
อตัราการจดัเกบ็ค่าลขิสิทธ์ิของ 31 บริษทัจดัเกบ็ฯ (Update ธันวาคม 2559) 
 

1. บริษทั จีเอม็เอม็ มวิสิค พบัลชิช่ิง อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั  
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง ( จ  านวน 35,339 เพลง) 
 อาคาร จีเอม็เอม็ แกรมม่ี เพลส เลขท่ี 50 ชั้น 19 ถ.สุขมุวทิ 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  
 10110 โทรศพัท ์ 0-2669-8091, 0-2669-8371 , 0-2669-9000   โทรสาร  0-2669-8374 
 

อตัราจัดเกบ็ใหม่เร่ิมใช้ ตั้งแต่วนัที ่1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 
 

1. อตัราค่าลขิสิทธ์ิเพลงคาราโอเกะ (Karaoke) 
 

1.1 ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox)  

 
ราย 6 เดอืน  

 
ราย 12 เดอืน  

 
3,600 

 
7,200 

1.2 ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox Room) 

 
ราย 6 เดอืน  

 
ราย 12 เดอืน 

 
6,900 

 
13,800 

1.3 ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox Package)* 

 
อตัราค่าจดัเกบ็ 

 
Package B ช าระแบบราย 3 เดอืน 

 
600 / เดือน 

 
เดือนท่ี 1-3 = 1,800 / ตู ้

 
600 / เดือน 

 
เดือนท่ี 4-6 = 1,710/ ตู ้

 
600 / เดือน 

 
เดือนท่ี 7-9 = 1,620/ ตู ้

 
600 / เดือน 

 
เดือนท่ี 10-12 = 1,440/ ตู ้

1.4 ประเภทบูทคาราโอเกะ (Booth Karaoke) 

 
ราย 6 เดอืน  

 
ราย 12 เดอืน  

 
8,700 

 
17,400 

 
 



 

My doc /อัตรา 

- 2 - 

 
1.5 ประเภทร้านคาราโอเกะ (Control Room) 

 
ราย 6 เดอืน  

 
ราย 12 เดอืน  

 
8,700 

 
17,400 

หมายเหตุ : 3-5 จอ ลด 10 %, 6-10 จอ ลด 15%, 11 จอขึน้ไป ลด 25 % 
1.6 ประเภทร้านคอมพวิเตอร์คาราโอเกะ (Midi File Karaoke) 

 
ราย 6 เดอืน  

 
ราย 12 เดอืน  

 
6,300 

 
12,600 

 
2. อตัราค่าเผยแพร่ลขิสิทธ์ิเพลงออดโิอ (Audio) 

ประเภท เงือ่นไข อตัราค่าจดัเกบ็ ระยะเวลา หมายเหตุ 

 ธุรกจิโรงแรม Hotel)/
โรงพยาบาล (Hospital)/ 

รีสอร์ท (Resort) 

-ค่าหอ้งเฉล่ียไม่เกิน 3,000 
บาท 

300/หอ้ง/ปี 
ต่อปี 

 
ไม่รวมส่วนของ  

Karaoke, Pub, Bar, 
Coffee shop และ 

ร้านอาหาร 
-ค่าหอ้งเฉล่ียมากกวา่ 3,000 
บาท 

 500/หอ้ง/ปี    

ห้างสรรพสินค้าและ 
ซูเปอร์มาร์เกต็ 

(Department Store and 
Supermarket) 

- พ้ืนท่ีตั้งแต่ 1-2,000 ตร.ม.  40,000 บาท  

ต่อปี 

ทุกชั้นทุกแผนก 
ยกเวน้แผนก

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ
ร้านคา้ท่ีจดทะเบียนฯ 

คนละนิติบุคคล 

- พ้ืนท่ีมากกวา่ 2,001 ตร.ม.
ข้ึนไป 

 60,000 บาท  

สายการบิน (Airline) 
นบัจากการ Take Off 

ในแต่ละคร้ัง 
600 บาท ต่อปี 

ดูจากตารางการบิน 
ในแต่ละปี 

ศูนย์จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และ เคร่ืองเสียง  

(Electronic Store) 
เรียกเก็บต่อสาขา 10,000 บาท ต่อปี   

ตู้เพลงหยอดเหรียญ 
(Jukebox Audio) 

เรียกเก็บต่อตู ้ 600 บาท ต่อเดือน 
ใชอ้ตัราจดัเก็บฯและ 
ส่วนลดเดียวกบั 
ตูเ้พลงคาราโอเกะ 

ร้านอาหาร 
(ทีม่สีาขาและ / 
 หรือไม่มสีาขา)  

(Fast Food / Food Court / 

- จ านวนท่ีนัง่  1-60 ท่ีนัง่ 
- 12,500 บาท  

ต่อปี / สาขา   
(เหมาจ่าย) 

- จ านวนท่ีนัง่ 61 - 120 ท่ีนัง่ 
- 16,500 บาท  
(เหมาจ่าย) 
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Pub & Restaurant) 
- จ านวนท่ีนัง่ 121-180 ท่ีนัง่ 

- 20,000 บาท  
(เหมาจ่าย) 

- จ านวนท่ีนัง่ 181 ท่ีนัง่ข้ึนไป 
- 30,000 บาท  
(เหมาจ่าย) 

สถานประกอบการทีแ่สดง
สด 

- จ านวนท่ีนัง่  1-60 ท่ีนัง่ 
- 18,500 บาท  

ต่อปี / สาขา   

(เหมาจ่าย) 

- จ านวนท่ีนัง่ 61 - 120 ท่ีนัง่ 
- 28,500 บาท  
(เหมาจ่าย) 

- จ านวนท่ีนัง่ 121-180 ท่ีนัง่ 
- 40,000 บาท  
(เหมาจ่าย) 

- จ านวนท่ีนัง่ 181 ท่ีนัง่ข้ึนไป 
- 60,000 บาท  
(เหมาจ่าย) 

ศูนย์การขายและบริการ 
เรียกเก็บตามจ านวนสาขา 10,000 บาท / สาขา ต่อปี   

(Sale & Service Center) 

การจดันิทรรศการ / 
เทศกาล (Exhibitions & 

Events) 

- พ้ืนท่ีตั้งแต่ 1-2,000 ตร.ม.  10,000 บาท  
 ต่อวนั/
สถานท่ี 

  

- พ้ืนท่ีมากกวา่ 2,001 ตร.ม.
ข้ึนไป 

 20,000 บาท    

สถานโบว์ลิง่ (Bowling) เรียกเก็บต่อเลน(ราง) 740 บาท / เลน(ราง) ต่อปี   

ลานเบียร์ 
- จ านวนท่ีนัง่  1- 60 ท่ีนัง่ - 20,000 บาท  

ต่อเดือน 
เศษของเดือนคืดเป็น 

1 เดือน - จ านวนท่ีนัง่เกินกวา่ 61 ท่ีนัง่ 
ข้ึนไป 

- 30,000 บาท  

ลานสเกต็/ลานสเกต็น า้แขง็/
สนามแข่งรถ 

เรียกเก็บต่อสถานท่ี 10,000 บาท ต่อปี   

สถานทีซ้่อมดนตรี,ร้อง
เพลง และเต้นร า 

เรียกเก็บต่อสถานท่ี 10,000 บาท ต่อปี   

ศูนย์สุขภาพฟิตเนส เรียกเก็บต่อสถานท่ี 10,000 บาท ต่อปี   

ส านักงาน/พืน้ทีต้่อนรับ เรียกเก็บต่อสถานท่ี 40,000 บาท ต่อปี   

ส่ือมอนิเตอร์ (TV WALL) เรียกเก็บต่อจอ 10,000 บาท/จอ ต่อปี   

ยานพาหนะโดยสาร
สาธารณะ(รถบัส/รถน า
เทีย่ว/เรือ/เรือโดยสาร) 

เรียกเก็บต่อคนั 15,000 บาท/คนั ต่อปี   

AUDIO SME เรียกเก็บต่อสถานท่ี 7,200 บาท ต่อปี   

การใช้เนือ้เพลงในเวปไซด์ 
เนือ้เพลง & Lyric 

เรียกเก็บต่อเวปไซด ์
6 % ของรายได ้ขั้นต ่า 

20,000 บาท/ปี 
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3  อตัราค่าเผยแพร่ลขิสิทธ์ิเพลงกจิการโทรทศัน์แบบตอบรับเป็นสมาชิก (Cable TV) *1 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 1 หมายเหตุ 
• ราคาดงักล่าวเป็นราคาต่อจ านวนสมาชิก 1 ราย / ช่องท่ีออกอากาศ / เดือน 
• อตัราน้ียงัไม่รวมส่วนลด 
•  การเผยแพร่ภาพ และ / หรือเสียงอนัมีลิขสิทธ์ิดงักล่าวเป็นการอนุญาตใหเ้ผยแพร่เฉพาะส่ิงบนัทึกเสียง, โสตทศันวสัดุ,  
   ภาพมิวสิควดีิโอ, คาราโอเกะ และ / หรือ บนัทึกการแสดงสด อนัเป็นบทเพลง ท่ีสงักดั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี เท่านั้น 
 
4. อตัราค่าเผยแพร่ลขิสิทธ์ิเพลงวทิยุกระจายเสียง (Radio)                       
4.1 สถานีวทิยรุะบบอนาลอ็ค 9% ของรายไดท้ั้งหมด ก่อนหกัค่าใชจ่้าย  
4.2 สถานีวทิยรุะบบบอกรับสมาชิก 5 บาท/สมาชิก/เดือน (ขั้นต ่า 50,000 บาท/เดือน/สถานี) 
 
5. อตัราค่าเผยแพร่ลขิสิทธ์ิเพลงวทิยุอนิเตอร์เน็ท                       
    จดัเก็บในอตัรา 12 % จากรายไดท้ั้งหมด ขั้นต ่าจดัเก็บ 300,000 บาท บาท/ปี 
 
6.  อตัราค่าลขิสิทธ์ิธุรกจิส่ือส่ิงพมิพ์ (หนังสือเพลง และ/หรือ ส่ือส่ิงพมิพ์)   
    จดัเก็บในอตัราเพลงละ 150 บาท ต่อปก (ช่ือหนงัสือ) ต่อการจดัพิมพห์น่ึงคร้ัง 
    (อตัราขั้นต ่า 20,000 บาท ต่อปก/การจดัพิมพห์น่ึงคร้ัง 
 
7.  อตัราค่าเผยแพร่ลขิสิทธ์ิเพลง ริงโทน 

ประเภท                     ราย 6 เดือน ราย 12 เดือน 

1.     ตูใ้หบ้ริการโหลดเพลงลงบนมือถือ (Kiosk) 9,000 บาท 18,000 บาท 

2.     ร้านใหบ้ริการโหลดเพลงบนมือถือ (Shop) 12,000 บาท 24,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบ 

 
ปริมาณการใช้เพลง / ช่อง / วนั 

 
ราคา 

 
A 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง 

 
40 บาท 

 
B 

 
นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง 

 
30 บาท 
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8. อตัราค่าลขิสิทธ์ิการจดัเกบ็การแสดงและวงดนตรี  
8.1 ลขิสิทธ์ินักแสดงและวงดนตรี (ไม่มกีารจ าหน่ายบตัร) งานรับจ้าง / งานแสดง / งานเลีย้งทัว่ไป 
หลกัเกณฑ์ : การจดัเกบ็ตามขนาดของค่าจ้าง / งาน 

ประเภท เง่ือนไข ราย 12 เดือน 
วงดนตรี ค่าจา้งไม่เกิน 10,000 บาท /คร้ัง 6,000 บาท 

 (อตัราเหมาจ่าย) ค่าจา้งไม่เกิน 50,000 บาท /คร้ัง 12,000 บาท 
  ค่าจา้งไม่เกิน 80,000 บาท / คร้ัง 20,000 บาท 

  ค่าจา้งไม่เกิน 100,000 บาท / คร้ัง 30,000 บาท 
  ค่าจา้งเกิน 100,000 บาท / คร้ัง 0.5 % / ค่าจา้ง / เพลง / รอบ 

 
9. อตัราค่าลขิสิทธ์ิ ผู้จดังานแสดง 
           0.5 % จากรายไดก้ารแสดง ต่อเพลง ต่อรอบ หรืออตัราขั้นต ่า 20,000 บาท ต่อเพลง ต่อรอบ  
 
10. อตัราค่าลขิสิทธ์ิการเผยแพร่ทางรายการโทรทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
11. อตัราค่าลขิสิทธ์ิการเผยแพร่ทางอนิเตอร์เน็ต (Website, Youtube, Line TV, Etc. ) 
 
 
 
 
 
 
 
CALL CENTER : 0-2669-8383-5  (จนัทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.) 
เวปไซด์                 :  www.gmm-mpi.com   หรือตวัแทนของบริษทัทัว่ประเทศ      
กรมทรัพย์สินทางปัญญา       :   0-2547-4621-5, สายด่วน 1368     www.ipthailand.org     
วธีิการช าระเงนิ ท่านสามารถช าระผา่นไดห้ลายช่องทางเพ่ือความสะดวกของลูกคา้ 

ช าระเงินสด  ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา อโศก  บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ีบญัชี 032-3-07023-9 

    ธนาคารกสิกรไทย สาขา อโศก  บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ีบญัชี 741-2-21926-5 

ช าระเป็นเช็ค  ขีดคร่อมในนาม บริษทั จีเอม็เอม็ มิวสิค พบัลิชช่ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ช าระผา่นบตัรเครดิต ท่านสามารถแจง้กบัพนกังานขายเพ่ือด าเนินการได ้ณ.สถานประกอบการของท่าน 

ประเภท ต่อเพลง ต่อคร้ัง (ไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่) 

รายการประกวดร้องเพลง / แสดงดนตรี ขั้นต ่า 20,000.- 

รายการละคร 10,000.- 

รายการเกมส์โชว ์/ วาไรต้ี 10,000.- 

รายการทัว่ไป 10,000.- 

ประเภท ต่อเพลง ต่อคร้ัง (ไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่) 

รายการประกวดร้องเพลง / แสดงดนตรี ขั้นต ่า 20,000.- 

รายการละคร 10,000.- 

รายการเกมส์โชว ์/ วาไรต้ี 10,000.- 

รายการทัว่ไป 10,000.- 
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2. บริษทั มวิสิค ไร้ท์ แมนเนจเม้นท์ ( ไทยแลนด์ ) จ ากดั      
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (108 เพลง)  
 เลขท่ี 50/2905 หมู่ 5 ต าบลบางคูรัด อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 11110    
 โทรศพัท ์02-042-8725 โทรสาร 02-042-8725 Call Center 084-533-7744 
 

Plan A Karaoke ประเภทคาราโอเกะ 
 

อตัราค่าลขิสิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชนประเภทคาราโอเกะ 
 

      อตัราค่าการจดัเกบ็ลขิสิทธ์ิ 

ประเภทธุรกจิทีใ่ช้งานลขิสิทธ์ิ ต่อเดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน 
  บาท บาท บาท บาท 
ตูเ้พลง (JUKE BOX) 200 600 1,200 2,400 
ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ 200 600 1,200 2,400 
บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ 250 750 1,500 3,000 
หอ้งโถง หรือ หอ้งวไีอพี (CONTROL ROOM & V.I.P.) 350 1050 2,100 4,200 

 

อตัราค่าลขิสิทธ์ิท าซ ้า/ดัดแปลงประเภทคาราโอเกะ  
 

    อตัราค่าการจดัเกบ็ลขิสิทธ์ิ 

ประเภทการใช้งาน ต่อเดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน 

  บาท บาท บาท บาท 
มีด้ีฟาย (MIDI FILES) ผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ 200 600 1,200 2,400 
ฮาร์ดดิสกต์่อเคร่ือง/ระบบ (1-10 หอ้ง) 250 750 1,500 3,000 

 

อตัราค่าลขิสิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมค่าลิขสิทธ์ิท าซ ้า/ดัดแปลง ประเภทคาราโอเกะ  ในระบบฮาร์ดิสถ์  
 

    อตัราค่าการจดัเกบ็ลขิสิทธ์ิ 

ประเภทธุรกจิทีใ่ช้งานลขิสิทธ์ิ ต่อเดอืน 3 เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน 

       บาท บาท บาท บาท 

ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ 400 1200 2,400 4,800 
บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ 400 1200 2,400 4,800 
หอ้งโถง หรือ หอ้งวไีอพี (MIDI FILES CONTROL ROOM & V.I.P.) 600 1800 3,600 7,200 
หอ้งโถง หรือ หอ้งวไีอพี ฮาร์ดดิสก ์ (HDD CONTROL ROOM & V.I.P.) 600 1800 3,600 7,200 

  

 หมายเหตุ การขออนุญาตใชสิ้ทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชนประเภทคาราโอเกะ (Karaoke) 
ผูป้ระกอบการตอ้งช าระทั้งส่วนลิขสิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน และส่วนลิขสิทธ์ิท าซ ้ า/ดดัแปลงใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
ผูป้ระกอบการ สามารถช าระ ผา่น  ธนาคาร กสิกรไทย   สาขา  ถนนกาญจนาภิเษก 
บญัชี ออมทรัพย ์หมายเลขบญัชี 008-1-17193-9  ช่ือบญัชี  บริษทั มิวสิค ไร้ท ์แมนเนจเมน้ท ์(ไทยแลนด์) จ  ากดั 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้  " บริษทั มิวสิค ไร้ท ์แมนเนจเมน้ท ์(ไทยแลนด์) จ  ากดั  "   
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(ส านกังานใหญ่)  เลขท่ี 50/2905 หมู่ 5  ต าบล บางคูรัด อ าเภอ บางบวัทอง จงัหวดั นนทบุรี 11110.  
Tel. / Fax : 02-042-8725 Call Center : 084-533-7744 Email : musicrightsmanagement@gmail.com 
 

Plan B Audio ประเภทออดิโอ ใช้งานผ่านส่ิงบันทกึเสียง หรือกบัเคร่ืองเล่นอืน่ๆ (CD/Mp3/Mp4/Network System) 
 

อตัราค่าลิขสิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมค่าลิขสิทธ์ิท าซ ้า/ดัดแปลง  ประเภทออดิโอ ในระบบฮาร์ดิสถ์  
 
 

    อตัราค่าการจดัเกบ็ลขิสิทธ์ิ 

ประเภทธุรกจิทีใ่ช้งานลขิสิทธ์ิ 
    ค่าลขิสิทธ์ิเผยแพร่ +  ค่าลขิสิทธ์ิ

ท าซ ้า 

  บาท 

นกัดนตรีแสดงสด (Live Show) 3,000 
การใชก้บัเคร่ืองเล่นอ่ืน ๆ (เช่น เทป/ซีดี) (Tape/CD/Mp3/Mp4/Network Systemฯ)  3,000 
เคเบ้ิลทีว ี(Cable TV) (ต่อสถานี) 3,000 
สถานประกอบการสายการบิน (Airline) (1-100 เท่ียว ต่อสายการบิน) 5,000 
โรงแรม / โรงพยาบาล (Hotel / Hospital) (ต่อสาขา) 3,000 
หา้งสรรพสินคา้ / ศูนยก์ารคา้ / ซุปเปอร์มาเก็ต (Community Mall / Supermarket) (ต่อสาขา) 3,000 
โรงภาพยนต ์(Cineplex) (ต่อสาขา) 3,000 
บาร์ / ผบั / เลา้จน์ / ดิสโกเ้ธค (Bar / Pub / Lounge / Discotheque) (ต่อสาขา) 3,000 
ร้านอาหาร / ภตัตาคาร (Chain Restaurant) (ต่อสาขา) 3,000 
ศูนยสุ์ขภาพ / สปา (Fitness Center / Spa) (ต่อสาขา) 3,000 
สนามไดร์ฟกอลฟ์ / สนามแข่งรถ / สระวา่ยน ้ า / ร้านเสริมสวย  3,000 
โบวล่ิ์ง / สนุกเกอร์ / ลานสเก็ต (Bowling / Snooker / Skate) 3,000 
มินิมาร์ท / ร้านสะดวกซ้ือ / ร้านกาแฟ (Mini Mart / Coffee Shop) (ต่อสาขา) 3,000 
ธนาคาร (Bank) / ป๊ัมน ้ ามนั (Gas Station) (ต่อสาขา) 3,000 
ส่ือมอนิเตอร์ (TV Wall) (ต่อจอ) 3,000 
งานนิทรรศการ / งานแสดงสินคา้ / แสดงแฟชัน่ (Event) (ต่อสาขา) 3,000 
ศูนยป์ระชุม (Convention Center) (ต่อหอ้ง) 3,000 
ศูนยจ์ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า / เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Electronic Store / Computer Shop) 3,000 
วทิยกุระจายเสียง (Radio Broadcast) (ต่อสถานี) 2,000 
โทรศพัท ์(Music On Hold) (ต่อตูส้าขา) 2,000 

 
 หมายเหตุ การขออนุญาตใชสิ้ทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชนประเภทออดิโอ (audio) 
 ผูป้ระกอบการตอ้งช าระทั้งส่วนลิขสิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน และส่วนลิขสิทธ์ิท าซ ้า/ดดัแปลงใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
 ผูป้ระกอบการ สามารถช าระ ผา่น  ธนาคาร กสิกรไทย   สาขา  ถนนกาญจนาภิเษก 
 บญัชี ออมทรัพย ์หมายเลขบญัชี 008-1-17193-9  ช่ือบญัชี  บริษทั มิวสิค ไร้ท ์แมนเนจเมน้ท ์(ไทยแลนด์) จ  ากดั 
 สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้  " บริษทั มิวสิค ไร้ท ์แมนเนจเมน้ท ์( ไทยแลนด ์) จ  ากดั  "  
 (ส านกังานใหญ่)  เลขท่ี 50/2905 หมู่ 5  ต าบล บางคูรัด อ าเภอ บางบวัทอง จงัหวดั นนทบุรี 11110.    
 Tel. / Fax : 02-042-8725 Call Center : 084-533-7744 Email : musicrightsmanagement@gmail.com 

mailto:musicrightsmanagement@gmail.com
mailto:musicrightsmanagement@gmail.com
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3. บริษทั พาร์ทเนอร์ สมาย  จ ากดั   
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จ านวน 1,124 เพลง) 
 เลขท่ี 292 อาคารเลนโซ่ เฮา้ส์ 4 ชั้น 2 หอ้ง 421 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ   กรุงเทพมหานคร 
 10240 โทรศพัท ์0-2704-4049 – 50  โทรสาร 0-2704-4050   สายด่วน 085-678-9018 ,081-7133267 
  
 (เร่ิมใช้จัดเกบ็  1 มกราคม  2559 เป็นต้นไป ) 
 

Plan A Karaoke ประเภทคาราโอเกะ      

อัตราค่าลขิสทิธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)     

     

    
  อัตราค่าการจัดเก็บ
ลิขสิทธ์ิ   

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธ์ิ ต่อเดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

  บาท บาท บาท บาท 

ตู้ เพลง (JUKE BOX) 290 870 1,740 3,480 

ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ 290 870 1,740 3,480 

บธูหยอดเหรียญคาราโอเกะ 350 1,050 2,100 3,948 

ห้องโถง หรือ ห้องวีไอพี (CONTROL ROOM & V.I.P.) 490 1,470 2,940 5,880 
     

อัตราค่าลขิสทิธ์ิท าซ า้/ดดัแปลง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)     

      

    อัตราค่าการจัดเก็บลิขสิทธ์ิ 

ประเภทการใช้งาน ต่อเดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

  บาท บาท บาท บาท 
มีดีฟ้าย (MIDI FILES) ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ (ช าระขัน้ต ่า 3 
เดือน) 300 900 1,800 3,600 

ฮาร์ดดิสก์ต่อเคร่ือง/ระบบ (1-10 ห้อง) (ช าระขัน้ต ่า 3 เดือน) 350 1,050 2,100 4,200 

     

อัตราค่าลขิสทิธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมค่าลิขสทิธ์ิท าซ า้/ดัดแปลง  ในระบบฮาร์ดิสถ์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
7%)  

     

    อัตราค่าการจัดเก็บลิขสิทธ์ิ 

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธ์ิ ต่อเดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

       บาท บาท บาท บาท 

ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ 640 1,920 3,840 7,680 

บธูหยอดเหรียญคาราโอเกะ 650 2,100 3,900 7,800 

ห้องโถง หรือ ห้องวีไอพ ี(MIDI FILES CONTROL ROOM & V.I.P.) 790 2,370 4,740 9,480 

ห้องโถง หรือ ห้องวีไอพี ฮาร์ดดิสก์  (HDD CONTROL ROOM & V.I.P.) 840 2,520 5,040 10,080 
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หมายเหตุ การขออนุญาตใช้สิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชนประเภทคาราโอ
เกะ (Karaoke)      
ผู้ประกอบการต้องช าระทัง้ส่วนลิขสิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน และส่วนลิขสิทธ์ิท าซ า้/ดัดแปลงให้
ครบถ้วนถูกต้อง   

ผู้ประกอบการสามารถช าระเงนิผ่าน ธนาคารกสกิรไทย สาขาเซ็ลทรัล
บางนา 2      

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 664-2-14393-8 ช่ือบัญชี "บริษัท พาร์ทเนอร์ 
สมาย จ ากัด"      

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่  " บริษัท พาร์ทเนอร์ สมาย จ ากัด "       
เลขที่ 292 อาคารเลนโซ่ เฮ้าส์ 4 ชัน้ 2 ห้อง 421 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240   

โทรศัพท์ 02-704-4049-50 แฟ็กซ์ 02-704-4050 สายด่วน 085 6789018,0831551544        

www.partnersmile.co.th     

     

 
Plan B Audio ประเภทออดโิอ ใช้งานผ่านสิ่งบันทกึเสียง หรือกับเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ (CD/Mp3/Mp4/Network 
System) 
อัตราค่าลขิสทิธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมค่าลิขสทิธ์ิท าซ า้/ดัดแปลง  ในระบบฮาร์ดิสถ์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)  

     

    อัตราค่าการจัดเก็บลิขสิทธ์ิ 

ประเภทธุรกิจท่ีใช้งานลิขสิทธ์ิ 
                

ค่าลิขสิทธ์ิเผยแพร่         ค่าลิขสิทธ์ิท าซ า้   

  6 เดือน 
12 

เดือน 12 เดือน 

  บาท บาท บาท 

นักดนตรีแสดงสด (Live Show) 2,000 3,745 2,000 
การใช้กับเคร่ืองเล่นอ่ืน ๆ (เช่น เทป/ซีดี) (Tape/CD/Mp3/Mp4/Network 
Systemฯ)  2,000 3,745 2,000 

เคเบิล้ทีวี (Cable TV) (ต่อสถานี) 2,800 5,350 2,600 

สถานประกอบการสายการบิน (Airline) (1-100 เที่ยว ต่อสายการบิน) 7,000 12,840 3,900 

โรงแรม / โรงพยาบาล (Hotel / Hospital) (ต่อสาขา) 2,800 5,350 2,600 
ห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้า / ซุปเปอร์มาเก็ต (Community Mall / 
Supermarket) (ต่อสาขา) 2,800 5,350 2,600 

