
รายช่ือบริษทัจัดเกบ็ค่าลขิสิทธ์ิเพลง   

(กรกฎาคม 2563 - กรกฎาคม 2564) 

------------------------- 

1. บริษัท โฟร์เอส (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน  420  เพลง) 

 เลขท่ี 69/235 หมู่ 12 ซอยพิมาน 15 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170

 โทรศพัท ์02-888-1245 , 02-888-1595 โทรสาร 02-888-0959 

2. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พบัลชิช่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด  

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 26,146 เพลง) 

อาคาร จีเอม็เอม็ แกรมม่ี เพลส เลขท่ี 50 ชั้น 29 ถ. สุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา   

กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์02-669-8383-85โทรสาร  02-669-8374 

3. บริษัท มิวสิค เอ็นจอย จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน  3,023  เพลง) 

เลขท่ี 651 ถนนเสรีไทย ชอย 15 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพ โทรศพัท ์064-8480518 

4. บริษัท ยูโอเค อนิเตอร์ จ ากัด 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 538 เพลง) 

 เลขท่ี 354/28 ซอยเคหะร่มเกลา้ 37 แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520  

 เบอร์โทรศพัท ์ 02-557-1497 โทรสาร 02-557-1497 

5. บริษัท ออล แดนซ์ ลขิสิทธ์ิ จ ากดั   

 งานส่ิงบนัทึกเสียงเพลงสากล (จาํนวน 1,600 เพลง) 

 เลขท่ี 365/20-22 ชั้น 6  ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์02-215-8188 โทรสาร 02-216-4696 

6. บริษัท มิวสิค ไร้ท์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 600 เพลง)  

 เลขท่ี 50/2905 หมู่ 5 ตาํบลบางคูรัด อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110    

 โทรศพัท ์02-115-1477 โทรสาร 02-115-1477 สายด่วน 084-533-7744 
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7. บริษัท ลขิสิทธ์ิเพลงไทย จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวนเพลง 730 เพลง) 

 120/541 ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 

 โทรศพัท ์02-042-8186 โทรสาร 02-04-28186 

8. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จัดเก็บลิขสิทธ์ิสุรพล 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 6,069  เพลง) 

 เลขท่ี 812/27 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 

 โทรศพัท ์ 02-944-1525, 083-977-3086, 080-459-7965,097-0982631 โทรสาร 02-944-1525       

9. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พริิยะ มิวสิคซาวด์ สตูดิโอ 

 งานดนตรีกรรมและและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 108 เพลง)  

 เลขท่ี 58/72 หมู่ท่ี 4 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000 

 โทร 043-274029 มือถือ 081-5445351 แฟกซ์ 043-338541  

10. บริษัท ทอ็ปไลน์มิวสิค จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 11,043 เพลง) 

 เลขท่ี 79/168-9 ซอยภูมิจิตร ถ. พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตตลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ 02-391-9525, 02-391-0890, 02-391-9580 โทรสาร 02-381-5369, 02-391-0677 

11. บริษัท ดรีม เรค คอร์ด จ ากัด 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 362 เพลง) 

 เลขท่ี 111/148 ซ. 13/4 ถ. ตล่ิงชนั-สุพรรณบุรี ต. บางรักพฒันา อ. บางรักพฒันา จ. นนทบุรี 11110   

 โทรศพัท ์02-925-3064 โทรสาร 02-925-3065 

12. บริษัท ดิจิตอล วนั โซลูช่ัน จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 1,384 เพลง)   

 เลขท่ี 125 ซอยสุขมุวทิ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท ์02-8252524 โทรสาร 02-8252509  

 สายด่วน 097-0796116  098-2695782 
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13. บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซ่ิง จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (เพลงไทยและเพลงสากลจาํนวน 1,731 เพลง) 

 เลขท่ี 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46   แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10200 

 โทรศพัท ์02-013-9700 โทรสาร 02-013-9700 สายด่วน 080-807-4334 092-001-8783 

14. บริษัท อาร์เอม็เอส พบัลิชช่ิง จ ากดั  

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 19,350 เพลง)  

