อัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลงประจําป 2564
ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565
1. บริษัท โฟรเอส (ไทยแลนด) จํากัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 420 เพลง)
เลขที่ 69/235 หมู 12 ซอยพิมาน 15 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
10170
โทรศัพท 02-888-1245 , 02-888-1595 โทรสาร 02-888-0959

2. หางหุนสวนจํากัด พิริยะ มิวสิคซาวด สตูดิโอ
งานดนตรีกรรมและและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 128 เพลง)
เลขที่ 58/72 หมูที่ 4 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแกน 40000
โทร 043-274029 มือถือ 081-5445351 แฟกซ 043-338541

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
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

รายการ

รานอาหาร แสดงสด

5,000

ซีแควนเซอร

5,000
ทําซ้ํา
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

รายการ

2.วิธีการ/ขั้นตอนการชําระคาลิขสิทธิ์
- ชําระโดยตรงไดที่ หจก.พิริยะ มิวสิคซาวด สตูดิโอ เลขที่ 58/72 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแกน 40000
- ชําระกับตัวแทนจัดเก็บลิขสิทธิข์ องบริษัทฯในแตละจังหวัด
- เมือช ําระเงินเรียบรอย สงแฟกซ สําเนาใบโอนเงินมายัง หจก.ฯ หมายเลข FAX 043-338541 พรอมกรอบ
รายละเอียด
ชือ่ บบุคคล (เจาของรานหรือผูดูแล),ชือ่ ราน,ที่อยูราน และทีอ่ ยูที่ตอ งการให หจก.ฯจัดสงเอกสารไปใหลงใน
ที่วาง ในสําเนา
- ทานสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ เบอร 043-338541 ,081-5445351 ฝายบัญชี(เวลาทําการ 09.0018.00น.)
ชื่อบัญชีธนาคารเพื่อจายชําระคาลิขสิทธิ์ หางหุนสวนจํากัด พิริยะ มิวสิคซาวด สตูดิโอ
ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

ธ.กสิกรไทย

ถนนศรีจันทร

ออมทรัพย

ธ.กรุงไทย

ศรีจันทร

ออมทรัพย

ธ.กรุงเทพ

ถนนหนาเมือง

ออมทรัพย

ธ.กสิกรไทย

ถนนกสิกรทุงสราง
ขอนแกน

ออมทรัพย

ธ.กรุงไทย

เซ็นทรัลพลาซา
ขอนแกน

ออมทรัพย

ชื่อบัญชี
รานพิริยะ มิวสิค
ซาวด สตูดิโอ
หจก.พิริยะ มิวสิค
ซาวด สตูดิโอ
นายพิริยะ แกว
ปญญา
พี อารวาย เรคคอรด
โดย นายธนพัฒน
แกวปญญา
นายธนพัฒน แกว
ปญญา

เลขที่บัญชี
428-216092-2
437-058871-5
521061206-4
020-184329-4

984-086877-3

3. บริษัท อารเอ็มเอส พับลิชชิ่ง จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 24,067 เพลง)
เลขที่ 276/6 ถ. อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท 02-891-2400-1 โทรสาร 02-891-2402

4. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 17,623 เพลง)
เลขที่ 27 อาคารอารเอสกรุป ทาวเวอร ซี ชั้น 3 ถ. ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 02-037-8585
1

2

อัตราคาลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร รูปแบบ Karaoke
ประเภทธุรกิจ
- ตูเพลง Karaoke หยอดเหรียญ
- ตูเพลงในหอง vip Karaoke (Jukebox room)
- บูธ karaoke
- หองโถง , หอง vip Karaoke (สวนตัว)

อัตราคาลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร รุปแบบงานดนตรีกรรม

คาลิขสิทธิ์/หนวย
6 เดือน
5,000
9,000
9,000
12,000

12 เดือน
9,000
13,000
13,000
18,000

หนวย/ระยะเวลา
ตอป

จํานวนเงิน

ตอสถานที่
ตอจุดใหบริการ

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

ตอสาขา
ตอจุดใหบริการ

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

- สวนสนุก,สวนสัตว (ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ)

ตอสถานที่

150,000

- ธุรกิจแฟรนไชส ขนาดเล็ก

ตอสาขา

5,000 -10,000

ตอสายการบิน

5,000,000

ตอสาขา

10,000

หนวย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

เหมาจาย/ป

5,000,000

ตอสถานี/ป

10,000,000

ประเภทธุรกิจ
- รานอาหาร, สวนอาหาร, ภัตตาคาร, ศูนยอาหาร, คาเฟ, ผับ
Pub & Restaurant, นวด&สปา, เลาจน, โรงเบียร , โบวลิ่ง,
คอฟฟช็อป, ศูนยออกกําลังกาย, หองจัดเลี้ยงในโรงแรม รถแห ฯลฯ
*** กรณีใชเสียงตามสาย Audio
*** กรณีแสดงดนตรี
การอนุญาตใหใชสิทธิการแสดงดนตรีเปนการอนุญาตที่
-ไมรวมถึงสิทธิในการไลฟสดการแสดงดนตรีของผูขออนุญาตทุกชองทาง
-ไมรวมถึงการนําไปใชในลักษณะการจัดเปนกิจกรรมในรูปแบบ Event concert
*** กรณีรถแห จัดเก็บตอคัน/ป
- มินิมารท , รานสะดวกซื้อ , ตลาดนัด, ลานเบียร , หางสรรพสินคา
*** กรณีใชเสียงตามสาย Audio
*** กรณีแสดงดนตรี
การอนุญาตใหใชสิทธิการแสดงดนตรีเปนการอนุญาตที่
-ไมรวมถึงสิทธิในการไลฟสดการแสดงดนตรีของผูขออนุญาตทุกชองทาง
-ไมรวมถึงการนําไปใชในลักษณะการจัดเปนกิจกรรมในรูปแบบ Event concert

- สายการบิน
- สถานที่จําหนายเครื่องใชไฟฟา,เครื่องคอมพิวเตอร,ฮารดแวร
เครื่องเขียน ฯลฯ

3

3 เดือน
3,000
6,000
6,000
8,000

อัตราคาลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร รูปแบบ Broadcast
ประเภทธุรกิจ
- วิทยุกระจายเสียง
- สถานีโทรทัศน ระบบดิจิตอล
เงื่อนไข ไมรวมถึงการนําเพลงไปเพื่อประกอบละคร, เพื่อ
ประกอบโฆษณาสินคาและบริการ,เพื่อประกอบการแสดง
คอนเสิรต,เพื่อนําไปรีรันในชองรายการอื่นและเพื่อบันทึก
รายการลงในสิ่งบันทึกเสียง หรือโสตทัศนวัสดุ

4

5

6

7

8

- สําหรับประกอบในรายการ หรือรายการประกวดรองเพลง

ตอเพลง/ครั้ง

100,000

- สําหรับผูผลิตรายการโทรทัศน

ตอรายการ/ป

2,000,000

หนวย/ระยะเวลา
ตอป

จํานวนเงิน

สถานี /ป

3,500,000

- ชองวาไรตี้ ที่มีการจัดรายการเพลงเกิน 60% ตอวัน

สถานี/ป

2,000,000

- รายการเพลง 1-2 ชั่วโมง / วัน

สถานี/ป

600,000

อัตราคาลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร รูปแบบ Event
ประเภทธุรกิจ
- การจัดนิทรรศการ,การจัดเทศกาล,การจัดมหกรรมตางๆ
ที่มีการใชเสียงตามสาย Audio
ที่มีการแสดงดนตรี โดยนักรองหรือวงดนตรีทั่วไป
ที่มีการแสดงดนตรี โดยศิลปน ดารา นักรอง นักแสดง

หนวย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

ตองาน
ตอเพลง/ตองาน
ตอเพลง/ตองาน

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

อัตราคาลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร รูปแบบ การแสดงConcert
ประเภทธุรกิจ
- Concert ที่มีการจําหนายบัตรเขาชม / Free Concort
เงื่อนไข ไมอนุญาตใหมีการบันทึกภาพ และ/หรือ เสียงเพื่อทําซ้ํา
ดัดแปลง จําหนาย จายแจก หรือนําออกเผยแพรทางสื่อออนไลนใน
ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือการ
กระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อหากําไร
- การประกวดรองเพลงตามสถานที่ตางๆ
เงื่อนไข (ไมใชรายการทางโทรทัศน/สื่อออนไลน) ที่ไมมีการบันทึก
ภาพ และ/หรือเสียง เพื่อทําซ้ําดัดแปลง ขาย จายแจกหรือเผยแพร
ทางสื่อออนไลนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของ
ลิขสิทธิ์ หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อหากําไร

