบ้รกิารระบบวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิส์
ฉบบัที� 4/2565

ขอ้ตกลงการใหบ้รกิารระบบวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสฉ์บบันี� จัดทําขึ�นระหวา่ง

(1) บคุคลหรอืนติบิคุคล ผูรั้บบรกิารระบบวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสข์องบรษิทั เมพ คอรป์อเรช ั�น จาํกดั
(มหาชน) ตอ่ไปในขอ้ตกลงการใหบ้รกิารนี� เรยีกวา่ “ผูร้บับรกิาร” ฝ่ายหนึ�ง กบั

(2) บรษิทั เมพ คอรป์อเรช ั�น จาํกดั (มหาชน) สํานักงานตั �งอยู ่99/27 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั �นที� 8 หมูท่ี� 4
ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด นนทบรุ ี11120 จดทะเบยีนบรษัิทเลขที� 0107565000581 ซึ�ง
ตอ่ไปในขอ้ตกลงการใหบ้รกิารนี� เรยีกวา่ “ผูใ้หบ้รกิาร” อกีฝ่ายหนึ�ง

ทั �งสองฝ่ายตกลงทําขอ้ตกลงกนัดงัมขีอ้ความ ตอ่ไปนี�

ขอ้ 1. คาํจาํกดัความ

“งานวรรณกรรม” หมายถงึ งานเขยีน รวมถงึงานอนัมลีขิสทิธิ�อื�นใดที�เป็นสว่นประกอบของงานเขยีนดงักลา่ว

“งานวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิส”์ หมายถงึ งานวรรณกรรมที�ไดรั้บการดดัแปลงใหอ้ยูใ่นรปูของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส์

“ตวักลางรับชาํระเงนิ” หมายถงึ ตวักลางรับชาํระเงนิแตล่ะราย (เชน่ Apple, Google, RIM เป็นตน้) ผูใ้หบ้รกิาร
App Store หรอืบคุคล องคก์ร หรอืเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื�อนที�ภายในประเทศ (เชน่ True, DTAC, AIS เป็นตน้)
หรอืชอ่งทางการชาํระเงนิอื�นใดที�ไดรั้บชาํระคา่ดาวนโ์หลดงานวรรณกรรมจากผูใ้ชบ้รกิาร

“ผูใ้ชบ้รกิาร” หมายถงึ ผูใ้ชอ้ปุกรณรั์บขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสท์ี�มรีะบบปฏบิตักิารตา่งๆ ซึ�งสามารถเขา้ถงึงาน
วรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสโ์ดยการชาํระเงนิแลว้ดาวนโ์หลดลงในอปุกรณนั์�นๆ

“Seller” หมายถงึ นติบิคุคล หรอืบคุคล ที�ทําใหเ้กดิการดาวนโ์หลดงานวรรณกรรม จากการที�ผูใ้ชบ้รกิารไดรั้บ
ขอ้มลูเกี�ยวกบังานวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสโ์ดยผา่นลงิกห์รอืแบนเนอรห์รอืตวักลางอื�นที� Seller ไดส้รา้งขึ�นดว้ย
เครื�องมอืหรอืโปรแกรมที�ผูใ้หบ้รกิารจัดเตรยีมไว ้โดยผูรั้บบรกิาร ผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิาร หรอืบคุคลที� 3 สามารถ
เป็น Seller ได ้โดยสมคัรผา่นกระบวนการที� ผูใ้หบ้รกิารกําหนดไว ้

ขอ้ 2. เอกสารอนัเป็นสว่นหนึ�งของขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร

เอกสารแนบทา้ยดงัตอ่ไปนี�ถอืเป็นสว่นหนึ�งของขอ้ตกลงนี�

เอกสารแนบ 1 อตัราการคํานวณรายไดจ้ากการจําหน่ายวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ขอ้ 3. ขอบเขตของการใหบ้รกิาร

