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สั ญญาอนุญาตสิ ทธิในการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และสิ ทธิทาซ้า
สัญญาอนุญาตสิ ทธิน้ ีทาขึ้นในวันที่.............................ระหว่าง................................................................
อยู่ที่เลขที่………………………………………………………………………………………………………….
(ต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผู้อนุญาต”) ฝ่ ายหนึ่ง กับ บริษัท ลิขสิ ทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จากัด อยูท่ ี่เลขที่ 282/9 อาคาร
E ชั้น 3 โครงการ ทีซีกรี น ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310 (ต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผู้รับ
อนุญาต”) อีกฝ่ ายหนึ่ง
ผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาตตกลงร่ วมกันดังต่ อไปนี้
1.

คานิยาม
1.1 คาว่า ดนตรี กรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลง หรื อขับร้องไม่ว่าจะมีทานอง
และคาร้องหรื อมีทานองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลง หรื อแผนภูมิเพลงที่ได้แยก
และเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานแล้วและให้หมายความรวมถึงเนื้อร้องที่ไม่มีดนตรี ประกอบ ทั้งนี้ไม่ว่า
จะบางส่ วนหรื อว่าทั้งหมด
1.2 คาว่า สิ ทธิ ในการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน หมายถึง สิ ทธิ ที่จะกระทาการหรื อให้ผูอ้ ื่นกระทาการ
เกี่ยวกับดนตรี กรรมในลักษณะดังนี้: - ทาให้ปรากฎและหรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน โดยการแสดง
การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทาให้ปรากฎด้วยเสี ยงและหรื อภาพหมายความรวมถึงการ
แสดงต่อสาธารณชน การกระจายเสี ยง ส่ งสัญญาณภาพและ/หรื อเสี ยงทั้งทางวิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุโทรทัศน์ ไม่วา่ จะใช้คลื่นความถี่หรื อไม่กต็ ามและทางอินเทอร์เน็ต
1.3 คาว่า สิ ทธิ ทาซ้ า หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เลียนแบบ ทาสาเนา ทาแม่พิมพ์
บันทึกเสี ยง บันทึกภาพ หรื อบันทึกเสี ยงและภาพ จากต้นฉบับ จากสาเนา หรื อการโฆษณาในส่ วน
อันเป็ นสาระสาคัญ ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน รวมถึงการทาซ้ าเพื่อประกอบภาพเคลื่อนไหว
(Synchronization) ลงในรายการโทรทัศน์, ละครโทรทัศน์, ภาพยนต์, และงานโฆษณา, เกมส์, และ
เว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
1.4 สิ ทธิ ดงั กล่าวตามข้อ 1.2 และ 1.3 จะมีอยู่ตราบเท่าที่กฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ ของประเทศไทยจะ
อนุญาต และหมายรวมไปถึงสิ ทธิการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และทาซ้ าที่มีอยูต่ ามกฎหมายว่าด้วย
ลิขสิ ทธิ์ของประเทศอื่น ๆ ด้วย

2.

การอนุญาตสิ ทธิ
ผูอ้ นุ ญาตตกลงอนุ ญาตให้ผูร้ ับอนุ ญาตดูแล และจัดเก็บจากผูใ้ ช้งานทัว่ โลกรวมทั้งผูใ้ ช้งานในประเทศ
ไทยซึ่งสิ ทธิดงั ต่อไปนี้
2.1 สิ ทธิการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
2.2 สิ ทธิการทาซ้ าและอนุญาตให้ผอู ้ ื่นทาซ้ า เพื่อเป้าหมายในการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
ในงานดนตรี กรรมทั้งปวงเท่าที่ผอู ้ นุญาตมีสิทธิอยูใ่ นเวลานี้ หรื อจะมีต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ นสิ ทธิที่
ผูอ้ นุ ญาตได้มา โดยการสร้างสรรค์ดนตรี กรรมเองหรื อโดยการรับโอนหรื อได้รับอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ มา
จากผูอ้ ื่น ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้และผูร้ ับอนุญาตขอรับซึ่ งสิ ทธิดงั กล่าวทั้งหมดจากผูอ้ นุญาต
เพื่อถือไว้และใช้ในการเรี ยกเก็บค่าอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ และ/หรื ออนุ ญาตให้สิทธิ แก่บุคคลอื่นตราบเท่าที่
สิ ทธิดงั กล่าวจะมีอยู่ สิ ทธิดงั กล่าวต่อไปนี้เรี ยกว่า “สิ ทธิทอี่ นุญาต”

3.

