
 
 

 

ยนิดตีอ้นรบัสู ่เลกมูีส (Legimus ) 

และโลกของหนงัสอืเสยีง! 
เด็กในปกครองของท่านมโีอกาสทีจ่ะเขา้ถงึหนังสอืเสยีง โดยใชบ้ญัชสี่วนตวั (ett personligt 

användarkonto) ใน Legimus 

หนงัสอืเสยีง คอือะไร? 

หนังสอืเสยีง คอืการเอาหนังสอืทีม่พีมิพเ์ป็นเลม่แลว้ไปท าการบนัทกึเสยีงอ่าน 

หน่วยงานเพือ่การเขา้ถงึการสือ่สารตา่งๆ (MTM, Myndigheten för Tillgängliga 

Medier)ท าหนังสอืเสยีงโดยมกีฎหมายลขิสทิธิร์บัรอง หนังสอืบนัทกึเสยีงอา่นเหล่าน้ัน 

ท าขึน้เป็นพเิศษส าหรบับุคคลทีม่คีวามบกพรอ่งในการท างานของอวยัวะตา่งๆ, 

เป็นโรคหรอืไดร้บัอนัตรายแลว้ท าใหม้ปัีญหาในการอ่านหนังสอืทีพ่มิพก์นัโดยทัว่ไป 

Legimus คอือะไร? 

Legimus คอืหอ้งสมุดดจิทิลั [อาจเขยีนเป็น ดจิติอล] ที ่MTM มหีนา้ทีร่บัผดิชอบ 

เด็กๆสามารถยมืหนังสอืเสยีงโดยใชบ้ญัชทีีล่งทะเบยีนไว ้เด็กๆสามารถใช ้Legimus 

ไดท้ัง้ทีโ่รงเรยีนและนอกเวลาเรยีน 

มอีะไรบา้งใน Legimus? 

ใน Legimus มหีนังสอืเสยีงมากกว่า 115,000 เลม่, ทัง้ประเภทบนัเทงิคด ีเชน่นวนิยาย นิทาน 

และสารคทีีใ่หค้วามรูท้ ัว่ไป หนังสอืเสยีงมทีีเ่ป็นภาษอืน่ดว้ย หนังสอืเสยีงสว่นหน่ึง 

แค่อ่านตามทีเ่ขยีนในหนังสอืทีพ่มิพิ,์ 

แต่มหีนังสอืเสยีงอกีเป็นจ านวนมากทีม่ที ัง้ขอ้ความทีพ่มิพิแ์ละรปูภาพ ทีเ่ว็บ legimus.se/barn 

จะมคี าแนะน าและบทความเกีย่วกบัเร ือ่งต่างๆทีน่่าตืน่เตน้ 

เด็กๆเองสามารถใหค้ าแนะน าคนอืน่เกีย่วกบัหนังสอืไดด้ว้ย 

เดก็ๆสามารถอ่านหนงัสอืเสยีงไดด้งันี ้

เด็กสามารถอ่านหนังสอืเสยีงไดห้ลายวธิแีตกต่างกนั: โดยใช ้แอพพลเิคช ัน่ของ legimus 

หรอืทางเว็บของ legimus ในโทรศพัทม์อืถอื, แท็บเล็ตหรอืในคอมพวิเตอรก็์ได ้

ความชว่ยเหลอื 

บญัชใีน Legimus บรหิารจดัการโดยคนกลุ่มหน่ึง หรอืหอ้งสมุดโรงเรยีน 

เด็กๆสามารถไปขอความชว่ยเหลอืเกีย่วกบับญัช ีlegimus ไดจ้ากหอ้งสมุดของตน 

ขอ้ตกลงในการใช ้Legimus 
.หนังสอืทัง้หมดมกีารสงวนลขิสทิธิต์ามกฎหมาย และ 

อนุญาตใิหใ้ชเ้ฉพาะผูท้ีม่ปัีญหาในการอ่านหนังสอืทีพ่มิพิโ์ดยทัว่ไป 

อนัเน่ืองมาจากการมคีวามบกพรอ่งทางรา่งกายเท่าน้ัน  

. เมือ่ไดด้าวนโ์หลดหนังสอืเสยีง หรอืเอามนัไปไวท้ีช่ ัน้วางหนังสอื (Bokhyllan) 