ผูใ้หบ้รกิารตกลงใหบ้รกิารดงัตอ่ไปนี�

3.1 ดดัแปลงงานวรรณกรรมใหอ้ยูใ่นรปูแบบงานวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิส ์จัดทําเพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถ
ดาวนโ์หลดทางอเิล็กทรอนกิสผ์า่นระบบปฏบิตักิาร Apple iOS, Google Android และรปูแบบที�มลีกัษณะเดยีวกนั

3.2 จัดเตรยีมและดแูลรักษาระบบ เครื�องแมข่า่ยหรอื Server ที�จําเป็น เพื�อใหผู้รั้บบรกิารใชสํ้าหรับ

3.2.1 จัดเกบ็วรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละสามารถเผยแพรง่านวรรณกรรมไปยงัผูใ้ชบ้รกิาร

3.2.2 เรยีกชาํระคา่วรรณกรรมจากผูใ้ชบ้รกิาร แลว้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถดาวนโ์หลดและอา่นงานวรรณกรรม
ของผูใ้ชบ้รกิารผา่นอปุกรณท์ี�ใชร้ะบบปฏบิตักิารตา่งๆ

3.3 จัดทําและพัฒนา Application ในระบบปฏบิตักิารตา่งๆ รวมถงึเว็บไซต ์เพื�อใหผู้รั้บบรกิารสามารถนํางาน
วรรณกรรมเผยแพรไ่ปยงัผูใ้ชบ้รกิาร



3.4 ประสานงานกบัตวักลางรับชาํระเงนิตา่งๆ เพื�ออํานวยความสะดวกในการเผยแพรแ่ละดาวนโ์หลดงานวรรณกรรม
ของผูรั้บบรกิาร

3.5 จําหน่ายวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสผ์า่น Application ในระบบปฏบิตักิารตา่งๆ รวมถงึเว็บไซต์

3.6 ทําหนา้ที�เขา้รหสัแฟ้มขอ้มลูงานวรรณกรรมที�ผูรั้บบรกิารสง่ใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารใหม้คีวามปลอดภยัจากการลกัลอบ
ใชง้านและการโจรกรรมทางวรรณกรรม

3.7 ชว่ยอํานวยความสะดวกและตอบขอ้ซกัถามแกผู่ใ้ชบ้รกิารแทนผูรั้บบรกิาร

3.8 จัดทําระบบรายงานการขายวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสข์ึ�นบนหนา้ Website ของผูใ้หบ้รกิาร รวมถงึการสรา้ง
Username และ Password เฉพาะใหก้บัผูรั้บบรกิาร เพื�อใหผู้รั้บบรกิารสามารถเขา้ดไูด ้

3.9 จัดทํารายงานเพื�อแจง้จํานวนครั�งของการดาวนโ์หลดงานวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสใ์นแตล่ะชอ่งทางใหแ้กผู่รั้บ
บรกิาร

3.10 จัดใหม้รีะบบรักษาความปลอดภยัเพื�อป้องกนัการละเมดิลขิสทิธิ�ของผูรั้บบรกิารโดยใชเ้ทคโนโลยทีี�ได ้
มาตรฐานเป็นที�ยอมรับในวงการธรุกรรมระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นชว่งระยะเวลาที�ใหบ้รกิาร

ขอ้ 4. คาํรบัรองของผูร้บับรกิาร

4.1 ผูรั้บบรกิารขอรับรองวา่ ผูรั้บบรกิารเป็นผูส้รา้งสรรคแ์ละเป็นเจา้ของลขิสทิธิ�และ/หรอืเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้
สทิธอิยา่งถกูตอ้งในงานวรรณกรรมตามที�ไดม้กีารแจง้ไว ้และมสีทิธโิดยชอบที�จะอนุญาตใหผู้ใ้หบ้รกิารดําเนนิการ
ตามที�มอบหมายหรอือนุญาตภายใตข้อ้ตกลงการใหบ้รกิารนี�

4.2 ผูรั้บบรกิารขอรับรองวา่ งานวรรณกรรมของผูรั้บบรกิารไมม่เีนื�อหาที�ผดิกฎหมาย ทั �งนี�ในกรณีที�มบีคุคลอื�นฟ้อง
รอ้งหรอืใชส้ทิธจิะฟ้องรอ้งเกี�ยวกบังานวรรณกรรมของผูรั้บบรกิารหรอืหากผูใ้หบ้รกิารตรวจสอบพบวา่งาน
วรรณกรรมไมเ่ป็นไปตามคํารับรองนี� ผูรั้บบรกิารยนิดหียดุเผยแพรง่านวรรณกรรม

4.3 ผูรั้บบรกิารรับทราบวา่ผูใ้หบ้รกิารไมไ่ดท้ราบถงึเนื�อหาของงานวรรณกรรม และไมส่ามารถแกไ้ขหรอืดดัแปลง
เนื�อหาในงานวรรณกรรมของผูรั้บบรกิารได ้ทกุๆ สว่นของงานวรรณกรรมเป็นความรับผดิชอบของผูรั้บบรกิารแต่
เพยีงผูเ้ดยีวที�จะรับผดิและปกป้องผูใ้หบ้รกิารในกรณีที�มกีารรอ้งเรยีน หรอืมกีารดําเนนิการตามกฎหมายเกี�ยวกบังาน
วรรณกรรมของผูรั้บบรกิาร

ขอ้ 5. คาํรบัรองของผูใ้หบ้รกิาร

5.1 ผูใ้หบ้รกิารขอรับรองวา่ไดจั้ดใหม้รีะบบรักษาความปลอดภยัที�ไดม้าตรฐานการป้องกนัการละเมดิลขิสทิธิ�ของ
ผูรั้บบรกิารและใชค้วามรูค้วามสามารถอยา่งเต็มที�ในการดําเนนิการเพื�อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคภ์ายใตข้อ้ตกลงการให ้
บรกิารนี�

5.2 ผูใ้หบ้รกิารจะจัดทําเพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถดาวนโ์หลดผา่น Application โดยไมล่อกเลยีนงานของผูอ้ื�นและ
มไิดล้ะเมดิลขิสทิธิ� สทิธคิวามเป็นสว่นตวั หรอืสทิธอิื�นใดของบคุคลภายนอก และโดยไมผ่ดิกฎหมายที�ใชบ้งัคบัอยู่

5.3 เมื�อมกีารเลกิขอ้ตกลง ผูใ้หบ้รกิารจะทําลายสําเนางานวรรณกรรมหรอืดําเนนิการตามสมควรโดยประการอื�นใด
ตามคําสั�งของผูรั้บบรกิาร กรณีที�มงีานวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสท์ี�ผูใ้ชบ้รกิารชาํระเงนิกอ่นการเลกิขอ้ตกลง ผูใ้ห ้
บรกิารจะเกบ็งานวรรณกรรมไวเ้พยีงเพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถอา่นหรอืดาวนโ์หลดเทา่นั�น

5.4 ผูใ้หบ้รกิารขอรับรองความถกูตอ้งสมบรูณข์องรายงาน และจัดทํารายงานเพื�อแจง้จํานวนครั�งของการ
ดาวนโ์หลดและจํานวนเงนิตามอตัราและเงื�อนไขที�ระบไุวใ้นขอ้ 8

ขอ้ 6. ขอ้จาํกดัความรบัผดิ

ผูใ้หบ้รกิารจะใชค้วามพยายามอยา่งยิ�งในการดําเนนิการภายใตข้อ้ตกลงนี�ใหป้ราศจากไวรัสและการรบกวนตา่งๆ
อยา่งไรกด็ ีผูรั้บบรกิารรับทราบวา่ การสญูหาย การวบิตั ิการจูโ่จม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ หรอืการบกุรกุ

