หนังสื อขออนุญาตใช้ สิทธิเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
ในสถานประกอบการทัว่ ไป
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.......................................................................................................................................
ชื่ อสถานประกอบการ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................................................................
ที่ต้งั สถานประกอบการ ที่อยูเ่ ดียวกับผูข้ ออนุญาต
เลขที่....................................หมู่บา้ น / อาคาร / อพาร์ทเม้นท์..........................................................................
ชั้น.........................ซอย..................................ถนน..............................................แขวง / ตําบล ........................................... เขต / อําเภอ ....................................................
จังหวัด ...............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................... โทรศัพท์..................................................โทรสาร..............................................................…
ซึ่งต่อไปในหนังสื อนี้จะเรี ยกว่า “ผูข้ ออนุญาต”หมายเหตุ : ผูข้ ออนุญาตจะต้องระบุที่ต้งั พร้อมแนบแผนที่แสดงที่ต้งั สถานประกอบการทุกสาขา
ประเภท สถานประกอบการ จํานวนทั้งหมด..........................สาขา *
ร้านอาหาร(Restaurant) จํานวน.................ที่นงั่
บาร์/ ผับ / เลาจน์ (/Bar/Pub/Lounge) จํานวน.................ที่นงั่
จอคาราโอเกะ (Control room) จํานวน.................จอภาพ
บาร์เบียร์ จํานวน.................ที่นงั่
ลานเบียร์ จํานวน.................ที่นงั่
ร้านกาแฟ จํานวน.................ที่นงั่
ตูห้ ยอดเหรี ยญคาราโอเกะ (Jukebox)/ตูเ้ พลง/ตูเ้ กมส์ จํานวน..............ตู ้
พื้นที่ตอ้ นรับ/ สํานักงาน
ขนาดพื้นที่.......................ตรม.
ร้านค้าปลีก/ ห้างสรรพสิ นค้า ขนาดพื้นที่.......................ตรม.
พื้นที่เช่าค้าปลีก
ขนาดพื้นที่.......................ตรม.

เสี ยงรอสายโทรศัพท์ จํานวน.............คู่สาย
ยานพาหนะโดยสาร(รถบัส/รถนําเที่ยว/เรื อโดยสาร)จํานวน................คัน/ลํา
โบว์ลิ่ง จํานวน...................เลน
ลานสเก็ต / ลานสเก็ตนํ้าแข็ง/ สนามแข่งรถ ขนาดพื้นที่....................ตรม.
สถานฝึ กสอน/ซ้อมดนตรี ร้องเพลง เต้นรํา
ขนาดพื้นที่....................ตรม.
ศูนย์สุขภาพ/Fitness Center/Spa
ขนาดพื้นที่....................ตรม.
สถานเสริ มความงาม/ สํานักงาน/ สระว่ายนํ้า ขนาดพื้นที่....................ตรม.
สนามไดรฟ์ กอล์ฟ / ร้านสนุกเกอร์/ร้านพูล
ขนาดพื้นที่....................ตรม.
สวนสนุก/ สวนนํ้า ขนาดพื้นที่....................ตรม.
อื่นๆ ระบุ (Other) ....................................... จํานวน/ขนาดพื้นที่..............ที่นงั่ /ตรม.
*หากมีมากกว่า 1 สาขา กรุ ณาระบุรายละเอียดในเอกสารแนบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็ นความจริ งทุกประการ และตกลงตามรายละเอียดและเงื่อนไขการขออนุญาตในหนังสื อฉบับนี้ (ดูหน้า 2)
-ตราประทับบริ ษทั ลงชื่อ...X..............................................................................ผูข้ ออนุญาต
(.................................................................................)
เฉพาะเจ้ าหน้ าที่
อัตราค่าลิขสิ ทธิ์ .......................................................บาท/ปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม............................บาท รวมค่าลิขสิ ทธิ์ ที่ตอ้ งชําระทั้งสิ้ น...........................................................................บาท/ปี
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............................................................................