จะถอืวา่น่ันคอืการยมื ระยะเวลายมืคอื 6 เดอืน การคนืหนังสอืท าไดโ้ดยการลบมนัออก 
(radera)  

. ขอ้มูลในการเขา้บญัช ี(Inloggningsuppgifter) และหนังสอืเสยีงเหล่านี ้

มเีป้าหมายเพือ่การใชง้านของเด็กเอง และไม่อนุญาตใิหส้ง่ตอ่ไปยงัผูอ้ืน่ 



จะเกดิอะไรขึน้ ถา้เดก็ไมท่ าตามขอ้ตกลง?  

. ถา้เด็กไม่ท าตามเงือ่นไข เด็กก็จะสูญเสยีสทิธิใ์นการใชง้าน  

. การเผยแพรห่นังสอืเสยีงอยา่งผดิกฎหมาย เป็นความผดิทางอาญาตอ่กฎหมายสงวนลขิสทิธิ ์

และสามารถน าไปสูก่ารฟ้องศาลได ้เมือ่หนังสอืถูกดาวนโ์หลด 

จะสงัเกตไดจ้ากขอ้มูลว่าใครเป็นผูย้มืหนังสอืเสยีงน้ัน ถา้มกีารเผยแพรอ่ย่างผดิกฎหมาย 

MTM สามารถจะหารอ่งรอยของผูท้ีไ่ดย้มืหนังสอืไปได ้ 

การปกป้องขอ้มูล   

MTM เก็บสะสมและใชข้อ้มูลสว่นตวัของท่านและเด็กในปกครองของท่าน 

ตามกฎหมายว่าดว้ยกฎเกณฑก์ารปกป้องขอ้มูล 

(Dataskyddsförordningen,GDPR,2016/679/EU)  ชือ่, อเีมล และหมายเลขประจ าตวั 

หรอืวนัเดอืนปีเกดิ และหมายเลขประจ าตวัในบตัรอนุญาตใิหอ้ยู่ช ัว่คราวของผูข้อลีภ้ยั (บตัร 

LMA) จะถูกบนัทกึไวใ้นระเบยีนผูใ้ชง้านของ MTM 

เชน่เดยีวกนักบัชือ่และวนัเดอืนปีเกดิของผูป้กครองของเด็ก ชือ่, อเีมล และหมายเลขประจ าตวั 

และ หรอื วนัเดอืนปีเกดิ และหมายเลขประจ าตวัในบตัรอนุญาตใิหอ้ยู่ช ัว่คราวของผูข้อลีภ้ยั 

(บตัร LMA) จะถกูบนัทกึไวใ้นระเบยีนผูใ้ชง้านของ MTM MTM 

ไม่สามารถออกบญัชใีหใ้ชง้านได ้ถา้ท่านไม่เห็นดว้ยกบัการบนัทกึขอ้มูลเหล่าน้ัน 

ขอ้มูลเหล่าน้ันสามารถน าไปใชใ้นการท างานคน้ควา้ทางสถติ ิ

และการประเมนิการท างานของเรา ท่านมสีทิธ ิ

ในการทีจ่ะปฏเิสธไม่รบัการตดิต่อเพือ่ท าการคน้ควา้เสมอ โดยด าเนินการผ่าน 

“หนา้ใชง้านของฉัน” (Mina sidor) ในเว็บ legimus.se 

หรอืโดยการตดิตอ่กบัทางหอ้งสมุดของท่าน  
 
 

บุคคลทีม่กีารปกปิดขอ้มูลสว่นตวั 

สามารถขอใหม้กีารจดัการขอ้มูลส่วนตวัของตนแบบทีม่กีารเก็บบนัทกึเป็นความลบัได ้

ซึง่การบนัทกึแบบน้ัน จะบนัทกึเฉพาะหมายเลขประจ าตวั และอเีมล หรอืวนัเดอืนปีเกดิ, 

หมายเลขประจ าตวัในบตัรผูข้อลีภ้ยัของเด็กในปกครองของท่าน และ  

อเีมล, รวมทัง้ช ือ่ และวนัเดอืนปีเกดิของผูป้กครอง 

น่ันหมายถงึการมกีารจ ากดัจ านวนเจา้หนา้ทีข่อง MTM ทีส่ามารถจะเห็นขอ้มูลเหล่าน้ันได ้