หนวย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

อัตราคาลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร รูปแบบ กิจการโทรทัศนแบบ
ตอบรับเปนสมาชิก (Cable TV)และระบบดาวเทียม
ประเภทธุรกิจ
- ชองเพลง 24 ชั่วโมง

ตอเพลง/รอบการแสดง

100,000-200,000

ตอเพลง/ตอครั้ง

10,000

อัตราคาลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพรสําหรับ ศิลปน นักรอง ที่เปนที่รูจักในวงการ
ประเภทธุรกิจ
- การแสดงดนตรีโดย ศิลปนนักรอง
สําหรับงานจางงานเลี้ยงทั่วไป ไมรวมถึง Event

หนวย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

ตอป

50,000-300,000

อัตราคาลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพร รูปแบบ การประกอบภาพยนตร
ประเภทธุรกิจ
- สําหรับประกอบ Movie , series , ละคร , ละครเวที

หนวย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

ตอเพลง

100,000-500,000

9

อัตราคาลิขสิทธิ์ในสิทธิเผยแพรรูปแบบ เพลงประกอบโฆษณา
ประเภทธุรกิจ
- เพลงประกอบงานโฆษณา

10 อัตราคาลิขสิทธิ์เผยแพร รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ
ประเภทธุรกิจ
- หนังสือเพลง สื่อสิ่งพิมพตางๆ จัดเก็บตอหัว

11 อัตราคาลิขสิทธิ์เผยแพร รูปแบบการผานสื่อออนไลน
ประเภทธุรกิจ
- สําหรับบุคคลธรรมดา
- สําหรับนิติบุคคล , สถานประกอบการ
***เฉพาะการใชสิทธิภายในประเทศ /คํานวนเปนเงินบาท

หนวย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

ตอเพลง

300,000-800,000

หนวย/ระยะเวลา

จํานวนเงิน

ตอการจัดพิพม 1 ครั้ง

หนวย/ระยะเวลา
ตอเพลง
ตอเพลง

10,00030,000

จํานวนเงิน
5,000-100,000
50,000-300,000

5. บริษัท สไมล มิวสิค ไลเซนซิ่ง จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (เพลงไทยและเพลงสากลจํานวน 1,731 เพลง)
เลขที่ 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท 02-013-9700 โทรสาร 02-013-9700 สายดวน 080-807-4334 , 092-001-8783
งานทีจัด เก็บค่า ลิขสิทธิ - บริษัท ค่า ยเพลง ครู เพลง ผู้ ประพันธ์ เพลง ผู้ เรียบเรียง งานดนตรีกรรม (คํา ร้ อง-ทํา นอง) งานโสตทัศนวัสดุ และสิงบันทึกเสียง ฯลฯ

Plan A Karaoke ประเภทคาราโอเกะ
อัตราค่ าลิขสิทธิเผยแพร่ ต่ อสาธารณชนประเภทคาราโอเกะ
อัตราค่ าการจัดเก็บลิขสิทธิ
ประเภทธุรกิจทีใช้ งานลิขสิทธิ

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 าลิขสิทธิทําซํา/ดัดแปลงประเภทคาราโอเกะ
อัตราค่ าการจัดเก็บลิขสิทธิ
ประเภทการใช้ งาน

ต่อเดือน

3 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

บาท

บาท

บาท

บาท

มีดฟาย
ี
(MIDI FILES) ผ่ า นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คาราโอเกะ

300

900

1,800

3,600

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

350

1,050

2,100

4,200

อัตราค่ าลิขสิทธิเผยแพร่ ต่ อสาธารณชน รวมค่ าลิขสิทธิทําซํา/ดัดแปลง ประเภทคาราโอเกะ ในระบบฮาร์ ดิสถ์
อัตราค่ าการจัดเก็บลิขสิทธิ
ประเภทธุรกิจทีใช้ งานลิขสิทธิ

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 การขออนุญาตใช้ สิทธิเผยแพร่ ต่อสาธารณชนประเภทคาราโอเกะ (Karaoke)
ผู้ประกอบการต้องชําระทังส่ วนลิขสิทธิเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และส่ วนลิขสิทธิทําซํา/ดัดแปลงให้ ครบถ้ วนถูกต้อง
ผู้ประกอบการสามารถชําระเงินผ่ าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร์ - กรุงเทพกรีฑา
บัญชีออมทรัพย์ เลขที 307-1-35878-4 ชือบัญชี " บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํากัด "
สอบถามข้ อมูลเพิมเติม ได้ที " บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํา กัด "
เลขที 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
หรือสํานักงานตัวแทน บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํากัด
เลขที 34 ซอยรามคําแหง 60 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-013-9700 แฟ็ กซ์ 02-013-9700 สายด่วน 080-807-4334, 092-001-8783

Plan B Audio ประเภทออดิโอ ใชงานผานสิ่งบันทึกเสียง หรือกับเครื่องเลนอื่นๆ (CD/Mp3/Mp4/Network System)
อัตราคาลิขสิทธิ์เผยแพรตอสาธารณชน รวมคาลิขสิทธิ์ทําซ้ํา/ดัดแปลง ประเภทออดิโอ ในระบบฮารดิสถ
ประเภทธุรกิจทีใช้ งานลิขสิทธิ

อัตราค่ าการจัดเก็บลิขสิทธิ
ค่ าลิขสิทธิเผยแพร่
ค่ าลิขสิทธิทําซํา
6 เดือน

12 เดือน

12 เดือน

บาท

บาท

บาท

นัก ดนตรีแสดงสด (Live Show)

2,500

5,000

2,600

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

2,000

4,000

2,600

เคเบิลทีวี (Cable TV) (ต่ อสถานี)

2,500

5,000

2,600

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

7,500

15,000

2,600

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

2,500

5,000

2,600

ห้ างสรรพสินค้ า / ศูนย์ ก ารค้ า / ซุปเปอร์ มาเก็ต (Community Mall / Supermarket) (ต่ อสาขา2,500

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 ายนํา / ร้ านเสริมสวย

2,500

5,000

2,600

โบว์ ลิง / สนุก เกอร์ / ลานสเก็ต (Bowling / Snooker / Skate)

2,500

5,000

2,600

มินิมาร์ ท / ร้ านสะดวกซือ / ร้ านกาแฟ (Mini Mart / Coffee Shop) (ต่ อสาขา)

2,500

5,000

2,600

ธนาคาร (Bank) / ปั มนํามัน (Gas Station) (ต่ อสาขา)

2,500

5,000

2,600

สือมอนิเตอร์ (TV Wall) (ต่ อจอ)

2,500

5,000

2,600

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

2,500

5,000

2,600

ศูนย์ ประชุม (Convention Center) (ต่ อห้ อง)

2,500

5,000

2,600

ศูนย์ จําหน่ ายเครืองใช้ ไฟฟ้ า / เครืองคอมพิวเตอร์ (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 อตู้ส าขา)

2,500

5,000

2,600

หมายเหตุ การขออนุญาตใช้ สิทธิเผยแพร่ ต่อสาธารณชนประเภทออดิโอ (AUDIO)
ผู้ประกอบการต้องชํา ระทังส่ วนลิขสิทธิเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และส่ วนลิขสิทธิทําซํา/ดัดแปลงให้ ครบถ้ วนถูกต้อง
ผู้ประกอบการสามารถชํา ระเงินผ่ า น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร์ - กรุงเทพกรีฑา
บัญชีออมทรัพย์ เลขที 307-1-35878-4 ชือบัญชี " บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํา กัด "
สอบถามข้ อมูลเพิมเติม ได้ที " บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํา กัด "
เลขที 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
หรือสํานักงานตัวแทน บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํา กัด
เลขที 34 ซอยรามคํา แหง 60 แยก 5 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-013-9700 แฟ็ กซ์ 02-013-9700 สายด่วน 080-807-4334, 092-001-8783

โครงการชวยเหลือสถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ Covid-19 ป 2563
บริษัท สไมล มิวสิค ไลเซนซิ่ง จํากัด
อัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์
งานดนตรีกรรม / งานโสตทัศนวัสดุ / เผยแพรตอสาธารณชน / ทําซ้ํา ดัดแปลง (ยังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม)
อัตราคาการจัดเก็บลิขสิทธิ์
ประเภทธุรกิจที่ใชงานลิขสิทธิ์
ตูเพลง (JUKE BOX)
ตูหยอดเหรียญคาราโอเกะ
บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ
ประเภทธุรกิจที่ใชงานลิขสิทธิ์
หองโถง หรือ หองวีไอพี คาราโอเกะ (CONTROL ROOM & V.I.P.)
อัตราชําระตามระยะเวลา 12 เดือน
อัตราชําระตามระยะเวลา 6 เดือน
อัตราชําระตามระยะเวลา 3 เดือน
สถานประกอบการ/สถานบันเทิง/ผับ/บาร
(ที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล)
สถานประกอบการ/รานอาหาร/รานกาแฟ (AUDIO)
(ที่ไมมีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล)

3 เดือน
บาท
375
625
625

6 เดือน
บาท
750
1,250
1,250

12 เดือน
บาท
1,500
2,500
2,500

อัตราคาลิขสิทธิ์

หนวย

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

บาท/จอ/หอง
บาท/จอ/หอง
บาท/จอ/หอง
บาท/สถานที่//ป

3,000

บาท/สถานที่/ป

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
"บริษัท สไมล มิวสิค ไลเซนซิ่ง จํากัด" (สํานักงานใหญ)
เลขที่ 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท 02-013-9700 แฟกซ 02-013-9700 สายดวน 080-807-4334, 092-001-8783
ผูประกอบการสามารถชําระเงินผาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 307-1-35878-4 ชื่อบัญชี " บริษัท สไมล มิวสิค ไลเซนซิ่ง จํากัด "

6. บริษัท ดิจติ อล วัน โซลูชนั่ จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 3,174 เพลง)
เลขที่ 125 ซอยสุขมุ วิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-8252524 โทรสาร 02-8252509
สายดวน 097-0796116 098-2695782
งานดนตรีกรรม / งานโสตทัศนวัสดุ / เผยแพร่ ต่อสาธารณชน / ระบบดิจิตอลทุกประเภท (ยังไม่ รวมภาษีม ูลค่ าเพิม)
ประเภท

อัตราค่ าลิขสิทธิ

หน่ วย

อัตราชําระตามระยะเวลา 12 เดือน

10,000

บาท/จอ/ห้ อง

อัตราชํา ระตามระยะเวลา 6 เดือน

5,000

บาท/จอ/ห้ อง

อัตราชํา ระตามระยะเวลา 3 เดือน

2,500

บาท/จอ/ห้ อง

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

10,000

บาท/สถานที//ปี

10,000

บาท/สถานที/ปี

อัตราชํา ระขันตําเป็ นรายเดือน

5,000

บาท/สถานที/เดือน

ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ

5,000

บาท/ยานพาหนะ/ปี

สนามไดรฟ์กอล์ ฟ/ร้ านสนุกเกอร์ ,พูล

5,000

บาท/แห่ ง/ปี

ลานสเก็ต/ลานสเก็ตนํา แข็ง/โบว์ ลง/สนามแข่
ิ
งรถ

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

สถานฝึ กซ้ อมดนตรี/สอนดนตรี/ร้ องเพลง/เต้นรํา

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

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

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

ร้ า นเสริม สวย/ร้ านทําผม/ร้ า นสักลาย

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

สวนสนุก/สวนนํา

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

โทรศัพท์ สํานักงาน (เสียงรอสาย)

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/มิวสิควีดโี อ/ตู้เพลง/ตู้คาราโอเกะ

(ทีจําหน่า ยเครื องดืมแอลกอฮอล์)
สถานประกอบการ/ร้ านอาหาร/ร้ านกาแฟ/เบเกอรี/ร้ านไอศครีม
(ทีไม่มีการจํา หน่ายเครื องดืมแอลกอฮอล์)
ลานเบียร์ /จุดแสดงสินค้ า /จุดจําหน่ ายเครืองดืม/งานอีเว้ นท์

(รถบัส/รถนําเทียว/เรื อโดยสาร/รถประจํา ทาง/รถไฟ/รถไฟฟ้า)

สือมอนิเตอร์ TV SCREEN (ไม่ รวมโฆษณา)

ห้ างสรรพสินค้ า/ร้ านค้ า ปลีก/ซุปเปอร์ ม าร์ เก็ต
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

จํานวนห้ องพักเกินกว่า 50 ห้ อง ขึนไป (เฉพาะส่ว นห้ องพัก)

20,000

บาท/แห่ ง/ปี

จํานวนห้ องพักไม่เกิน 50 ห้ อง (เฉพาะส่วนห้ องพัก)

10,000

บาท/แห่ ง/ปี

งานแสดงดนตรีสด/คอนเสิร์ต/ละครเวที/ละครเพลง/มินิคอนเสิร์ต

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

สถานีวิทยุ

10,000

บาท/สถานี/ปี

สถานีโทรทัศน์

20,000

บาท/เพลง/รายการ

ธุรกิจ เว็บไซต์ / แอพพิเคชัน / สตรีม มิง (ใช้ งานในทุกรูปแบบ)

ร้ อยละ 15 ของรายได้

ต่อปี

ร้ อยละ 15 ของรายได้

ต่อปี

โรงแรม

โรงภาพยนตร์

เช่น คลิปเพลง มิวสิค วีดีโอ วีดีโอเนือพลง คาราโอเกะ ช่องวิทยุ สถานีออนไลน์
ธุรกิจออนไลน์ ประเภทอืนๆ (ใช้ งานในทุกรูปแบบ)
หมายเหตุ
(1) อัตราข้ างต้ นยังไม่รวมการขออนุญาตถ่ายทอดสดทุกประเภท Live Streaming ทุกช่องทาง และ/หรื อ สิทธิในการบันทึกและเผยแพร่ การแสดง
(เสียง และ/หรื อ ภาพ) ซึงจะต้ องทํา การขออนุญาตต่างหาก
(2) การทําซํา ดัดแปลง และ/หรื อ เผยแพร่ ในลักษณะอืนใดนอกเหนือจากประเภทการจัดเก็บทีระบุไว้ ข้า งต้ น ต้ องขออนุญาตทุกกรณี
(3) ติดต่อสอบถาม และชําระค่าลิขสิทธิ ได้ ที
"บริ ษัท ดิจิตอล วัน โซลูชัน จํา กัด" เลขที 125 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 (สํา นักงานใหญ่)
ทีทําการ 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) ช่องทางการชําระเงิน
ชือบัญชี " บริ ษัท ดิจิตอล วัน โซลูชัน จํากัด "
ธนาคารยูโอบี ประเภทบัญชีออมทรั พย์ สาขาสุขุมวิท 4
เลขทีบัญชี 795-164024-0
(5) สําหรั บสถานประกอบการ ติด ต่อสอบถามสํา นักงานตัวแทนฝ่ ายลิขสิทธิ ได้ ที
"บริ ษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิง จํา กัด" เลขที 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร 10220 (สํานักงานใหญ่
หรื อสํานักงานตัวแทน 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

โครงการชวยเหลือสถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ Covid-19 ป 2563
บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูชั่น จํากัด
อัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์
งานดนตรีกรรม / งานโสตทัศนวัสดุ / เผยแพรตอสาธารณชน / ทําซ้ํา ดัดแปลง (ยังไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม)
อัตราคาการจัดเก็บลิขสิทธิ์
ประเภทธุรกิจที่ใชงานลิขสิทธิ์
ตูเพลง (JUKE BOX)
ตูหยอดเหรียญคาราโอเกะ
บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ
ประเภทธุรกิจที่ใชงานลิขสิทธิ์
หองโถง หรือ หองวีไอพี คาราโอเกะ (CONTROL ROOM & V.I.P.)
อัตราชําระตามระยะเวลา 12 เดือน
อัตราชําระตามระยะเวลา 6 เดือน
อัตราชําระตามระยะเวลา 3 เดือน
สถานประกอบการ/สถานบันเทิง/ผับ/บาร (Audio)
(ที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล)
สถานประกอบการ/รานอาหาร/รานกาแฟ (Audio)
(ที่ไมมีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล)

