
 
 

หนังสือขออนุญาตใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
โดยการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านทางสถานีวทิยุ/ โทรทศัน์ 

วนัท่ี .............เดือน................................พ.ศ.............. 
                                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           

รายละเอยีดการใช้งาน 
ช่ือรายการ _____________________________________________________________ 
ประเภทรายการ  �ละคร �รายการวาไรต้ี  �รายการเพลง 
Type of Media / ชนิดของส่ือ:  

o สถานีโทรทศัน์ ช่อง....................................วนั /เวลาท่ีออกอากาศ ……………………………….. ระยะเวลาเผยแพร่……………………………….. 
o สถานีวทิย ุคล่ืน....................................... วนั /เวลาท่ีออกอากาศ ……………………………….. ระยะเวลาเผยแพร่……………………………….. 
o Website_______________________________ 
o อ่ืนๆ _______________________________ 

ขอ้มูลเพลงท่ีใช ้
 จาํนวนเพลงท่ีใช.้...........เพลง    
 ช่ือเพลง/ช่ือศิลปิน/อลับั้ม/ค่ายเพลง (กรอกรายละเอียดดา้นหลงั) 
 รายละเอียดการใชง้าน 

o ร้องสดในรายการ ( O ดนตรีสด O ใชง้านBacking track ตน้ฉบบั) 
o ใชเ้ป็นเพลงประกอบ 
o มิวสิค วดีีโอ 
o อ่ืนๆ ระบุ 

*หมายเหตุ การขออนุญาตน้ี ไม่ครอบคลุมสิทธิทาํซํ้ าเพื่อประกอบภาพเคล่ือนไหว (Synchonization) ผูข้ออนุญาตมีหนา้ท่ีติดต่อขออนุญาตกบัเจา้ของลิขสิทธ์ิโดยตรง 

โดยที่ผู้ขออนุญาตเป็น �  บุคคลธรรมดา เลขท่ีบตัรประชาชน............................................. �  นิติบุคคล ทะเบียนเลขท่ี........................................................
ช่ือ-นามสกลุ /  บริษทั ................................................................................................................................................................................................................................... 
เลขท่ี.....................................หมู่บา้น / อาคาร / อพาร์ทเมน้ท.์..........................................................ชั้น................................ซอย......................ถนน...................................
แขวง / ตาํบล  ..................................................... เขต / อาํเภอ ....................................................จงัหวดั ................................................รหสัไปรษณีย.์..............................
โทรศพัท.์.................................................โทรสาร......................................E-mail....................................................................................................................................... 
ประเภทธุรกิจ � Production House � Program supplier � Other (ระบุ)_____________ 
ซ่ึงต่อไปในหนงัสือน้ีจะเรียกวา่ “ผูข้ออนุญาต” 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ เป็นความจริงทุกประการ และตกลงตามรายละเอียดและเง่ือนไขการขออนุญาตในหนงัสือฉบบัน้ี 
 

-ตราประทบับริษทั-   

ลงช่ือ.X................................................................................ผูข้ออนุญาต 

              (................................................................................) 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
อตัราค่าลิขสิทธ์ิ.......................................................บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม............................บาท รวมค่าลิขสิทธ์ิท่ีตอ้งชาํระทั้งส้ิน...........................................................................บาท 
หลกัฐานประกอบการขออนุญาต 
บุคคลธรรมดา  :   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน นิติบุคคล   :  �   สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทั 
       �  สาํเนา ภ.พ. 20 

�  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 
หมายเหตุ : เอกสารประกอบทุกชุดตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

พนกังานขาย 
 
ช่ือพนกังานขาย................................................................ 
รหสัพนกังานขาย.............................................................. 
 

ผูแ้ทนจาํหน่าย 
 
บริษทัผูแ้ทนจาํหน่าย................................................................. 
ช่ือพนกังานขาย......................................................................... 
รหสัพนกังานขาย...................................................................... 

ผูต้รวจสอบ 
 
ลงช่ือ................................................................................. 
           (.........................................................................) 
ตาํแหน่ง............................................................................



 
 

รายละเอียดการให้งานส่ิงบันทกึเสียง/ดนตรีกรรม 
 

Song Title:ช่ือเพลง 
Name of Artiste(s)/Album: 

ช่ือศลิปิน/อัลบัม้ 
Name of Composer/Author: 
ช่ือผู้แต่งเนือ้ร้อง/ทาํนอง 

Name of Label 
ช่ือค่ายเพลง 

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. 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดงักล่าวในใบขออนุญาตนีเ้ป็นความจริง 

 
..........................................................................                                                        …..………………………………………………… 
ลายมือช่ือผู้ขออนุญาต: Signature of Applicant                                                       ลายมือช่ือผู้อนุญาต: 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 เอม็พซีี มิวสิค จาํกัด 282/9 โซน E ชัน้ 3 อาคารทซีี กรีน ถ.พระราม 9 ห้วยขาง ห้วยขวาง กทม. 10310 
หมายเลขโทรศัพท์ / Tel.No. 02-105-3700 หมายเลขโทรสาร / Fax.No. 02-105-3701  
Email: info@mpcmusic.co.th Website: www.mpcmusic.co.th  
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