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วันที่ ................ เดือน .................................. พ.ศ. .................
สัญญำอนุญำตให้ใช้ลิขสิทธิ์นี้ ทำขึ้นระหว่ำงสำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ผู้จัดกำรสำนักพิมพ์ฯ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “สำนักพิมพ์ฯ” ฝ่ำยหนึ่ง
กับ ................................................................... ที่อยู่ ...................................................................................
...................................................................... โทรศัพท์ .................................... โทรสำร ..................................
Email address: .................................................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้อนุญำต” อีกฝ่ำยหนึ่ง
ตำมที่ผู้ อนุญำตได้ส่ งแบบกรอกข้อควำมเสนอต้นฉบับ ให้ สำนักพิมพ์ฯ เพื่อพิจำรณำจัดทำเป็นหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ลงวันที่ ..................-................... ซึ่งแนบท้ำยสัญญำนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของสั ญญำ
นี้ด้วย คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงทำสัญญำกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1.ผู้อนุญำตเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ในงำนวรรณกรรม เรื่อง “.............................................................”
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “งำนวรรณกรรม” และตกลงอนุญำตให้สำนักพิมพ์ฯ ใช้ลิขสิทธิ์ในงำนวรรณกรรมดังกล่ำวเพื่อ
นำออกโฆษณำและเผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ผู้อนุญำตรับรองว่ำงำนวรรณกรรมของผู้อนุญำตตำมวรรคแรกดังกล่ำวไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นใด
ข้อ 2. สำนักพิมพ์ฯ ตกลงจะชำระค่ำลิขสิทธิ์สำหรับงำนวรรณกรรมดังกล่ำวแก่ผู้อนุญำตเป็นจำนวน
ร้อยละ .............. ของรำคำหน้ำปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ข้อ 3. สำนักพิมพ์ฯ จะชำระค่ำลิขสิทธิ์หนังสืออิเล็ กทรอนิกส์ (e-book) ตำมจำนวนครั้งของกำรดำวน์
โหลดให้แก่ผู้อนุญำตภำยในวันที่ 30 และ 31 ของทุกรอบ 6 เดือน
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ข้อ 4. ภำยในบังคับข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือปัญหำเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เหนืองำนวรรณกรรมดังกล่ำว
ระหว่ำงผู้อนุญำตกับบุคคลภำยนอกก็ดี หรือระหว่ำงสำนักพิมพ์ฯ กับบุคคลภำยนอกก็ดี หรือมีเหตุขัดข้องอื่นๆ
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์เหนืองำนวรรณกรรมดังกล่ำว อันเป็นเหตุให้สำนักพิมพ์ฯ ไม่สำมำรถนำงำนวรรณกรรมนั้นออก
โฆษณำและเผยแพร่ได้หรือได้รับควำมเสียหำยใดๆ ผู้อนุญำตจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยแก่
สำนักพิมพ์ฯ สำหรับควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นแก่สำนักพิมพ์ฯ โดยสิ้นเชิง
ข้อ 5. ผู้อนุญำตตกลงจะเป็นผู้ ดำเนินกำรตรวจแก้ไขต้นฉบับงำนวรรณกรรม ตลอดจนกำรตรวจพิสูจน์
อักษรในกำรจัดทำแต่ละครั้งให้เรียบร้อยและเสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้ำ ทั้งนี้โดยไม่คิดมูลค่ำตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 6. ผู้อนุญำตรับรองว่ำจะไม่นำงำนวรรณกรรมดังกล่ำวในข้อ 1 ออกโฆษณำและเผยแพร่ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แข่งขันกับสำนักพิมพ์ฯ ไม่ว่ำโดยตนเองหรือโดยผู้อื่น เว้นแต่งำนวรรณกรรมที่
