
 
 

อตัราการจัดเกบ็ค่าลิขสิทธิ�ของ  24  บริษัทจัดเกบ็ฯ  (Update 23 กรกฎาคม 2558) 
 

1. บริษทั รถไฟดนตรี (1995) จํากดั      
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 5,914 เพลง)  
 เลขที� 186  ซ.สมานมิตร ถ.รามคาํแหง4  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 

 ∗∗∗∗ อตัราการจัดเกบ็ค่าเผยแพร่งานลขิสิทธิ�เพลง 
 

ประเภทธุรกจิที9ใช้งานลขิสิทธิ� 
(ต่อหน่วย) 

อตัราการจัดเกบ็ 

ต่อเดือน 
(บาท) 

ชาํระขั8นตํ�า 
3 เดือน 

(ลด 3 %) 

ชาํระขั8นตํ�า 
6 เดือน 

(ลด 5 %) 

ชาํระขั8นตํ�า 
12 เดือน 

(ลด 10 %)  
1. ประเภทธุรกจิคาราโอเกะ ที9ใช้งานลขิสิทธิ�ดนตรีกรรม วซีีดี และคอมพวิเตอร์คาราโอเกะ (มีดีBไฟล์) 
- ตูห้ยอดเหรียญ(ต่อตู)้ 250 720 1,420 2,700 
- บูธหยอดเหรียญ(ต่อบูธ) 250 720 1,420 2,700 
- หอ้งคาราโอเกะ(ต่อหอ้ง) 350 1,010 1,990 3,780 

                                      เงื9อนไข กรณีผูป้ระกอบการมี 6 หอ้ง/จอ ขึ8นไป เรียกเก็บ 60 % ของจาํนวนห้อง/จอ ทั8งหมด 
- ภตัตาคาร / ร้านอาหาร ฯลฯ                400 
2. ประเภทธุรกจิที9ใช้งานลขิสิทธิ�ในการเผยแพร่คําร้อง/ทํานอง และ/หรือ มิวสิควดีีโอ โดยทั9วไปที9ไม่ใช่กจิการ 
    ประเภทคาราโอเกะ  
- ตูเ้พลง(Jukebox) 200 580 1,140 2,160 
- สถานประกอบการสายการบิน จดัเก็บ 350 บาท ต่อเที�ยว  

เงื9อนไข  คิดตามจาํนวนครั8 งที�เครื�องบินขึ8นลงต่อปี 
- สถานประกอบการโรงแรม จดัเก็บ 60 บาท ต่อห้องต่อปี  เงื9อนไข เรียกเก็บ 40 %  ของ

จาํนวนห้องทั8งหมด (ไม่รวมหอ้งคาราโอเกะ) 
- ภตัตาคาร/ร้านอาหาร ฯลฯ 2,500 บาท/ปี 
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2.  บริษทั จีเอม็เอม็ มวิสิค พบัลชิชิ9ง อนิเตอร์เนชั9นแนล จํากดั  
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 26,150 เพลง) 
 อาคาร จีเอม็เอม็ แกรมมี� เพลส เลขที� 50 ชั8น 19 ถ.สุขมุวทิ 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพฯ  
 10110 โทรศพัท ์ 0-2669-8091, 0-2669-8371 , 0-2669-9000   โทรสาร  0-2669-8374 
 

 1.  อตัราการจัดเกบ็ค่าเผยแพร่งานลขิสิทธิ�เพลงคาราโอเกะ 
     1.1  ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox)  
 

อตัราค่าจัดเกบ็ ราย 6 เดือน  ราย 12 เดือน 

600 บาท/เดือน 3,600 7,200 

 
1.2  ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox Room) 
 

อตัราค่าจัดเกบ็ ราย 6 เดือน  ราย 12 เดือน  

600 บาท/เดือน 3,600 7,200 
     

    1.3  ประเภทตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (Jukebox Package)* 
 

อตัราค่าจัดเกบ็ 
Package B 

ชําระแบบราย 3 เดือน 

600 บาท/เดือน 

เดือนที� 1-3 = 1,800 บาท/ตู ้

เดือนที� 4-6 = 1,710 บาท/ตู ้

เดือนที� 7-9 = 1,620 บาท/ตู ้

เดือนที� 10-12 = 1,440 บาท/ตู ้
 

    1.4  ประเภทบูทคาราโอเกะ (Booth Karaoke) 
 

อตัราค่าจัดเกบ็ ราย 6 เดือน  ราย 12 เดือน  

600 บาท/เดือน 3,600 บาท 7,200 บาท 
 

    
1.5  ประเภทร้านคาราโอเกะ (Control Room) แบบจดไม่ครบห้อง : ไม่มีส่วนลดจํานวนจอ 
 

อตัราค่าจัดเกบ็ ราย 6 เดือน  ราย 12 เดือน  

700 บาท/เดือน 4,200 8,400 
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1.6  ประเภทร้านคอมพวิเตอร์คาราโอเกะ (Midi File Karaoke) 
 

อตัราค่าจัดเกบ็ ราย 6 เดือน  ราย 12 เดือน  

600 บาท/เดือน 3,600 7,200 

                   หมายเหตุ :  
-  ค่าแรกเขา้ ประเภทร้านคาราโอเกะ Control Room 

 

   - ค่าแรกเขา้ ประเภทร้านคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ (Midi File Karaoke) ราคา 6,900.- 
 

  2. อตัราค่าเผยแพร่ลขิสิทธิ�เพลงออดิโอ (Audio) 
 

Size ค่าแรกเข้า (บาท) ของสมนาคุณ 

1 จอ   500.- แถมแผน่ VCD Karaoke จาํนวน 25 แผน่ 

2 – 5 จอ 1,500.- แถมแผน่ VCD Karaoke จาํนวน 75 แผน่ 

6 – 10 จอ 3,000.- แถมแผน่ VCD Karaoke จาํนวน 150 แผน่ 

11 จอขึ8นไป 4,000.- แถมแผน่ VCD Karaoke จาํนวน 200 แผน่ 

ประเภท เงื9อนไข อตัราค่าจัดเกบ็ 
ระยะ 
เวลา 

หมายเหตุ 

ธุรกจิโรงแรม  
(Hotel) 

เรียกเก็บ 40% ของ
จาํนวนห้องทั8งหมด 

 80 บาท /  หอ้ง  ต่อปี ไม่รวมส่วนของ  Karaoke, 
Pub, Bar, Coffee shop  และ
ร้านอาหาร 

ห้างสรรพสินค้า
และ ซูเปอร์มาร์เกต็ 
(Department 
Store and 
Supermarket) 

- พื8นที�ตั8งแต่ 1-5,000  
ตร.ม.แรก 
- พื8นที�ตั8งแต่ 5,001  
ตร.ม.ขึ8นไป 

- 25,000 บาท 
(เหมาจ่าย) 
- คิดเพิ�ม 2 บาท 
/ ตร.ม. 

ต่อปี ทุกชั8นทุกแผนก ยกเวน้แผนก
เครื�องใชไ้ฟฟ้า และร้านคา้ที� 
จดทะเบียนฯ คนละนิติบุคคล 

สายการบิน 
(Airline) 

นบัจากการ Take Off  ใน
แต่ละครั8 ง 

600 บาท  ต่อปี ดูจากตารางการบินในแต่ละปี 

ศูนย์จําหน่าย
เครื9องใช้ ไฟฟ้าและ 
เครื9องเสียง 
(Electronic Store) 

เรียกเก็บต่อสาขา 3,000 บาท 
 

ต่อปี – 
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 3.  อตัราค่าเผยแพร่ลขิสิทธิ�เพลงกจิการโทรทศัน์แบบตอบรับเป็นสมาชิก (Cable TV) *2 
 

         

 * 2 หมายเหตุ 
 • ราคาดงักล่าวเป็นราคาต่อจาํนวนสมาชิก 1 ราย / ช่องที�ออกอากาศ / เดือน 
 • อตัรานี8ยงัไม่รวมส่วนลด 
 •  การเผยแพร่ภาพ และ / หรือเสียงอนัมีลิขสิทธิj ดงักล่าวเป็นการอนุญาตใหเ้ผยแพร่เฉพาะสิ�งบนัทึกเสียง, 
 โสตทศันวสัดุ, ภาพมิวสิควดีิโอ, คาราโอเกะ และ / หรือ บนัทึกการแสดงสด อนัเป็นบทเพลง ที�สังกดั  
 จีเอม็เอม็ แกรมมี� เท่านั8น 
 
 
 

ประเภท เงื9อนไข อตัราค่าจัดเกบ็ 
ระยะ 
เวลา 

หมายเหตุ 

ตู้เพลงหยอดเหรียญ 
(Jukebox Audio) 

เรียกเก็บต่อตู ้ 600 บาท ต่อ
เดือน 

ใชอ้ตัราจดัเก็บฯและ ส่วนลด
เดียวกบัตูเ้พลงคาราโอเกะ 

ร้านอาหาร(ที9มีสาขา
และ / หรือไม่มีสาขา) 
(Fast Food / Food 
Court / Pub & 
Restaurant) 

- จาํนวนที�นั�ง 1- 250 
ที�นั�ง 
- จาํนวนที�นั�งเกินกวา่ 
250 ที�นั�ง ขึ8นไป 

- 12,500 บาท 
(เหมาจ่าย) 
- 16,500 บาท 
(เหมาจ่าย) 

ต่อปี / 
สาขา 

ร้านอาหารที�เปิดเพลงผา่น 
ตูเ้พลงหยอดเหรียญ จะคิด 
ในอตัราตูเ้พลงหยอดเหรียญ 
(รวมคํ�าทาํซํ8 า) 

ศูนย์การขายและ
บริการ  
(Sale & Service Center) 

เรียกเก็บตามจาํนวน
สาขา 

3,500 บาท / 
สาขา 

ต่อปี – 

การจัดนิทรรศการ / 
เทศกาล  
(Exhibitions & Events) 

- จดังานตั8งแต่ 1-15 
วนั 
- จดังานเกิน 15 วนั
ขึ8นไป 

- 3,000 บาท 
(เหมาจ่าย)  
- คิดเพิ�ม 200 
บาท / วนั 

 ต่อ
สถานที� 
  

 

สถานโบว์ลิ9ง 
(Bowling) 

เรียกเก็บต่อเลน(ราง) 740 บาท / เลน
(ราง) 

ต่อปี – 
 

รูปแบบ ปริมาณการใช้เพลง / ช่อง / วัน ราคา 

A ไม่นอ้ยกวา่ 12 ชั�วโมง 40 บาท 

B นอ้ยกวา่ 12 ชั�วโมง 30 บาท 



 