3 เดือน
บาท
375
625
625

6 เดือน
บาท
750
1,250
1,250

12 เดือน
บาท
1,500
2,500
2,500

อัตราคาลิขสิทธิ์

หนวย

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

บาท/จอ/หอง
บาท/จอ/หอง
บาท/จอ/หอง
บาท/สถานที่//ป

3,000

บาท/สถานที่/ป

สําหรับธุรกิจสถานประกอบการ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิม่ เติม
" บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูชั่น จํากัด " (สํานักงานใหญ)
เลขที่ 125 ซอยสุขมุ วิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทําการ เลขที่ 46 ซอยริมคลองสามเสน ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 02-825-2524 โทรสาร 02-825-2509 สายดวน 097-079-6116 / 098-269-5782
หรือติดตอ สํานักงานตัวแทนฝายลิขสิทธิ์ " บริษัท สไมล มิวสิค ไลเซนซิ่ง จํากัด " (สํานักงานใหญ)
เลขที่ 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท 02-013-9700 โทรสาร 02-013-9700 สายดวน 080-807-4334, 092-001-8783

7. บริษัท โรส มีเดีย แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
งานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 5,993 เพลง)
เลขที่ 1 อาคารมนตพชิ ิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 02-294-2222 ตอ 5012 โทรสาร 02-293-0100
อัตราคาเผยแพร และ ทําซ้ําฮารดดิสก คาราโอเกะ
ิ ธิคาราโอเกะ
ราคาจดเก็
ั บค่าล ข
ิ สท
หอ
้ งโถงและวีไอพ ี /เดือ น / ปี

ลําด ับ
รายการ
ที

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 + ทําซําหอ
้ งท ี 8 ข นไปค
ึ
ด
ิ เพ มอ
ิ ก
ี หอ
้ งละ 600 บาท ต่อ หอ
้ ง ต่อเด อ
ื น ( ซอช
ื น)
ห9อ
้ งคาราโอเกะ + ทําซําหอ
้ งท ี 8 ข นไปค
ึ
ด
ิ เพ มอ
ิ ก
ี หอ
้ งละ 550 บาท ต่อ หอ
้ ง ต่อเด อ
ื น ( ซือช่วงเวลา 6 เด อ
ื น)
ื ่วงเวลา 12 เด อ
ห10
อ
้ งคาราโอเกะ + ทําซําหอ
้ งท ี 8 ข นไปค
ึ
ด
ิ เพ มอี
ิ กหอ
้ งละ 500 บาท ต่อ หอ
้ ง ต่อเด อ
ื น ( ซอช
ื น)

หอ
้ งโถงและวีไอพ ี /เดือ น / ปี

ลําด ับ
รายการ
ที
1

3
ตูห
้ ยอดเหรีญ + ทําซํา 1 ตู ้

6

1,050

12

1,890

3,360

อ ัตราค่าเผยแพร่ MIDI คาราโอเกะ
ราคาจ ัดเก็บค่าลิขส ิทธิคาราโอเกะ แบบ MIDI
ลําด ับ
ที

1
2

รายการ

ตูแ
้ ละห้อ งโถง /เดือ น / ปี
1

6

12

ตูห
้ ยอดเหรีญ + ทําซํา 1 ตู ้

120

700

1,200

หอ
้ งโถง+ทําซํา 1 ห อ
้ ง

200

1,100

2,000

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บคาตอบแทนในการเผยแพรงานลิขสิทธิ์
ผูประกอบการกิจการรายใดมีความประสงคที่จะนําเพลงอันมีลขิ สิทธิ์ของบริษัท โรส มีเดีย แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
นําไปใชเพื่อประกอบการคา สามารถติดตอสมัครเปนสมาชิกและชําระคาลิขสิทธิ์ใหถูกตอง โดยสามารถติดตอสอบถามและขอ
อนุญาตใชสิทธิไ์ ดที่ บริษัท โรส มีเดีย แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เลขที่ 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา
กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 02-294-2222 ตอ 5021 และชําระผานทางธนาคารไดที่
ชือ่ บัญชี บริษัท โรส มีเดีย แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาคลองเตย บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 017-1-07170-4
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุนทรโกษา บญชีกระแสรายวัน เลขที่ 218-3-02434-4

หรือชําระผานตัวแทนที่บริษัท โรส มีเดียฯ ไดแตงตั้งในการจัดเก็บเทานั้น ทั้งนี้ทางบริษัทโรส มีเดียฯ จะคุมครองสิทธิใ์ ห
เฉพาะสถานประกอบการที่แสดงสติ๊กเกอรเครื่องหมายการคาและใชผลิตภัณฑตามเงื่อนไขที่บริษัท โรส มีเดียฯ กําหนดอยาง
ถูกตองเทานั้น

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

9. บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 2,480 เพลง)
เลขที่ 242/21 ซ. ลาดพราว 112 ถ. ลาดพราว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 02-935-3571-4 โทรสาร 02-935-3570, 75

* 1. อัตราค่ าการจัดเก็บลิ ขสิ ทธิการเผยแพร่ ต่อสาธารณชนฯ
1.1 ประเภทธุรกิจคาราโอเกะ ( KARAOKE ) ทีใช้ งานดนตรีกรรม, โสตทัศนวัสดุ, 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 วย / ห้ อง
ต่ อเดื อน
จัดเก็บ
ชํ าระขันตํา
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 ปแบบมิดี-ไฟล์ระบบต่างๆ
งานสิ งบันทึกเสี ยง , โสตทัศนวัสดุอืนๆ ( ไม ่รวมห้องคาราโอเกะ )

30

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

1.2 ประเภทเผยแพร่ ลิ ขสิ ทธิเพลงออดิโอ ( AUDIO )ทีใช้ สิงบันทึกเสี ยง,งานโสตทัศนวัสดุทกุ ชนิด
( ทีไม่ ใช่ ธุรกิจคาราโอเกะ ) ต่ อ / ปี
เงื อนไขเรี ยกเก็บ
อัตราจัดเก็บ
ประเภท
ศูนย์จาํ หน่ายเครื องเสี ยง ,
เครื องใช้ไฟฟ้า
ต่อสาขา
1,000 บาท
(ELECTRONIC STORE)
ธุ รกิจโรงแรม (HOTEL) ต่อ ห้อง
ห้องสรรพสิ นค้า / ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
(DEPARTMENT STORE AND
SUPERMARKET)

50% ของห้องทังหมด

50 บาท

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

20,000 บาท
30,000 บาท

* 2. อัตราการจัดเก็บค่ าลิ ขสิ ทธิทําซํา / ดัดแปลง ต่ อ 1 ปี ฟรีไม่ มีค่าแรกเข้ ามีเพลงใหม่ ให้ ตลอดปี
การทําซําดัดแปลง - งานดนตรี กรรม, สิ งบันทึกเสี ยง,โสตทัศนวัสดุ,มิดี -ไฟล์ ระบบต่าง
ประเภทการใช้ งาน
มิด-ไฟล์
ี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โสตทัศนวัสดุเก็บอัดในฮาร์ ดดีสถ์
ฮาร์ ดดีสถ์ระบบ
LAN SERVER

