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สัญญาอนุญาตสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และสิทธิท าซ ้า 
 

 สัญญาอนุญาตสิทธิน้ีท าข้ึนในวนัท่ี.............................ระหว่าง................................................................  
อยู่ท่ีเลขท่ี………………………………………………………………………………………………………….
(ต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้อนุญาต”) ฝ่ายหน่ึง กบั บริษัท ลขิสิทธ์ิดนตรี (ประเทศไทย) จ ากดั อยูท่ี่เลขท่ี 282/9  อาคาร 
E ชั้น 3 โครงการ ทีซีกรีน ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้รับ
อนุญาต”) อีกฝ่ายหน่ึง 
ผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาตตกลงร่วมกนัดังต่อไปนี ้
 
1. ค านิยาม 

1.1 ค าว่า ดนตรีกรรม หมายถึง งานท่ีเก่ียวกบัเพลงท่ีแต่งข้ึนเพื่อบรรเลง หรือขบัร้องไม่ว่าจะมีท านอง
และค าร้องหรือมีท านองอยา่งเดียว และใหห้มายความรวมถึงโนต้เพลง หรือแผนภูมิเพลงท่ีไดแ้ยก
และเรียบเรียงเสียงประสานแลว้และใหห้มายความรวมถึงเน้ือร้องท่ีไม่มีดนตรีประกอบ ทั้งน้ีไม่ว่า
จะบางส่วนหรือวา่ทั้งหมด 

1.2 ค าว่า สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายถึง สิทธิท่ีจะกระท าการหรือให้ผูอ่ื้นกระท าการ
เก่ียวกบัดนตรีกรรมในลกัษณะดงัน้ี: - ท าใหป้รากฎและหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการแสดง 
การบรรยาย การสวด การบรรเลง การท าให้ปรากฎดว้ยเสียงและหรือภาพหมายความรวมถึงการ
แสดงต่อสาธารณชน การกระจายเสียง ส่งสัญญาณภาพและ/หรือเสียงทั้งทางวิทยุกระจายเสียง 
วิทยโุทรทศัน์ ไม่วา่จะใชค้ล่ืนความถ่ีหรือไม่กต็ามและทางอินเทอร์เน็ต 

1.3 ค าว่า สิทธิท าซ ้ า หมายความรวมถึง คดัลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เลียนแบบ ท าส าเนา ท าแม่พิมพ ์
บนัทึกเสียง บนัทึกภาพ หรือบนัทึกเสียงและภาพ จากตน้ฉบบั จากส าเนา หรือการโฆษณาในส่วน
อนัเป็นสาระส าคญั ทั้งน้ีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงการท าซ ้ าเพื่อประกอบภาพเคล่ือนไหว 
(Synchronization) ลงในรายการโทรทศัน์, ละครโทรทศัน์, ภาพยนต,์ และงานโฆษณา, เกมส์, และ 
เวบ็ไซต ์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

1.4 สิทธิดงักล่าวตามขอ้ 1.2 และ 1.3 จะมีอยู่ตราบเท่าท่ีกฎหมายว่าดว้ยลิขสิทธ์ิของประเทศไทยจะ
อนุญาต และหมายรวมไปถึงสิทธิการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และท าซ ้ าท่ีมีอยูต่ามกฎหมายว่าดว้ย
ลิขสิทธ์ิของประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย 
 
 

 



2. การอนุญาตสิทธิ 
ผูอ้นุญาตตกลงอนุญาตให้ผูรั้บอนุญาตดูแล และจดัเก็บจากผูใ้ชง้านทัว่โลกรวมทั้งผูใ้ชง้านในประเทศ
ไทยซ่ึงสิทธิดงัต่อไปน้ี 
2.1 สิทธิการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
2.2 สิทธิการท าซ ้ าและอนุญาตใหผู้อ่ื้นท าซ ้ า เพื่อเป้าหมายในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
ในงานดนตรีกรรมทั้งปวงเท่าท่ีผูอ้นุญาตมีสิทธิอยูใ่นเวลาน้ี หรือจะมีต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสิทธิท่ี
ผูอ้นุญาตไดม้า โดยการสร้างสรรคด์นตรีกรรมเองหรือโดยการรับโอนหรือไดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิมา
จากผูอ่ื้น ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบบัน้ีและผูรั้บอนุญาตขอรับซ่ึงสิทธิดงักล่าวทั้งหมดจากผูอ้นุญาต 
เพื่อถือไวแ้ละใชใ้นการเรียกเก็บค่าอนุญาตให้ใชสิ้ทธิและ/หรืออนุญาตให้สิทธิแก่บุคคลอ่ืนตราบเท่าท่ี
สิทธิดงักล่าวจะมีอยู ่ สิทธิดงักล่าวต่อไปน้ีเรียกวา่ “สิทธิทีอ่นุญาต” 