My doc /อัตรา 

- 5 -

ราคาปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท รับ Content จาก Harddisk 
 

Package A  
สมาชิกไม่เกนิ 300 ราย เดือนละ 2,400  บาท 

Package B  
สมาชิก 301 รายขึBนไป เดือนละ 3,000 บาท 

-  ซื8อ 9 เดือน แถม 3 เดือน ราคา 21,600 บาท -  ซื8อ 9 เดือน แถม 3 เดือน ราคา 27,000 บาท 
 

4. อตัราค่าลขิสิทธิ�การทาํซํBาเพลง (Hard Disk) 
    4.1 ฮาร์ดดิสก์ คาราโอเกะ (Hard Disk Karaoke)  

      1.) ประเภท  Juke Box Room   
       แบบที9 1 สําหรับลูกค้าที9จดสัญญาใหม่  

 

                      2.) ประเภท  Booth Karaoke 
 

ราคาลขิสิทธิ� 
ราย 

6 เดือน 12 เดือน 

ค่าลิขสิทธิj การทาํซํ8 าเพลง 5,100 บาท 9,000 บาท 
 

      3.)  ประเภท  Control Room  
 

 4.2 ฮาร์ดดิสก์ ออดิโอ (Hard Disk Audio) *3 

    

       *3 หมายเหตุ    • เศษที�เป็นวนัใหคิ้ดเป็น 1 เดือน 
         • อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมค่าเผยแพร่ฯ ซึ� งคิดตามประเภทของสถานประกอบการ 
 
 

ค่าลขิสิทธิ�ที9จัดเกบ็ 6 เดือน ส่วนลด 12 เดือน 

ค่าลขิสิทธิ�การทาํซํBาเพลง 3,200 บาท ไม่มี 6,000 บาท 

จํานวนจอ
(เหมา) 

ราคาลขิสิทธิ� (บาท) 

หมายเหตุ 
6 เดือน 12 เดือน 

ราคา 
ปกติ 

เพลงด่วน 
ก่อนใคร 

รวม 
ราคา 
ปกติ 

เพลงด่วน 
ก่อนใคร 

รวม 

1 จอ 3,000 300 3,300 6,000 500 6,500 
ยงัไม่รวมค่าลิขสิทธิj  
การเผยแพร่ฯ จอละ 

700 บาท/เดือน 

รายละเอยีดค่าลขิสิทธิ� 
ราคาลขิสิทธิ� (บาท) 

1  เดือน* 1 ปี 

ค่าทาํซํBา เครื9องละ 400 4,500 
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  4.3 ฮาร์ดดิสก์ มีดีBไฟล์คาราโอเกะ  (Hard Disk Midi File Karaoke)*4 

รายละเอยีดค่าลขิสิทธิ� 
ราคาลขิสิทธิ� (บาท) 

6 เดือน 12 เดือน 

ค่าทาํซํBา เครื9องละ 2,400 4,800 

      *4  หมายเหตุ    • อตัราดงักล่าวยงัไม่รวมค่าเผยแพร่ฯ  
 

 5. อตัราค่าเผยแพร่ลขิสิทธิ�เพลงวทิยุกระจายเสียง (Radio)*5 

 

        
       การจดัเก็บจะจดัเก็บจากรายการวทิยจุากรายไดร้วมค่าโฆษณาก่อนหกัค่าใชจ่้ายทั8งปี 
       *5 หมายเหตุ มีส่วนลด 
 

 6.  ธุรกจิสื9อสิ9งพมิพ์ (หนังสือเพลง และ/หรือ สื9อสิ9งพมิพ์)   
 

              จดัเก็บในอตัราเพลงละ 150 บาท ต่อปก (ชื�อหนงัสือ) ต่อการจดัพิมพห์นึ�งครั8 ง 
 7. เพลงด่วนก่อนใคร (Control Room) 
 

จํานวน (ห้อง) ราย 6 เดือน ราย 12 เดือน 

1 หอ้ง 300 500 
 

 8. เพลงด่วนก่อนใคร (Booth Karaoke/Juke Box Room) 
 

จํานวน (ห้อง) ราย 6 เดือน ราย 12 เดือน 

1 - 10 หอ้ง 800 1,500 

11 - 20 หอ้ง 1,500 2,500 

21 หอ้ง ขึ8นไป 2,000 3,500 
 

 9.  ลขิสิทธิ� นักแสดงและวงดนตรี (ไม่มีการจําหน่ายบัตร) งานรับจ้าง/งานแสดง/งานเลีBยงทั9วไป  

ประเภท ราย 6 เดือน ราย 12 เดือน 

1. วงอิเลคโทน (อุปกรณ์ 2 ชิ8น) 6,000 บาท 12,000 บาท 
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ประเภท ราย 6 เดือน ราย 12 เดือน ลด 10%  

2. วงดนตรี ขนาดปกติ 15,000 บาท 27,000 บาท 
 

     หมายเหตุ : วงดนตรีขนาดปกติ ค่าจา้งไม่เกิน 100,000 บาท/ครั8 ง 
 

 10. ลขิสิทธิ� ผู้จัดงานแสดง 
       0.5 % จากรายไดก้ารแสดง ต่อเพลง ต่อรอบ หรืออตัราขั8นตํ�า 20,000 บาท ต่อเพลง ต่อรอบ 
 

 11. ลขิสิทธิ�การเผยแพร่ทางรายการโทรทศัน์ 
 

ประเภท ต่อเพลง ต่อครัBง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ9ม)  

รายการประกวดร้องเพลง / แสดงดนตรี ขั8นตํ�า 20,000  

รายการละคร 10,000 

รายการเกมส์โชว ์/ วาไรตี8  10,000 

รายการทั�วไป 10,000 

 
 12. ราคาผลติภัณฑ์ Karaoke *6  
 1. GMM Grammy Midi Karaoke ชุด Start up 5,000 เพลง (ใชก้บัคอมพิวเตอร์) ชุดละ 6,900 บาท  
 2. VCD Karaoke (Commercial Use) สาหรับผูป้ระกอบธุรกิจ (เฉพาะปี 2545-2546) แผน่ละ 25 บาท  
 *6 หมายเหตุ หาซื8อไดที้�เจา้หนา้ที�ขาย และตวัแทนจาหน่ายของ Grammy ทั�วประเทศ  
 3. VCD Karaoke ที�มีเครื�องหมาย ราคาปกแผน่ละ 155 บาท เป็นตน้ไป  
 สอบถามรายละเอียด ไดที้�  
 CALL CENTER : 0-2669-8383-5 (จนัทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.) www.gmm-mpi.com หรือตวัแทนของ  
 บริษทัทั�วประเทศ  
 บริษทั จี พาเทนท ์จากดั : 0-2669-9000 ต่อ 8300 , 8309  
 กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา : 0-2547-4621-5, สายด่วน 1368 www.ipthailand.org  
 หมายเหตุ : ค่าลิขสิทธิj มีส่วนลดจากราคาปกติ ส่วนลดการชาระเงินจ่ายก่อนหมดสัญญาล่วงหนา้ 1 เดือน  
 ค่าเผยแพร่ -ราย 6 เดือน ลด 2 % ,ราย 12 เดือน ลด 5% ,ราย 24 เดือน ลด 7% 
 
 
 
 
 
 



 

My doc /อัตรา 

- 8 -

3.  บริษทั จัดเกบ็ลขิสิทธิ�ไทย จํากดั   
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 17,128  เพลง)   
 เลขที� 203/34-36  ซ.ลาดพร้าว 15  ถ.ลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900   
 โทรศพัท ์ 0-2938-8000  โทรสาร  0-2938-8402 , 0-2938-8855 
  

∗∗∗∗ อตัราการจดัเกบ็ค่าเผยแพร่งานลขิสิทธิ�เพลง  
 

ประเภทการใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

อตัราการจดัเกบ็  (ราคาต่อหน่วย) 

3 เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน 

ราคาปกต ิ
ราคา

ส่วนลด 
ราคาปกต ิ

ราคา
ส่วนลด 

ราคาปกต ิ ราคา
ส่วนลด 

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

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

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

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

ห้องโถงวซีีด ี   4,400 3,400 7,300 6,280 13,000 11,640 

ห้องโถงคาราโอเกะ    4,400 3,400 7,300 6,280 13,000 11,640 

 
 

ประเภทการใช้งานไม่รวมถึงงานคาราโอเกะ 
ร้านอาหาร, สวนอาหาร, ภตัตาคาร, ศูนยอ์าหาร, ผบั , จดัเก็บ ราคาปกติ   20,000 บาท/ปี 
 Pub & Restaurant ,นวด&สปา, เลาจน์, โบวลิ์�ง, ศูนยอ์อกกาํลงักาย
ฯลฯ 

 
จดัเก็บ ราคาส่วนลด 

  
      10,000 บาท/ปี 

ที�มีการแสดงสดหรือใชง้านดนตรีกรรมในรูปแบบต่างๆ       
รวมถึงงานดนตรีกรรมผา่นสิ�งบนัทึกเสียง (ไม่รวมถึงคาราโอเกะ)         
สวนสนุก และสวนสตัว ์ จดัเก็บ  ราคาปกติ        100,000 บาท/ปี 
 (ไม่รวมถึงคาราโอเกะ) จดัเก็บ ราคาส่วนลด           50,000      บาท/ปี 
สถานประกอบการสายการบิน จดัเก็บ            450 บาท/เที�ยว 
 เงื�อนไข  วธีิคิด ตามจาํนวน ครั8 งที�เครื�องบินขึ8นลงต่อปี 
หอ้งพกัในสถานประกอบการโรงแรม (งานสิ�งบนัทึกเสียง) จดัเก็บ             60             บาท/หอ้ง/ปี 

หอ้งจดัเลี8ยง ในสถานประกอบกิจการโรงแรม 
เงื�อนไข เรียกเก็บ 40% ของจาํนวนหอ้งทั8งหมด (ไม่รวมคาราโอเกะ) 
หอ้งละ                                             12,900        บาท/ หอ้ง/ปี     
                                                                                      

วทิยกุระจายเสียง 
จดัเก็บจากรายการวทิยใุนอตัรา 7.5 % จากรายไดร้วมค่า
โฆษณาก่อนหกัค่าใชจ่้ายทั8งปี 

สถานที�จาํหน่ายเครื�องใชไ้ฟฟ้า จดัเก็บ ราคาปกติ   10,000 บาท/สาขา 
สถานที�จาํหน่ายเครื�องคอมพิวเตอร์ จดัเก็บ ราคาส่วนลด            5,000            บาท/สาขา 

เงื�อนไข  เรียกเก็บต่อสาขา 
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การจดันิทรรศการ , การจดัเทศกาล , การจดัมหกรรมต่าง ๆ  
จดัเก็บ   10,000            บาท/ครั8 ง/งาน 
 

มินิมาร์ท ร้านสะดวกซื8อ ตลาดสด หา้งสรรพสินคา้ที�มีการเผยแพร่ 
ผา่นเสียงตามสาย โดยใชง้านดนตรีกรรมผา่นสิ�งบนัทึกเสียง  
(ไม่รวมถึงคาราโอเกะ) 

พื8นที�ขนาดไม่เกิน 120 ตรม.                   จดัเก็บ  
5,000 บาท/ปี 
พื8นที�ขนาดตั8งแต่ 121 ไม่เกิน 1,500 ตรม.         จดัเก็บ 
15,000 บาท/ปี 
พื8นที�ขนาดตั8งแต ่1,501 ไม่เกิน 2,500 ตรม.      จดัเก็บ 
40,000 บาท/ปี 
พื8นที�ขนาดตั8งแต ่2,501  ตรม. ขึ8นไป      จดัเก็บ 
50,000 บาท/ปี 

การแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ เช่น คอนเสิร์ตที�มีการจาํหน่ายบตัรเขา้ชม  
โดยไม่อนุญาตใหมี้การบนัทึกภาพและ/หรือเสียงเพื�อทาํซํ8 าดดัแปลง 
ขาย จ่ายแจก ในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของ
ลิขสิทธิj  หรือการกระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อหากาํไร 

จดัเก็บ    50,000      บาท / เพลง / รอบ 
 
 
 

การประกวดร้องเพลงต่างๆ โดยไม่อนุญาตใหมี้การบนัทึกภาพและ/ 
หรือเสียง เพื�อทาํซํ8 าดดัแปลง ขาย จ่ายแจก ในลกัษณะที�อาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของลิขสิทธิj  หรือกระทาํการอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อหากาํไร 

 
จดัเก็บ    5,000  บาท / เพลง  
      
    
  

การใชง้านดนตรีกรรมเพื�อประกอบ ละครเวที 
 
 
การใชง้านดนตรีกรรมเพื�อประกอบ ละคร 

จดัเก็บ           ราคาปกติ       30,000             บาท / เพลง 
จดัเก็บ       ราคาส่วนลด           20,000             บาท/เพลง 
 
จดัเก็บ           ราคาปกติ               40,000              บาท/เพลง 
จดัเก็บ           ราคาส่วนลด          30,000              บาท/เพลง 

การใชง้านดนตรีกรรมเพื�อประกอบภาพยนตร์ จดัเก็บ    50,000 บาท/เพลง 
การใชง้านดนตรีกรรมเพื�อประกอบโฆษณา 
1. เผยแพร่ผา่นสื�อโทรทศัน ์
2. เผยแพร่ผา่นสื�อวทิย ุ
3. เผยแพร่ผา่นสื�ออินเตอร์เน็ต , รถไฟฟ้า , รถปรับอากาศ , สื�อ
กลางแจง้ และสื�ออื�น ๆ 

 
จดัเก็บ  150,000            บาท /เพลง/ ปี 
จดัเก็บ  100,000              บาท /เพลง/ ปี 
จดัเก็บ   50,000               บาท/สื�อ/เพลง/ ปี 

สถานีโทรทศัน ์ระบบดิจิตอล, ระบบอนาลอ็ก 
หมายเหตุ  ไม่รวมถึงการนาํไปเพื�อประกอบละคร, เพื�อประกอบ
โฆษณาสินคา้และบริการ, เพื�อประกอบการแสดงคอนเสิร์ต, เพื�อ
นาํไปรีรันในช่องรายการอื�น และเพื�อบนัทึกรายการลงในสิ�ง
บนัทึกเสียง หรือโสตทศันวสัดุ 
เพลงประกอบรายการ 

1. ประเภทวาไรตี8 
2. ประเภททอลค์โชว ์
3. ประเภทเกมโชว ์
4. ประเภทซิทคอม 

จดัเก็บ ราคาปกติ  5,000,000             บาท/ช่อง/ปี 
จดัเก็บ ราคาส่วนลด 3,500,000             บาท/ช่อง/ปี 
 
 
 
ประเภท 1-4 
จดัเก็บ ราคาปกติ  40,000                 บาท/เพลง 
จดัเก็บ ราคาส่วนลด 30,000  บาท/เพลง 
 
ประเภท 5 ราคา  2,500,000 บาท/ปี 
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5. ประเภทรายการเพลง / MV 
6. ประเภทประกวดร้องเพลง 
7. ประเภทแข่งขนัเตน้รํา 
8. ประเภทสารคดี 
9. ประเภทตลก 

ประเภท 6-9 
จดัเก็บ ราคาปกติ  40,000                   บาท/ช่อง/ปี 
จดัเก็บ ราคาส่วนลด 30,000                   บาท/ช่อง/ปี 
 

สถานีโทรทศัน์ ระบบดาวเทียม และระบบเคเบิ8ลทีว ี
1. ช่องเพลง 24 ชั�วโมง 

 
 

2. ช่องวาไรตี8  ที�มีการจดัรายการเพลงเกิน 60% ต่อวนั 
 
 

3. รายการเพลง 1-2 ชั�วโมง / วนั 

 
จดัเก็บราคาปกติ  1,500,000 บาท/6 เดือน , 3,000,000 บาท/ปี 
           ราคาส่วนลด 900,000 บาท/6เดือน , 1,800,000 บาท/ปี 
 
จดัเก็บ ราคาปกติ 720,000 บาท/6 เดือน , 1,440,000 บาท/ปี 
           ราคาส่วนลด 540,000 บาท/6เดือน , 1,080,000 บาท/ปี 
 
จดัเก็บ ราคาปกติ  120,000 บาท/6 เดือน , 240,000 บาท/ปี 
            ราคาส่วนลด 100,000 บาท/6เดือน , 200,000 บาท/ปี 
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4.  บริษทั ซี.เอม็.ซี.เอน็เทอร์เทนเม้นท์ จํากดั   
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 600  เพลง)   

เลขที� 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 
-  เจา้ของลิขสิทธิj ที�จดัเก็บค่าตอบแทนการใหสิ้ทธิใน 

  การเผยแพร่งานลิขสิทธิj เพลงเพื�อการคา้ดว้ยตนเอง 
-  ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหจ้ดัเก็บค่าตอบแทนการใหสิ้ทธิ 

   ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิj เพลงเพื�อการคา้ 
2. ประเภทของการใชง้าน (ต่อเครื�อง / จอ / ครั8 ง / เดือน / ปี) 

- คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ      450 / เดือน 
- วซีีดีคาราโอเกะ (Control Room)     450 / เดือน 
- ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ     190 / เดือน 
- ซีแควนเซอร์       450 / เดือน 
- นกัดนตรีแสดงสด      3,000 / ปี 
- การใชก้บัเครื�องเล่นอื�นๆ (เช่น เทป / ซีดี)    2,000 / ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

My doc /อัตรา 

- 12 -

5. บริษทั สยามมวิสิคเพลง จํากดั  

 งานดนตรีกรรมและงานสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 333 เพลง) 
 เลขที� 615/39 หมู่ที� 9 ตาํบลนครสวรรคต์ก อาํเภอเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์60000 

 โทรศพัท ์056-226762 โทรสาร 056-226762 อีเมลล ์: Saimmusic2557@gmail.com 
 

1. อตัราการจดัเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธิj เพลงคาราโอเกะ (Karaoke) 
 

ประเภทธุรกิจที�ใชง้านลิขสิทธิj  
(ต่อหน่วย) 

อตัราการจดัเก็บค่าลิขสิทธิj  
ต่อเดือน 
(บาท) 

3 เดือน 6 เดือน  
(ลด 5%) 

12 เดือน  
(ลด 10%) 

หมายเหตุ 

ตูห้ยอดเหรียญคาราโอแกะ / ตู ้ 250 750 1425 2700  
บูธหยอดเหรียญ / บูธ 250 750 1425 2700  
คอมพิวเตอร์ระบบ Midi / เครื�อง 450 1350 2565 4860 

ชาํระขั8น
ตํ�า 3 
เดือน 

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

 
2. ประเภทงานธุรกิจที�ใชง้านลิขสิทธิj ในการเผยแพร่คาํร้อง/ทาํนอง และ/หรือ มิวสิควดีีโอ โดยทั�วไปที�ไม่ใช่

กิจการคาราโอเกะ 
 

ประเภทธุรกิจที�ใชง้านลิขสิทธิj  
(ต่อหน่วย) 

อตัราการจดัเก็บค่าลิขสิทธิj  
ต่อเดือน  3 เดือน 6 เดือน  

 
12 เดือน  หมายเหตุ 

ตูเ้พลง (Jukebox) 150 - - 1500 
ชาํระขั8น
ตํ�า 1 ปี 

ภตัราคาร / ร้านอาหาร 150 - - 1500 
นกัดนตรี แสดงสด 150 - - 1500 
การใชก้บัเครื�องเล่นอื�นๆ เช่น เทป ซีดี MP3 150 - - 1500 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

My doc /อัตรา 

- 13 -

6. บริษทั สหพนัธ์ลขิสิทธิ�เพลงไทย จํากดั 
 งานดนตรีกรรมและงานสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 625 เพลง) 
 เลขที� 80/11 หมู่ที� 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 
 เบอร์โทรศพัท ์ 0-2732-5325 , 08-1539-1072 , 08-6034-3818 โทรสาร 0-2732-5325 
 

 1.อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื�อการคา้ 
 

ประเภทการใชง้าน 
อตัรา  
ราย 

 1 เดือน 

อตัรา 
เหมาจ่าย 

ราย 3 เดือน 

อตัรา  
เหมาจ่าย 

ราย 6 เดือน 

อตัรา 
เหมาจ่าย 

ราย 12 เดือน 
ตูห้ยอดเหรียญ/ต่อเครื�อง/จอ 300 855 1,620 3,060 
คอนโทรลรูม /ต่อห้อง/ต่อจอ  - 855 1,620 3,060 
อื�นๆ  - 855 1,620 3,060 

 

2.อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิทาํซํ8 าฯเพื�อการคา้(ลงในฮาร์ดดิสก ์หรือ สิ�งบนัทึกอื�นๆ)  
ประเภทการใชง้าน อตัรา ราย 6 เดือน เหมาจ่ายราย 12 เดือน 

คอมพิวเตอร์/มิดี8ไฟล/์วซีีดีลงฮาร์ดดิสก/์ต่อ
เครื�อง 

1,800 3,240 

คอมพิวเตอร์/ออดิโอ/ต่อเครื�อง 1,500 2,700 
สิ�งบนัทึกอื�นๆ/ออดิโอ/ต่อหน่วย 1,500 2,700 

 

ขั8นตอนการขออนุญาตใชสิ้ทธิและชาํระค่าตอบแทนฯ 
- ใหผู้ป้ระกอบการที�ประสงคจ์ะใชง้านลิขสิทธิj เพลงภายใตก้ารจดัเก็บค่าตอบแทนฯของบริษทัฯ ติดต่อขออนุญาต และ
ชาํระค่าตอบแทนฯไดโ้ดยตรงที� สาํนกังาน บริษทั สหพนัธ์ลิขสิทธิj เพลงไทย จาํกดั เลขที� 80/11 หมู่ที� 1 แขวงคลองกุ่ม 
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศพัท ์ 0-2732-5325  , 08-1539-1072 , 08-6034-3818   โทรสาร   0-2732-5325 
- แจง้ชื�อ ที�อยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของผูป้ระกอบการที� จะขออนุญาตใชลิ้ขสิทธิj  เพลงภายใตก้ารประกาศจดัเก็บ
ค่าตอบแทนของทางบริษทัฯ 
- ชาํระค่าตอบแทนฯ ตามอตัราที�บริษทักาํหนด โดยชาํระไดโ้ดยตรงที�สาํนกังานบริษทั หรือการชาํระโดยวธีิการ ส่งธ
นานติั หรือตั~วแลกเงิน ผา่นทางไปรษณีย(์โดยสั�งจ่าย ในชื�อบริษทั สหพนัธ์ลิขสิทธิj เพลงไทย จาํกดั) 
หรือชาํระโดย วธีิการส่งผา่นบญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเทสโกโ้ลตสัลาํลูกกาคลอง 2 บญัชีออมทรัพย ์ชื�อบญัชี
นายอคัรวชิ  วงศสุ์วรรณ   หมายเลขบญัชี 401 7 66362 3 หรือ บญัชีธนาคารไทยพาณิชยส์าขาร่มเกลา้ บญัชีออมทรัพย ์
ชื�อบญัชี นายไสว  เงินสยาม หมายเลขบญัชี 184 2 19783 1 
- หรือ ขออนุญาตและชาํระค่าตอบแทนฯผา่นตวัแทนบริษทั ที�บริษทัไดแ้ต่งตั8งไวใ้นพื8นที�ต่างๆ ใหผู้ป้ระกอบการโทร
สอบถามชื�อตวัแทน ไดที้� เบอร์โทรศพัท ์ 0-2732-5325  , 08-15391072 , 08-6034-3818 
- เมื�อผูป้ระกอบการที�จะใชง้านลิขสิทธิj เพลงเพื�อการคา้ ไดด้าํเนินการตามขั8นตอนขา้งตน้แลว้ บริษทัฯจึงจะออก
เครื�องหมายแสดงการไดรั้บอนุญาตฯ(สติ�กเกอร์เครื�องหมายตามที�บริษทัฯกาํหนด)และหรือเอกสารอื�นๆ 
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7. บริษทั สไมล์ มวิสิค ไลเซนซิ9ง จํากดั  
 งานดนตรีกรรมและงานสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 3,822 เพลง) 

 เลขที� 292 อาคารเลนโซ่  เฮา้ส์ 1 ชั8น 2 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  
 กรุงเทพมหานคร  10240 โทรศพัท ์ 02-704-4051  แฟ็กซ์  02-704-4051   สายด่วน  081-072-8881  
 

Plan A Karaoke ประเภทคาราโอเกะ 
 

อตัราค่าลขิสิทธิ�เผยแพร่ต่อสาธารณชนประเภทคาราโอเกะ 
 

      อตัราค่าการจดัเก็บลิขสิทธิj  

ประเภทธุรกิจที�ใชง้านลิขสิทธิj  ต่อเดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

  บาท บาท บาท บาท 

ตูเ้พลง (JUKE BOX) 290 870 1,740 3,480 

ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ 290 870 1,740 3,480 

บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ 350 1,050 2,100 3,948 

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

อตัราค่าลขิสิทธิ�ทาํซํBา/ดัดแปลงประเภทคาราโอเกะ  
 

    อตัราค่าการจดัเก็บลิขสิทธิj  

ประเภทการใชง้าน ต่อเดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

  บาท บาท บาท บาท 

มีดี8ฟาย (MIDI FILES) ผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ  300 900 1,800 3,600 

ฮาร์ดดิสกต่์อเครื�อง/ระบบ (1-10 หอ้ง)  350 1,050 2,100 4,200 
 

อตัราค่าลขิสิทธิ�เผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมค่าลิขสิทธิ�ทาํซํBา/ดัดแปลง ประเภทคาราโอเกะ  ในระบบฮาร์ดิสถ์  
 

    อตัราค่าการจดัเก็บลิขสิทธิj  

ประเภทธุรกิจที�ใชง้านลิขสิทธิj  ต่อเดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

       บาท บาท บาท บาท 

ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ 640 1,920 3,840 7,680 

บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ 650 2,100 3,900 7,800 

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

หอ้งโถง หรือ หอ้งวไีอพี ฮาร์ดดิสก ์ (HDD CONTROL ROOM & V.I.P.) 840 2,520 5,040 10,080 
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หมายเหตุ การขออนุญาตใชสิ้ทธิj เผยแพร่ต่อสาธารณชนประเภทคาราโอเกะ (Karaoke) 
ผูป้ระกอบการตอ้งชาํระทั8งส่วนลิขสิทธิj เผยแพร่ต่อสาธารณชน และส่วนลิขสิทธิj ทาํซํ8 า/ดดัแปลงใหค้รบถว้น
ถูกตอ้ง ผูป้ระกอบการสามารถชาํระเงินผา่น ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาถนนศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา 
บญัชีออมทรัพย ์เลขที� 307-1-35878-4 ชื�อบญัชี " บริษทั สไมล ์มิวสิค ไลเซนซิ�ง จาํกดั "   
บญัชีกระแสรายวนั เลขที� 307-0-011231  ชื�อบญัชี " บริษทั สไมล ์มิวสิค ไลเซนซิ�ง จาํกดั "   
สอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมไดที้�  " บริษทั สไมล ์มิวสิค ไลเซนซิ�ง จาํกดั "   
เลขที� 292 อาคารเลนโซ่ เฮา้ส์ 1 ชั8น 2  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท ์02-704-4051 แฟ็กซ์ 02-704-4051  สายด่วน 081-072-8881 
 

Plan B Audio ประเภทออดิโอ ใช้งานผ่านสิ9งบันทกึเสียง หรือกบัเครื9องเล่นอื9นๆ  
(CD/Mp3/Mp4/Network System) 
 

อตัราค่าลิขสิทธิ�เผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมค่าลิขสิทธิ�ทําซํBา/ดัดแปลง  ประเภทออดิโอ ในระบบฮาร์ดิสถ์  
 
 

    อตัราค่าการจดัเก็บลิขสิทธิj  

ประเภทธุรกิจที�ใชง้านลิขสิทธิj  
    ค่าลิขสิทธิj เผยแพร่ ค่าลิขสิทธิj

ทาํซํ8 า 

  6 เดือน 12 เดือน 12 เดือน 

  บาท บาท บาท 

นกัดนตรีแสดงสด (Live Show) 2,000 4,000 2,600 

การใชก้บัเครื�องเล่นอื�น ๆ (เช่น เทป/ซีดี) (Tape/CD/Mp3/Mp4/Network Systemฯ)  2,000 4,000 2,600 

เคเบิ8ลทีวี (Cable TV) (ต่อสถานี) 2,500 5,000 2,600 

สถานประกอบการสายการบิน (Airline) (1-100 เที�ยว ต่อสายการบิน) 7,500 15,000 2,600 

โรงแรม / โรงพยาบาล (Hotel / Hospital) (ต่อสาขา) 2,500 5,000 2,600 
หา้งสรรพสินคา้ / ศูนยก์ารคา้ / ซุปเปอร์มาเก็ต (Community Mall / 
Supermarket) (ต่อสาขา) 2,500 5,000 2,600 

โรงภาพยนต ์(Cineplex) (ต่อสาขา) 2,500 5,000 2,000 

บาร์ / ผบั / เลา้จน์ / ดิสโกเ้ธค (Bar / Pub / Lounge / Discotheque) (ต่อสาขา) 2,500 5,000 2,000 

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

ศูนยสุ์ขภาพ / สปา (Fitness Center / Spa) (ต่อสาขา) 2,000 4,000 2,600 

สนามไดร์ฟกอลฟ์ / สนามแข่งรถ / สระวา่ยนํ8า / ร้านเสริมสวย  2,000 4,000 2,600 

โบวลิ์�ง / สนุกเกอร์ / ลานสเก็ต (Bowling / Snooker / Skate) 2,000 4,000 2,600 

มินิมาร์ท / ร้านสะดวกซื8อ / ร้านกาแฟ (Mini Mart / Coffee Shop) (ต่อสาขา) 2,000 4,000 2,600 

ธนาคาร (Bank) / ปั�มนํ8ามนั (Gas Station) (ต่อสาขา) 2,000 4,000 2,600 
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สื�อมอนิเตอร์ (TV Wall) (ต่อจอ) 2,500 5,000 2,600 

งานนิทรรศการ / งานแสดงสินคา้ / แสดงแฟชั�น (Event) (ต่อสาขา) 2,500 5,000 2,600 

ศูนยป์ระชุม (Convention Center) (ต่อหอ้ง) 2,500 5,000 2,600 

ศูนยจ์าํหน่ายเครื�องใชไ้ฟฟ้า / เครื�องคอมพิวเตอร์ (Electronic Store / Computer Shop) 2,000 4,000 2,600 

วทิยกุระจายเสียง (Radio Broadcast) (ต่อสถานี) 1,200 2,400 2,600 

โทรศพัท ์(Music On Hold) (ต่อตูส้าขา) 2,500 5,000 2,600 
 
 

หมายเหตุ การขออนุญาตใชสิ้ทธิj เผยแพร่ต่อสาธารณชนประเภทออดิโอ (audio) 
ผูป้ระกอบการตอ้งชาํระทั8งส่วนลิขสิทธิj เผยแพร่ต่อสาธารณชน และส่วนลิขสิทธิj ทาํซํ8 า/ดดัแปลงใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
ผูป้ระกอบการสามารถชาํระเงินผา่น ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาถนนศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา 
บญัชีออมทรัพย ์เลขที� 307-1-35878-4  ชื�อบญัชี " บริษทั สไมล ์มิวสิค ไลเซนซิ�ง จาํกดั " 
บญัชีกระแสรายวนั เลขที� 307-0-011231  ชื�อบญัชี " บริษทั สไมล ์มิวสิค ไลเซนซิ�ง จาํกดั "   
สอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมไดที้�  " บริษทั สไมล ์มิวสิค ไลเซนซิ�ง จาํกดั "   
เลขที� 292 อาคารเลนโซ่ เฮา้ส์ 1 ชั8น 2  ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท ์02-704-4051 แฟ็กซ์ 02-704-4051  สายด่วน 081-072-8881 
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8. บริษทั เสียงสยามแผ่นเสียง - เทป จํากดั 
 งานดนตรีกรรมและงานสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 6,095 เพลง) 
 เลขที� 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. อตัราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิj เพลงคาราโอเกะ(Karaoke) 
 

ประเภทธุรกจิ 

อตัราจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ� 

อตัรา 
กกร. 

อตัรา
จดัเก็บ
บาท 

3 
เดือ
น 

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. อตัราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิj เพลงออดิโอ (ที�ไม่ใช่กิจการคาราโอเกะ) 
 

ประเภทธุรกจิ 

อตัราจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ� 

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%ของจาํนวน

หอ้งทั8งหมด 
สายการบิน(Airline)  คิดตามจาํนวนครั8 งที�ขึ8นลง 

 

3. อตัราจดัเก็บค่าลิขสิทธิj ทาํซํ8 า VCD ลงใน HARD DISK KARAOKE ใหซื้8อเผยแพร่ดว้ย 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี 
 

ประเภท จํานวน ราคา หมายเหตุ 
ตูห้ยดเหรียญ จาํนวน 1 ตู ้ 3000 บาท/ตู/้ปี  

HARD DISK/เครื�อง 1 เครื�อง / 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 หอ้งขึ8นไป 8000 บาท/ปี  
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4. อตัราจดัเก็บค่าลิขสิทธิj ทาํซํ8 างานดนตรีกรรมรูปแบบมีดี8ฟาย ใหซื้8อเผยแพร่ดว้ย 3 เดือน 6 เดือน หรือ1 ปี 
 

ประเภท เงื�อนไข 3 เดือน 6 เดือน ต่อไป 
1. มีดี8ฟาย ผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ  

 
เรียกเก็บต่อ

เครื�อง 

 
 

750 บาท 

 
 

1,425 บาท 

 
 

2,600 บาท 
ต่อปี/ต่อ
เครื�อง 

2. มีดี8ฟาย ผา่นระบบซีเควน้เซอร์ 
3. มีดี8ฟาย ผา่นระบบโปรแกรมมีดี8  เพลยเ์ยอร์ และคียร์
บอร์ดที�ใชร้ะบบมีดี8  
4. มีดี8ฟาย ผา่นระบบคอมโพสเซอร์ 
5. ระบบ MIDI DISK (MD) 

 
(1) ชาํระผา่นบญัชีธนาคาร ชื�อบญัชี บริษทั เสียงสยามแผน่เสียง-เทป จาํกดั  
      ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) สาขาสามยอด บญัชีสะสมทรัพย ์เลขที�บญัชี 150-0-67069-8 
(2) ติดต่อขอชาํระค่าลิขสิทธิj โดยตรงที� บริษทั เสียงสยามแผน่เสียง-เทป จาํกดั เลขที� 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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9. บริษทั ลขิสิทธิ�เพลง จํากดั  
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 9,394 เพลง) 

เลขที� 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 

 

 อตัราจดัเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธิj เพลง และ ค่าลิขสิทธิj การทาํซํ8 าเพลง  
               

1.อตัราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิj เพลงคาราโอเกะ (Karaoke) 
 

    

ประเภทธุรกิจ อตัรา กกร. 

อตัราจดัเก็บค่าลิขสิทธิj  
หมาย
เหตุ 

อตัราค่า
จดัเก็บ 3 เดือน 

6 เดือน 12 เดือน 

บาท ลด 5% ลด 10% 
ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ (ตู)้ 490 - 1,050 1,995 3,780   
หอ้งคาราโอเกะ (Control 
Room) 

600 - 1,800 3,420 6,480 
7 หอ้ง 

ลด 40% 
ภตัตาคาร (Restaurant) 5,000 5,000 / ปี   
       

2.อตัราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิj เพลงคาราโอเกะ (Karaoke) ประเภทตูห้ยอดเหรียญ +  อตัราค่าลิขสิทธิj ทาํซํ8 า VCD 
 

ประเภทธุรกิจ 
อตัรา กกร. 

อตัราจดัเก็บค่าลิขสิทธิj  
หมาย
เหตุ 

อตัราค่า
จดัเก็บ 3 เดือน 

6 เดือน 12 เดือน 

  บาท ลด 5% ลด 10%   
ตูค้าราโอเกะ + ทาํซํ8 า VCD 490 - 1,500 2,850 5,400   
       

3.อตัราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิj เพลง Audio (ที�ไม่ใช่กิจการคาราโอเกะ) 
 

   

ประเภทธุรกิจ อตัรา กกร. 

อตัราจดัเก็บค่าลิขสิทธิj  
หมาย
เหตุ 

อตัราค่า
จดัเก็บ 3 เดือน 

6 เดือน 12 เดือน 

บาท ลด 5% ลด 10%   
ตูเ้พลง (Jukebox) 450 - 600 1,140 2,160   
ภตัตาคาร / ร้านอาหาร ฯลฯ 3,000 3,000 / ปี   
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4.อตัราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิj เพลงคาราโอเกะ (Karaoke) ประเภทหอ้งคาราโอเกะ + อตัราค่าลิขสิทธิj ทาํซํ8 า VCD 

 

ประเภทธุรกิจ อตัรา 

อตัราจดัเก็บค่าลิขสิทธิj   
หมาย
เหตุ 

อตัราค่า
จดัเก็บ 3 เดือน 

6 เดือน 12 เดือน 

บาท ลด 5% ลด 10% 
หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า VCD 
1 หอ้ง 

600 - 2,800 5,420 10,480   

หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า VCD 
2 หอ้ง 

600 - 5,100 9,840 18,960   

หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า VCD 
3 หอ้ง 

600 - 6,900 13,260 25,440   

หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า VCD 
4 หอ้ง 

600 - 8,700 16,680 31,920   

หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า VCD 
5 หอ้ง 

600 - 10,500 20,100 38,400   

หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า VCD 
6 หอ้ง 

600 - 12,800 24,520 46,880   

หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า VCD 
11 หอ้ง ขึ8นไป 

600 - 22,000 42,020 80,080   

 
5. อตัราจดัเก็บค่าลิขสิทธิj ทาํซํ8 า VCD ลงใน HARDDISK KARAOKE ใหซื้8อเผยแพร่ดว้ย 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี  

 

ประเภท จาํนวน ราคา หมายเหตุ 

HARDDISK ต่อเครื�อง 
1 เครื�อง / 1 

หอ้ง 
4,000 บาท / เครื�อง / ปี   

HARDDISK ต่อระบบ 2 - 5 หอ้ง 6,000 บาท / เครื�อง / ปี   
HARDDISK ต่อระบบ 6 - 10 หอ้ง 8,000 บาท / เครื�อง / ปี   
HARDDISK ต่อระบบ 11 หอ้งขึ8นไป 800 บาท / หอ้ง / ปี   
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6. อตัราการจดัเก็บค่าลิขสิทธิj ทาํซํ8 างานดนตรีกรรมรูปแบบมิดี8ฟาย ใหซื้8อเผยแพร่ดว้ย 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

 

ประเภท ราคา 
อตัราจดัเก็บค่าลิขสิทธิj  เผยแพร่ + ทาํซํ8 า มิดี8ฟาย 

อตัราค่า
จดัเก็บ 

3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

1.มิดี8ฟายผา่นโปรแกรมคาราโอเกะ 3,500 บาท / ปี บาท 2,800 5,420 9,980 
2.แผน่มิดี8ฟาย 250 บาท / แผน่ 
      
วธีิการชาํระค่าลิขสิทธิj หรือค่าตอบแทนใหก้บั บริษทั ลิขสิทธิj เพลง จาํกดั  
(1) ชาํระผา่นบญัชีธนาคาร  ชื�อบญัชี บริษทั ลิขสิทธิj เพลง จาํกดั  
(ใหตี้เช็คเขา้ในนามบริษทั ลิขสิทธิj เพลง จาํกดั เท่านั8น) 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาขน) สาขาโชคชยั 4 บญัชีกระแสรายวนัเลขที� 230-3-02544-5   
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ยโชคชยั 4 บญัชีกระแสรายวนัเลขที� 721-1-01660-9  
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาลาดพร้าว 59 บญัชีกระแสรายวนัเลขที� 010-3-08091-7  
(2) ติดต่อขอชาํระค่าลิขสิทธิj โดยตรงที� บริษทั ลิขสิทธิj เพลง จาํกดั เลขที� 1 (อาคารไดมอนด ์ห้อง 103-104)  
ซอยโชคชยั 4 ซอย 18ถนนโชคชยั 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2933-4202-4 
แฟ็กซ์ 0-2933-4201 
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10. บริษทั โรส มีเดีย แอนด ์เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จาํกดั 

 งานดนตรีกรรมและงานสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 4,143 เพลง) 
 เลขที� 1 อาคารมนตพ์ิชิต ถ.รัชดาภิเษก  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

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

อตัราจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ�คาราโอเกะ 
อตัราค่าเผยแพร่ และ ทาํซํ8 าฮาร์ดดิสก ์คาราโอเกะ 

ราคาจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ�คาราโอเกะ 

ลาํดับ 
รายการ 

ห้องโถงและวไีอพ ี / เดือน / ปี 

ที9 3 6 12 

1 หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า 1 หอ้ง 3,300 5,940 10,560 
2 หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า 2 หอ้ง 5,610 10,098 17,952 
3 หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า 3 หอ้ง 7,920 14,256 25,344 

4 หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า 4 หอ้ง 9,900 17,820 31,680 

5 หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า 5 หอ้ง 11,550 20,790 36,960 
6 หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า 6 หอ้ง 12,870 23,166 41,184 
7 หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 า 7 หอ้ง 13,860 24,948 44,352 

8 
หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 าหอ้งที� 8 ขึ8นไปคิดเพิ�มอีกหอ้งละ 
600 บาท ต่อ ห้อง ต่อเดือน ( ซื8อช่วงเวลา 3 เดือน ) 

      

9 
หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 าหอ้งที� 8 ขึ8นไปคิดเพิ�มอีกหอ้งละ 
550 บาท ต่อ ห้อง ต่อเดือน ( ซื8อช่วงเวลา 6 เดือน ) 

      

10 
หอ้งคาราโอเกะ + ทาํซํ8 าหอ้งที� 8 ขึ8นไปคิดเพิ�มอีกหอ้งละ 
500 บาท ต่อ ห้อง ต่อเดือน ( ซื8อช่วงเวลา 12 เดือน ) 

      

ลาํดับ 
รายการ 

ห้องโถงและวไีอพ ี/เดือน / ปี 

ที9 3 6 12 

1 ตูห้ยอดเหรีญ + ทาํซํ8 า 1 ตู ้ 1,050 1,890 3,360 
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11. บริษทั เค.ท.ีพบัลชิชิ9ง จํากดั  
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 14,927  เพลง) 
 เลขที� 512/4 ตรอกตน้โพธิj  แขวงบางคนแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศพัท.์ 02-689-2884-6 โทรสาร. 02-689-2887 
 

* อตัราค่าจดัเก็บเผยแพร่งานลิขสิทธิj เพลง    

ประเภทการใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน   3เดือน  6 เดือน  12 เดือน  

ตูค้าราโอเกะ , ตูเ้พลง  1,500.00 2,850.00 5,400.00 

หอ้งคาราโอเกะ / มิดี8ฟาย  1,200.00 2,200.00 4,000.00 

หอ้งคาราโอเกะ / หอ้งโถง / มิดี8ฟาย  1,800.00 3,420.00 6,840.00 

เผยแพร่ ภตัคาร / ร้านอาหาร / ไม่คาราโอเกะ 5,000.00 

ประเภทที9ใช้สิทธิเผยแพร่ วีซีดีลงฮาร์ดดิสก์  

 หอ้ง V.I.P ( หอ้งละ )  1,800.00 3,420.00 6,840.00 

 ตั8งแต่ 7 หอ้ง ขึ8นไป    ลด 40%  

 ค่าจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ�ทาํซํBา   3เดือน  6 เดือน  12 เดือน  

ค่าทาํซํ8 าวซีีดีลงฮาร์ดิสก์ จาํนวน 1 จอ  1,300.00 2,500.00 4,800.00 

  จาํนวน 2-6 จอ  1,935.00 3,520 6,400.00 

 จอที� 7 ขึ8นไป จอละ  1,080.00 

    

วธีิการชาํระค่าลิขสิทธิj หรือค่าตอบแทนใหก้บั บริษทั เค.ที. พบัลิชชิ�ง จาํกดั  

1. ชาํระผา่นธนาคาร ในนาม ชื�อ บญัชี บริษทั เค.ที. พบัลิชชิ�ง จาํกดั    

   ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ( มหาชน ) สาขาคลองสาน บญัชีกระแสรายวนัเลขที� 151-3-09694-9  

   ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ( มหาชน ) สาขาสะพานกรุงเทพ บญัชีกระแสรายวนัเลขที� 066-1-07209-1 

   ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั ( มหาชน ) สาขาสะพานกรุงเทพ บญัชีออมทรัพย ์เลขที� 066-2-63488-3 

2. ชาํระผา่นตวัแทนจดัเก็บของบริษทั ฯ ทั�วประเทศ     

เขตการขาย  กรุงเทพฯ และปริมณฑล    

คุณพรกมล  เพิ�มทรัพยเ์จริญ 02-9518644   

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

คุณววิฒัน์ ซ่อนกนก 089-6890467 
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เขตการขาย  เขต 2  ชลบุรี ,  ระยอง , จันทบุรี , ตราด ,ฉะชิงเทรา , นครนายก , ปราจีนบุรี , สระแก้ว 
คุณเผดิม  พวัพนัธ์ุ 081-4508549   
เขตการขาย เขต 3 นครราชสีมา,สุรินทร์,ศรีษะเกษ,บุรีรัมย์,อุบลราชธานี,ยโสธร,อาํนาจเจริญ,ชัยภูมิ 
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 , หนองบัวลาํภู 
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 , ลาํปาง , แม่ฮ่องสอน ,  แพร่ , น่าน , พะเยา , ลาํพูน 
คุณชูศกัดิj   เหลืองโสภาพรรณ 081-7646350 FAX.053-712218  
เขตการขาย เขต 6   พษิณุโลก , นครสวรรค์ , เพชรบูรณ์ , กาํแพงเพชร ,  พจิิตร , ตาก , อุตรดิตถ์  
อุทยัธานี , สุโขทยั 
คุณมงคล  พึ�งสุธา 081-6880792   
เขตการขาย  เขต 7  นครปฐม , กาญจนบุรี , สุพรรณบุรี , ราชบุรี , เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์, 
สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม    
คุณมงคล  พึ�งสุธา 081-6880792   
เขตการขาย  เขต 8  สุราษฏร์ธานี , นครศรีธรรมราช , กระบี9 ,  ภูเกต็ , ชุมพร , พงังา, ระนอง 
คุณประภสัสร  สาเรศ 087-8929285 FAX. 077-281477  
คุณอดุลย ์ มากเจริญ 081-5695217 FAX.076-377110  
คุณชยบาล  ลี8สกุล 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. ติดต่อชาํระค่าลิขสิทธิj โดยตรงที� บริษทั เค.ที. พบัลิชชิ�ง จาํกดั เลขที� 512/4 ตรอกตน้โพธิj   
 แขวงบางคนแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท ์02-689-2884-6 FAX. 02-689-2887 
4. ตอ้งติดใบอนุญาตนี8ใหเ้ห็นชดัเจนในสถานประกอบการที�ระบุไวเ้ท่านั8น 
 การปลอมหรือใชส้าํเนาภาพถ่ายเอกสารใบอนุญาตฉบบันี8มาติดแสดงไวแ้ทน  
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12. บริษทั เอม็พซีี มวิสิค จํากดั 
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียง (เพลงสากล จาํนวน 5,605,201  เพลง และเพลงไทย จาํนวน 10,742 เพลง) 
 เลขที� 282/9 ชั8น3 อาคาร E โครงการ ทีซี กรีน ถนนพระราม 9 แขวง/เขต หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310    
 โทรศพัท ์ 02-105-3700   โทรสาร  02-105-3701 

, 

 
อตัราคา่ลขิสทิธิ�ของ บรษิทั เอ็มพซี ีมวิสคิ จํากดั 

 
รหัส ประเภท อตัราคา่ลขิสทิธิ� หนว่ย 

P01 คาราโอเกะ   

 A 1-10 จอแรก 5,000 บาท/จอภาพ/ปี 

 B จอที� 11 ขึ!นไป 2,500 บาท/จอภาพ/ปี 

P02 รา้นอาหาร/ Chain Restaurant   

 Size  A 201 ที�นั�งขึ!นไป 45,000 บาท/ปี 

         B 101-200 ที�นั�ง 35,000 บาท/ปี 

         C 61-100 ที�นั�ง 25,000 บาท/ปี 

         D 1-60 ที�นั�ง 20,000 บาท/ปี 

P03 บาร/์ผับ/เลาจน/์ดสิโกเ้ธค   

 Size  A  101 ที�นั�งขึ!นไป 45,000 บาท/ปี 

         B 61-100 ที�นั�ง 35,000 บาท/ปี 

         C 31-60 ที�นั�ง 25,000 บาท/ปี 

         D1-30 ที�นั�ง 20,000 บาท/ปี 

P04 ลานเบยีร ์ 50 บาท/ที�นั�ง/เดอืน 

P05 โรงแรม / โรงพยาบาล(อัตราขั !นตํ�า 30,000 บาท/ปี)   

 A - คา่หอ้ง 7,000 บาท ข ึ,นไป 1,300 บาท/หอ้ง/ปี 

 B - คา่หอ้ง 6,000 – 6,999 บาท 1,100 บาท/หอ้ง/ปี 

 C - คา่หอ้ง 5,000 – 5,999 บาท  900 บาท/หอ้ง/ปี 

 D - คา่หอ้ง 3,000 - 4,999 บาท 700 บาท/หอ้ง/ปี 

 E - คา่หอ้ง 2,000 - 2,999 บาท 500 บาท/หอ้ง/ปี 

 F - คา่หอ้งนอ้ยกวา่ 2,000 บาท 300 บาท/หอ้ง/ปี 
P06 หา้งสรรพสนิคา้/ศนูยก์ารคา้/ซปุเปอรม์าเก็ต 

(อัตราขั !นตํ�า 30,000 บาท/ปี) 
20 บาท/ตารางเมตร/ปี 

P07 รา้นคา้ (อัตราขั !นตํ�า 10,000 บาท/ปี/สาขา) 20 บาท/ตารางเมตร/ปี 

P08 โบวล์ิ�ง 800 บาท/ชอ่งโยน/ปี 

P09 ลานสเก็ต / ลานสเก็ตนํ!าแข็ง/ สนามแขง่รถ 10,000 บาท/แหง่/ปี 

P10 สถานฝึกสอน/ซอ้มดนตร ีรอ้งเพลง และเตน้รํา 12,000 บาท/แหง่/ปี 
P11 ศนูยส์ขุภาพ/Fitness Center/Spa 

(อัตราขั !นตํ�า 20,000 บาท/ปี) 
40 บาท/ตารางเมตร/ปี 

P12 สํานักงาน/สระวา่ยนํ!า/รา้นเสรมิสวย-รา้นทําผม 
(อัตราขั !นตํ�า 10,000 บาท/ปี) 

20 บาท/ตารางเมตร/ปี 

P13 โทรศพัท ์(Music on hold) 
60 สายขึ,นไป 

 
40,000 

 
บาท/ตูส้าขา/ปี 

 21 ถงึ 60 สาย 20,000 บาท/ตูส้าขา/ปี 

 1 ถงึ 20 สาย 10,000 บาท/ตูส้าขา/ปี 

P14 งานแสดงแฟชั�น/โปรโมทบรษัิท,สนิคา้/งานเลี!ยงสังสรรค ์   

 พื!นที� 10,000 ตารางเมตรขึ!นไป 100,000 บาท/วัน/แหง่ 

 พื,นทีK 5,001 – 10,000 ตารางเมตร 80,000 บาท/วัน/แหง่ 

 พื,นทีK 2,001 – 5,000 ตารางเมตร 50,000 บาท/วัน/แหง่ 

 พื,นทีK 501 – 2,000 ตารางเมตร 25,000 บาท/วัน/แหง่ 

 พื,นทีK 300 – 500 ตารางเมตร 8,000 บาท/วัน/แหง่ 

 พื,นทีKนอ้ยกวา่ 300 ตารางเมตร 5,000 บาท/วัน/แหง่ 

P15 ตูเ้พลง/ ตูเ้กมส ์ 5,000 บาท/ตู/้ปี 

P16 สืKอมอนเิตอร ์(TV Wall) 5,000 บาท/จอภาพ/ปี 
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P17 สนามไดฟ์กอลฟ์ / รา้นสนกุเกอร,์รา้นพลู 5,000 บาท/แหง่/ปี 

P18 ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ 
(รถบสั/รถนําเทีKยว/เรอื/เรอืโดยสาร) 

5,000 บาท/ยานพาหนะ/ปี                                                

P19 พื!นที�ตอ้นรับ  
(อตัราขั !นตํ�า 15,000บาท/แหง่/ปี) 

20 บาท/ตารางเมตร/ปี 
 

 

 
 

อตัราคา่ลขิสทิธิ�ธุรกจิขนสง่ 
 

รหสั ประเภทกจิการ อตัราคา่ลขิสทิธิ� หนว่ย 

A01 สายการบนิ 2 บาท/ผูโ้ดยสาร 1 ทา่น/ปี 
 
 

อตัราคา่ลขิสทิธิ�การแสดงสดและคอนเสริต์ 
 

รหสั ประเภท อตัราคา่ลขิสทิธิ� หนว่ย 

C01 การแสดงสด/คอนเสริต์/ประกวดรอ้งเพลง   

 - มรีายไดจ้ากการแสดง 3.5% ของรายไดก้ารแสดง หรอื 

  20,000 บาท/เพลง/รอบ 

 - ไมม่รีายไดจ้ากการแสดง 10,000 บาท/เพลง/รอบ 

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

 
C02 ละครเวท ี/ ละครเพลง / ทอลค์โชว ์             3% 

 
ของรายไดก้ารแสดง หรอื 

  10,000 บาท/เพลง/รอบ 

    

    
 
 
หมายเหต:ุ   1: “รายไดจ้ากการแสดง” หมายถงึ รายไดจ้ากการจําหน่ายบตัร, Sponsor, Barter ฯลฯ 
       2: ผูจั้ดงานจะตอ้งชาํระคา่ลขิสทิธิ]ขั !นตํ�าที�อตัรา 30% ของประมาณการคา่ลขิสทิธิ]ทั !งหมด   
                     และจะตอ้งกรอกใบสมัคร และชําระคา่ลขิสทิธิ]ขั !นตํ�ากอ่นการแสดงคอนเสริต์ มฉิะนั!น 
                     บรษัิทขอสงวนสทิธปิรับราคาคา่ลขิสทิธิ]ข ึ!นเป็น 5% รายไดก้ารแสดง หรอืปรับเพิ�ม 50%   
                     ของคา่ลขิสทิธิ] / เพลง  
   
 

อตัราคา่ลขิสทิธิ� ธุรกจิภาพยนตร ์
 

รหสั ประเภท อตัราคา่ลขิสทิธิ� หนว่ย 

T01 โรงภาพยนตร(์เพลงประกอบภาพยนตร)์ 50,000 
1% 

บาท/โรง/ปี  หรอื 
ของรายไดจํ้าหน่ายบัตรเขา้ชม 

T02 
 

โรงภาพยนตร ์(เพลงแบ็คกราวด)์ 

 
5,000 

 
บาท/โรง/ปี 
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อตัราคา่ลขิสทิธิ�การแพรเ่สยีงแพรภ่าพ 

(ชําระคา่ลขิสทิธิ�โดยสถาน)ี 
 
 

รหสั ประเภทกจิการ อตัราจดัเก็บ 

B01 สถานวีทิยุ   

 1. สถานวีทิยรุะบบอนาล็อค  

 

ใชง้านเพลง 76-100% ของชว่งเวลาออกอากาศ 
 
 
ใชง้านเพลง 51 –75% ของชว่งเวลาออกอากาศ 
 
 
ใชง้านเพลง 26 – 50% ของชว่งเวลาออกอากาศ 
 
 
ใชง้านเพลง 1 – 25% ของชว่งเวลาออกอากาศ 
 
 
 
 

9 % ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
ขั !นตํ�า 100,000 บาท/เดอืน/สถาน ี
 
6.75 % ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
ขั !นตํ�า 75,000 บาท/เดอืน/สถาน ี
 
4.5 % ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
ขั !นตํ�า 50,000 บาท/เดอืน/สถาน ี
 
2.25 % ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
ขั !นตํ�า 25,000 บาท/เดอืน/สถาน ี
 
 
 

 2. สถานวีทิยรุะบบดจิติอล (DAB) 
 
ใชง้านเพลง 76 - 100% ของชว่งเวลาออกอากาศ                    
 
 
ใชง้านเพลง 51 - 75% ของชว่งเวลาออกอากาศ 
 
 
ใชง้านเพลง 26 - 50% ของชว่งเวลาออกอากาศ 
 
 
ใชง้านเพลง 1 - 25% ของชว่งเวลาออกอากาศ 
 

 
 
30% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
ขั !นตํ�า 50,000 บาท/เดอืน/สถาน ี
 
22.5% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
ขั !นตํ�า 37,500 บาท/เดอืน/สถาน ี
 
15% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
ขั !นตํ�า 25,000 บาท/เดอืน/สถาน ี
 
7.5% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
ขั !นตํ�า 12,500 บาท/เดอืน/สถาน ี
 
 

  
3. สถานวีทิยรุะบบบอกรบัสมาชกิ 

 
5 บาท/สมาชกิ /เดอืน 
ขั !นตํ�า 50,000 บาท/เดอืน/สถาน ี
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อตัราคา่ลขิสทิธิ�การแพรเ่สยีงแพรภ่าพ 

(ชําระคา่ลขิสทิธิ�โดยสถาน)ี 
 
 

รหสั ประเภทกจิการ อตัราจดัเก็บ 

B02 สถานโีทรทศันภ์าคพื!นดนิ (Analog TV)  
 

      2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้่าย  
 

 
B03 

 
 
 
 
 
 
 

B04 
 
 

 
สถานโีทรทศันภ์าคพื!นดนิ (Digital TV) 
1. ชอ่งขา่ว / กฬีา / เด็ก 

 
 
 2. ชอ่งรายการทั�วไป / ภาพยนตร ์/ มวิสคิวดิโีอ 
 
  
 
สถานโีทรทศัน์สง่สญัญาณผ่านดาวเทยีม(Satellite) 
1. ชอ่งขา่ว / กฬีา / เด็ก 

 
 
 2. ชอ่งรายการทั�วไป / ภาพยนตร ์/ มวิสคิวดิโีอ 

 
 
      0.2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย  
      (ขั !นตํ�า 500,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 
 
      2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้่าย  
      (ขั !นตํ�า 1,500,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 
 
       
 
      0.2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย  
      (ขั !นตํ�า 500,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 
 
      2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้่าย  
      (ขั !นตํ�า 1,500,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 
 

 
B05 

 
สถานโีทรทศันร์ะบบบอกรับสมาชกิ (Cable TV)/ 
อนิเทอรเ์น็ตทวี(ีInternet TV)/ 
ไอพทีวีแีบบเลอืกรายการไมไ่ด ้(IPTV-not on 
demand) 

 
      2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้่าย หรอื 
      5 บาท/สมาชกิ /เดอืน (ขั !นตํ�า 500,000 บาท / ปี) 
       
     
     
 

 
B06 

 
ไอพทีวีแีบบเลอืกรายการได ้(IPTV-on demand)         

 
9% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย  
(ขั !นตํ�า 100,000 บาท/ชอ่ง/ปี) เฉพาะงานดนตรกีรรม 
                                                                     
***Remark  ขอใบอนุญาตงานสิ�งบนัทกึเสยีงจากคา่ย
เพลงแตล่ะคา่ยโดยตรง 
 

 
 

อตัราคา่ลขิสทิธิ�งานมวิสคิวดิโีอ เพืKอเผยแพรท่างโทรทศัน ์
(ชาํระคา่ลขิสทิธิ]โดยผูผ้ลติรายการ) 

 
 

 
รหสั 

 

 
 สดัสว่นการใชเ้พลง  

ของชอ่งรายการ 

 
อตัราคา่ลขิสทิธิ�ทําซํ,า 

RV01 

76% - 100% 1,500,000 บาท/ปี 
51%-75% 1,200,000 บาท/ปี 
26%-50% 900,000 บาท/ปี 
11%-25% 600,000 บาท/ปี 

นอ้ยกวา่ 10% 300,000 บาท/ปี 
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อตัราคา่ลขิสทิธิ�การแพรเ่สยีงแพรภ่าพเพลงประกอบรายการท ัKวไป 
(ชําระคา่ลขิสทิธิ�โดยผูผ้ลติ/ผูจ้ดัรายการ) 

 
 

รหสั ประเภทกจิการ อตัราจดัเก็บ 

V01 
 

รายการทั�วไป/สารคด/ีละคร/ภาพยนตร/์ มวิสคิวดิโีอ 
 

5% ของรายไดร้ายการนั!นๆ หรอื 
5,000 บาท/เพลง/วนั หรอื  
20,000 บาท/เพลง/เดอืน 
40,000 บาท/การใชง้านไมเ่กนิ 10 เพลง 
 

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

 
หรอื 

 
คํานวณอตัราคา่ลขิสทิธิ�ข ั,นตํKาตามอตัราคา่โฆษณา 

 
 
 

ลําดบั อตัราคา่โฆษณา / นาท ี เกณฑก์ารใชโ้ฆษณา 10 นาท ี/ ช ัKวโมง คา่ลขิสทิธิ� 5%ของรายไดท้ ั,งหมด 
1 400,001-500,000 บาท 4,500,000 บาท 225,000 บาท / วนั 
2 300,001-400,000 บาท 3,500,000 บาท 175,000 บาท / วนั 
3 200,001-300,000 บาท 2,500,000 บาท 125,000 บาท / วนั 
4 100,001-200,000 บาท 1,500,000 บาท 75,000 บาท / วนั 
5 50,001-100,000 บาท 750,000 บาท 37,500 บาท / วนั 
6 ไมเ่กนิ 50,000 บาท 250,000 บาท 12,500 บาท / วนั 

 