โรงภาพยนต์ (Cineplex) (ต่อสาขา) 2,800 5,350 2,600 
บาร์ / ผับ / เล้าจน์ / ดสิโก้เธค (Bar / Pub / Lounge / Discotheque) (ต่อ
สาขา) 2,800 5,350 2,600 

ร้านอาหาร / ภัตตาคาร (Chain Restaurant) (ต่อสาขา) 2,800 5,350 2,600 

ศูนย์สุขภาพ / สปา (Fitness Center / Spa) (ต่อสาขา) 2,000 3,745 2,000 

สนามไดร์ฟกอล์ฟ / สนามแข่งรถ / สระว่ายน า้ / ร้านเสริมสวย  2,000 3,745 2,000 

โบว์ลิ่ง / สนุกเกอร์ / ลานสเก็ต (Bowling / Snooker / Skate) 2,000 3,745 2,000 

http://www.partnersmile.co.th/
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มินิมาร์ท / ร้านสะดวกซือ้ / ร้านกาแฟ (Mini Mart / Coffee Shop) (ต่อสาขา) 2,000 3,745 2,000 

ธนาคาร (Bank) / ป๊ัมน า้มัน (Gas Station) (ต่อสาขา) 2,000 3,745 2,000 

ส่ือมอนิเตอร์ (TV Wall) (ต่อจอ) 2,800 5,350 2,600 

งานนิทรรศการ / งานแสดงสินค้า / แสดงแฟช่ัน (Event) (ต่อสาขา) 2,800 5,350 2,600 

ศูนย์ประชุม (Convention Center) (ต่อห้อง) 2,800 5,350 2,600 
ศูนย์จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า / เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (Electronic Store / 
Computer Shop) 2,000 3,745 2,000 

วทิยุกระจายเสียง (Radio Broadcast) (ต่อสถานี) 1,200 2,140 1,400 

โทรศัพท์ (Music On Hold) (ต่อตู้สาขา) 2,800 5,350 2,600 

     
หมายเหตุ การขออนุญาตใช้สิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชนประเภทคาราโอ
เกะ (Karaoke)      
ผู้ประกอบการต้องช าระทัง้ส่วนลิขสิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน และส่วนลิขสิทธ์ิท าซ า้/ดัดแปลงให้ครบถ้วน
ถูกต้อง   

ผู้ประกอบการสามารถช าระเงนิผ่าน ธนาคารกสกิรไทย สาขาเซ็ลทรัล
บางนา 2      

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 664-2-14393-8 ช่ือบัญชี "บริษัท พาร์ทเนอร์ 
สมาย จ ากัด"      

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี  " บริษัท พาร์ทเนอร์ สมาย จ ากัด "       
เลขที่ 292 อาคารเลนโซ่ เฮ้าส์ 4 ชัน้ 2 ห้อง 421 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240   

โทรศัพท์ 02-704-4049-50 แฟ็กซ์ 02-704-4050 สายด่วน 085 
6789018,083 1551544     

www.partnersmile.co.th     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.partnersmile.co.th/
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4.  บริษทั ซี.เอม็.ซี.เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั   
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 600  เพลง)   

เลขท่ี 50/20 ซ.จนัทร์สะพาน 3 ถ.จนัทร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2286-3899  โทรสาร  0-2286-2558 
อตัราการจดัเก็บ 
1. ประเภทของประกอบการ (ต่อเดือน/ปี)    150,000 / เดือน 

-  เจา้ของลิขสิทธ์ิท่ีจดัเก็บค่าตอบแทนการใหสิ้ทธิใน 
  การเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิเพลงเพื่อการคา้ดว้ยตนเอง 

-  ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหจ้ดัเก็บค่าตอบแทนการใหสิ้ทธิ 
   ในการเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิเพลงเพื่อการคา้ 

2. ประเภทของการใชง้าน (ต่อเคร่ือง / จอ / คร้ัง / เดือน / ปี) 
- คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ      450 / เดือน 
- วซีีดีคาราโอเกะ (Control Room)     450 / เดือน 
- ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ     190 / เดือน 
- ซีแควนเซอร์       450 / เดือน 
- นกัดนตรีแสดงสด      3,000 / ปี 
- การใชก้บัเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ (เช่น เทป / ซีดี)    2,000 / ปี 

 
 3. จ าหน่ายสต๊ิกเกอร์อนุญาตแต่ละประเภทการใชง้าน   ราย 1 เดือน 
          ราย 3 เดือน 
          ราย 6 เดือน 
          ราย 1 ปี 
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5. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จัดเกบ็ลขิสิทธ์ิสุรพล  
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 6,195  เพลง) 
 เลขท่ี 812/27 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
 โทรศพัท ์ 02-9441525 , 085-449-8048 , 083-9773086 , 080-4597965  Fax 02-9441525  
                          
 
                      อตัราการจดัเก็บตามระยะเวลา     รายเดือน    ราย 3 เดือน        รายปี 
    
1. ประเภทคอมพิวเตอร์/ห้องโถง/หอ้งวไีอพีคาราโอเกะ         ไม่มี   2,100   บาท   6,000   บาท 
    
2. ประเภทตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ    300   บาท      800   บาท   2,800   บาท 
    
3. ค่าขออนุญาตท าซ ้ าคอมพิวเตอร์/ต่อเคร่ือง/ต่อจอ/รายปี     2,400   บาท 
    
 

การช าระค่าขออนุญาตเผยแพร่ลขิสิทธ์ิ 
1.ช าระโดยตรงกบั หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จดัเก็บลิขสิทธ์ิสุรพล โดยการโอนเงินเขา้บญัชีของหา้งหุน้ส่วน ช่ือบญัชี หา้งหุน้ส่วน
จ ากดั จดัเก็บลิขสิทธ์ิสุรพล ธนาคราไทยพาณิชย ์สาขานวมินทร์ บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี 077-2580815 โดยน าใบโอนเงินพร้อม
รายละเอียด ช่ือ-สกุล ช่ือร้านผูป้ระกอบการ สถานท่ี โทรศพัท ์และ ประเภทการใชง้าน ส่งโทรสารมาท่ี  Fax.02-9441525 หรือ 
โทรศพัท ์มาท่ี083-9773086,080-4597965 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จดัเก็บลิขสิทธ์ิสุรพล จะเร่งด าเนินการน าส่งใบอนุญาตเผยแพร่
ลิขสิทธ์ิ และใบเสร็จรับเงินส่งไปยงัท่ีอยูร้่านประกอบการของท่าน 
 

2.ช าระกบัตวัแทนท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหจ้  าหน่ายใบอนุญาตเผยแพร่จาก หา้งหุ้นส่วนจ ากดั จดัเก็บลิขสิทธ์ิสุรพล ไดท้ัว่ประเทศ 
 

3.หากร้านประกอบการท่านใด มีความสงสัย จะสอบถาม หรือ หากวา่ท่านไม่ไดรั้บความสะดวก โปรดติดต่อกบัหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั จดัเก็บลิขสิทธ์ิสุรพล ไดต้ามท่ีอยู ่และ เบอร์โทรศพัท ์ขา้งตน้น้ี 
 
เง่ือนไขการขอ และ ใช้ใบอนุญาตเผยแพร่    เม่ือไดรั้บใบอนุญาตเผยแพร่ลิขสิทธ์ิแลว้ ใหล้อกแผน่กาวออกแลว้น าไปติดไวใ้นท่ี 
ท่ีเห็นไดโ้ดยเด่นชดั เช่น หนา้เวที เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ล าโพง ตูห้ยอดเหรียญ หรือ ท่ีเห็นไดโ้ดยชดัแจง้  
- หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จดัเก็บลิขสิทธ์ิสุรพล ไดอ้อกประกาศทางส่ือและไดป้ระชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการจดัเก็บค่าตอบแทนในการ
ใหสิ้ทธ์ิเผยแพร่ลิขสิทธ์ิเพลงเพื่อการคา้ให้ร้านประกอบการทัว่ไปไดรั้บทราบแลว้ 
- ผูใ้ชง้านอนัมีลิขสิทธ์ิสามารถติดต่อขอรับทราบรายละเอียดอตัราค่าตอบแทนไดท้างโทรศพัท ์02-9441525   
   มือถือ 083-9773086,0804597965,085-4498048 แฟกซ์ 02-9441525 
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6. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เค.ว.ี โปรโมช่ัน  
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จ านวน 962 เพลง) 
 เลขท่ี 81 หมู่ 1 ต. ศาลาลยั อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77180 โทร 032-813068 คุณวเิชียร , 085-0238658 ,  
 090-4189537 , 089-2501839 , 085-2669337 , 081-4009765 หรือ ส านกังานสาขา บางบวัทอง นายโตณณาการ ภูษญวิทย ์(ผูจ้ดัการ
 สาขา) ท่ีอยู ่136/49 ม.7 ซ.บา้นกลว้ย-ไทรนอ้ย ต.พิมลราช อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110  โทร.081-249-4913  หรือ ส านกังาน สาขา
 สมุทรปราการ นายพรเกียรติ จตุรโชค (ผูจ้ดัการสาขา) ท่ีอยู ่76/2 ถ. สุขมุวทิ ต. ปากน ้ า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร.081-440-2221 
 

1.อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธ์ิเพลงคาราโอเกะ (Karaoke) 
 

ประเภทธุรกจิ 
ทีใ่ช้งานลขิสิทธ์ิ 

อตัราการจัดเกบ็จริง 

อตัรา 
ค่าจัดเกบ็ 
รายเดือน 

3 เดือน 
6  เดือน 

 

1  ปี 
 

หมายเหตุ 

ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ (บาท/จอ/เดือน) 200 600 1,200 2,400 - 

 มิด้ีฟาย ท าซ ้ า เผยแพร่ ผา่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  คาราโอเกะ 

500 1,500 3,000 6,000 - 

VCD ท าซ ้ า เผยแพร่ ผา่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ ลงฮาร์ดีส 

- 1,500 3,000 6,000 
ส่วนลด 7 หอ้ง  

ลด 15% 

หอ้งโถงในภตัตาคาร/ร้านอาหารท่ีมี 
การร้องคาราโอเกะ  (บาท/เคร่ือง/ปี) 

4,000 - 

 

2.  อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธ์ิเพลงออดิโอ (ที่ไม่ใช่กิจการคาราโอเกะ)  

  

ประเภทธุรกจิ 
ทีใ่ช้งานลขิสิทธ์ิ 

อตัราการจัดเกบ็จริง 

อตัรา 
ค่าจัดเกบ็ 

3  เดือน 
6  เดือน 

 

1  ปี 
(ลด 10%) 

หมายเหตุ 

ตูเ้พลง (JUKE BOX) (บาท/จอ/เดือน) - 250 500 1,000 - 

ภตัตาคาร/ร้านอาหาร/สวนอาหาร ฯลฯ 
(บาท/ปี) 

1,000 - 

สถานประกอบการโรงแรม  
(บาท/ห้อง/ปี) 

50 
เรียกเก็บ 40% ของ
จ านวนหอ้งทั้งหมด 

สถานประกอบการสายการบิน (บาท/
เท่ียว) 

250 
คิดตามจ านวนคร้ังท่ี

ข้ึนลง 
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เงื่อนไขในการจัดเก็บค่าตอบแทน  มีดังนี้ 
 

1. ผูป้ระกอบการจะตอ้งยืน่ขออนุญาตใชสิ้ทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิเพลงเพื่อการคา้ ในงานดนตรีกรรม ส่ิง
บนัทึกเสียง และโสตทศันวสัดุ ก่อนน า งานอนัมีลิขสิทธ์ิ ซ่ึง หจก.ฯ ไดรั้บมอบหมายให้ดูแลการจดัเก็บค่าตอบแทนไปใชเ้ผยแพร่
ในสถานประกอบการของผูป้ระกอบการทุกคร้ัง 
 2. ผูป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะขออนุญาตใชสิ้ทธิ จะตอ้งช าระค่าตอบแทนใหก้บัหจก.ฯ เป็นรายเดือน ราย 3 เดือน 
หรือรายปี ตามอตัราค่าตอบแทนไดท่ี้ หจก.ฯ ไดก้ าหนดไวต้ามประเภทของการใชง้าน โดยในประเภทท่ีจะตอ้งท าการช าระ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ผู้ประกอบการต้องช าระค่าตอบแทนข้ันต ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน  ช าระล่วงหน้า 6 เดือน (ได้ส่วนลด
พเิศษ 5%) และช าระล่วงหน้า 12 เดอืน (ได้รับส่วนลดพเิศษ 10%) 
 3. ผูป้ระกอบการจะตอ้งใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งมีลิขสิทธ์ิในการเผยแพร่งาน 
 4. ผูป้ระกอบการจะตอ้งติดหลกัฐานการไดรั้บอนุญาต (สต๊ิกเกอร์) ไวบ้นอุปกรณ์การใชง้าน หรือบริเวณสถาน
ประกอบการให้เห็นชดัเจน 
   

 วธีิการ / ขั้นตอนการจัดเกบ็ค่าลขิสิทธ์ิ 
 

 ผูป้ระกอบการสามารถติดต่อช าระค่าตอบแทนการใชสิ้ทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิเพลงได ้3 วธีิ ดงัน้ี  
 

     (1)  ช าระค่าลิขสิทธ์ิโดยการโอนเงินผา่นธนาคาร ในนาม หา้งหุน้ส่วนจ ากนั เค.ว ีโปรโมชัน่  
 

        1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  สาขา ปราณบุรี                   บญัชีกระแสรายวนัเลขท่ี  0420027044  
  2. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั  สาขา สามร้อยยอด         บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี   217-2-21796-9        
           เฉพาะ   ช่ือ นายวเิชียร  เกวยีนวงษ ์ 

              3. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั  สาขา ปราณบุรี    บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี  612-2-20090-6     
    เฉพาะ   ช่ือ นายวเิชียร  เกวยีนวงษ ์

  

   เม่ือผูป้ระกอบการโอนเงินผา่นธนาคารเขา้บญัชี หจกฯ หรือบุคคลเฉพาะและตามรายช่ือเบ้ืองตน้ขา้งตน้แลว้นั้น ให้
ผูป้ระกอบการแฟ็กซ์ ส าเนาใบโอนเงิน ส าเนาบตัรประชาชน/ทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบการหรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคล 
ทะเบียนการคา้ รวมทั้งรายละเอียดประเภทของการใชง้าน จ านวนตูเ้พลง/บูธ/จอ/ห้องฯลฯ มาท่ี หจกฯ เพื่อลงทะเบียนสมาชิก
และหจกฯจะไดจ้ดัส่งหลกัฐานใบเสร็จรับเงินและหลกัฐานการไดรั้บอนุญาต (สต๊ิกเกอร์) เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ ติดแสดงท่ีตู ้
เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป 
   
(2) ช าระค่าลิขสิทธ์ิผา่นตวัแทนจดัเก็บของหจกฯ ทัว่ประเทศ 

 

       ผูป้ระกอบการสามารถช าระค่าตอบแทนการจดัเก็บของหจก.ฯ โดยหจก.ฯ ตวัแทนจะตอ้งยืน่แสดง  
บตัรประจ าตวัและใบอนุญาตการเป็นตวัแทนการจดัเก็บของหจกฯ ใหก้บัผูป้ระกอบการท าการตรวจสอบก่อนทุกคร้ัง เม่ือ
ผูป้ระกอบการไดรั้บค าแนะน าจากตวัแทนในการสมคัรสมาชิกแลว้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งกรอกรายละเอียดและลง 
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นามในใบสมคัรของหจกฯ พร้อมแนบส าเนาเอกสาร ดงัน้ี ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ส าเนาทะเบียนบา้น หลกัฐานการ
เป็นนิติบุคคล ทะเบียนการคา้ และอ่ืน ๆ 
 

 

       เม่ือช าระค่าตอบแทนผา่นตวัแทนการจดัเก็บตามประเภทและจ านวนท่ีผูป้ระกอบการประสงคใ์ชง้านแลว้ ผูป้ระกอบการ
จะไดรั้บส าเนาใบสมคัรสมาชิก ใบรับเงินชัว่คราว จากตวัแทนจดัเก็บเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานชัว่คราว           หรือ สต๊ิกเกอร์ ในการ
ไดรั้บอนุญาต ซ่ึงเม่ือ หจก.ฯ ไดรั้บใบสมคัรและรับช าระเงินเรียบร้อยแลว้ หจก.ฯ จะท าการจดัส่งหลกัฐาน การอนุญาต 
(สต๊ิกเกอร์) ฉบบัจริงใหก้บัผูป้ระกอบการภายใน 7 วนัท าการหลงัจากไดรั้บขอ้มูลการสมคัรและการขออนุญาตจากตวัแทน
จดัเก็บถูกตอ้งครบถว้นเรียบร้อย เพื่อใหผู้ป้ระกอบการติดแสดงไวท่ี้ตูเ้พลง/บูธ/จอ/หอ้ง ในสถานประกอบการต่อไป 
 
    (3)  ช าระค่าลิขสิทธ์ิ โดยตรงไดท่ี้ หา้งหุ้นส่วนจ ากนั เค.ว ีโปรโมชัน่ เลขท่ี 81 หมู่ 1 ต.ศาลาลยั อ.สามร้อยยอด จ.
ประจวบคีรีขนัธ์ 77180   ซ่ึงผูป้ระกอบการ  จะตอ้งน าหลกัฐาน บตัรประจ าตวัประชาชนส าเนาทะเบียนบา้น/หลกัฐานการเป็น
นิติบุคคล ทะเบียนการคา้และอ่ืนๆ  โดยมาเขียนใบสมคัรสมาชิก ณ ท่ีท าการของหจก.ฯ หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ หจก . 
 

               สถานท่ีติดต่อ  เลขท่ี 81 หมู่ 1 ต.ศาลาลยั อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77180  สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้
โทรศพัท.์ 032-813068   โทรสาร  หรือ FAX  032-813068  โทร. 062 – 3705195     061 – 8191192   หรือโดยตรง   ในเวลา
ท าการ 
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7.บริษทั เอม็พซีี มวิสิค จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (เพลงสากล จ านวน 5,605,201 เพลง) และ (เพลงไทย จ านวน 15,558 
 เพลง)  เลขท่ี 282/9 ชั้น3 อาคาร E โครงการ ทีซี กรีน ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 10310 โทรศพัท ์ 02-105-3700   โทรสาร  02-105-3701 

รหัส ประเภท 
อตัรา

คา่ลขิสทิธิ ์
หนว่ย 

P01 คาราโอเกะ / มวิสคิวดิโีอ   

 A 1-10 จอแรก 5,000 บาท/จอภาพ/ปี 

 B จอที ่11 ขึน้ไป 2,500 บาท/จอภาพ/ปี 

P02 รา้นอาหาร / บาร ์/ ผับ / เลาจน ์/ ดสิโกเ้ธค   

 Size  A 201 ทีน่ั่งขึน้ไป 40,000 บาท/ปี 

         B 101-200 ทีน่ั่ง 30,000 บาท/ปี 

         C 61-100 ทีน่ั่ง 20,000 บาท/ปี 

         D 1-60 ทีน่ั่ง 15,000 บาท/ปี 

P03 ลานเบยีร ์ 50 บาท/ทีน่ั่ง/เดอืน 

P04 โรงแรม / โรงพยาบาล (อตัราข ัน้ต า่ 30,000 บาท/ปี) 300 บาท/หอ้ง/ปี 

P05 ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ 

(รถบสั/รถน าเทีย่ว/ เรอืโดยสาร) 

5,000 บาท/ยานพาหนะ/ปี                                                 

P06 พืน้ทีต่อ้นรบั / ส านกังาน   

         A 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป 40,000 บาท / ปี 

         B 500 – 1,000 ตารางเมตร 25,000 บาท / ปี 

         C ไมเ่กนิ 500 ตารางเมตร 15,000 บาท / ปี 

P07 โบวล์ิง่ 800 บาท/เลน/ปี 

P08 ลานสเก็ต / ลานสเก็ตน ้าแข็ง/ สนามแขง่รถ 10,000 บาท/แหง่/ปี 

P09 สถานฝึกสอน/ซอ้มดนตร ีรอ้งเพลง และเตน้ร า 12,000 บาท/แหง่/ปี 

P10 ศนูยส์ขุภาพ/Fitness Center/Spa   

         A 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป 40,000 บาท / ปี 

         B 500 – 1,000 ตารางเมตร 25,000 บาท / ปี 

         C ไมเ่กนิ 500 ตารางเมตร 15,000 บาท / ปี 

P11 สระวา่ยน ้า/รา้นเสรมิสวย-รา้นท าผม   

         A 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป 20,000 บาท / ปี 

         B 500 – 1,000 ตารางเมตร 10,000 บาท / ปี 

         C ไมเ่กนิ 500 ตารางเมตร 6,000 บาท / ปี 

P12 โทรศพัท ์(Music on hold)   

 60 สายขึน้ไป 40,000 บาท/ตูส้าขา/ปี 

 21 ถงึ 60 สาย 20,000 บาท/ตูส้าขา/ปี 

 1 ถงึ 20 สาย 10,000 บาท/ตูส้าขา/ปี 

P13 งานแสดงแฟช ัน่/โปรโมทบรษิทั,สนิคา้/งานเลีย้ง
สงัสรรค/์ Music Event (เพลงประกอบ) 

 
 

 พืน้ที ่10,000 ตารางเมตรขึน้ไป 100,000 บาท/วนั/แหง่ 

 พืน้ที ่5,001 – 10,000 ตารางเมตร 80,000 บาท/วนั/แหง่ 

 พืน้ที ่2,001 – 5,000 ตารางเมตร 50,000 บาท/วนั/แหง่ 

 พืน้ที ่501 – 2,000 ตารางเมตร 25,000 บาท/วนั/แหง่ 

 พืน้ที ่300 – 500 ตารางเมตร 8,000 บาท/วนั/แหง่ 

 พืน้ทีน่อ้ยกวา่ 300 ตารางเมตร 5,000 บาท/วนั/แหง่ 

P14 ตูเ้พลง/ ตูเ้กมส ์ 5,000 บาท/ตู/้ปี 

P15 สือ่มอนเิตอร ์(TV Screen) ไมร่วมโฆษณา 10,000 บาท/จอภาพ/ปี 
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P16 สนามไดรฟ์กอลฟ์ / รา้นสนุกเกอร,์ รา้นพูล 5,000 บาท/แหง่/ปี 

   P17 อตัราคา่ลขิสทิธิร์า้นคา้ปลกีและหา้งสรรพสนิคา้/สวนสนกุ สวนน า้ 
 

 

 
ขนาด 

 
พืน้ที ่(ตารางเมตร) 

 

 
อตัราคา่ลขิสทิธิ ์(บาท) 

 

A มากกวา่ 75,000 400,000 

B 50,001 – 75,000 375,000 

C 25,001 – 50,000 300,000 

D 15,001 – 25,000 175,000 

E 10,001 – 15,000 150,000 

F 5,001 – 10,000 90,000 

G 3,501 – 5,000 60,000 

H 2,001 – 3,500 45,000 

I 1,001 – 2,000 30,000 

J 501 – 1,000 20,000 

K 201 – 500 10,000 

L ไมเ่กนิ 200 4,000 
     อตัราคา่ลขิสทิธิธ์ุรกจิขนสง่ 

 

รหสั ประเภทกจิการ อตัราคา่ลขิสทิธิ ์ หนว่ย 

A01 สายการบนิ 2 บาท/ผูโ้ดยสาร 1 ทา่น/ปี 

 

อตัราคา่ลขิสทิธิก์ารแสดงสดและคอนเสริต์ 
 

รหสั ประเภท อตัราคา่ลขิสทิธิ ์ หนว่ย 

C01 การแสดงสด/คอนเสริต์/ประกวดรอ้งเพลง   

 - มรีายไดจ้ากการแสดง   

 

1. เพลงสากล 3.5% 

หรอื 
20,000 

ของรายไดก้ารแสดง 

 
บาท/เพลง/รอบ 

 

 

2. เพลงไทย 

 

20,000 

 

บาท/เพลง/รอบ 

 

- ไมม่รีายไดจ้ากการแสดง 

 

6% 
หรอื 

10,000 

ของคา่ใชจ้า่ยการจัดงาน 
 

บาท/เพลง/รอบ 

 - Mini Concert (Show Biz) 10,000 บาท/รอบการแสดง 

 - การเปิดเพลงใน Concert Hall 1 บาท/ทีน่ั่ง/รอบ 

C02 ละครเวท ี/ ละครเพลง / ทอลค์โชว ์

 

3% 
หรอื 

 

ของรายไดก้ารแสดง  

  10,000 บาท/เพลง/รอบ 

C03 ขบัรอ้งสด ในงาน Event 10,000 บาท/เพลง/วนั 

 

หมายเหต:ุ   1: “รายไดจ้ากการแสดง” หมายถงึ รายไดจ้ากการจ าหน่ายบตัร, Sponsor, Barter ฯลฯ 
       2: ผูจั้ดงานจะตอ้งช าระคา่ลขิสทิธิข์ัน้ต า่ทีอ่ตัรา 30% ของประมาณการคา่ลขิสทิธิท์ัง้หมด   

                     และจะตอ้งกรอกใบสมัคร และช าระคา่ลขิสทิธิข์ัน้ต า่กอ่นการแสดงคอนเสริต์ มฉิะนัน้ 

                     บรษัิทขอสงวนสทิธปิรับราคาคา่ลขิสทิธิข์ ึน้เป็น 5% รายไดก้ารแสดง หรอืปรับเพิม่ 50%   
                     ของคา่ลขิสทิธิ ์/ เพลง  
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อตัราคา่ลขิสทิธิ ์ธุรกจิภาพยนตร ์

 

รหสั ประเภท อตัราคา่ลขิสทิธิ ์ หนว่ย 

T01 โรงภาพยนตร(์เพลงประกอบภาพยนตร)์ 50,000 
1% 

บาท/โรง/ปี  หรอื 
ของรายไดจ้ าหน่ายบัตรเขา้ชม 

T02 
 

โรงภาพยนตร ์(เพลงแบ็คกราวด)์ 

 
5,000 

 
บาท/โรง/ปี 
 

 
 

อตัราคา่ลขิสทิธิก์ารแพรเ่สยีงแพรภ่าพ 

(ช าระคา่ลขิสทิธิโ์ดยสถาน)ี 
 

รหสั ประเภทกจิการ อตัราจดัเก็บ 

B01 สถานวีทิยุ   

   

 

ใชง้านเพลง 76-100% ของชว่งเวลาออกอากาศ 

 
 

ใชง้านเพลง 51 –75% ของชว่งเวลาออกอากาศ 
 

 