หมายเหตุ

จํานวนห้ อง
1 เครื อง 1 ห้อง
1 เครื อง 1 ห้อง

อัตรา ( บาท )
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

หากมีจาํ นวนมากกว ่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

10. บริษัท ออล แดนซ ลิขสิทธิ์ จํากัด
งานสิ่งบันทึกเสียงเพลงสากล (จํานวน 2,836 เพลง)
เลขที่ 365/20-22 ชั้น 6 ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-215-8188 โทรสาร 02-216-4696
Rate & Tariff - Excluding VAT & Withholding Tax
อต
ั ราค่าลิขส ิทธิ - ไม่รวมภาษีมูล ค่าเพิม และ ภาษีห ัก ณ ทีจ่าย
1. อัตราค่าลิขส ิทธิเผยแพร่สําหร ับ Karaoke (คาราโอเกะ)
อต
ั รา
ต่อ หน่วย
ประเภท
เงือนไข
หมายเหตุ
ค่าลิขส ิทธิ
(บาท)
คาราโอเกะ/ ตูเ้ กมส /์ ตูเ้ พลง
จอ/ปี
2,500
2. อัตราค่าลิขส ิทธิเผยแพร่สําหร ับสถานที
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 งสรรพส นค้า 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.
สํ าน ักงาน/ พืนทีต้อ นร ับ
500-1,000 ตร.ม.
1,000 ตร.ม. ขึนไป
ลานเบียร์
สถานโบว์ล ิง (Bowling)

อต
ั รา
ต่อ หน่วย
ค่าลิขส ิทธิ
(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

ทุกชันทุกแผนก
ยกเวนร
้ านค
้ าที
้
จดทะเบียนคน
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

3. อัตราค่าลิขส ิทธิเผยแพร่การแพร่เส ียงแพร่ภาพ (ชําระโดยสถานี)
อต
ั รา
ต่อ หน่วย
ประเภท
เงือนไข
ค่าลิขส ิทธิ
(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 ADC 76-100%
ปี
ขันตํา 100,000
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 ส ่ง
2%
ิ
สถานีโทรท ัศน์ระบบร ับสมาชก (Cable TV)
ปี
ขันตํา 500,000
2%
ขอ้ 4 หมายเหตุ:
้
้
รายการนัน
1. "รายได"้ หมายถึงรายไดจากโฆษณา,
Sponsorship หรืออืนใดทีไดจากการเผยแพร่
คิดจากรายไดทั
้ งหมดก่อนหักค่าใชจ่้ าย
ั
4. อัตราค่าลิขส ิทธิเผยแพร่การแพร่เส ียงแพร่ภาพเพลงประกอบรายการทวไป
้ ลิต/ผูจ
้ ัดรายการ)
(ชําระโดยผูผ
เงือนไขลิขส ิทธิ
อต
ั รา
ต่อ หน่วย
ประเภท
เผยแพร่ Online
ค่าลิขส ิทธิ
(บาท)
ครอบคลุมเฉพาะ
เพลง/วัน
2,500
รายการทวไป/
ั
ละคร/
ช่องทางทีผูชม
้
เพลง/เดือน
10,000
์
วาไรตี/ เกมสโชว์
สามารถเขาถึ
้ งได ้
20,000 10 เพลง/เดือน
รายการประกวดร้อ งเพลง/ โดยไม่ต ้องชําระเงิน
เพลง/วัน
20,000
การแสดง
E.g. YouTube

ค่าลิขสิทธิ
Online
2,500
10,000
20,000
20,000

5. อัตราค่าลิขส ิทธิเผยแพร่สําหร ับโรงแรม
ประเภท

เงือนไข

หอ
้ งพ ัก
พืนทีต้อ นร ับ
โถงทางเดิน
หอ
้ งประชุม/ ห้อ 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
ในโรงแรมตามขอ้ 5
สํ าหร ับโรงแรม 4 ดาวขึนไป
ระบุ ไม่เกิน 100 หอง
้
้
ราคานีรวมการใชงาน
อต
ั ราเหมาจ่าย
ในโรงแรมตามขอ้ 5
สํ าหร ับโรงแรมตํากว่า 4 ดาว
ระบุ ไม่เกิน 50 หอง
้

อต
ั รา
ต่อ หน่วย
ค่าลิขส ิทธิ
(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

ทุกชันทุกแผนก
ยกเวนร
้ านค
้ าที
้

ไม่มก
ี ารเก็บค่า

ห ้อง/ปี

อต
ั รา
ต่อ หน่วย
ค่าลิขส ิทธิ
(บาท)
30,000

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ปี

หลังจากห ้องที
100 คิดห ้องละ
150 บาท

ปี

หลังจากห ้องที
50 คิดห ้องละ
150 บาท

์ (ชําระโดยผูจ
้ ัดงาน/ Organiser)
6. อัตราค่าลิขส ิทธิสําหร ับงานอีเว้นท์ และคอนเส ิรต
ประเภท

เงือนไข

มีรายไดจากการแสดง
้
คอนเส ิรต
์ /การประกวดเต้น
หรือ ดนตรี
ไม่มรี ายไดจากการ
้
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
ต่อ หน่วย
ค่าลิขส ิทธิ
(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
้
ใช่
จ ัดจําหน่าย/โฆษณา/ ส ินค้า ขับรองสดไม่
background music
ั
แฟชนโชว์

10,000

สถานที/วัน

ต่อเพลง

ขอ้ 6 หมายเหตุ:
้
าหน่ายบัตร, Sponsor, Barter ฯลฯ ทังหมดก่อนหักค่าใชจ่้ าย
1. "รายได"้ หมายถึง รายไดจากการจํ
ําระค่าลิขสท
ิ ธิขันตํา (30% ของประมาณการค่าลิขสท
ิ ธิทังหมด)
ผู
จั
้
ด
งานจะต
องกรอกใบสมั
้
ค
ร
และช
2.
ิ ธิปรับราคาค่าลิขสท
ิ ธิขึนเป็ น 5% ของรายได หรื
ก่อนการแสดง มิฉะนันบริษัทขอสงวนสท
้ อ
ิ
ปรับเพิม 50% ของค่าลิขสทธิ/ เพลง
ิ ธิในการถ่ายทอดสด, การแพร่เสย
ี งแพร่ภาพ, หรือบันทึกการแสดง
3. อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าลิขสท
ึ
ซงตองขออนุ
้
ญาตแยกต่างหาก

11. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 36,700 เพลง)
อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เลขที่ 50 ชั้น 29 ถ. สุขมุ วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 02-669-8383-85โทรสาร 02-669-8374
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
อัตราจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เผยแพรเพลงเพื่อการคาในป 2564
1. คาลิขสิทธิ์เผยแพรเพลง รูปแบบ คาราโอเกะ (Karaoke)
ประเภทธุรกิจ
ตูหยอดเหรียญคาราโอเกะ
(Jukebox Karaoke)
ตูหยอดเหรียญคาราโอเกะ
(Jukebox Room)
บูทคาราโอเกะ
(Booth Karaoke)
คอมพิวเตอรคาราโอเกะ
(Midi File Karaoke)
รานคาราโอเกะ 
(Control Room)
 ประเภทธุรกิจ “รานคาราโอเกะ” มีสวนลดจอ ดังนี้
(1) จํานวน 3 - 5 จอ
 สวนลด 5%
(2) จํานวน 6 - 10 จอ
 สวนลด 10%
(3) จํานวน 11 จอขึ้นไป
 สวนลด 15%

คาลิขสิทธิ์เผยแพร
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. อัตราคาลิขสิทธิ์เผยแพรเพลง รูปแบบ ออดิโอ (Audio)
ประเภทธุรกิจ
ตูเพลงหยอดเหรียญ (Jukebox Audio)
สถานประกอบการรานอาหาร
(Fast Food / Food Court / Pub &
Restaurant)
สถานประกอบการรานอาหาร
(Fast Foood Court / Pub & Restaurant)
 ที่มีการจัดกิจกรรมคอนเสิรต
สถานประกอบการที่มีเวทีแสดงสด

สถานประกอบการขนาดเล็ก (SME)
การจัดนิทรรศการ / เทศกาล
( Exhibitions & Events )
สายการบิน

เงื่อนไข
เรียกเก็บ ตอตู ตอเดือน
Size S
เรียกเก็บ
Size M
ตอป
Size L
ตอสาขา
Size XL
เรียกเก็บ
ตอป
ตอสาขา

คาลิขสิทธิ์เผยแพร
750 บาท
16,000 บาท
21,000 บาท
25,000 บาท
37,000 บาท

Size S
Size M
Size L

50,000 บาท
100,000 บาท
200,000 บาท

Size S
Size M
Size L
Size XL
เรียกเก็บ ตอสถานที่ ตอป
พื้นที่ตั้งแต 1-2,000 ตร.ม. / ตอวัน
พื้นที่มากกวา 2,001 ตร.ม.ขึ้นไป / ตอวัน
Full Service / ตอป
Low cost / ตอป

