
 
 

หนังสือขออนุญาตใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในสถานประกอบการ 
โรงแรม / คลบั / รีสอร์ท/ โรงพยาบาล (Hotel / Club / Resort/ Hospital) 

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

พืน้ที่ขออนุญาตใช้งาน 
� จาํนวนหอ้งพกั ...........................หอ้ง (Room)          
� พื้นท่ีตอ้นรับ/ พื้นท่ีส่วนกลาง/ ลิฟต(์Lobby/Corridor/Elevators)   ขนาดพ้ืนท่ี..................................ตรม. 
� หอ้งประชุม / หอ้งจดัเล้ียง (Meeting Rooms/ Conference Rooms)  จาํนวน.........................หอ้ง  ขนาดพื้นท่ีรวม..................................ตรม. 
� สระวา่ยนํ้า (Swimming Pool) จาํนวน..................สระ ขนาดพื้นท่ีรวม..................................ตรม.  
� ศูนยธุ์รกิจ (Business Center)   จาํนวน.........................หอ้ง    ขนาดพื้นท่ีรวม..................................ตรม. 
� ลานจอดรถ (Car Park)  � ทางเดินในโรงแรม ระหวา่งหอ้งพกั 
� สปา (Spa)   จาํนวน.........................หอ้ง    ขนาดพื้นท่ีรวม..................................ตรม. 
� Gym – Health Center    จาํนวน.........................หอ้ง    ขนาดพื้นท่ีรวม..................................ตรม. 
� ร้านอาหาร/บาร์/ ผบั / เลาจน์ (Restaurant/Bar/Pub/Lounge) จาํนวน.........................ร้าน /� เรือล่อง รับประทานอาหาร จาํนวน........................ลาํ 
1. ช่ือร้าน............................................................................................จาํนวน......................ท่ีนัง่ จอคาราโอเกะ (Control room) จาํนวน..............จอภาพ 
2. ช่ือร้าน............................................................................................จาํนวน......................ท่ีนัง่ จอคาราโอเกะ (Control room) จาํนวน..............จอภาพ 
3. ช่ือร้าน............................................................................................จาํนวน......................ท่ีนัง่ จอคาราโอเกะ (Control room) จาํนวน..............จอภาพ 
4. ช่ือร้าน............................................................................................จาํนวน......................ท่ีนัง่ จอคาราโอเกะ (Control room) จาํนวน..............จอภาพ 
� อ่ืนๆ (Other)................................................................................................................ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ เป็นความจริงทุกประการ และตกลงตามรายละเอียดและเง่ือนไขการขออนุญาตในหนงัสือฉบบัน้ี (ดูหนา้ 2) 
 

-ตราประทบับริษทั-   
 

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

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

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

�  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนาม พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 
หมายเหตุ : เอกสารประกอบทุกชุดตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

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

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

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

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.......................................................................................................................................

ช่ือสถานประกอบการ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................................................................  
ท่ีตั้งสถานประกอบการ � ท่ีอยูเ่ดียวกบัผูข้ออนุญาต  �เลขท่ี....................................หมู่บา้น / อาคาร / อพาร์ทเมน้ท.์......................................................................... 
ชั้น.........................ซอย..................................ถนน..............................................แขวง / ตาํบล  ........................................... เขต / อาํเภอ ....................................................
จงัหวดั ...............................................รหสัไปรษณีย.์..................................... โทรศพัท.์.................................................โทรสาร....................................…  ซ่ึงต่อไปใน
หนงัสือน้ีจะเรียกวา่ “ผูข้ออนุญาต”หมายเหตุ : ผูข้ออนุญาตจะตอ้งระบุท่ีตั้ง พร้อมแนบแผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานประกอบการทุกสาขา 



 
รายละเอยีดและเง่ือนไขการขออนุญาตใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนในสถานประกอบการ 
“ผู้ขออนุญาต” มีความประสงคข์ออนุญาตใชสิ้ทธิในงานดนตรีกรรม และ/หรือส่ิงบนัทึกเสียง อนัมีลิขสิทธ์ิ ซ่ึงอยูใ่นความดูแล
ของเอม็พีซีในสถานประกอบการของผูข้ออนุญาตท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือฉบบัน้ีดงักล่าวขา้งตน้ จึงไดท้าํความตกลงกบัเอม็พีซี ดงัต่อไปน้ี  
“เอม็พีซี”  หมายถึง บริษทั เอม็พีซี มิวสิค จาํกดั ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจจากบริษทั ลิขสิทธ์ิดนตรี (ประเทศไทย) จาํกดั องคก์รนกัประพนัธ์  

และบริษทั โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดับริษทัผูผ้ลิตส่ิงบนัทึกเสียงใหด้าํเนินการจดัเกบ็ค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิกบั สถานประกอบการ                                                          
“ผูข้ออนุญาต”  หมายถึง   บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงไดน้าํงานดนตรีกรรมและ/หรืองานส่ิงบนัทึกเสียงอนัมีลิขสิทธ์ิ ซ่ึงอยู่ในความดูแลของเอ็มพีซีออกเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสถานประกอบการคาราโอเกะของผูข้ออนุญาต ดงัท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือฉบบัน้ี   
“เผยแพร่ต่อสาธารณชน” หมายถึง  ใหมี้ความหมายท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 รวมถึง การเผยแพร่ และ/  หรือจดัใหป้ระชาชนฟังหรือชม หรือใหบ้ริการในสถาน

ประกอบการของผูข้ออนุญาตดงัปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ในลกัษณะการทาํใหป้รากฏดว้ย เสียง และ/หรือภาพ  
“ดนตรีกรรม,ส่ิงบนัทึกเสียง”:  หมายถึง  ให้มีความหมายท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 และให้จาํกดัเฉพาะดนตรีกรรมและ/หรือส่ิงบนัทึกเสียงท่ีอยูใ่นความดูแล

ของเอม็พีซี 
1. ผูข้ออนุญาตยอมรับวา่เอม็พีซีเป็นผูมี้อาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมายในการดาํเนินการ

จัดเก็บค่าตอบแทนในการใช้สิทธิ  ในการใช้งานดนตรีกรรม  และ /หรือส่ิง
บนัทึกเสียงโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

2. ภายใตเ้ง่ือนไขแห่งขอ้ตกลงตามหนงัสือฉบบัน้ี ผูข้ออนุญาตตกลงใชสิ้ทธิเผยแพร่
ต่อสาธารณชนท่ีไดรั้บอนุญาตตามหนังสือฉบบัน้ีภายในสถานประกอบการ และ
พ้ืน ท่ีใช้งานตามท่ีระบุไว้ในหนังสือ น้ี เท่ านั้ น  หากผู ้ขออนุญาตย้ายสถาน
ประกอบการ หรือเพ่ิมเติมการใชง้านตามท่ีไดแ้จง้ไวด้งักล่าวนั้น ผูข้ออนุญาตตกลง
แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เอม็พีซี ทราบภายใน 7 วนั ทั้งน้ีเพ่ือให้ เอม็พีซี อนุญาต
ใหผู้ข้ออนุญาตใชสิ้ทธิตามหนงัสือน้ีในสถานประกอบการท่ีไดย้า้ยไปนั้น 

3. การอนุญาตน้ี ไม่ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีให้เช่าภายในสถานประกอบการเพ่ือประกอบ
ธุรกิจใดๆ ซ่ึงผูข้ออนุญาต อนุญาตให้ผูอ่ื้นเช่า และ/หรือ พ้ืนท่ีจดักิจกรรม หรือ
สันทนาการ ไม่ว่าประเภทใด โดยมีการจาํหน่ายบัตรหรือไม่มีการจาํหน่ายบัตร  
หรือเกบ็ค่าเขา้ชมหรือไม่ไดเ้กบ็ค่าเขา้ชม หรือธุรกิจอ่ืนใด ตามท่ีผูอ้นุญาต จะแจง้ให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป  

4. การอนุญาตน้ี ไม่ครอบคลุมการจดัแสดงคอนเสิร์ต และ/หรือเพ่ือการเปิดตวัสินคา้ 
และ /ห รือบ ริการต่ าง  ๆ  ไม่ว่าจะดํา เนินการจัดโดยผู ้ขออนุญาตเอง  หรือ
บุคคลภายนอก 

5. ผูข้ออนุญาตตกลงชาํระค่าตอบแทนในการใช้สิทธิตามหนังสือฉบบัน้ีแก่เอ็มพีซี  
ภายในวนัท่ีขออนุญาต ตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นหนงัสือฉบบัน้ี และภายใน 30 วนั
ก่อนหมดระยะเวลาอนุญาตสาํหรับการขออนุญาตในปีถดัไป ผูข้ออนุญาตตกลงให ้
เอ็มพีซี มีสิทธิปรับเปล่ียนอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวได้ โดยเป็นการปรับเปล่ียน
อตัราสําหรับผูข้ออนุญาตทั้งหมดท่ีประกอบธุรกิจแบบเดียวกนั ทั้งน้ีให้ เอ็มพีซีมี
สิทธิปรับเปล่ียนอตัราดงักล่าวไดทุ้กปีโดยแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 30 วนัก่อนหมดระยะเวลาอนุญาตในปีนั้นๆ 

6. ผูข้ออนุญาตยอมรับว่าในการอนุญาตให้เผยแพร่งานดนตรีกรรม และ/หรือส่ิง
บนัทึกเสียง ต่อสาธารณชนนั้น  เอม็พีซี ไดอ้อกหลกัฐานการอนุญาตให้เผยแพร่เป็น
ใบอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิและแผน่ป้าย (สต๊ิกเกอร์) ตามแบบท่ี เอม็พีซี กาํหนดข้ึนใหแ้ก่
ผูข้ออนุญาต และผูข้ออนุญาตมีหน้าท่ีตอ้งติดแผ่นป้าย (สต๊ิกเกอร์) ดงักล่าวไวท่ี้
สถานประกอบการธุรกิจ โดยติดบริเวณ หรือในตาํแหน่งที่เปิดเผยชัดเจนง่ายต่อการ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของ เอ็มพีซี และสิทธิในการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนตามหนังสือฉบับนีจ้ะเกดิขึน้ เม่ือผู้ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ
และแผ่นป้าย (สติ๊กเกอร์) จากเอ็มพีซี โดยมีเง่ือนไขการอนุญาตตามหนังสือฉบับนี้
และที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ใช้สิทธิและแผ่นป้าย  (สติก๊เกอร์) เท่าน้ัน  

7. เอม็พีซี มีสิทธิโดยชอบธรรมในการเขา้ตรวจสอบสถานประกอบของผูข้ออนุญาต
ตลอดเวลาท่ีเปิดทาํการแก่สาธารณชนโดยไม่เป็นการรบกวนสิทธิของผูข้ออนุญาต 

8. การให้อนุญาตตามหนงัสือฉบบัน้ีมิได้อนุญาตผูข้ออนุญาตในการกระทาํซํ้ า, รีมิกซ์, 
บนัทึก, แกไ้ข, ดดัแปลงหรือกระทาํการใดอนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิงานดนตรีกรรม
และ/หรือส่ิงบนัทึกเสียงท่ีอยูใ่นความดูแลของเอม็พีซี 

9. การให้อนุญาตตามหนงัสือฉบบัน้ี ห้ามมิให้ผูข้ออนุญาตใชส้าํเนาท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ
ของงานดนตรีกรรม และ/หรือส่ิงบนัทึกเสียง 

10. ผูข้ออนุญาตตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ระเบียบ และ/หรือเง่ือนไขใดๆท่ีเอม็พีซี ได้
ประกาศใช้สําหรับผูข้ออนุญาตทั้งหมดตามหนังสือฉบบัน้ี หรือท่ี เอ็มพีซีจะได้
ประกาศใชต่้อไปในภายหนา้ทุกประการ 

11. ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขตามหนงัสือขอ้ใดขอ้หน่ึง 
หรือทั้งหมดให้ถือว่าการไดรั้บอนุญาตใช้สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตาม
หนังสือฉบบัน้ีเป็นอนัส้ินสุดลงทนัที โดยผูข้ออนุญาตตกลงระงบัการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนตามหนงัสือฉบบัน้ีในสถานประกอบการของผูข้ออนุญาตและยินยอม
ให้ เอม็พีซีดาํเนินการกบัผูข้ออนุญาตไดต้ามกฎหมาย รวมทั้งเรียกร้องค่าตอบแทน
ในการใช้สิทธิท่ีคา้งชําระทั้งหมด (ถา้มี) พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.25 ต่อ
เดือน นบัแต่วนัท่ีคา้งชาํระค่าตอบแทนดงักล่าวจากผูข้ออนุญาตไดท้นัที 

12. ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตไม่มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ตามหนังสือฉบบัน้ีอีกต่อไป ผูข้ออนุญาตตอ้งบอกเลิกการใช้สิทธิตามหนังสือน้ี
ให้เอ็มพีซีทราบเป็นลายลกัษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  และผูข้อ
อนุญาตส้ินสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามหนงัสือน้ีนบัแต่วนัท่ีบอกเลิกเป็น
ตน้ไปหากมีการบอกเลิกสญัญาก่อนครบกาํหนดระยะเวลาท่ีอนุญาตในแต่ละปี เอม็
พีซีขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ผูข้ออนุญาต 

13. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามหนังสือฉบบัน้ีเป็นสิทธิ
เฉพาะตวั ผูข้ออนุญาตไม่สามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้เวน้แต่เป็นการโอนใหท้ายาท 
หรือเป็นการตกทอดทางมรดก 

14. การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามหนังสือฉบับนี้จะมีผลสมบูรณ์ เม่ือ เอ็มพีซี และผู้ขอ
อนุญาตได้ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในหนังสือนี้ และผู้ขออนุญาตชําระ
ค่าลิขสิทธ์ิจนครบถ้วน และได้รับใบอนุญาตให้ใช้สิทธิและแผ่นป้าย (สติ๊กเกอร์) 
อนุญาตให้ใช้สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนจาก เอม็พซีี เรียบร้อยแล้ว 

15. การอนุญาตนีม้ีระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัที่ระบุในใบอนุญาต และมีผลเป็นการต่ออายุ
การอนุญาตเม่ือผู้ขออนุญาตได้ชําระค่าลขิสิทธ์ิในปีถดัไปจนครบถ้วนแล้ว 

 

 
    -ตราประทบับริษทั- 

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