�



การรักษาความปลอดภยัอื�นๆจากบคุคลภายนอกเป็นสิ�งที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของผูใ้หบ้รกิารและผูใ้หบ้รกิารไม่
ตอ้งรับผดิที�เกี�ยวขอ้งกบัการนั�น

ขอ้ 7. การชําระรายไดจ้ากการขาย

7.1 การชาํระรายไดจ้ากการจําหน่ายงานวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสใ์หแ้กผู่รั้บบรกิารตามขอ้ตกลงนี� ผูใ้หบ้รกิารจะ
รวบรวมขอ้มลูการดาวนโ์หลดและการชาํระเงนิในแตล่ะเดอืน สําหรับจัดทํารายงานเพื�อแจง้จํานวนครั�งของการ
ดาวนโ์หลดและจํานวนเงนิ ใหเ้ป็นไปตามอตัราและเงื�อนไขที�ระบไุวใ้น เอกสารแนบ 1 และแจง้ใหผู้รั้บบรกิารทราบ
ภายใน 45 (สี�สบิหา้) วนั ภายหลงัวนัปิดรอบระยะเวลาการรับชาํระเงนิในแตล่ะเดอืนแลว้

7.2 หากรายไดจ้ากการจําหน่ายงานวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสข์องผูรั้บบรกิารมมีลูคา่นอ้ยกวา่ 1000 (หนึ�งพัน) บาท
ใหย้กยอดรายไดน้ี�ไปรวมชาํระในเดอืนถดัไป ทั �งนี� ผูใ้หบ้รกิารและผูรั้บบรกิารทั �งสองฝ่ายตา่งฝ่ายตา่งรับภาระใน
ภาษีอากรตามที�กฎหมายกําหนด (หากม)ี

ขอ้ 8. การโอนสทิธแิละหนา้ที�

ผูใ้หบ้รกิารตกลงจะไมโ่อนสทิธแิละหนา้ที�ภายใตข้อ้ตกลงนี�โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูรั้บ
บรกิาร เวน้แตเ่ป็นการโอนสทิธแิละหนา้ที�ใหแ้กบ่รษัิทลกูของผูใ้หบ้รกิาร และจะไมก่ระทําการใดๆ ในงาน
วรรณกรรมตามขอ้ตกลงนี�ในลกัษณะที�เป็นการกระทบกระเทอืนถงึสทิธขิองผูรั้บบรกิารและกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
แกผู่รั้บบรกิาร

ขอ้ 9. สทิธขิองผูร้บับรกิาร

9.1 ผูรั้บบรกิารยงัคงมสีทิธใินงานวรรณกรรมและทรัพยส์นิทางปัญญาของผูรั้บบรกิารทกุประการ

9.2 ผูรั้บบรกิารมสีทิธใินการเขา้ระบบรายงานการดาวนโ์หลดงานวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละตรวจสอบรายไดไ้ด ้
แบบ Real Time โดยใช ้Username และ Password ที�จัดใหม้ขี ึ�นโดยผูใ้หบ้รกิารเพื�อผูรั้บบรกิารไดใ้ชใ้นการตรวจ
สอบขอ้มลูเบื�องตน้

ขอ้ 10. ขอ้สงวนสทิธขิองผูร้บับรกิาร

ผูรั้บบรกิารสามารถดําเนนิการวา่จา้งบคุคลอื�นเพื�อขอรับบรกิารในลกัษณะเดยีวกนักบับรกิารที�ทําในขอ้ตกลงฉบบันี�
เพื�อชว่ยในการพัฒนาการใหบ้รกิาร

