อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิ ทธิเพลงประจําปี
( กรกฎาคม

- กรกฏาคม

)

. บริษัท โฟร์ เอส (ไทยแลนด์) จํากัด
งานดนตรี กรรมและสิ งบันทึกเสียง (จํานวน 420 เพลง)
เลขที 69/235 หมู่ 12 ซอยพิมาน 15 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ 10170
โทรศัพท์ - -

, - -

โทรสาร - -

. ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด พิริยะ มิวสิคซาวด์ สตูดโิ อ
งานดนตรี กรรมและและงานสิ งบันทึกเสี ยง (จํานวน 128 เพลง)
เลขที / หมู่ที ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น
โทร

-

มือถือ

-

แฟกซ์

-

หางหุนสวนจํากัด พิริยะ มิวสิคซาวด สตูดิโอ
58/72 หมูท4ี่ ถนนชาตะผดุง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทร 043-274029 มือถือ 081-5445351 แฟกซ 043-338541

1. ประเภทสิทธิ์เผยแพรและทําซ้ํา คาราโอเกะ
เผยแพร
รายการ

ราย 3 เดือน

ราย 6 เดือน

ราย 12
เดือน

ตูหยอดเหรียญ (ตอตู)

870

1,740

3,480

หอง วีไอพี (ตอหอง)

1,470

2,940

5,880

หองโถง(Control Room)

1,470

2,940

5,880

รานอาหาร แสดงสด

5,000

ซีแควนเซอร

5,000
ทําซ้ํา

รายการ

ราย 3 เดือน

ราย 6 เดือน

ราย 12
เดือน

ระบบมิดี้ไฟล(คอมพิวเตอรคาราโอเกะ)

900

1,800

3,600

ระบบฮารดดิสก 1 จอ

1,050

2,100

4,200

2.วิธีการ/ขั้นตอนการชําระคาลิขสิทธิ์
- ชําระโดยตรงไดที่ หจก.พิริยะ มิวสิคซาวด สตูดิโอ เลขที่ 58/72 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
- ชําระกับตัวแทนจัดเก็บลิขสิทธิ์ของบริษัทฯในแตละจังหวัด
- เมือชําระเงินเรียบรอย สงแฟกซ สําเนาใบโอนเงินมายัง หจก.ฯ หมายเลข FAX 043-338541 พรอมกรอบรายละเอียด
ชื่อบบุคคล (เจาของรานหรือผูดแู ล),ชื่อราน,ที่อยูราน และที่อยูที่ตอ งการให หจก.ฯจัดสงเอกสารไปใหลงในที่วาง ในสําเนา
- ทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ เบอร 043-338541 ,081-5445351 ฝายบัญชี(เวลาทําการ 09.00-18.00น.)
ชื่อบัญชีธนาคารเพื่อจายชําระคาลิขสิทธิ์ หางหุนสวนจํากัด พิริยะ มิวสิคซาวด สตูดิโอ
ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

เลขที่บญ
ั ชี

ธ.กสิกรไทย

ถนนศรีจันทร

ออมทรัพย

428-2-16092-2

ธ.กรุงไทย

ศรีจันทร

ออมทรัพย

รานพิริยะ มิวสิคซาวด สตูดิโอ
หจก.พิริยะ มิวสิคซาวด
สตูดิโอ

ธ.กรุงเทพ

ถนนหนาเมือง

ออมทรัพย

นายพิริยะ แกวปญญา

521-061206-4

ธ.กสิกรไทย

ถนนกสิกรทุงสราง
ขอนแกน

ออมทรัพย

พี อารวาย เรคคอรด
โดย นายธนพัฒน แกว
ปญญา

020-1-84329-4

ธ.กรุงไทย

เซ็นทรัลพลาซาขอนแกน

ออมทรัพย

นายธนพัฒน แกวปญญา

984-0-86877-3

437-0-58871-5

. บริษัท อาร์ เอ็มเอส พับลิชชิ ง จํากัด
งานดนตรี กรรมและงานสิ งบันทึกเสี ยง (จํานวน ,
เลขที

เพลง)

/ ถ. อิสรภาพ แขวงวัดอรุ ณ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ 10600

โทรศัพท์ -

-

- โทรสาร -

-

. บริษัท จัดเก็บลิขสิ ทธิไทย จํากัด
งานดนตรี กรรมและงานสิ งบันทึกเสี ยง (จํานวน ,

เพลง)

เลขที 27 อาคารอาร์ เอสกรุ๊ ป ทาวเวอร์ ซี ชัน ถ. ประเสริ ฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ
1

2

โทรศัพท์ - -

อัตราค่าลิขสิ ทธิในสิ ทธิเผยแพร่ รูปแบบ Karaoke

ค่าลิขสิ ทธิ/หน่ วย

ประเภทธุ รกิจ

3 เดื อน

6 เดื อน

12 เดือน

- ตูเ้ พลง Karaoke หยอดเหรี ยญ

3,000

5,000

9,000

- ตูเ้ พลงในห้อง vip Karaoke (Jukebox room)

6,000

9,000

13,000

- บูธ karaoke

6,000

9,000

13,000

- ห้องโถง , ห้อง vip Karaoke (ส่วนตัว)

8,000

12,000

18,000

หน่ วย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

อัตราค่าลิขสิ ทธิในสิ ทธิเผยแพร่ รุปแบบงานดนตรีกรรม

ต่อปี
ประเภทธุรกิจ
- ร้านอาหาร, สวนอาหาร, ภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร, คาเฟ่ , ผับ
Pub & Restaurant, นวด&สปา, เลาจน์, โรงเบียร์ , โบว์ลิง,
คอฟฟี ช็อป, ศูนย์ออกกําลังกาย, ห้องจัดเลียงในโรงแรม รถแห่ ฯลฯ
*** กรณี ใช้เสี ยงตามสาย Audio
*** กรณี แสดงดนตรี

ต่อสถานที

10,000 - 80,000

ต่อจุดให้บริ การ

10,000 - 80,000

ต่อสาขา

10,000-200,000

ต่อจุดให้บริ การ

10,000-200,000

ต่อสถานที

150,000

ต่อสาขา

5,000 -10,000

ต่อสายการบิน

5,000,000

ต่อสาขา

10,000

การอนุญาตให้ใช้สิทธิการแสดงดนตรี เป็ นการอนุญาตที
-ไม่รวมถึงสิ ทธิในการไลฟ์ สดการแสดงดนตรี ของผูข้ ออนุญาตทุกช่องทาง
-ไม่รวมถึงการนําไปใช้ในลักษณะการจัดเป็ นกิจกรรมในรู ปแบบ Event concert
*** กรณี รถแห่ จัดเก็บต่อคัน/ปี
- มินิมาร์ ท , ร้านสะดวกซื อ , ตลาดนัด, ลานเบียร์ , ห้างสรรพสิ นค้า
*** กรณี ใช้เสี ยงตามสาย Audio
*** กรณี แสดงดนตรี
การอนุญาตให้ใช้สิทธิการแสดงดนตรี เป็ นการอนุญาตที
-ไม่รวมถึงสิ ทธิในการไลฟ์ สดการแสดงดนตรี ของผูข้ ออนุญาตทุกช่องทาง
-ไม่รวมถึงการนําไปใช้ในลักษณะการจัดเป็ นกิจกรรมในรู ปแบบ Event concert
- สวนสนุก,สวนสัตว์ (ทีมีพืนทีขนาดใหญ่)
- ธุรกิจแฟรนไชส์ ขนาดเล็ก
- สายการบิน
- สถานทีจําหน่ายเครื องใช้ไฟฟ้า,เครื องคอมพิวเตอร์ ,ฮาร์ ดแวร์
เครื องเขียน ฯลฯ

3

อัตราค่าลิขสิ ทธิในสิ ทธิเผยแพร่ รูปแบบ Broadcast

หน่ วย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

- วิทยุกระจายเสี ยง

เหมาจ่าย/ปี

5,000,000

- สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิตอล

ต่อสถานี/ปี

10,000,000

- สําหรับประกอบในรายการ หรื อรายการประกวดร้ องเพลง

ต่อเพลง/ครัง

100,000

- สําหรับผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์

ต่อรายการ/ปี

2,000,000

หน่ วย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

ประเภทธุรกิจ

เงือนไข ไม่รวมถึงการนําเพลงไปเพือประกอบละคร, เพือ
ประกอบโฆษณาสิ นค้าและบริ การ,เพือประกอบการแสดง
คอนเสิ ร์ต,เพือนําไปรี รันในช่องรายการอืนและเพือบันทึก
รายการลงในสิ งบันทึกเสี ยง หรื อโสตทัศนวัสดุ

4

อัตราค่าลิขสิ ทธิในสิ ทธิเผยแพร่ รูปแบบ กิจการโทรทัศ น์ แบบ
ตอบรับเป็ นสมาชิก (Cable TV)และระบบดาวเทียม

ต่อปี

ประเภทธุรกิจ

5

- ช่องเพลง 24 ชัวโมง

สถานี /ปี

3,500,000

- ช่องวาไรตี ทีมีการจัดรายการเพลงเกิน 60% ต่อวัน

สถานี/ปี

2,000,000

- รายการเพลง 1-2 ชัวโมง / วัน

สถานี/ปี

600,000

หน่ วย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

ต่องาน

50,000-300,000

อัตราค่าลิขสิ ทธิในสิ ทธิเผยแพร่ รูปแบบ Event
ประเภทธุรกิจ
- การจัดนิทรรศการ,การจัดเทศกาล,การจัดมหกรรมต่างๆ
ทีมีการใช้เสี ยงตามสาย Audio