22,000 บาท
33,000 บาท
45,000 บาท
67,000 บาท
16,000 บาท
10,000 บาท
20,000 บาท
1,500,000 บาท
500,000 บาท

เรียกเก็บ
ตอป
ตอสาขา

3. อัตราคาลิขสิทธิ์เผยแพรเพลง รูปแบบ กิจการโทรทัศนแบบตอบรับเปนสมาชิก (Cable TV)
รูปแบบ
ปริมาณการใชเพลง / ชอง / วัน
คาลิขสิทธิ์เผยแพร
A
ไมนอ ยกวา 12 ชั่วโมง
40 บาท / สมาชิก / เดือน
B
นอยกวา 12 ชั่วโมง
30 บาท / สมาชิก / เดือน
 การเผยแพรภาพ และ/หรือ เสียงอันมีลิขสิทธิ์ดังกลาว เปนการอนุญาตใหเผยแพรเฉพาะสิ่งบันทึกเสียง , โสตทัศนวัสดุ ,
ภาพมิวสิควิดีโอ และ/หรือ บันทึกการแสดงสด บทเพลงภายใตลิขสิทธิ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
และบริษัท ในเครือ เทานั้น

4. อัตราคาลิขสิทธิ์เผยแพรเพลง รูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ
รูปแบบ
หนังสือเพลง และ/หรือ สือ่ สิ่งพิมพ จัดเก็บคาลิขสิทธิ์เผยแพร ตอปก
(ชื่อหนังสือ)
ตอการจัดพิมพหนึ่งครั้ง (โดยไมต่ํากวา 10,000 บาท ตอปก / การ
จัดพิมพหนึ่งครั้ง)

คาลิขสิทธิ์เผยแพร
ในอัตราเพลงละ 150 บาท

5. อัตราคาลิขสิทธิ์เผยแพรเพลง รูปแบบ ริงโทน
ประเภท
1.
2.

ตูใ หบริการโหลดเพลงลงบนมือถือ (Kiosk)
รานใหบริการโหลดเพลงบนมือถือ (Shop)

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

6. อัตราคาลิขสิทธิ์เผยแพรเพลง รูปแบบ การแสดง และวงดนตรี
6.1
สําหรับนักแสดงและวงดนตรี (ไมมีการจําหนายบัตร) งานรับจาง / งานแสดง / งานเลี้ยงทั่วไป
ยกเวน งานกิจกรรม (EVENT) หลักเกณฑ : การจัดเก็บตามขนาดของคาจาง / งาน
ประเภท
วงดนตรี
(อัตราเหมาจาย)
6.2

เงื่อนไข
คาจางไมเกิน 10,000 บาท /ครั้ง
คาจางไมเกิน 30,000 บาท /ครั้ง
คาจางเกิน
30,000 บาท / ครัง้

คาลิขสิทธิ์เผยแพร
6,000 บาท ตอป
12,000 บาท ตอป
0.5 % / คาจาง / ตอเพลง ตอครัง้ ตอป

สําหรับศิลปน นักรอง นักแสดง
ประเภท
ศิลปนในสังกัด

คาลิขสิทธิ์เผยแพร
2.5% ของคาตัว ตอเพลง ตอครั้ง
คาตัวตองาน
Size
คาลิขสิทธิ์ตอป
XL
 100 K
300,000 +
นักรอง นักแสดง ศิลปนที่เปนที่รูจักในวงการ
L
80 – 100 K
200,000 +
M
50 – 80 K
100,000 +
S
50,000 +
 50 K
นักรองผานเวทีประกวด
คิดคาลิขสิทธิ์วันละ 20 บาท เหมาปละ 7,000 บาท ตอเพลง
นักรองทั่วไป
คิดคาลิขสิทธิ์วันละ 10 บาท เหมาปละ 3,500 บาท ตอเพลง
7. อัตราคาลิขสิทธิ์เผยแพรเพลง รูปแบบ งาน EVENT และงานคอนเสิรต สําหรับศิลปนดารา และนักแสดง
ประเภทธุรกิจ
เงื่อนไข
คาลิขสิทธิ์เผยแพร
Event & Organizer
จํานวน 1 – 10 เพลง / ครั้ง
50,000/เพลง/ครั้ง
(ไมขายบัตร)
จํานวน 11 – 20 เพลง / ครั้ง
40,000/เพลง/ครั้ง
จํานวน 21 – 30 เพลง / ครั้ง
30,000/เพลง/ครั้ง
คอนเสิรต จําหนายบัตร
จํานวน 1 – 10 เพลง / ครั้ง
1.50 % /เพลง/รอบ 
จํานวน 11 – 20 เพลง / ครั้ง
1.00 % /เพลง/รอบ 
จํานวน 21 – 30 เพลง / ครั้ง
0.75 % /เพลง/รอบ 


อัตรา % เกิดจากรายไดการขายบัตรทั้งหมดของการจัดงาน

8. อัตราคาลิขสิทธิ์เผยแพรเพลง รูปแบบ BROADCAST
ประเภทธุรกิจ

SS
S
วิทยุ
บนหนาปด หรือ ออนไลน
200,000 1,200,000
วิทยุในราน ตอสาขา
3,000
4,000
ทีวี
( 20,000 บาท/ เพลง /ครั้ง ) 900,000 1,700,000
อินเตอรเน็ต ( 30% จากรายไดทีวี )
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. ในกรณีวิทยุในหนาปด หรือออนไลน ที่มีแอพพิเคชั่นบวกเพิ่ม 30% จากราคาปกติ
2. ในกรณี TV Re-run คิด 10,000 บาท/เพลง/ครั้ง
3. ในกรณีนํารายการไปเผยแพรตางประเทศคิดเพิ่ม 50% ของราคาคาลิขสิทธิ์เผยแพรรูปแบบ TV
4. .ในกรณีนําภาพศิลปนหรือดาราไปใชเพื่อประกอบรายการ คิดเพิ่ม 10,000 บาท ตอรูป

9. อัตราคาลิขสิทธิ์เผยแพรเพลง รูปแบบ สื่อออนไลน
ประเภทธุรกิจ
สื่อออนไลน
(20,000 บาท ตอเพลง ตอป )

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. อัตราคาลิขสิทธิ์เผยแพรเพลง รูปแบบ เพลงประกอบโฆษณา
ประเภทธุรกิจ
เงื่อนไข
คาลิขสิทธิ์เผยแพร
TVC
ตอเพลง
500,000

ระยะเวลา
ตอป

11. อัตราคาลิขสิทธิ์ทําซ้ําเพลง รูปแบบ หนัง/ละคร
ประเภทธุรกิจ
MOVIE / DRAMA /
SERIES


เงื่อนไข
Theme Soundtrack
Ambient Background

ตอเพลง
ตอเพลง

คาลิขสิทธิ์เผยแพร
500,000
50,000

ระยะเวลา
ตอครั้ง
ตอครั้ง

1. ในกรณีเขาเงื่อนไขการแลกภาพแลกเสียง อนุญาตใหใชเพลงฟรี เพื่อการเผยแพร ในชองทางทีวี
และแอปพลิเคชั่นของชองเทานั้น
2. ในกรณีนําไปเผยแพรตางประเทศ คิดคาลิขสิทธิ์ เพิ่มอีก 50% ของราคาตอเพลง

CALL CENTER
Web Site
Line Official
วิธีการชําระเงิน

ติดตอ–สอบถามชําระคาลิขสิทธิ์เผยแพรไดที่
: 0-2669-9000 ตอ 8383 , 8384 , 8385
: www.gmm-mpi.com
: @gmm-mpi
: ผานพนักงานขาย / ตัวแทนทั่วประเทศ / Web Site / Line Official

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

13. บริษัท โฟโนไรทส (ไทยแลนด) จํากัด (องคกรสิ่งบันทึกเสียงเพื่อเผยแพรตอสาธารณชนและทําซ้ําเพื่อเผยแพรตอ
สาธารณชน)
งานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวนเพลงสากลตางประเทศ 1,094,815 เพลง และเพลงไทย 7,972 เพลง
รวมจํานวน 1,102,787 เพลง)
เลขที่ 23/8 ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 02-203-1002 โทรสาร 02-203-1010