ขอ้ 11. ขอ้ตกลงเบ็ดเตล็ด

ขอ้ตกลงภายใตเ้อกสารฉบบันี�เป็นความตกลงทั �งหมดระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูรั้บบรกิาร และใชบ้งัคบัระหวา่งผูใ้ห ้
บรกิารและผูรั้บบรกิาร ตลอดจนใชบ้งัคบัแทนความตกลงที�มขี ึ�นกอ่นหนา้นี�ระหวา่งทั �งสองฝ่าย นอกจากนี�ผูใ้ห ้
บรกิารและผูรั้บบรกิารอาจอยูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้กําหนดและเงื�อนไขเพิ�มเตมิที�จะมผีลบงัคบัใชต้อ่เมื�อมกีารใช ้
บรกิารที�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาของบคุคลภายนอกหรอืซอฟตแ์วรข์องบคุคลภายนอก หากสว่นหนึ�งสว่นใดของขอ้
ตกลงฉบบันี�ถอืวา่ไมส่มบรูณห์รอืใชบ้งัคบัไมไ่ดใ้หส้ว่นนั�นไดรั้บการตคีวามในลกัษณะที�สอดคลอ้งกบักฎหมายที�ใช ้
บงัคบัโดยใหส้ะทอ้นถงึเจตนารมณเ์ดมิของผูใ้หบ้รกิารและผูรั้บบรกิารมากที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปไดแ้ละใหส้ว่นที�
เหลอืมผีลบงัคบัใชอ้ยา่งสมบรูณต์อ่ไป



เอกสารแนบ 1

อตัราการคาํนวณรายไดจ้ากการจาํหนา่ยวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ผูร้บับรกิารตกลงยอมรบัรายไดจ้ากการจาํหนา่ยวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ตามอตัราและเงื�อนไข ดงัราย
ละเอยีดตอ่ไปนี�

1. ในกรณีที�ไดรั้บชาํระเงนิผา่นระบบการชาํระภายในของระบบปฏบิตักิาร ไดแ้กร่ะบบ In-App Purchase ของ
Apple iOS ใหผู้ใ้หบ้รกิารนําเงนิรับสทุธหิลงัหกัคา่ใชจ้า่ยเป็นคา่บรกิารใหก้บัผูรั้บบรกิารระบบปฏบิตักิารแลว้ นําสง่
ผูรั้บบรกิารในสดัสว่นรอ้ยละ 80

ตวัอยา่งการคํานวณรายไดก้รณีที�ชาํระเงนิผา่นระบบการชาํระภายในของระบบปฏบิตักิาร iOS ของ Apple

ราคาขาย E-Book = 100 บาท

- คา่บรกิารผา่นระบบของ Apple = 30 บาท (30% ของราคาขาย)

- นําสง่เป็นรายไดข้องผูรั้บบรกิาร = (100-30)×80/100 = 56 บาท (56% ของราคาขาย)

2. ในกรณีที�การชาํระเงนิไดก้ระทําการผา่นชอ่งทางอื�น นอกเหนอืจากที�กลา่วมาในขอ้ 1. ใหผู้รั้บบรกิารไดรั้บรายได ้
ในอตัรารอ้ยละ 70 โดยหกัจากเงนิรับสทุธหิลงัหกัคา่ธรรมเนยีมการชาํระเงนิผา่นชอ่งทางนั�น หลงัจากนั�นผูใ้ห ้
บรกิารจะนําสง่รายไดใ้หแ้ก ่Seller ในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงนิรับสทุธหิลงัหกัคา่ธรรมเนยีมการชาํระเงนิ

ตวัอยา่งการคํานวณรายไดใ้นกรณีที�การชาํระเงนิไดก้ระทําการผา่นชอ่งทางอื�น

ตวัอยา่งการคํานวณรายไดก้รณีที�ชาํระเงนิผา่นระบบบตัรเครดติ

ราคาขาย E-Book = 100 บาท

- คา่บรกิารการชาํระเงนิผา่นระบบ Credit Card = 4 บาท (4% ของราคาขาย)

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

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



ขอ้ตกลงเพิ�มเตมิสาํหรบับรกิารหนงัสอืเสยีง

ขอ้ 1. คาํจาํกดัความ

“หนังสอืเสยีง” หรอื “Audio Book” หมายถงึ งานวรรณกรรม งานวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิส ์และเรื�องราวที�มจีดุเริ�ม
ตน้และจดุสิ�นสดุ ที�ไดรั้บการบนัทกึใหอ้ยูใ่นรปูของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสแ์บบการบรรยายโดยใชเ้สยีง

