อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงประจาปี 2564
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 1 กรกฎาคม 2565
(ปรับปรุง 5 เมษายน 2565)
1. บริษัท โฟร์เอส (ไทยแลนด์) จากัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 420 เพลง)
เลขที่ 69/235 หมู่ 12 ซอยพิมาน 15 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 02-888-1245 , 02-888-1595 โทรสาร 02-888-0959

2. ห้างหุ้นส่วนจากัด พิริยะ มิวสิคซาวด์ สตูดิโอ
งานดนตรีกรรมและและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 128 เพลง)
เลขที่ 58/72 หมู่ที่ 4 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทร 043-274029 มือถือ 081-5445351 แฟกซ์ 043-338541

ห้างหุ้นส่วนจากัด พิริยะ มิวสิคซาวด์ สตูดิโอ
58/72 หมู่ท4ี่ ถนนชาตะผดุง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40000
โทร 043-274029 มือถือ 081-5445351 แฟกซ์ 043-338541
1. ประเภทสิทธิ์เผยแพร่และทาซา คาราโอเกะ
เผยแพร่
รายการ

ราย 12
เดือน

ราย 3 เดือน

ราย 6 เดือน

ตู้หยอดเหรียญ (ต่อตู้)

870

1,740

3,480

ห้อง วีไอพี (ต่อห้อง)

1,470

2,940

5,880

ห้องโถง(Control Room)

1,470

2,940

5,880

ร้านอาหาร แสดงสด

5,000

ซีแควนเซอร์

5,000
ทาซา

รายการ

ราย 12
เดือน

ราย 3 เดือน

ราย 6 เดือน

ระบบมิดี้ไฟล์(คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ)

900

1,800

3,600

ระบบฮาร์ดดิสก์ 1 จอ

1,050

2,100

4,200

2.วิธีการ/ขันตอนการชาระค่าลิขสิทธิ์
- ชาระโดยตรงได้ที่ หจก.พิริยะ มิวสิคซาวด์ สตูดิโอ เลขที่ 58/72 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 40000
- ชาระกับตัวแทนจัดเก็บลิขสิทธิ์ของบริษัทฯในแต่ละจังหวัด
- เมือ่ชาระเงินเรียบร้อย ส่งแฟ็กซ์ สาเนาใบโอนเงินมายัง หจก.ฯ หมายเลข FAX 043-338541 พร้อมกรอบ
รายละเอียด
ชื่อบบุคคล (เจ้าของร้านหรือผู้ดูแล),ชื่อร้าน,ที่อยู่ร้าน และที่อยู่ที่ต้องการให้ หจก.ฯจัดส่งเอกสารไปให้ลงใน
ที่ว่าง ในสาเนา
- ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์ 043-338541 ,081-5445351 ฝ่ายบัญชี(เวลาทาการ
09.00-18.00น.)
ชื่อบัญชีธนาคารเพื่อจ่ายชาระค่าลิขสิทธิ์ ห้างหุ้นส่วนจากัด พิริยะ มิวสิคซาวด์ สตูดิโอ
ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

ธ.กสิกรไทย

ถนนศรีจันทร์

ออมทรัพย์

ธ.กรุงไทย

ศรีจันทร์

ออมทรัพย์

ธ.กรุงเทพ

ถนนหน้าเมือง

ออมทรัพย์

ธ.กสิกรไทย

ถนนกสิกรทุ่งสร้าง
ขอนแก่น

ออมทรัพย์

ธ.กรุงไทย

เซ็นทรัลพลาซ่า
ขอนแก่น

ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี
ร้านพิริยะ มิวสิค
ซาวด์ สตูดิโอ
หจก.พิริยะ มิวสิค
ซาวด์ สตูดิโอ
นายพิริยะ แก้ว
ปัญญา

เลขที่บัญชี
428-216092-2
437-058871-5
521061206-4
020-1พี อาร์วาย เรคคอร์ด 84329-4
โดย นายธนพัฒน์
แก้วปัญญา
นายธนพัฒน์ แก้ว
984-0ปัญญา
86877-3

3. บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 24,067 เพลง)
เลขที่ 276/6 ถ. อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-891-2400-1 โทรสาร 02-891-2402

4. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 17,623 เพลง)
เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 3 ถ. ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-037-8585
1

2

อัตราค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร่ รูปแบบ Karaoke
ประเภทธุรกิจ
- ตู้เพลง Karaoke หยอดเหรียญ
- ตู้เพลงในห้อง vip Karaoke (Jukebox room)
- บูธ karaoke
- ห้องโถง , ห้อง vip Karaoke (ส่วนตัว)

อัตราค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร่ รุปแบบงานดนตรีกรรม

3 เดือน
3,000
6,000
6,000
8,000

ค่าลิขสิทธิ์/หน่วย
6 เดือน
5,000
9,000
9,000
12,000

12 เดือน
9,000
13,000
13,000
18,000

หน่วย/ระยะเวลา
ต่อปี

จานวนเงิน

ต่อสถานที่
ต่อจุดให้บริการ

10,000 - 80,000
10,000 - 80,000

ต่อสาขา
ต่อจุดให้บริการ

10,000-200,000
10,000-200,000

- สวนสนุก,สวนสัตว์ (ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่)

ต่อสถานที่

150,000

- ธุรกิจแฟรนไชส์ ขนาดเล็ก

ต่อสาขา

5,000 -10,000

ต่อสายการบิน

5,000,000

ต่อสาขา

10,000

ประเภทธุรกิจ
- ร้านอาหาร, สวนอาหาร, ภัตตาคาร, ศูนย์อาหาร, คาเฟ่, ผับ
Pub & Restaurant, นวด&สปา, เลาจน์, โรงเบียร์ , โบว์ลิ่ง,
คอฟฟี่ช็อป, ศูนย์ออกกาลังกาย, ห้องจัดเลีย้ งในโรงแรม รถแห่ ฯลฯ
*** กรณีใช้เสียงตามสาย Audio
*** กรณีแสดงดนตรี
การอนุญาตให้ใช้สิทธิการแสดงดนตรีเป็นการอนุญาตที่
-ไม่รวมถึงสิทธิในการไลฟ์สดการแสดงดนตรีของผูข้ ออนุญาตทุกช่องทาง
-ไม่รวมถึงการนาไปใช้ในลักษณะการจัดเป็นกิจกรรมในรูปแบบ Event concert
*** กรณีรถแห่ จัดเก็บต่อคัน/ปี
- มินมิ าร์ท , ร้านสะดวกซื้อ , ตลาดนัด, ลานเบียร์ , ห้างสรรพสินค้า
*** กรณีใช้เสียงตามสาย Audio
*** กรณีแสดงดนตรี
การอนุญาตให้ใช้สิทธิการแสดงดนตรีเป็นการอนุญาตที่
-ไม่รวมถึงสิทธิในการไลฟ์สดการแสดงดนตรีของผูข้ ออนุญาตทุกช่องทาง
-ไม่รวมถึงการนาไปใช้ในลักษณะการจัดเป็นกิจกรรมในรูปแบบ Event concert

- สายการบิน
- สถานที่จาหน่ายเครือ่ งใช้ไฟฟ้า,เครื่องคอมพิวเตอร์,ฮาร์ดแวร์
เครือ่ งเขียน ฯลฯ

3

4

5

6

อัตราค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร่ รูปแบบ Broadcast
ประเภทธุรกิจ
- วิทยุกระจายเสียง

หน่วย/ระยะเวลา

จานวนเงิน

เหมาจ่าย/ปี

5,000,000

- สถานีโทรทัศน์ ระบบดิจิตอล
เงื่อนไข ไม่รวมถึงการนาเพลงไปเพื่อประกอบละคร, เพื่อ
ประกอบโฆษณาสินค้าและบริการ,เพื่อประกอบการแสดง
คอนเสิร์ต,เพื่อนาไปรีรนั ในช่องรายการอืน่ และเพื่อบันทึก
รายการลงในสิ่งบันทึกเสียง หรือโสตทัศนวัสดุ

ต่อสถานี/ปี

10,000,000

- สาหรับประกอบในรายการ หรือรายการประกวดร้องเพลง

ต่อเพลง/ครั้ง

100,000

- สาหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

ต่อรายการ/ปี

2,000,000

หน่วย/ระยะเวลา
ต่อปี

จานวนเงิน

สถานี /ปี

3,500,000

- ช่องวาไรตี้ ที่มกี ารจัดรายการเพลงเกิน 60% ต่อวัน

สถานี/ปี

2,000,000

- รายการเพลง 1-2 ชั่วโมง / วัน

สถานี/ปี

600,000

อัตราค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร่ รูปแบบ Event
ประเภทธุรกิจ
- การจัดนิทรรศการ,การจัดเทศกาล,การจัดมหกรรมต่างๆ
ที่มกี ารใช้เสียงตามสาย Audio
ทีม่ ีการแสดงดนตรี โดยนักร้องหรือวงดนตรีทวั่ ไป
ทีม่ ีการแสดงดนตรี โดยศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง

หน่วย/ระยะเวลา

จานวนเงิน

ต่องาน
ต่อเพลง/ต่องาน
ต่อเพลง/ต่องาน

50,000-300,000
10,000-50,000
30,000-100,000

อัตราค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร่ รูปแบบ การแสดงConcert
ประเภทธุรกิจ
- Concert ที่มกี ารจาหน่ายบัตรเข้าชม / Free Concort
เงื่อนไข ไม่อนุญาตให้มกี ารบันทึกภาพ และ/หรือ เสียงเพือ่ ทาซ้า
ดัดแปลง จาหน่าย จ่ายแจก หรือนาออกเผยแพร่ทางสือ่ ออนไลน์ใน
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือการ
กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ หากาไร
- การประกวดร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆ
เงื่อนไข (ไม่ใช่รายการทางโทรทัศน์/สือ่ ออนไลน์) ที่ไม่มกี ารบันทึก
ภาพ และ/หรือเสียง เพือ่ ทาซ้าดัดแปลง ขาย จ่ายแจกหรือเผยแพร่
ทางสื่อออนไลน์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ หรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหากาไร

หน่วย/ระยะเวลา

จานวนเงิน

อัตราค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร่ รูปแบบ กิจการโทรทัศน์แบบ
ตอบรับเป็นสมาชิก (Cable TV)และระบบดาวเทียม
ประเภทธุรกิจ
- ช่องเพลง 24 ชัว่ โมง

ต่อเพลง/รอบการแสดง

ต่อเพลง/ต่อครั้ง

100,000-200,000

10,000

7

8

9

อัตราค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร่สาหรับ ศิลปิน นักร้อง ที่เป็นที่รู้จักในวงการ
ประเภทธุรกิจ
- การแสดงดนตรีโดย ศิลปินนักร้อง
สาหรับงานจ้างงานเลี้ยงทั่วไป ไม่รวมถึง Event

หน่วย/ระยะเวลา

จานวนเงิน

ต่อปี

50,000-300,000

อัตราค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร่ รูปแบบ การประกอบภาพยนตร์
ประเภทธุรกิจ
- สาหรับประกอบ Movie , series , ละคร , ละครเวที

หน่วย/ระยะเวลา

จานวนเงิน

ต่อเพลง

100,000-500,000

อัตราค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร่รูปแบบ เพลงประกอบโฆษณา
ประเภทธุรกิจ
- เพลงประกอบงานโฆษณา

หน่วย/ระยะเวลา

จานวนเงิน

ต่อเพลง

300,000-800,000

หน่วย/ระยะเวลา

จานวนเงิน

10 อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทธุรกิจ
- หนังสือเพลง สือ่ สิ่งพิมพ์ต่างๆ จัดเก็บต่อหัว

11 อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ รูปแบบการผ่านสื่อออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
- สาหรับบุคคลธรรมดา
- สาหรับนิติบุคคล , สถานประกอบการ
***เฉพาะการใช้สทิ ธิภายในประเทศ /คานวนเป็นเงินบาท

ต่อการจัดพิพม์ 1 ครั้ง

หน่วย/ระยะเวลา
ต่อเพลง
ต่อเพลง

10,00030,000

จานวนเงิน
5,000-100,000
50,000-300,000

5. บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (เพลงไทยและเพลงสากลจานวน 1,731 เพลง)
เลขที่ 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-013-9700 โทรสาร 02-013-9700 สายด่วน 080-807-4334 , 092-001-8783
งานทีจ่ ัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ - บริ ษทั ค่ายเพลง ครู เพลง ผู้ประพันธ์ เพลง ผู้เรี ยบเรี ยง งานดนตรี กรรม (คาร้ อง-ทานอง) งานโสตทัศนวัสดุ และสิง่ บันทึกเสียง ฯลฯ

Plan A Karaoke ประเภทคาราโอเกะ
อัตราค่ าลิขสิทธิ์เผยแพร่ ต่อสาธารณชนประเภทคาราโอเกะ
อัตราค่ าการจัดเก็บลิขสิทธิ์
ประเภทธุรกิจที่ใช้ งานลิขสิทธิ์

ต่อเดือน

3 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

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

อัตราค่ าลิขสิทธิ์ทาซา้ /ดัดแปลงประเภทคาราโอเกะ
อัตราค่ าการจัดเก็บลิขสิทธิ์
ประเภทการใช้ งาน

ต่อเดือน

3 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

บาท

บาท

บาท

บาท

มีดฟาย
ี ้ (MIDI FILES) ผ่ านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คาราโอเกะ

300

900

1,800

3,600

ฮาร์ ดดิสก์ ต่อเครื่อง/ระบบ (1-10 ห้ อง)

350

1,050

2,100

4,200

อัตราค่ าลิขสิทธิ์เผยแพร่ ต่อสาธารณชน รวมค่ าลิขสิทธิ์ทาซา้ /ดัดแปลง ประเภทคาราโอเกะ ในระบบฮาร์ ดิสถ์
อัตราค่ าการจัดเก็บลิขสิทธิ์
ประเภทธุรกิจที่ใช้ งานลิขสิทธิ์

ต่อเดือน

3 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

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 การขออนุ ญาตใช้ สิทธิ์เผยแพร่ ต่ อสาธารณชนประเภทคาราโอเกะ (Karaoke)
ผู้ประกอบการต้ องชาระทัง้ ส่ วนลิขสิทธิ์เผยแพร่ ต่ อสาธารณชน และส่ วนลิขสิทธิ์ทาซา้ /ดัดแปลงให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
ผู้ประกอบการสามารถชาระเงินผ่ าน ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาถนนศรี นคริ นทร์ - กรุ งเทพกรี ฑา
บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 307-1-35878-4 ชื่อบัญชี " บริ ษัท สไมล์ มิ วสิค ไลเซนซิ่ง จากัด "
สอบถามข้ อมู ลเพิ่มเติมได้ ท่ ี " บริ ษัท สไมล์ มิ วสิค ไลเซนซิ่ง จากัด "
เลขที่ 578/4 ซอยพหลโยธิ น 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร 10220
หรื อสานั กงานตัวแทน บริ ษัท สไมล์ มิ วสิค ไลเซนซิ่ง จากัด
เลขที่ 34 ซอยรามคาแหง 60 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-013-9700 แฟ็ กซ์ 02-013-9700 สายด่ วน 080-807-4334, 092-001-8783

Plan B Audio ประเภทออดิโอ ใช้งานผ่านสิ่งบันทึกเสียง หรือกับเครื่องเล่นอื่นๆ (CD/Mp3/Mp4/Network System)
อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมค่าลิขสิทธิ์ทาซ้า/ดัดแปลง ประเภทออดิโอ ในระบบฮาร์ดิสถ์
ประเภทธุรกิจที่ใช้ งานลิขสิทธิ์

อัตราค่ าการจัดเก็บลิขสิทธิ์
ค่ าลิขสิทธิ์เผยแพร่
ค่ าลิขสิทธิ์ทาซา้
6 เดือน

12 เดือน

12 เดือน

บาท

บาท

บาท

นักดนตรี แสดงสด (Live Show)

2,500

5,000

2,600

การใช้ กับเครื่ องเล่ นอื่ น ๆ (เช่ น เทป/ซีดี) (Tape/CD/Mp3/Mp4/Network Systemฯ)

2,000

4,000

2,600

เคเบิล้ ทีวี (Cable TV) (ต่ อสถานี)

2,500

5,000

2,600

สถานประกอบการสายการบิน (Airline) (1-100 เที่ยว ต่ อสายการบิน)

7,500

15,000

2,600

โรงแรม / โรงพยาบาล (Hotel / Hospital) (ต่ อสาขา)

2,500

5,000

2,600

ห้างสรรพสินค้ า / ศูนย์ การค้ า / ซุปเปอร์ มาเก็ต (Community Mall / Supermarket) (ต่ อสาขา)
2,500

5,000

2,600

โรงภาพยนต์ (Cineplex) (ต่ อสาขา)

2,500

5,000

2,000

บาร์ / ผับ / เล้ าจน์ / ดิสโก้ เธค (Bar / Pub / Lounge / Discotheque) (ต่ อสาขา)

2,500

5,000

2,000

ร้ านอาหาร / ภัตตาคาร (Chain Restaurant) (ต่ อสาขา)

2,500

5,000

2,600

ศูนย์ สุขภาพ / สปา (Fitness Center / Spa) (ต่ อสาขา)

2,500

5,000

2,600

สนามไดร์ ฟกอล์ ฟ / สนามแข่ งรถ / สระว่ ายนา้ / ร้ านเสริ มสวย

2,500

5,000

2,600

โบว์ ล่ ิ ง / สนุกเกอร์ / ลานสเก็ต (Bowling / Snooker / Skate)

2,500

5,000

2,600

มินมิ าร์ ท / ร้ านสะดวกซือ้ / ร้ านกาแฟ (Mini Mart / Coffee Shop) (ต่ อสาขา)

2,500

5,000

2,600

ธนาคาร (Bank) / ปั๊ มนา้ มัน (Gas Station) (ต่ อสาขา)

2,500

5,000

2,600

สื่ อมอนิเตอร์ (TV Wall) (ต่ อจอ)

2,500

5,000

2,600

งานนิทรรศการ / งานแสดงสินค้ า / แสดงแฟชั่น (Event) (ต่ อสาขา)

2,500

5,000

2,600

ศูนย์ ประชุม (Convention Center) (ต่ อห้อง)

2,500

5,000

2,600

ศูนย์ จาหน่ ายเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า / เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Electronic Store / Computer Shop)

2,500

5,000

2,600

วิทยุกระจายเสียง (Radio Broadcast) (ต่ อสถานี)