6

ทีมีการแสดงดนตรี โดยนักร้ องหรื อวงดนตรี ทวไป
ั

ต่อเพลง/ต่องาน

10,000-50,000

ทีมีการแสดงดนตรี โดยศิลปิ น ดารา นักร้ อง นักแสดง

ต่อเพลง/ต่องาน

30,000-100,000

อัตราค่าลิขสิ ทธิในสิ ทธิเผยแพร่ รูปแบบ การแสดงConcert

หน่ วย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

ประเภทธุรกิจ
- Concert ทีมีการจําหน่ายบัตรเข้าชม / Free Concort

ต่อเพลง/รอบการแสดง

100,000-200,000

เงือนไข ไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพ และ/หรื อ เสี ยงเพือทําซํา
ดัดแปลง จําหน่าย จ่ายแจก หรื อนําออกเผยแพร่ ทางสื อออนไลน์ใน
ลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ หรื อการ
กระทําการอย่างใดอย่างหนึ งเพือหากําไร
- การประกวดร้องเพลงตามสถานทีต่างๆ
เงือนไข (ไม่ใช่รายการทางโทรทัศน์/สื อออนไลน์) ทีไม่มีการบันทึก
ภาพ และ/หรื อเสี ยง เพือทําซําดัดแปลง ขาย จ่ายแจกหรื อเผยแพร่
ทางสื อออนไลน์ในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่เจ้าของ
ลิขสิ ทธิ หรื อกระทําการอย่างใดอย่างหนึ งเพือหากําไร

ต่อเพลง/ต่อครัง

10,000

7

อัตราค่าลิขสิ ทธิในสิ ทธิเผยแพร่ สําหรับ ศิลปิ น นักร้ อง ทีเป็ นทีรู้จกั ในวงการ

หน่ วย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

ประเภทธุรกิจ
- การแสดงดนตรี โดย ศิลปิ นนักร้ อง

ต่อปี

50,000300,000

สําหรับงานจ้างงานเลียงทัวไป ไม่รวมถึง Event
8

อัตราค่าลิขสิ ทธิในสิ ทธิเผยแพร่ รูปแบบ การประกอบภาพยนตร์

หน่ วย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

- สําหรับประกอบ Movie , series , ละคร , ละครเวที

ต่อเพลง

100,000-500,000

อัตราค่าลิขสิ ทธิในสิ ทธิเผยแพร่ รูปแบบ เพลงประกอบโฆษณา

หน่ วย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

ต่อเพลง

300,000-800,000

หน่ วย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

ประเภทธุรกิจ

9

ประเภทธุรกิจ
- เพลงประกอบงานโฆษณา

10

อัตราค่าลิขสิ ทธิเผยแพร่ รูปแบบสื อสิ งพิมพ์
ประเภทธุรกิจ
- หนังสื อเพลง สื อสิงพิมพ์ต่างๆ จัดเก็บต่อหัว

11

อัตราค่าลิขสิ ทธิเผยแพร่ รูปแบบการผ่านสื อออนไลน์

ต่อการจัดพิพม์ 1 ครัง

หน่ วย/ระยะเวลา

10,00030,000

จํานวนเงิน

ประเภทธุรกิจ
- สําหรับบุคคลธรรมดา

ต่อเพลง

- สําหรับนิติบุคคล , สถานประกอบการ

ต่อเพลง

***เฉพาะการใช้สิทธิ ภายในประเทศ /คํานวนเป็ นเงินบาท

5,000100,000
50,000300,000

. บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํากัด
งานดนตรี กรรมและงานสิ งบันทึกเสี ยง (เพลงไทยและเพลงสากลจํานวน ,
เลขที 578/4 ซอยพหลโยธิน
โทรศัพท์ -

-

แยก

เพลง)

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร

โทรสาร - -

สายด่วน

- -

, 092-001-8783

งานทีจัด เก็บค่า ลิข สิทธิ - บริษัท ค่า ยเพลง ครู เพลง ผู้ ประพันธ์ เ พลง ผู้ เรีย บเรีย ง งานดนตรีกรรม (คําร้ อง-ทํา นอง) งานโสตทัศนวัสดุ และสิงบันทึกเสีย ง ฯลฯ

Plan A Karaoke ประเภทคาราโอเกะ
อัต ราค่ าลิข สิท ธิเผยแพร่ ต่ อ สาธารณชนประเภทคาราโอเกะ
อัต ราค่ าการจัด เก็บ ลิข สิท ธิ
ประเภทธุร กิจ ทีใช้ งานลิข สิท ธิ

ต่อ เดือ น

3 เดือ น

6 เดือ น

12 เดือ น

บาท

บาท

บาท

บาท

ตู้เพลง (JUKE BOX)

290

870

1,740

3,480

ตู้หยอดเหรี ยญคาราโอเกะ

290

870

1,740

3,480

บูธหยอดเหรี ยญคาราโอเกะ

350

1,050

2,100

3,948

ห้ องโถง หรื อ ห้ องวีไอพี (CONTROL ROOM & V.I.P.)

490

1,470

2,940

5,880

อัต ราค่ าลิข สิท ธิทําซํา/ดัด แปลงประเภทคาราโอเกะ
อัต ราค่ าการจัด เก็บ ลิข สิท ธิ
ประเภทการใช้ งาน

ต่อ เดือ น

3 เดือ น

6 เดือ น

12 เดือ น

บาท

บาท

บาท

บาท

มีด ฟาย
ี (MIDI FILES) ผ่ า นโปรแกรมคอมพ วิ เตอร์ คาราโอเกะ

300

900

1,800

3,600

ฮาร์ ด ดิส ก์ ต่อ เครือง/ระบบ (1-10 ห้ อ ง)

350

1,050

2,100

4,200

อัต ราค่ าลิข สิท ธิเผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน รวมค่ าลิข สิท ธิทําซํา/ดัด แปลง ประเภทคาราโอเกะ ในระบบฮาร์ ด ิสถ์
อัต ราค่ าการจัด เก็บ ลิข สิท ธิ
ประเภทธุร กิจ ทีใช้ งานลิข สิท ธิ

ต่อ เดือ น

3 เดือ น

6 เดือ น

12 เดือ น

บาท

บาท

บาท

บาท

ตู้หยอดเหรี ยญคาราโอเกะ

640

1,920

3,840

7,680

บูธหยอดเหรี ยญคาราโอเกะ

650

2,100

3,900

7,800

ห้ องโถง หรื อ ห้ องวีไอพี (MIDI FILES CONTROL ROOM & V.I.P.)

790

2,370

4,740

9,480

ห้ องโถง หรื อ ห้ องวีไอพี ฮาร์ ดดิสก์ (HDD CONTROL ROOM & V.I.P.)

840

2,520

5,040

10,080

หมายเหตุ การขออนุญาตใช้ ส ิท ธิเผยแพร่ ต่อ สาธารณชนประเภทคาราโอเกะ (Karaoke)
ผู้ป ระกอบการต้อ งชํา ระทังส่ วนลิข สิท ธิเผยแพร่ ต่อ สาธารณชน และส่ ว นลิข สิท ธิทํา ซํา/ดัดแปลงให้ ค รบถ้ ว นถูก ต้อ ง
ผู้ป ระกอบการสามารถชํา ระเงิน ผ่ าน ธนาคารกรุงศรีอ ยุธ ยา สาขาถนนศรีน คริน ทร์ - กรุงเทพกรีฑ า
บัญชีอ อมทรัพ ย์ เลขที 307-1-35878-4 ชือบัญชี " บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํา กัด "
สอบถามข้ อ มูล เพ มเติ
ิ ม ได้ท ี " บริษัท สไมล์ มิว สิค ไลเซนซิง จํากัด "
เลขที 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
หรือ สํานัก งานตัว แทน บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํา กัด
เลขที 34 ซอยรามคํา แหง 60 แยก 5 แขวงหัว หมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพ ท์ 02-013-9700 แฟ็ กซ์ 02-013-9700 สายด่วน 080-807-4334, 092-001-8783

Plan B Audio ประเภทออดิโอ ใช้งานผ่านสิ งบันทึกเสี ยง หรื อกับเครื องเล่นอืนๆ (CD/Mp3/Mp4/Network System)
อัตราค่าลิขสิ ทธิ เผยแพร่ ต่อสาธารณชน รวมค่าลิขสิ ทธิ ทําซํา/ดัดแปลง ประเภทออดิโอ ในระบบฮาร์ ดิสถ์
ประเภทธุร กิจ ทีใช้ งานลิข สิท ธิ

อัต ราค่ าการจัด เก็บ ลิข สิท ธิ
ค่ าลิข สิท ธิเผยแพร่
ค่ าลิข สิท ธิทําซํา
6 เดือ น

12 เดือ น

12 เดือ น

บาท

บาท

บาท

นัก ดนตรีแ สดงสด (Live Show)

2,500

5,000

2,600

การใช้ ก ับเครืองเล่ น อืน ๆ (เช่ น เทป/ซีด ี) (Tape/CD/Mp3/Mp4/Network Systemฯ)

2,000

4,000

2,600

เคเบิลทีวี (Cable TV) (ต่ อ สถานี)

2,500

5,000

2,600

สถานประกอบการสายการบิน (Airline) (1-100 เทียว ต่ อ สายการบิน )

7,500

15,000

2,600

โรงแรม / โรงพยาบาล (Hotel / Hospital) (ต่ อ สาขา)