“ผูบ้รรยายหนังสอืเสยีง” หมายถงึ นติบิคุคล หรอืบคุคล ผูใ้ชเ้สยีงพากย ์หรอืเลา่ เนื�อหาจากงานวรรณกรรมตา่งๆ
เพื�อวางจําหน่ายภายใตร้ะบบวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสข์องบรษัิท เมพ คอรป์อเรชั�น จํากดั (มหาชน)

ขอ้ 2. เง ื�อนไขการใหบ้รกิารหนงัสอืเสยีง

ในกรณีที�ผูรั้บบรกิารตอบรับการใหบ้รกิารหนังสอืเสยีง ผูรั้บบรกิารตกลงยอมรับรายละเอยีดเงื�อนไข ตอ่ไปนี�

ผูใ้หบ้รกิารและผูรั้บบรกิารสามารถเลอืกวรรณกรรมอเิล็กทรอนกิสข์องผูรั้บบรกิารที�มใีนระบบของผูใ้หบ้รกิารมาจัด
ทําหนังสอืเสยีงไดต้ามความเหมาะสม โดยที�ผูรั้บบรกิารจะจัดทําหนังสอืเสยีงดว้ยการเป็นผูบ้รรยายหนังสอืเสยีงเอง
หรอืหาผูบ้รรยายหนังสอืเสยีงเอง หรอืใหผู้ใ้หบ้รกิารจัดทําใหก้ไ็ด ้หากเป็นหนังสอืเสยีงที�ผูใ้หบ้รกิารเป็นผูจั้ดทํา ผู ้
ใหบ้รกิารจะพจิารณาเลอืกผูบ้รรยายหนังสอืเสยีงเองตามที�เห็นสมควร

สําหรับหนังสอืเสยีงของผูรั้บบรกิารที�ยงัไมม่กีารจัดทําในรปูแบบหนังสอืเลม่หรอื E-Book มากอ่น ผูรั้บบรกิาร
สามารถนําหนังสอืเสยีงนั�นๆ มาวางจําหน่ายหรอืใหอ้า่นฟรใีนระบบของผูใ้หบ้รกิารไดเ้ชน่กนั โดยผูรั้บบรกิารรับ
ทราบวา่ผูใ้หบ้รกิารไมไ่ดท้ราบถงึเนื�อหาของหนังสอืเสยีง และไมส่ามารถแกไ้ขหรอืดดัแปลงเนื�อหาในหนังสอืเสยีง
ของผูรั้บบรกิารได ้ทกุๆ สว่นของหนังสอืเสยีงเป็นความรับผดิชอบของผูรั้บบรกิารที�จะรับผดิและปกป้องผูใ้หบ้รกิาร
ในกรณีที�มกีารรอ้งเรยีน หรอืมกีารดําเนนิการตามกฎหมายเกี�ยวกบัหนังสอืเสยีงของผูรั้บบรกิาร

ขอ้ 3. อตัราสว่นแบง่รายไดจ้ากการจาํหนา่ยหนงัสอืเสยีง

ผูรั้บบรกิารตกลงยอมรับรายไดจ้ากการจําหน่ายหนังสอืเสยีง ตามอตัราและเงื�อนไข ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี�

3.1 ในกรณีที�ไดรั้บชาํระเงนิผา่นระบบการชาํระภายในของระบบปฏบิตักิาร ไดแ้กร่ะบบ In-App Purchase ของ
Apple iOS ใหผู้ใ้หบ้รกิารนําเงนิรับสทุธหิลงัหกัคา่บรกิารของระบบปฏบิตักิาร Apple iOS และภาษีมลูคา่เพิ�ม สง่
ผูรั้บบรกิารในอตัรารอ้ยละ 60 หลงัจากนั�นผูใ้หบ้รกิารจะแบง่รายไดจ้ากเงนิรับสทุธทิี�เหลอืใหแ้กผู่บ้รรยายหนังสอื
เสยีง ในอตัรารอ้ยละ 20