 เลขท่ี 276/6 ถ. อิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 

 โทรศพัท ์ 02-891-2400-1  โทรสาร  02-891-2402 

15. บริษัท จัดเกบ็ลขิสิทธ์ิไทย จ ากดั  

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 17,560 เพลง) 

 เลขท่ี 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 3 ถ. ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900   

 โทรศพัท ์02-037-8888 

16. บริษัท สหพนัธ์ลขิสิทธ์ิเพลงไทย จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง/งานโสตทศันวสัดุ  จาํนวน 1,016 เพลง 

     เลขท่ี 80/11 หมู่ 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

 เบอร์โทรศพัท ์ 02-732-5325, 081-539-1072, 099-803-3565 โทรสาร 02-732-5325 

17. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เค.ว.ี โปรโมช่ัน  

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 1,019 เพลง) 

 เลขท่ี 81 หมู่ 1 ต. ศาลาลยั อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขนัธ์ 77180  

 โทรศพัท ์062-3705195 – 0621868316 032-900230 โทรสาร 032 - 900230 

18. บริษัท ลขิสิทธ์ิดนตรี (ประเทศไทย) จ ากดั  

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (เพลงสากล จาํนวน 4,755,875 เพลง และเพลงไทย  

 จาํนวน 31,078 เพลง รวม 4,786,962 เพลง) เลขท่ี 282/9 ชั้น3 อาคาร E โครงการ ทีซีกรีน ถ. พระราม 9               

 แขวง/เขต หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท ์02-105-3705 โทรสาร 02-105-3706 
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19. บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง จาํนวน 1,406 เพลง 

 223/13 ซอย รามคาํแหง 21 (นวศรี) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

 โทร : 097 935-6969   

20. บริษัท เค.ท.ีพบัลชิช่ิง จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 11,899  เพลง) 

 512/4  ตรอกตน้โพธ์ิ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 

 โทรศพัท ์ 02-689-2884-6 โทรสาร 02-689-2887       

21. บริษัท เอม็พซีี มิวสิค จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (เพลงสากล จาํนวน 4,787,847 เพลง และเพลงไทย  

 จาํนวน 31,972 เพลง)เลขท่ี 282/9 ถ. พระราม 9 แขวง/เขต หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โทรศพัท ์02-105-3700 

 โทรสาร 02-105-3701 

22. บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  

 งานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน  67,303 เพลง) 

 เลขท่ี 23/8 ซอยศูนยว์จิยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 โทรศพัท ์02-203-1002 โทรสาร 02-203-1010 

23. บริษัท จัดเกบ็ลขิสิทธ์ิ เอส พ ีซี จ ากดั 

 งานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 380 เพลง) 

 เลขท่ี 61/8หมู่ 1  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 

 โทรศพัท ์02-9956436 โทรสาร 02-9956436 

24. บริษัท นายพล เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 440 เพลง)   

 เลขท่ี 11/154,155,156 หมู่ 5 ต. คูคต อ. ลาํลูกกา จ. ปทุมธานี 12130 

 โทรศพัท ์ 02-995-6436 โทรสาร 02-995-6436 
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25. บริษัท นายพล อนิเตอร์ มิวสิค  โปรดักช่ัน จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 547 เพลง)   

 เลขท่ี 87 หมู่ 3 ต. ปากแรด อ. บา้นโป่ง  จ. ราชบุรี 70110 

 โทรศพัท ์ 032-913285 โทรสาร 032-913285 
26. บริษัท ลขิสิทธ์ิ เซ็นเตอร์ จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 2,480 เพลง) 

 เลขท่ี 242/21 ซ. ลาดพร้าว 112 ถ. ลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310  

 โทรศพัท ์ 02-935-3571-4  โทรสาร  02-935-3570, 75  

27. นายสุพจน์  ขัติยศ 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 622 เพลง) 

  เลขท่ี 14/3 หมู่ 6 ถนนสันทราย-ป่าเหมือด ต.สันทรายนอ้ย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210  

 โทรศพัท ์ 061-2742773, 098-5244950    

28. บริษัท ซี.เอม็.ซี. เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั  

 งานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 600 เพลง) 