ใชง้านเพลง 26 – 50% ของชว่งเวลาออกอากาศ 
 

 
ใชง้านเพลง 1 – 25% ของชว่งเวลาออกอากาศ 

 

 
 

 

9 % ของรายไดท้ัง้หมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 

ขัน้ต า่ 100,000 บาท/เดอืน/สถาน ี
 

6.75 % ของรายไดท้ัง้หมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
ขัน้ต า่ 75,000 บาท/เดอืน/สถาน ี

 

4.5 % ของรายไดท้ัง้หมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
ขัน้ต า่ 50,000 บาท/เดอืน/สถาน ี

 
2.25 % ของรายไดท้ัง้หมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 

ขัน้ต า่ 25,000 บาท/เดอืน/สถาน ี

 
 

 
 

อตัราคา่ลขิสทิธิก์ารแพรเ่สยีงแพรภ่าพ 
(ช าระคา่ลขิสทิธิโ์ดยสถาน)ี 

 

รหสั ประเภทกจิการ อตัราจดัเก็บ 

B02 สถานโีทรทศันภ์าคพืน้ดนิ (Analog TV)  
 

 2% ของรายไดท้ัง้หมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย  
 (ขัน้ต า่ 6,000,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 

B03 

 

สถานโีทรทศันภ์าคพืน้ดนิ (Digital TV) 

 
1. ชอ่งขา่ว / กฬีา / เด็ก 

 

 
 2. ชอ่งรายการทัว่ไป / ภาพยนตร ์/ มวิสคิวดิโีอ 

             

 
            0.2% ของรายไดท้ัง้หมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย  

 (ขัน้ต า่ 500,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 

 
2% ของรายไดท้ัง้หมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย  

 (ขัน้ต า่ 1,500,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 
 

B04 

 

 

สถานโีทรทศัน์สง่สญัญาณผ่านดาวเทยีม(Satellite) 

 

1. ชอ่งขา่ว / กฬีา / เด็ก 
 

 
 2. ชอ่งรายการทัว่ไป / ภาพยนตร ์/ มวิสคิวดิโีอ 

 

 

0.2% ของรายไดท้ัง้หมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย  
 (ขัน้ต า่ 500,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 

 
2% ของรายไดท้ัง้หมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย  

(ขัน้ต า่ 1,500,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 
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B05 

 

สถานโีทรทศันร์ะบบบอกรับสมาชกิ (Cable TV)/ 

อนิเทอรเ์น็ตทวี(ีInternet TV)/ 
ไอพทีวีแีบบเลอืกรายการไมไ่ด ้(IPTV-not on 

demand) 

 

2% ของรายไดท้ัง้หมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย  

หรอื 
5 บาท/สมาชกิ /เดอืน (ขัน้ต า่ 500,000 บาท / ปี) 

       
     

 

B06 

 

ไอพทีวีแีบบเลอืกรายการได ้(IPTV-on demand)          

 

9% ของรายไดท้ัง้หมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย  

(ขัน้ต า่ 100,000 บาท/ชอ่ง/ปี) เฉพาะงานดนตรกีรรม 
                                                                   

***Remark  ขอใบอนุญาตงานสิง่บนัทกึเสยีงจาก
คา่ยเพลงแตล่ะคา่ยโดยตรง 

 

 
 

อตัราคา่ลขิสทิธิก์ารแพรเ่สยีงแพรภ่าพเพลงประกอบรายการท ัว่ไป 
(ช าระคา่ลขิสทิธิโ์ดยผูผ้ลติ/ผูจ้ดัรายการ) 

 

รหสั ประเภทกจิการ อตัราจดัเก็บ 

V01 

 

รายการทัว่ไป/สารคด/ีละคร/ภาพยนตร/์ มวิสคิวดิโีอ 

 

5% ของรายไดร้ายการนัน้ๆ หรอื 

5,000 บาท/เพลง/วนั หรอื  
20,000 บาท/เพลง/เดอืน 

40,000 บาท/การใชง้านไมเ่กนิ 10 เพลง / เดอืน 
 

V02 รายการประกวดรอ้งเพลง/การแสดง 10,000 บาท/เพลง/วนั 

 
 

***หมายเหตุ : รายไดท้ัง้หมด/รายไดข้องรายการ หมายถงึรายไดจ้ากโฆษณา, Sponsorship หรอือืน่ใดทีไ่ด ้ 

                        จากการเผยแพร่รายการนัน้ โดยน ามาค านวณรวมเป็นรายไดท้ัง้หมด 
 
 
 
 

อตัราคา่ลขิสทิธิก์ารแพรเ่สยีงแพรภ่าพเพลงประกอบงานโฆษณา  

(ช าระคา่ลขิสทิธิโ์ดยผูผ้ลติชิน้งาน) 

 

รหสั ประเภทกจิการ อตัราจดัเก็บ 

S01 สถานวีทิยุ   

 Spot 30 วนิาท ี 12,000 บาท/เดอืน/สถานี 

 Spot 15 วนิาท ี 6,000 บาท/เดอืน/สถานี 

S02 สถานโีทรทศันท์ ัว่ไป   

 Spot 30 วนิาท ี 40,000 บาท/เดอืน/ชอ่ง 

 Spot 15 วนิาท ี 20,000 บาท/เดอืน/ชอ่ง 

S03 สือ่ในโรงภาพยนตร ์  

 Spot 30 วนิาท ี 12,000 บาท/เดอืน/ชอ่ง 

 Spot 15 วนิาท ี 6,000 บาท/เดอืน/ชอ่ง 

S04 สือ่โฆษณาบนจอภาพ  

 Spot 30 วนิาท ี 20,000 บาท/เดอืน/ชอ่ง 

 Spot 15 วนิาท ี 10,000 บาท/เดอืน/ชอ่ง 
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อตัราคา่ลขิสทิธิ ์Simulcasting 
งานดนตรกีรรม และสิง่บนัทกึเสยีง 

 
คา่เผยแพรต่อ่สาธารณชน 0.06 บาท per track per stream หรอื 30% ของรายไดท้ ัง้หมดทีไ่ดจ้ากการ Stream 

 

หมายเหต ุ– รายได ้หมายถงึ รายไดส้ทุธทิัง้หมดทีผู่รั้บอนุญาตไดรั้บจากการใชเ้พลงในการด าเนนิธุรกจิเว็บไซต ์ไดแ้ก ่คา่สมัครใช ้

บรกิาร (Subscription Fee), คา่สมาชกิ (membership Fee), รายไดจ้ากการขายโฆษณา, คา่สปอนเซอร ์หรอืรายไดอ้ืน่ๆ โดยไม่นับ

รวมภาษีมลูคา่เพิม่  
 

คา่ลขิสทิธิข์ ัน้ต า่ตอ่ปี : 200,000 บาท ณ วนัท าสญัญา 
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 8. บริษทั อาร์เอม็เอส พบัลชิช่ิง จ ากดั      
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 15,876 เพลง) 
 เลขท่ี 276/6 ถนนอิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 
 โทรศพัท ์ 0-2891-2400  โทรสาร  0-2891-2402 
 

อตัราการจัดเกบ็ ค่าลขิสิทธ์ิเพลง เพือ่เผยแพร่ฯ และท าซ ้า  
 

ประเภทธุรกิจ 

  ช าระขั้นต ่า     

รายเดือน ราย 3 เดือน ( บาท ) ราย 6 เดือน ( บาท ) 
ราย 12 เดือน ( รายปี ) 

( บาท ) 

  ( ไม่มีส่วนลด ) ( ลด 5% ) ( ลด 10% ) 

1. ผู้ประกอบการ ตู้ / บูธคาราโอเกะ         

ตูค้าราโอเกะ ( อตัราต่อตู ้) รวมค่าเผยแพร่ฯ / ท าซ ้ า ไม่มี 1,500 2,850 5,400 

บูธคาราโอเกะ ( อตัราต่อบูธ ) รวมคา่เผยแพร่ฯ / ท าซ ้ า ไม่มี 1,650 3,130 5,940 
2. ผู้ประกอบการประเภทห้องคาราโอเกะ ( วไีอพ ี
) / คอนโทรลรูม         

ค่าเผยแพร่ฯ ( ต่อห้อง / จอ )  ไม่มี 1,800 3,420 6,480 
เงือ่นไข กรณีผูป้ระกอบการมีตั้งแต่ 7 หอ้ง ข้ึนไป
จะไดรั้บส่วนลด 40% ของอตัราจดัเก็บ         

ค่าท าซ ้าวซีีดลีงฮาร์ดดสิก์ 
จ านวน 1 หอ้ง / 
จอ 1,300 2,500 4,800 

  
จ านวน 2-5 
หอ้ง / จอ 1,900 3,500 6,400 

  
จ านวน 6-10 
หอ้ง / จอ 3,270 5,940 10,800 

เงือ่นไข  ไม่มีส่วนลด 

ตั้งแต่ หอ้ง / จอ
ท่ี 11 ข้ึนไป 
หอ้ง / จอ ละ    
330   600 1,080 

     

ค่าท าซ ้ามดิีฟ้ายผ่านทุกระบบ , ( ราคาต่อเคร่ือง )   1,200 2,200 4,000 

3. ผู้ประกอบการประเภทอืน่ ๆ          

อตัราค่าลขิสิทธ์ิในสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน         

ตูเ้พลง JUKEBOX ( ราคาต่อตู ้) 200 600 1,140 2,160 

ซีเควนเซอร์ ( ราคาต่อเคร่ือง ) - - - 5,000 

นกัดนตรีแสดงสด ( ราคาต่อร้าน ) - - - 5,000 
การใชก้บัเคร่ืองเล่นอ่ืนๆท่ีไม่มีการร้องคาราโอ
เกะ ( ราคาต่อเคร่ือง / ร้าน ) - - - 5,000 
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หอ้งโถงในภตัตาคารร้านอาหารท่ีมีการร้องคารา
โอเกะ ( ราคาต่อเคร่ือง/ต่อร้าน ) - - - 6,500 
การใชง้านดนตรีกรรมผา่นส่ิงบนัทึกเสียงไม่มี
ภาพ เช่น ภตัตาคาร , ร้านอาหาร       

5,000 
สวนอาหาร,สปา,และร้านคา้ประเภทอ่ืนๆ  ( ราคา
ต่อเคร่ือง/ต่อร้าน ) - - - 
สถานประกอบการ ท่ีใชส่ิ้งบนัทึกเสียง / 
โสตทศันวสัดุ ท่ีไม่มีการร้องคาราโอเกะ เช่น ผบั 
,บาร์,เลาจน์ ( ราคาต่อเคร่ือง / ร้าน )        

ขนาดเลก็ ( 1-20 คน/ท่ีนัง่ ) - - - 5,000 

ขนาดกลาง ( 21-50 คน/ท่ีนัง่ ) - - - 6,000 

ขนาดใหญ่ ( 51-80 คน/ท่ีนัง่ ) - - - 7,000 
ประเภทดิสโกเ้ธค หรือสถานบนัเทิงขนาดใหญ่ ( 
80 คน/ท่ีนัง่ ข้ึนไป ) - - - 18,000 

สายการบิน จดัเก็บ 600 บาท ต่อเท่ียว          เงือ่นไข  คิดตามจ านวนคร้ังท่ีข้ึน - ลง 

โรงแรม จดัเก็บ 90 บาท ต่อหอ้งต่อปี       เงือ่นไข  เรียกเก็บ 40% ของจ านวนหอ้งทั้งหมด 

  ( ไม่รวมหอ้งคาราโอเกะ )     
หอ้งจดัเล้ียงในโรงแรม,สโมสร ฯลฯ ท่ีมีการ
แสดงสด หรือใชง้าน         
ดนตรีกรรมในรูปแบบมิด้ีฟายต่างๆ รวมถึงงาน
ส่ิงบนัทึกเสียง  - - - 10,000 
และวซีีดีลงฮาร์ดดิสก ์( ไม่รวมถึงหอ้งคาราโอ
เกะ),( ราคาต่อหอ้ง )         
งานแสดงแฟชัน่ / งานเล้ียงสงัสรรค ์งานโปรโมท
บริษทัฯ , สินคา้ ฯลฯ - - - 5,000 

( ราคาต่องาน / ต่อคร้ัง )       
ศูนยจ์ าหน่ายเคร่ืองไฟฟ้า,เคร่ืองเสียง ( Electronic 
Store),( ราคาต่อร้าน ) - - - 3,000 
สถานฝีกสอน / ซอ้มดนตรี ร้องเพลง และ เตน้ร า 
( ราคาต่อสถานท่ี ) - - - 12,000 

เคเบ้ิลทีว ี  20 บาท ต่อหน่ึงสมาชิกต่อเดือน 

 
ส าหรับผูป้ระกอบการตาม ( 2 ) และ ( 3 ) นั้นหากมีการใชง้านท าซ ้ างานดนตรีกรรมในรูปแบบมิด้ีฟาย ผา่นระบบต่างๆและ/
หรือ ท าซ ้ างานส่ิงบนัทึกเสียง,โสตทศันวสัดุ ในรูปแบบ ซีดี/วซีีดี ลงฮาร์ดดิสก ์และ/หรือ เคร่ืองเล่นอ่ืนๆ ตอ้งช าระค่าลิขสิทธ์ิ
ขออนุญาตท าซ ้ า พร้อมค่าเผยแพร่ ฯ  ดว้ย 
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วธีิการช าระค่าลิขสิทธ์ิหรือค่าตอบแทนใหก้บั บริษทั อาร์เอม็เอส พบัลิชช่ิง จ  ากดั 
( 1 ) ช าระผา่นธนาคาร ในนามช่ือบญัชี บริษทั อาร์เอม็เอส พบัลิชช่ิง จ  ากดั   

-  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั ( มหาชน )  สาขาเจริญพาศน์ บญัชีกระแสรายวนัเลขท่ี 126-3-08066-3 
-  ธนาคารไทยพาณิชย ์ จ  ากดั ( มหาชน ) สาขาถนนอิสรภาพ บญัชีกระแสรายวนัเลขท่ี 107-3-00411-0 
-  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั ( มหาชน ) สาขาพรานนก  บญัชีกระแสรายวนัเลขท่ี 196-6-00373-0 

( 2 ) ช าระผา่นตวัแทนจดัเก็บของบริษทั ฯ ทัว่ประเทศ 
( 3 ) ติดต่อขอช าระค่าลิขสิทธ์ิโดยตรงท่ี บริษทั อาร์เอม็เอส พบัลิชช่ิง จ  ากดั 
        เลขท่ี 276/6 ถนนอิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทรศพัท ์0-2891-2400-1  
       โทรสาร.0-2891-2402 
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9. บริษทั จัดเกบ็ลขิสิทธิ์ไทย จ ากดั  
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 17,303  เพลง) 
 เลขท่ี 203/34-36  ซ.ลาดพร้าว 15  ถ.ลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900   
 โทรศพัท ์ 0-2938-8000  โทรสาร  0-2938-8402 , 0-2938-8855 

 
 

 อตัราการจดัเกบ็  (ราคาต่อหน่วย) 

ประเภทการใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน 3 เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน 

 ราคาปกต ิ ราคาส่วนลด ราคาปกต ิ ราคาส่วนลด ราคาปกต ิ ราคาส่วนลด 

ตู้เพลง  (JUKE BOX) 2,800 1,800 4,300 3,240 8,000 6,120 

ตู้เพลง คาราโอเกะ  2,800 1,800 4,300 3,240 8,000 6,120 

บูธ คาราโอเกะ  3,500 2,500 5,600 4,640 11,000 8,920 

ห้องโถง / ห้องวไีอพ ีคาราโอเกะ 4,400 3,400 7,300 6,280 13,000 11,640 

 
ประเภทการใช้งานไม่รวมถึงงานคาราโอเกะ 

ร้านอาหาร, สวนอาหาร, ภตัตาคาร, ศูนยอ์าหาร, ผบั, Pub & Restaurant, จดัเก็บ       ราคา 20,000       บาท/ปี 
นวด&สปา, เลาจน์, โบวล่ิ์ง, ศูนยอ์อกก าลงักาย ฯลฯ    
ท่ีมีการแสดงสดหรือใชง้านดนตรีกรรมในรูปแบบต่างๆ      
รวมถึงงานดนตรีกรรมผา่นส่ิงบนัทึกเสียง (ไม่รวมถึงคาราโอเกะ) 
 

  
     

สวนสนุก และสวนสตัว ์
 (ไม่รวมถึงคาราโอเกะ) 
 

จดัเก็บ       ราคา 
 

   100,000                 บาท/ปี 
     

สถานประกอบการสายการบิน จดัเก็บ                  450 บาท/เท่ียว 

  
เง่ือนไข  วธีิคิด ตามจ านวน คร้ังท่ีเคร่ืองบินข้ึนลงต่อปี 
 

หอ้งพกัในสถานประกอบการโรงแรม (งานส่ิงบนัทึกเสียง) จดัเก็บ           60         บาท/หอ้ง/ปี 

  
หอ้งจดัเล้ียง ในสถานประกอบกิจการโรงแรม 

เง่ือนไข เรียกเก็บ 40% ของจ านวนหอ้งทั้งหมด (ไม่รวมคาราโอเกะ) 
 
หอ้งละ                                                 12,900                     บาท/หอ้ง/ปี 
 

วทิยกุระจายเสียง จดัเก็บจากรายการวทิยใุนอตัรา 7.5 %  จากรายไดร้วมค่าโฆษณา 
 
 

ก่อนหกัค่าใชจ่้ายทั้งปี 
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สถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
สถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

จดัเก็บ       ราคา 
 

10,000 
 

บาท/สาขา 
 

 
 

เง่ือนไข  เรียกเก็บต่อสาขา 
 

การจดันิทรรศการ , การจดัเทศกาล , การจดัมหกรรมต่าง ๆ  จดัเก็บ       ราคา 10,000 บาท/คร้ัง/งาน 
       
มินิมาร์ท ร้านสะดวกซ้ือ ตลาดสด หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีการเผยแพร่ พ้ืนท่ีขนาดไม่เกิน 120 ตรม.                          จดัเก็บ    5,000 บาท/ปี 
ผา่นเสียงตามสาย โดยใชง้านดนตรีกรรมผา่นส่ิงบนัทึกเสียง  พ้ืนท่ีขนาดตั้งแต่ 121 ไม่เกิน 1,500 ตรม.      จดัเก็บ  15,000 บาท/ปี 
(ไม่รวมถึงคาราโอเกะ) พ้ืนท่ีขนาดตั้งแต ่1,501 ไม่เกิน 2,500 ตรม.   จดัเก็บ  40,000 บาท/ปี 

  
พ้ืนท่ีขนาดตั้งแต ่2,501  ตรม. ข้ึนไป             จดัเก็บ  50,000 บาท/ปี 
 

การแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ เช่น คอนเสิร์ตท่ีมีการจ าหน่ายบตัรเขา้ชม  จดัเก็บ        ราคา 50,000             บาท / เพลง / รอบ 
โดยไม่อนุญาตใหมี้การบนัทึกภาพ และ/หรือ เสียงเพ่ือท าซ ้ าดดัแปลง  
ขาย จ่ายแจก ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของลิขสิทธ์ิ  
หรือการกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือหาก าไร  

 
การประกวดร้องเพลงต่างๆ โดยไม่อนุญาตใหมี้การบนัทึกภาพ และ/หรือ จดัเก็บ        ราคา  5,000 บาท / เพลง  
เสียง เพ่ือท าซ ้ าดดัแปลง ขาย จ่ายแจก ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ      
เสียหายแก่เจา้ของลิขสิทธ์ิ หรือกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือหาก าไร      
       
การใชง้านดนตรีกรรมเพื่อประกอบ ละครเวที 
 
การใชง้านดนตรีกรรมเพื่อประกอบ ละคร 
 

จดัเก็บ       ราคา 
 
จดัเก็บ       ราคา 
 

30,000 
 

40,000 
 

บาท / เพลง 
 

บาท / เพลง 
 

การใชง้านดนตรีกรรมเพื่อประกอบภาพยนตร์ 
จดัเก็บ       ราคา 
 

50,000 
 

บาท/เพลง 
 

การใชง้านดนตรีกรรมเพื่อประกอบโฆษณา      
1. เผยแพร่ผา่นส่ือโทรทศัน ์ จดัเก็บ       ราคา 150,000 บาท /เพลง/ ปี 
2. เผยแพร่ผา่นส่ือวทิย ุ จดัเก็บ       ราคา 100,000 บาท /เพลง/ ปี 
3. เผยแพร่ผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต, รถไฟฟ้า, รถปรับอากาศ, ส่ือกลางแจง้  จดัเก็บ       ราคา  50,000      บาท/ส่ือ/เพลง/ ปี 
    และส่ืออ่ืนๆ 
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สถานีโทรทศัน์ ระบบดิจิตอล, ระบบอนาลอ็ก 
หมายเหตุ  ไม่รวมถึงการน าไปเพ่ือประกอบละคร, เพ่ือประกอบโฆษณา 
สินคา้และบริการ, เพ่ือกอบการแสดงคอนเสิร์ต, เพ่ือน าไปรีรันในช่อง 
รายการอ่ืน และเพ่ือบนัทึกรายการลงในส่ิงบนัทึกเสียง หรือ
โสตทศันวสัดุ 
เพลงประกอบรายการ 

1. ประเภทวาไรต้ี 
2. ประเภททอลค์โชว ์
3. ประเภทเกมโชว ์
4. ประเภทซิทคอม 
5. ประเภทรายการเพลง / MV 
6. ประเภทประกวดร้องเพลง 
7. ประเภทแข่งขนัเตน้ร า 
8. ประเภทสารคดี 
9. ประเภทตลก 

จดัเก็บ       ราคา 
 
 
 
 
ประเภท 1 – 4  
จดัเก็บ       ราคา 
ประเภท 5    
จดัเก็บ       ราคา 
ประเภท 6 – 9  
จดัเก็บ       ราคา 
 

5,000,000 
 
 
 
 
   

  40,000 
 

2,500,000 
 

    40,000 
     

บาท/ช่อง/ปี 
 
 
 
 
 

บาท/เพลง 
     
    บาท/ปี 

 
บาท/เพลง 

 

สถานีโทรทศัน์ ระบบดาวเทียม และระบบเคเบ้ิลทีว ี
1. ช่องเพลง  24  ชัว่โมง 

 
2. ช่องวาไรต้ี ท่ีมีการจดัรายการเพลงเกิน 60% ต่อวนั 

 
3. รายการเพลง 1-2 ชัว่โมง / วนั 

 

 
จดัเก็บ    ราคา       1,500,000 บาท / 6 เดือน   ,     3,000,000 บาท / ปี 
                
จดัเก็บ    ราคา          720,000 บาท / 6 เดือน   ,     1,440,000 บาท / ปี 
               
จดัเก็บ    ราคา           120,000 บาท / 6 เดือน   ,        240,000 บาท / ปี 
 

 
วธีิการ / ขั้นตอนการจัดเกบ็ค่าลขิสิทธ์ิ 

 

1.  ผูป้ระกอบการสามารถช าระเงินผ่านสถาบนัการเงิน และรัฐวิสาหกิจชั้นน าในนามช่ือบญัชีบริษทั จดัเก็บ 
ลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั ดงัน้ี 
 1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั สาขาตลาดนอ้ย         บญัชีกระแสรายวนั  เลขท่ีบญัชี  154-3-08415-4 
 2) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั  สาขาลาดพร้าว         บญัชีกระแสรายวนั  เลขท่ีบญัชี  011-6-04059-9 
 3) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั สาขาลาดพร้าว     บญัชีกระแสรายวนั  เลขท่ีบญัชี  047-3-02990-0 
2. เม่ือผูป้ระกอบการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเอกสารจากธนาคาร เรียกว่า  
“ใบฝากเงิน/ใบโอนเงิน (ใบ เป-อิน/Pal-In)” เพื่อยนืยนัการน าเขา้บญัชี  
3. ใหผู้ป้ระกอบการน าใบฝากเงิน / ใบโอนเงิน จากธนาคาร บตัรประจ าตวัประชาชน ทะเบียนบา้น และทะเบียนการคา้ (ถา้มี) 
ไปถ่ายเอกสาร อยา่งละ 1 ฉบบั 
4. พร้อมกรอกรายละเอียดลงในท่ีวา่ง ในส าเนาใบโอนเงิน  ดงัน้ี   

1) ช่ือ - นามสกุล 
2) ช่ือสถานประกอบการ 
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3) รายละเอียดท่ีอยูท่ี่ตอ้งการใหท้างบริษทัฯ จดัส่งเอกสารไปให ้(ท่ีอยูด่งักล่าวสามารถมีผูรั้บเอกสาร 
       ลงทะเบียนท่ีทางบริษทัฯ จะจดัส่งไปใหไ้ด)้ 
4) เลขหมายโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดส้ะดวก 
5) จ านวนตูเ้พลง (JUKEBOX),ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ,บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ,ห้องโถงหรือห้อง 
วไีอพี,การแสดงสด ลานโล่ง หรือ หอ้งโถงทัว่ไป (ท่ีมีการแสดงสด หรือใชง้านดนตรีกรรมรูปแบบมีด้ีฟาย     
ในระบบต่างๆ, สถานประกอบการโรงแรม,สายการบิน,งานดนตรีกรรมผา่นส่ิงบนัทึกเสียง,วทิยกุระจายเสียง, 
สถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า,สถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์,การจดันิทรรศการ/เทศกาล/   
มหกรรม,การท าซ ้างานโสตทศันวสัดุ (วีซีดีคาราโอเกะ), การท าซ ้ างานดนตรีกรรมรูปแบบมีด้ีฟายผ่าน  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ,ระบบซีเควสเซอร์,ระบบโปรแกรมมีด้ีเพลยเ์ยอร์ และคียบ์อร์ดท่ีใช ้
ระบบมีด้ี,ระบบคอมโพสเซอร์ท่ีไดรั้บช าระค่าลิขสิทธ์ิ เรียบร้อยแลว้ 

5.  น าส าเนาใบโอนเงิน ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาทะเบียนการค้า โทรสาร (แฟ็กซ์) มายงับริษทั 
จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั หมายเลขโทรสาร 0-2938-8855 หรือ 0-2938-8402 หรือ 0-2938-5800 
6.  โทรศพัทม์าท่ี บริษทั จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั หมายเลข 0-2938-8000 (ติดต่อฝ่ายฐานขอ้มูล) เพื่อตรวจสอบวา่เจา้หนา้ท่ี
ไดรั้บส าเนาเอกสารท่ีท่านไดส่้งโทรสาร (แฟ็กซ์) มาท่ีบริษทัฯ ชดัเจนและครบถว้น 
7.   หลงัจากบริษทัฯ ไดรั้บเอกสารจากท่านครบถว้นแลว้ บริษทัฯจะจดัส่งใบเสร็จรับเงินและสต๊ิกเกอร์พร้อมเอกสาร 
รับรองการใชสิ้ทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน,สิทธิท าซ ้ างานโสตทศันวสัดุ (วซีีดีคาราโอเกะ),สิทธิท าซ ้ างานดนตรีกรรม   
รูปแบบมีด้ีฟายทางไปรษณียภ์ายใน 1 สัปดาห์ (เพือ่ความสะดวกของท่าน หากไม่ได้รับภายในที่ก าหนดกรุณาติดต่อกลับมายังบริษัทฯ) 
8.  กรณีท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการต่ออายุสัญญา (สต๊ิกเกอร์) ให้น าใบแจง้เตือน (Bill Payment) ท่ีได้รับจาก 
บริษทัฯ ไป ช าระเงินผา่นธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงศรีอยธุยา,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารไทยพาณิชย,์ธนาคาร ธ.ก.ส.,  
ธนาคารออมสิน หรือ จุดรับช าระท่ีท่ีท าการไปรษณีย ์(Pay at Post) โดยไม่ตอ้งโทรสาร (แฟ็กซ์) เอกสาร แต่หาก 
การต่ออายุสัญญาไม่ตรงตามใบเตือนท่านต้องโทรสาร (แฟ็กซ์) รายละเอียดการเพิ่ม/ลด จ านวนตู้เพลง  
(JUKEBOX),ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ,บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ,ห้องโถง หรือ ห้องวีไอพี,การแสดงสด           ลาน
โล่ง หรือห้องโถงทัว่ไป (ที่มีการแสดงสด หรือใช้งานดนตรีกรรมรูปแบบมีดี้ฟายในระบบต่างๆ), สถานประกอบการโรงแรม,สายการบิน
, งานดนตรีกรรมผา่นส่ิงบนัทึกเสียง,วทิยกุระจายเสียง,สถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,สถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์,
การจดันิทรรศการ/เทศกาล/มหกรรม,การท าซ ้ างานโสตทศันวสัดุ (วซีีดีคาราโอเกะ),การท าซ ้ า         งานดนตรีกรรม รูปแบบ
มีด้ีฟายผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ,ระบบซีเควสเซอร์,ระบบโปรแกรมมีด้ี เพลยเ์ยอร์  และคียบ์อร์ดท่ีใชใ้น
ระบบมีด้ี,ระบบคอมโพสเซอร์ ฯลฯ ของท่านกลบัมาท่ีบริษทัฯ ตามหมายเลขโทรสารขา้งตน้ (เพือ่ความสะดวกของท่าน หากไม่ได้
รับภายในทีก่ าหนดกรุณาตดิต่อกลบัมายงับริษทัฯ) 

9. ช าระท่ีส านกังานใหญ่เลขท่ี 203/18-20  ซ.ลาดพร้าว 15  ถ.ลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจตุัจกัร  กรุงเทพฯ 10900 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้   โทรศพัท ์ 0-2938-8000   โทรสาร  0-2938-8855,0-2938-8402 
10. ช าระผา่นทางพนกังานเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
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10. บริษทั ลขิสิทธิ์เพลง จ ากดั  
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 9,651 เพลง) 

เลขท่ี 1 (อาคารไดมอนด ์ห้อง 103-104) ซ.โชคชยั4 ซอย 18 ถ.โชคชยั 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
10230 โทรศพัท ์ 0-2933-4202-4  โทรสาร  0-2933-4201 
 

1.อตัราคา่เผยแพร่ลขิสทิธิเ์พลงคาราโอเกะ (Karaoke)      

ประเภทธรุกจิ อตัรา กกร. 