การจัดสรรค่ าลิขสิ ทธิ์
ผูร้ ับอนุญาตสิ ทธิตกลงว่า ผูร้ ับอนุญาตจะจัดสรรเงินคืนให้ผอู ้ นุญาตสิ ทธิ โดยเงินดังกล่าวจะมาจากเงินที่
ผูร้ ับอนุญาตเรี ยกเก็บค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ ที่อนุญาต จานวนเงินที่ผอู ้ นุญาตสิ ทธิ จะได้รับนั้นจะขึ้นอยูก่ บั
ระบบการจ่ า ยค่ า อนุ ญ าตให้ใ ช้สิ ท ธิ ซึ่ ง คู่ สัญ ญาได้ต กลงกัน โดยมี ร ายละเอี ย ดในเอกสารแนบท้า ย
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4.

การรับรองสิ ทธิ
4.1 ผูอ้ นุญาตสิ ทธิ ขอรับรองต่อผูร้ ับอนุญาตสิ ทธิ ว่า ผูอ้ นุญาตสิ ทธิ มีลิขสิ ทธิ์ หรื อได้รับโอนสิ ทธิ หรื อ
ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในดนตรี กรรมในส่ วนของสิ ทธิที่อนุญาตโดยสมบูรณ์ และผูอ้ นุญาตสิ ทธิ
สามารถอนุ ญาตลิขสิ ทธิ์ ในดนตรี กรรมในส่ วนดังกล่าวได้ตามกฎหมาย ผูอ้ นุ ญาตสิ ทธิ ขอรับรอง
ด้วยว่าไม่มีดนตรี กรรมใด ๆ ของผูอ้ นุ ญาตสิ ทธิ ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในงานใด ๆ ของผูอ้ ื่นไม่ว่าจะ
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน และผูอ้ นุญาตสิ ทธิจะกระทาการใด ๆ ก็ตาม เพื่อไม่ให้ผรู ้ ับอนุญาตสิ ทธิตอ้ ง
ได้รับความเสี ยหายหรื อถูกฟ้องร้องดาเนิ นคดี และขอรับผิดชอบในค่าเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ
ที่บุคคลภายนอกอาจจะเรี ยกร้องเอาจากผูร้ ับอนุญาตสิ ทธิ อันเนื่องมาจากการที่ผรู ้ ับอนุญาตใช้สิทธิ
ที่อนุญาต
4.2 ผูอ้ นุ ญาตตกลงว่า ผูอ้ นุ ญาต จะไม่มอบสิ ทธิ ในลักษณะเดี ยวกันตามสัญญานี้ ให้กบั ผูอ้ ื่นอีก ใน
ระหว่างที่สญ
ั ญายังคงมีผลบังคับใช้
4.3 ผูอ้ นุญาตตกลงรับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากผูอ้ นุญาตละเมิดข้อตกลงในสัญญา หรื อ
ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จแก่ผรู ้ ับอนุญาต

5.

การแจ้ งข้ อมูล
ผูอ้ นุญาตสิ ทธิรับรองว่าจะแจ้งให้ผรู ้ ับอนุญาตสิ ทธิทราบในทันทีเกี่ยวกับกรณี ดงั ต่อไปนี้
5.1 กรณี ที่ผอู ้ นุญาตสิ ทธิ เปลี่ยนที่อยูท่ ี่ใช้ในการติดต่อ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานของผูร้ ับ
อนุญาตสิ ทธิ
5.2 กรณี ที่มีการเพิ่มเติมหรื อคัดออกซึ่ งดนตรี กรรมภายใต้สัญญานี้ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงความเป็ o
เจ้าของลิขสิ ทธิ์ส่วนอื่น หรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สาคัญใด ๆ ในดนตรี กรรมภายใต้สญ
ั ญานี้

6.

ระยะเวลาของสั ญญา
6.1 สัญญานี้ มีผลบังคับนับแต่วนั ที่ ....................เป็ นต้นไป จนกว่าคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง จะทา
หนังสื อบอกกล่าวเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่ งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
6.2 ในกรณี ที่คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดพบว่าอีกฝ่ ายไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันในสัญญา คู่สัญญาฝ่ ายที่ปฎิบตั ิตาม
สัญญามีหน้าที่บอกให้อีกฝ่ ายดาเนินการแก้ไข และปฎิบตั ิตามสัญญาภายในระยะเวลาตามสมควร
หากอีกฝ่ ายยังคงไม่ปฎิบตั ิตามสัญญา ฝ่ ายที่ปฎิบตั ิตามสัญญา มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทนั ที โดย
ทาหนังสื อบอกกล่าวเลิกสัญญาส่ งให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
6.3 เมื่อสัญญาได้สิ้นสุ ดลง ไม่ว่าจะเป็ นการครบกาหนดระยะเวลาของสัญญา หรื อ ฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใด
บอกกล่าวเลิกสัญญา คู่สัญญาตกลงร่ วมกันว่า ให้การอนุ ญาตลิขสิ ทธิ์ ใดๆที่ได้กระทาโดยสุ จริ ต
ก่อนการสิ้ นสุ ดของสัญญานี้ ยังคงมีผลบังคับได้ต่อไป แต่ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นสุ ดของ
สัญญา ผูร้ ับอนุ ญาตยังคงมีภาระผูกพันในการชาระส่ วนแบ่งจากการเรี ยกเก็บค่าอนุญาตจากสิ ทธิ
ในการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และ/หรื อสิ ทธิทาซ้ าตามสัญญานี้ให้แก่ผอู ้ นุญาตจนครบถ้วน