สำนักพิมพ์ฯ นำออกโฆษณำและเผยแพร่ตำมข้อ 1 นั้นได้จำหน่ำยครบแล้วเป็นเวลำ 2 ปี
ข้อ 7. ผู้อนุญำตตกลงยินยอมให้สำนักพิมพ์ฯ มี สิทธิบรรณำธิกรงำนวรรณกรรม ตลอดทั้งกำหนดขนำด
และลักษณะรูปเล่มของงำนวรรณกรรมดังกล่ำวได้ตำมที่เห็นสมควร
ข้อ 8. ถ้ำผู้อนุญำตกระทำผิดสัญญำนี้ข้อหนึ่งข้อใด ผู้อนุญำตยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่สำนักพิมพ์ฯ
โดยสิ้นเชิง
ข้อ 9. ในกรณีที่คู่สัญญำได้ทำสัญญำกั นแล้ว แต่สำนักพิมพ์ฯ ไม่อำจนำงำนวรรณกรรมดังกล่ำวในข้อ 1
ออกเผยแพร่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ได้โดยมิใช่ควำมผิดของสำนักพิมพ์ฯ สำนักพิมพ์ฯ มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญำนี้ได้ โดยมีหนังสื อบอกกล่ำวล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 15 วันไปยังผู้อนุญำต ในกรณีดังกล่ำวผู้อนุญำต
จะต้องรับผิดชอบในบรรดำค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรนั้นโดยจะเรียกค่ำลิขสิทธิ์ ค่ำเสียหำย หรือค่ำป่วยกำรใดๆ
จำกสำนักพิมพ์ฯ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ข้ อ 10. ในกรณี ที่ ส ำนั ก พิ ม พ์ ฯ ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำงำนวรรณกรรมดั ง กล่ ำ วในรู ป แบบหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แล้ว แต่ไม่อำจนำงำนวรรณกรรมออกจำหน่ำยได้ด้วยเหตุที่มิใช่ควำมผิดของสำนักพิมพ์ฯ
ส ำนั ก พิม พ์ฯ จะบอกเลิ กสั ญญำนี้ เสี ย ก็ ได้ หำกส ำนั กพิ มพ์ ฯ บอกเลิ กสั ญญำนี้ ด้ว ยเหตุ อัน โทษผู้ อนุ ญำตได้
ผู้อนุญำตยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยใดอันเกิดขึ้นแต่กำรนั้นให้แก่สำนักพิมพ์ฯโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่เหตุดังกล่ำวเกิด
จำกเหตุสุดวิสัย คู่สัญญำตกลงที่จะรับผิดชอบในค่ำเสียหำยดังกล่ำวเท่ำๆ กัน แต่ถ้ำสำนักพิมพ์ฯ ไม่บอกเลิกสัญญำ
และงำนวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ดังกล่ำวยังมิได้นำออกจำหน่ำยภำยในระยะเวลำ
1 ปี นับแต่วันทำสัญญำนี้ ผู้อนุญำตมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักพิมพ์ ฯ ทรำบล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 15 วัน ในกรณีนี้ผู้อนุญำตจะเรียกค่ำลิขสิทธิ์ ค่ำเสียหำย หรือค่ำป่วยกำรใดๆ จำกสำนักพิมพ์ฯ ไม่ได้
ทั้งสิ้น และในระหว่ำงที่สัญญำนี้ยังมีผลบังคับอยู่ ผู้อนุญำตจะนำงำนนี้ออกโฆษณำและเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มิได้
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งำนวรรณกรรมในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ที่ได้จัดทำและมิได้นำออกจำหน่ำยดังกล่ำวใน
วรรคแรก คู่สัญญำยินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ฯ ทั้งสิ้น แต่ถ้ำสำนักพิมพ์ฯ ได้นำงำนวรรณกรรม
ดังกล่ำวออกจำหน่ำยในกรณี ที่มิได้เลิกสัญญำ สำนักพิมพ์ฯ จะชำระค่ำลิขสิทธิ์ตำมข้อ 2 และข้อ 3 ของสัญญำนี้
แก่ผู้อนุญำต
สัญญำนี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อควำมเป็นอย่ำงเดียวกัน คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้
โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำนและเก็บรักษำไว้ฝ่ำยละฉบับ

ลงชื่อ................................................................ผู้อนุญำต
(……………………………..…………………………)
ลงชื่อ.................................................................สำนักพิมพ์ฯ
(ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ)
ลงชื่อ.................................................................พยำน
(นำงสำวกมลรัตน์ เผื่อนด้วง)
ลงชื่อ.................................................................พยำน / ผู้พิมพ์
(นำงสำวจตุพร ใค่นุ่นภำ)