อตัราจัดเก็บคา่ลขิสทิธิ ์ หมาย
เหต ุ

อตัราคา่
จัดเก็บ 3 เดอืน 

6 เดอืน 12 เดอืน 

บาท ลด 5% ลด 10%   

ตูห้ยอดเหรยีญคาราโอเกะ (ตู)้ 490 - 1,050 1,995 3,780   

หอ้งคาราโอเกะ (Control Room) 600 - 1,800 3,420 6,480 
7 หอ้ง 

ลด 
40% 

ภัตตาคาร (Restaurant) 5,000 5,000 / ปี   

       

2.อตัราคา่เผยแพร่ลขิสทิธิเ์พลงคาราโอเกะ (Karaoke) ประเภทตูห้ยอดเหรยีญ +  อตัราคา่ลขิสทิธิท์ าซ ้า 
VCD 

  

ประเภทธรุกจิ 
อตัรา กกร. 

อตัราจัดเก็บคา่ลขิสทิธิ ์ หมาย
เหต ุ

อตัราคา่
จัดเก็บ 3 เดอืน 

6 เดอืน 12 เดอืน 

  บาท ลด 5% ลด 10%   

ตูค้าราโอเกะ + ท าซ ้า VCD 490 - 1,500 2,850 5,400   

       

3.อตัราคา่เผยแพร่ลขิสทิธิเ์พลง Audio (ทีไ่มใ่ชก่จิการคาราโอเกะ)     

ประเภทธรุกจิ อตัรา กกร. 

อตัราจัดเก็บคา่ลขิสทิธิ ์ หมาย

เหต ุ
อตัราคา่
จัดเก็บ 3 เดอืน 

6 เดอืน 12 เดอืน 

บาท ลด 5% ลด 10%   

ตูเ้พลง (Jukebox) 450 - 600 1,140 2,160   

ภัตตาคาร / รา้นอาหาร ฯลฯ 3,000 3,000 / ปี   

       

4.อตัราคา่เผยแพร่ลขิสทิธิเ์พลงคาราโอเกะ (Karaoke) ประเภทหอ้งคาราโอเกะ + อัตราคา่ลขิสทิธิท์ าซ ้า 
VCD 

  

ประเภทธรุกจิ อตัรา 

อตัราจัดเก็บคา่ลขิสทิธิ ์ 
หมาย
เหต ุ

อตัราคา่
จัดเก็บ 3 เดอืน 

6 เดอืน 12 เดอืน 

บาท ลด 5% ลด 10% 

หอ้งคาราโอเกะ + ท าซ ้า VCD 1 หอ้ง 600 - 2,800 5,420 10,480   

หอ้งคาราโอเกะ + ท าซ ้า VCD 2 หอ้ง 600 - 5,100 9,840 18,960   

หอ้งคาราโอเกะ + ท าซ ้า VCD 3 หอ้ง 600 - 6,900 13,260 25,440   

หอ้งคาราโอเกะ + ท าซ ้า VCD 4 หอ้ง 600 - 8,700 16,680 31,920   

หอ้งคาราโอเกะ + ท าซ ้า VCD 5 หอ้ง 600 - 10,500 20,100 38,400   

หอ้งคาราโอเกะ + ท าซ ้า VCD 6 หอ้ง 600 - 12,800 24,520 46,880   

หอ้งคาราโอเกะ + ท าซ ้า VCD 11 หอ้ง ขึน้ไป 600 - 22,000 42,020 80,080   

       

5. อตัราจัดเก็บคา่ลขิสทิธิท์ าซ ้า VCD ลงใน HARDDISK KARAOKE ใหซ้ือ้เผยแพร่ดว้ย 3 เดอืน 6 เดอืน หรอื 1 ปี   

ประเภท จ านวน ราคา หมายเหต ุ

HARDDISK ตอ่เครือ่ง 
1 เครือ่ง / 1 

หอ้ง 
4,000 บาท / เครือ่ง / ปี   

HARDDISK ตอ่ระบบ 2 - 5 หอ้ง 6,000 บาท / เครือ่ง / ปี   

HARDDISK ตอ่ระบบ 6 - 10 หอ้ง 8,000 บาท / เครือ่ง / ปี   

HARDDISK ตอ่ระบบ 11 หอ้งขึน้ไป 800 บาท / หอ้ง / ปี   
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6. อตัราการจัดเก็บคา่ลขิสทิธิท์ าซ ้างานดนตรกีรรมรูปแบบมดิีฟ้าย ใหซ้ือ้เผยแพร่ดว้ย 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี   

ประเภท ราคา 
อตัราจัดเก็บคา่ลขิสทิธิ ์เผยแพร่ + ท าซ ้า มดิีฟ้าย หมาย

เหต ุ
อตัราคา่
จัดเก็บ 

3 เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน 

1.มดิีฟ้ายผ่านโปรแกรมคาราโอเกะ 3,500 บาท / ปี บาท 2,800 5,420 9,980   

2.แผน่มดิีฟ้าย 250 บาท / แผน่   

       

วิธีการช าระค่าลขิสทิธ์ิหรือค่าตอบแทนให้กับ บริษัท ลิขสทิธ์ิเพลง จ ากัด     

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาขน) สาขาโชคชัย 4 บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 230-3-02544-5    

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาย่อยโชคชัย 4 บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 721-1-01660-9  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาลาดพร้าว 59 บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 010-3-08091-7   

(2) ตดิต่อขอช าระค่าลิขสิทธ์ิโดยตรงท่ี บริษัท ลิขสิทธิ์เพลง จ ากัด เลขที่ 1 (อาคารไดมอนด์ ห้อง 103-104) ซอยโชคชัย 4 
 ซอย 18 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2933-4202-4 แฟ็กซ์ 0-2933-4201 
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11. บริษทั เสียงสยามแผ่นเสียง - เทป จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 6,095 เพลง) 
 เลขท่ี 233-5 ถนนเจริญกรุง แขวงบา้นบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100   
 โทร 02-221-8727 , 02-221-0264 , 02-221-0275 , 02-226-4626 , 02-226-4628  โทรสาร 02-226-4627 

 

1. อตัราค่าเผยแพร่ลิขสิทธ์ิเพลงคาราโอเกะ(Karaoke) 
 

ประเภทธุรกจิ 

อตัราจัดเกบ็ค่าลขิสิทธ์ิ 

อตัรา 
กกร. 

อตัรา
จดัเก็บ
บาท 

3 
เดือน 

6 เดือน 
(ลด 6 %) 

12 เดือน 
(ลด 10 %) 

หมายเหตุ 
 

ตูห้ยดเหรียญคาราโอเกะ/ตู ้ 250 250 750 1425 2700 - 
บูธหยอดเหรียญ/บูธ 250 250 750 1425 2700 - 
หอ้งคาราโอเกะ(Control room) 350 350 1050 1995 3780 ส่วนลด 7 ห้องลด 40% 
โหลดริงโทน 500 500 1500 2850 5400 - 

 

2. อตัราค่าเผยแพร่ลิขสิทธ์ิเพลงออดิโอ (ท่ีไม่ใช่กิจการคาราโอเกะ) 
 

ประเภทธุรกจิ 

อตัราจัดเกบ็ค่าลขิสิทธ์ิ 

อตัรา 
กกร. 

อตัราจดัเก็บ
บาท 

3 
เดือน 

6 เดือน 
(ลด 6 %) 

12 เดือน 
(ลด 10 %) 

หมายเหตุ 
 

ภตัตาคาร(Juke Box) 150 - 450 855 1200 - 
ภตัตาคาร/ร้านอาหาร 2500 2500/ปี - 
ธุรกิจโรงแรม(Hotel)  เรียกเก็บ40%ของจ านวนห้อง

ทั้งหมด 
สายการบิน(Airline)  คิดตามจ านวนคร้ังท่ีข้ึนลง 

 

3. อตัราจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิท าซ ้ า VCD ลงใน HARD DISK KARAOKE ใหซ้ื้อเผยแพร่ดว้ย 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี 
 

ประเภท จ านวน ราคา หมายเหตุ 
ตูห้ยดเหรียญ จ านวน 1 ตู ้ 3000 บาท/ตู/้ปี  

HARD DISK/เคร่ือง 1 เคร่ือง / 1ห้อง 3000 บาท/ตู/้ปี  
HARD DISK/ระบบ 2-5 หอ้ง 4000 บาท/ปี  
HARD DISK/ระบบ 6-10 หอ้ง 8000 บาท/ปี  
HARD DISK/ระบบ 11 หอ้งข้ึนไป 8000 บาท/ปี  

 



 

My doc /อัตรา 

- 31 - 

 
 
4. อตัราจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิท าซ ้ างานดนตรีกรรมรูปแบบมีด้ีฟาย ใหซ้ื้อเผยแพร่ดว้ย 3 เดือน 6 เดือน หรือ1 ปี 
 

ประเภท เง่ือนไข 3 เดือน 6 เดือน ต่อไป 
1. มีด้ีฟาย ผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ  

 
เรียกเก็บต่อ
เคร่ือง 

 
 

750 บาท 

 
 

1,425 บาท 

 
 

2,600 บาท 
ต่อปี/ต่อเคร่ือง 

2. มีด้ีฟาย ผา่นระบบซีเควน้เซอร์ 
3. มีด้ีฟาย ผา่นระบบโปรแกรมมีด้ี เพลยเ์ยอร์ และคียร์
บอร์ดท่ีใชร้ะบบมีด้ี 
4. มีด้ีฟาย ผา่นระบบคอมโพสเซอร์ 
5. ระบบ MIDI DISK (MD) 

 
(1) ช าระผา่นบญัชีธนาคาร ช่ือบญัชี บริษทั เสียงสยามแผน่เสียง-เทป จ ากดั  
      ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) สาขาสามยอด บญัชีสะสมทรัพย ์เลขท่ีบญัชี 150-0-67069-8 
(2) ติดต่อขอช าระค่าลิขสิทธ์ิโดยตรงท่ี บริษทั เสียงสยามแผน่เสียง-เทป จ ากดั เลขท่ี 233-5 ถนนเจริญกรุง  
      แขวงบา้นบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร 02-221-8727 , 02-2210264 , 02-226-4626 , 02-226-4628 
     โทรสาร 02-226-4627 
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 12. บริษทั บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จ ากดั      
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 1,475 เพลง) 
 เลขท่ี 21/38 (ชั้น 2-4) อาคารอาร์ซีเอ บล็อก ซี ซ.ศูนยว์จิยั - พระราม 9 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ  
 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท ์ 0-2641-4930  โทรสาร  0-2641-4931 
 

1. อตัราค่าเผยแพร่ลขิสิทธ์ิเพลงคาราโอเกะ (Karaoke)    

รหสั 
ประเภทธุรกิจ 

อตัราจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิ   

ประเภท 
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

หมายเหต ุ

    

11 ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะประเภทใชแ้ผน่ (ต่อตู)้ 300 900 1,710 3,240   

15 
ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะประเภท  วซีีดีฮาร์ดดิส
(รวมค่าท าซ ้ า) (ต่อตู)้   1,350 2,565 4,860   

12 บูธหยอดเหรียญ (ต่อบูธ) 350 1,050 1,995 3,780   

13 หอ้งคาราโอเกะ,ร้านอาหาร,ภตัตาคาร   1,800 3,420 6,480 

*** ส่วนลด 2-5 จอ 
ลด 5% , 6-10 จอ 

ลด 20 % 

14 ร้านคอมพิวเตอร์คาราโอเกะมิด้ีไฟล ์   1,800 3,420 6,480 
11-20 ลด 25 % , 21 
จอข้ึนไปลด 35 % 

 
2.  อตัราค่าเผยแพร่ลขิสิทธ์ิเพลงออดโิอ (ทีไ่ม่ใช่กจิการคาราโอเกะ)  

21 ตูเ้พลง (JUKE BOX) 250 750 1,425 2,700 — 
22 ภตัตาคาร / ร้านอาหารฯลฯ 3,000 / ปี — 

23 ธุรกิจโรงแรม (Hotel) 60 บาท / หอ้ง / ปี 
เรียกเก็บ 40% ของ
จ านวนหอ้งทั้งหมด 

24 สายการบิน (Airline) 450 บาท / เท่ียว  
คิดตามจ านวนคร้ังท่ี

ข้ึนลง 
25 หา้งสรรพสินคา้ 5,000 / หา้ง / ปี — 

26 สถานประกอบการโบวล่ิ์ง 5,000  1-100ท่ีนัง่ / ปี 

หากเกินท่ีนัง่ทุกๆ 
100 ท่ีนัง่ คิดเพ่ิม 

100 ละ 1,000 
27 เคเบ้ิลทีว ี(ต่อสาขา) 500 1,500 3,000 5,000   

3.  อตัราจดัเกบ็ค่าลขิสิทธ์ิท าซ ้า VCD มดิไีฟล์ ลงใน HARD DISK KARAOKE    
31 ฮาร์ดดิส(ตู ้, บูธ , ตูไ้ม่คาราโอเกะ ) - - 1,850 3,500   

32 มิดีไฟล ์(คอมพิวเตอร์)  
- - 1,850 3,500 

ตอ้งซ้ือลิขสิทธ์ิ
เผยแพร่ดว้ย 

33 หอ้งคาราโอเกะ( control room ) - - 2,400 4,500   
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4. อัตราจัดเกบ็ค่าลขิสิทธ์ิท าซ ้างานดนตรีกรรม,โสตทัศนวสัดุ และส่ิงบันทึกเสียง ลงส่ืออิเล็คโทรนิค มือถือ ,เคร่ืองเล่น MP3 ฯลฯ 
 

41 ร้านรับโหลดขอ้มูลเพลง (ต่อร้าน) 1,000 3,000 5,700 10,800  
 

หมายเหตุ : ส่วนลดตามอตัราจดัเก็บค านวณส่วนลดต่อหน่ึงสถานท่ี 
ผูป้ระกอบการสามารถช าระเงินค่าลิขสิทธ์ิผา่นธนาคาร ช่ือบญัชี  " บริษทั บริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา จ ากดั " 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนวทิย ุบญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 709-241-0166 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ บริษทั บริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา จ ากดั (IPM) เลขท่ี 21/38(ชั้น 2-4) 
อาคารอาร์ซีเอ บล็อกซี ซอยศูนยว์จิยั-พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ  โทร.0-2641-4930  
แฟกซ์ 0-2641-4931 http://www.ipmthai.com  หรือช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯทัว่ประเทศ 
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13. บริษทั สหพนัธ์ลขิสิทธิ์เพลงไทย จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 625 เพลง)  
     เลขท่ี 80/11 หมู่ท่ี 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
 เบอร์โทรศพัท ์ 0-2732-5325, 08-1539-1072, 08-6034-3818 โทรสาร 0-2732-5325 
 

1.อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการคา้ 
 
 

ประเภทการใชง้าน 

อตัรา  
ราย 

 1 เดือน 

อตัรา 
เหมาจ่าย 
ราย 3 เดือน 

อตัรา  
เหมาจ่าย 
ราย 6 เดือน 

อตัรา 
เหมาจ่าย 

ราย 12 เดือน 
ตูห้ยอดเหรียญ/ต่อเคร่ือง/จอ 300 855 1,620 3,060 
คอนโทรลรูม /ต่อหอ้ง/ต่อ
จอ  

- 855 1,620 3,060 

อ่ืนๆ  - 855 1,620 3,060 
 

2.อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิท าซ ้ าฯเพื่อการคา้(ลงในฮาร์ดดิสก ์หรือ ส่ิงบนัทึกอ่ืนๆ)  
ประเภทการใชง้าน ราย 6 เดือน เหมาจ่ายราย 12 เดือน 

คอมพิวเตอร์/มิด้ีไฟล/์วซีีดีลงฮาร์ดดิสก/์
ต่อเคร่ือง 

1,800 3,240 

คอมพิวเตอร์/ออดิโอ/ต่อเคร่ือง 1,500 2,700 
ส่ิงบนัทึกอ่ืนๆ/ออดิโอ/ต่อหน่วย 1,500 2,700 

 
วธีิการขออนุญาตใชลิ้ขสิทธ์ิและช าระค่าตอบแทนฯ 
- ใหผู้ป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะใชง้านลิขสิทธ์ิเพลงภายใตก้ารจดัเก็บค่าตอบแทนฯของบริษทัฯ ติดต่อขออนุญาต และช าระค่าตอบแทนฯได้
โดยตรงท่ี ส านกังาน บริษทั สหพนัธ์ลิขสิทธ์ิเพลงไทย จ ากดั เลขท่ี 80/11 หมู่ท่ี 1 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
10240  หรือติดต่อโดยตรง ท่ี  คุณ อคัรวชิ  วงศสุ์วรรณ กรรมการผูจ้ดัการ โทร. 08-1539-1072 หรือ  คุณไสว  เงินสยาม โทร.086-0343818        
ช าระค่าตอบแทนฯโดยการโอนผา่นบญัชีธนาคาร ไทยพาณิชย ์ช่ือ นายอคัรวชิ  วงศสุ์วรรณ สาขาเทสโกโ้ลตสั ล าลูกกาคลอง 2 หมายเลข   
4017663623     หรือ ติดต่อขออนุญาตผา่นตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั ในพ้ืนท่ีต่างทัว่ประเทศ    
 

- เม่ือผูป้ระกอบการท่ีจะใชง้านลิขสิทธ์ิเพลงเพ่ือการคา้ ไดด้ าเนินการขออนุญาตใชลิ้ขสิทธ์ิและช าระค่าลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจึงจะออก
เคร่ืองหมายแสดงการไดรั้บอนุญาตฯ(สต๊ิกเกอร์เคร่ืองหมายตามท่ีบริษทัฯก าหนด)และหรือเอกสารอ่ืนๆ ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บสต๊ิกเกอร์
เคร่ืองหมายจะตอ้งน าไปติดแสดงไวย้งัหน่วยใหบ้ริการท่ีใชง้านลิขสิทธ์ิเพลงในสถานท่ีท่ีเปิดเผยมองเห็นไดช้ดัเจนเพ่ือสะดวกต่อการ
ตรวจสอบ                     
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14. บริษทั ดรีม เรคคอร์ด จ ากดั  
 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 340 เพลง)  
 เลขท่ี 111/148 ซ.13/4 ม.10 ถ.ตล่ิงชนั-สุพรรณบุรี ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
 โทร 02-9253064 แฟกซ์ 02-9253065  
 

อตัราการจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิ  
 

คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ 2,400 บาท /เคร่ือง/จอ/คร้ัง/เดือน/ปี 
วซีีดีคาราโอเกะ (Control Room) 1,200 บาท /เคร่ือง/จอ/คร้ัง/เดือน/ปี 
ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ 1,200 บาท /เคร่ือง/จอ/คร้ัง/เดือน/ปี 
ซีแควนเซอร์ 2,400 บาท /เคร่ือง/จอ/คร้ัง/เดือน/ปี 
นกัดนตรีแสดงสด 1,200 บาท /เคร่ือง/จอ/คร้ัง/เดือน/ปี 
การใชก้บัเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ (เช่น เทป/ซีดี) 1,200 บาท /เคร่ือง/จอ/คร้ัง/เดือน/ปี 

 
 หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขในการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลขิสิทธ์ิเพลงเพือ่การค้า 
 

 แต่งตั้งตวัแทนในการจดัเก็บทัว่ประเทศ โดยตวัแทนมีหนา้ท่ีติดต่อกบัร้านคา้หรือสถานประกอบการต่างๆ
เพื่อจ าหน่ายดวงตราบริการ(สต๊ิกเกอร์)เพื่อแสดงวา่ทางร้านคา้ไดรั้บอนุญาตในการใหใ้ชสิ้ทธ์ิในผลงานเพลงภายใต้
สังกดั บริษทั ดรีม เรคคอร์ด จ ากดั อยา่งถูกตอ้ง เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งใชไ้ดแ้ก่ ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัร
ประชาชน ทะเบียนพาณิชย ์หนงัสือรับรองบริษทั ถา้มี กรณีรายใหม่ตอ้งวางเงินมดัจ าในการรับสินคา้คร้ังแรก ไม่ต ่า
กวา่ 25% ของราคาสินคา้ท่ีรับไป หรือวางเงินมดัจ าไวต้ั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป ตวัแทนเก่าจะไดรั้บค่าคอมมิชชัน่ 
ข้ึนอยูก่บัยอดสั่งซ้ือในแต่ละคร้ัง 
 ขั้นตอนการสั่งซ้ือผา่นตวัแทนจ าหน่าย ตวัแทนจะแฟกซ์ใบสั่งซ้ือมายงับริษทัเพื่อท่ีทางบริษทัจะไดจ้ดัส่ง
สต๊ิกเกอร์ให้ตามจ านวนในใบสั่งซ้ือและในใบสั่งซ้ือจะระบุช่ือท่ีอยูพ่ร้อมรายละเอียดร้านคา้มาใหเ้พื่อระบุลงใน
สต๊ิกเกอร์ และทุกส้ินเดือนหรือทุก 30 วนัจะท าการสรุปยอดการช าระเงิน (ตามเอกสารแนบทา้ย) 
 กรณีท่ีสั่งซ้ือเองโดยตรงกบัทางบริษทั บริษทัก็จะจดัส่งสต๊ิกเกอร์พร้อมใบเสร็จรับเงินใหท้างไปรษณียท์นัที
ท่ีลูกคา้โอนเงินเขา้บญัชีบริษทั ติดต่อมายงั โทร.02-9253064 แฟกซ์.02-9253065  
  ช่ือบญัชี บริษทั ดรีม เรคคอร์ด จ ากดั ธนาคารกรุงเทพ สาขา บางใหญ่  
  กระแสรายวนั เลขท่ีบญัชี 2213025394 
  สะสมทรัพย ์   เลขท่ีบญัชี 2210820581   
 1.แฟ็กซ์ ช่ือ ท่ีอยู ่พร้อมเบอร์ติดต่อกลบัมายงับริษทั 
 2.หลงัจากช าระค่าสินคา้แลว้ทางบริษทัจะจดัส่งสต๊ิกเกอร์ใหภ้ายใน 7 วนั 
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 เง่ือนไขในการเก็บค่าตอบแทน (แสดงเง่ือนไขในการอนุญาต การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์จดัท าในการเผยแพร่ 
ระยะเวลาจดัเก็บ) 
 1.ดวงตราบริการ (สติกเกอร์) มีเฉพาะรายปีเท่านั้น เผยแพร่ 1,200 บาท/ปี/หน่วย ท าซ ้ า 1,200 บาท/ปี/หน่วย
เผยแพร่+ท าซ ้ า 2,400 บาท/ปี/หน่วย 
 2.หลงัจากช าระค่าบริการเรียบร้อยแลว้จะไดรั้บสต๊ิกเกอร์พร้อมใบเสร็จรับเงิน ตอ้งน าสต๊ิกเกอร์ไปติดไว ้ณ 
จุดบริการเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและมองเห็น เพื่อยนืยนัวา่ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชง้านเพลงอนัมีลิขสิทธ์ิเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 
 3.หากมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมายงั 
  บริษทั ดรีม เรคคอร์ด จ ากดั 111/148 ซ.13/4 ม.10 ถ.ตล่ิงชนั-สุพรรณบุรี ต.บางรักพฒันา อ.บางบวั
ทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศพัท.์  02-9253064  แฟกซ์.02-9253065 E-mail.dream-since1997@hotmail.com  Facebook.
ดรีม เรคคอร์ด ไทยแลนด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:E-mail.dream-since1997@hotmail.com
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15. บริษทั รถไฟดนตรี (1995) จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 6,058 เพลง)  
 เลขท่ี 186  ซ.สมานมิตร ถ.รามค าแหง4  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250  
 โทรศพัท ์ 0-2314-0222 , 0-2318-6565 , 0-2719-8369-71 , 0-2319-6535-7 โทรสาร 0-2319-3789 , 0-2318-6404   
 