 เลขท่ี 50/20 ตรอกจนัทร์สะพาน 3 ถ.จนัทน์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120  

 โทรศพัท ์02-286-3899  โทรสาร  0-2286-2558 

29. บริษัท กฟี-โอเช่ียน จ ากดั 

งานดนตรีกรรมของครูเพลง จ๋ิว พิจิตร จาํนวน 217 เพลง 

 เลขท่ี  21/64 อาคารอาร์ ซี เอ ชั้น.2 ซอยศูนยว์จิยั แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
 โทรศพัท ์084-5004542 , 083-5449771 
30. บริษัท เพาเวอร์ เทรเชอร์ จ ากดั (มิวสิคบั๊กส์) 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 381 เพลง) 

 เลขท่ี 17  ซอยพฒันาการ 14 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  

 กรุงเทพฯ 10250 โทรศพัท ์02-050-9927, 089-8978727 
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31. บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 5,954 เพลง)  

 เลขท่ี 186  ซ. รามคาํแหง 4 (ซอยสมานมิตร) ถ. รามคาํแหง แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250  

 โทรศพัท ์02-319-6535,02-319-6536โทรสาร 02-319-3789, 02-318-6404 

32. บริษัท โรส มีเดีย แอนด์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 
 งานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 5,991 เพลง) 

 เลขท่ี 1 อาคารมนตพ์ิชิต ถ.รัชดาภิเษก  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท ์ 02-294-2222 ต่อ 5012 โทรสาร 02-293-0100 

33. บริษัท เอส เอส เค พบัลชิช่ิง จ ากดั  

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 11,497  เพลง) 

 เลขท่ี 84/2  ถนนลาดพร้าว-วงัหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  

 โทรศพัท ์02-1085-589  

34. บริษัท ดิจิทลั เอนเทอเทนเม้นท์ เอก็ซ์เปอร์ท จ ากดั 

  งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (เพลงญ่ีปุ่น) จาํนวน 14,482 เพลง 

  เลขท่ี 99/8-9 หมู่ 1 ซ. นวมินทร์ 24 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240 

 โทรศพัท ์02-7349896 

35. บริษัท กรีนไลฟ์ ไทยเมโลดี ้จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 145 เพลง)   

 เลขท่ี 240/25 ซอยลาดพร้าว 64 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพ 

 โทรศพัท ์ 089-4141419 , 085-7777321   
 
36. บริษัท ดี มิวสิค เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 1,599 เพลง)   

 เลขท่ี 17/238 หมู่บา้นร่ืนฤดี 7 ถนนหทยัราษฎร์ แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพ 

 โทรศพัท ์ 095-9028426 
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37. บริษัท เพช็รเมโทร เมโลดี ้จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 168 เพลง) 

 เลขท่ี 19 ถนนโชคชยั 4  ซอย 56 แยก 21 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

 โทรศพัท ์090-320-2383  

38. บริษัท จัดเกบ็ลขิสิทธ์ิเพลง เพช็รเมโทร จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จาํนวน 38 เพลง) 

 เลขท่ี 19 ถนนโชคชยั 4  ซอย 56 แยก 21 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

 โทรศพัท ์090-320-2383 087-150-9712 

39. บริษัท อนิเตอร์ มิวสิค ก๊อปป้ีไรท์ จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียงจาํนวน 12,538 เพลง 

 เลขท่ี 2353 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 เลขท่ี 244/8 ม.6 หมู่บา้นกรีนวลิล ์ถ.สุขมุวทิ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 20150 

            โทรศพัท ์081-844-9922 02-318-4064 โทรสาร 02-3184065 

40. บริษัท ลขิสิทธ์ิเพลงดี จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียงจาํนวน 230 เพลง 

 เลขท่ี 285 ถ.จรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลดั  กรุงเทพฯ 10700 

 โทรศพัท ์080-258-6362   

41. บริษัท ดีเอม็ซี 2021 จ ากดั 

 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียงจาํนวน 659 เพลง 

 เลขท่ี 764/143 ซ. พฒันาการ 38 แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250 

 โทรศพัท ์080-258-6362   


