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ข้อมูลประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ 
บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงขานรับนโยบายกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ขยายมาตราช่วยเหลือผู้ประกอบการ 3 จงัหวักชายแดนภาคใต้ เพิ่มอีก 1 ปี 
    

 

ความช่วยเหลือ  
 

  (1) งดเว้นการจัดเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลง และงดเว้นการจับกุมด าเนินคดีแก่
ผู้ประกอบการท่ีใช้งานเพลงของบริษัท 
  (2) ระยะเวลาความช่วยเหลือเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 
และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว หากสถานการณ์และความเดือดร้อนของผู้ประกอบการยังคงมีอยู่   
ทุกบริษัทยินดีที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

ผู้ประกอบการที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
 

 (1) ต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) เท่านั้น  
  (2) ต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก (ลูกค้า) ของบริษัทจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น หากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ท่ียังไม่เคยเป็นสมาชิก ให้แจ้งบริษัทจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ท่ีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นๆ เพ่ือด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน 
 

รายชื่อและที่อยู่บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ยืนยันการให้ความช่วยเหลือ 
 1.  บริษัท โฟร์เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 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.  บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (เพลงไทยและเพลงสากลจ านวน 1,731 เพลง) 
  เลขที่ 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10200 
  โทรศัพท์ 02-013-9700 โทรสาร 02-013-9700 สายด่วน 080-807-4334, 092-001-8783 
 



 
 
 

 
 

 563 Nonthaburi Rd, Tumbon Bangkrasor, Amphur Muang, Nonthaburi 11000 Hot Line: 1368 
563 ถนนนนทบุรี ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 สำยด่วน 1368 

 3.  บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
  งานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน  67,303 เพลง) 
  เลขที่ 23/8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท์ 02-203-1002 โทรสาร 02-203-1010 
 4.  บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 17,560 เพลง) 
      เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 3 ถ. ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม 
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
  โทรศัพท์ 02-037-8888 
 5.  บริษัท ลิขสิทธิ์เพลงไทย จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวนเพลง 730 เพลง) 
  120/541 ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
  โทรศัพท์ 02-042-8186 โทรสาร 02-04-28186 
 6.  บริษัท ลิขสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 2,480 เพลง) 
  เลขที่ 242/21 ซ. ลาดพร้าว 112 ถ. ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  10310  
  โทรศัพท์  02-935-3571-4  โทรสาร  02-935-3570, 
 7.  บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 5,954 เพลง)  
  เลขที่ 186 ซ.รามค าแหง 4 (ซอยสมานมิตร) ถ.รามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
  10250 โทรศัพท์ 02-319-6535,02-319-6536โทรสาร 02-319-3789, 02-318-6404 
 8.  บริษัท ท็อปไลน์มิวสิค จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 11,043 เพลง) 
  เลขที่ 79/168-9 ซอยภูมิจิตร ถ. พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท์ 02-391-9525, 02-391-0890, 02-391-9580 
  โทรสาร 02-381-5369, 02-391-0677 
 9.  บริษัท ซี.เอ็ม.ซี. เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
  งานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 600 เพลง) 
  เลขที่ 50/20 ตรอกจันทร์สะพาน 3 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120  
  โทรศัพท์ 02-286-3899  โทรสาร  0-2286-2558 
 10. บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
  งานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 5,991 เพลง) 
  เลขที่ 1 อาคารมนต์พิชิต ถ.รัชดาภิเษก  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
  โทรศัพท์  02-294-2222 ต่อ 5012 โทรสาร 02-293-0100 
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 11. บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 19,350 เพลง)  
  เลขที่ 276/6 ถ. อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
  โทรศัพท์  02-891-2400-1  โทรสาร  02-891-2402 
 12. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชช่ิง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 26,146 เพลง) 
  อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส เลขท่ี 50 ชั้น 29 ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-669-8383-85โทรสาร  02-669-8374 
 13. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิริยะ มิวสิคซาวด์ สตูดิโอ 
  งานดนตรีกรรมและและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 108 เพลง)  
  เลขที่ 58/72 หมู่ที่ 4 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000 
  โทร 043-274029 มือถือ 081-5445351 แฟกซ์ 043-338541 
 14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัดเก็บลิขสิทธิ์สุรพล 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 6,069  เพลง) 
  เลขที่ 812/27 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
  โทรศัพท์  02-944-1525, 083-977-3086, 080-459-7965,097-0982631  
  โทรสาร 02-944-1525 
 15. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.วี. โปรโมชั่น 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 1,019 เพลง) 
  เลขที่ 81 หมู่ 1 ต. ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77180  
  โทรศัพท์ 062-3705195 – 0621868316 032-900230 โทรสาร 032 – 900230 
 16. บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (เพลงสากล จ านวน 4,787,847 เพลง และเพลงไทย  
  จ านวน 31,972 เพลง) เลขท่ี 282/9 ถ. พระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
  โทรศัพท์ 02-105-3700 โทรสาร 02-105-3701 