อัตราการจัดเกบ็ค่าลิขสิทธ์ิ บริษัท รถไฟดนตรี (1995) จ ากัด 
1. ประเภทสิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ประเภทธุรกิจท่ีใช้ในงานลขิสทิธ์ิ 

อตัราการจดัเก็บ 

1 เดือน 
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

( ลด 3% ) ( ลด 5% ) ( ลด 10 % ) 

ตู้หยอดเหรียญ/บธูหยอดเหรียญ ( ตอ่ตู้  ) 250 720 1,420 2,700 

ห้องคาราโอเกะ วีไอพ ี ( ตอ่ห้อง )  350 1,010 1,990 3,780 

ห้องโถง  (Control Room) 400 1,164 2,280 4,320 

ร้านอาหาร เลน่สด 0 0 0 2,500 

เงื่อนไข  กรณีผู้ประกอบการมีทัง้หมด 6 ห้อง / จอขึน้ไป ห้องที่ 1-5 คิดราคาปกติ ห้องที่ 6 ขึน้ไป ลด 40% จากราคาเต็ม 

2. ประเภทสิทธ์ิท าซ า้ 

ประเภทการใช้งาน 
อตัราการจดัเก็บ 

  3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

ระบบมีดีไ้ฟล์ ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ 625 1,250 2,500 

ระบบท าซ า้ ฮาร์ดดิสก์ 1 จอ 750 1,500 3,000 

2 - 5  จอ 1,000 2,000 4,000 

6 - 10 จอ 2,000 4,000 8,000 

ตัง้แตจ่อที่ 11 ขึน้ไป จอละ 200 400 800 

3. ประเภทลิขสทิธ์ิท าซ า้ลงโทรศัพท์มือถอืและเคร่ืองเล่น MP-3 

ประเภทการใช้งาน 
อตัราการจดัเก็บ 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 
โหลดเพลงลงโทรศพัท์มือถือ และเคร่ืองเลน่ 

MP-3 500         1,400  
  

2,800 5,400 

วิธีการ/ขัน้ตอนการช าระค่าลิขสิทธ์ิ 
 

1. ช าระโดยตรงได้ที่ บริษัท รถไฟดนตรี (1995 ) จ ากดั เลขที่ 186 ซ.สมานมิตร ถ.รามค าแหง4 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

2. ช าระกบัตวัแทนจดัเก็บลขิสทิธ์ิของบริษัทฯ ในแตล่ะจงัหวดั 

3. เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว สง่แฟ็กซ์ ส าเนาใบโอนเงินมายงับริษัทฯ หมายเลข Fax 02-3193789 

พร้อมกรอกรายละเอียด ช่ือบคุคล ( เจ้าของร้านหรือผู้ดแูล ) , ช่ือร้าน และที่อยูท่ี่ต้องการให้ทางบริษัทฯ จดัสง่เอกสารไปให้  
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ลงในท่ีวา่ง ในส าเนาใบโอนเงิน  

4. ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์ 02-3196535-7 ตอ่แผนกลขิสทิธ์ิ (เวลาท าการ)    

ช่ือบัญชีธนาคารเพื่อจ่ายช าระค่าลิขสิทธ์ิ บริษัท รถไฟดนตรี 1995 จ ากัด 
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญช ี ชื่อบัญช ี เลขที่บัญช ี

ธ.ไทยพาณิชย์ ถนนรามค าแหง กระแสรายวัน บริษัทรถไฟดนตรี(1995)จ ากัด 079-3-01100-1 

ธ.ไทยพาณิชย์ ถนนรามค าแหง กระแสรายวัน นางอารมย์ พงษ์ธนานิกร 079-3-01187-3 

ธ.กรุงเทพ ถนนรามค าแหง กระแสรายวัน ณัฐกฤตตา พงษ์ธนานิกร 135-3-09898-9 
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16. บริษทั  ให้สิทธิ์  จ ากดั   
 งานส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 76 เพลง)   
 เลขท่ี 76 ซ.พฒันาการ 54 ถ.พฒันาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
 โทรศพัท ์ 02-717-4662 โทรสาร 02-318-6404 
 

อัตราการจัดเกบ็ค่าลิขสิทธ์ิ บริษัท ให้สิทธ์ิ จ ากัด 
1. ประเภทสิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ประเภทธุรกิจท่ีใช้ในงานลขิสทิธ์ิ 

อตัราการจดัเก็บ 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

ตู้หยอดเหรียญ/บธูหยอดเหรียญ ( ตอ่ตู้  ) 200 550 1,100 2,000 

ห้องคาราโอเกะ วีไอพ ี ( ตอ่ห้อง )  300 850 1,700 3,200 

ห้องโถง  (Control Room) 350 1,000 1,900 3,700 

ร้านอาหาร เลน่สด - - - 2,500 

เงื่อนไข  กรณีผู้ประกอบการมีทัง้หมด 6 ห้อง / จอขึน้ไป ห้องที่ 1-5 คิดราคาปกติ ห้องที่ 6 ขึน้ไป ลด 40% จากราคาเต็ม 

2. ประเภทสิทธ์ิท าซ า้ 

ประเภทการใช้งาน 
อตัราการจดัเก็บ 

  3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

ระบบมีดีไ้ฟล์ ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ 600 1,100 2,000 

ระบบท าซ า้ ฮาร์ดดิสก์ 1 จอ 600 1,100 2,000 

2 - 5  จอ 1,000 2,000 3,000 

6 - 10 จอ 1,500 4,000 5,000 

3. ประเภทลิขสทิธ์ิท าซ า้ลงโทรศัพท์มือถอืและเคร่ืองเล่น MP-3 

ประเภทการใช้งาน 
อตัราการจดัเก็บ 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 
โหลดเพลงลงโทรศพัท์มือถือ และเคร่ืองเลน่ 

MP-3 500         1,400    2,800 5,400 
                      

วิธีการ/ขัน้ตอนการช าระค่าลขิสิทธ์ิ 
 

1. ช าระโดยตรงได้ท่ี บริษัท ให้สทิธ์ิ จ ากดั เลขท่ี 76 ซ.พฒันาการ54 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 

2. ช าระกบัตวัแทนจดัเก็บลขิสทิธ์ิของบริษัทฯ ในแตล่ะจงัหวดั 
3. เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว สง่แฟ็กซ์ ส าเนาใบโอนเงินมายงับริษัทฯ หมายเลข Fax 02 318 6404 พร้อมกรอกรายละเอียด ช่ือบคุคล( 
เจ้าของร้านหรือผู้ดแูล ) , ช่ือร้าน และที่อยูท่ี่ต้องการให้ทางบริษัทฯ จดัสง่เอกสารไปให้ลงในท่ีวา่ง ในส าเนาใบโอนเงิน 
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4. ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์ 02 717 4662, มือถือ 089 205 3092 แผนกลขิสทิธ์ิ (เวลาท าการ)  

  ชื่อบัญชีธนาคารเพื่อจ่ายช าระค่าลิขสทิธ์ิ บริษัท ให้สทิธ์ิ จ ากัด     

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญช ี ชื่อบัญช ี เลขที่บัญช ี  

ธ.ไทยพาณิชย์ ถนนรามค าแหง กระแสรายวัน 
บริษัท ให้สทิธ์ิ 

จ ากัด 079-3-07169-5  

ธ.กสิกร ถนนรามค าแหง กระแสรายวัน 
คุณภทัร์นฤณ 
พงษ์ธนานิกร 736-1-00795-0  
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17. บริษทั จัดเกบ็ลขิสิทธ์ิ เอส พ ีซี  จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จ านวน 380 เพลง)   
 เลขท่ี 11/154 หมู่ 5 ต. คูคต อ. ล าลูกกา จ. ปทุมธานี 12130 
 โทรศพัท ์ 0-2995-6437 0-2995-6436 โทรสาร 0-2995-6437 
 
1.อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการคา้ 

 
ประเภทการใชง้าน 

อตัรา  
ราย 

 1 เดือน 

อตัรา 
เหมาจ่าย 
ราย 3 เดือน 

อตัรา  
เหมาจ่าย 
ราย 6 เดือน 

อตัรา 
เหมาจ่าย 

ราย 12 เดือน 
ตูห้ยอดเหรียญ/ต่อเคร่ือง/จอ 350 997 1,995 3,990 
คอนโทรลรูม /ต่อห้อง/ต่อจอ  - 997 1,995 3,990 
อ่ืนๆ  - 997 1,995 3,990 

 
2.อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิท าซ ้ าฯเพื่อการคา้(ลงในฮาร์ดดิสก ์หรือ ส่ิงบนัทึกอ่ืนๆ)  

ประเภทการใชง้าน อตัรา ราย 6 เดือน เหมาจ่ายราย 12 เดือน 

คอมพิวเตอร์/มิด้ีไฟล/์วซีีดีลงฮาร์ดดิสก/์ต่อ
เคร่ือง 

2,400 4,320 

คอมพิวเตอร์/ออดิโอ/ต่อเคร่ือง 1,800 3,240 
ส่ิงบนัทึกอ่ืนๆ/ออดิโอ/ต่อหน่วย 1,800 3,240 

 
ข้ันตอนการขออนุญาตใช้สิทธิและช าระค่าตอบแทนฯ 
- ใหผู้ป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะใชง้านลิขสิทธ์ิเพลงภายใตก้ารจดัเก็บค่าตอบแทนฯของบริษทัฯ ติดต่อขออนุญาต และช าระ
ค่าตอบแทนฯไดโ้ดยตรงท่ี ส านกังาน บริษัท จัดเกบ็ลิขสิทธ์ิ เอสพ ีซี จ ากดั เลขที ่61/8 หมู่ 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม 
กรุงเทพมหาคร 10220เบอร์โทรศัพท์  0-2995-6437   โทรสาร   0-2995-6437 
- แจง้ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของผูป้ระกอบการท่ี จะขออนุญาตใชลิ้ขสิทธ์ิ เพลงภายใตก้ารประกาศจดัเก็บค่าตอบแทนของ
ทางบริษทัฯ 
- ช าระค่าตอบแทนฯ ตามอตัราท่ีบริษทัก าหนด โดยช าระไดโ้ดยตรงท่ีส านกังานบริษทั หรือการช าระโดยวิธีการ ส่งธนานติั 
หรือตัว๋แลกเงิน ผา่นทางไปรษณีย(์โดยสั่งจ่าย ในช่ือ บริษัท จัดเกบ็ลขิสิทธ์ิ เอส พ ีซี จ ากดั ) 
 - ขออนุญาตและช าระค่าตอบแทนฯผา่นตวัแทนบริษทั ท่ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งไวใ้นพื้นท่ีต่างๆ ใหผู้ป้ระกอบการโทรสอบถามช่ือ
ตวัแทน ไดท่ี้ เบอร์โทรศพัท ์ 0-2995-6437  เม่ือผูป้ระกอบการท่ีจะใชง้านลิขสิทธ์ิเพลงเพื่อการคา้ ไดด้ าเนินการตามขั้นตอน
ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯจึงจะออกเคร่ืองหมายแสดงการไดรั้บอนุญาตฯ(สต๊ิกเกอร์เคร่ืองหมายตามท่ีบริษทัฯก าหนด)และหรือ
เอกสารอ่ืนๆ 
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18. บริษทั นายพลเอน็เตอร์เทนเม้นท์  จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จ านวน 260 เพลง)   
 เลขท่ี 11/154 หมู่ 5 ต. คูคต อ. ล าลูกกา จ. ปทุมธานี 12130 
 โทรศพัท ์ 0-2995-6437 0-2995-6436 โทรสาร 0-2995-6437 
 
 

1.อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการคา้ 
 

ประเภทการใชง้าน 
อตัรา  
ราย 

 1 เดือน 

อตัรา 
เหมาจ่าย 
ราย 3 เดือน 

อตัรา  
เหมาจ่าย 
ราย 6 เดือน 

อตัรา 
เหมาจ่าย 

ราย 12 เดือน 
ตูห้ยอดเหรียญ/ต่อเคร่ือง/จอ 350 997 1,995 3,990 
คอนโทรลรูม /ต่อหอ้ง/ต่อจอ  - 997 1,995 3,990 
อ่ืนๆ  - 997 1,995 3,990 
 

2.อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิท าซ ้ าฯเพื่อการคา้(ลงในฮาร์ดดิสก ์หรือ ส่ิงบนัทึกอ่ืนๆ)  
ประเภทการใชง้าน อตัรา ราย 6 เดือน เหมาจ่ายราย 12 เดือน 

คอมพิวเตอร์/มิด้ีไฟล/์วซีีดีลงฮาร์ดดิสก/์
ต่อเคร่ือง 

2,400 4,320 

คอมพิวเตอร์/ออดิโอ/ต่อเคร่ือง 1,800 3,240 
ส่ิงบนัทึกอ่ืนๆ/ออดิโอ/ต่อหน่วย 1,800 3,240 
 
ขั้นตอนการขออนุญาตใช้สิทธิและช าระค่าตอบแทนฯ 
- ใหผู้ป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะใชง้านลิขสิทธ์ิเพลงภายใตก้ารจดัเกบ็ค่าตอบแทนฯของบริษทัฯ ติดต่อขอ
อนุญาต และช าระค่าตอบแทนฯไดโ้ดยตรงท่ี ส านกังาน บริษทั นายพลเอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั เลขที ่11/154-
156 หมู่ 5 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 เบอร์โทรศัพท์  0-2995-6437   โทรสาร   0-2995-6437 
- แจง้ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของผูป้ระกอบการท่ี จะขออนุญาตใชลิ้ขสิทธ์ิ เพลงภายใตก้ารประกาศจดัเกบ็
ค่าตอบแทนของทางบริษทัฯ 
- ช าระค่าตอบแทนฯ ตามอตัราท่ีบริษทัก าหนด โดยช าระได้โดยตรงท่ีส านักงานบริษทั หรือการช าระโดย
วธีิการ ส่งธนานติั หรือตัว๋แลกเงิน ผา่นทางไปรษณีย(์โดยสั่งจ่าย ในช่ือ บริษัทนายพลเอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั  
หรือช าระโดย วิธีการส่งผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย  สาขาเทสโก้โลตัสล าลูกกาคลอง 2  บัญชีออมทรัพย์ ช่ือ
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บัญชีนายพรพล ฉิมทวี  หมายเลขบัญชี  693-2-01661-1  หรือ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัวทอง 
เลขทีบ่ัญชี 2532728077 บัญชีออมทรัพย์ ช่ือ นายพรพล  ฉิมทวี 
- ขออนุญาตและช าระค่าตอบแทนฯผ่านตวัแทนบริษทั ท่ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งไวใ้นพื้นท่ีต่างๆ ให้ผูป้ระกอบการ
โทรสอบถามช่ือตวัแทน ไดท่ี้ เบอร์โทรศพัท์  0-2995-6437  เม่ือผูป้ระกอบการท่ีจะใช้งานลิขสิทธ์ิเพลงเพื่อ
การคา้ ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนขา้งตน้แลว้ บริษทัฯจึงจะออกเคร่ืองหมายแสดงการไดรั้บอนุญาตฯ(สต๊ิกเกอร์
เคร่ืองหมายตามท่ีบริษทัฯก าหนด)และหรือเอกสารอ่ืนๆ 
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19. บริษทั โรส มเีดีย แอนด์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั  
 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 4,166 เพลง) 
 เลขท่ี 1 อาคารมนตพ์ิชิต ถ.รัชดาภิเษก  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

โทรศพัท ์ 02-294-2222 ต่อ 3704   โทรสาร 02-293-0100 

 
อตัราค่าเผยแพร่ และ ท าซ ้าฮาร์ดดิสก ์คาราโอเกะ    
     

ราคาจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ์คาราโอเกะ 

ล าดบั 
รายการ 

ห้องโถงและวไีอพ ี/เดือน / ปี 

ที่ 3เดอืน 6เดอืน 12เดอืน 

1 ห้องคาราโอเกะ + ท าซ ้า 1 ห้อง 
             

3,300  
               5,940                 10,560  

2 ห้องคาราโอเกะ + ท าซ ้า 2 ห้อง 
             

5,610  
             10,098                 17,952  

3 ห้องคาราโอเกะ + ท าซ ้า 3 ห้อง 
             

7,920  
             14,256                 25,344  

4 ห้องคาราโอเกะ + ท าซ ้า 4 ห้อง 
             

9,900  
             17,820                 31,680  

5 ห้องคาราโอเกะ + ท าซ ้า 5 ห้อง 
           

11,550  
             20,790                 36,960  

6 ห้องคาราโอเกะ + ท าซ ้า 6 ห้อง 
           

12,870  
             23,166                 41,184  

7 ห้องคาราโอเกะ + ท าซ ้า 7 ห้อง 
           

13,860  
             24,948                 44,352  

8 
                                      ห้องคาราโอเกะ + ท าซ ้าห้องที่ 8 ขึน้ไปคดิเพิม่อกีห้องละ 600 

บาท ต่อ ห้อง ต่อเดือน ( ซ้ือช่วงเวลา 3 เดอืน ) 
      

9 
                                       ห้องคาราโอเกะ + ท าซ ้าห้องที่ 8 ขึน้ไปคดิเพิม่อกีห้องละ 

550 บาท ต่อ ห้อง ต่อเดอืน ( ซ้ือช่วงเวลา 6 เดอืน ) 
      

10 
                                       ห้องคาราโอเกะ + ท าซ ้าห้องที่ 8 ขึน้ไปคดิเพิม่อกีห้องละ 

500 บาท ต่อ ห้อง ต่อเดอืน ( ซ้ือช่วงเวลา 12 เดอืน ) 
      

          

          

ล าดบั 
รายการ 

ตู้หยอดเหรียญ /เดอืน / ปี 

ที่ 3เดอืน 6เดอืน 12เดอืน 

1 ตู้หยอดเหรีญ + ท าซ ้า 1 ตู้ 
             

1,050  
               1,890                   3,360  
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                           หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเกบ็ค่าตอบแทนในการเผยแพร่งานลขิสิทธ์ิ    

            

                

      ผูป้ระกอบการกิจการรายใดมีความประสงคท่ี์จะน าเพลงอนัมีลิขสิทธ์ิของบริษทั โรส มีเดีย แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั   

            

   น าไปใชเ้พื่อประกอบการคา้ สามาติดต่อสมคัรเป็นสมชิกและช าระค่าลิขสิทธ์ิใหถู้กตอ้ง โดยสามารถติดต่อสอบถามและขอ   

            

   อนุญาตใชสิ้ทธ์ิไดท่ี้ บริษทั โรส มีเดีย แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั  เลขท่ี 1 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา    

            

 

   กรุงเทพฯ 10120   โทรศพัท ์ 02-294-2222  ต่อ  3704   แฟ็กซ์ 02-293-0100   ,  E-Mill :  KARAOKE@ROSE.CO.TH  และช าระ
ผา่นทางธนาคารไดท่ี้ 

            

                ช่ือบญัชี บริษทั โรส  มีเดีย แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั      

            

                    ธนาคาร กสิกรไทย    สาขาคลองเตย      บญัชีกระแสรายวนั    เลขท่ี   017-1-07170-4      

            

                    ธนาคารกรุงเทพ        สาขาสุนทรโกษา  บญชีกระแสรายวนั    เลขท่ี    218-3-02434-4     

            

   หรือช าระผา่นตวัแทนท่ีบริษทั โรส มีเดียฯ ไดแ้ต่งตั้งในการจดัเก็บเท่านั้น  ทั้งน้ีทางบริษทัโรส มีเดียฯ จะคุม้ครองสิทธ์ิให ้   

             

   เฉพาะสถานประกอบการท่ีแสดงสต๊ิกเกอร์เคร่ืองหมายการคา้และใชผ้ลิตภณัฑต์ามเง่ือนไขท่ีบริษทั โรส มีเดียฯ ก าหนดอยา่ง   

            

   ถูกตอ้งเท่านั้น          
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20. บริษทั ลขิสิทธิ์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จ านวน 2,515 เพลง) 
 เลขท่ี 242/21 ซ.ลาดพร้าว 112 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310  
 โทรศพัท ์ 0-2935-3571-4  โทรสาร  0-2935-3575  
 

* 1.  อตัราค่าการจัดเกบ็ลขิสิทธ์ิการเผยแพร่ต่อสาธารณชนฯ      
 1.1 ประเภทธุรกจิคาราโอเกะ ( KARAOKE ) ทีใ่ช้งานดนตรีกรรม, โสตทศันวสัดุ, มิดี-้ไฟล์  
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ระบบต่าง ๆ      

ประเภทธุรกจิ แจ้งต่อ  กกร. ลดพเิศษ  3 เดอืน ( บาท )   6 เดอืน ( บาท ) 12 เดอืน( บาท ) 

ต่อหน่วย / ห้อง ต่อเดอืน จดัเกบ็  ช าระขั้นต า่    ลด 10 % 

การแสดงดนตรีสด 490 350  1, 470  2,800 5,292 

ตูเ้พลง ( JUKEBOX ) 490 350 1,470 2,800 5,292 

ตู ้/ บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ 490 350 1,470 2,800 5,292 

หอ้ง V.I.P. / หอ้งโถง (คอนโทรลรูม ) 600 600 1,800 3,420 6,480 

เคเบิลทีวตี่อสมาชิก 20 10 30 60 108 

สโมสร / ภตัตาคาร / หอ้งจดัเล้ียง ท่ีมีการแสดงดนตรีสด     1-5  หอ้ง 5,000  บาท 

ใชง้านดนตรีกรรม ( ค าร้อง / ท านอง ) ในรูปแบบมิด้ี-ไฟลร์ะบบต่างๆ 6  หอ้งข้ึนไป 9,000  บาท 

งานส่ิงบนัทึกเสียง , โสตทศันวสัดุอ่ืนๆ ( ไม่รวมห้องคาราโอเกะ )                  ต่อ  1    ปี  

1.2  ประเภทเผยแพร่ลขิสิทธ์ิเพลงออดิโอ ( AUDIO )ทีใ่ช้ส่ิงบันทกึเสียง,งานโสตทัศนวสัดุทุกชนิด   
( ทีไ่ม่ใช่ธุรกจิคาราโอเกะ ) ต่อ / ปี      

ประเภท 
          เง่ือนไขเรียกเก็บ 
  

                 อตัราจดัเก็บ  
   

ศูนยจ์  าหน่ายเคร่ืองเสียง ,          

 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า                    ต่อสาขา                  1,000  บาท  
(ELECTRONIC STORE)          

ธุรกิจโรงแรม (HOTEL) ต่อ หอ้ง       50% ของห้องทั้งหมด                       50  บาท  

หอ้งสรรพสินคา้ / ซุปเปอร์มาร์เก็ต          
(DEPARTMENT STORE AND     พื้นท่ีไม่เกิน 5,000 ตรม.               20,000  บาท  
 SUPERMARKET)     พื้นท่ี  5,001 ตรม.ข้ึนไป               30,000  บาท  
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* 2. อตัราการจัดเกบ็ค่าลขิสิทธ์ิท าซ ้า / ดัดแปลง  ต่อ 1 ปี ฟรีไม่มีค่าแรกเข้ามีเพลงใหม่ให้ตลอดปี 
 
 
 

การท าซ ้ าดดัแปลง - งานดนตรีกรรม, ส่ิงบนัทึกเสียง,โสตทศันวสัดุ,มิด้ี -ไฟล ์ระบบ
ต่าง     

ประเภทการใช้งาน              จ านวนห้อง 
 อตัรา            
( บาท )                 หมายเหตุ 

มิด้ี-ไฟล ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์                   1  เคร่ือง  1  หอ้ง  3,900            รวมถึงเก็บอดั CD  

โสตทศันวสัดุเก็บอดัในฮาร์ดดีสถ ์                  1  เคร่ือง  1  หอ้ง  3,900                MP 3 , MP 4  

                2 - 5  หอ้ง  5,900           CD  ROM  ลงใน 

ฮาร์ดดีสถร์ะบบ                 6 - 10  หอ้ง  7,800         ฮาร์ดดิสถค์อมพิวเตอร์ 

LAN  SERVER              11 - 15  หอ้ง  9,800          เพื่อเปิดฟังใหบ้ริการ 

  หากมีจ านวนมากกวา่  15 หอ้ง ช าระเพิ่มหอ้งละ 600 บาท ต่อปี   
 

ผูป้ระกอบการ : ใชร้ะบบ 1 เคร่ืองต่อ 1 หอ้ง เรียกเก็บตามจ านวนเคร่ือง มากกวา่  10  เคร่ืองลด  40 %         
อตัราการจดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิท าซ ้ า / ดดัแปลง   ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่       

 
 
๓. หลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขในการให้สิทธิในการเผยแพร่งานลขิสิทธิ์เพลงเพือ่การค้า 

         ๓.๑ หลกัเกณฑ์ วธิีการ และขั้นตอนในการเกบ็ค่าตอบแทน (แสดงรายละเอยีด วธิีการ ขั้นตอนในการอนุญาตและจัดเกบ็ค่าตอบแทน โดยสังเขป) 

              บริษทั ฯ ไดก้  าหนดวิธีการจดัเก็บไว ้๓ วิธี คือ  

             ๓.๑.๑  โดยวิธีช าระค่าตอบแทนโดยการโอนเงินผา่นธนาคาร ในนามช่ือบญัชี "บริษทั ลิขสิทธ์ิ เซ็นเตอร์ จ  ากดั", บญัชีออมทรัพยอ่ื์น ๆ ฯลฯ 

                         ธนาคารกสิกรไทย สาขายอ่ยอ่อนนุช ๓๙ เลขท่ีบญัชี ๗๔๖-๒-๑๙๒๙๖-๑ ฯลฯ 
                         โดยเม่ือผูป้ระกอบการท าการโอนเงินผา่นธนาคารเขา้บญัชีบริษทั ฯ ขา้งตน้แลว้ ให้ผูป้ระกอบการแฟ็กซ์ส าเนาใบโอนเงิน พร้อมหลกัฐานส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน / ทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบการหรือหลกัฐาน 
การเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการคา้ รวมทั้งรายละเอียดประเภทของการใชง้าน จ านวนตูเ้พลง / บูธ / จอ / ห้อง ฯลฯ  มาท่ีบริษทัฯ เพื่อลงทะเบียนสมาชิกและบริษทั 
ฯ จะไดจ้ดัส่งหลกัฐานใบเสร็จรับเงินและหลกัฐานการไดรั้บอนุญาต 

(สติกเกอร์) เพื่อให้ผูป้ระกอบการติดแสดงท่ีตูเ้พลง / บูธ / จอ / ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป  