 
3. การจัดสรรค่าลขิสิทธ์ิ 

ผูรั้บอนุญาตสิทธิตกลงว่า ผูรั้บอนุญาตจะจดัสรรเงินคืนให้ผูอ้นุญาตสิทธิ โดยเงินดงักล่าวจะมาจากเงินท่ี
ผูรั้บอนุญาตเรียกเก็บค่าอนุญาตให้ใชสิ้ทธิท่ีอนุญาต จ านวนเงินท่ีผูอ้นุญาตสิทธิจะไดรั้บนั้นจะข้ึนอยูก่บั
ระบบการจ่ายค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซ่ึงคู่สัญญาได้ตกลงกัน โดยมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 1 
 

4. การรับรองสิทธิ 
4.1 ผูอ้นุญาตสิทธิขอรับรองต่อผูรั้บอนุญาตสิทธิว่า ผูอ้นุญาตสิทธิมีลิขสิทธ์ิ หรือไดรั้บโอนสิทธิหรือ

ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในดนตรีกรรมในส่วนของสิทธิท่ีอนุญาตโดยสมบูรณ์ และผูอ้นุญาตสิทธิ
สามารถอนุญาตลิขสิทธ์ิในดนตรีกรรมในส่วนดงักล่าวไดต้ามกฎหมาย ผูอ้นุญาตสิทธิขอรับรอง
ดว้ยว่าไม่มีดนตรีกรรมใด ๆ ของผูอ้นุญาตสิทธิท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิในงานใด ๆ ของผูอ่ื้นไม่ว่าจะ
ทั้งหมดหรือบางส่วน และผูอ้นุญาตสิทธิจะกระท าการใด ๆ ก็ตาม เพื่อไม่ใหผู้รั้บอนุญาตสิทธิตอ้ง
ไดรั้บความเสียหายหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี และขอรับผิดชอบในค่าเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายใด ๆ 
ท่ีบุคคลภายนอกอาจจะเรียกร้องเอาจากผูรั้บอนุญาตสิทธิ อนัเน่ืองมาจากการท่ีผูรั้บอนุญาตใชสิ้ทธิ
ท่ีอนุญาต 

4.2 ผูอ้นุญาตตกลงว่า ผูอ้นุญาต จะไม่มอบสิทธิในลกัษณะเดียวกนัตามสัญญาน้ีให้กบัผูอ่ื้นอีก ใน
ระหวา่งท่ีสญัญายงัคงมีผลบงัคบัใช ้ 

4.3 ผูอ้นุญาตตกลงรับผดิชอบในความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากผูอ้นุญาตละเมิดขอ้ตกลงในสัญญา หรือ
ใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็แก่ผูรั้บอนุญาต 
 
 
 



5. การแจ้งข้อมูล 
ผูอ้นุญาตสิทธิรับรองวา่จะแจง้ใหผู้รั้บอนุญาตสิทธิทราบในทนัทีเก่ียวกบักรณีดงัต่อไปน้ี 
5.1 กรณีท่ีผูอ้นุญาตสิทธิเปล่ียนท่ีอยูท่ี่ใชใ้นการติดต่อ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของผูรั้บ

อนุญาตสิทธิ 
5.2 กรณีท่ีมีการเพิ่มเติมหรือคดัออกซ่ึงดนตรีกรรมภายใตส้ัญญาน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงความเป็o

เจา้ของลิขสิทธ์ิส่วนอ่ืน หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีส าคญัใด ๆ ในดนตรีกรรมภายใตส้ญัญาน้ี 
 

6. ระยะเวลาของสัญญา  
6.1 สัญญาน้ีมีผลบงัคบันับแต่วนัท่ี....................เป็นตน้ไป จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะท า

หนงัสือบอกกล่าวเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหนา้เป็นระยะเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน  

6.2 ในกรณีท่ีคู่สญัญาฝ่ายใดพบวา่อีกฝ่ายไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนัในสัญญา คู่สัญญาฝ่ายท่ีปฎิบติัตาม
สัญญามีหนา้ท่ีบอกใหอี้กฝ่ายด าเนินการแกไ้ข และปฎิบติัตามสัญญาภายในระยะเวลาตามสมควร 
หากอีกฝ่ายยงัคงไม่ปฎิบติัตามสญัญา ฝ่ายท่ีปฎิบติัตามสัญญา มีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีไดท้นัที โดย
ท าหนงัสือบอกกล่าวเลิกสัญญาส่งใหคู่้สญัญาอีกฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6.3 เม่ือสัญญาไดส้ิ้นสุดลง ไม่ว่าจะเป็นการครบก าหนดระยะเวลาของสัญญา หรือ ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด
บอกกล่าวเลิกสัญญา คู่สัญญาตกลงร่วมกนัว่า ให้การอนุญาตลิขสิทธ์ิใดๆท่ีไดก้ระท าโดยสุจริต 
ก่อนการส้ินสุดของสัญญาน้ี  ยงัคงมีผลบงัคบัไดต่้อไป แต่ไม่เกิน 12 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดของ
สัญญา ผูรั้บอนุญาตยงัคงมีภาระผกูพนัในการช าระส่วนแบ่งจากการเรียกเก็บค่าอนุญาตจากสิทธิ
ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และ/หรือสิทธิท าซ ้ าตามสญัญาน้ีใหแ้ก่ผูอ้นุญาตจนครบถว้น 
 