2,500

5,000

2,600

ห้ างสรรพสิน ค้ า / ศูน ย์ ก ารค้ า / ซุปเปอร์ ม าเก็ต (Community Mall / Supermarket) (ต่ อ สาขา2,500

5,000

2,600

โรงภาพยนต์ (Cineplex) (ต่ อ สาขา)

2,500

5,000

2,000

บาร์ / ผับ / เล้ าจน์ / ดิส โก้ เ ธค (Bar / Pub / Lounge / Discotheque) (ต่ อ สาขา)

2,500

5,000

2,000

ร้ านอาหาร / ภัต ตาคาร (Chain Restaurant) (ต่ อ สาขา)

2,500

5,000

2,600

ศูน ย์ ส ุข ภาพ / สปา (Fitness Center / Spa) (ต่ อ สาขา)

2,500

5,000

2,600

สนามไดร์ ฟ กอล์ ฟ / สนามแข่ ง รถ / สระว่ ายนํา / ร้ านเสริม สวย

2,500

5,000

2,600

โบว์ ล ิง / สนุก เกอร์ / ลานสเก็ต (Bowling / Snooker / Skate)

2,500

5,000

2,600

มิน ิม าร์ ท / ร้ านสะดวกซือ / ร้ านกาแฟ (Mini Mart / Coffee Shop) (ต่ อ สาขา)

2,500

5,000

2,600

ธนาคาร (Bank) / ปั มนํามัน (Gas Station) (ต่ อ สาขา)

2,500

5,000

2,600

สือมอนิเ ตอร์ (TV Wall) (ต่ อ จอ)

2,500

5,000

2,600

งานนิท รรศการ / งานแสดงสิน ค้ า / แสดงแฟชัน (Event) (ต่ อ สาขา)

2,500

5,000

2,600

ศูน ย์ ประชุม (Convention Center) (ต่ อ ห้ อ ง)

2,500

5,000

2,600

ศูน ย์ จ ําหน่ ายเครืองใช้ ไฟฟ้ า / เครืองคอมพิวเตอร์ (Electronic Store / Computer Shop)

2,500

5,000

2,600

วิท ยุก ระจายเสีย ง (Radio Broadcast) (ต่ อ สถานี)

1,200

2,400

2,600

โทรศัพ ท์ (Music On Hold) (ต่ อ ตู้ส าขา)

2,500

5,000

2,600

หมายเหตุ การขออนุญาตใช้ ส ิท ธิเผยแพร่ ต่อ สาธารณชนประเภทออดิโอ (AUDIO)
ผู้ป ระกอบการต้อ งชําระทังส่ ว นลิข สิท ธิเผยแพร่ ต่อ สาธารณชน และส่ ว นลิข สิท ธิทําซํา/ดัดแปลงให้ ครบถ้ ว นถูก ต้อ ง
ผู้ป ระกอบการสามารถชํา ระเงิน ผ่ า น ธนาคารกรุงศรีอ ยุธ ยา สาขาถนนศรีน คริน ทร์ - กรุงเทพกรีฑ า
บัญชีอ อมทรัพ ย์ เลขที 307-1-35878-4 ชือบัญชี " บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํากัด "
สอบถามข้ อ มูลเพ มเติ
ิ ม ได้ท ี " บริษ ัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํา กัด "
เลขที 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
หรือ สํานัก งานตัว แทน บริษัท สไมล์ มิว สิค ไลเซนซิง จํากัด
เลขที 34 ซอยรามคําแหง 60 แยก 5 แขวงหัว หมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพ ท์ 02-013-9700 แฟ็ กซ์ 02-013-9700 สายด่วน 080-807-4334, 092-001-8783

โครงการช่ วยเหลือ สถานประกอบการทีได้ ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ปี 2563
บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํากัด
อัต ราการจัด เก็บ ค่ าลิข สิท ธิ
งานดนตรีก รรม / งานโสตทัศนวัสดุ / เผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน / ทําซํา ดัด แปลง (ยังไม่ ร วมภาษีม ูล ค่ าเพิม)
อัต ราค่ าการจัด เก็บ ลิข สิท ธิ
ประเภทธุร กิจ ทีใช้ งานลิข สิท ธิ

3 เดือ น
บาท

6 เดือ น
บาท

12 เดือ น
บาท

ตู้เพลง (JUKE BOX)

375

750

1,500

ตู้หยอดเหรี ยญคาราโอเกะ

625

1,250

2,500

บูธหยอดเหรี ยญคาราโอเกะ

625

1,250

2,500

ประเภทธุร กิจ ทีใช้ งานลิข สิท ธิ

อัต ราค่ าลิข สิท ธิ

หน่ วย

ห้ อ งโถง หรื อ ห้ อ งวีไ อพี คาราโอเกะ (CONTROL ROOM & V.I.P.)
อัตราชําระตามระยะเวลา 12 เดือน

5,000

บาท/จอ/ห้ อ ง

อัตราชําระตามระยะเวลา 6 เดือน

2,500

บาท/จอ/ห้ อ ง

อัตราชําระตามระยะเวลา 3 เดือน

1,250

บาท/จอ/ห้ อ ง

สถานประกอบการ/สถานบัน เทิง/ผับ /บาร์
(ทีจําหน่ายเครื องดืมแอลกอฮอล์)

5,000

บาท/สถานที//ปี

สถานประกอบการ/ร้ านอาหาร/ร้ านกาแฟ (AUDIO)
(ทีไม่มีการจําหน่ายเครื องดืมแอลกอฮอล์)

3,000

บาท/สถานที/ปี

ติด ต่ อ สอบถามข้ อ มูล เพิมเติม
"บริ ษัท สไมล์ มิว สิค ไลเซนซิง จํากัด " (สํานัก งานใหญ่ )
เลขที 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร 10220
โทรศัพ ท์ 02-013-9700 แฟ็ กซ์ 02-013-9700 สายด่ ว น 080-807-4334, 092-001-8783
ผู้ป ระกอบการสามารถชําระเงิน ผ่ าน ธนาคารกรุ งศรี อ ยุธ ยา สาขาถนนศรี น คริ น ทร์ -กรุ งเทพกรี ฑ า
บัญชีอ อมทรั พ ย์ เลขที 307-1-35878-4 ชือบัญชี " บริ ษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํากัด "

6. บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูชัน จํากัด

งานดนตรี กรรมและงานสิ งบันทึกเสี ยง (จํานวน ,174 เพลง)
เลขที

ซอยสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ

โทรศัพท์ สายด่วน

โทรสาร -

-

-

งานดนตรีก รรม / งานโสตทัศนวัส ดุ / เผยแพร่ ต ่อ สาธารณชน / ระบบดิจ ิต อลทุก ประเภท (ยังไม่ ร วมภาษีม ูล ค่ า เพ ม)
ิ
ประเภท

อัต ราค่ า ลิข สิท ธิ

หน่ วย

อัตราชําระตามระยะเวลา 12 เดือน

10,000

บาท/จอ/ห้ อ ง

อัต ราชํา ระตามระยะเวลา 6 เดือน

5,000

บาท/จอ/ห้ อ ง

อัต ราชํา ระตามระยะเวลา 3 เดือน

2,500

บาท/จอ/ห้ อ ง

สถานประกอบการ/สถานบัน เทิง/ร้ า นอาหาร/ผับ /บาร์ /เลาจน์ /ดิส โก้ เ ธค

10,000

บาท/สถานที//ปี

10,000

บาท/สถานที/ปี

อัต ราชํา ระขันตําเป็ นรายเดือน

5,000

บาท/สถานที/เดือ น

ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ

5,000

บาท/ยานพาหนะ/ปี

สนามไดรฟ์ กอล์ ฟ /ร้ า นสนุก เกอร์ ,พูล

5,000

บาท/แห่ ง/ปี

ลานสเก็ต /ลานสเก็ตนําแข็ง/โบว์ ล ิง/สนามแข่ งรถ

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

สถานฝึ กซ้ อ มดนตรี/สอนดนตรี/ร้ อ งเพลง/เต้น รํา

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

ศูน ย์ ส ุข ภาพ/คลีน ิคศัล ยกรรม/ฟิ ตเนส/สปา/สระว่ า ยนํา

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

ร้ า นเสริม สวย/ร้ านทํา ผม/ร้ านสัก ลาย

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

สวนสนุก /สวนนํา

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

โทรศัพ ท์ ส ํานัก งาน (เสีย งรอสาย)

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

ขนาดความสูงจอภาพ เกินกว่า 301 ขึนไป

10,000

บาท/จอ/ปี

ขนาดความสูงจอภาพ ไม่เกิน 300 เซนติเมตร

7,500

บาท/จอ/ปี

ขนาดความสูงจอภาพ ไม่เกิน 200 เซนติเมตร

5,000

บาท/จอ/ปี

คาราโอเกะ/มิว สิค วีดโี อ/ตู้เ พลง/ตู้คาราโอเกะ

(ทีจํา หน่า ยเครื องดืมแอลกอฮอล์)
สถานประกอบการ/ร้ า นอาหาร/ร้ า นกาแฟ/เบเกอรี/ร้ า นไอศครีม
(ทีไม่มีการจํา หน่า ยเครื องดืมแอลกอฮอล์)
ลานเบีย ร์ /จุดแสดงสิน ค้ า/จุดจํา หน่ า ยเครืองดืม/งานอีเ ว้ น ท์

(รถบัส/รถนํา เทียว/เรื อโดยสาร/รถประจําทาง/รถไฟ/รถไฟฟ้า )

สือมอนิเ ตอร์ TV SCREEN (ไม่ ร วมโฆษณา)