             ๓.๑.๒ โดยวิธีการช าระฝ่ายตวัแทนการจดัเก็บลิขสิทธ์ิของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งถูกตอ้ง  
             ผูป้ระกอบการสามารถช าระค่าตอบแทน ผา่นตวัแทนการจดัเก็บของบริษทัฯ ตวัแทนจะตอ้งยืน่แสดงบตัรประจ าตวัและใบอนุญาตการเป็นตวัแทนการ
จดัเก็บของบริษทัฯ ให้กบัผูป้ระกอบการท าการตรวจสอบก่อนทุกคร้ัง  
เม่ือผูป้ระกอบการไดรั้บค าแนะน าการสมคัรสมาชิกจากตวัแทนของบริษทั ฯ แลว้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งกรอกรายละเอียดและลงนามในใบสมคัรของบริษทั ฯ 
พร้อมแนบส าเนาเอกสารดงัน้ี ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ทะเบียนบา้น /                                                                                                                                                                                                   
หรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการคา้และอ่ืน ๆ พร้อมช าระค่าตอบแทนผา่นตวัแทนการจดัเก็บตามประเภทและจ านวนท่ีผูป้ระกอบการประสงคใ์ชง้าน 
แลว้ผูป้ระกอบการจะไดรั้บส าเนาใบสมคัรสมาชิกและใบรับเงินชัว่คราว   
จากตวัแทนจดัเก็บเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน ชัว่คราวในการไดรั้บอนุญาต ซ่ึงเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บใบสมคัรและช าระเงินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จะท าการจดัส่งหลกัฐาน
การอนุญาต (สติกเกอร์) ฉบบัจริงให้แก่ผูป้ระกอบการภายใน ๗ วนัท าการ 

หลงัจากไดรั้บขอ้มูลการสมคัรและการขออนุญาตจากตวัแทนจดัเก็บถูกตอ้งเรียบร้อย เพื่อให้ผูป้ระกอบการติดแสดงท่ี ตูเ้พลง / บูธ / จอ / ห้อง ในสถาน
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ประกอบการต่อไป  

             ๓.๑.๓  โดยวิธีการช าระเงินโดยตรง ณ ท่ีท าการของ บริษทั ลิขสิทธ์ิ เซ็นเตอร์ จ  ากดั และศูนยจ์ดัเก็บค่าลิขสิทธ์ิ ฯลฯ  
              ผูป้ระกอบการสามารถช าระค่าตอบแทน ไดโ้ดยตรง ณ ท่ีท าการของบริษทั ฯ โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งน าหลกัฐานในการสมคัรสมาชิกและขออนุญาต
ดงัน้ี ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น / หลกัฐาน 
การเป็นนิติบุคคลทะเบียนการคา้และอ่ืน ๆ มาเขียนใบสมคัร ณ ท่ีท าการบริษทั  โดยแจง้ประเภทการใชง้านท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการใช้ พร้อมช าระค่าตอบแทน
ตามท่ีก าหนด ซ่ึงผูป้ระกอบการจะไดรั้บใบเสร็จรับเงิน และหลกัฐานการ 

ไดรั้บอนุญาต (สติกเกอร์) เพื่อให้ผูป้ระกอบการติดแสดงท่ี ตูเ้พลง / บูธ / จอ / ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป  

          ๓.๒ เงือ่นไขในการเกบ็ค่าตอบแทน ( แสดงเงือ่นไขในการอนุญาต การใช้ผลติภณัฑ์ที่จัดท าในการเผยแพร่ ระยะเวลาจัดเกบ็ )  

               บริษทัฯ มีเง่ือนไขในการเก็บค่าตอบแทน ดงัน้ี   
               ๓.๒.๑  ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นขออนุญาตใชสิ้ทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิในการทางคา้ ในงานดนตรีกรรม ส่ิงบนัทึกเสียงและโสตทศันวสัดุ ก่อนน า
งานอนัมีลิขสิทธ์ิ ซ่ึงบริษทั ฯ ไดรั้บมอบหมายให้ดูแลจดัเก็บค่าตอบแทน  

ไปใชเ้ผยแพร่ในสถานประกอบการของผูป้ระกอบการทุกคร้ัง  
               ๓.๒.๒  ผูป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะขออนุญาตใชสิ้ทธ์ิ จะตอ้งช าระค่าตอบแทนให้กบับริษทั ฯ เป็นรายเดือนหรือรายปี ตามอตัราค่าตอบแทนท่ีบริษทั ฯ 
ไดก้  าหนดไวต้ามประเภทของการใชง้าน โดยประเภทท่ีจะตอ้งท าการ 
ช าระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ผูป้ระกอบการจะตอ้งท าการช าระค่าตอบแทนขั้นต ่าล่วงหนา้ ๓ เดือน (จะไดรั้บส่วนลดพิเศษ)  ช าระล่วงหนา้ ๖ เดือน (จะไดรั้บ
ส่วนลดพิเศษ) และช าระล่วงหนา้ ๑๒ เดือน  

(จะไดรั้บส่วนลดพิเศษ ๑๐%)  

               ๓.๒.๓ ผูป้ระกอบการจะตอ้งใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งมีลิขสิทธ์ิในการเผยแพร่งาน  

               ๓.๒.๔  ผูป้ระกอบการจะตอ้งติดหลกัฐานการไดรั้บอนุญาต (สติกเกอร์) ไวบ้นอุปกรณ์การใชง้านหรือบริเวณสถานประกอบการให้เห็นโดยชดัเจน  
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21. บริษทั สไมล์ มวิสิค ไลเซนซ่ิง จ ากดั  
 งานดนตรีกรรมและงานส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 3,447 เพลง) 

 เลขท่ี 50 ซอยรามค าแหง 60 แยก 7 แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
 โทรศพัท ์ 02-013-9700 โทรสาร 02-013-9700 สายด่วน  081-072-8881 , 080-807-4334  
 

ประเภทคาราโอเกะ (KARAOKE) 

อัตราค่าลขิสทิธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชนประเภทคาราโอเกะ 
 

      อัตราค่าการจัดเกบ็ลิขสทิธ์ิ 

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธ์ิ ต่อเดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

  บาท บาท บาท บาท 

ตู้ เพลง (JUKE BOX) 290 870 1,740 3,480 

ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ 290 870 1,740 3,480 

บธูหยอดเหรียญคาราโอเกะ 350 1,050 2,100 3,948 

ห้องโถง หรือ ห้องวีไอพี (CONTROL ROOM & V.I.P.) 490 1,470 2,940 5,880 
     

อัตราค่าลขิสทิธ์ิท าซ า้/ดดัแปลงประเภทคาราโอเกะ     

      

    อัตราค่าการจัดเกบ็ลิขสทิธ์ิ 

ประเภทการใช้งาน ต่อเดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

  บาท บาท บาท บาท 

มีดีฟ้าย (MIDI FILES) ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ 300 900 1,800 3,600 

ฮาร์ดดิสก์ต่อเคร่ือง/ระบบ (1-10 ห้อง) 350 1,050 2,100 4,200 

     

อัตราค่าลขิสทิธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมค่าลิขสทิธ์ิท าซ า้/ดัดแปลง ประเภทคาราโอเกะ ใน
ระบบฮาร์ดิสถ์   

     

    อัตราค่าการจัดเกบ็ลิขสทิธ์ิ 

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธ์ิ ต่อเดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

       บาท บาท บาท บาท 

ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ 640 1,920 3,840 7,680 

บธูหยอดเหรียญคาราโอเกะ 650 2,100 3,900 7,800 

ห้องโถง หรือ ห้องวีไอพี (MIDI FILES CONTROL ROOM & V.I.P.) 790 2,370 4,740 9,480 

ห้องโถง หรือ ห้องวีไอพี ฮาร์ดดิสก์  (HDD CONTROL ROOM & V.I.P.) 840 2,520 5,040 10,080 
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หมายเหต ุการขออนุญาตใชสิ้ทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชนประเภทคาราโอเกะ (Karaoke)  
ผูป้ระกอบการตอ้งช าระทั้งส่วนลิขสิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน และส่วนลิขสิทธ์ิท าซ ้ า/ดดัแปลง
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
ผูป้ระกอบการสามารถช าระเงินผา่น ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาถนนศรีนครินทร์-กรุงเทพ
กรีฑา 

บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 307-1-35878-4  ช่ือบญัชี " บริษทั สไมล ์มิวสิค ไลเซนซ่ิง จ ากดั "   

บญัชีกระแสรายวนั เลขท่ี 307-0-011231  ช่ือบญัชี " บริษทั สไมล ์มิวสิค ไลเซนซ่ิง จ ากดั "   

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้  " บริษทั สไมล ์มิวสิค ไลเซนซ่ิง จ ากดั "   

เลขท่ี 50 ซอยรามค าแหง 60 แยก 7  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท ์02-013-9700  แฟ็กซ์ 02-013-9700  สายด่วน 081-072-8881 , 080-807-4334 
 
ประเภทออดิโอ (AUDIO) ใช้งานผ่านสิ่งบันทึกเสียง และการแสดงสด หรือกับเคร่ือง
เล่นอื่นๆ  
อัตราค่าลขิสทิธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมค่าลิขสทิธ์ิท าซ า้/ดัดแปลง ประเภท
ออดิโอ  ในระบบฮาร์ดิสถ์ 

 

    อัตราค่าการจัดเกบ็ลิขสทิธ์ิ 

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธ์ิ               ค่าลิขสิทธ์ิเผยแพร่ ค่าลิขสทิธ์ิท าซ า้ 

  6 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 

  บาท บาท บาท 

นกัดนตรีแสดงสด (Live Show) 2,000 4,000 2,600 
การใช้กบัเคร่ืองเล่นอ่ืน ๆ (เช่น เทป/ซีดี) (Tape/CD/Mp3/Mp4/Network 
Systemฯ)  2,000 4,000 2,600 

เคเบิล้ทีวี (Cable TV) (ตอ่สถานี) 2,500 5,000 2,600 

สถานประกอบการสายการบนิ (Airline) (1-100 เที่ยว ตอ่สายการบนิ) 7,500 15,000 2,600 

โรงแรม / โรงพยาบาล (Hotel / Hospital) (ตอ่สาขา) 2,500 5,000 2,600 
ห้างสรรพสินค้า / ศนูย์การค้า / ซุปเปอร์มาเก็ต (Community Mall / 
Supermarket) (ตอ่สาขา) 2,500 5,000 2,600 

โรงภาพยนต์ (Cineplex) (ตอ่สาขา) 2,500 5,000 2,000 
บาร์ / ผบั / เล้าจน์ / ดสิโก้เธค (Bar / Pub / Lounge / Discotheque) (ตอ่
สาขา) 2,500 5,000 2,000 

ร้านอาหาร / ภตัตาคาร (Chain Restaurant) (ตอ่สาขา) 2,500 5,000 2,600 

ศนูย์สขุภาพ / สปา (Fitness Center / Spa) (ตอ่สาขา) 2,000 4,000 2,600 

สนามไดร์ฟกอล์ฟ / สนามแข่งรถ / สระวา่ยน า้ / ร้านเสริมสวย  2,000 4,000 2,600 

โบว์ลิ่ง / สนกุเกอร์ / ลานสเก็ต (Bowling / Snooker / Skate) 2,000 4,000 2,600 
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มินิมาร์ท / ร้านสะดวกซือ้ / ร้านกาแฟ (Mini Mart / Coffee Shop) (ตอ่สาขา) 2,000 4,000 2,600 

ธนาคาร (Bank) / ป๊ัมน า้มนั (Gas Station) (ตอ่สาขา) 2,000 4,000 2,600 

ส่ือมอนิเตอร์ (TV Wall) (ตอ่จอ) 2,500 5,000 2,600 

งานนิทรรศการ / งานแสดงสินค้า / แสดงแฟชัน่ (Event) (ตอ่สาขา) 2,500 5,000 2,600 

ศนูย์ประชมุ (Convention Center) (ตอ่ห้อง) 2,500 5,000 2,600 
ศนูย์จ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า / เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Electronic Store / 
Computer Shop) 2,000 4,000 2,600 

วทิยุกระจายเสียง (Radio Broadcast) (ตอ่สถานี) 1,200 2,400 2,600 

โทรศพัท์ (Music On Hold) (ตอ่ตู้สาขา) 2,500 5,000 2,600 

 

หมายเหตุ การขออนุญาตใช้สทิธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชนประเภทออดิโอ (AUDIO)  
ผู้ประกอบการต้องช าระทัง้ส่วนลิขสิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน และส่วนลขิสิทธ์ิท าซ า้/ดัดแปลงให้ครบถ้วน
ถกูต้อง 

ผู้ประกอบการสามารถช าระเงนิผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา 

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 307-1-35878-4  ชื่อบัญช ี" บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จ ากดั "   

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 307-0-011231  ชื่อบัญช ี" บริษัท สไมล์ มิวสิค ไลเซนซิ่ง จ ากดั "   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  " บริษัท สไมล์ มิวสคิ ไลเซนซิ่ง จ ากัด "   

เลขที่ 50 ซอยรามค าแหง 60 แยก 7  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์ 02-013-9700  แฟ็กซ์ 02-013-9700  สายด่วน 081-072-8881 , 080-807-4334 
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22. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พริิยะ มวิสิคซาวด์ สตูดิโอ 
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จ านวน 33 เพลง)  
 เลขท่ี 58/72 หมู่ท่ี 4 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000 
 โทร 043-247-029 ,081-544-4812 โทรสาร 043-338-541 
 

1. ประเภทสิทธ์ิเผยแพร่และท าซ ้า คาราโอเกะ 

เผยแพร่  

รายการ ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน ราย 12 เดือน  

ตูห้ยอดเหรียญ (ต่อตู)้                     870                     1,740                     3,480   

หอ้ง วไีอพี (ต่อหอ้ง)                 1,470                     2,940                     5,880   

หอ้งโถง(Control Room)                 1,470                     2,940                     5,880   

ร้านอาหาร แสดงสด                         6,600   

   

ท าซ ้า  

รายการ ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน ราย 12 เดือน  

ระบบมิด้ีไฟล ์                     900                     1,800                     3,600   

ระบบฮาร์ดดิสก ์1 จอ                 1,050                     2,100                     4,200   

      
2.วธีิการ/ขั้นตอนการช าระค่าลขิสิทธ์ิ    

- ช าระโดยตรงไดท่ี้  หจก.พิริยะ มิวสิคซาวด ์สตูดิโอ เลขท่ี 58/72 ม.4  ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000  

- ช าระกบัตวัแทนจดัเก็บลิขสิทธ์ิของบริษทัฯในแต่ละจงัหวดั  

- เมือ่ช าระเงินเรียบร้อย ส่งแฟ็กซ์ ส าเนาใบโอนเงินมายงั หจก.ฯ หมายเลข FAX 043-338541 พร้อมกรอบรายละเอียด   

ช่ือบบุคคล (เจา้ของร้านหรือผูดู้แล),ช่ือร้าน,ท่ีอยูร้่าน และท่ีอยูท่ี่ตอ้งการให้ หจก.ฯจดัส่งเอกสารไปให้ลงในท่ีวา่ง ในส าเนา  

- ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ไดท่ี้ เบอร์ 043-338541 ,081-5445351 ฝ่ายบญัชี(เวลาท าการ 09.00-18.00น.)  

ช่ือบัญชีธนาคารเพือ่จ่ายช าระค่าลขิสิทธิ์    ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พริิยะ มิวสิคซาวด์ สตูดโิอ   

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี ช่ือบัญชี เลขที่บัญชี  

ธ.กสิกรไทย ถนนศรีจนัทร์ ออมทรัพย ์ ร้านพิริยะ มิวสิคซาวด ์ฯ 428-2-16092-2  

ธ.กรุงไทย ศรีจนัทร์ ออมทรัพย ์ หจก.พิริยะ มิวสิคซาวด ์ฯ 437-0-58871-5  

ธ.กรุงเทพ ถนนหนา้เมือง ออมทรัพย ์ นายพิริยะ แกว้ปัญญา 521-061206-4  
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23. บริษทั อนิเตอร์ มวิสิค ก๊อปป้ีไรท์ จ ากดั  
         งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 12,538  เพลง) 
 เลขท่ี  2353 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
 โทร 02-318-4064 ,080-5978338 คุณวนสัภพ 084-7788113 , 0-2318-4064  โทรสาร 0-2318-4065   
 Hotline 0-8154-4992-2  

    
* อตัราคา่จัดเกบ็เผยแพรง่านลขิสทิธิเ์พลง 

ประเภทธุรกจิ อตัราคา่จดัเก็บ หมายเหต ุ

ตูห้ยอดเหรยีญคาราโอเกะ 600 บาท/จอ/เดอืน    

ซแีควนเซอร ์ 5,000 บาท/ปี   

นักดนตรแีสดงสด 5,000 บาท/ปี   

การใชก้บัเครือ่งเลน่อืน่ๆ  5,000 บาท/ปี   

บธูหยอดเหรยีญ  600 บาท/จอ/เดอืน   

หอ้งคาราโอเกะ/หอ้งโถง 600 บาท/จอ/เดอืน   

หอ้งโถงในภตัตาคาร/รา้นอาหารทีม่กีารรอ้งคาราโอเกะ  8,000 บาท/เครือ่ง/ปี   

ตูเ้พลง JUKEBOX  450 บาท/จอ/เดอืน 
 
 

การใชง้านดนตรกีรรมผา่นสิง่บนัทกึเสยีง (ไมม่ภีาพ)  
8,000 บาท/ปี   

เชน่ รา้นอาหาร ภตัตาคาร สวนอาหาร ฯลฯ  

การใชง้านสิง่บนัทกึเสยีงและโสตทศันวัสด ุ  
    

ส าหรับสถานประกอบการทีไ่มม่กีารรอ้งคาราโอเกะ  

 - ประเภทผับ, บาร,์ เลาจน ์ ฯลฯ แบบเคานเ์ตอรโ์ลง่หรอืขนาด
เล็ก 

8,000 บาท/ปี 1 - 20 คน/ทีน่ั่ง 

 - ประเภทผับ, บาร,์ เลาจน ์ ฯลฯ ขนาดกลาง 10,000 บาท/ปี 21 - 50 คน/ทีน่ั่ง  

 - ประเภทผับ, บาร,์ เลาจน ์ ฯลฯ ขนาดใหญ ่ และบารอ์ะโกโก ้  15,000 บาท/ปี 51 - 80 คน/ทีน่ั่ง 

 - ประเภทดสิโกเทค และสถานบนัเทงิ ขนาดใหญ ่  30,000 บาท/ปี 81 คน/ทีน่ั่งขึน้ไป 

 - ประเภทมมุเบยีร ์(BEER CORNER), บาร ์เบยีร ์  
3,000 บาท/ปี  ไมเ่กนิ 10 โต๊ะ 

(จัดเฉพาะชว่งเทศกาลระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน) ขนาดเล็ก 

 - ประเภทมมุเบยีร ์(BEER CORNER), ลานเบยีร ์ 5,000 บาท/ปี ตัง้แต ่10 โต๊ะขึน้ไป   
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(จัดเฉพาะชว่งเทศกาลระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดอืน) ขนาดกลาง  (ไมเ่กนิ 30 โต๊ะ) 

 - ประเภทเทศกาลลานเบยีร ์(BEER PARK FESTIVAL)  

10,000 บาท/ปี   ตัง้แต ่30 โต๊ะขึน้ไป   

(จัดเฉพาะชว่งเทศกาล ระยะเวลาไม ่เกนิ 3 เดอืน)   

ประเภทธุรกจิ อตัราคา่จดัเก็บ หมายเหต ุ

 - ประเภทมมุเบยีร ์(BEER CORNER), บาร ์เบยีร ์ ขนาดเล็ก  8,000 บาท/ปี   ไมเ่กนิ 10 โต๊ะ 

 - ประเภทมมุเบยีร ์(BEER CORNER), บาร ์เบยีร ์ ขนาดกลาง  10,000 บาท/ปี 
ตัง้แต ่10 โต๊ะขึน้ไป   
(ไมเ่กนิ 30 โต๊ะ)  

 - ประเภทลานเบยีร ์(BEER PARK) ขนาดใหญ ่  15,000 บาท/ปี   
ตัง้แต ่30 โต๊ะขึน้ไป   
(ไมเ่กนิ 50 โต๊ะ) 

 - ประเภทลานเบยีร ์ (BEER PARK) ขนาดใหญพ่เิศษ  18,000 บาท/ปี  ตัง้แต ่50 โต๊ะขึน้ไป 

สถานประกอบการสายการบนิ 500 บาท/เทีย่ว 
คดิตามจ านวนครัง้ทีข่ ึน้-

ลง  

สถานประกอบการโรงแรม  90 บาท/หอ้ง/ปี   

เคเบิล้ทวี ี 20 บาท/คน/เดอืน 
คดิตามจ านวนสมาชกิของ 

เคเบิล้ทวี ี 

หอ้งจดัเลีย้ง, สโมสร ฯลฯ ทีม่กีารแสดงสดหรอืใชง้านดนตร ี
กรรมในรปูแบบมดิีฟ้ายตา่งๆ รวมถงึงานดนตรกีรรมสิง่ 
บนัทกึเสยีง (ไมร่วมถงึหอ้งคาราโอเกะ) และรวม วซีดีลีง 
ฮารด์ดสิกด์ว้ย  

10,000 บาท/ปี   ไมร่วมหอ้งคาราโอเกะ  

งานแสดงแฟชัน่/โปรโมทบรษัิท, สนิคา้/งานเลีย้งสงัสรรค ์ 5,000 บาท/ปี   

ศนูยจ์ าหน่ายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า และเครือ่งเสยีง  
(Electronic Store)  

8,000 บาท./ปี เรยีกเก็บตอ่สาขา 

สถานฝึกสอน/ซอ้มดนตร ี รอ้งเพลง และเตน้ร า  12,000 บาท/ปี   เรยีกเก็บตอ่สาขา 

หา้งสรรพสนิคา้/รา้นคา้/ศนูยก์ารคา้/ซปุเปอรม์ารเ์กต  
ทีม่กีารเผยแพรผ่า่นเสยีงตามสายโดยใชง้านดนตรกีรรม  
ผา่นสิง่บนัทกึเสยีงหรอืแสดงสด (ไมร่วมถงึหอ้งคาราโอเกะ) 

30,000 บาท/ปี เรยีกเก็บตอ่สาขา 

มนิมิารท์ รา้นสะดวกซือ้ และตลาดสดทีม่กีารเผยแพรผ่า่น 
เสยีงตามสายโดยใชง้านดนตรกีรรมผา่นสิง่บนัทกึเสยีงหรอื 
แสดงสด 

5,000 บาท/ปี เรยีกเก็บตอ่สาขา 

ศนูยส์ขุภาพ/Fitness Center/สถานบรกิารนวด-Spa  8,000 บาท/ปี เรยีกเก็บตอ่สาขา 

การจัดงานนทิรรศการ/เทศกาล (Exhibition & Events)  

5,000 บาท/สถานที/่
วัน  

300 บาท/สถานที/่
วัน  

เหมาจา่ย  
เรยีกเก็บเพิม่ตอ่วัน 
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วธีิการ / ขั้นตอนการจดัเกบ็ค่าลขิสิทธ์ิ  
บริษทัฯ ไดก้ าหนดวธีิการจดัเก็บค่าตอบแทนไว ้ 2 วธีิ คือ 

1. วธีิการช าระผ่านตวัแทนการจดัเกบ็ค่าลขิสิทธ์ิของบริษัทฯ  
 ผูป้ระกอบการสามารถช าระค่าตอบแทน ผา่นตวัแทนการจดัเก็บของบริษทัฯ ซ่ึงตามระเบียบของบริษทัฯ ตวัแทนจะตอ้งยืน่

แสดงบตัรประจ าตวัและใบอนุญาตการเป็นตวัแทนการจดัเก็บของบริษทัฯ ใหก้บัผูป้ระกอบการท าการตรวจสอบก่อนทุกคร้ัง  
เม่ือผูป้ระกอบการไดรั้บค าแนะน าจากตวัแทนในการสมคัรสมาชิกแลว้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งกรอกรายละเอียดและลงนามในใบ
สมคัรของบริษทัฯ พร้อมแนบส าเนาเอกสาร ดงัน้ี   

1.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
1.2 ส าเนาทะเบียนบา้น หรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการคา้และอ่ืนๆ    
พร้อมช าระค่าตอบแทนผา่นตวัแทนการจดัเก็บตามประเภทและจ านวนท่ีผูป้ระกอบการประสงคใ์ชง้าน  แลว้ผูป้ระกอบการ

จะไดรั้บส าเนาใบสมคัรสมาชิก ใบรับเงินชัว่คราว จากตวัแทนจดัเก็บเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานชัว่คราว ในการไดรั้บอนุญาต ซ่ึงเม่ือบริษทั
ฯ ไดรั้บใบสมคัรและรับช าระเงินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จะท าการจดัส่งหลกัฐาน การอนุญาต (สต๊ิกเกอร์) ฉบบัจริงใหก้บั
ผูป้ระกอบการภายใน 7 วนัท าการหลงัจากไดรั้บขอ้มูล การสมคัรและการขออนุญาตจากตวัแทนจดัเก็บถูกตอ้งครบถว้นเรียบร้อย 
เพื่อใหผู้ป้ระกอบการติดแสดงท่ีตูเ้พลง/บูธ/จอ/หอ้ง ในสถานประกอบการต่อไป  
 2. โดยวธีิการช าระโดยตรง ณ ทีท่ าการของ บริษัท อนิเตอร์  มวิสิค  ก๊อปป้ีไรท์ จ ากดั  

ผูป้ระกอบการสามารถช าระค่าตอบแทนไดโ้ดยตรง ณ ท่ีท าการของบริษทัฯ เลขท่ี  2353 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบาง
กะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0-2318-4064 โทรสาร 0-2318-4065 

โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งน าหลกัฐานบตัรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาทะเบียนบา้น/หลกัฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียน
การคา้ และอ่ืนๆ มาเขียนใบสมคัรสมาชิก ณ ท่ีท าการของบริษทัฯ โดยแจง้ประเภทของการใชง้านท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการใชง้าน 
พร้อมช าระค่าตอบแทนตามท่ีก าหนด  ซ่ึงผูป้ระกอบการจะไดรั้บหลกัฐานใบเสร็จรับเงิน และหลกัฐานการไดรั้บอนุญาต (สต๊ิกเกอร์) 
เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการติดแสดงท่ีตูเ้พลง/บูธ/จอ/หอ้ง ในสถานประกอบการต่อไป                

  
เงือ่นไขในการเกบ็ค่าตอบแทน  (แสดงเง่ือนไขในการอนุญาต การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์จดัท าในการเผยแพร่  ระยะ เวลาจดัเก็บ ฯลฯ แตจ่ะ
ก าหนดเง่ือนไขท่ีจะเป็นการจ ากดัการแข่งขนัโดยไม่เป็นธรรมไม่ได)้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

1. ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่ขออนุญาตใชสิ้ทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิเพลงเพ่ือการคา้ ในงานดนตรีกรรม   ส่ิงบนัทึกเสียง 
และโสตทศันวสัดุก่อนน างานอนัมีลิขสิทธ์ิ ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลจดัเก็บค่าตอบแทน ไปใชเ้ผยแพร่ในสถาน
ประกอบการของผูป้ระกอบการทุกคร้ัง  

2. ผูป้ระกอบการผูป้ระสงคจ์ะขออนุญาตใชสิ้ทธ์ิ จะตอ้งช าระค่าตอบแทนใหก้บับริษทัฯ เป็นรายเดือน หรือรายปี ตาม
อตัราค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไวต้ามประเภทของการใชง้าน โดยในประเภทท่ีจะตอ้งท า    

    3. ผูป้ระกอบการจะตอ้งใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งมีลิขสิทธ์ิ  ในการเผยแพร่งาน  
4. ผูป้ระกอบการจะตอ้งติดหลกัฐานการไดรั้บอนุญาต (สต๊ิกเกอร์) ไวบ้นอุปกรณ์การใชง้านหรือบริเวณ สถานประกอบการ

ใหเ้ห็นโดยชดัแจง้  
สถานทีต่ดิต่อ  
บริษัท อนิเตอร์ มวิสิค ก๊อปป้ีไรท์ จ ากดั  
เลขท่ี  2353 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท ์0-2318-4064 โทรสาร 0-2318-4065  Hotline 0-8154-4992-2 
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24. บริษทั ยูโอเค อนิเตอร์ จ ากดั 
 งานดนตรีกรรม (จ านวน 563 เพลง) 
 เลขท่ี 354/28 ซอยเคหะร่มเกลา้ 37 แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  
 เบอร์โทรศพัท ์ 02-557-1497 โทรสาร 02-557-1497 
 
1.อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการคา้ 

 
ประเภทการใชง้าน 

อตัรา  
ราย 

 1 เดือน 

อตัรา 
เหมาจ่าย 
ราย 3 เดือน 

อตัรา  
เหมาจ่าย 
ราย 6 เดือน 

อตัรา 
เหมาจ่าย 

ราย 12 เดือน 

ตูห้ยอดเหรียญ/ต่อเคร่ือง/จอ 300 855 1,620 3,060 
คอนโทรลรูม /ต่อห้อง/ต่อจอ  - 855 1,620 3,060 
อ่ืนๆ  - 855 1,620 3,060 
 

2.อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิท าซ ้ าฯเพื่อการคา้(ลงในฮาร์ดดิสก ์หรือ ส่ิงบนัทึกอ่ืนๆ)  
ประเภทการใชง้าน อตัรา ราย 6 เดือน เหมาจ่ายราย 12 เดือน 

คอมพิวเตอร์/มิด้ีไฟล/์วซีีดีลงฮาร์ดดิสก/์ต่อ
เคร่ือง 

1,800 3,240 

คอมพิวเตอร์/ออดิโอ/ต่อเคร่ือง 1,500 2,700 
ส่ิงบนัทึกอ่ืนๆ/ออดิโอ/ต่อหน่วย 1,500 2,700 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตใชสิ้ทธิและช าระค่าตอบแทนฯ 
- ใหผู้ป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะใชง้านลิขสิทธ์ิเพลงภายใตก้ารจดัเก็บค่าตอบแทนฯของบริษทัฯ ติดต่อขออนุญาต และช าระ
ค่าตอบแทนฯไดโ้ดยตรงท่ี ส านกังาน บริษทั ยโูอเค อินเตอร์ จ  ากดั 354/28 ซอยเคหะร่มเกลา้ 37 แขวงคลองสองตน้นุ่น เขต
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร โทร&แฟกซ์  02-557-1497  
- แจง้ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของผูป้ระกอบการท่ี จะขออนุญาตใชสิ้ทธ์ิ เพลงภายใตก้ารประกาศจดัเก็บค่าตอบแทนของทาง
บริษทัฯ 
-ช าระค่าตอบแทนฯ ตามอตัราท่ีบริษทัก าหนด โดยช าระไดโ้ดยตรงท่ีส านกังานบริษทั หรือการช าระโดยวธีิการ ส่งธนานติั 
หรือตัว๋แลกเงิน ผา่นทางไปรษณีย ์(โดยสั่งจ่าย ในช่ือบริษทั ยโูอเค อินเตอร์ จ  ากดั) หรือช าระโดยวธีิส่งผา่นบญัชีธนาคารไทย
พาณิชย ์สาขาร่มเกลา้ บญัชีออมทรัพย ์ช่ือบญัชีนายไสว เงินสยาม หมายเลขบญัชี 184 2 19783 1 หรือขออนุญาตและช าระ
ค่าตอบแทนฯผา่นตวัแทนบริษทัท่ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งไวใ้นพื้นท่ีต่างๆ ใหผู้ป้ระกอบการโทรสอบถามช่ือตวัแทนไดท่ี้ เบอร์โทร 
0-25571497,09-9256-4969 
-เม่ือผูป้ระกอบการท่ีจะใชง้านลิขสิทธ์ิเพลงเพื่อการคา้ ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนขา้งตน้แลว้ บริษทัฯจึงออกเคร่ืองหมาย
แสดงการไดรั้บอนุญาตฯ (สต๊ิกเกอร์เคร่ืองหมายตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด) และหรือเอกสารอ่ืนๆ 
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25.  บริษทั ว.ีพ.ีพ.ีเซนเตอร์ มวิสิค  จ ากดั   
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จ านวน 193 เพลง) 
 เลขท่ี 7/28 หมู่ 7 ซอยบางกรวยไทรนอ้ย 15/1 ถนนบางกรวยไทรนอ้ย ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย  
 จงัหวดันนทบุรี 11130  โทรศพัท ์0-2883-6973 โทรสาร 0-2883-6973  
 
อตัราการจดัเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธ์ิเพลง (สถานประกอบการ,คาราโอเกะและออดิโอ) 

 

อตัราการจัดเกบ็ค่าท าซ ้าลขิสิทธ์ิเพลง (ฮาร์ดดิส) 
 

ค่าลขิสิทธ์ิการ
ท าซ ้าเพลง 
(หน่วยละ) 

อตัราการจัดเกบ็ ประเภท 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 
- - - 3,600 ตูค้าราโอเกะ 
- - - 3,600 บูท๊คาราโอเกะ 
- - - 3,600 คอนทโรลรูม/

หอ้งคาราฯ 
- - - 3,600 มิต้ีไฟล ์
- - - 3,600 ออดิโอ 

ขั้นตอนวธีิการในการขออนุญาตและช าระค่าตอบแทน 
1. ขออนุญาตและช าระโดยตรงท่ีบริษทัเลขท่ี 7/28 หมู ่7 ซ.บางกรวยไทรนอ้ย 15/1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย  จ.

นนทบุรี 11130 โทรศพัท ์0-2883-6973 
 2. ช าระผา่นทางธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดอ าเภอบางกรวย บญัชีออมทรัพย ์หมายเลข 449-2-26317-1     ช่ือบญัชี 
น.ส.กญัญา เภอบางเขม็ แฟ็กซ์หลกัฐานการโอนเงินพร้อมช่ือผูข้ออนุญาตสถานประกอบการท่ีอยูจ่ดัส่งเอกสารมาท่ีโทร 02-
883-6973 

3. ขออนุญาตและช าระผา่นตวัแทนจดัเก็บโทรสอบถามช่ือท่ีอยูต่วัแทนไดท่ี้บริษทั 

      อตัราค่าการจัดเกบ็ลขิสิทธ์ิ  
หมายเหตุ ประเภทธุรกจิทีใ่ช้งานลขิสิทธ์ิ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

ตูห้ยอดเหรียญ(คาราโอเกะ) 250 750 1,500 3,000 
เศษเป็นวนัคิดเป็น

อตัราเดือน 
บูท๊คาราโอเกะ 250 750 1,500 3,000  
ร้านคาราโอเกะ (ห้องคาราฯ, คอนทโรลรูม) - 1,500 3,000 6,000  
ร้านคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ(มิด้ีไฟล)์ - 1,500 3,000 6,000  
ร้านสถานประกอบการทัว่ไป - - 1,500 3,000  
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26. บริษทั สยามมวิสิคเพลง จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จ านวน 281 เพลง) 
 เลขท่ี 615/39 หมู่ 9 ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์60000 
 โทรศพัท ์056-226762 โทรสาร 056-226762  
 

1. อตัราการจดัเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธ์ิเพลงคาราโอเกะ (Karaoke) 
 

ประเภทธุรกจิทีใ่ช้งานลขิสิทธ์ิ 
(ต่อหน่วย) 

อตัราการจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ์ 

ต่อ
เดือน 
(บาท) 

3 เดือน 6 เดือน  
(ลด 5%) 

12 เดือน  
(ลด 10%) 

หมาย
เหตุ 

ตูห้ยอดเหรียญคาราโอแกะ / ตู ้ 250 750 1425 2700  
บูธหยอดเหรียญ / บูธ 250 750 1425 2700  
คอมพิวเตอร์ระบบ Midi / เคร่ือง 450 1350 2565 4860 

ช าระขั้น
ต ่า 3 
เดือน 

หอ้งคาราโอเกะ / ห้อง 450 1350 2565 4860 
หอ้งโถง และ Control room 450 1350 2565 4860 
โหลดริงโทน 450 1350 2565 4860 

 
2. ประเภทงานธุรกิจท่ีใชง้านลิขสิทธ์ิในการเผยแพร่ค าร้อง/ท านอง และ/หรือ มิวสิควดีีโอ โดยทัว่ไปท่ีไม่ใช่กิจการ

คาราโอเกะ 
 

ประเภทธุรกจิทีใ่ช้งานลขิสิทธ์ิ 
(ต่อหน่วย) 

อตัราการจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ์ 
ต่อ
เดือน  

3 เดือน 6 เดือน  
 

12 เดือน  หมาย
เหตุ 

ตูเ้พลง (Jukebox) 150 - - 1500 
ช าระขั้น
ต ่า 1 ปี 

ภตัราคาร / ร้านอาหาร 150 - - 1500 
นกัดนตรี แสดงสด 150 - - 1500 
การใชก้บัเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ เช่น เทป ซีดี MP3 150 - - 1500 
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27.  บริษทั เค.ท.ี พบัลซิซ่ิง จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จ านวน 14,711  เพลง) 
 เลขท่ี 512/4 ตรอกตน้โพธ์ิ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศพัท ์02-6892884-6  Fax 02-6892887 
 

อตัราการจดัเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธ์ิเพลง 
 

ประเภทธุรกจิทีใ่ช้งานลขิสิทธ์ิ 
(ต่อหน่วย) 

อตัราการจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ์ 
 (บาท) 

1.ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ 600.- / จอ / เดือน     *ตอ้งช าระขั้นต ่าล่วงหนา้อยา่งนอ้ย3
เดือน 

2.ซีแควนเซอร์ 5,000.- / ปี 

3.นกัแสดงดนตรีแสดงสด 5,000.- / ปี 

4.การใชก้บัเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ ( เช่น เทป ซีดี ) 5,000.- / ปี 

5.บูธหยอดเหรียญ 600.- / จอ / เดือน     *ตอ้งช าระขั้นต ่าล่วงหนา้อยา่งนอ้ย3
เดือน 

6.หอ้งคาราโอเกะ / ห้องโถง 900.- / จอ / เดือน     *ตอ้งช าระขั้นต ่าล่วงหนา้อยา่งนอ้ย3
เดือน 

7.หอ้งโถงในภตัตาคาร / ร้านอาหาร ท่ีมีการร้องคาราโอเกะ 8,000.- / เคร่ือง / ปี 

8.ตูเ้พลง JUKEBOX 450.- / จอ / เดือน     *ตอ้งช าระขั้นต ่าล่วงหนา้อยา่งนอ้ย3
เดือน 

9.การใชง้านดนตรีกรรมผา่นส่ิงบนัทึกเสียง (ไม่มีภาพ)  
เช่น ร้านอาหาร ภตัตาคาร สวนอาหาร ฯลฯ 

5,000.- / ปี 
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10.การใชง้านส่ิงบนัทึกเสียงและโสตทศันวสัดุ ส าหรับ 
สถานประกอบการท่ีไม่มีการร้องคาราโอเกะ 

- ประเภทผบั,บาร์,เลาจน์ ฯลฯ แบบเคาร์เตอร์โล่ง 
หรือขนาดเล็ก 
- ประเภทผบั,บาร์,เลาจน์ ฯลฯ ขนาดกลาง 
- ประเภทผบั,บาร์,เลาจน์ ฯลฯ ขนาดใหญ่ และ 
บาร์อะโกโก ้
- ประเภทดิสโกเ้ทค็ และสถานบนัเทิง ขนาดใหญ่ 
- ประเภทมุมเบียร์(beer conner),บาร์เบียร์(จดัเฉพาะ 
ช่วงเทศกาลระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน) ขนาดเล็ก 
- ประเภทมุมเบียร์(beer conner),ลานเบียร์(จดัเฉพาะ 
ช่วงเทศกาลระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน) ขนาดกลาง 
- ประเภทเทศกาลลานเบียร์(beer park festival) 
(จดัเฉพาะช่วงเทศกาลระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน) 
- ประเภทมุมเบียร์ (beer corner), บาร์เบียร์ ขนาดเล็ก 
- ประเภทมุมเบียร์ (beer corner), บาร์เบียร์  
ขนาดกลาง 
- ประเภทลานเบียร์ (beer park) ขนาดใหญ่ 
- ประเภทลานเบียร์ (beer park) ขนาดใหญ่พิเศษ 

 
 
5,000.- / ปี         *1-20 คน/ท่ีนัง่ 
 
6,000.- / ปี          *21-50 คน/ท่ีนัง่ 
7,000.- / ปี          *51-80 คน/ท่ีนัง่ 
 
30,000.- / ปี        *81 คน/ท่ีนัง่ ข้ึนไป 
3,000.-                *ไม่เกิน 10 โตะ๊ 
 
5,000.-               *ตั้งแต่ 10 โตะ๊ข้ึนไปแต่ไม่เกิน 30 โตะ๊ 
 
10,000.-             *ตั้งแต่ 30 โตะ๊ข้ึนไป 
 
5,000. -/ ปี         *ไม่เกิน 10 โตะ๊ 
7,000.- / ปี         *ตั้งแต่ 10 โตะ๊ข้ึนไปแต่ไม่เกิน 30 โตะ๊ 
 
10,000.- / ปี       *ตั้งแต่ 30 โตะ๊ข้ึนไปแต่ไม่เกิน 50 โตะ๊ 
18,000.- / ปี       *ตั้งแต่ 50 โตะ๊ข้ึนไป 

11.สถานประกอบการสายการบิน 600.- / เท่ียว       *คิดตามจ านวนคร้ังท่ีข้ึนลง 

12.สถานประกอบการโรงแรม 90.- / ห้อง / ปี 

13.เคเบิ้ลทีวี 20.- / คน /เดือน  *คิดตามจ านวนสมาชิกของเคเบิ้ลทีวี 

14.หอ้งจดัเล้ียง,สโมสร ฯลฯ ท่ีมีการแสดงสดหรือใชง้าน 
ดนตรีกรรมในรูปแบบมีด้ีฟายต่างๆ รวมถึงงานดนตรีกรรม 

10,000.- / ปี 
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ส่ิงบนัทึกเสียง(ไม่รวมถึงหอ้งคาราโอเกะ) และรวมวซีีดีลง 
ฮาร์ดดิสกด์ว้ย 
15.งานแสดงแฟชัน่/โปรโมทบริษทั,สินคา้/งานเล้ียงสังสรรค ์ 5,000. -/ ปี 

16.ศูนยจ์  าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเคร่ืองเสียง (Electronic 
Store) 

3,000. -/ ปี        *เรียกเก็บต่อสาขา 

17.สถานฝึกสอน/ซอ้มดนตรี ร้องเพลงและเตน้ร า 12,000. -/ ปี       *เรียกเก็บต่อสาขา 

18.หา้งสรรพสินคา้/ร้านคา้/ศูนยก์ารคา้/ซุปเปอร์มาเก็ต ท่ีมี
การเผยแพร่ผา่นเสียงตามสายโดยใชง้านดนตรีกรรมผา่นส่ิง
บนัทึกเสียงหรือแสดงสด (ไม่รวมถึงหอ้งคาราโอเกะ) 

30,000.-/ สาขา / ปี      *เรียกเก็บต่อสาขา 

19.มินิมาร์ท ร้านสะดวกซ้ือ และตลาดสด ท่ีมีการเผยแพร่ผา่น
เสียงตามสายโดยใชง้านดนตรีกรรมผา่นส่ิงบนัทึกเสียงหรือ
แสดงสด 

5,000.-/ สาขา / ปี         *เรียกเก็บต่อสาขา 

20.ร้านอาหาร/ศูนยสุ์ขภาพ/Fitness Center/Spa ท่ีมีสาขาและ/
หรือไม่มีสาขา 

5,000.-/ สาขา / ปี         *เรียกเก็บต่อสาขา 

21.การจดังานนิทรรศการ/เทศกาล (Exhibition & Events) 5,000.- / สถานท่ี / วนั  * เหมาจ่าย 
300.- / สถานท่ี / วนั     * เรียกเก็บเพิ่มต่อวนั 

 
วธีิการช าระค่าลิขสิทธ์ิหรือค่าตอบแทนใหก้บั บริษทั เค.ที. พบัลิชช่ิง จ  ากดั  

1. ช าระผา่นธนาคาร ในนาม ช่ือ บญัชี บริษทั เค.ที. พบัลิชช่ิง จ  ากดั    

   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั ( มหาชน ) สาขาคลองสาน บญัชีกระแสรายวนัเลขท่ี 151-3-09694-9  
   ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั ( มหาชน ) สาขาสะพานกรุงเทพ บญัชีกระแสรายวนัเลขท่ี 066-1-07209-1 

   ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั ( มหาชน ) สาขาสะพานกรุงเทพ บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี 066-2-63488-3 

2. ช าระผา่นตวัแทนจดัเก็บของบริษทั ฯ ทัว่ประเทศ     

เขตการขาย  กรุงเทพฯ และปริมณฑล    
คุณพรกมล  เพิ่มทรัพยเ์จริญ 02-9518644   

 084-3299797,086-3185043,086-3131243  
คุณปภงักรพงศ ์ การยนารา 086-6652220,086-3131243   
คุณเกษมพนัธ์ุ  พว่งสมพงษ ์ 081-1164102   

คุณววิฒัน์ ซ่อนกนก 089-6890467 
 
 

 

เขตการขาย  เขต 2  ชลบุรี ,  ระยอง , จันทบุรี , ตราด ,ฉะชิงเทรา , นครนายก , ปราจีนบุรี , สระแก้ว 
คุณเผดิม  พวัพนัธ์ุ 081-4508549   
เขตการขาย เขต 3 นครราชสีมา,สุรินทร์,ศรีษะเกษ,บุรีรัมย์,อุบลราชธานี,ยโสธร,อ านาจเจริญ,ชัยภูมิ 
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คุณศิรพงศ ์ พิพฒัน์กรกุล 081-8764111 แฟ็กซ์ 044-341886  
คุณจรุงใจ  สุริยะฉตัร 081-5443681,045-612607  
เขตการขาย เขต 4  ขอนแก่น , อุดรธานี , กาฬสินธ์ุ , ร้อยเอด็ , หนองคาย , สกลนคร , มหาสารคาม ,                            
เลย , นครพนม , มุกดาหาร , หนองบัวล าภู 
คุณพิริยะ  แกว้ปัญญา 081-5444812  แฟ็กซ์ 043-338541  
คุณปราจิณ  วฒิุวฒันชยั 081-8739996 แฟ็กซ์ 042-520379  
คุณจรัญ  คะศรีทอง 081-9740400, 042-732171  
เขตการขาย  เขต 5   เชียงใหม่ , เชียงราย , ล าปาง , แม่ฮ่องสอน ,  แพร่ , น่าน , พะเยา , ล าพูน 
คุณชูศกัด์ิ  เหลืองโสภาพรรณ 081-7646350 FAX.053-712218  
เขตการขาย เขต 6   พษิณุโลก , นครสวรรค์ , เพชรบูรณ์ , ก าแพงเพชร ,  พจิิตร , ตาก , อุตรดิตถ์  
อุทยัธานี , สุโขทยั 
คุณมงคล  พึ่งสุธา 081-6880792   
เขตการขาย  เขต 7  นครปฐม , กาญจนบุรี , สุพรรณบุรี , ราชบุรี , เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์, 
สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม    
คุณมงคล  พึ่งสุธา 081-6880792   
เขตการขาย  เขต 8  สุราษฏร์ธานี , นครศรีธรรมราช , กระบี่ ,  ภูเกต็ , ชุมพร , พงังา, ระนอง 
คุณประภสัสร  สาเรศ 087-8929285 FAX. 077-281477  
คุณอดุลย ์ มากเจริญ 081-5695217 FAX.076-377110  
คุณชยบาล  ล้ีสกุล 089-7246588, FAX.076-211083  
คุณสมภพ  ลือนคร 081-7876889   
เขตการขาย  เขต 9  สงขลา , สตูล , ตรัง , พทัลุง , ปัตตานี ,  ยะลา , นราธิวาส   
คุณธวชั  ถาวรจิตร 081-9630705 , 074-210296  
คุณพรเทพ  สาริพนัธ์ุ 081-6064988,081-7471828  
3. ติดต่อช าระค่าลิขสิทธ์ิโดยตรงท่ี บริษทั เค.ที. พบัลิชช่ิง จ  ากดั เลขท่ี 512/4 ตรอกตน้โพธ์ิ  
 แขวงบางคนแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท ์02-689-2884-6 FAX. 02-689-2887 
4. ตอ้งติดใบอนุญาตน้ีใหเ้ห็นชดัเจนในสถานประกอบการท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 
 การปลอมหรือใชส้ าเนาภาพถ่ายเอกสารใบอนุญาตฉบบัน้ีมาติดแสดงไวแ้ทน  
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28.  บริษทั สยามมเีดีย ก๊อปป้ีไรท์ อนิเตอร์คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั  
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จ านวน 1,040 เพลง) 
 เลขท่ี 119/798 หมู่ 1 ต.ไทรมา้ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร&แฟกซ์ 02-1063340 
 

1. อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการคา้ 
 

ประเภทการใช้งาน อตัรา 
ราย 1 เดือน 

อตัรา 
ราย 3 เดือน 

อตัรา 
ราย 6 เดือน 

อตัรา 
ราย 12 เดือน 

ตูห้ยอดเหรียญ/ต่อเคร่ือง/จอ 
รวมท าซ ้ า 

- 900 1,710 3,240 

คอนโทรลรูม/ต่อห้อง/ต่อจอ - 1,800 1,710 3,240 
อ่ืนๆ - 1,800 1,710 3,240 

 

2. อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิท าซ ้ าฯเพื่อการคา้ (ลงในฮาร์ดดิสก ์หรือ ส่ิงบนัทึกอ่ืนๆ) 
 

ประเภทการใช้งาน อตัรา ราย 3 เดือน อตัรา ราย 6 เดือน อตัรา ราย 12 เดือน 
คอมพิวเตอร์/มิด้ีไฟล/์ 
วซีีดีลงฮาร์ดดิสก/์ต่อเคร่ือง 

1,800 1,710 3,240 

คอมพิวเตอร์/ออดิโอ/ต่อเคร่ือง 1,800 1,710 3,240 
ส่ิงบนัทึกอ่ืนๆ/ออดิโอ/ต่อหน่วย 1,800 1,710 3,240 

  
 ข้ันตอนการขออนุญาตใช้สิทธิและช าระค่าตอบแทนฯ 

- ใหผู้ป้ระกอบการท่ีประสงคจ์ะใชง้านลิขสิทธ์ิเพลงภายใตก้ารจดัเก็บค่าตอบแทนฯของบริษทัฯติดต่ออนุญาตและ
ช าระค่าตอบแทนฯไดโ้ดยตรงท่ี ส านกังาน บริษทั สยามมีเดีย ก๊อปป้ีไรท ์อินเตอร์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั เลขท่ี 119/798 
หมู่ 1 ต.ไทรมา้ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร&แฟกซ์ 02-1063340 

 
- แจง้ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของผูป้ระกอบการท่ีจะขออนุญาตใชสิ้ทธ์ิเพลงภายใตก้ารประกาศจดัเก็บค่าตอบแทน
ของทางบริษทัฯ 

- ช าระค่าตอบแทนฯ ตามอตัราท่ีบริษทัก าหนด โดยช าระไดโ้ดยตรงท่ีส านกังานบริษทั หรือการช าระโดยวธีิการ ส่งธ
นานติั หรือตัว๋แลกเงิน ผา่นทางไปรษณีย ์(โดยสั่งจ่ายในช่ือ บริษทั สยามมีเดีย ก๊อปป้ีไรท ์อินเตอร์คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดั) หรือช าระโดย วธีิการส่งผา่น  
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บญัชีธนาคารกสิกรไทย สาขายอ่ยท่าอิฐ บญัชีออมทรัพย ์ 
ช่ือบญัชี บริษทั สยามมีเดีย ก๊อปป้ีไรท ์อินเตอร์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั หมายเลขบญัชี 655-241416-9 

 

บญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์สาขายอ่ยท่าอิฐ บญัชีออมทรัพย ์ 
ช่ือบญัชี บริษทั สยามมีเดีย ก๊อปป้ีไรท ์อินเตอร์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั หมายเลขบญัชี 381-226325-8 

 

บญัชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอ่ยท่าอิฐ บญัชีออมทรัพย ์ 
ช่ือบญัชี บริษทั สยามมีเดีย ก๊อปป้ีไรท ์อินเตอร์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั หมายเลขบญัชี 917-702416-4 

- หรือขออนุญาตและช าระค่าตอบแทนฯผา่นตวัแทนบริษทั ท่ีบรษทัไดแ้ต่งตั้งไวใ้นพื้นท่ีต่างๆใหผู้ป้ระกอบการโทร
สอบถามช่ือตวัแทน ไดท่ี้ เบอร์โทรศพัท ์0-21063340 , 08-7111-8444 

- เม่ือผูป้ระกอบการท่ีจะใชง้านลิขสิทธ์ิเพลงเพื่อการคา้ ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนขา้งตน้แลว้ บริษทัจึงจะออก    
เคร่ืองหมายแสดงการไดรั้บอนุญาตฯ (สต๊ิกเกอร์เคร่ืองหมายตามท่ีบริษทัฯก าหนด)และหรือเอกสารอ่ืนๆ 
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29. บริษทั โฟโนไรทส์ ( ไทยแลนด์ ) จ ากดั 
งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (เพลงไทย จ านวน 1,567 เพลง) 
เลขท่ี 23/8 ซอยศูนยว์จิยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์02-2031002 โทรสาร 02-2031010 
  