3.2 ในกรณีที�การชาํระเงนิไดก้ระทําการผา่นชอ่งทางอื�น นอกเหนอืจากที�กลา่วมาในขอ้ 3.1 ใหผู้รั้บบรกิารไดรั้บคา่
บรกิารในอตัรารอ้ยละ 50 หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมการชาํระเงนิผา่นชอ่งทางนั�นและภาษีมลูคา่เพิ�ม แลว้ใหนํ้าเงนิรับ
สทุธทิี�เหลอืในอตัรารอ้ยละ 50 สง่แกผู่ใ้หบ้รกิาร หลงัจากนั�นผูใ้หบ้รกิารจะแบง่รายไดจ้ากเงนิรับสทุธทิี�เหลอืใหแ้ก่
ผูบ้รรยายหนังสอืเสยีง ในอตัรารอ้ยละ 20

ในกรณีที�ผูร้บับรกิารหรอืผูใ้หบ้รกิารไดจ้ดัทาํหนงัสอืเสยีงดว้ยตนเอง ใหผู้ท้ ี�จดัทาํหนงัสอืเสยีงไดร้บัคา่
บรกิารในสว่นที�เป็นของผูบ้รรยายหนงัสอืเสยีงท ั�งหมด

ขอ้ 4. ขอ้ตกลงในการเผยแพรห่นงัสอืเสยีงเพื�อการประชาสมัพนัธ์

ขอ้ตกลงในการเผยแพรห่นังสอืเสยีงเพื�อเป็นการประชาสมัพันธใ์หผ้ลงานตา่งๆ เขา้ถงึผูบ้รโิภคไดม้ากขึ�น มรีาย
ละเอยีดดงันี�

4.1 ผูรั้บบรกิารอนุญาตใหผู้ใ้หบ้รกิารนําตวัอยา่งของหนังสอืเสยีงในจํานวนที�ไมเ่กนิตอนที�ใหท้ดลองฟัง ไปเผย
แพรย่งัชอ่งทางอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากระบบของผูใ้หบ้รกิาร เพื�อเป็นการสง่เสรมิการขายและการตลาด

4.2 ผูบ้รรยายหนังสอืเสยีงจะไมค่ดัลอกไฟลห์นังสอืเสยีงที�เผยแพรใ่นระบบของผูใ้หบ้รกิาร เพื�อไปจําหน่ายหรอื
เผยแพรผ่า่นชอ่งทางอื�นๆ โดยไมไ่ดรั้บการยนิยอมจากเจา้ของลขิสทิธิ�งานวรรณกรรม



เอกสารแนบ 2

ตวัอยา่งการคาํนวณรายไดจ้ากการจาํหนา่ยหนงัสอืเสยีง

1. ตวัอยา่งการคํานวณรายไดก้รณีที�ชาํระเงนิผา่นระบบการชาํระภายในของระบบปฏบิตักิาร iOS ของ Apple

ราคาขายหนังสอืเสยีง = 150 บาท

- คา่บรกิารผา่นระบบของ Apple = 45 บาท (30% ของราคาขาย)

- ภาษีมลูคา่เพิ�ม = (150-45)×7/107 = 6.87 บาท (หกัภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%)

- นําสง่ผูรั้บบรกิาร = (150-45-6.87)×60/100 = 58.87 บาท (60% ของราคาขายหลงัหกัคา่บรกิารของ
Apple และภาษีมลูคา่เพิ�ม)

- นําสง่ผูบ้รรยายหนังสอืเสยีง = (150-45-6.87)×20/100 = 19.63 บาท (20% ของราคาขายหลงัหกัคา่
บรกิารของ Apple และภาษีมลูคา่เพิ�ม)

