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หนงัสอืยนิยอมใหส้ทิธเิผยแพรภ่าพนายแบบ / 
นางแบบ 
สําหรับคา่ตอบแทนทีไ่ดร้ับทราบกนัในทีน่ีว้า่ไดร้ับแลว้ และโดยการลงนาม ในหนัง
สอืยนิยอมฉบบันี ้ขา้พเจา้ขอมอบสทิธขิองขา้พเจา้แกช่า่งภาพ / ผูผ้ลติภาพยนตร ์
และผูร้ับโอนสทิธ ิในการอนุญาตใหใ้ชเ้นือ้หาและใชเ้นือ้หาในสือ่ใดๆ เพือ่วตัถปุระ
สงคใ์ดๆ (ยกเวน้การทําใหเ้สือ่มเสยีชือ่เสยีงและ / หรอืสือ่ลามก) ซึง่อาจรวมถงึโฆ
ษณา, การสง่เสรมิการขาย, การตลาด และการบรรจภุัณฑส์ําหรับผลติภัณฑห์รอืบริ
การใดๆ เป็นตน้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหนํ้าเนือ้หาไปรวมกบัรปูภาพ, ขอ้ความ, กราฟิก, 
ภาพยนตร,์ เสยีง, งานโสตทศันศกึษาอืน่ๆ และตดั แกไ้ข หรอืดดัแปลงเนือ้หาได ้
ขา้พเจา้รับทราบและยอมรับวา่ขา้พเจา้ไดย้นิยอมใหเ้ผยแพรเ่ชือ้ชาตแิละเพศของข ้
าพเจา้ตามทีร่ะบไุวด้า้นลา่งแตเ่ขา้ใจวา่ชา่งภาพ/ผูส้รา้งภาพยนตรแ์ละ/หรอืผูไ้ดร้ับ
มอบหมายอาจบรรยายเกีย่วกบัขา้พเจา้โดยใชเ้ชือ้ชาตหิรอืเพศอืน่ๆ ได ้

ขา้พเจา้ยอมรับวา่ไมม่สีทิธใิดๆ ในเนือ้หา และสทิธใินเนือ้หาทกุกรณีเป็นของชา่งภ
าพ / ผูผ้ลติภาพยนตร ์และผูร้ับโอนสทิธ ิขา้พเจา้ไดร้ับทราบและยอมรับวา่ขา้พเจา้
ไมม่สีทิธใินคา่ตอบแทนหรอืการทําบญัชเีพิม่เตมิในภายหลงั และขา้พเจา้จะไมเ่รยี
กรอ้งสทิธใิดๆ เพิม่เตมิตอ่ชา่งภาพ / ผูผ้ลติภาพยนตร ์และ / หรอืผูร้ับโอนสทิธ ิ
ไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ขา้พเจา้ไดร้ับทราบและยอมรับวา่หนังสอืยนิยอมฉบบั
นีม้ผีลผกูพนัตอ่ทายาทของขา้พเจา้และผูร้ับโอนสทิธ ิขา้พเจา้ยอมรับวา่หนังสอืยนิ
ยอมฉบบันีเ้พกิถอนไมไ่ด ้แพรห่ลายทัว่โลก และมผีลตลอดไป และจะอยูภ่ายใตก้
ฎหมาย (ไมร่วมกฎหมายทีม่คีวามขดัแยง้) ของประเทศ / รัฐในรายชือ่ทีแ่สดงซึง่อ
ยูใ่กลก้บัทีอ่ยูข่องนายแบบ / นางแบบ (หรอืผูป้กครอง*) มากทีส่ดุ ดงันี ้นวิยอรก์, 
อลัเบอรต์า, องักฤษ, ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด ์