 

รหัส ประเภท อตัราค่าลขิสิทธ์ิ หน่วย 
P01 คาราโอเกะ / มิวสิควีดีโอ   

A  1 - 10 จอแรก 5,000 บาท/จอภาพ/ปี 

B  จอท่ี 11 ข้ึนไป 2,500 บาท/จอภาพ/ปี 
P02 ร้านอาหาร / บาร์ / ผบั / เลาจน์ / ดิสโกเ้ธค   

Size A  201 ท่ีนัง่ข้ึนไป 40,000 บาท/ปี 

Size B  101 - 200 ท่ีนัง่ 30,000 บาท/ปี 

Size C  61 - 100 ท่ีนัง่ 20,000 บาท/ปี 

Size D  1 - 60 ท่ีนัง่ 15,000 บาท/ปี 
P03 ลานเบียร์ 50 บาท/ท่ีนัง่/เดือน 
P04 โรงแรม / โรงพยาบาล 

(อตัราขั้นต ่า 30,000 บาท/ปี) 
300 บาท/หอ้ง/ปี 

P05 ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ 
(รสบสั / รถน าเท่ียว / เรือโดยสาร) 

5,000 บาท/ยานพาหนะ/ปี 

P06 พืน้ทีต้่อนรับ / ส านักงาน   

A  1,000  ตารางเมตรขึน้ไป 40,000 บาท/ปี 

B  500  –  1,000  ตารางเมตร 25,000 บาท/ปี 
C  ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 15,000 บาท/ปี 

P07 โบวล่ิ์ง 800 บาท/เลน/ปี 
P08 ลานสเก็ต / ลานสเก็ตน ้าแขง็ / สนามแข่งรถ 10,000 บาท/แห่ง/ปี 
P09 สถานฝึกสอน / ซอ้มดนตรี ร้องเพลง และเตน้ร า 12,000 บาท/แห่ง/ปี 
P10 ศูนยสุ์ขภาพ / Fitness Center / Spa   

A  1,000  ตารางเมตรข้ึนไป 40,000 บาท/ปี 

B  500  –  1,000  ตารางเมตร 25,000 บาท/ปี 
C  ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 15,000 บาท/ปี 

P11 สระวา่ยน ้า / ร้านเสริมสวย – ร้านท าผม   
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A  1,000  ตารางเมตรข้ึนไป 
B  500  –  1,000  ตารางเมตร 
C  ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 

20,000 
10,000 
6,000 

บาท/ปี 
บาท/ปี 
บาท/ปี 

P12 โทรศัพท์ (Music on hold)   

60 สายขึน้ไป 40,000 บาท/ตูส้าขา/ปี 

21 ถึง 60 สาย 20,000 บาท/ตูส้าขา/ปี 

  1 ถึง 20 สาย 10,000 บาท/ตูส้าขา/ปี 
P13 งานแสดงแฟช่ัน / โปรโมทบริษัท,สินค้า /  

งานเลีย้งสังสรรค์ / Music Event (เพลงประกอบ) 
 
 

 
 

พื้นท่ี 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป 100,000 บาท/วนั/แห่ง 
พื้นท่ี 5,001 – 10,000 ตารางเมตร 80,000 บาท/วนั/แห่ง 

พืน้ที ่2,001 – 5,000 ตารางเมตร 50,000 บาท/วนั/แห่ง 
พืน้ที ่501 – 2,000 ตารางเมตร 25,000 บาท/วนั/แห่ง 
พืน้ที ่300 – 500 ตารางเมตร 8,000 บาท/วนั/แห่ง 

พืน้ทีน้่อยกว่า 300 ตารางเมตร 5,000 บาท/วนั/แห่ง 

P14 ตู้เพลง / ตู้เกมส์ 5,000 บาท/ตู/้ปี 
P15 ส่ือมอนิเตอร์ (TV Screen) ไม่รวมโฆษณา 10,000 บาท/จอภาพ/ปี 
P16 สนามไดรฟ์กอล์ฟ / ร้านสนุกเกอร์,ร้านพูล 5,000 บาท/แห่ง/ปี 

 

P17  อตัราค่าลขิสิทธ์ิร้านค้าปลกีและห้างสรรพสินค้า / สวนสนุก สวนน า้ 

ขนาด พืน้ที ่(ตารางเมตร) อตัราค่าลขิสิทธ์ิ (บาท) 
A มากกวา่ 75,000  400,000 
B 50,001 – 75,000 375,000 
C 25,001 – 50,000 300,000 
D 15,001 – 25,000 175,000 
E 10,001 – 15,000 150,000 
F 5,001 – 10,000 90,000 
G 3,501 – 5,000 60,000 
H 2,001 – 3,500 45,000 
I 1,001 – 2,000 30,000 
J 501 – 1,000 20,000 
K 201 - 500 10,000 
L ไม่เกิน 200 4,000 
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อตัราค่าลขิสิทธ์ิธุรกจิขนส่ง 

รหัส ประเภทกจิการ อตัราค่าลขิสิทธ์ิ หน่วย 
A01 สายการบิน 2 บาท/ผูโ้ดยสาร1ท่าน/ปี 

 

อตัราค่าลขิสิทธ์ิการแสดงสดและคอนเสิร์ต 

รหัส ประเภท อตัราค่าลขิสิทธ์ิ หน่วย 

C01 การแสดงสด / คอนเสิร์ต / ประกวดร้องเพลง 
- มีรายได้จากการแสดง 
1. เพลงสากล 
 
2. เพลงไทย 
 

 
 

3.50%หรือ20,000 
 

20,000 
 

 
 

ของรายไดก้ารแสดง 
บาท/เพลง/รอบ 
บาท/เพลง/รอบ 

 

- ไม่มีรายได้จากการแสดง 
 

6%หรือ10,000 
 

ของค่าใชจ่้ายการจดังาน 
บาท/เพลง/รอบ 

- Mini Concert (Show BiZ) 
 

10,000 
 

บาท/รอบการแสดง 
 

- การเปิดเพลงใน Concert Hall 1 บาท/ท่ีนัง่/รอบ 

C02 ละครเวท ี/ ละครเพลง / ทอล์คโชว์ 3% หรือ 10,000 ของรายไดก้ารแสดง 
บาท/เพลง/รอบ 

C03 ขับร้องสด  ในงาน Event 10,000 บาท/เพลง/วนั 

 
หมายเหตุ : 1. “รายไดจ้ากการแสดง” หมายถึง รายไดจ้ากการจ าหน่ายบตัร , Sponsor , Barter ฯลฯ 
      2. ผูจ้ดังานจะตอ้งช าระค่าลิขสิทธ์ิขั้นต ่าท่ีอตัรา 30% ของประมาณการค่าลิขสิทธ์ิทั้งหมด  
และจะตอ้งกรอกใบสมคัร และช าระค่าลิขสิทธ์ิขั้นต ่าก่อนการแสดงคอนเสิร์ต มิฉะนั้น บริษทัขอสงวน 
สิทธิปรับราคาค่าลิขสิทธ์ิข้ึนเป็น 5% ของรายไดก้ารแสดง หรือปรับเพิ่ม 50% ของค่าลิขสิทธ์ิ/เพลง 
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อตัราค่าลขิสิทธ์ิ ธุรกจิภาพยนตร์ 

รหัส ประเภท อตัราค่าลขิสิทธ์ิ หน่วย 
T01 โรงภาพยนตร์ (เพลงประกอบภาพยนตร์) 50,000 

1% 
บาท/โรง/ปี หรือ 
ของรายไดจ้  าหน่ายบตัรเขา้
ชม 

T02 โรงภาพยนตร์ (เพลงแบค็กราวด)์ 5,000 บาท/โรง/ปี 
 

อตัราค่าลขิสิทธ์ิการแพร่เสียงแพร่ภาพ 
( ช าระค่าลขิสิทธ์ิโดยสถานี ) 

รหัส ประเภทกจิการ อตัราจัดเกบ็ 
B01 สถานีวทิย ุ

ใชง้านเพลง 76-100% ของช่วงเวลา
ออกอากาศ 
 

 
9% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย 
ขั้นต ่า 100,000 บาท/เดือน/สถานี 
 

ใชง้านเพลง 51-75% ของช่วงเวลาออกอากาศ 
 
 

6.75% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย 
ขั้นต ่า 75,000 บาท/เดือน/สถานี 
 

ใชง้านเพลง 26-50% ของช่วงเวลาออกอากาศ 
 
 

4.5% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย 
ขั้นต ่า 50,000 บาท/เดือน/สถานี 
 

ใชง้านเพลง 1-25% ของช่วงเวลาออกอากาศ 2.25% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย
ขั้นต ่า 25,000 บาท/เดือน/สถานี 

B02 สถานีโทรทศัน์ภาคพื้นดิน (Analog TV) 2% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย 
(ขั้นต ่า 6,000,000 บาท/ช่อง/ปี) 

B03 สถานีโทรทศัน์ภาคพื้นดิน (Digital TV) 
1. ช่องข่าว / กีฬา / เด็ก 
 
 

 
0.2% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย 
(ขั้นต ่า 500,000 บาท/ช่อง/ปี) 

2. ช่องรายการทัว่ไป / ภาพยนตร์ /  
มิวสิควดีีโอ 

2% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย 
(ขั้นต ่า 1,500,000 บาท/ช่อง/ปี) 
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B04 สถานีโทรทศัน์ส่งสัญญาณผา่นดาวเทียม 
(Satellite) 
1. ช่องข่าว / กีฬา / เด็ก 
 

 
 
0.2% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย 
(ขั้นต ่า 500,000 บาท/ช่อง/ปี) 

 
2. ช่องรายการทัว่ไป / ภาพยนตร์ /  
มิวสิควดีีโอ 

 
2% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย 
(ขั้นต ่า 1,500,000 บาท/ช่อง/ปี) 
 

B05 สถานีโทรทศัน์ระบบบอกรับสมาชิก 
(Cable TV) / อินเตอร์เน็ตทีวี (Internet TV) / 
ไอพีทีวแีบบเลือกรายการไม่ได ้(IPTV - not 
on demand) 

2% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย 
หรือ 5 บาท/สมาชิก/เดือน 
(ขั้นต ่า 500,000 บาท/ปี) 
 

B06 ไอพีทีวแีบบเลือกรายการได ้(IPTV - on 
demand) 

9% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย 
(ขั้นต ่า 100,000 บาท/ช่อง/ปี) เฉพาะงาน
ดนตรีกรรม 
***Remark ขอใบอนุญาตงานส่ิง
บนัทึกเสียงจากค่ายเพลงแต่ละค่ายโดยตรง 

 

อตัราค่าลขิสิทธ์ิการแพร่เสียงแพร่ภาพเพลงประกอบรายการทัว่ไป 
( ช าระค่าลขิสิทธ์ิโดยผู้ผลติ / ผู้จดัรายการ ) 

รหัส ประเภทกจิการ อตัราจัดเกบ็ 
V01 รายการทัว่ไป / สารคดี / ละคร / ภาพยนตร์ / 

มิวสิควดีีโอ 
5% ของรายไดร้ายการนั้นๆ หรือ 
5,000 บาท/เพลง/วนั หรือ 
20,000 บาท/เพลง/เดือน 
40,000 บาท/การใชง้านไม่เกิน 10 เพลง/
เดือน 

V02 รายการประกวดร้องเพลง / การแสดง 10,000 บาท/เพลง/วนั 
 
*** หมายเหตุ : รายไดท้ั้งหมด / รายไดข้องรายการ หมายถึงรายไดจ้ากโฆษณา, Sponsorship หรืออ่ืนใดท่ีได ้
จากการเผยแพร่รายการนั้น โดยน ามาค านวณรวมเป็นรายไดท้ั้งหมด 
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อตัราค่าลขิสิทธ์ิการแพร่เสียงแพร่ภาพเพลงประกอบงานโฆษณา 

( ช าระค่าลขิสิทธ์ิโดยผู้ผลติช้ินงาน ) 
 

รหัส ประเภทกจิการ อตัราจัดเกบ็ 
S01 สถานีวทิย ุ  

Spot 30 วนิาที 12,000 บาท/เดือน/สถานี 

Spot 15 วนิาที 6,000 บาท/เดือน/สถานี 
S02 สถานีโทรทศัน์ทัว่ไป  

Spot 30 วนิาที 40,000 บาท/เดือน/ช่อง 
Spot 15 วนิาที 20,000 บาท/เดือน/ช่อง 

S03 ส่ือในโรงภาพยนตร์  
Spot 30 วนิาที 12,000 บาท/เดือน/ช่อง 

Spot 15 วนิาที 6,000 บาท/เดือน/ช่อง 
S04 ส่ือโฆษณาบนจอภาพ  

Spot 30 วนิาที 20,000 บาท/เดือน/ช่อง 
Spot 15 วนิาที 10,000 บาท/เดือน/ช่อง 

 

อตัราค่าลขิสิทธ์ิ Simulcasting 
งานดนตรีกรรม และส่ิงบันทกึเสียง 

 
ค่าเผยแพร่ต่อสาธารณชน 0.06 บาท per track per stream หรือ 30% ของรายได้ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการ Stream 
 
หมายเหตุ – รายได ้หมายถึง รายไดสุ้ทธิทั้งหมดท่ีผูรั้บอนุญาตไดรั้บจากการใชเ้พลงในการด าเนินธุรกิจ 
เวบ็ไซต ์ไดแ้ก่ ค่าสมคัรใชบ้ริการ (Subscription Fee), ค่าสมาชิก (membership Fee), รายไดจ้ากการขายโฆษณา, 
 ค่าสปอนเซอร์หรือรายไดอ่ื้นๆ โดยไม่นบัรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
ค่าลขิสิทธ์ิขั้นต ่าต่อปี : 200,000 บาท ณ วนัท าสัญญา 
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30. บริษทั โฟร์เอส (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวน 300 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 
 

อตัราการจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ์ บริษทั โฟร์เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด 
1. ประเภทสิทธ์ิเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 อตัราการจดัเก็บ 

ประเภทธุรกิจท่ีใชใ้นงานลิขสิทธ์ิ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 
ตูห้ยอดเหรียญ/บูธหยอดเหรียญ ( ต่อตู ้) 250 720 1,400 2,600 

หอ้งคาราโอเกะ วไีอพี ( ต่อหอ้ง ) , หอ้งโถง ( Control Room 
) 

350 1,010 1,990 3,600 

ร้านอาหาร เล่นสด    2,500 
เงื่อนไข  กรณีผูป้ระกอบการมีทั้งหมด 6 หอ้ง / จอ ข้ึนไป หอ้งท่ี 1-5 คิดราคาปกติ หอ้งท่ี 6 ข้ึนไป ลด 40% จากราคาเดิม 
 

2. ประเภทสิทธ์ิท าซ ้า 
 อตัราการจดัเก็บ 

ประเภทธุรกิจท่ีใชใ้นงานลิขสิทธ์ิ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 
ระบบมีด้ีไฟล ์ผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ 600 1,200 2,400 

ระบบท าซ ้ า ฮาร์ดิสก ์1 จอ 750 1,500 3,000 
2 – 5 จอ 1,000 2,000 4,000 
6 – 10 จอ 1,500 3,000 6,000 

ตั้งแต่จอท่ี 11 ข้ึนไป จอละ 200 400 800 
    

วธิีการ / ขั้นตอนการช าระค่าลขิสิทธ์ิ 
1.ช าระโดยตรงไดท่ี้ บริษทั โฟร์เอส (ไทยแลนด)์ จ  ากดั เลขท่ี 69/235 หมู่ 12 ซอยพิมาน 15 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวง
ศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 
2.ช าระกบัตวัแทนจดัเก็บลิขสิทธ์ิของบริษทัฯ ในแต่ละจงัหวดั 
3.เม่ือชะระเรียบร้อยแลว้ ส่งแฟ็กซ์ ส าเนาใบโอนเงินมายงับริษทัฯ หมายเลข Fax 02-888-0959 พร้อมกรอกรายละเอียด 
ช่ือบุคคล (เจา้ของร้านหรือผูดู้แล) ช่ือร้าน และท่ีอยูท่ี่ตอ้งการใหท้างบริษทัฯ จดัส่งเอกสารไปใหล้งในท่ีวา่ง ในส าเนาใบโอน
เงิน 
4.ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ไดท่ี้เบอร์ 02-8881245 ต่อ 108 (แผนกลิขสิทธ์ิ) เวลาท าการ 
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ช่ือบัญชีธนาคารเพือ่จ่ายช าระค่าลขิสิทธ์ิ บริษทั โฟร์เอส (ไทยแลนด์) จ ากดั  
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี ช่ือบัญชี เลขทีบ่ัญชี 

ธ.ไทยพาณิชย ์ ศาลายา กระแสรายวนั บริษทั โฟร์เอส (ไทยแลนด)์ จ า
จดั 

316-304085-8 
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31. บริษัท ออล แดนซ์ ลขิสิทธ์ิ จ ากดั (ช่ือเดิมบริษัท ทรี ลติเติล พกิส์ ดิจิตอล จ ากดั) 
 

งานดนตรีกรรมและส่ิงบนัทึกเสียง (จ านวนเพลงไทย 17 เพลง เพลงสากล 2,927 เพลง) 
เลขท่ี 365/20-22 ชั้นท่ี 5 ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์02-215-8188  โทรสาร 02-216-4696 
*อตัราจัดเก็บเผยแพร่งานลขิสทิธิเ์พลง   

      

ประเภทธุรกิจ อตัราค่าจดัเกบ็ หมายเหตุ 
      

คาราโอเกะ/มวิสิควดิโีอ     
1 – 10 จอแรก 500 บาท/จอ/ปี   
จอท่ี 11 ข้ึนไป  250 บาท/จอ/ปี   

Audio     
โรงแรม/โรงพยาบาล/รีสอร์ท 50/หอ้ง/ปี (เรียกเกบ็ 40%ของจ านวนหอ้งทั้งหมด)   
โรงภาพยนต์     
Spot 30 วินาที 10,000 บาท/เดือน/ต่อช่อง   
Spot 15 วินาที 4,000 บาท/เดือน/ต่อช่อง   
Airline    
1-100 เท่ียวต่อสายการบิน 1/ต่อผูโ้ดยสาร 1 ท่าน/ปี   
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร (ทีม่สีาขาและไม่มสีาขา)     
1-60 ท่ีนัง่ 7,000 บาท/ปี/สาขา   
61-120 ท่ีนัง่ 10,000 บาท/ปี/สาขา   
121-180 ท่ีนัง่ 15,000 บาท/ปี/สาขา   
181 ท่ีนัง่ข้ึนไป 25,000 บาท/ปี/สาขา   
การจัดนิทรรศการ/เทศกาล/งานแสดงสินค้า/แสดงแฟช่ัน    
10000 ตร.ม. ข้ึนไป 50,000 บาท/วนั/สาขา/งาน/คร้ัง   
5001-10000 ตร.ม 40,000 บาท/วนั/สาขา/งาน/คร้ัง   
2001-5000 ตร.ม. 25,000 บาท/วนั/สาขา/งาน/คร้ัง   
501-2000 ตร.ม. 17,500 บาท/วนั/สาขา/งาน/คร้ัง   
300-500 ตร.ม. 4,000 บาท/วนั/สาขา/งาน/คร้ัง   
นอ้ยกวา่ 300 ตร.ม. 2,000 บาท/วนั/สาขา/งาน/คร้ัง   
สถานโบว์ลิง่/สระว่ายน า้/ร้านเสริมสวย     
1000 ตร.ม. ข้ึนไป 10,000 บาท/ปี   
500 – 1000 ตร.ม. 5,000 บาท/ปี   
ไม่เกิน 500 ตร.ม. 4,000 บาท/ปี   
ลานสเกต็/ลานสเกต็น า้แขง็/สนามแข่งรถ/สนามกอล์ฟ 5,000 บาท/ปี/สถานท่ี   
สนามไดร์ฟกอล์ฟ/ร้านสนุกเกอร์ , ร้านพลู 5,000 บาท/ปี/สถานท่ี   
สถานทีซ้่อมดนตรี,ร้องเพลงและเต้นร า 7,500 บาท/ปี/สถานท่ี   
ศูนย์สุขภาพฟิตเนส/สปา     
1000 ตร.ม. ข้ึนไป 30,000 บาท/ปี   
500 – 1000 ตร.ม. 20,000 บาท/ปี   
ไม่เกิน 500 ตร.ม. 12,000 บาท/ปี   
ส านักงาน/พืน้ทีต้่อนรับ     
1000 ตร.ม. ข้ึนไป 20,000 บาท/ปี   
500 – 1000 ตร.ม. 12,000 บาท/ปี   
ไม่เกิน 500 ตร.ม. 5,000 บาท/ปี   
ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ (รถบสั/รถนเทีย่ว/เรือ/เรือโดยสาร ) 3,000 บาท/ปี/คนั   
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การใช้เนือ้เพลงในเวปไซด์ เนือ้เพลง & Lyric 3% ของรายได/้ปี/เวปไซด ์   
โทรศัพท์     
60 สายข้ึนไป 20,000 บาท/ปี/ตู/้สาขา   
21 ถึง 60 สาย 10,000 บาท/ปี/ตู/้สาขา   
1 ถึง 20 สาย 500 บาท/ปี/ตู/้สาขา   

Cable TV     
ช่องเพลง 24 ช่ัวโมง     
6 เดือน 1,000,000 บาท   
12 เดือน 2,000,000 บาท   
ช่องวาไรตีท้ีม่กีารจัดรายการเพลงเกนิ 60% ต่อวนั     
6 เดือน 500,000 บาท   
12 เดือน 1,000,000 บาท   
รายการเพลง 1-2 ช่ัวโมง/วนั     
6 เดือน 100,000 บาท   
12 เดือน 200,000 บาท   

วทิยุกระจายเสียง 
จดัเกบ็จากรายการวิทยุในอตัรา 5% จากรายไดร้วมค่าโฆษณา
ก่อนหกัค่าใชจ่้ายทั้งปี   

ผู้จัดงานแสดง/คอนเสิร์ตต่าง ๆ  
0.5% จากรายไดก้ารแสดง หรืออตัราขั้นต ่า 20,000 บาท/เพลง/
รอบการแสดง   

เผยแพร่ทางรายการโทรทศัน์ (ไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่)     
รายการประกวดร้องเพลง / แสดงดนตรี 20,000 บาท/คร้ัง/เพลง   
รายการทัว่ไป/สารคดี/ละคร/ภาพยนตร์/มิวสิควิดีโอ 2.5% ของรายไดร้ายการนั้น ๆ    

โฆษณา 
40,000 บาท ต่อ 3 เดือน ต่อ 1 ส่ือ  คิดเพิ่ม 10,000 บาท ต่อส่ือต่อ
เพลง   

สวนสนุก/สวนน า้/สวนสัตว์/ห้างสรรพสินค้า     
มากกวา่ 75000 ตร.ม. 200,000 บาท/ปี/สถานท่ี   
5001-75000 ตร.ม. 187,500 บาท/ปี/สถานท่ี   
25001-50000 ตร.ม. 150,000 บาท/ปี/สถานท่ี   
15001-25000 ตร.ม. 87,500 บาท/ปี/สถานท่ี   
10001-15000 ตร.ม. 75,000 บาท/ปี/สถานท่ี   
5001-10000 ตร.ม 45,000 บาท/ปี/สถานท่ี   
3501-5000 ตร.ม. 30,000 บาท/ปี/สถานท่ี   
2001-3500 ตร.ม. 22,500 บาท/ปี/สถานท่ี   
1001-2000 ตร.ม. 15,000 บาท/ปี/สถานท่ี   
501-1000 ตร.ม. 10,000 บาท/ปี/สถานท่ี   
201-500 ตร.ม. 5,000 บาท/ปี/สถานท่ี   
ไม่เกิน 200 ตร.ม. 2,000 บาท/ปี/สถานท่ี   
การแสดงสด/คอนเสิร์ต/ประกวดร้องเพลง     
เพลงสากล  (มีรายไดจ้ากการแสดง) 2% หรือ 10,000 บาท/รอบการแสดง/เพลง/รายไดข้องการแสดง   
Mini Concert (<500 pax) 10,000 บาท/รอบการแสดง   
      
DJ Concert/ Dance Parties     
Size F 10,001 sqm < 60,000  บาท/รอบการแสดง   
Size E 5,001 - 10,000 sqm 48,000  บาท/รอบการแสดง   
Size D 2,001 - 5,000 sqm 30,000  บาท/รอบการแสดง   
Size C 501 - 2,000 sqm 15,000  บาท/รอบการแสดง   
Size B 301 - 500 sqm 10,000  บาท/รอบการแสดง   
Size A < 300 sqm 5,000  บาท/รอบการแสดง   
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เทศกาลดนตรี DJ เพลง Dance (Festival)     

มีการเกบ็ค่าเขา้ชม 
2.1% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย (ขั้นต ่า 25,000 บาท/
รอบการแสดง) หรือ 20,000 บาท/รอบการแสดง/เพลง/วนั   

ไม่มีการเกบ็ค่าเขา้ชม 
3.6% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย (ขั้นต ่า 15,000 บาท/
รอบการแสดง)   

      
ละครเวที/ละครเพลง/ทอลค์โชว ์ 2% หรือ 10,000 บาท/รอบการแสดง/เพลง/รายไดข้องการแสดง   
ขบัร้องสดในงาน Event 10,000 บาท/วนั/เพลง   
โรงภาพยนต ์(เพลงประกอบภาพยนตร์) 50,000 บาท หรือ 1% /ปี/โรง/รายไดจ้ าหน่ายบตัรเขา้ชม   
โรงภาพยนต ์(เพลงแบลค็กราวด)์ 5,000 บาท/ปี/โรง   
สถานีวทิยุ     

ใชง้านเพลง 76-100% ของช่วงเวลาออกอากาศ 
5% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้ายขั้นต ่า 50,000 บาท/
เดือน/สถานี   

ใชง้านเพลง 51-75% ของช่วงเวลาออกอากาศ 
3% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้ายขั้นต ่า 25,000 บาท/
เดือน/สถานี   

ใชง้านเพลง 26-50% ของช่วงเวลาออกอากาศ 
4.5% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้ายขั้นต ่า 50,000 บาท/
เดือน/สถานี   

ใชง้านเพลง 1-25% ของช่วงเวลาออกอากาศ 
2% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้ายขั้นต ่า 20,000 บาท/
เดือน/สถานี   

สถานีโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ ( Digital TV )     

ช่องข่าว/กีฬา/เด็ก 
0.1% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้ายขั้นต ่า 100,000 บาท/ปี/
ช่อง   

ช่องรายการทัว่ไป/ภาพยนตร์/มิวสิควิดีโอ 
1% ของรายไดท้ั้งหมดก่อนหกัค่าใชจ่้าย (ขั้นต ่า 1,000,000 บาท)/
ปี/ช่อง   

      
 