- คา่บรกิารของผูใ้หบ้รกิาร = (150-45-6.87)×20/100 = 19.63 บาท (20% ของราคาขายหลงัหกัคา่บรกิาร
ของ Apple และภาษีมลูคา่เพิ�ม)

2. ตวัอยา่งการคํานวณรายไดใ้นกรณีที�การชาํระเงนิไดก้ระทําการผา่นชอ่งทางอื�น

ตวัอยา่งการคํานวณรายไดก้รณีที�ชาํระเงนิผา่นระบบบตัรเครดติ

ราคาขายหนังสอืเสยีง = 150 บาท

- คา่บรกิารการชาํระเงนิผา่นระบบ Credit Card = 6 บาท (4% ของราคาขาย)

- ภาษีมลูคา่เพิ�ม = 150×7/107 = 9.81 บาท (หกัภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%)

- นําสง่ผูรั้บบรกิาร = (150-9.81-6)×50/100 = 67.10 บาท (50% ของราคาขายหลงัหกัคา่ธรรมเนยีม
การชาํระเงนิ และภาษีมลูคา่เพิ�ม)

- นําสง่ผูบ้รรยายหนังสอืเสยีง = (150-9.81-6)×20/100 = 26.84 บาท (20% ของราคาขายหลงัหกัคา่
ธรรมเนยีมการชาํระเงนิ และภาษีมลูคา่เพิ�ม)

- คา่บรกิารของผูใ้หบ้รกิาร = (150-9.81-6)×30/100 = 40.25 บาท (30% ของราคาขายหลงัหกัคา่
ธรรมเนยีมการชาํระเงนิ และภาษีมลูคา่เพิ�ม)



เอกสารแนบ 3

ขอ้เสนอแนะการต ั�งราคาหนงัสอืเสยีง

เนื�องจากหนังสอืเสยีงเป็นสนิคา้ที�มภีาษีมลูคา่เพิ�มอนัวา่ดว้ยระเบยีบของสรรพากร ผูใ้หบ้รกิารจงึขอเสนอแนวทาง
การตั �งราคาปกหนังสอืเสยีงและราคาขายหนังสอืเสยีงในระบบของผูใ้หบ้รกิารเพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที�เหมาะ
สมตามสตูรการคํานวณของผูใ้หบ้รกิาร โดยมรีายละเอยีดดงันี�

- ราคาขายหนังสอืเสยีงในระบบของผูใ้หบ้รกิารควรมากกวา่ราคาขาย E-Book

- ราคาปกหนังสอืเสยีงควรมากกวา่หรอืเทา่กบัราคาขายหนังสอืเสยีง

- กรณีที�มหีนังสอืเสยีงในรปูแบบซดี ี(Audio CD) ขายอยูแ่ลว้ ใหใ้ชร้าคาปกของ Audio CD เป็นราคาปก
หนังสอืเสยีง

- กรณีที�หนังสอืเสยีงเลม่นั�น ๆ มวีางขายในชอ่งทางอื�น ๆ ดว้ย ใหต้ั �งราคาขายหนังสอืเสยีงในระบบของผูใ้ห ้
บรกิารเป็นจานวนที�ไมส่งูเกนิกวา่ราคาที�วางขายในชอ่งทางอื�น ๆ

ตวัอยา่งการตั �งราคาหนังสอืเสยีง

หนังสอื A มรีาคาปก 250 บาท ราคาขาย E-Book 200 บาท และราคาขายในระบบ Apple 5.99 ดอลลาร์
สหรัฐฯ (209 บาท)

หนังสอื A ควรตั �งราคาขายหนังสอืเสยีง เป็น 1.5 เทา่ของราคา E-Book = 200×1.5 = 300 บาท หรอื
คดิเป็นราคาขายในระบบ Apple ประมาณ 8.99 ดอลลารส์หรัฐฯ (319 บาท)

ดงันั�น หนังสอืเสยีง A จงึควรมรีาคาปกไมตํ่�ากวา่ 319 บาท