7.

การดาเนินการทางกฎหมาย
เพื่อประกอบกับสิ ทธิ ที่ได้มอบให้แก่ ผูร้ ับอนุ ญาต ผูอ้ นุญาตในที่น้ ี ขอมอบอานาจให้ ผูร้ ับอนุ ญาต และ/
หรื อตัวแทนของผูร้ ับอนุญาตเพื่อกระทาการดังต่อไปนี้
7.1 สาบานในคาให้การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร, ส่ งเสริ ม, กระทาการ หรื อฟ้องร้องดาเนินคดีในคดีแพ่ง
หรื ออาญา, ยืน่ คาร้องทุกข์, หนังสื อแจ้ง หรื อยืน่ หลักฐานต่อศาล, คณะไต่สวน หรื อต่อผูม้ ีอานาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งทนายเพื่อดาเนิ นการหรื อฟ้องร้องดาเนิ นคดีท้ งั คดีแพ่งหรื ออาญาใน
นามของผูอ้ นุ ญาตในกรณี ที่มีการละเมิดลิขสิ ทธิ์ ในงานของผูอ้ นุ ญาตและในกรณี ที่มีขอ้ ขัดแย้งที่
สื บเนื่องจากการบริ หารสิ ทธิในสัญญานี้
7.2 ประนี ประนอมยอมความในกรณี ที่มีการชี้ขาดโดยอนุ ญาโตตุลาการหรื อศาล หรื อทาให้คดีความ
ใดๆ ลุล่วงไปตามสิ ทธิ ที่ได้รับจากสัญญานี้ และปรึ กษาตามแต่จะเห็นสมควรกับเจ้าของลิขสิ ทธิ์
หรื อผูร้ ับอนุญาตตามความเหมาะสม
7.3 รับทรัพย์สิน, ค่าเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ คาตัดสิ นของ
ศาล, คณะไต่สวน หรื อผูม้ ีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรื อตามข้อตกลงจะชาระหนี้ในคดีที่สืบเนื่อง
จากการบริ หารสิ ทธิในสัญญานี้

เพื่อเป็ นพยานหลักฐานแห่งการนี้ คู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัยไว้ต่อหน้าพยาน ใน
วันที่ระบุขา้ งต้น
…………………………………………ผูอ้ นุญาต
(.........................................................)

…………….…..……..………………ผูร้ ับอนุญาต
(นางสาวจิตราภา พยัคฆโส)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ลิขสิ ทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จากัด

…………………………..…………พยาน
(…....................................................)

……………………………………………พยาน
(นางสาวจุฬาพรรณ ปานทองคา)
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การจัดสรรค่ าลิขสิ ทธิ์
สิ ทธิในการเผยแพร่ ฯ และทาซ้าทัว่ ไป
ผูร้ ับอนุญาตสิ ทธิจะจัดสรรเงินคืนให้ผอู ้ นุญาตสิ ทธิโดยหักค่าใช้จ่ายตามจริ งในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 (ยีส่ ิ บ)
จากเงินที่ได้รับมาจากการจัดเก็บหลังหักค่าใช้จ่ายของหน่วยจัดเก็บแล้ว (บริ ษทั เอ็มพีซี มิวสิ ค จากัด)
สิ ทธิในการเผยแพร่ ฯ และทาซ้างานดิจิตอล
ผูร้ ับอนุญาตสิ ทธิจะจัดสรรเงินคืนให้ผอู ้ นุญาตสิ ทธิโดยหักค่าใช้จ่ายตามจริ งในอัตราไม่เกินร้อยละ 12 (สิ บสอง)
จากเงินที่ได้รับมาจากการจัดเก็บโดยตรง
โดยวิธีการ และระยะเวลาจัดสรรเงินจะเป็ นไปตาม MCT Distribution Rule และผูร้ ับอนุญาตสิ ทธิอาจแก้ไขได้
เป็ นครั้งคราวไปโดยมิตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูอ้ นุญาตสิ ทธิ