รายละเอียดและเงื่อนไขการขออนุญาตใช้ สิทธิเผยแพร่ ต่อสาธารณชนในสถานประกอบการ
“ผู้ขออนุญาต” มีความประสงค์ขออนุญาตใช้สิทธิในงานดนตรี กรรม และ/หรื อสิ่ งบันทึกเสี ยง อันมีลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งอยูใ่ นความดูแล
ของเอ็มพีซีในสถานประกอบการของผูข้ ออนุญาตที่ได้ระบุไว้ในหนังสื อฉบับนี้ดงั กล่าวข้างต้น จึงได้ทาํ ความตกลงกับเอ็มพีซี ดังต่อไปนี้
หมายถึง บริ ษทั เอ็มพีซี มิวสิ ค จํากัด ซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รับมอบอํานาจจากบริ ษทั ลิขสิ ทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จํากัด (องค์กรนักประพันธ์) และบริ ษทั โฟโนไรทส์
(ไทยแลนด์) จํากัด (องค์กรบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ่ งบันทึกเสี ยง) ให้ดาํ เนินการจัดเก็บค่าตอบแทนในการใช้สิทธิกบั สถานประกอบการ
“ผูข้ ออนุญาต”
หมายถึง บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลตามที่ระบุในเอกสารนี้ ซึ่ งได้นาํ งานดนตรี กรรมและ/หรื องานสิ่ งบันทึกเสี ยงอันมีลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งอยูใ่ นความดูแลของเอ็ม
พีซีออกเผยแพร่ ต่อสาธารณชนไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสถานประกอบการของผูข้ ออนุญาต ดังที่ได้ระบุไว้ในหนังสื อฉบับนี้
“เผยแพร่ ต่อสาธารณชน” หมายถึง ให้มีความหมายที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 รวมถึง การเผยแพร่ และ/ หรื อจัดให้ประชาชนฟังหรื อชม หรื อให้บริ การในสถาน
ประกอบการของผูข้ ออนุญาตดังปรากฏดังกล่าวข้างต้นในลักษณะการทําให้ปรากฏด้วย เสี ยง และ/หรื อภาพ
“ดนตรี กรรม, สิ่ งบันทึกเสี ยง”: หมายถึง ให้มีความหมายที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2537 และให้จาํ กัดเฉพาะดนตรี กรรมและ/หรื อสิ่ งบันทึกเสี ยงที่อยู่ในความดูแล
ของเอ็มพีซี
1. ผูข้ ออนุญาตยอมรับว่าเอ็มพีซีเป็ นผูม้ ีอาํ นาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดําเนิ นการ 7. เอ็มพีซี มีสิทธิ โดยชอบธรรมในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบของผูข้ ออนุญาต
ตลอดเวลาที่เปิ ดทําการแก่สาธารณชนโดยไม่เป็ นการรบกวนสิ ทธิของผูข้ ออนุญาต
จัด เก็ บ ค่ า ตอบแทนในการใช้ สิ ทธิ ในการใช้ ง านดนตรี กรรม และ/หรื อสิ่ ง
บันทึกเสี ยงโดยเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
8. การให้อนุญาตตามหนังสื อฉบับนี้ มิได้ อนุญาตผูข้ ออนุญาตในการกระทําซํ้า, รี มิกซ์,
2. ภายใต้เงื่อนไขแห่ งข้อตกลงตามหนังสื อฉบับนี้ ผูข้ ออนุ ญาตตกลงใช้สิทธิ เผยแพร่
บันทึก, แก้ไข, ดัดแปลงหรื อกระทําการใดอันเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์งานดนตรี กรรม
ต่อสาธารณชนที่ได้รับอนุ ญาตตามหนังสื อฉบับนี้ ภายในสถานประกอบการ และ
และ/หรื อสิ่ งบันทึกเสี ยงที่อยูใ่ นความดูแลของเอ็มพีซี
พื้ นที่ ใ ช้ ง านตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นหนั ง สื อนี้ เท่ า นั้ น หากผู ้ข ออนุ ญาตย้า ยสถาน 9. การให้อนุญาตตามหนังสื อฉบับนี้ ห้ามมิให้ผขู ้ ออนุ ญาตใช้สาํ เนาที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์
ประกอบการ หรื อเพิ่มเติมการใช้งานตามที่ได้แจ้งไว้ดงั กล่าวนั้น ผูข้ ออนุญาตตกลง
ของงานดนตรี กรรม และ/หรื อสิ่ งบันทึกเสี ยง
แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เอ็มพีซี ทราบภายใน 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้ เอ็มพีซี อนุ ญาต 10. ผูข้ ออนุญาตตกลงปฏิบตั ิตามข้อกําหนด ระเบียบ และ/หรื อเงื่อนไขใดๆที่เอ็มพีซี ได้
ให้ผขู ้ ออนุญาตใช้สิทธิตามหนังสื อนี้ ในสถานประกอบการที่ได้ยา้ ยไปนั้น
ประกาศใช้สําหรับผูข้ ออนุ ญ าตทั้งหมดตามหนังสื อฉบับ นี้ หรื อ ที่ เอ็มพี ซีจะได้
3. การอนุ ญาตนี้ ไม่ ครอบคลุมถึงพื้นที่ให้เช่ าภายในสถานประกอบการเพื่อประกอบ
ประกาศใช้ต่อไปในภายหน้าทุกประการ
ธุ รกิ จใดๆ ซึ่ งผูข้ ออนุ ญ าต อนุ ญ าตให้ผูอ้ ื่ น เช่ า และ/หรื อ พื้ น ที่ จดั กิ จกรรม หรื อ 11. ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อเงื่อนไขตามหนังสื อข้อใดข้อหนึ่ ง
หรื อทั้งหมดให้ถือว่าการได้รับอนุ ญาตใช้สิทธิ ในการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนตาม
สัน ทนาการ ไม่ ว่าประเภทใด โดยมี การจําหน่ ายบัต รหรื อ ไม่ มีการจําหน่ ายบัต ร
หนังสื อฉบับนี้ เป็ นอันสิ้ นสุ ดลงทันที โดยผูข้ ออนุ ญาตตกลงระงับการเผยแพร่ ต่อ
หรื อเก็บค่าเข้าชมหรื อไม่ได้เก็บค่าเข้าชม หรื อธุรกิจอื่นใด ตามที่ผอู ้ นุญาต จะแจ้งให้
ทราบเป็ นคราวๆ ไป
สาธารณชนตามหนังสื อฉบับนี้ ในสถานประกอบการของผูข้ ออนุ ญาตและยินยอม
ให้ เอ็มพีซีดาํ เนิ นการกับผูข้ ออนุ ญาตได้ตามกฎหมาย รวมทั้งเรี ยกร้องค่าตอบแทน
4. การอนุ ญาตนี้ ไม่ ครอบคลุมการจัดแสดงคอนเสิ ร์ต และ/หรื อเพื่อการเปิ ดตัวสิ นค้า
ในการใช้สิทธิ ที่คา้ งชําระทั้งหมด (ถ้ามี ) พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อ ยละ 1.25 ต่ อ
และ/หรื อบริ การต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะดํ า เนิ นการจั ด โดยผู ้ข ออนุ ญ าตเอง หรื อ
เดือน นับแต่วนั ที่คา้ งชําระค่าตอบแทนดังกล่าวจากผูข้ ออนุญาตได้ทนั ที
บุคคลภายนอก
5. ผูข้ ออนุ ญาตตกลงชําระค่าตอบแทนในการใช้สิทธิ ตามหนังสื อฉบับนี้ แก่ เอ็มพี ซี 12. ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุญาตไม่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
ตามหนังสื อฉบับนี้ อี กต่อไป ผูข้ ออนุ ญาตต้องบอกเลิ กการใช้สิทธิ ตามหนังสื อนี้
ภายในวันที่ขออนุญาต ตามจํานวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสื อฉบับนี้ และภายใน 30 วัน
ให้เอ็มพีซีทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรเป็ นการล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 30 วัน และผูข้ อ
ก่อนหมดระยะเวลาอนุญาตสําหรับการขออนุ ญาตในปี ถัดไป ผูข้ ออนุญาตตกลงให้
เอ็มพี ซี มี สิทธิ ปรับเปลี่ ยนอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวได้ โดยเป็ นการปรับเปลี่ ยน
อนุญาตสิ้นสิ ทธิในการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนตามหนังสื อนี้นบั แต่วนั ที่บอกเลิกเป็ น
อัตราสําหรับผูข้ ออนุ ญาตทั้งหมดที่ประกอบธุ รกิ จแบบเดี ยวกัน ทั้งนี้ ให้ เอ็มพีซีมี
ต้นไปหากมีการบอกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนดระยะเวลาที่อนุญาตในแต่ละปี เอ็ม
สิ ทธิปรับเปลี่ยนอัตราดังกล่าวได้ทุกปี โดยแจ้งให้ผขู ้ ออนุญาตทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ย
พีซีขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผขู ้ ออนุญาต
กว่า 30 วันก่อนหมดระยะเวลาอนุญาตในปี นั้นๆ
13. การอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ในการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนตามหนังสื อฉบับนี้ เป็ นสิ ทธิ
เฉพาะตัว ผูข้ ออนุญาตไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่เป็ นการโอนให้ทายาท
6. ผูข้ ออนุ ญ าตยอมรั บ ว่าในการอนุ ญ าตให้ เผยแพร่ ง านดนตรี ก รรม และ/หรื อ สิ่ ง
หรื อเป็ นการตกทอดทางมรดก
บันทึกเสี ยง ต่อสาธารณชนนั้น เอ็มพีซี ได้ออกหลักฐานการอนุญาตให้เผยแพร่ เป็ น
ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิและแผ่นป้าย (สติ๊กเกอร์) ตามแบบที่ เอ็มพีซี กําหนดขึ้นให้แก่ 14. การอนุ ญ าตให้ ใช้ สิท ธิต ามหนั งสื อฉบับ นี้จะมีผลสมบู รณ์ เมื่ อ เอ็ม พีซี และผู้ ขอ
ผูข้ ออนุ ญาต และผูข้ ออนุ ญาตมี ห น้าที่ ตอ้ งติ ดแผ่น ป้ าย (สติ๊ กเกอร์ ) ดังกล่าวไว้ที่
อนุ ญ าตได้ ล งนามพร้ อ มประทั บ ตรา (ถ้ ามี ) ในหนั งสื อนี้ และผู้ขออนุ ญ าตชํ าระ
สถานประกอบการธุรกิจ โดยติดบริเวณ หรื อในตําแหน่ งที่เปิ ดเผยชัดเจนง่ ายต่ อการ
ค่ าลิขสิ ท ธิ์จนครบถ้ วน และได้ รับ ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ สิท ธิและแผ่ น ป้ าย (สติ๊ก เกอร์ )
ตรวจสอบจากเจ้ าหน้ าที่ หรื อ ตัว แทนของ เอ็ม พีซี และสิ ท ธิ ในการเผยแพร่ ต่ อ
อนุญาตให้ ใช้ สิทธิในการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนจาก เอ็มพีซี เรียบร้ อยแล้ว
สาธารณชนตามหนังสื อฉบับนีจ้ ะเกิดขึน้ เมื่อผู้ขออนุญาตได้ รับใบอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ 15. การอนุญาตนีม้ ีระยะเวลา 1 ปี นับแต่ วนั ที่ระบุในใบอนุญาต และมีผลเป็ นการต่ ออายุ
และแผ่ นป้ าย (สติ๊กเกอร์ ) จากเอ็มพีซี โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตตามหนังสื อฉบับนี้
การอนุญาตเมื่อผู้ขออนุญาตได้ ชําระค่าลิขสิทธิ์ในปี ถัดไปจนครบถ้ วนแล้ว
และที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ ใช้ สิทธิและแผ่นป้าย (สติก๊ เกอร์ ) เท่ านั้น
“เอ็มพีซี”

-ตราประทับบริษทั -

ลงชื่อ................................................................ผูอ้ นุญาต ลงชื่อ.X.....................................................................ผูข้ ออนุญาต
(....................................................................)
(........................................................................)
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