ห้ า งสรรพสิน ค้ า/ร้ า นค้ าปลีก /ซุป เปอร์ ม าร์ เ ก็ต
พืนที 25,001 ตารางเมตร ขึนไป

40,000

บาท/แห่ ง/ปี

พืนที 5,001-25,000 ตารางเมตร

30,000

บาท/แห่ ง/ปี

พืนที 1,001-5,000 ตารางเมตร

20,000

บาท/แห่ ง/ปี

พืนที ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

จํา นวนห้ องพักเกินกว่า 50 ห้ อง ขึนไป (เฉพาะส่ว นห้ องพัก)

20,000

บาท/แห่ ง/ปี

จํา นวนห้ องพักไม่เกิน 50 ห้ อง (เฉพาะส่ว นห้ องพัก)

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

งานแสดงดนตรีส ด/คอนเสิร์ ต/ละครเวที/ละครเพลง/มิน ิคอนเสิร์ ต

10,000

บาท/เพลง/รอบ/วัน /สถานที

เพลงประกอบภาพยนตร์

30,000

บาท/เพลง/เรือง

เพลงเปิ ดในโรงภาพยนตร์

5,000

บาท/โรง/ปี

สายการบิน

100

บาท/เทีบวบิน /ปี

สถานีว ิท ยุ

10,000

บาท/สถานี/ปี

สถานีโทรทัศน์

20,000

บาท/เพลง/รายการ

ธุร กิจ เว็บ ไซต์ / แอพพ เิ คชัน / สตรีม มิง (ใช้ งานในทุก รูป แบบ)

ร้ อ ยละ 15 ของรายได้

ต่อ ปี

ร้ อ ยละ 15 ของรายได้

ต่อ ปี

โรงแรม

โรงภาพยนตร์

เช่น คลิปเพลง มิวสิค วีด ีโอ วีดีโอเนือพลง คาราโอเกะ ช่องวิทยุ สถานีออนไลน์
ธุร กิจ ออนไลน์ ป ระเภทอืนๆ (ใช้ งานในทุก รูป แบบ)
หมายเหตุ
(1) อัตราข้ างต้ นยังไม่รวมการขออนุญ าตถ่า ยทอดสดทุกประเภท Live Streaming ทุกช่องทาง และ/หรื อ สิทธิในการบันทึกและเผยแพร่ การแสดง
(เสียง และ/หรื อ ภาพ) ซึงจะต้ องทํา การขออนุญาตต่า งหาก
(2) การทํา ซํา ดัดแปลง และ/หรื อ เผยแพร่ ในลักษณะอืนใดนอกเหนือจากประเภทการจัด เก็บทีระบุไว้ ข้า งต้ น ต้ องขออนุญาตทุกกรณี
(3) ติด ต่อสอบถาม และชําระค่า ลิขสิทธิ ได้ ที
"บริ ษัท ดิจิต อล วัน โซลูชนั จํา กัด" เลขที 125 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 (สํานักงานใหญ่)
ทีทํา การ เลขที 46 ซอยริ มคลองสามเสน ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-825-2524 / โทรสาร 02-825-2509 สายด่วน 097-079-6116 / 098-269-5782
(4) ช่องทางการชํา ระเงิน
ชือบัญชี " บริ ษัท ดิจิต อล วัน โซลูชนั จํา กัด "
ธนาคารยูโอบี ประเภทบัญชีออมทรั พย์ สาขาสุขุมวิท 4
เลขทีบัญชี 795-164024-0
(5) สํา หรั บสถานประกอบการ ติดต่อสอบถามสํานักงานตัว แทนฝ่ า ยลิขสิทธิ ได้ ที
"บริ ษัท สไมล์ มิว สิค ไลเซนซิง จํากัด " เลขที 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร 10220 (สํา นักงานใหญ่
หรื อสํา นักงานตัวแทน เลขที 34 ซอยรามคําแหง 60 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-013-9700 แฟ็ กซ์ 02-013-9700 สายด่วน 080-807-4334, 092-001-8783

โครงการช่ วยเหลือ สถานประกอบการทีได้ ร ับ ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ปี 2563
บริษัท ดิจติ อล วัน โซลูช นั จํากัด
อัต ราการจัด เก็บ ค่ าลิข สิท ธิ
งานดนตรีก รรม / งานโสตทัศนวัสดุ / เผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน / ทําซํา ดัด แปลง (ยังไม่ ร วมภาษีม ูล ค่ าเพิม)
อัต ราค่ าการจัด เก็บ ลิข สิท ธิ
ประเภทธุร กิจ ทีใช้ งานลิข สิท ธิ

3 เดือ น
บาท

6 เดือ น
บาท

12 เดือ น
บาท

ตู้เพลง (JUKE BOX)

375

750

1,500

ตู้หยอดเหรี ยญคาราโอเกะ

625

1,250

2,500

บูธหยอดเหรี ยญคาราโอเกะ

625

1,250

2,500

ประเภทธุร กิจ ทีใช้ งานลิข สิท ธิ

อัต ราค่ าลิข สิท ธิ

หน่ วย

อัตราชําระตามระยะเวลา 12 เดือน

5,000

บาท/จอ/ห้ อ ง

อัตราชําระตามระยะเวลา 6 เดือน

2,500

บาท/จอ/ห้ อ ง

อัตราชําระตามระยะเวลา 3 เดือน

1,250

บาท/จอ/ห้ อ ง

สถานประกอบการ/สถานบัน เทิง/ผับ /บาร์ (Audio)
(ทีจําหน่ายเครื องดืมแอลกอฮอล์)

5,000

บาท/สถานที//ปี

สถานประกอบการ/ร้ านอาหาร/ร้ านกาแฟ (Audio)
(ทีไม่มีการจําหน่ายเครื องดืมแอลกอฮอล์)

3,000

บาท/สถานที/ปี

ห้ อ งโถง หรื อ ห้ อ งวีไ อพี คาราโอเกะ (CONTROL ROOM & V.I.P.)

สําหรั บ ธุร กิจ สถานประกอบการ สามารถติด ต่ อ สอบถามข้ อ มูล เพิมเติม
" บริ ษัท ดิจิตอล วัน โซลูชนั จํากัด " (สํานักงานใหญ่)
เลขที 125 ซอยสุขมุ วิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ทีทําการ เลขที 46 ซอยริ มคลองสามเสน ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-825-2524 โทรสาร 02-825-2509 สายด่วน 097-079-6116 / 098-269-5782
หรือติดต่อ สํานักงานตัวแทนฝ่ ายลิขสิทธิ " บริ ษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํากัด " (สํานักงานใหญ่)
เลขที 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 02-013-9700 โทรสาร 02-013-9700 สายด่วน 080-807-4334, 092-001-8783

7. บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด

งานสิ งบันทึกเสี ยง (จํานวน ,

เพลง)

เลขที อาคารมนต์พชิ ิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ -

-

ต่อ

โทรสาร - -

อัตราค่าเผยแพร่ และ ทําซําฮาร์ ดดิสก์ คาราโอเกะ
ิ ธิคาราโอเกะ
ราคาจดเก็
ั บค่าลข
ิ สท
ลําด ับ
ที

รายการ

หอ
้ งโถงและวีไอพ ี /เดือ น / ปี
3

6

12

1

หอ
้ งคาราโอเกะ + ทําซํา 1 ห อ
้ ง

3,300

5,940

10,560

2

หอ
้ งคาราโอเกะ + ทําซํา 2 ห อ
้ ง

5,610

10,098

17,952

3

หอ
้ งคาราโอเกะ + ทําซํา 3 ห อ
้ ง

7,920

14,256

25,344

4

หอ
้ งคาราโอเกะ + ทําซํา 4 ห อ
้ ง

9,900

17,820

31,680

5

หอ
้ งคาราโอเกะ + ทําซํา 5 ห อ
้ ง

11,550

20,790

36,960

6

หอ
้ งคาราโอเกะ + ทําซํา 6 ห อ
้ ง

12,870

23,166

41,184

7

หอ
้ งคาราโอเกะ + ทําซํา 7 ห อ
้ ง

13,860

24,948

44,352

ื ่วงเวลา 3 เด อ
ห8อ
้ งคาราโอเกะ + ทําซํ าห อ
้ งท ี 8 ข นไปค
ึ
ด
ิ เพ มอี
ิ กหอ
้ งละ 600 บาท ต่อ ห ้อง ต่อเด อ
ื น ( ซอช
ื น)
ื ่วงเวลา 6 เด อ
ห9อ
้ งคาราโอเกะ + ทําซํ าห อ
้ งท ี 8 ข นไปค
ึ
ด
ิ เพ มอี
ิ กหอ
้ งละ 550 บาท ต่อ ห ้อง ต่อเด อ
ื น ( ซอช
ื น)
ื ่วงเวลา 12 เด อ
ห10
อ
้ งคาราโอเกะ + ทําซํ าหอ
้ งท ี 8 ข นไปค
ึ
ด
ิ เพมอี
ิ กหอ
้ งละ 500 บาท ต่อ ห อ
้ ง ต่อเด อ
ื น ( ซอช
ื น)

ลําด ับ
ที
1

รายการ
ํ 1 ตู ้
ตูห
้ ยอดเหรีญ + ทําซา

หอ
้ งโถงและวีไอพ ี /เดือ น / ปี
3

6

1,050

12

1,890

3,360

อ ัตราค่าเผยแพร่ MIDI คาราโอเกะ
ราคาจ ัดเก็บค่าลิขสิทธิคาราโอเกะ แบบ MIDI
ลําด ับ
ที