1,200

2,400

2,600

โทรศัพท์ (Music On Hold) (ต่ อตู้สาขา)

2,500

5,000

2,600

หมายเหตุ การขออนุ ญาตใช้ สิทธิ์เผยแพร่ ต่ อสาธารณชนประเภทออดิโอ (AUDIO)
ผู้ประกอบการต้ องชาระทัง้ ส่ วนลิขสิทธิ์เผยแพร่ ต่ อสาธารณชน และส่ วนลิขสิทธิ์ทาซา้ /ดัดแปลงให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง
ผู้ประกอบการสามารถชาระเงินผ่ าน ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาถนนศรี นคริ นทร์ -กรุ งเทพกรี ฑา
บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 307-1-35878-4 ชื่อบัญชี " บริ ษัท สไมล์ มิ วสิค ไลเซนซิ่ง จากัด "
สอบถามข้ อมู ลเพิ่มเติมได้ ท่ ี " บริ ษัท สไมล์ มิ วสิค ไลเซนซิ่ง จากัด "
เลขที่ 578/4 ซอยพหลโยธิ น 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร 10220
หรื อสานั กงานตัวแทน บริ ษัท สไมล์ มิ วสิค ไลเซนซิ่ง จากัด
เลขที่ 34 ซอยรามคาแหง 60 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-013-9700 แฟ็ กซ์ 02-013-9700 สายด่ วน 080-807-4334, 092-001-8783

โครงการช่วยเหลือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ปี 2563
บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จากัด
อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
งานดนตรีกรรม / งานโสตทัศนวัสดุ / เผยแพร่ต่อสาธารณชน / ทาซา ดัดแปลง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อัตราค่าการจัดเก็บลิขสิทธิ์
ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์
ตู้เพลง (JUKE BOX)
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ
บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ
ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์
ห้องโถง หรือ ห้องวีไอพี คาราโอเกะ (CONTROL ROOM & V.I.P.)
อัตราชาระตามระยะเวลา 12 เดือน
อัตราชาระตามระยะเวลา 6 เดือน
อัตราชาระตามระยะเวลา 3 เดือน
สถานประกอบการ/สถานบันเทิง/ผับ/บาร์
(ที่จาหน่ายเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์)
สถานประกอบการ/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ (AUDIO)
(ที่ไม่มีการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

3 เดือน
บาท
375
625
625

6 เดือน
บาท
750
1,250
1,250

12 เดือน
บาท
1,500
2,500
2,500

อัตราค่าลิขสิทธิ์

หน่วย

5,000
2,500
1,250
5,000

บาท/จอ/ห้อง
บาท/จอ/ห้อง
บาท/จอ/ห้อง
บาท/สถานที่//ปี

3,000

บาท/สถานที่/ปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
"บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จากัด" (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 02-013-9700 แฟ็กซ์ 02-013-9700 สายด่วน 080-807-4334, 092-001-8783
ผู้ประกอบการสามารถชาระเงินผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 307-1-35878-4 ชื่อบัญชี " บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จากัด "

6. บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูชั่น จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 3,174 เพลง)
เลขที่ 125 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-8252524 โทรสาร 02-8252509
สายด่วน 097-0796116 098-2695782
งานดนตรี กรรม / งานโสตทัศนวัสดุ / เผยแพร่ ต่ อสาธารณชน / ระบบดิจิตอลทุกประเภท (ยังไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม )
อัตราค่ าลิขสิทธิ์

หน่ วย

อัตราชาระตามระยะเวลา 12 เดือน

10,000

บาท/จอ/ห้ อง

อัตราชาระตามระยะเวลา 6 เดือน

5,000

บาท/จอ/ห้ อง

อัตราชาระตามระยะเวลา 3 เดือน

2,500

บาท/จอ/ห้ อง

สถานประกอบการ/สถานบันเทิง/ร้ านอาหาร/ผับ/บาร์ /เลาจน์ /ดิสโก้ เธค

10,000

บาท/สถานที่//ปี

10,000

บาท/สถานที่/ปี

อัตราชาระขั ้นต่า เป็ นรายเดือน

5,000

บาท/สถานที่/เดือน

ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ

5,000

บาท/ยานพาหนะ/ปี

สนามไดรฟ์ กอล์ ฟ/ร้ านสนุ กเกอร์ ,พูล

5,000

บาท/แห่ ง/ปี

ลานสเก็ต/ลานสเก็ตนาแข็ง/โบว์ ล่ งิ /สนามแข่ งรถ

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

สถานฝึ กซ้ อมดนตรี/สอนดนตรี /ร้ องเพลง/เต้ นรา

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

ศูนย์ สุขภาพ/คลีนิคศัลยกรรม/ฟิ ตเนส/สปา/สระว่ ายนา้

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

ร้ านเสริ มสวย/ร้ านทาผม/ร้ านสักลาย

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

สวนสนุ ก/สวนนา้

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

โทรศัพท์ สานั กงาน (เสียงรอสาย)

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

ขนาดความสูงจอภาพ เกินกว่า 301 ขึ ้นไป

10,000

บาท/จอ/ปี

ขนาดความสูงจอภาพ ไม่เกิน 300 เซนติเมตร

7,500

บาท/จอ/ปี

ขนาดความสูงจอภาพ ไม่เกิน 200 เซนติเมตร

5,000

บาท/จอ/ปี

ประเภท
คาราโอเกะ/มิ วสิควีดโี อ/ตู้เพลง/ตู้คาราโอเกะ

(ที่จาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ )
สถานประกอบการ/ร้ านอาหาร/ร้ านกาแฟ/เบเกอรี่ /ร้ านไอศครี ม
(ที่ไม่มีการจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ )
ลานเบียร์ /จุ ดแสดงสินค้ า/จุ ดจาหน่ ายเครื่ องดื่ม /งานอีเว้ นท์

(รถบัส/รถนาเที่ยว/เรื อโดยสาร/รถประจาทาง/รถไฟ/รถไฟฟ้า )

สื่อมอนิ เตอร์ TV SCREEN (ไม่ รวมโฆษณา)

ห้ างสรรพสินค้ า /ร้ านค้ าปลีก/ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
พื ้นที่ 25,001 ตารางเมตร ขึ ้นไป

40,000

บาท/แห่ ง/ปี

พื ้นที่ 5,001-25,000 ตารางเมตร

30,000

บาท/แห่ ง/ปี

พื ้นที่ 1,001-5,000 ตารางเมตร

20,000

บาท/แห่ ง/ปี

พื ้นที่ ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

จานวนห้ องพักเกินกว่า 50 ห้ อง ขึ ้นไป (เฉพาะส่วนห้ องพัก)

20,000

บาท/แห่ ง/ปี

จานวนห้ องพักไม่เกิน 50 ห้ อง (เฉพาะส่วนห้ องพัก)

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

งานแสดงดนตรี สด/คอนเสิร์ต/ละครเวที/ละครเพลง/มินิคอนเสิร์ต

10,000

บาท/เพลง/รอบ/วัน/สถานที่

เพลงประกอบภาพยนตร์

30,000

บาท/เพลง/เรื่อง

เพลงเปิ ดในโรงภาพยนตร์

5,000

บาท/โรง/ปี

สายการบิน

100

บาท/เที่บวบิน/ปี

สถานีวิทยุ

10,000

บาท/สถานี/ปี

สถานีโทรทัศน์

20,000

บาท/เพลง/รายการ

ธุ รกิจ เว็บไซต์ / แอพพิเคชั่น / สตรี มมิ่ง (ใช้ งานในทุกรู ปแบบ)

ร้ อยละ 15 ของรายได้

ต่อปี

ร้ อยละ 15 ของรายได้

ต่อปี

โรงแรม

โรงภาพยนตร์

เช่น คลิปเพลง มิวสิควีดีโอ วีดีโอเนื ้อพลง คาราโอเกะ ช่องวิทยุ สถานีออนไลน์
ธุ รกิจออนไลน์ ประเภทอื่นๆ (ใช้ งานในทุกรู ปแบบ)
หมายเหตุ
(1) อัตราข้ างต้ นยังไม่รวมการขออนุญาตถ่ายทอดสดทุกประเภท Live Streaming ทุกช่องทาง และ/หรื อ สิทธิ ในการบันทึกและเผยแพร่การแสดง
(เสียง และ/หรื อ ภาพ) ซึง่ จะต้ องทาการขออนุญาตต่างหาก
(2) การทาซ ้า ดัดแปลง และ/หรื อ เผยแพร่ในลักษณะอืน่ ใดนอกเหนือจากประเภทการจัดเก็บที่ระบุไว้ ข้างต้ น ต้ องขออนุญาตทุกกรณี
(3) ติดต่อสอบถาม และชาระค่าลิขสิทธิ์ ได้ ที่
"บริ ษัท ดิจิตอล วัน โซลูชนั่ จากัด" เลขที่ 125 ซอยสุขมุ วิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (สานักงานใหญ่ )
ที่ทาการ เลขที่ 46 ซอยริ มคลองสามเสน ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-825-2524 / โทรสาร 02-825-2509 สายด่วน 097-079-6116 / 098-269-5782
(4) ช่องทางการชาระเงิน
ชือ่ บัญชี " บริ ษัท ดิจิตอล วัน โซลูชนั่ จากัด "
ธนาคารยูโอบี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาสุขมุ วิท 4
เลขที่บญ
ั ชี 795-164024-0
(5) สาหรับสถานประกอบการ ติดต่อสอบถามสานักงานตัวแทนฝ่ ายลิขสิทธิ์ ได้ ที่
"บริ ษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง่ จากัด" เลขที่ 578/4 ซอยพหลโยธิ น 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 (สานักงานใหญ่ )
หรื อสานักงานตัวแทน เลขที่ 34 ซอยรามคาแหง 60 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-013-9700 แฟ็ กซ์ 02-013-9700 สายด่วน 080-807-4334, 092-001-8783