7. การด าเนินการทางกฎหมาย 
เพื่อประกอบกบัสิทธิท่ีไดม้อบให้แก่ ผูรั้บอนุญาต ผูอ้นุญาตในท่ีน้ีขอมอบอ านาจให้ ผูรั้บอนุญาต และ/
หรือตวัแทนของผูรั้บอนุญาตเพื่อกระท าการดงัต่อไปน้ี 
7.1 สาบานในค าใหก้ารเป็นลายลกัษณ์อกัษร, ส่งเสริม, กระท าการ หรือฟ้องร้องด าเนินคดีในคดีแพ่ง

หรืออาญา, ยืน่ค  าร้องทุกข,์ หนงัสือแจง้ หรือยืน่หลกัฐานต่อศาล, คณะไต่สวน หรือต่อผูมี้อ  านาจ
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และแต่งตั้งทนายเพื่อด าเนินการหรือฟ้องร้องด าเนินคดีทั้งคดีแพ่งหรืออาญาใน
นามของผูอ้นุญาตในกรณีท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิในงานของผูอ้นุญาตและในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ท่ี
สืบเน่ืองจากการบริหารสิทธิในสญัญาน้ี 

7.2 ประนีประนอมยอมความในกรณีท่ีมีการช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาล หรือท าให้คดีความ
ใดๆ ลุล่วงไปตามสิทธิท่ีไดรั้บจากสัญญาน้ี และปรึกษาตามแต่จะเห็นสมควรกบัเจา้ของลิขสิทธ์ิ
หรือผูรั้บอนุญาตตามความเหมาะสม 

7.3 รับทรัพยสิ์น, ค่าเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดจากการช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ค าตดัสินของ
ศาล, คณะไต่สวน หรือผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง หรือตามขอ้ตกลงจะช าระหน้ีในคดีท่ีสืบเน่ือง
จากการบริหารสิทธิในสญัญาน้ี  



 
 
เพื่อเป็นพยานหลกัฐานแห่งการน้ี คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายไดล้งลายมือช่ือ และประทบัตราส าคยัไวต่้อหนา้พยาน ใน
วนัท่ีระบุขา้งตน้ 
 
…………………………………………ผูอ้นุญาต  …………….…..……..………………ผูรั้บอนุญาต 
     (.........................................................)                    (นางสาวจิตราภา พยคัฆโส) 
                       ผูจ้ดัการทัว่ไป 
                             ลิขสิทธ์ิดนตรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
      
…………………………..…………พยาน                ……………………………………………พยาน       
    (…....................................................)                                              (นางสาวจุฬาพรรณ ปานทองค า) 
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การจัดสรรค่าลขิสิทธ์ิ 
สิทธิในการเผยแพร่ฯ และท าซ ้าทัว่ไป 
ผูรั้บอนุญาตสิทธิจะจดัสรรเงินคืนใหผู้อ้นุญาตสิทธิโดยหกัค่าใชจ่้ายตามจริงในอตัราไม่เกินร้อยละ 20 (ยีสิ่บ) 
จากเงินท่ีไดรั้บมาจากการจดัเกบ็หลงัหกัค่าใชจ่้ายของหน่วยจดัเกบ็แลว้ (บริษทั เอม็พีซี มิวสิค จ ากดั) 
 
สิทธิในการเผยแพร่ฯ และท าซ ้างานดิจิตอล 
ผูรั้บอนุญาตสิทธิจะจดัสรรเงินคืนใหผู้อ้นุญาตสิทธิโดยหกัค่าใชจ่้ายตามจริงในอตัราไม่เกินร้อยละ 12 (สิบสอง) 
จากเงินท่ีไดรั้บมาจากการจดัเกบ็โดยตรง 
 
โดยวิธีการ และระยะเวลาจดัสรรเงินจะเป็นไปตาม MCT Distribution Rule และผูรั้บอนุญาตสิทธิอาจแกไ้ขได้
เป็นคร้ังคราวไปโดยมิตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูอ้นุญาตสิทธิ 