1
2

รายการ

ตูแ
้ ละห้อ งโถง /เดือน / ปี
1

6

12

ํ 1 ตู ้
ตูห
้ ยอดเหรีญ + ทําซา

120

700

1,200

หอ
้ งโถง+ทําซํา 1 ห อ
้ ง

200

1,100

2,000

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการเก็บค่าตอบแทนในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ

ผู้ประกอบการกิจการรายใดมีความประสงค์ทีจะนําเพลงอันมีลิขสิทธิของบริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด
นําไปใช้ เพือประกอบการค้ า สามารถติดต่อสมัครเป็ นสมาชิกและชําระค่าลิขสิทธิให้ ถกู ต้ อง โดยสามารถติดต่อสอบถามและขอ
อนุญาตใช้ สิทธิได้ ที บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด เลขที ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ

โทรศัพท์

-

-

ต่อ

และชําระผ่านทางธนาคารได้ ที

ชือบัญชี บริ ษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาคลองเตย
ธนาคารกรุงเทพ

บัญชีกระแสรายวัน เลขที

--

-

สาขาสุนทรโกษา บญชีกระแสรายวัน เลขที

--

-

หรื อชําระผ่านตัวแทนทีบริ ษัท โรส มีเดียฯ ได้ แต่งตังในการจัดเก็บเท่านัน ทังนีทางบริษัทโรส มีเดียฯ จะคุ้มครองสิทธิให้
เฉพาะสถานประกอบการทีแสดงสติกเกอร์ เครื องหมายการค้ าและใช้ ผลิตภัณฑ์ตามเงือนไขทีบริ ษัท โรส มีเดียฯ กําหนดอย่าง
ถูกต้ องเท่านัน

8. บริษัท ลิขสิ ทธิเพลงไทย จํากัด
งานดนตรี กรรมและงานสิ งบันทึกเสี ยง (จํานวนเพลง ,

เพลง)

/ ซอยวชิรธรรมสาธิต แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพ
โทรศัพท์ - - โทรสาร - -

9. บริษัท ลิขสิ ทธิ เซ็นเตอร์ จํากัด
งานดนตรี กรรมและงานสิ งบันทึกเสี ยง (จํานวน ,

เพลง)

เลขที

/ ซ. ลาดพร้าว

โทรศัพท์ -

-

ถ. ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ

- โทรสาร -

-

,

* 1. อัต ราค่ าการจัด เก็บลิ ข สิ ทธิการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนฯ
1.1 ประเภทธุรกิจ คาราโอเกะ ( KARAOKE ) ทีใช้ งานดนตรีกรรม, โสตทัศ นวัสดุ, มิด-ไฟล์
ี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบต่ าง ๆ
ประเภทธุรกิจ
แจ้ งต่ อ กกร. ลดพิเศษ 3 เดื อน ( บาท ) 6 เดื อน ( บาท ) 12 เดื อน( บาท )
ต่ อหน่ ว ย / ห้ อง
ต่ อเดื อน
จัด เก็บ
ชําระขันตํา
ลด 10 %
การแสดงดนตรี สด
490
350
1, 470
2,800
5,292
ตูเ้ พลง ( JUKEBOX )
490
350
1,470
2,800
5,292
ตู ้ / บูธหยอดเหรี ยญคาราโอเกะ
490
350
1,470
2,800
5,292
ห้อง V.I.P. / ห้องโถง (คอนโทรลรู ม )
600
600
1,800
3,420
6,480
เคเบิลทีวตี อ่ สมาชิก
20
10
สโมสร / ภัตตาคาร / ห้องจัดเลียง ทีมีการแสดงดนตรี สด
ใช้งานดนตรี กรรม ( คําร้อง / ทํานอง ) ในรู ปแบบมิด-ไฟล์
ี ระบบต่างๆ
งานสิ งบันทึกเสี ยง , โสตทัศนวัสดุอนๆ
ื ( ไม ่รวมห้องคาราโอเกะ )

30

60
108
1-5 ห้อง
5,000 บาท
6 ห้องขึนไป
9,000 บาท
ต่อ 1 ปี

1.2 ประเภทเผยแพร่ ลิ ข สิ ทธิเพลงออดิโอ ( AUDIO )ทีใช้ สิงบันทึกเสี ย ง,งานโสตทัศ นวัสดุทกุ ชนิด
( ทีไม่ ใช่ ธุรกิจคาราโอเกะ ) ต่ อ / ปี
เงื อนไขเรี ยกเก็บ
อัตราจัดเก็บ
ประเภท
ศูนย์จ ําหน่ายเครื องเสี ยง ,
เครื องใช้ไฟฟ้า
ต่อสาขา
1,000 บาท
(ELECTRONIC STORE)
ธุ รกิจโรงแรม (HOTEL) ต่อ ห้อง
ห้องสรรพสิ นค้า / ซุปเปอร์ มาร์ เ ก็ต

50% ของห้องทังหมด

50 บาท

(DEPARTMENT STORE AND
SUPERMARKET)

พืนทีไม ่เกิน 5,000 ตรม.
พืนที 5,001 ตรม.ขึนไป

20,000 บาท
30,000 บาท

* 2. อัต ราการจัด เก็บค่ าลิ ข สิ ทธิทําซํา / ดัด แปลง ต่ อ 1 ปี ฟรีไม่ มีค่ าแรกเข้ ามีเ พลงใหม่ ให้ ตลอดปี
การทําซําดัดแปลง - งานดนตรี กรรม, สิ งบันทึกเสี ยง,โสตทัศนวัสดุ,มิดี -ไฟล์ ระบบต่าง
ประเภทการใช้ งาน
มิดี-ไฟล์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โสตทัศนวัสดุเก็บอัดในฮาร์ ดดีสถ์
ฮาร์ ดดีสถ์ระบบ
LAN SERVER

หมายเหตุ

จํานวนห้ อง

อัตรา ( บาท )

1 เครื อง 1 ห้อง
1 เครื อง 1 ห้อง

3,900
3,900

รวมถึงเก็บอัด CD
MP 3 , MP 4

2 - 5 ห้อง

5,900

CD ROM ลงใน

6 - 10 ห้อง
11 - 15 ห้อง

7,800
9,800

ฮาร์ ดดิสถ์คอมพิวเตอร์
เพือเปิ ดฟั งให้บริ การ

หากมีจ ํานวนมากกว ่า 15 ห้อง ชําระเพิมห้องละ 600 บาท ต่อปี
ผูป้ ระกอบการ : ใช้ระบบ 1 เครื องต่อ 1 ห้อง เรี ยกเก็บตามจํานวนเครื อง มากกว ่า 10 เครื องลด 40 %
อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิ ทธิ ทําซํา / ดัดแปลง ยังไม่ รวมภาษีมูล ค่ าเพิม

. บริษัท ออล แดนซ์ ลิขสิ ทธิ จํากัด
งานสิ งบันทึกเสี ยงเพลงสากล (จํานวน ,
เลขที

เพลง)

/ - ชัน ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ

โทรศัพท์ -

-

โทรสาร - -

Rate & Tariff - Excluding VAT & Withholding Tax
อัตราค่าลิขส ิทธิ - ไม่รวมภาษีมูล ค่าเพิม และ ภาษีห ัก ณ ทีจ่าย
ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่สําหร ับ Karaoke (คาราโอเกะ)
1. อ ต
อต
ั รา
ต่อหน่วย
ประเภท
เงือนไข
หมายเหตุ
ค่าลิขสิทธิ
(บาท)
คาราโอเกะ/ ตูเ้ กมส์/ ตูเ้ พลง
จอ/ปี
2,500
ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่สําหร ับสถานที
2. อ ต
ประเภท

เงือนไข

1-200 ตร.ม.
201-500 ตร.ม.
501-1,000 ตร.ม.
1,001-2,000 ตร.ม.
2,001-3,500 ตร.ม.
ิ
ห า้ งสรรพสนค้า สวนสนุก
3,501-5,000 ตร.ม.
สวนนํา และ ร้านค้าปลีก
5,001-10,000 ตร.ม
10,001-15,000 ตร.ม.
15,001-25,000 ตร.ม.
25,001-50,000 ตร.ม.
50,001-75000 ตร.ม.
75,000 ตร.ม. ขึนไป
1-40 ทีนัง
ร้านอาหาร
41-100 ทีนัง
(Fast Food/ Food Court/
101-200 ทีนัง
Pub & Restaurant/ Bar/
201-300 ทีนัง
Lounge)
300 ทีนังขึนไป
1-500 ตร.ม.
ศูนย์สุขภาพ/ ฟิ ตเนส/ สปา/
500-1,000 ตร.ม.
ร้านเสริมสวย
1,000 ตร.ม. ขึนไป
1-500 ตร.ม.
ํ
ส าน ักงาน/ พืนทีต้อ นร ับ
500-1,000 ตร.ม.
1,000 ตร.ม. ขึนไป
ลานเบียร์
สถานโบว์ล ง
ิ (Bowling)

อต
ั รา
ต่อหน่วย
ค่าลิขสิทธิ
(บาท)
2,000
5,000
10,000
15,000
25,000
35,000
สาขา/ปี
50,000
75,000
100,000
150,000
175,000
200,000
5,000
10,000
สาขา/ปี
15,000
20,000
25,000
5,000
สาขา/ปี
20,000
30,000
5,000
สาขา/ปี
10,000
15,000
ทีนัง/เดือน
50
เลน/ปี
800