โครงการช่วยเหลือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ปี 2563
บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูชั่น จากัด
อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
งานดนตรีกรรม / งานโสตทัศนวัสดุ / เผยแพร่ต่อสาธารณชน / ทาซา ดัดแปลง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อัตราค่าการจัดเก็บลิขสิทธิ์
ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์
ตู้เพลง (JUKE BOX)
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ
บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ
ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์
ห้องโถง หรือ ห้องวีไอพี คาราโอเกะ (CONTROL ROOM & V.I.P.)
อัตราชาระตามระยะเวลา 12 เดือน
อัตราชาระตามระยะเวลา 6 เดือน
อัตราชาระตามระยะเวลา 3 เดือน
สถานประกอบการ/สถานบันเทิง/ผับ/บาร์ (Audio)
(ที่จาหน่ายเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์)
สถานประกอบการ/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ (Audio)
(ที่ไม่มีการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

3 เดือน
บาท
375
625
625

6 เดือน
บาท
750
1,250
1,250

12 เดือน
บาท
1,500
2,500
2,500

อัตราค่าลิขสิทธิ์

หน่วย

5,000
2,500
1,250
5,000

บาท/จอ/ห้อง
บาท/จอ/ห้อง
บาท/จอ/ห้อง
บาท/สถานที่//ปี

3,000

บาท/สถานที่/ปี

สาหรับธุรกิจสถานประกอบการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
" บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูชั่น จากัด " (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 125 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทาการ เลขที่ 46 ซอยริมคลองสามเสน ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-825-2524 โทรสาร 02-825-2509 สายด่วน 097-079-6116 / 098-269-5782
หรือติดต่อ สานักงานตัวแทนฝ่ายลิขสิทธิ์ " บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จากัด " (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 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 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด
งานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 5,993 เพลง)
เลขที่ 1 อาคารมนต์พิชิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-294-2222 ต่อ 5012 โทรสาร 02-293-0100
อัตราค่าเผยแพร่ และ ทาซ้าฮาร์ดดิสก์ คาราโอเกะ
รำคำจ ัดเก็บค่ำลิขสิทธิค
์ ำรำโอเกะ
ลำด ับ
ที่

รำยกำร

ห้อ งโถงและวีไอพี /เดือน / ปี
3

6

12

1

ห้อ งคำรำโอเกะ + ทำซำ้ 1 ห้อ ง

3,300

5,940

10,560

2

ห้อ งคำรำโอเกะ + ทำซำ้ 2 ห้อ ง

5,610

10,098

17,952

3

ห้อ งคำรำโอเกะ + ทำซำ้ 3 ห้อ ง

7,920

14,256

25,344

4

ห้อ งคำรำโอเกะ + ทำซำ้ 4 ห้อ ง

9,900

17,820

31,680

5

ห้อ งคำรำโอเกะ + ทำซำ้ 5 ห้อ ง

11,550

20,790

36,960

6

ห้อ งคำรำโอเกะ + ทำซำ้ 6 ห้อ ง

12,870

23,166

41,184

7

ห้อ งคำรำโอเกะ + ทำซำ้ 7 ห้อ ง

13,860

24,948

44,352

้ วงเวลำ 3 เดือน )
้ ไปคิด เพิม
ห้8องคำรำโอเกะ + ทำซำ้ ห้องที่ 8 ขึน
่ อีกห้องละ 600 บำท ต่อ ห้อง ต่อเดือน ( ซือช่
้ วงเวลำ 6 เดือน )
้ ไปคิด เพิม
ห้9องคำรำโอเกะ + ทำซำ้ ห้องที่ 8 ขึน
่ อีกห้องละ 550 บำท ต่อ ห้อง ต่อเดือน ( ซือช่
้ วงเวลำ 12 เดือน )
้ ไปคิด เพิม
ห้10
องคำรำโอเกะ + ทำซำ้ ห้องที่ 8 ขึน
่ อีกห้องละ 500 บำท ต่อ ห้อง ต่อเดือน ( ซือช่

ลำด ับ
ที่
1

รำยกำร
ตูห
้ ยอดเหรีญ + ทำซำ้ 1 ตู ้

ห้อ งโถงและวีไอพี /เดือน / ปี
3

6

1,050

12

1,890

3,360

อ ัตรำค่ำเผยแพร่ MIDI คำรำโอเกะ
รำคำจ ัดเก็บค่ำลิขสิทธิค
์ ำรำโอเกะ แบบ MIDI
ลำด ับ
ที่

1
2

รำยกำร

ตูแ
้ ละห้อ งโถง /เดือน / ปี
1

6

12

ตูห
้ ยอดเหรีญ + ทำซำ้ 1 ตู ้

120

700

1,200

ห้อ งโถง+ทำซำ้ 1 ห้อ ง

200

1,100

2,000

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บค่าตอบแทนในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์
ผู้ประกอบการกิจการรายใดมีความประสงค์ที่จะนาเพลงอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด
นาไปใช้เพื่อประกอบการค้า สามารถติดต่อสมัครเป็นสมาชิกและชาระค่าลิขสิทธิ์ให้ถูกต้อง โดยสามารถติดต่อสอบถามและขอ
อนุญาตใช้สิทธิ์ได้ที่ บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด เลขที่ 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-294-2222 ต่อ 5021 และชาระผ่านทางธนาคารได้ที่
ชื่อบัญชี บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาคลองเตย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 017-1-07170-4
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุนทรโกษา บญชีกระแสรายวัน เลขที่ 218-3-02434-4
หรือชาระผ่านตัวแทนที่บริษัท โรส มีเดียฯ ได้แต่งตั้งในการจัดเก็บเท่านั้น ทั้งนี้ทางบริษัทโรส มีเดียฯ จะคุ้มครองสิทธิ์ให้
เฉพาะสถานประกอบการที่แสดงสติ๊กเกอร์เครื่องหมายการค้าและใช้ผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่บริษัท โรส มีเดียฯ กาหนดอย่าง
ถูกต้องเท่านั้น

8. บริษัท ลิขสิทธิ์เพลงไทย จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวนเพลง 1,020 เพลง)
120/541 ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260
โทรศัพท์ 02-042-8186 โทรสาร 02-04-28186

9. บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 2,480 เพลง)
เลขที่ 242/21 ซ. ลาดพร้าว 112 ถ. ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-935-3571-4 โทรสาร 02-935-3570, 75

* 1. อัตราค่ าการจัดเก็บลิ ขสิ ทธิ์การเผยแพร่ ต่อสาธารณชนฯ
1.1 ประเภทธุรกิจคาราโอเกะ ( KARAOKE ) ทีใ่ ช้ งานดนตรีกรรม, โสตทัศนวัสดุ, มิดี-้ ไฟล์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบต่ าง ๆ
ประเภทธุรกิจ
แจ้ งต่ อ กกร. ลดพิเศษ 3 เดือน ( บาท ) 6 เดือน ( บาท ) 12 เดือน( บาท )
ต่ อหน่ วย / ห้ อง
ต่ อเดือน
จัดเก็บ
ชาระขั้นต่า
ลด 10 %
การแสดงดนตรี สด
490
350
1, 470
2,800
5,292
ตูเ้ พลง ( JUKEBOX )
490
350
1,470
2,800
5,292
ตู้ / 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 สมาชิ ก
20
10
สโมสร / ภัตตาคาร / ห้องจัดเลี้ยง ทีม่ กี ารแสดงดนตรี สด
ใช้งานดนตรี กรรม ( คาร้อง / ทานอง ) ในรู ปแบบมิด้ ี-ไฟล์ระบบต่างๆ
งานสิ่งบันทึกเสียง , โสตทัศนวัสดุอื่นๆ ( ไม่รวมห้องคาราโอเกะ )

30

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

1.2 ประเภทเผยแพร่ ลิ ขสิ ทธิ์เพลงออดิโอ ( AUDIO )ทีใ่ ช้ สิ่งบันทึกเสี ยง,งานโสตทัศนวัสดุทกุ ชนิด
( ทีไ่ ม่ใช่ ธุรกิจคาราโอเกะ ) ต่ อ / ปี
ประเภท
เงื่ อนไขเรี ยกเก็บ
อัตราจัดเก็บ
ศูนย์จาหน่ ายเครื่ องเสียง ,
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ต่อสาขา
1,000 บาท
(ELECTRONIC STORE)
ธุรกิจโรงแรม (HOTEL) ต่อ ห้อง
50% ของห้องทัง้ หมด
50 บาท
ห้องสรรพสินค้า / ซุปเปอร์มาร์เก็ต
(DEPARTMENT STORE AND
พื้นทีไ่ ม่เกิน 5,000 ตรม.
20,000 บาท
SUPERMARKET)
พื้นที่ 5,001 ตรม.ขึ้นไป
30,000 บาท

