ระวังขอตกลงสัญญาอนุญาตผูใชสุดทาย (EULAs),
ภาระผูกพันตามสัญญาที่หลีกเลี่ยงเสรีภาพในโดเมนสาธารณะ

แบงปั นสิ่งที่คุณรัก♡
ะ

สิ่งที่รัก?

ไม

เป็ นสาธารณสมบัติ
หรือไม?

สาํหรับอเมริการ ตรวจสอบจาก
http://copyright.cornell
.edu/resources/public
domain.cfm

งานนี้อยูภายใต
กฎหมายลิขสิทธิ์

ใช!

http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_countries_copyright_length

งานนี้เป็ นงานที่เป็ นสาธารณสมบัติ
แบงปั นไดอยางอิสระ

ใช

งานไดถูกแบงปั นโดยใช
สัญญาอนุญาตเนื้อหา
แบบเปิ ดหรือไม?

ใช

v.1.0-2014-04-03

ใช

อนุญาตใหบุคคลอื่น
ที่จะใชงาน ดัดแปลง เรียบเรียงใหม
และ/หรือแจกจายงาน
ไดหรือไม ?

คุณเป็ นเจาของลิขสิทธิ์ในงาน
ของคุณ ผูอ่ น
ื ไมอนุญาตที่จะ
ใชงาน ดัดแปลง และแจกจาย

ไม

ใช

เป็ นงานศิลปะ ดนตรี
การพิมพ 3 มิติ,
การเขียน หรืองานวิชาการ
หรือไม?
ไม

ใช

GPL + ขอยกเวนของฟอนต

ผูแจกจายจาํเป็ นตอง
เปิ ดเผยไฟลโครงการ
ฟอนต หรือไม?

ฟอนต
ดิจิตอล

ใช

ใช

ไม

ไม

OFL

ใหโคดที่ตอยอด
ตองมีการแบงปั น
แบบเสรี

ใช

โคด
ซอฟตแวร

ตองการใหแสดงที่มา

ใช

(เชน ใหเครดิตที่ถูกตอง)

รวมกับผลงานอื่น ๆ
ที่ไมไดแบงปั นรวมกันอยางอิสระ

ครีเอทีฟคอมมอนส
(Creative Commons) แสดงที่มาเทานั้น

CC BY

หรือไม ?

ใช

ใหผูใชที่เปิ ดใหบริการ
ซอฟตแวรในรูปแบบเว็บเซอรวิส
ตองเปิ ดเผยซอรซโคด
หรือไม?

ไม

ครีเอทีฟคอมมอนส
แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

ครีเอทีฟคอมมอนสศูนย

CC Zero

CC BY-SA

ประกาศเป็ นสาธารณสมบัติ

MIT/X11 Apache

สัญญาอนุญาตใชโดยโปรแกรม Expat

ใช

เว็บแอพ
หรือไม ?

ใช

ไม

NO
ไม

ไม

สัญญาอนุญาต Apache 2.0

ทุกความคิดสรางสรรคของเราในที่สุดก็จะเขาสูการเป็ น

BSD

ไม

ถาความมุงหวังและตั้งใจของคุณคือใหคนอื่น ๆ

จาํกัดผูใชในการใหโคด
โคดของคุณมาจาก
ดวยสัญญาอนุญาตที่เขากันได
โคดใด ๆ ที่มีสัญญาอนุญาต
สาํหรับไลบรารี่
เขากันไมไดกับ LGPL
ที่ไดถูกเชื่อมโยง
หรือไม?

ดัดแปลงหรือปรับปรุงงานของคุณในฐานะสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู

ไม

สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไป
ของ GNU

GPL

ทาํไมถึงไม

สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไป
แบบผอนปรนของ GNU

LGPL

สาธารณสมบัติ

แบงปั นมันในชวงชีวิตของคุณ ?

ไม

ชวยพัฒนาวัฒนธรรมที่สรางสรรคและมีชีวิตชีวากวาเดิม

สาธารณสมบัติ
ไมจาํกัด

เสรี

แตไม copyleft

เสรี

copyleft บางสวน

เสรี

copyleft

ไมเสรี

สัญญาอนุญาตฮารแแวรแบบเปิ ด TAPR

ใชดวยกันไมได

TAPR-OHL
ใช

ใช

แผนภูมิสี
copyleft
กับงานเสรี

สัญญาอนุญาต BSD

AGPL

ใช

ไม

สัญญาอนุญาตแบบเปิ ดฟอนต SIL

สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไป
GNU Aﬀero

อนุญาต
การเรียบเรียงใหม

ใช

คุณทาํเองหรือไม

GPL+FE

ตนไมตัดสินใจสาํหรับการเลือก
สัญญาอนุญาตเนื้อหาแบบเปิ ดที่เขากันไดกับวัฒนธรรมเสรี
สาํหรับใชการแบงปั นงานดานวัฒนธรรมและดานเทคโนโลยี

ไม

แบงปั นไดอยางอิสระ
ตามเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต

ไม

ลิขสิทธิ์จะไมเป็ นการละเมิดในการใชงาน
ที่เเป็ นธรรมของคุณ อยางไรก็ตาม
คุณอาจจะถูกดาํเนินคดี วาเป็ นโจร

คุณไดปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
บางอยาง ในทาง"สรางสรรค"

จาํเป็ นตองมีการเปิ ดเผยขอมูล
การออกแบบ ใหกับทุกคน
ที่ไดรับงานที่เรนเดอรแลว
(หรืองานที่ตอยอดมา)

ใช

ผลงานตอยอด
ตองแบงปั นดวย
สัญญาอนุญาตแบบเสรี
หรือไม ?

ใช

ออกแบบฮารดแวร
หรือไม ?
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