เป็นทีต่กลงกนัวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลของขา้พเจา้จะไมถ่กูนําไปเผยแพรต่อ่สาธารณะ
ชน แตอ่าจนําไปใชโ้ดยตรงเกีย่วกบัการอนุญาตใหใ้ชเ้นือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งหากจําเป็น
เทา่นัน้ (เชน่ เพือ่ตอ่สูข้อ้เรยีกรอ้ง ปกป้องสทิธ ิหรอืแจง้ตอ่สหภาพแรงงาน) 
และอาจถกูเก็บรกัษาไวต้ราบเทา่ทีจํ่าเป็นเพือ่ตอบสนองวตัถปุระสงคน์ี ้
รวมถงึ การนําไปใชร้ว่มกบัผูไ้ดร้ับอนญุาตยอ่ย / ผูร้ับโอนสทิธขิองชา่งภาพ / 
ผูส้รา้งภาพยนตร ์และโอนไปยงัประเทศทีม่กีฎหมายการป้องกนัขอ้มลูและความเป็
นสว่นตวัแตกตา่งกนั ซึง่อาจถกูจัดเก็บ เขา้ถงึ และใชไ้ด ้ขา้พเจา้รับรองและรบัประ
กนัวา่ขา้พเจา้มอีายไุมตํ่า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ และมคีวามสามารถและมสีทิธโิดยสมบู
รณ์ตามกฎหมายในการดําเนนิการยนิยอมนี ้

คําจํากดัความ: “ผูร้ับโอนสทิธ”ิ หมายถงึบคุคลหรอืบรษัิททีช่า่งภาพ / 
ผูผ้ลติภาพยนตรไ์ดโ้อนหรอือนุญาตใหใ้ชส้ทิธภิายใตห้นังสอืยนิยอมฉบบันี ้
รวมถงึผูไ้ดร้ับอนุญาตจากบคุคลหรอืบรษัิทนัน้ “คา่ตอบแทน” หมายถงึจํานวนเงนิ 
$1 หรอืสิง่อืน่ทีม่มีลูคา่นอกเหนอืจากนีท้ีข่า้พเจา้ไดร้ับเป็นการแลกเปลีย่นสําหรับสิ
ทธทิีข่า้พเจา้มอบใหใ้นหนังสอืยนิยอมฉบบันี ้“เนือ้หา” หมายถงึภาพถา่ย, ภาพยน
ตร,์ เสยีง หรอืสิง่บนัทกึอืน่ทัง้หมด ทีเ่ป็นภาพนิง่หรอืภาพเคลือ่นไหวทีม่ขีา้พเจา้ป
รากฏเป็นสว่นหนึง่ของการถา่ยทํา “สือ่” หมายถงึสือ่ทัง้หมดรวมถงึดจิติอล, อเิล็ก
ทรอนกิส,์ สิง่พมิพ,์ โทรทศัน,์ ภาพยนตร,์ วทิย ุและสือ่อืน่ๆ ทีเ่ป็นทีรู่จั้ก หรอืถกูปร
ะดษิฐข์ึน้ในปัจจบุนั “นายแบบ / นางแบบ” หมายถงึขา้พเจา้ และรวมถงึรปูลกัษณ์
ภายนอก ภาพเหมอืน และเสยีงของขา้พเจา้ “ผูป้กครอง” หมายถงึบดิามาราและ/ห
รอืผูป้กครองตามกฎหมายของนายแบบ / นางแบบ ผูป้กครองและนายแบบ / นางแ
บบหมายรวมถงึ "ขา้พเจา้" ในหนังสอืยนิยอมฉบบันีข้ ึน้อยูก่บับรบิท “ชา่งภา /ผูผ้ลิ
ตภาพยนตร”์ หมายถงึชา่งภาพ, ผูส้รา้งภาพประกอบ, ผูผ้ลติภาพยนตร ์หรอืชา่งถา่
ยภาพยนตร ์หรอืบคุคลหรอืองคก์รอืน่ทีท่ําการถา่ยภาพหรอืบนัทกึภาพของขา้พเจา้
 “การถา่ยทํา” หมายถงึชว่งเวลาซึง่ทําการถา่ยภาพ ภาพยนตร ์หรอืการบนัทกึทีร่ะ
บไุวใ้นแบบฟอรม์นี ้