* 2. อัตราการจัดเก็บค่ าลิ ขสิ ทธิ์ทาซ้า / ดัดแปลง ต่ อ 1 ปี ฟรีไม่ มคี ่ าแรกเข้ ามีเพลงใหม่ ให้ ตลอดปี
การทาซ้ าดัดแปลง - งานดนตรี กรรม, สิ่งบันทึกเสี ยง,โสตทัศนวัสดุ,มิด้ ี -ไฟล์ ระบบต่าง
ประเภทการใช้ งาน
มิด้ ี-ไฟล์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โสตทัศนวัสดุเก็บอัดในฮาร์ดดีสถ์
ฮาร์ดดีสถ์ระบบ
LAN SERVER

หมายเหตุ

จานวนห้ อง

อัตรา ( บาท )

1 เครื่ อง 1 ห้อง
1 เครื่ 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

ฮาร์ดดิสถ์คอมพิวเตอร์
เพื่อเปิ ดฟั งให้บริ การ

หากมีจานวนมากกว่า 15 ห้อง ชาระเพิ่มห้องละ 600 บาท ต่อปี
ผูป้ ระกอบการ : ใช้ระบบ 1 เครื่ องต่อ 1 ห้อง เรี ยกเก็บตามจานวนเครื่ อง มากกว่า 10 เครื่ องลด 40 %
อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิ ทธิ์ทาซ้ า / ดัดแปลง ยังไม่ รวมภาษีมลู ค่ าเพิม่

10. บริษัท ออล แดนซ์ ลิขสิทธิ์ จากัด
งานสิ่งบันทึกเสียงเพลงสากล (จานวน 2,836 เพลง)
เลขที่ 365/20-22 ชั้น 6 ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-215-8188 โทรสาร 02-216-4696
Rate & Tariff - Excluding VAT & Withholding Tax
ิ ธิ์ - ไม่รวมภาษีมล
อ ัตราค่าลิขสท
ู ค่าเพิม
่ และ ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
ิ ธิเ์ ผยแพร่สาหร ับ Karaoke (คาราโอเกะ)
1. อ ัตราค่าลิขสท
อ ัตรา
ต่อ หน่วย
ประเภท
เงือ
่ นไข
หมายเหตุ
ิ ธิ์
ค่าลิขสท
(บาท)
คาราโอเกะ/ ตูเ้ กมส/์ ตูเ้ พลง
2,500
จอ/ปี
ิ ธิเ์ ผยแพร่สาหร ับสถานที่
2. อ ัตราค่าลิขสท
ประเภท

เงือ
่ นไข

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.
ิ ค้า สวนสนุก
ห้างสรรพสน
3,501-5,000 ตร.ม.
สวนนา้ 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. ขึน
้ ไป
1-40 ทีน
่ ั่ง
ร้านอาหาร
41-100 ทีน
่ ั่ง
(Fast Food/ Food Court/
101-200 ทีน
่ ั่ง
Pub & Restaurant/ Bar/
201-300 ทีน
่ ั่ง
Lounge)
300 ทีน
่ ั่งขึน
้ ไป
1-500 ตร.ม.
ศูนย์สุขภาพ/ ฟิ ตเนส/ สปา/
500-1,000 ตร.ม.
ร้านเสริมสวย
1,000 ตร.ม. ขึน
้ ไป
1-500 ตร.ม.
้ ทีต
สาน ักงาน/ พืน
่ ้อนร ับ
500-1,000 ตร.ม.
1,000 ตร.ม. ขึน
้ ไป
ลานเบียร์
สถานโบว์ลงิ่ (Bowling)

อ ัตรา
ต่อ หน่วย
ิ ธิ์
ค่าลิขสท
(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
50
ทีน
่ ั่ง/เดือน
800
เลน/ปี

หมายเหตุ

ั ้ ทุกแผนก
ทุกชน
ยกเว ้นร ้านค ้าที่
จดทะเบียนคน
ละนิตบ
ิ ค
ุ คล

ลานสเก็ต/ ลานสเก็ตนา้ แข็ง
/ สนามแข่งรถ
สนามไดร์ฟกอล์ฟ/
ร้านสนุกเกอร์/ ร้านพลู
สายการบิน

นับจากการ Take Off

ยาพาหนะโดยสารสาธารณะ
(รถบัส/ รถนาเทีย
่ ว/ เรือ)

10,000

สาขา/ปี

5,000

สาขา/ปี

500

ครัง้ /ปี

5,000

คัน/ปี

ิ ธิเ์ ผยแพร่การแพร่เสย
ี งแพร่ภาพ (ชาระโดยสถานี)
3. อ ัตราค่าลิขสท
อ ัตรา
ต่อ หน่วย
ประเภท
เงือ
่ นไข
ิ ธิ์
ค่าลิขสท
(บาท)
้
ใชเพลง
ADC 1-25%

2%

ปี

ดูจากตารางการบิน

หมายเหตุ
ขัน
้ ตา่ 25,000

สถานีวท
ิ ยุ

้
ใชเพลง
ADC 26-50%
4%
ปี
ขัน
้ ตา่ 50,000
้
ใชเพลง
ADC 51-75%
6%
ปี
ขัน
้ ตา่ 75,000
้
ใชเพลง
ADC 76-100%
8%
ปี
ขัน
้ ตา่ 100,000
้ ดิน (Analog TV)
สถานีโทรท ัศน์ภาคพืน
2%
ปี
ขัน
้ ตา่ 3,000,000
่
้ ดิน
สถานีโทรท ัศน์ภาคพืน
ชองข่าว/ กีฬา/ เด็ก
0.2%
ปี
ขัน
้ ตา่ 500,000
่
่ งรายการอืน
(Digital TV) และ สง
ชอ
่ ๆ
2%
ปี
ขัน
้ ตา่ 1,000,000
ิ (Cable TV)
สถานีโทรท ัศน์ระบบร ับสมาชก
2%
ปี
ขัน
้ ตา่ 500,000
ข ้อ 4 หมายเหตุ:
1. "รายได ้" หมายถึงรายได ้จากโฆษณา, Sponsorship หรืออืน
่ ใดทีไ
่ ด ้จากการเผยแพร่รายการนัน
้
คิดจากรายได ้ทัง้ หมดก่อนหักค่าใชจ่้ าย

ิ ธิเ์ ผยแพร่การแพร่เสย
ี งแพร่ภาพเพลงประกอบรายการทว่ ั ไป
4. อ ัตราค่าลิขสท
(ชาระโดยผูผ
้ ลิต/ผูจ
้ ัดรายการ)
ิ ธิ์
เงือ
่ นไขลิขสท
อ ัตรา
ต่อ หน่วย
ประเภท
ิ ธิ์
เผยแพร่ Online
ค่าลิขสท
(บาท)
ครอบคลุมเฉพาะ
2,500
เพลง/วัน
รายการทว่ ั ไป/ ละคร/
่
ชองทางทีผ
่ ู ้ชม
10,000
เพลง/เดือน
วาไรตี/้ เกมสโ์ ชว์
สามารถเข ้าถึงได ้
20,000 10 เพลง/เดือน
รายการประกวดร้อ งเพลง/ โดยไม่ต ้องชาระเงิน
20,000
เพลง/วัน
การแสดง
E.g. YouTube

ิ ธิ์
ค่าลิขสท
Online
2,500
10,000
20,000
20,000

ิ ธิเ์ ผยแพร่สาหร ับโรงแรม
5. อ ัตราค่าลิขสท
ประเภท

เงือ
่ นไข

ห้อ งพ ัก
้ ทีต
พืน
่ ้อนร ับ
โถงทางเดิน
้ ง
ห้อ งประชุม/ ห้อ งจ ัดเลีย
สระว่ายนา้
ลิฟต์
ลานจอดรถ

ในกรณีทไ
ี่ ม่ได ้ใช ้

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

เงือ
่ นไข

้
ราคานีร้ วมการใชงาน
อ ัตราเหมาจ่าย
ในโรงแรมตามข ้อ 5
้
สาหร ับโรงแรม 4 ดาวขึนไป
ระบุ ไม่เกิน 100 ห ้อง
้
ราคานีร้ วมการใชงาน
อ ัตราเหมาจ่าย
ในโรงแรมตามข ้อ 5
สาหร ับโรงแรมตา
่ กว่า 4 ดาว
ระบุ ไม่เกิน 50 ห ้อง

อ ัตรา
ิ ธิ์
ค่าลิขสท

ต่อ หน่วย
(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

อ ัตรา
ิ ธิ์
ค่าลิขสท
30,000

15,000

หมายเหตุ
ั ้ กแผนก
ทุกชนทุ
ยกเว ้นร ้านค ้าที่

ไม่มก
ี ารเก็บค่า

ห ้อง/ปี

ต่อ หน่วย
(บาท)

หมายเหตุ

ปี

หลังจากห ้องที่
100 คิดห ้องละ
150 บาท

ปี

หลังจากห ้องที่
50 คิดห ้องละ
150 บาท

ิ ธิส
6. อ ัตราค่าลิขสท
์ าหร ับงานอีเว้นท์ และคอนเสริ ต
์ (ชาระโดยผูจ
้ ัดงาน/ Organiser)
ประเภท