หมายเหตุ

ั กแผนก
ทุกชนทุ
ยกเวนร
้ านค
้ าที
้
จดทะเบีย นคน
ละนิตบ
ิ ุคคล

ลานสเก็ต/ ลานสเก็ตนําแข็ง
/ สนามแข่งรถ
สนามไดร์ฟกอล์ฟ/
ร้านสนุกเกอร์/ ร้านพลู
สายการบิน

นับจากการ Take Off

ยาพาหนะโดยสารสาธารณะ
(รถบัส/ รถนําเทียว/ เรือ)

10,000

สาขา/ปี

5,000

สาขา/ปี

500

ครัง/ปี

5,000

คัน/ปี

ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่การแพร่เสียงแพร่ภาพ (ชําระโดยสถานี)
3. อ ต
อต
ั รา
ต่อหน่วย
ประเภท
เงือนไข
ค่าลิขสิทธิ
(บาท)
้
ใชเพลง
ADC 1-25%

2%

ปี

ดูจากตารางการบิน

หมายเหตุ
ขันตํา 25,000

สถานีวท
ิ ยุ

้
ใชเพลง
ปี
ขันตํา 50,000
ADC 26-50%
4%
้
ใชเพลง
ปี
ขันตํา 75,000
ADC 51-75%
6%
้
ใชเพลง
ปี
ขันตํา 100,000
ADC 76-100%
8%
สถานีโทรท ัศน์ภาคพืนดิน (Analog TV)
ปี
ขันตํา 3,000,000
2%
่
สถานีโทรท ัศน์ภาคพืนดิน
ชองข่าว/ กีฬา/ เด็ก
ปี
ขันตํา 500,000
0.2%
ช่องรายการอืนๆ
ปี
ขันตํา 1,000,000
(Digital TV) และ ส่ง
2%
ิ (Cable TV)
สถานีโทรท ัศน์ระบบร ับสมาชก
ปี
ขันตํา 500,000
2%
ข ้อ 4 หมายเหตุ:
1. "รายได"้ หมายถึงรายได ้จากโฆษณา, Sponsorship หรืออืนใดทีได ้จากการเผยแพร่รายการนัน
คิดจากรายได ้ทังหมดก่อนหักค่าใชจ่้ าย
ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่การแพร่เสียงแพร่ภาพเพลงประกอบรายการทวไป
ั
4. อ ต
ํ
้ ลิต/ผูจ
้ ัดรายการ)
(ชาระโดยผูผ
เงือนไขลิขสิทธิ
อต
ั รา
ต่อหน่วย
ประเภท
เผยแพร่ Online
ค่าลิขสิทธิ
(บาท)
ครอบคลุมเฉพาะ
เพลง/วัน
2,500
รายการทวไป/
ั
ละคร/
่
ชองทางทีผูชม
้
เพลง/เดือน
10,000
วาไรตี/ เกมส ์โชว์
สามารถเข ้าถึงได ้
20,000 10 เพลง/เดือน
รายการประกวดร้อ งเพลง/ โดยไม่ตองช
้ ําระเงิน
เพลง/วัน
20,000
การแสดง
E.g. YouTube

ค่าลิขส ิทธิ
Online
2,500
10,000
20,000
20,000

ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่สําหร ับโรงแรม
5. อ ต
ประเภท

เงือนไข

หอ
้ งพ ัก
พืนทีต้อ นร ับ
โถงทางเดิน
หอ
้ งประชุม/ ห อ
้ งจ ัดเลียง
สระว่ายนํา
ลิฟต์
ลานจอดรถ

ในกรณีทไม่
ี ไดใช
้ ้

1-500 ตร.ม.
ศูนย์สุขภาพ/ ฟิ ตเนส/ สปา/
500-1,000 ตร.ม.
ร้านเสริมสวย
1,000 ตร.ม. ขึนไป
ประเภท

เงือนไข

้
ราคานีรวมการใชงาน
อต
ั ราเหมาจ่าย
ในโรงแรมตามข ้อ 5
สํ าหร ับโรงแรม 4 ดาวขึนไป
ระบุ ไม่เกิน 100 ห ้อง
้
ราคานีรวมการใชงาน
อต
ั ราเหมาจ่าย
ในโรงแรมตามข ้อ 5
สํ าหร ับโรงแรมตํากว่า 4 ดาว
ระบุ ไม่เกิน 50 ห ้อง

อต
ั รา
ต่อหน่วย
ค่าลิขสิทธิ
(บาท)
150

ห ้อง/ปี

10,000
10,000
15,000
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
30,000

ปี
ปี
ปี
สระ/ปี
ตัว/ปี
ปี

15,000

ั กแผนก
ทุกชนทุ
ยกเวนร
้ านค
้ าที
้

ไม่มก
ี ารเก็บค่า

ห ้อง/ปี

อต
ั รา
ต่อหน่วย
ค่าลิขสิทธิ
(บาท)
30,000

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ปี

หลังจากหองที
้
้
100 คิดหองละ
150 บาท

ปี

หลังจากหองที
้
้
50 คิดหองละ
150 บาท

ั ราค่าลิขสิทธิสํ าหร ับงานอีเว้นท์ และคอนเสิรต
์ (ชําระโดยผูจ
้ ัดงาน/ Organiser)
6. อ ต
ประเภท

เงือนไข

มีรายได ้จากการแสดง
คอนเสิรต
์ /การประกวดเต้น
หรือ ดนตรี
ไม่มรี ายได ้จากการ
แสดง
ไม่เกิน 500 คน
Mini Concert
ละครเวที/ ละครเพลง/
อัตราไม่เกิน 20 เพลง
ทอล์คโชว์
1-300 ตร.ม.
301-500 ตร.ม.
501-2,000 ตร.ม.
DJ คอนเสิรต์/ Dance Parties
2,001-5,000 ตร.ม.
5,001-10,000 ตร.ม
10,000 ตร.ม. ขึนไป

อต
ั รา
ต่อหน่วย
ค่าลิขสิทธิ
(บาท)
3%
20,000
6%
10,000
10,000
3%
10,000
5,000
10,000
15,000
30,000
48,000
60,000

หมายเหตุ

ของรายได ้
ขันตํา 50,000
เพลง/รอบ
ของรายได ้
ขันตํา 25,000
เพลง/รอบ
การแสดง/วัน
ของรายได ้
การแสดง/วัน
แห่ง/วัน
แห่ง/วัน
หรือ 0.5% ของ
แห่ง/วัน
รายได ้
แห่ง/วัน
แห่ง/วัน
แห่ง/วัน

การใชใ้ นรูปแบบ Background Music
1-300 ตร.ม.
ตลาดต่างๆ /งานเทศกาล
สถานที/วัน
5,000
ไม่เกิน 300 คน
ต่างๆ/ นิทรรศการ/ งาน
301-500 ตร.ม.
ั มนา/ งานเลียงสงั สรรค์
สม
สถานที/วัน
10,000
301-500 คน
ทวไป
ั
(รวมงานเลียงองค์กร)
501 ตร.ม. ขึนไป
สถานที/วัน
15,000
งานอีเว้นองค์กร:
501 คนขึนไป
จ ัดจําหน่าย/โฆษณา/ สินค้า ขับร ้องสดไม่ใช่
background music
ั
แฟชนโชว์

10,000

สถานที/วัน

ต่อเพลง

ข ้อ 6 หมายเหตุ:
้
าหน่ายบัตร, Sponsor, Barter ฯลฯ ทังหมดก่อนหักค่าใชจ่้ าย
1. "รายได"้ หมายถึง รายไดจากการจํ
ิ ธิขันตํา (30% ของประมาณการค่าลิขสท
ิ ธิทังหมด)
2. ผูจั้ ดงานจะต ้องกรอกใบสมัคร และชําระค่าลิขสท
ิ ธิปรับราคาค่าลิขสท
ิ ธิขึนเป็ น 5% ของรายได หรื
ก่อนการแสดง มิฉะนันบริษัทขอสงวนสท
้ อ
ิ
ปรับเพิม 50% ของค่าลิขสทธิ/ เพลง
ิ ธิในการถ่ายทอดสด, การแพร่เสยี งแพร่ภาพ, หรือบันทึกการแสดง
3. อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าลิขสท
ึ ้องขออนุญาตแยกต่างหาก
ซงต

. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิ ค พับลิชชิ ง อินเตอร์ เนชั นแนล จํากัด
งานดนตรี กรรมและงานสิ งบันทึกเสี ยง (จํานวน , เพลง)
อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี เพลส เลขที 50 ชัน 29 ถ. สุ ขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ - - - โทรสาร - บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิง อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
อัตราจัดเก็บค่าลิขสิ ทธิเผยแพร่ เพลงเพือการค้าในปี
1. ค่าลิขสิทธิเผยแพร่เพลง รู ปแบบ คาราโอเกะ (Karaoke)
ค่าลิขสิทธิเผยแพร่

ประเภทธุรกิจ

ราย 6 เดือน

ราย 12 เดือน

ตู ้หยอดเหรียญคาราโอเกะ

(Jukebox Karaoke)

4,500 บาท

7,200 บาท

ตู ้หยอดเหรียญคาราโอเกะ

(Jukebox Room)

9,000 บาท

14,400 บาท

บูทคาราโอเกะ

(Booth Karaoke)

12,000 บาท

19,200 บาท

คอมพิวเตอร ์คาราโอเกะ

(Midi File Karaoke)

12,000 บาท

19,200 บาท

ร ้านคาราโอเกะ 

(Control Room)