ขอ้มลูชา่งภาพ / ผูผ้ลติภาพยนตร ์

ชือ่ (ตวับรรจง) _______________________________________  

ลงชือ่ ______________________________________________  

วนัทีล่งชือ่ (วว/ดด/ปี) __________________________________  

วนัทีถ่า่ยทํา _________________________________________  

ประเทศและภมูภิาค / รัฐทีถ่า่ยทํา** ________________________  

คําอธบิาย/ขอ้มลูอา้งองิการถา่ยทํา (หากม)ี ___________________  

แนบเอกสารอา้งองิทีเ่ห็นนายแบบ / นางแบบทีน่ ี:้ 

(จัดใหต้รงกบัมมุขวาบนหากมขีนาดใหญเ่กนิกวา่ชอ่งนี)้ 

ตวัอยา่งเชน่ ภาพถา่ยโพลารอยด,์ ใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต,์ สิง่พมิพ,์  
สําเนาภาพถา่ย ฯลฯ 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูนายแบบ / นางแบบ 

ชือ่ (ตวับรรจง) (print)    

วนัเกดิ (วว/ดด/ปี)   

เพศ           ชาย          หญงิ หรอื          ฉันเป็น___________ 

ขอ้มลูนายแบบ / นางแบบ (หรอืผูป้กครอง*) 

ทีอ่ยูท่ ีพ่กัอาศยั  

  

เมอืง รัฐ/จังหวดั/  

ประเทศ  รหสัไปรษณีย ์  

โทรศพัท ์ อเีมล  

ลงชือ่  

วนัทีล่งชือ่ (วว/ดด/ปี)  

*หากนายแบบ / นางแบบยังเป็นผูเ้ยาวห์รอืไมม่คีวามสามารถตามคําสัง่ศาล 
ทอ้งถิน่ทีอ่าศยัอยู ่ผูป้กครองรับประกนัและรับรองวา่เป็นผูป้กครองตามกฎหมาย 
ของนายแบบ / นางแบบ และมคีวามสามารถโดยสมบรูณ์ตามกฎหมายในการ 
ยนิยอมใหถ้า่ยทําและการดําเนนิการยนิยอมมอบสทิธใินเนือ้หา ทกุกรณีของ 
นายแบบ / นางแบบ หากคณุลงนามในวสิยัสามารถนีใ้นฐานะผูป้กครอง 
โปรดกรอก รายละเอยีดขา้งตน้ และลงชือ่ดา้นลา่ง 
ชือ่ผูป้กครอง:    
หากม ี

ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ใหน้ายแบบ / นางแบบกรอก: (ไมบ่งัคบั) 

จําเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูลกัษณะทางชาตพินัธุเ์พือ่วตัถปุระสงคใ์นการอธบิายเทา่นั้
น และเพือ่เป็นการเพิม่ความแมน่ยํามากขึน้ในการกําหนดคําคน้หา 

___เอเชยี – วงกลมลอ้มรอบเชือ้ชาตขิองคณุ: (จนี, อนิเดยี, ญีปุ่่ น, เกาหล,ี อืน่ๆ) 

___คอเคเชยีน, คนผวิขาว ___ฮสิแปนกิ, ละตนิ 

___ตะวนัออกกลาง ___ชาวอเมรกินัพืน้เมอืง  ___ชาวเกาะแปซฟิิก 

___คนผวิส ี ___เชือ้ชาตผิสม  ___แอฟรกินัอเมรกินั 

 อืน่ๆ:   

พยานรบัรองการลงชือ่ของนายแบบ/นางแบบ (หมายเหต:ุ บคุคลซึง่ลงชือ่เป็น
พยานตอ้งมอีายแุละความสามารถตามกฎหมาย ในขณะทีท่ําการลงชือ่ในหนังสอืยนิ
ยอมฉบบันี ้นายแบบ/นางแบบหรอืชา่งภาพไมส่ามารถเป็นพยานใหก้บัผลงานของ
ตนเองได ้แนะนําเป็นอยา่งยิง่ใหม้ลีายมอืชือ่ของพยาน) 
ชือ่ (ตวับรรจง)    

ลงชือ่   

วนัทีล่งชือ่ (วว/ดด/ปี)   


	หนังสือยินยอมให้สิทธิเผยแพร่ภาพนายแบบ / นางแบบ