รายช่ือและที่อยู่บริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ไม่ยืนยันการให้ความช่วยเหลือ 
 1.  นายสุพจน์  ขัติยศ 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 622 เพลง) 
  เลขที่ 14/3 หมู่ 6 ถนนสันทราย-ป่าเหมือด ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210  
  โทรศัพท์ 061-274-2773, 098-524-4950 
 2.  บริษัท มิวสิค เอ็นจอย จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน  3,023  เพลง) 
  เลขที่ 651 ถนนเสรีไทย ชอย 15 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพ 10240 โทรศัพท์ 064-8480518 
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 3.  บริษัท ยูโอเค อินเตอร์ จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 538 เพลง) 
  เลขที่ 354/28 ซอยเคหะร่มเกล้า 37 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
  โทรศัพท์  02-557-1497 โทรสาร 02-557-1497 
 4.  บริษัท ออล แดนซ์ ลิขสิทธิ์ จ ากัด 
  งานสิ่งบันทึกเสียงเพลงสากล (จ านวน 1,600 เพลง) 
  เลขที่ 365/20-22 ชั้น 6  ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท์ 02-215-8188 โทรสาร 02-216-4696 
 5.  บริษัท มิวสิค ไร้ท์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 636 เพลง)  
  เลขที่ 50/2905 หมู่ 5 ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110    
  โทรศัพท์ 02-115-1477 โทรสาร 02-115-1477 สายด่วน 084-533-7744 
 6.  บริษัท ดรีม เรค คอร์ด จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 362 เพลง) 
  เลขที่ 111/148 ซ. 13/4 ถ. ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต. บางรักพัฒนา อ. บางรักพัฒนา จ. นนทบุรี 11110   
  โทรศัพท์ 02-925-3064 โทรสาร 02-925-3065 
 7.  บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูช่ัน จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 1,384 เพลง)   
  เลขที่ 125 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท์ 02-8252524 โทรสาร 02-8252509  
  สายด่วน 097-0796116  098-2695782 
 8.  บริษัท สหพันธ์ลิขสิทธิ์เพลงไทย จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง/งานโสตทัศนวัสดุ  จ านวน 1,016 เพลง 
  เลขที่ 80/11 หมู่ 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 
  เบอร์โทรศัพท์  02-732-5325, 081-539-1072, 099-803-3565  
  โทรสาร 02-732-5325 
 9.  บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (เพลงสากล จ านวน 4,755,875 เพลง และ 
  เพลงไทยจ านวน 31,078 เพลง รวม 4,786,962 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 
 10. บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง จ านวน 1,406 เพลง 
  223/13 ซอย รามค าแหง 21 (นวศรี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
  โทร : 097 935-6969   
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 11. บริษัท เค.ที.พับลิชชิ่ง จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 11,899  เพลง) 
  512/4 ตรอกต้นโพธิ์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศัพท์  02-689-2884-6 โทรสาร 02-689-2887       
 12. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ เอส พี ซี จ ากัด 
  งานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 380 เพลง) 
  เลขที่ 61/8หมู่ 1  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
  โทรศัพท์ 02-9956436 โทรสาร 02-9956436 
 13. บริษัท นายพล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 440 เพลง)   
  เลขที่ 11/154,155,156 หมู่ 5 ต. คูคต อ. ล าลูกกา จ. ปทุมธานี 12130 
  โทรศัพท์  02-995-6436 โทรสาร 02-995-6436 
 14. บริษัท นายพล อินเตอร์ มิวสิค โปรดักชั่น จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 547 เพลง)   
  เลขที่ 87 หมู่ 3 ต. ปากแรด อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110 
  โทรศัพท์  032-913285 โทรสาร 032-913285 
 15. บริษัท กีฟ-โอเชี่ยน จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมของครูเพลง จิ๋ว พิจิตร จ านวน 217 เพลง 
  เลขที่  21/64 อาคารอาร์ ซี เอ ชั้น.2 ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
  โทรศัพท์ 084-5004542 , 083-5449771 
 16. บริษัท เพาเวอร์ เทรเชอร์ จ ากัด (มิวสิคบั๊กส์) 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 381 เพลง) 
  เลขที่ 17  ซอยพัฒนาการ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
  โทรศัพท์ 02-050-9927, 089-8978727 
 17. บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 25,304 เพลง) 
  เลขที่ 84/2  ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  
  โทรศัพท์ 02-1085-589 
 18. บริษัท ดิจิทัล เอนเทอเทนเม้นท์ เอ็กซ์เปอร์ท จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (เพลงญี่ปุ่น) จ านวน 14,482 เพลง 
  เลขที่ 99/8-9 หมู่ 1 ซ. นวมินทร์ 24 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240 
  โทรศัพท์ 02-7349896 
 
 



 
 
 

 
 

 563 Nonthaburi Rd, Tumbon Bangkrasor, Amphur Muang, Nonthaburi 11000 Hot Line: 1368 
563 ถนนนนทบุรี ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 สำยด่วน 1368 

 19. บริษัท กรีนไลฟ์ ไทยเมโลดี้ จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 145 เพลง)  
  เลขที่ 240/25 ซอยลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
  โทรศัพท์  089-4141419 , 085-7777321   
 20. บริษัท ดี มิวสิค เซ็นเตอร์ จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 1,599 เพลง)  
  เลขที่ 17/238 หมู่บ้านรื่นฤดี 7 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
  โทรศัพท์  095-9028426 
 21. บริษัท เพ็ชรเมโทร เมโลดี้ จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 168 เพลง) 
  เลขที่ 19 ถนนโชคชัย 4 ซอย 56 แยก 21 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
  โทรศัพท์ 090-320-2383 
 22. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง เพ็ชรเมโทร จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง (จ านวน 28 เพลง) 
  เลขที่ 19 ถนนโชคชัย 4  ซอย 56 แยก 21 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
  โทรศัพท์ 090-320-2383 087-150-9712 
 23. บริษัท อินเตอร์ มิวสิค ก๊อปปี้ไรท์ จ ากัด 
  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงจ านวน 12,538 เพลง 
  เลขที่ 2353 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  เลขที่ 244/8 ม.6 หมู่บ้านกรีนวิลล์ ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 20150 
  โทรศัพท์ 081-844-9922 02-318-4064 โทรสาร 02-3184065 
 

    