12,000 บาท

19,200 บาท

 ประเภทธุรกิจ “ร ้านคาราโอเกะ” มีสว่ นลดจอ ดังนี
(1) จํานวน 3 - 5 จอ
 ส่วนลด 5%
(2) จํานวน 6 - 10 จอ
 ส่วนลด 10%
(3) จํานวน 11 จอขึนไป
 ส่วนลด 15%

2. อต
ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่เพลง รู ปแบบ ออดิโอ (Audio)
ประเภทธุรกิจ

เงือนไข

ตู ้เพลงหยอดเหรียญ (Jukebox Audio)

เรียกเก็บ ต่อตู ้ ต่อเดือน

สถานประกอบการร ้านอาหาร
(Fast Food / Food Court / Pub &
Restaurant)

เรียกเก็บ

ค่าลิขสิทธิ
เผยแพร่
750 บาท

Size S

16,000 บาท

Size M
Size L

21,000 บาท
25,000 บาท

Size XL

37,000 บาท

เรียกเก็บ

Size S

50,000 บาท

ต่อปี

Size M

100,000 บาท

ต่อสาขา

Size L

200,000 บาท

Size S

22,000 บาท

Size M

33,000 บาท

Size L

45,000 บาท

Size XL

67,000 บาท

สถานประกอบการขนาดเล็ก (SME)

เรียกเก็บ ต่อสถานที ต่อปี

16,000 บาท

การจัดนิ ทรรศการ / เทศกาล
( Exhibitions & Events )

พืนทีตังแต่
1-2,000 ตร.ม. / ต่อวัน
พืนทีมากกว่า 2,001 ตร.ม.ขึนไป / ต่อวัน

10,000 บาท
20,000 บาท

สายการบิน

Full Service / ต่อปี

ต่อปี
ต่อสาขา

สถานประกอบการร ้านอาหาร
(Fast Foood Court / Pub & Restaurant)
 ทีมีการจัดกิจกรรมคอนเสิร ์ต

สถานประกอบการทีมีเวทีแสดงสด

เรียกเก็บ
ต่อปี
ต่อสาขา

Low cost / ต่อปี


1,500,000 บาท
500,000 บาท

การเผยแพร่ภาพ และ/หรือ เสียงอันมีลข
ิ สิทธิดังกล่าว เป็ นการอนุ ญาตให ้เผยแพร่เฉพาะสิงบันทึกเสียง , โสตทัศนวัสดุ ,
ภาพมิวสิควิดโี อ และ/หรือ บันทึกการแสดงสด บทเพลงภายใต ้ลิขสิทธิของบริษท
ั จีเอ็มเอ็ ม แกรมมี จํากัด (มหาชน)
และบริษท
ั ในเครือ เท่านัน

3. อต
ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่เพลง รู ปแบบ กิจการโทรทัศน์แบบตอบร ับเป็นสมาชิก (Cable TV)
รู ปแบบ

ปริมาณการใช้เพลง / ช่อง / วัน

ค่าลิขสิทธิเผยแพร่

A

ไม่นอ้ ยกว่า 12 ชวโมง
ั

40 บาท / สมาชิก / เดือน

B

น้อยกว่า 12 ชวโมง
ั

30 บาท / สมาชิก / เดือน

4. อต
ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่เพลง รู ปแบบ สือสิงพิมพ ์
รู ปแบบ

ค่าลิขสิทธิเผยแพร่

หนังสือเพลง และ/หรือ สือสิงพิมพ ์ จัดเก็บค่าลิขสิทธิเผยแพร่ ต่อปก (ชือหนังสือ)

ในอัตราเพลงละ 150 บาท

ต่อการจัดพิมพ ์หนึ งครงั (โดยไม่ตํากว่า 10,000 บาท ต่อปก / การจัดพิมพ ์หนึ งครง)
ั

5. อต
ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่เพลง รู ปแบบ ริงโทน
ค่าลิขสิทธิเผยแพร่

ประเภท

ราย 6 เดือน

ราย 12 เดือน

1.

ตู ้ให ้บริการโหลดเพลงลงบนมือถือ (Kiosk)

12,000 บาท

18,000 บาท

2.

ร ้านให ้บริการโหลดเพลงบนมือถือ (Shop)

15,000 บาท

24,000 บาท

6. อต
ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่เพลง รู ปแบบ การแสดง และวงดนตรี
6.1

สําหร ับนักแสดงและวงดนตรี (ไม่มก
ี ารจําหน่ ายบัตร) งานร ับจ ้าง / งานแสดง / งานเลียงทัวไป

ยกเว ้น งานกิจกรรม (EVENT) หลักเกณฑ ์ : การจัดเก็บตามขนาดของค่าจ ้าง / งาน
ประเภท

เงือนไข
ค่าจ ้างไม่เกิน 10,000 บาท /ครงั

วงดนตรี
(อัตราเหมาจ่าย)
6.2

ค่าลิขสิทธิเผยแพร่
6,000 บาท ต่อปี

ค่าจ ้างไม่เกิน 30,000 บาท /ครงั
ค่าจ ้างเกิน

30,000 บาท / ครงั

12,000 บาท ต่อปี
0.5 % / ค่าจ ้าง / ต่อเพลง ต่อครงั ต่อปี

สําหร ับศิลปิ น นักร ้อง นักแสดง
ประเภท

ค่าลิขสิทธิเผยแพร่

ศิลปิ นในสังกัด

2.5% ของค่าตัว ต่อเพลง ต่อครงั
Size

นักร ้อง นักแสดง ศิลปิ นทีเป็ นทีรู ้จักในวงการ

ค่าตัวต่องาน

ค่าลิขสิทธิต่อปี

XL

 100 K

300,000 +

L

80 – 100 K

200,000 +

M

50 – 80 K

100,000 +

S

 50 K

50,000 +

นักร ้องผ่านเวทีประกวด

คิดค่าลิขสิทธิวันละ 20 บาท เหมาปี ละ 7,000 บาท ต่อเพลง

นักร ้องทัวไป

คิดค่าลิขสิทธิวันละ 10 บาท เหมาปี ละ 3,500 บาท ต่อเพลง

7. อต
ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่เพลง รู ปแบบ งาน EVENT และงานคอนเสิร ์ต สําหร ับศิลปิ นดารา
และนักแสดง
ประเภทธุรกิจ

เงือนไข

ค่าลิขสิทธิเผยแพร่

Event & Organizer

จํานวน 1 – 10 เพลง / ครงั

50,000/เพลง/ครงั

(ไม่ขายบัตร)

จํานวน 11 – 20 เพลง / ครงั

40,000/เพลง/ครงั

จํานวน 21 – 30 เพลง / ครงั

30,000/เพลง/ครงั

คอนเสิร ์ต จําหน่ ายบัตร

จํานวน 1 – 10 เพลง / ครงั

1.50 % /เพลง/รอบ 

จํานวน 11 – 20 เพลง / ครงั

1.00 % /เพลง/รอบ 

จํานวน 21 – 30 เพลง / ครงั

0.75 % /เพลง/รอบ 

อัตรา % เกิดจากรายได ้การขายบัตรทังหมดของการจัดงาน



8. อต
ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่เพลง รู ปแบบ BROADCAST
ขนาดของธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

SS

S

M

L

XL

200,000

1,200,000

2,000,000

4,000,000

7,000,000

3,000

4,000

15,000

30,000

60,000

วิทยุ

บนหน้าปัด หรือ ออนไลน์

วิทยุในร ้าน

ต่อสาขา

ทีว ี

( 20,000 บาท/ เพลง /ครงั )

900,000

1,700,000

8,000,000

15,000,000

28,000,000

อินเตอร ์เน็ ต

( 30% จากรายได ้ทีวี )

270,000

510,000

2,400,000

4,500,000

8,400,000

1. ในกรณี วท
ิ ยุในหน้าปัด หรือออนไลน์ ทีมีแอพพิเคชนบวกเพิ
ั
ม 30% จากราคาปกติ
2. ในกรณี TV Re-run คิด 10,000 บาท/เพลง/ครงั
3. ในกรณี นํารายการไปเผยแพร่ตา่ งประเทศคิดเพิม 50% ของราคาค่าลิขสิทธิเผยแพร่รป
ู แบบ TV
4. .ในกรณี นําภาพศิลปิ นหรือดาราไปใช ้เพือประกอบรายการ คิดเพิม 10,000 บาท ต่อรูป



9. อต
ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่เพลง รู ปแบบ สือออนไลน์
ขนาดของธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

SS

S

M

L

XL

สือออนไลน์

1,000,000

2,000,000

10,000,000

20,000,000

40,000,000

(20,000 บาท ต่อเพลง ต่อปี )

(50 เพลง)

(100 เพลง)

(500 เพลง)

(1,000 เพลง)

(2,000 เพลง)

10. อต
ั ราค่าลิขสิทธิเผยแพร่เพลง รู ปแบบ เพลงประกอบโฆษณา
ประเภทธุรกิจ

เงือนไข

ค่าลิขสิทธิเผยแพร่

ระยะเวลา

TVC

ต่อเพลง

500,000

ต่อปี

11. อต
ั ราค่าลิขสิทธิทําซําเพลง รู ปแบบ หนัง/ละคร
ประเภทธุรกิจ
MOVIE / DRAMA /
SERIES



เงือนไข

ค่าลิขสิทธิเผยแพร่

ระยะเวลา

Theme Soundtrack

ต่อเพลง

500,000

ต่อครงั

Ambient Background

ต่อเพลง

50,000

ต่อครงั

1. ในกรณี เข ้าเงือนไขการแลกภาพแลกเสียง อนุ ญาตให ้ใช ้เพลงฟรี เพือการเผยแพร่ ในช่องทางทีวี และ
แอปพลิเคชันของช่องเท่านัน
2. ในกรณี นําไปเผยแพร่ต่างประเทศ คิดค่าลิขสิทธิ เพิมอีก 50% ของราคาต่อเพลง