เงือ
่ นไข
มีรายได ้จากการแสดง

คอนเสริ ต
์ /การประกวดเต้น
หรือ ดนตรี
ไม่มรี ายได ้จากการ
แสดง
Mini Concert
ไม่เกิน 500 คน
ละครเวที/ ละครเพลง/
อัตราไม่เกิน 20 เพลง
ทอล์คโชว์
1-300 ตร.ม.
301-500 ตร.ม.
501-2,000 ตร.ม.
DJ คอนเสริ ต์/ Dance Parties
2,001-5,000 ตร.ม.
5,001-10,000 ตร.ม
10,000 ตร.ม. ขึน
้ ไป

อ ัตรา
ิ ธิ์
ค่าลิขสท
3%
20,000
6%
10,000
10,000
3%
10,000
5,000
10,000
15,000
30,000
48,000
60,000

ต่อ หน่วย
(บาท)

หมายเหตุ

ของรายได ้
ขัน
้ ตา่ 50,000
เพลง/รอบ
ของรายได ้
ขัน
้ ตา่ 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
5,000
สถานที/่ วัน
ไม่เกิน 300 คน
ต่างๆ/ นิทรรศการ/ งาน
301-500 ตร.ม.
ั
ั
้ งสงสรรค์
สมมนา/
งานเลีย
10,000
สถานที/่ วัน
301-500 คน
้ งองค์กร)
ทว่ ั ไป (รวมงานเลีย
501 ตร.ม. ขึน
้ ไป
15,000
สถานที/่ วัน
งานอีเว้นองค์กร:
501 คนขึน
้ ไป
ิ ค้า ขับร ้องสดไม่ใช ่
จ ัดจาหน่าย/โฆษณา/ สน
background music
่ ั โชว์
แฟชน

10,000

สถานที/่ วัน

ต่อเพลง

ข ้อ 6 หมายเหตุ:
1. "รายได ้" หมายถึง รายได ้จากการจาหน่ายบัตร, Sponsor, Barter ฯลฯ ทั ง้ หมดก่อนหักค่าใชจ่้ าย
ิ ธิข
ิ ธิท
2. ผู ้จัดงานจะต ้องกรอกใบสมัคร และชาระค่าลิขสท
์ น
ั ้ ตา่ (30% ของประมาณการค่าลิขสท
์ ั ง้ หมด)
ิ
ิ
ก่อนการแสดง มิฉะนัน
้ บริษัทขอสงวนสทธิปรับราคาค่าลิขสทธิข
์ น
ึ้ เป็ น 5% ของรายได ้หรือ
ิ ธิ/์ เพลง
ปรับเพิม
่ 50% ของค่าลิขสท
ิ ธิใ์ นการถ่ายทอดสด, การแพร่เสย
ี งแพร่ภาพ, หรือบันทึกการแสดง
3. อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าลิขสท
ซงึ่ ต ้องขออนุญาตแยกต่างหาก

11. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 36,700 เพลง)
อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ชั้น 29 ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-669-8383-85โทรสาร 02-669-8374
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
อัตราจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลงเพื่อการค้าในปี 2564
1. ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบ คาราโอเกะ (Karaoke)
ประเภทธุรกิจ
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ
(Jukebox Karaoke)
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ
(Jukebox Room)
บูทคาราโอเกะ
(Booth Karaoke)
คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ
(Midi File Karaoke)
ร้านคาราโอเกะ 
(Control Room)
 ประเภทธุรกิจ “ร้านคาราโอเกะ” มีส่วนลดจอ ดังนี้
(1) จานวน 3 - 5 จอ
 ส่วนลด 5%
(2) จานวน 6 - 10 จอ
 ส่วนลด 10%
(3) จานวน 11 จอขึ้นไป
 ส่วนลด 15%

ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
ราย 6 เดือน
ราย 12 เดือน
4,500 บาท
7,200 บาท
9,000 บาท
14,400 บาท
12,000 บาท
19,200 บาท
12,000 บาท
19,200 บาท
12,000 บาท
19,200 บาท

2. อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบ ออดิโอ (Audio)
ประเภทธุรกิจ
ตู้เพลงหยอดเหรียญ (Jukebox Audio)

เงื่อนไข
เรียกเก็บ ต่อตู้ ต่อเดือน
Size S
เรียกเก็บ
สถานประกอบการร้านอาหาร
Size M
ต่อปี
(Fast Food / Food Court / Pub & Restaurant)
Size L
ต่อสาขา
Size XL
สถานประกอบการร้านอาหาร
เรียกเก็บ
Size S
(Fast Foood Court / Pub & Restaurant)
ต่อปี
Size M
 ที่มีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต
ต่อสาขา
Size L
สถานประกอบการที่มีเวทีแสดงสด

ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
750 บาท
16,000 บาท
21,000 บาท
25,000 บาท
37,000 บาท
50,000 บาท
100,000 บาท
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 ต่อสถานที่ ต่อปี
16,000 บาท
การจัดนิทรรศการ / เทศกาล
พื้นที่ตั้งแต่ 1-2,000 ตร.ม. / ต่อวัน
10,000 บาท
( Exhibitions & Events )
พื้นที่มากกว่า 2,001 ตร.ม.ขึ้นไป / ต่อวัน
20,000 บาท
สายการบิน
Full Service / ต่อปี
1,500,000 บาท
Low cost / ต่อปี
500,000 บาท
 การเผยแพร่ภาพ และ/หรือ เสียงอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว เป็นการอนุญาตให้เผยแพร่เฉพาะสิ่งบันทึกเสียง , โสตทัศนวัสดุ ,
ภาพมิวสิควิดีโอ และ/หรือ บันทึกการแสดงสด บทเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
และบริษัท ในเครือ เท่านั้น
เรียกเก็บ
ต่อปี
ต่อสาขา

3. อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบ กิจการโทรทัศน์แบบตอบรับเป็นสมาชิก (Cable TV)
รูปแบบ
ปริมาณการใช้เพลง / ช่อง / วัน
ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
A
ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
40 บาท / สมาชิก / เดือน
B
น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
30 บาท / สมาชิก / เดือน
4. อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์
รูปแบบ
หนังสือเพลง และ/หรือ สื่อสิ่งพิมพ์ จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ ต่อปก
(ชื่อหนังสือ)
ต่อการจัดพิมพ์หนึ่งครั้ง (โดยไม่ต่ากว่า 10,000 บาท ต่อปก / การ
จัดพิมพ์หนึ่งครั้ง)

ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
ในอัตราเพลงละ 150 บาท

5. อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบ ริงโทน
ประเภท
1.
2.

ตู้ให้บริการโหลดเพลงลงบนมือถือ (Kiosk)
ร้านให้บริการโหลดเพลงบนมือถือ (Shop)

ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
ราย 6 เดือน
ราย 12 เดือน
12,000 บาท
18,000 บาท
15,000 บาท
24,000 บาท

6. อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบ การแสดง และวงดนตรี
6.1

สาหรับนักแสดงและวงดนตรี (ไม่มีการจาหน่ายบัตร) งานรับจ้าง / งานแสดง / งานเลี้ยงทั่วไป
ยกเว้น งานกิจกรรม (EVENT) หลักเกณฑ์ : การจัดเก็บตามขนาดของค่าจ้าง / งาน
ประเภท

วงดนตรี
(อัตราเหมาจ่าย)

6.2

เงื่อนไข
ค่าจ้างไม่เกิน 10,000 บาท /
ครั้ง
ค่าจ้างไม่เกิน 30,000 บาท /
ครั้ง
ค่าจ้างเกิน 30,000 บาท /
ครั้ง

ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
6,000 บาท ต่อปี
12,000 บาท ต่อปี
0.5 % / ค่าจ้าง / ต่อเพลง ต่อครัง้ ต่อปี

สาหรับศิลปิน นักร้อง นักแสดง
ประเภท
ศิลปินในสังกัด

ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
2.5% ของค่าตัว ต่อเพลง ต่อครั้ง
ค่าตัวต่องาน
Size
ค่าลิขสิทธิ์ต่อปี
XL
 100 K
300,000 +
นักร้อง นักแสดง ศิลปินที่เป็นที่รจู้ กั ในวงการ
L
80 – 100 K
200,000 +
M
50 – 80 K
100,000 +
S
50,000 +
 50 K
นักร้องผ่านเวทีประกวด
คิดค่าลิขสิทธิ์วันละ 20 บาท เหมาปีละ 7,000 บาท ต่อเพลง

นักร้องทั่วไป

คิดค่าลิขสิทธิ์วันละ 10 บาท เหมาปีละ 3,500 บาท ต่อเพลง

7. อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบ งาน EVENT และงานคอนเสิร์ต สาหรับศิลปินดารา และนักแสดง
ประเภทธุรกิจ
เงื่อนไข
ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
Event & Organizer
จานวน 1 – 10 เพลง / ครั้ง
50,000/เพลง/ครั้ง
(ไม่ขายบัตร)
จานวน 11 – 20 เพลง / ครั้ง
40,000/เพลง/ครั้ง
จานวน 21 – 30 เพลง / ครั้ง
30,000/เพลง/ครั้ง
คอนเสิรต์ จาหน่ายบัตร
จานวน 1 – 10 เพลง / ครั้ง
1.50 % /เพลง/รอบ 
จานวน 11 – 20 เพลง / ครั้ง
1.00 % /เพลง/รอบ 
จานวน 21 – 30 เพลง / ครั้ง
0.75 % /เพลง/รอบ 


อัตรา % เกิดจากรายได้การขายบัตรทั้งหมดของการจัดงาน

8. อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบ BROADCAST
ประเภทธุรกิจ

SS
S
วิทยุ
บนหน้าปัด หรือ ออนไลน์
200,000 1,200,000
วิทยุในร้าน ต่อสาขา
3,000
4,000
ทีวี
( 20,000 บาท/ เพลง /ครั้ง ) 900,000 1,700,000
อินเตอร์เน็ต ( 30% จากรายได้ทีวี )
270,000 510,000


ขนาดของธุรกิจ
M
L
XL
2,000,000 4,000,000 7,000,000
15,000
30,000
60,000
8,000,000 15,000,000 28,000,000
2,400,000 4,500,000 8,400,000

1. ในกรณีวิทยุในหน้าปัด หรือออนไลน์ ที่มีแอพพิเคชั่นบวกเพิ่ม 30% จากราคาปกติ
2. ในกรณี TV Re-run คิด 10,000 บาท/เพลง/ครั้ง
3. ในกรณีนารายการไปเผยแพร่ต่างประเทศคิดเพิ่ม 50% ของราคาค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่รูปแบบ TV
4. .ในกรณีนาภาพศิลปินหรือดาราไปใช้เพื่อประกอบรายการ คิดเพิ่ม 10,000 บาท ต่อรูป

9. อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบ สื่อออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
สื่อออนไลน์
(20,000 บาท ต่อเพลง ต่อปี )

ขนาดของธุรกิจ
SS
S
M
L
XL
1,000,000 2,000,000 10,000,000 20,000,000 40,000,000
(50 เพลง) (100 เพลง) (500 เพลง) (1,000 เพลง) (2,000 เพลง)

10. อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่เพลง รูปแบบ เพลงประกอบโฆษณา
ประเภทธุรกิจ
เงื่อนไข
ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
TVC
ต่อเพลง
500,000

ระยะเวลา
ต่อปี

11. อัตราค่าลิขสิทธิ์ทาซาเพลง รูปแบบ หนัง/ละคร
12.
ประเภทธุรกิจ
MOVIE / DRAMA /
SERIES

เงื่อนไข
Theme Soundtrack
Ambient Background

ต่อเพลง
ต่อเพลง

ค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่
500,000
50,000

ระยะเวลา
ต่อครั้ง
ต่อครั้ง


1. ในกรณีเข้าเงื่อนไขการแลกภาพแลกเสียง อนุญาตให้ใช้เพลงฟรี เพื่อการเผยแพร่ ในช่องทางทีวี
และแอปพลิเคชั่นของช่องเท่านั้น

2. ในกรณีนาไปเผยแพร่ต่างประเทศ คิดค่าลิขสิทธิ์ เพิ่มอีก 50% ของราคาต่อเพลง

CALL CENTER
Web Site
Line Official
วิธีการชาระเงิน

ติดต่อ–สอบถามชาระค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ได้ที่
: 0-2669-9000 ต่อ 8383 , 8384 , 8385
: www.gmm-mpi.com
: @gmm-mpi
: ผ่านพนักงานขาย / ตัวแทนทั่วประเทศ / Web Site / Line Official

12. บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (เพลงสากล จานวน 4,755,875 เพลง และเพลงไทย
จานวน 33,074 เพลง รวม 4,788,949 เพลง) เลขที่ 282/9 ชั้น3 อาคาร E โครงการ ทีซีกรีน ถ. พระราม 9
แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-105-3705 โทรสาร 02-105-3706

13. บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จากัด (องค์กรสิ่งบันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและทาซาเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน)
งานสิ่งบันทึกเสียง (จานวนเพลงสากลต่างประเทศ 1,094,815 เพลง และเพลงไทย 7,972 เพลง
รวมจานวน 1,102,787 เพลง)
เลขที่ 23/8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-203-1002 โทรสาร 02-203-1010

14. บริษัท ซี.เอ็ม.ซี. เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จากัด
งานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 600 เพลง)
เลขที่ 50/20 ตรอกจันทร์สะพาน 3 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-286-5257 โทรสาร 02-286-2558
บริษัทฯ ไม่ได้จัดส่งข้อมูลอัตราการจัดค่าลิขสิทธิ์ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยแพร่ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดโดยตรงได้ที่บริษัท ซี.เอ็ม.ซี. เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จากัด

15. บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (เพลงสากล จานวน 4,787,847 เพลง และเพลงไทย
จานวน 34,661 เพลง) เลขที่ 1126/2 ชั้น 11 อาคารวานิช2 ถนน เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-069-2313 โทรสาร 02-069-2314

16. บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 11,497 เพลง)
เลขที่ 84/2 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02-1085-589

17. บริษัท เค.ที.พับลิชชิ่ง จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 8,800 เพลง)
512/4 ตรอกต้นโพธิ์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-689-2884-6 โทรสาร 02-689-2887
อัตราการจัดเก็บลิขสิทธิ์ บริษัท เค.ที. พับลิชชิ่ง จากัด
1.อัตราการจัดเก็บลิขสิทธิ์ ในสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ประเภทธุรกิจ

3เดือน

6 เดือน

12 เดือน

ตู้คาราโอเกะ / ตูเ้ พลง

1,500

2,850

5,400

ห้องคาราโอเกะ / ห้องโถง / ห้อง VIP

1,800

3,420

6,480

กรณีมีห้องตังแต่ 7 ห้องขึนไป รับส่วนลด 40%
ภัตตาคาร / ร้านอาหาร

ขั้นต่า 5,000 บาท ขึ้นไป / ปี

2. อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ทาซางานดนตรีกรรมรูปแบบมิดีไฟล์
ประเภทธุรกิจ

3เดือน

6 เดือน

12 เดือน

มิดี้ไฟล์ ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คาราโอเกะ,ผ่านระบบโปรแกรมมิดี้และ

1,200

2,200

4,000

โปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับมิดี้
3. อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ทาซาวีซีดีลงฮาร์ดดิสก์
จานวน

3เดือน

6 เดือน

12 เดือน

จานวน 1 จอ

1,300

2,500

4,800

จานวน 2-6 จอ

1,935

3,520

6,400

กรณีมี 7 ขึ้นไป จอละ

1,080

ติดต่อชาระค่าลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนได้ที่ บริษัท เค. ที. พับลิชชิ่ง จากัด
1. ชาระผ่านธนาคารในชื่อบัญชี บริษัท เค. ที. พับลิชชิ่ง จากัด
-ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) /สาขาคลองสาน /บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 151-3-09694-9
-ธนาคารกสิกรไทย / สาขาสี่แยกสะพานกรุงเทพ /บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 060-8-92766-2
- ธนาคารกสิกรไทย / สาขาสี่แยกสะพานกรุงเทพ / บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 060-8-92981-9
อีเมล์บริษัท Kt_publishing@hotmail.com
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
0 – 1055 – 54027 – 35 - 0
FAX :02-6892887 โทร 02-689-2884-6

18. บริษัท มิวสิค เอ็นจอย จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 3,023 เพลง)
เลขที่ 651/15 ซอยเสรีไทย ชอย 15 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพ
โทรศัพท์ 064-8480518
อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง
1.ประเภทลิขสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์

อัตราการจัดเก็บ
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน

ตู้หยอดเหรียญ บูธหยอดเหรียญ(ต่อตู้ )

600

1500

ห้องคาราโอเกะvip ต่อห้อง ห้องโถง

2850
1800

5400
3420

6480

ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ

3000

โรงแรม ผับ บาร์ ดนตรีสด งานแสดงสินค้า ฯลฯ

6000

อินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น โซเซียลเน็ตเวิคร์ 30 % จากรายได้ทั่วไป
2.ประเภทลิขสิทธิ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์

อัตราการจัดเก็บ
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน

ระบบมิดีไฟล์ ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ

1000

ระบบฮาดดิสก์ 1 จอ
4000

2000

4000

1000

2000

ระบบฮาดดิสก์ 2-5 จอ

2000

3500

6000

ระบบฮาดดิสก์ 6-15 จอ

2500

4500

8000

อินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น โซเซียลเน็ตเวิคร์

20000

วิธีการชาระค่าลิขสิทธิ์
1.ชาระผ่านตัวแทนบริษัท
2.ชาระโดยตรงกับทางบริษัท ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขา บางพลัด ออมทรัพย์เลขที่ 072-2-82317-6
รายชื่อตัวแทน
ภาคเหนือ

คุณ มงคล พึงสุธา โทร 081-688-0792

ภาคอิสาน

คุณ ปราจิณ วุฒิวัฒนชัย โทร 081-873-9996

ภาคตะวันออก

คุณ ชัยยศ โทร 085-777-0808

ภาคกลาง
ภาคใต้

คุณ ทรงพล อมรามร โทร 089-647-9080

กรุงเทพฯ- ปริมลฑล

คุณ ไสว เงินสยาม โทร 099-256-4969

เมื่อชาระค่าลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ส่งหลักญานการชาระเงินมาที่
Email: musicinjoy2020@gmail.com
Line Id : musicinjoy2020
พร้อมชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งเอกสารการใช้งานลิขสิทธิข์ องบริษัทไปให้
ติดต่อ – สอบถามข้อมูลการชาระลิขสิทธิไ์ ด้ที่
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 02-547-4621-5 สายด่วน 1368 www.ipthailand.org
คุณ ปรเมศวร์ ศิรกรโสภณ 0648480519

19. บริษัท ลิขสิทธิ์เพลงดี จากัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงจานวน 230 เพลง
เลขที่ 285 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 080-258-6362

20. บริษัท ดีเอ็มซี 2021 จากัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงจานวน 669 เพลง
เลขที่ 764/143 ซ. พัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 080-258-6362

21. ห้างหุ้นส่วนจากัด เควี โปรโมชัน
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 1022 เพลง )
เลขที่ 81 หมู่ 1 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทร. 062-3705195 – 0621868316 สานักงาน 032-900230 โทรสาร – 032 - 900230
อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิเ์ พลง
1.อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลง คาราโอเกะ (karaoke )
ประเภทธุรกิจ
อัตราการจัดเก็บจริง
ขั้นต่า 3 เดือน
6เดือน
ที่ใช้งานลิขสิทธิ์
ค่าจัดเก็บรายเดือน
ตู้หยอดเหรียญคาราโอ
600
1,200
เกะ(บาท/จอ/เดือน)
มิดี้ฟาย ทาซ้า เผยแพร่
1,500
3,000
ผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ คาราโอเกะ
VCD ทาซ้า เผยแพร่ ผ่าน
1,500
3,000
โปรแกรม คอมพิวเตอร์คา
ราโอเกะ ลงฮาร์ดสี
ห้องโถงในภัตตาคาร/
4,000
ร้านอาหารที่มีการร้องคา
ราโอเกะ(บาท/เครื่อง/ปี)

1ปี

หมายเหตุ

2,400

-

6,000

-

6,000

ส่วนลด 7 ห้อง
ลด15%
-

2.อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงออดิโอ (ที่ไม่ใช่กิจการคาราโอเกะ)
ประเภทธุรกิจ
ที่ใช้งานลิขสิทธิ์
ตู้เพลง ( JUKE BOX ) บาท
/ จอ/เดือน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร/
สวนอาหาร/ฯลฯ(บาท/ปี
สถานประกอบการ
โรงแรม (บาท/ห้อง/ปี )

อัตราการจัดเก็บจริง
อัตราค่าจัดเก็บ
-

สถานประกอบการสาย
การบิน (บาท/เที่ยว )

250

ขั้นต่า 3 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

250

500

1,000

หมายเหตุ
-

1,000
50

เรียกเก็บ 40%
ของจานวนห้อง
ทั้งหมด
คิดตามจานวน
ครั้งที่ขึ้นลง

เงื่อนไขในการจัดเก็บค่าตอบแทน มีดังนี
1. ผู้ ประกอบการจะต้ องยื่ นขออนุ ญาตใช้ สิ ทธิ ในการเผยแพร่งานลิ ขสิทธิ์ เพลงเพื่ อการค้ าในงานดนตรีกรรมสิ่งบั นทึ กเสียงและ
โสตทัศนวัสดุ ก่อนนางานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่ง หจก.ฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดเก็บค่าตอบแทนไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการ
ของผู้ประกอบการทุกครั้ง

2. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิ จะต้องชาระค่าตอบแทนให้กับ หจก.ฯ เป็นรายเดือน นาย 3 เดือน หรือรายปี ตาม
อัตราค่าตอบแทนได้ที่ หจก.ฯ ได้กาหนดไว้ตามประเภทของการใช้งาน โดยในประเภทที่จะต้องทาการชาระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
ผู้ประกอบการต้องชาระค่าตอบแทนขั้นต่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ชาระล่วงหน้า 6 เดือน (ได้ส่วนลดพิเศษ 5 %) และชาระ
ล่วงหน้า 12 เดือน (ได้รับส่วนลดพิเศษ10% )
3. ผู้ประกอบการจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่งาน
4. ผู้ประกอบการจะต้องติดหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ไว้บนอุปกรณ์การใช้งาน หรือบริเวณสถานประกอบการให้เห็นชัดเจน
วิธีการ/ขันตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ผู้ประกอบการสามารถติดต่อชาระค่าตอบแทนการใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) ชาระค่าลิขสิทธิ์โดยเงินผ่านธนาคาร ในนาม ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.วี โปรโมชั่น
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ปราณบุรี บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 0420027044
2. ธนาคารกสิกรไทย จากัด สาขา สามร้อยยอด บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 217-2-21796-9
เฉพาะ ชื่อ นายวิเชียร เกวียนวงษ์
3. ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลตัส ปราณบุรี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 9560449036
เฉพาะ นายวิเชียร เกวียนวงษ์
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ ปราณบุรี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 4220445042
เฉพาะ นายวิเชียร เกวียนวงษ์
เมื่อผู้ประกอบการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชี หจกฯ หรือบุคคลเฉพาะและตามรายชื่อเบื้องข้างต้นแล้วนั้น ให้ผู้ประกอบการ
แฟ็กซ์ สาเนาใบโอนเงิน สาเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า รวมทั้ง
รายละเอียดประเภทของการใช้งาน จานวนตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้องฯลฯ มาที่ หจกฯ เพื่อลงทะเบียนสมาชิกและ หจกฯจะได้จัดส่งหลักฐาน
ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) เพื่อให้ผู้ประกอบการ ติดแสดงที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการ
ต่อไป
(2) ชาระค่าลิขสิทธิ์ผ่านตัวแทนจัดเก็บของ หจกฯ ทั่วประเทศ
ผู้ประกอบการสามารถชาระค่าตอบแทนการจัดเก็บของ หจกฯ ให้กับผู้ประกอบการท าการตรวจสอบก่ อนทุ กครั้ ง เมื่อ
ผู้ประกอบการได้รับคาแนะนาจากตัวแทนในการสมัครสมาชิกแล้ว ผู้แระกอบการจะต้องกรอกรายระเอียดและลงนามในใบสมัครของ
หจกฯ พร้อมแนบสาเนาเอกสาร ดังนี้ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า
และอื่นๆ
เมื่อชาระค่าตอบแทนผ่านตัวแทนการจัดเก็บตามประเภทและจานวนที่ผู้ประกอบการประสงค์ใช้งานแล้ว ผู้ประกอบการ
ประสงค์ใช้งานแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับสาเนาใบสมัคร ใบรับเงินชั่วคราว จากตัวแทนจัดเก็บเพื่อใช้เป็นหลักฐานชั่วคราว หรือ
สติ๊กเกอร์ ในการได้รับอนุญาต ซึ่งเมื่อ หจก.ฯ ได้รับใบสมัครและรับชาระเงินเรียบร้อยแล้ว หจก.ฯ จะทาการจัดส่งหลักฐาน การอนุญาต
(สติ๊กเกอร์) ฉบับจริงให้กับผู้ประกอบการภายใน 7 วันทาการหลังจากได้รับข้อมูลการสมัครและการขออนุญาตจากตัวแทนจัดเก็บถูกต้อง
ครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงไว้ที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป
(3) ชาระค่าลิขสิทธิ์ โดยตรงได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.วี โปรโมชั่น เลขที่ 81 หมู่ 1 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
77180 ซึ่งผู้ประกอบการ จะต้องนาหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน/หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า
และอื่นๆ โดยมาเขียนใบสมัครสมาชิก ณ ที่ทาการของ หจก.ฯ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หจก(ถ้าเป็นตัวแทนจะต้องมีบัตรพนักงาน
ที่ออกให้โดย หจก.เค.วี โปรโมชั่นเท่านั้นมิฉะนั้นเราจะไม่รับผิดชอบใดๆจากการกระทาของตัวแทน)สถานที่ติดต่อสานักงานใหญ่ เลขที่
81 หมู่ 1 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์. 032-900230 โทรสาร หรือ FAX
032-900230 โทร. 062-3705195 หรือ -062-1868316 โดยตรงในเวลาทาการ

22. บริษัท คนเมืองเร็คคอร์ด 1999 จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 942 เพลง )
เลขที่ 295 หมู่ที่ 2 ตาบลหนองจ๊อบ อาเภอสันทราบ จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร. 061-248-6277, 098-501-3217
อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิเ์ พลง

23. บริษัท ยูโอเค อินเตอร์ จากัด
งานดนตรีกรรม (จานวน 524 เพลง )
สานักงานบริษัท ยูโอเค อินเตอร์ จากัด เลขที่ 354/28 ซอยเคหะร่มเกล้า 37 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-5571497, 09-92564969
อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิเ์ พลง

24. บริษัท นายพล อินเตอร์ มิวสิค โปรดักชั่น จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 547 เพลง)
เลขที่ 87 หมู่ที่ 3 ตาบลปากแรด อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 032-913-285 โทรสาร 032-913-285
บริษัทฯ ไม่ได้จัดส่งข้อมูลอัตราการจัดค่าลิขสิทธิ์ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยแพร่ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดโดยตรงได้ทบี่ ริษัท นายพล อินเตอร์ มิวสิค โปรดักชั่น จากัด

25. บริษัท นายพล เรคคอร์ด จากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จานวน 888 เพลง)
เลขที่ 11/154 หมู่ที่ 5 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 21230
โทรศัพท์และโทรสาร 0-2995-6436
บริษัทฯ ไม่ได้จัดส่งข้อมูลอัตราการจัดค่าลิขสิทธิ์ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยแพร่ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดโดยตรงได้ที่บริษัท นายพล เรคคอร์ด จากัด

-------------------------------------------ปรับปรุง : 11 เมษายน 2565
กลุ่มส่งเสริมงานลิขสิทธิ์
กองลิขสิทธิ์
โทร. 02 547 4633

