หนังสื อขออนุญาตใช้ สิทธิเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
โดยการแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพผ่ านทางสถานีวทิ ยุ/ โทรทัศน์
วันที่ .............เดือน................................พ.ศ..............
โดยที่ผ้ขู ออนุญาตเป็ น

บุคคลธรรมดา เลขที่บตั รประชาชน............................................. นิติบุคคล ทะเบียนเลขที่........................................................
ชื่อ-นามสกุล / บริ ษทั ...................................................................................................................................................................................................................................
เลขที่.....................................หมู่บา้ น / อาคาร / อพาร์ทเม้นท์...........................................................ชั้น................................ซอย......................ถนน...................................
แขวง / ตําบล ..................................................... เขต / อําเภอ ....................................................จังหวัด ................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร......................................E-mail.......................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ Production House Program supplier Other (ระบุ)_____________
ซึ่งต่อไปในหนังสื อนี้จะเรี ยกว่า “ผูข้ ออนุญาต”

รายละเอียดการใช้ งาน
ชื่อรายการ _____________________________________________________________
ประเภทรายการ
ละคร
รายการวาไรตี้ รายการเพลง
Type of Media / ชนิดของสื่ อ:
o สถานีโทรทัศน์ ช่อง....................................วัน /เวลาที่ออกอากาศ ……………………………….. ระยะเวลาเผยแพร่ ………………………………..
o สถานีวทิ ยุ คลื่น....................................... วัน /เวลาที่ออกอากาศ ……………………………….. ระยะเวลาเผยแพร่ ………………………………..
o Website_______________________________
o อื่นๆ _______________________________
ข้อมูลเพลงที่ใช้
 จํานวนเพลงที่ใช้............เพลง
 ชื่อเพลง/ชื่อศิลปิ น/อัลบั้ม/ค่ายเพลง (กรอกรายละเอียดด้านหลัง)
 รายละเอียดการใช้งาน
o ร้องสดในรายการ ( O ดนตรี สด O ใช้งานBacking track ต้นฉบับ)
o ใช้เป็ นเพลงประกอบ
o มิวสิ ค วีดีโอ
o อื่นๆ ระบุ
*หมายเหตุ การขออนุญาตนี้ ไม่ครอบคลุมสิ ทธิทาํ ซํ้าเพื่อประกอบภาพเคลื่อนไหว (Synchonization) ผูข้ ออนุญาตมีหน้าที่ติดต่อขออนุญาตกับเจ้าของลิขสิ ทธิ์โดยตรง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็ นความจริ งทุกประการ และตกลงตามรายละเอียดและเงื่อนไขการขออนุญาตในหนังสื อฉบับนี้
-ตราประทับบริ ษทั ลงชื่อ.X................................................................................ผูข้ ออนุญาต
(................................................................................)

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่
อัตราค่าลิขสิ ทธิ์ .......................................................บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม............................บาท รวมค่าลิขสิ ทธิ์ ที่ตอ้ งชําระทั้งสิ้ น...........................................................................บาท
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
บุคคลธรรมดา :

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

นิติบุคคล

:

สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั
สําเนา ภ.พ. 20
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนาม พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ

หมายเหตุ : เอกสารประกอบทุกชุดต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
พนักงานขาย
ชื่อพนักงานขาย................................................................
รหัสพนักงานขาย..............................................................

ผูแ้ ทนจําหน่าย
บริ ษทั ผูแ้ ทนจําหน่าย.................................................................
ชื่อพนักงานขาย.........................................................................
รหัสพนักงานขาย......................................................................

ผูต้ รวจสอบ
ลงชื่อ.................................................................................
(.........................................................................)
ตําแหน่ง............................................................................

รายละเอียดการให้ งานสิ่งบันทึกเสียง/ดนตรีกรรม
Song Title:ชื่อเพลง

Name of Artiste(s)/Album:
ชื่อศิลปิ น/อัลบัม้

Name of Composer/Author:
ชื่อผู้แต่ งเนือ้ ร้ อง/ทํานอง

Name of Label
ชื่อค่ ายเพลง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
We undertake that the information provided in this application form is true.
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ าข้ อมูลดังกล่ าวในใบขออนุญาตนีเ้ ป็ นความจริง
..........................................................................
ลายมือชื่อผู้ขออนุญาต: Signature of Applicant

…..…………………………………………………
ลายมือชื่อผู้อนุญาต: Signature of the Licensor

บริษัท:Company…………………………………..

MPC Music Co., Ltd.

MPC Music Co.,Ltd. 282/9 Unit E, 3rd Floor, TC Green Office Building, Rama 9 Rd,, Huaykwang, Bangkok 10310
บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จํากัด 282/9 โซน E ชัน้ 3 อาคารทีซี กรี น ถ.พระราม 9 ห้ วยขาง ห้ วยขวาง กทม. 10310
หมายเลขโทรศัพท์ / Tel.No. 02-105-3700 หมายเลขโทรสาร / Fax.No. 02-105-3701
Email: info@mpcmusic.co.th Website: www.mpcmusic.co.th