 
อ่านเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัการกบัขอ้มูลส่วนตวัในนโยบายความเป็นส่วนตวัของเราได ้

ซึง่ท่านหาอา่นไดจ้ากwww.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/  

 
MTM มสีทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงกฎเกณฑก์ารใชง้านเมือ่มสีาเหตุอนัควรได ้

ในฐานะทีท่่านเป็นผูป้กครองของเด็กทีใ่ชง้าน Legimus 

ท่านมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการตดิตามขอ้มูลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆดว้ยตนเอง 

และใหแ้จง้กบัทางเจา้หนา้ทีร่บัตอบค าถามของ MTM (MTM:s Svarstjänst) 

ทนัทถีา้ท่านไม่เห็นดว้ยกบัการเปลีย่นแปลง ถา้ท่านไม่เห็นดว้ยกบัการเปลีย่นแปลง 

น่ันก็หมายถงึวา่ทาง MTM สามารถยกเลกิโอกาสในการใชง้าน Legimus ได ้
 

 

ขอ้ตกลงนี ้ไดม้กีารปรบัปรงุเมือ่ วนัที ่22 พฤกษภาคม 2018 และมผีลบงัคบัใชต้ลอดไป 

การใหค้วามยนิยอมของผูป้กครอง 

ดว้ยแบบฟอรม์นี ้

แสดงวา่ท่านในฐานะผูป้กครองไดใ้หค้วามยนิยอมใหเ้ด็กในปกครองของท่านจดทะเบยีนเป็นผู ้

ใชง้านใน Legimus 

http://www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/


ขอ้มูลของเดก็ 

ชือ่ตวั  
___________________________________________________________ 

ชือ่สกลุ  
_____________________________________________________________ 

อเีมลทีใ่ชเ้ป็นชือ่ของผูใ้ชง้าน (användarnamn) ในLegimus 

และเพือ่ใชใ้นการส่งขอ้มูลเกีย่วกบัการเขา้ใชง้านและขอ้มูลอืน่ๆ 

หลกีเลีย่งการใชช้ ือ่อเีมลทีข่ึน้กบัช ือ่ของโรงเรยีนของเด็ก 

เพราะอเีมลน้ันจะหายไปเมือ่เด็กจบจากโรงเรยีนน้ันๆ 
_____________________________________________________________ 

หมายเลขประจ าตวั (Personnummer) หรอืหมายเลขประจ าตวัทีไ่ดร้บัมา 
__________________________________________________________ 

ถา้เด็กขอลีภ้ยัในสวเีดน: 

วนัเดอืนปีเกดิ 
 _____________________________________________________________ 

LMA-nummer [หมายเลขผูล้ีภ้ยั] (XX_XXXXX) 
___________________________________________________________ 

อายุของ บตัร LMA 

______________________________________________________ 

ขอ้มูลของผูป้กครอง 

วนัเดอืนปีเกดิ 
 _____________________________________________________________ 
 

ชือ่ตวั 
 ___________________________________________________________ 
 

ชือ่สกลุ 

_____________________________________________________________ 
 

ขอ้ตกลงในการใชง้าน และการปกป้องขอ้มูล 

( ) ขา้พเจา้,เป็นผูป้กครอง,ไดอ้า่นและยอมรบัขอ้ตกลงในการใชง้านใน Legimus 
( ) 

ขา้พเจา้,เป็นผูป้กครอง,ไดอ้่านและยนิยอมใหม้กีารเก็บสะสมและจดัการกบัขอ้มูลส่วนตวัของ

ขา้พเจา้และของเด็กในปกครองตามทีไ่ดก้ลา่วถงึในการอธบิายเกีย่วกบัการปกป้องขอ้มูลของ

การจดระเบยีนของ MTM การจดัการกบัขอ้มูลสว่นตวั 

ในบรรดาทัง้หมดจะรวมถงึการตดิตอ่สือ่สารของการใชง้าน 
 

สถานที ่และ วนัที ่ 
 
_____________________________________________________________ 

ลายมอืชือ่ของผูป้กครอง  

 
__________________________________________________ 
 