ติดต่อ–สอบถามชําระค่าลิขสิทธิเผยแพร่ได ้ที
CALL CENTER

: 0-2669-9000 ต่อ 8383 , 8384 , 8385

Web Site

: www.gmm-mpi.com

Line Official

: @gmm-mpi

วิธก
ี ารชําระเงิน

: ผ่านพนักงานขาย / ตัวแทนทัวประเทศ / Web Site / Line Official

. บริษัท ลิขสิ ทธิดนตรี (ประเทศไทย) จํากัด
งานดนตรี กรรมและงานสิ งบันทึกเสี ยง (เพลงสากล จํานวน , , เพลง และเพลงไทย
จํานวน , เพลง รวม , , เพลง) เลขที / ชัน อาคาร E โครงการ ทีซีกรี น ถ. พระราม 9
แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ - - โทรสาร - -

. บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จํากัด (องค์กรสิ งบันทึกเสียงเพือเผยแพร่ ต่อสาธารณชนและทําซําเพือเผยแพร่ ต่อสาธารณชน)
งานสิ งบันทึกเสี ยง (จํานวนเพลงสากลต่างประเทศ 1,094,815 เพลง และเพลงไทย , 2 เพลง
รวมจํานวน 1,102,787 เพลง)
เลขที / ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ 02-203-1002 โทรสาร 02-203-1010

. บริษัท ซี.เอ็ม.ซี. เอ็นเทอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด
งานสิ งบันทึกเสี ยง (จํานวน เพลง)
เลขที / ตรอกจันทร์ สะพาน ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ - โทรสาร - บริษัท ไม่ ได้ จัดส่ งข้ อมูลอัตราการจัดค่ าลิขสิ ทธิให้ กรมทรัพ ย์สินทางปัญญาเผยแพร่ ผู้ประกอบการสามารถติดต่ อ
สอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ ทบริ
ี ษัท ซี .เอ็ม.ซี . เอ็นเทอร์ เทนเม้ นท์ ฯ

15. บริษัท เอ็มพีซี มิวสิ ค จํากัด
งานดนตรี กรรมและงานสิ งบันทึกเสี ยง (เพลงสากล จํานวน ,787,847 เพลง และเพลงไทย
จํานวน ,

เพลง) เลขที

เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ

/ ชัน อาคารวานิช ถนน เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
โทรศัพท์ -

-

โทรสาร - -

16. บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิง จํากัด
งานดนตรี กรรมและงานสิ งบันทึกเสี ยง (จํานวน ,497 เพลง)
เลขที / ถนนลาดพร้าว-วังหิ น แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ - -

17. บริษัท เค.ที.พับลิชชิ ง จํากัด
งานดนตรี กรรมและงานสิ งบันทึกเสี ยง (จํานวน 8,800 เพลง)
/ ตรอกต้นโพธิ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ - - - โทรสาร 02-689-2887
อัต ราการจัด เก็บ ลิข สิท ธิ บริษัท เค.ที. พับ ลิช ชิง จํากัด

1.อัต ราการจัด เก็บ ลิข สิท ธิ ในสิท ธิเ ผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน

ประเภทธุร กิจ

3เดือ น

6 เดือ น

12 เดือ น

ตู้คาราโอเกะ / ตู้เพลง

1,500

2,850

5,400

ห้ องคาราโอเกะ / ห้ องโถง / ห้ อง VIP

1,800

3,420

6,480

กรณีม ีห้ อ งตังแต่ 7 ห้ อ งขึนไป รับ ส่ ว นลด 40%
ภัตตาคาร / ร้ านอาหาร

ขันตํา 5,000 บาท ขึนไป / ปี

2. อัต ราการจัด เก็บ ค่ าลิข สิท ธิ ทําซํางานดนตรีก รรมรู ป แบบมิด ีไฟล์

ประเภทธุร กิจ

3เดือ น

6 เดือ น

12 เดือ น

มิดไฟล์
ี ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คาราโอเกะ,ผ่านระบบโปรแกรมมิดีและ

1,200

2,200

4,000

โปรแกรมอืน ๆ ทีใช้ ร่วมกับมิดี
3. อัต ราการจัด เก็บ ค่ าลิข สิท ธิ ทําซําวีซ ด
ี ีล งฮาร์ ด ดิส ก์

จํานวน

3เดือ น

6 เดือ น

12 เดือ น

จํานวน 1 จอ

1,300

2,500

4,800

จํานวน 2-6 จอ

1,935

3,520

6,400

กรณีมี 7 ขึนไป จอละ

ติดต่อชําระค่าลิขสิทธิหรื อค่าตอบแทนได้ที บริ ษทั เค. ที. พับลิชชิง จํากัด

1,080

1. ชําระผ่านธนาคารในชือบัญชี

บริ ษทั เค. ที. พับลิชชิง จํากัด

-ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) /สาขาคลองสาน /บัญชีกระแสรายวัน

เลขที 151-3-09694-9
-ธนาคารกสิ กรไทย / สาขาสี แยกสะพานกรุ งเทพ /บัญชีกระแสรายวัน

เลขที

060-8-92766-2

- ธนาคารกสิ กรไทย / สาขาสี แยกสะพานกรุ งเทพ / บัญชีออมทรัพย์

เลขที 060-8-92981-9
อีเมล์บริ ษทั Kt_publishing@hotmail.com
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี
0 – 1055 – 54027 – 35 - 0
FAX :02-6892887 โทร 02-689-2884-6

18. บริษัท มิวสิ ค เอ็นจอย จํากัด

งานดนตรี กรรมและงานสิ งบันทึกเสี ยง (จํานวน 3,0 เพลง)
เลขที

/ ซอยเสรี ไทย ชอย ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุ งเทพ

โทรศัพท์ อัต ราการจัด เก็บ ค่ าลิข สิท ธิเพลง

.ประเภทลิขสิทธิเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
ประเภทธุร กิจ ทีใช้ งานลิข สิท ธิ

อัต ราการจัด เก็บ
เดือ น

เดือ น

เดือ น

3420

6480

เดือ น

ตู้ห ยอดเหรีย ญ บูธ หยอดเหรีย ญ(ต่ อ ตู้ )
ห้ อ งคาราโอเกะvip ต่ อ ห้ อ ง ห้ อ งโถง

1800

ร้ านอาหาร สวนอาหาร ร้ านกาแฟ ฯลฯ

3000

โรงแรม ผับ บาร์ ดนตรีส ด งานแสดงสิน ค้ า ฯลฯ
อิน เตอร์ เ น็ต แอพพลิเ คชัน โซเซีย ลเน็ต เวิค ร์

6000
%

จากรายได้ ท วไป
ั

.ประเภทลิข สิท ธิเผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน
ประเภทธุร กิจ ทีใช้ งานลิข สิท ธิ

อัต ราการจัด เก็บ
เดือ น

เดือ น

เดือ น

ระบบมิด ไฟล์
ี ผ่ านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค าราโอเกะ

1000

2000

4000

ระบบฮาดดิส ก์ จอ

1000

2000

4000

ระบบฮาดดิส ก์ - จอ

2000

3500

6000

ระบบฮาดดิส ก์ - จอ

2500

4500

8000

อิน เตอร์ เ น็ต แอพพลิเ คชัน โซเซีย ลเน็ต เวิค ร์

วิธ ีก ารชําระค่ าลิข สิท ธิ

20000

.ชําระผ่ านตัวแทนบริษัท
.ชําระโดยตรงกับ ทางบริษัท ผ่ านธนาคารกสิก รไทย สาขา บางพลัด ออมทรัพ ย์ เ ลขที

--

รายชือตัวแทน
ภาคเหนือ

คุณ มงคล พึงสุธ า โทร

ภาคอิส าน

คุณ ปราจิณ วุฒวิ ัฒนชัย โทร

ภาคตะวัน ออก

คุณ ชัยยศ โทร

-

-

-

-

-

ภาคกลาง
ภาคใต้

คุณ ทรงพล อมรามร โทร

-

-

กรุงเทพฯ- ปริม ลฑล

คุณ ไสว เงิน สยาม โทร

-

-

เมือชําระค่ าลิข สิท ธิเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส่ งหลัก ญานการชําระเงิน มาที
Email: musicinjoy2020@gmail.com
Line Id : musicinjoy2020
พร้ อ มชือทีอยู่ท ีต้ อ งการให้ จ ัด ส่ งเอกสารการใช้ งานลิข สิท ธิของบริษัท ไปให้
ติด ต่ อ – สอบถามข้ อ มูล การชําระลิข สิท ธิได้ ท ี
กรมทรัพ ย์ ส ิน ทางปั ญญา คุณ ปรเมศวร์ ศิร กรโสภณ

19. บริษัท ลิขสิ ทธิเพลงดี จํากัด

-

- สายด่ ว น

www.ipthailand.org

-

งานดนตรี กรรมและสิ งบันทึกเสี ยงจํานวน เพลง
เลขที ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ
โทรศัพท์ - -

20. บริษัท ดีเอ็มซี

จํากัด

งานดนตรี กรรมและสิ งบันทึกเสี ยงจํานวน
เลขที
โทรศัพท์

/

ซ. พัฒนาการ
-

-

เพลง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ

