
ใบสมคัรสมาชิก 

 

วนัท่ี  

 

ขา้พเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมการคา้ผูป้ระกอบธุรกิจบันเทิง โดยมีคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ          

ตามประเภทดงัต่อไปน้ี  

 

  A+ : สมาชิกผูก่้อตั้งสมาคมหรือผูผ้ลิตส่ิงบนัทึกเสียงขนาดใหญ่/ Founder-Major (มากกวา่ 500,000เพลง) 

  A   : ผูผ้ลิตส่ิงบนัทึกเสียงขนาดใหญ่/Large-sized producer     (ตั้งแต่ 50,001 ถึง 500,000 เพลง) 

  B   : ผูผ้ลิตส่ิงบนัทึกเสียงขนาดกลาง/Medium-sized producer (ตั้งแต่ 5,001 ถึง 50,000 เพลง)      

  C   : ผูผ้ลิตส่ิงบนัทึกเสียงขนาดเลก็/Small-sized producer        (ตั้งแต่ 1,001 ถึง 5,000 เพลง) 

  D   : ผูผ้ลิตส่ิงบนัทึกเสียง/Producer (ตั้งแต่ 1 ถึง 1,000 เพลง) 

 

บริษทั : (ภาษาไทย)  

       : (ภาษาองักฤษ)          

 

ท่ีอยูเ่ลขท่ี :  หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย  

ถนน  ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  

 

โทรศพัท ์:  โทรสาร :  

 

E –mail:  

 

ช่ือกรรมการผูจ้ดัการ  

 

  

ลงนาม  

 ประทบัตรา

บริษทั ลงนาม  

     

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

  

 

 

 

 

เลขท่ี. 

 

 

 



ข้าพเจ้าของรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคมการค้าผูป้ระกอบธุรกิจบันเทิงไทย 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดก้รอกแบบสอบถามท่ีไดแ้นบมาพร้อมใบสมคัรน้ีเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

ขา้พเจา้ตกลงและยอมรับชาํระค่าสมาชิกรายปี เม่ือไดรั้บการพิจารณาเขา้เป็นสมาชิก   

 

หมายเหตุ: โปรดแนบเอกสาร พร้อมรับรองสาํเนาดงัน้ี : 

1. รูปถ่ายผูมี้อาํนาจ (ไม่เกิน 1 ปี) ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 1 รูป 

2. กรณีนิติบุคลล สําเนาหนงัสือรับรองบริษทั อายไุม่เกิน 6 เดือนและสําเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจ 

ลงนามพร้อมเซ็นช่ือรับรอง  

3. กรณีบุคคลธรรมดา สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามพร้อมเซ็นช่ือรับรอง 

4. รายละเอียดงานส่ิงบนัทึกเสียงท่ีใหดู้แล 

5. หนงัสือรับรองลิขสิทธ์ิ 

6. หนงัสือมอบอาํนาจ (หากมี) 

 

รับรองความประพฤติโดยสมาชิกสามญั 

1.)   2.)  

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

วนัท่ี   วนัท่ี  

 

ม ติ ก ร ร ม ก า ร  

 

  รับเป็นสมาชิก โดยเร่ิมสมาชิกภาพ

ตั้งแต่………………………………………………………………………………เป็นตน้ไป 

 

  ปฏิเสธ 

เน่ืองจาก…………………………………………………………………………………………………………………… 

       

 

ลงช่ือ…………………………………………………… 

                 ( นายคาล นิทศัน์ คงขาํ ) 

                                                                                                                               นายกสมาคม 

                           วนัท่ี…………………… 

 

พยาน: …………………………………………………… 

                              ( นางสาวชญาภชั แสงทบัทิม ) 

                                                                                                                                ผูจ้ดัการทัว่ไป 

          

                TECA 

ใบสมคัรเลขท่ี. _____________ 



 

     แบบสอบถาม 

 

1. ประเภทของงานอนัมีลิขสิทธ์ิท่ีบริษทัท่านเป็นเจา้ของหรือไดรั้บสิทธิ (ระบุไดม้ากกวา่ 1 ช่อง) 

 งานส่ิงบนัทึกเสียง 

 งานดนตรีกรรม 

 งานโสตทศันวสัดุ (Music Video, Live Concert, Karaoke, สารคดี) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................ 

 

2. บริษทัของท่านเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิโดยตรง 

     ใช่         ไม่ใช่ (ขา้มตอบขอ้ 7) 

 

3.บริษทัเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้..........................................................................................  

 

4. บริษทัของท่านมีการผลิตงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามขอ้ 1 หรือไม่ 

      มี        ไม่มี 

 

5. งานอนัมีลิขสิทธ์ิตามขอ้ 1 มีการจดัจาํหน่ายหรือขายใหก้บัประชาชนทัว่ไปหรือไม่ 

     มี         ไม่มี 

 

6. งานอนัมีลิขสิทธ์ิของท่านผลิตในประเทศใช่หรือไม่ 

     ใช่        ไม่ใช่ (โปรดระบุ)........................................... 

 

7. บริษทัของท่านเป็นตวัแทนท่ีไดรั้บสิทธ์ิแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยท่ีจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

     ผลิต         นาํเขา้       จดัจาํหน่าย 

 

     ไม่ใช่ (โปรดระบุ)..................................................................................................................... 

 

8. บริษทัของท่านเป็นเจา้ของหรือผูดู้แลลิขสิทธ์ิในงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามขอ้ 1 ในประเทศไทย 

     ใช่        ไม่ใช่ 

 

 

9. บริษทัของท่านเป็นผูผ้ลิตงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามขอ้ 1 ใช่หรือไม่ 

     ใช่         ไม่ใช่ 

 

 ถา้ “ใช่” กรุณาระบุประเภทส่ือ (Format) ท่ีท่านผลิต 

     CD                    Digital Content           VDO                DVD 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 



 

 ถา้ “ไม่ใช่” กรุณาระบุช่ือบริษทัหรือผูผ้ลิตงานอนัมีลิขสิทธ์ิของท่าน 

  CD ..............................................................................................................................................  

  Digital Content. ........................................................................................................................ 

    VCD ........................................................................................................................................... 

    DVD .......................................................................................................................................... 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................... 

 

10. บริษทัของท่านหรือเจา้ของ/กรรมการเคยตอ้งคาํพิพากษาลงโทษในความผิดเก่ียวกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา

บา้งหรือไม่ 

     ไม่เคย       เคย (โปรดระบุ) ............................................. 

 

11.  บริษทัของท่านเคยเป็นท่ีรู้จกัภายใตช่ื้ออ่ืนหรือไม่ 

     ไม่เคย       เคย (โปรดระบุ) ............................................. 

 

12. บริษทัของท่านจดัตั้งข้ึนเม่ือ............................................................................................และผลงานมีการวางจาํหน่าย

คร้ังแรกเม่ือ ...................................................................................................................................... 

 

13.  บริษทัของท่านมีรายช่ือหรือรายละเอียดของงานประเภทงานอนัมีลิขสิทธ์ิตามขอ้ 1 อยูห่รือไม่ 

     มี (กรุณาส่งสาํเนา 1 ชุดใหก้บัสมาคมฯ)       ไม่มี 

 

14. บริษทัของท่านจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหรือไม่ 

     จด (กรุณาส่งสาํเนา 1 ชุดใหก้บัสมาคมฯ)      ไม่ไดจ้ด 

 

15. บริษทัของท่านมีสาขาในประเทศอ่ืนหรือไม่ 

     มี (โปรดระบุ) ............................................................      ไม่มี 

 

16. บริษทัของท่านมีพนกังาน. ....................................................... คน 

 

17. บริษทัของท่านมีแผนกวจิยั (Research and Development) หรือ A & R (ARTIST AND REPERTOIRE) หรือไม่ 

     มี         ไม่มี 

 

18. บริษทัของท่านมีหอ้งอดัเสียง, Pre-Production หรือ Post production หรือไม่ 

     มี         ไม่มี 

  ถา้ “ไม่มี” กรุณาระบุช่ือและท่ีอยูข่องหอ้งอดั, Pre-Production หรือ Post production ท่ีใชบ้ริการ 

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

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

 

หมายเหตุ สมาคมฯ มีสิทธ์ิในการยกเลิกสมาชิกภาพไดโ้ดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ หากพบวา่ขอ้มูลท่ีแจง้ไม่ถูกตอ้ง 



 


	ใบสมัครสมาชิก
	มติกรรมการ