14. บริษัท ซี.เอ็ม.ซี. เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด
งานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 600 เพลง)
เลขที่ 50/20 ตรอกจันทรสะพาน 3 ถ.จันทน แขวงทุงวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 02-286-5257 โทรสาร 02-286-2558
บริษัทฯ ไมไดจดั สงขอมูลอัตราการจัดคาลิขสิทธิ์ใหกรมทรัพยสินทางปญญาเผยแพร ผูประกอบการสามารถติดตอสอบถาม
รายละเอียดโดยตรงไดที่บริษัท ซี.เอ็ม.ซี. เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด

15. บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (เพลงสากล จํานวน 4,787,847 เพลง และเพลงไทย
จํานวน 34,661 เพลง) เลขที่ 1126/2 ชั้น 11 อาคารวานิช2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 02-069-2313 โทรสาร 02-069-2314

16. บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิง่ จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 11,497 เพลง)
เลขที่ 84/2 ถนนลาดพราว-วังหิน แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท 02-1085-589

17. บริษัท เค.ที.พับลิชชิ่ง จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 8,800 เพลง)
512/4 ตรอกตนโพธิ์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 02-689-2884-6 โทรสาร 02-689-2887
อัตราการจัดเก็บลิขสิทธิ์ บริษัท เค.ที. พับลิชชิ่ง จํากัด
1.อัตราการจัดเก็บลิขสิทธิ์ ในสิทธิเผยแพรตอสาธารณชน
ประเภทธุรกิจ

3เดือน

6 เดือน

12 เดือน

ตูคาราโอเกะ / ตูเพลง

1,500

2,850

5,400

หองคาราโอเกะ / หองโถง / หอง VIP

1,800

3,420

6,480

กรณีมีหองตั้งแต 7 หองขึน้ ไป รับสวนลด 40%
ภัตตาคาร / รานอาหาร

ขั้นต่ํา 5,000 บาท ขึ้นไป / ป

2. อัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ ทําซ้ํางานดนตรีกรรมรูปแบบมิดไี้ ฟล
ประเภทธุรกิจ

3เดือน

6 เดือน

12 เดือน

มิดไี้ ฟล ผานโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาราโอเกะ,ผานระบบโปรแกรมมิดี้และ

1,200

2,200

4,000

โปรแกรมอื่น ๆ ทีใ่ ชรวมกับมิดี้
3. อัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์ ทําซ้ําวีซีดีลงฮารดดิสก
จํานวน

3เดือน

6 เดือน

12 เดือน

จํานวน 1 จอ

1,300

2,500

4,800

จํานวน 2-6 จอ

1,935

3,520

6,400

กรณีมี 7 ขึ้นไป จอละ
ติดตอชําระคาลิขสิทธิ์หรือคาตอบแทนไดที่ บริษัท เค. ที. พับลิชชิง่ จํากัด
1. ชําระผานธนาคารในชือ่ บัญชี บริษัท เค. ที. พับลิชชิ่ง จํากัด
-ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) /สาขาคลองสาน /บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 151-3-09694-9

1,080

-ธนาคารกสิกรไทย / สาขาสี่แยกสะพานกรุงเทพ /บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 060-8-92766-2
- ธนาคารกสิกรไทย / สาขาสี่แยกสะพานกรุงเทพ / บัญชีออมทรัพย
เลขที่ 060-8-92981-9
อีเมลบริษัท Kt_publishing@hotmail.com
เลขประจําตัวผูเสียภาษี
0 – 1055 – 54027 – 35 - 0
FAX :02-6892887 โทร 02-689-2884-6

18. บริษัท มิวสิค เอ็นจอย จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 3,023 เพลง)
เลขที่ 651/15 ซอยเสรีไทย ชอย 15 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพ
โทรศัพท 064-8480518
อัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง

วิธีการชําระคาลิขสิทธิ์
1.ชําระผานตัวแทนบริษัท
2.ชําระโดยตรงกับทางบริษัท ผานธนาคารกสิกรไทย สาขา บางพลัด ออมทรัพยเลขที่ 072-2-82317-6
รายชื่อตัวแทน
ภาคเหนือ
คุณ มงคล พึงสุธา โทร 081-688-0792
ภาคอิสาน
คุณ ปราจิณ วุฒวิ ัฒนชัย โทร 081-873-9996
ภาคตะวันออก
คุณ ชัยยศ โทร 085-777-0808
ภาคกลาง
ภาคใต
คุณ ทรงพล อมรามร โทร 089-647-9080
กรุงเทพฯ- ปริมลฑล
คุณ ไสว เงินสยาม โทร 099-256-4969
เมื่อชําระคาลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว สงหลักญานการชําระเงินมาที่
Email: musicinjoy2020@gmail.com Line Id : musicinjoy2020
พรอมชื่อที่อยูที่ตองการใหจัดสงเอกสารการใชงานลิขสิทธิ์ของบริษัทไปให
ติดตอ – สอบถามขอมูลการชําระลิขสิทธิ์ไดที่คุณ ปรเมศวร ศิรกรโสภณ 0648480519

19. บริษัท ลิขสิทธิ์เพลงดี จํากัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงจํานวน 230 เพลง
เลขที่ 285 ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 080-258-6362

20. บริษัท ดีเอ็มซี 2021 จํากัด
งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงจํานวน 669 เพลง
เลขที่ 764/143 ซ. พัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 080-258-6362

21. หางหุนสวนจํากัด เควี โปรโมชัน
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 1022 เพลง )
เลขที่ 81 หมู 1 ต.ศาลาลัย อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 77180
โทร. 062-3705195 – 0621868316 สํานักงาน 032-900230 โทรสาร – 032 - 900230
อัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง
1.อัตราคาเผยแพรลขิ สิทธิ์เพลง คาราโอเกะ (karaoke )
ประเภทธุรกิจ
อัตราการจัดเก็บจริง
ขั้นต่ํา 3 เดือน
6เดือน
ที่ใชงานลิขสิทธิ์
คาจัดเก็บรายเดือน
ตูหยอดเหรียญคาราโอ
600
1,200
เกะ(บาท/จอ/เดือน)
มิดี้ฟาย ทําซ้ํา เผยแพร
1,500
3,000
ผานโปรแกรม
คอมพิวเตอร คาราโอเกะ
VCD ทําซ้ํา เผยแพร ผาน
1,500
3,000
โปรแกรม คอมพิวเตอรคา
ราโอเกะ ลงฮารดสี
หองโถงในภัตตาคาร/
4,000
รานอาหารที่มีการรองคา
ราโอเกะ(บาท/เครื่อง/ป)

1ป

หมายเหตุ

2,400

-

6,000

-

6,000

สวนลด 7 หอง
ลด15%
-

2.อัตราคาเผยแพรลขิ สิทธิ์เพลงออดิโอ (ที่ไมใชกิจการคาราโอเกะ)
ประเภทธุรกิจ
ที่ใชงานลิขสิทธิ์
ตูเพลง ( JUKE BOX ) บาท
/ จอ/เดือน
ภัตตาคาร/รานอาหาร/
สวนอาหาร/ฯลฯ(บาท/ป
สถานประกอบการ
โรงแรม (บาท/หอง/ป )

อัตราการจัดเก็บจริง
อัตราคาจัดเก็บ
-

สถานประกอบการสาย
การบิน (บาท/เที่ยว )

250

ขั้นต่ํา 3 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

250

500

1,000

หมายเหตุ
-

1,000
50

เรียกเก็บ 40%
ของจํานวนหอง
ทั้งหมด
คิดตามจํานวน
ครั้งที่ขึ้นลง

เงื่อนไขในการจัดเก็บคาตอบแทน มีดังนี้
1. ผูประกอบการจะตองยื่นขออนุญาตใชสิทธิในการเผยแพรงานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการคาในงานดนตรีกรรมสิ่งบันทึกเสียงและ
โสตทัศนวัสดุ กอนนํางานอั นมีลิขสิทธิ์ ซึ่ง หจก.ฯ ไดรับมอบหมายใหดูแลการจัดเก็ บค าตอบแทนไปใช เผยแพรใ นสถาน
ประกอบการของผูประกอบการทุกครั้ง
2. ผูประกอบการที่ประสงคจะขออนุญาตใชสิทธิ จะตองชําระคาตอบแทนใหกับ หจก.ฯ เปนรายเดือน นาย 3 เดือน หรือรายป ตาม
อัตราคาตอบแทนไดที่ หจก.ฯ ไดกําหนดไวตามประเภทของการใชงาน โดยในประเภทที่จะตองทําการชําระคาตอบแทนเปนราย
เดือน ผูประกอบการตองชําระคาตอบแทนขั้นต่ําลวงหนาอยางนอย 3 เดือน ชําระลวงหนา 6 เดือน (ไดสวนลดพิเศษ 5%) และ
ชําระลวงหนา 12 เดือน (ไดรับสวนลดพิเศษ10% )

3. ผูป ระกอบการจะตองใชผลิตภัณฑที่ถูกตองมีลิขสิทธิ์ในการเผยแพรงาน
4. ผูประกอบการจะตองติดหลักฐานการไดรับอนุญาต (สติ๊กเกอร) ไวบนอุปกรณการใชงาน หรือบริเวณสถานประกอบการใหเห็น
ชัดเจน
วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์
ผูประกอบการสามารถติดตอชําระคาตอบแทนการใชสิทธิในการเผยแพรงานลิขสิทธิ์เพลงได 3 วิธี ดังนี้
(1) ชําระคาลิขสิทธิ์โดยเงินผานธนาคาร ในนาม หางหุนสวนจํากัด เค.วี โปรโมชั่น
1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ปราณบุรี บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 0420027044
2. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด สาขา สามรอยยอด บัญชีออมทรัพยเลขที่ 217-2-21796-9
เฉพาะ ชื่อ นายวิเชียร เกวียนวงษ
3. ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลตัส ปราณบุรี บัญชีออมทรัพยเลขที่ 9560449036
เฉพาะ นายวิเชียร เกวียนวงษ
4. ธนาคารไทยพาณิชย ปราณบุรี บัญชีออมทรัพยเลขที่ 4220445042
เฉพาะ นายวิเชียร เกวียนวงษ
เมื่ อผู ประกอบการโอนเงิ นผ านธนาคารเข าบั ญชี หจกฯ หรื อบุ คคลเฉพาะและตามรายชื่อ เบื้ องข างตนแล วนั้ น ให
ผูประกอบการแฟกซ สําเนาใบโอนเงิน สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบานของผูประกอบการหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล
ทะเบียนการคา รวมทั้งรายละเอียดประเภทของการใชงาน จํานวนตูเพลง/บูธ/จอ/หองฯลฯ มาที่ หจกฯ เพื่อลงทะเบียนสมาชิกและ
หจกฯจะไดจัดสงหลักฐานใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการไดรับอนุญาต (สติ๊กเกอร) เพื่อใหผูประกอบการ ติดแสดงที่ตูเพลง/บูธ/จอ/
หอง ในสถานประกอบการตอไป
(2) ชําระคาลิขสิทธิ์ผานตัวแทนจัดเก็บของ หจกฯ ทั่วประเทศ
ผูประกอบการสามารถชําระคาตอบแทนการจัดเก็บของ หจกฯ ใหกับผูประกอบการทําการตรวจสอบกอนทุกครั้ง เมื่อ
ผูประกอบการไดรับคําแนะนําจากตัวแทนในการสมัครสมาชิกแลว ผูแระกอบการจะตองกรอกรายระเอียดและลงนามในใบสมัคร
ของ หจกฯ พรอมแนบสําเนาเอกสาร ดังนี้ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน หลักฐานการเปนนิติบุคคล ทะเบียน
การคา และอื่นๆ
เมื่อชําระคาตอบแทนผานตัวแทนการจัดเก็บตามประเภทและจํานวนที่ผูประกอบการประสงคใชงานแลว ผูประกอบการ
ประสงคใชงานแลว ผูประกอบการจะไดรับสําเนาใบสมัคร ใบรับเงินชั่วคราว จากตัวแทนจัดเก็บเพื่อใชเปนหลักฐานชั่วคราว หรือ
สติ๊กเกอร ในการไดรับอนุญาต ซึ่งเมื่อ หจก.ฯ ไดรับใบสมัครและรับชําระเงินเรียบรอยแลว หจก.ฯ จะทําการจัดสงหลักฐาน การ
อนุญาต (สติ๊กเกอร) ฉบับจริงใหกับผูประกอบการภายใน 7 วันทําการหลังจากไดรับขอมูลการสมัครและการขออนุญาตจากตัวแทน
จัดเก็บถูกตองครบถวนเรียบรอย เพื่อใหผูประกอบการติดแสดงไวที่ตูเพลง/บูธ/จอ/หอง ในสถานประกอบการตอไป
(3) ชํ าระค าลิ ขสิ ทธิ์ โดยตรงไดที่ ห างหุ นส วนจํ ากั ด เค.วี โปรโมชั่ น เลขที่ 81 หมู 1 ต.ศาลาลั ย อ.สามรอยยอด จ.
ประจวบคีรีขันธ 77180 ซึ่งผูประกอบการ จะตองนําหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน/หลักฐานการเปนนิติ
บุคคล ทะเบียนการคาและอื่นๆ โดยมาเขียนใบสมัครสมาชิก ณ ที่ทําการของ หจก.ฯ หรือ สอบถามรายละเอียดไดที่ หจก(ถาเปน
ตัวแทนจะตองมีบัตรพนักงานที่ออกใหโดย หจก.เค.วี โปรโมชั่นเทานั้นมิฉะนั้นเราจะไมรับผิดชอบใดๆจากการกระทําของตัวแทน)
สถานที่ติดตอสํานักงานใหญ เลขที่ 81 หมู 1 ต.ศาลาลัย อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 77180 สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
โทรศัพท. 032-900230 โทรสาร หรือ FAX 032-900230 โทร. 062-3705195 หรือ -062-1868316 โดยตรงในเวลาทําการ

22. บริษัท คนเมืองเร็คคอรด 1999 จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 942 เพลง )
เลขที่ 295 หมูที่ 2 ตําบลหนองจอบ อําเภอสันทราบ จังหวัดเชียงใหม 50210
โทร. 061-248-6277, 098-501-3217
อัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง

23. บริษัท ยูโอเค อินเตอร จํากัด
งานดนตรีกรรม (จํานวน 524 เพลง )
สํานักงานบริษัท ยูโอเค อินเตอร จํากัด เลขที่ 354/28 ซอยเคหะรมเกลา 37 แขวงคลองสองตนนุน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-5571497, 09-92564969
อัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง

24. บริษัท นายพล อินเตอร มิวสิค โปรดักชัน่ จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 547 เพลง)
เลขที่ 87 หมูที่ 3 ตําบลปากแรด อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท 032-913-285 โทรสาร 032-913-285
บริษัทฯ ไมไดจดั สงขอมูลอัตราการจัดคาลิขสิทธิ์ใหกรมทรัพยสินทางปญญาเผยแพร ผูประกอบการสามารถติดตอสอบถาม
รายละเอียดโดยตรงไดที่บริษัท นายพล อินเตอร มิวสิค โปรดักชัน่ จํากัด

25. บริษัท นายพล เรคคอรด จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 888 เพลง)
เลขที่ 11/154 หมูที่ 5 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 21230
โทรศัพทและโทรสาร 0-2995-6436
บริษัทฯ ไมไดจดั สงขอมูลอัตราการจัดคาลิขสิทธิ์ใหกรมทรัพยสินทางปญญาเผยแพร ผูประกอบการสามารถติดตอสอบถาม
รายละเอียดโดยตรงไดที่บริษัท นายพล เรคคอรด จํากัด

26. บริษัท มี ลิขสิทธิ์ จํากัด
งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จํานวน 105 เพลง)
764/143 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท 061 568 6999

-------------------------------------------ปรับปรุง : 8 มิถุนายน 2565
กลุมสงเสริมงานลิขสิทธิ์
กองลิขสิทธิ์
โทร. 02 547 4633