 
***หมายเหต ุ: รายไดท้ั !งหมด/รายไดข้องรายการ หมายถงึรายไดจ้ากโฆษณา, Sponsorship หรอือื�นใดที�ได ้ 
                        จากการเผยแพร่รายการนั!น โดยนํามาคํานวณรวมเป็นรายไดท้ั !งหมด 

 
 
 
 
 

อตัราคา่ลขิสทิธิ�การแพรเ่สยีงแพรภ่าพเพลงประกอบงานโฆษณา  
(ชําระคา่ลขิสทิธิ�โดยผูผ้ลติชิ,นงาน) 

 
 

รหสั ประเภทกจิการ อตัราจดัเก็บ 

S01 สถานวีทิย/ุ สื�อในโรงภาพยนตร ์   

 Spot 30 วนิาท ี 12,000 บาทตอ่เดอืน/สถานี 

 Spot 15 วนิาท ี 6,000 บาทตอ่เดอืน/สถานี 

S02 สถานโีทรทศัน์ทั�วไป   

 Spot 30 วนิาท ี 40,000 บาทตอ่เดอืน/ชอ่ง 

 Spot 15 วนิาท ี 20,000 บาทตอ่เดอืน/ชอ่ง 
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อตัราคา่ลขิสทิธิ� Mobile Business 

(เฉพาะสทิธงิานดนตรกีรรม) 

รหสั ประเภทกจิการ อตัราจดัเก็บ 

M01 
 

คา่เผยแพร่ฯ Rintone, Ring Backtone 
Mono/Polyphonic/True-tone 
 

9% ของรายไดด้าวนโ์หลดเพลง 
ขั !นตํ�า 200,000 บาท 
 

M02 
 

คา่ทําซํ!าฯ Rintone, Ring Backtone 
Mono/Polyphonic/True-tone 
(เฉพาะเพลงเกาหล)ี 
 

9% ของรายไดด้าวนโ์หลดเพลง 
ขั !นตํ�า 400,000 บาท 
 

M03 
 

คา่ทําซํ!าฯเพื�อผลติซดี ี(เฉพาะเพลงเกาหล)ี 5.4% ของ PPD (ราคาขายสง่) 

 
อตัราคา่ทําซํ,าเพืKอเผยแพร ่(ชําระคา่ลขิสทิธิ�โดย Supplier) 

(เฉพาะสทิธงิานสิKงบนัทกึเสยีง)  
 

รหสั ประเภทกจิการ อตัราจดัเก็บ 

 
R01 

 

 
คา่ทําซํ!างานสิ�งบนัทกึเสยีง 

 
30% ของรายไดท้ั !งหมด 
ขั !นตํ�า 800,000 บาทตอ่ปีโดยรวม และ 
 6,000 บาท /จุดบรกิาร/ปี 

 
R02 

 

 
คา่ทําซํ!างานมวิสคิวดีโีอและคาราโอเกะวดีโีอ 

 
30% ของรายไดท้ั !งหมด 
ขั !นตํ�า 800,000 บาทตอ่ปี และ 
10,000 บาท/จดุบรกิาร/ปี 

 
R03 

 
คา่ทําซํ!างานมวิสคิวดีโีอและคาราโอเกะวดีโีอบน
ไมโครโฟน 

 
30 บาทตอ่เพลงตอ่ไมโครโฟน 
ขั !นตํ�า 3,000 บาท/ไมโครโฟน 

 
R04 

 
เพลงพื!นหลงั (Background Music) เพื�อนําออก
เผยแพร่ในที�สาธารณะ 

 
3,000 บาท/เพลง/ปี 

 
R05 

 
ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ 
(รถบสั / รถนําเที�ยว / เรอื / เรอืโดยสาร) 

 
5,000 บาท/ยานพาหนะ/ปี 

 
อตัราคา่ทําซํ,าเพืKอเผยแพร(่ชําระคา่ลขิสทิธิ�โดย Supplier)  

(เฉพาะสทิธงิานดนตรกีรรม) 
 

รหสั ประเภทกจิการ อตัราจดัเก็บ 

 
R06 

 

 
คา่ทําซํ!างานดนตรกีรรม 

 
15% ของรายไดท้ั !งหมด 
ขั !นตํ�า 400,000 บาทตอ่ปีโดยรวม และ 
 3,000 บาท /จุดบรกิาร/ปี 

 
R07 

 

 
คา่ทําซํ!างานมวิสคิวดีโีอและคาราโอเกะวดีโีอ 

 
15% ของรายไดท้ั !งหมด 
ขั !นตํ�า 400,000 บาทตอ่ปี และ 
5,000 บาท/จดุบรกิาร/ปี 

 
R08 

 
คา่ทําซํ!างานมวิสคิวดีโีอและคาราโอเกะวดีโีอบน
ไมโครโฟน 

 
15 บาทตอ่เพลงตอ่ไมโครโฟน 
ขั !นตํ�า 1,500 บาท/ไมโครโฟน 

 
R09 

 
เพลงพื!นหลงั (Background Music) เพื�อนําออก
เผยแพร่ในที�สาธารณะ 

 
1,500 บาท/เพลง/ปี 

 
R10 

 
ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ 
(รถบสั / รถนําเที�ยว / เรอื / เรอืโดยสาร) 

 
2,500 บาท/ยานพาหนะ/ปี 
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1.  อตัราคา่ลขิสทิธิ� Webcasting (Non-Interactive), Simulcasting 

(เฉพาะงานสิKงบนัทกึเสยีง) 
 
คา่เผยแพรต่อ่สาธารณชน 0.03 บาท per track per stream หรอื 12% ของรายไดท้ั !งหมดที�ไดจ้ากการ Stream 
 
ตวัอยา่งการคํานวณ 
 
1. อตัรา per track per stream :   0.03 บาท 
2. จํานวนเฉลี�ยสาํหรับ  broadcast  ตอ่ชั�วโมง : 14 
3. อตัราเฉลี�ยตอ่ชั�วโมงการฟัง :   0.42 บาท   (1x2) 
4. ประมาณชั�วโมงการฟังตอ่วนั :   500 
5. ประมาณคา่ลขิสทิธิ]  streaming  ตอ่วนั :   210           (3x4) 
 
หมายเหต ุ– รายได ้หมายถงึ รายไดส้ทุธทิั !งหมดที�ผูรั้บอนุญาตไดรั้บจากการใชเ้พลงในการดําเนินธุรกจิเว็บไซต ์ไดแ้ก ่ค่า
สมัครใชบ้รกิาร (Subscription Fee), คา่สมาชกิ (membership Fee), รายไดจ้ากการขายโฆษณา, คา่สปอนเซอร ์หรอืรายได ้
อื�นๆ โดยไม่นับรวมภาษีมูลค่าเพิ�ม [สําหรับเว็บไซตข์นาดเล็กที�มรีายไดร้วมไม่เกนิ 250,000 บาทต่อปี และจํานวนของ 
Streaming ไมเ่กนิ 270,000 Streaming ตอ่ปี คดิคา่ลขิสทิธิ]ขั !นตํ�าปีละ 25,000 บาท] 
 
คา่ลขิสทิธิ�ข ั,นตํKาตอ่ปี : 100,000 บาท ณ วนัทําสญัญา 
 
คา่ทําสําเนาเพลง (Dubbing): หากมกีารทําสําเนาเพลงลงบนเครื�องคอมพวิเตอรต์ั !งโต๊ะหรอืบนเซอรเ์วอรเ์พื�อจุดประสงค์
ในการออกอากาศทางสถานวีทิยอุอนไลน ์ผูรั้บอนุญาตตอ้งชาํระคา่ทําสาํเนาในอตัรา 15% ของคา่ลขิสทิธิ]การ Streaming 
 
เง ืKอนไขและระยะเวลา 
 
เง ืKอนไขการชําระคา่ลขิสทิธิ� : ภายใน 45 วนัหลงัสิ!นสดุแตล่ะไตรมาส 
 
รายงานการ Streaming: ในการชําระเงนิทกุไตรมาส ตอ้งมรีายงานการ Streaming ที�ระบขุอ้มูลการ Streaming โดยผูรั้บ
อนุญาตในเว็บไซตม์าภายใน 30 วันหลังจากสิ!นสดุทกุไตรมาส และรายงานดังกลา่วตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูม้อํีานาจรับรอง
ของบรษัิทผูรั้บอนุญาต ขอ้มลูที�ผูรั้บอนุญาตตอ้งสง่มาในรายงานมดีงัตอ่ไปนี! 
 

1. รายงาน Webcasting ระบจํุานวนผูฟั้ง(user,visiter) และคา่เฉลี�ยจํานวนชั�วโมงการฟังตอ่วนั  
    (เชน่ระยะเวลาที�มผีูฟั้ง Streaming ทั !งหมด)(ขอ้ 4.)และจํานวนเฉลี�ยของเพลงที�เลน่ตอ่ชั�วโมง(ขอ้ 2.) 

    2. รายงานประจํารายการ (Program Report) ระบชุื�อสิ�งบนัทกึเสยีงทั !งหมดที�ใชใ้นรายการ Streaming   
   3. รายงานการทําสําเนา (Dubbing Report) ระบรุายชื�อสิ�งบันทกึเสยีงทั !งหมดที�ทําสาํเนาลงใน   
               ฐานขอ้มลูกลาง ( เชน่ เซอรเ์วอรห์รอืคอมพวิเตอรต์ั !งโต๊ะ) 
     3.1 ชื�อเพลง ชื�อศลิปิน และอลับั !มของงานอนัมลีขิสทิธิ]ทกุเพลง 
      3.2 ผูป้ระพันธเ์นื!อรอ้ง / ทํานอง 
      3.3 เจา้ของงานพมิพง์านโฆษณาในดนตรกีรรม (Publisher) 
      3.4 เลข ISRC, ถา้ม ี
 
 

 2.  อตัราคา่ลขิสทิธิ� Webcasting (Semi-Interactive) 
(เฉพาะงานสิKงบนัทกึเสยีง) 

 
คา่เผยแพรต่อ่สาธารณชน 0.04 บาท per track per stream หรอื 15% ของรายไดท้ั !งหมดที�ไดจ้ากการ Stream 
 
ตวัอยา่งการคํานวณ 
 
1. อตัรา per track per stream :   0.075 บาท 
2. จํานวนเฉลี�ยสาํหรับ  broadcast  ตอ่ชั�วโมง : 14 
3. อตัราเฉลี�ยตอ่ชั�วโมงการฟัง :   1.05 บาท   (1x2) 
4. ประมาณชั�วโมงการฟังตอ่วนั :   500 
5. ประมาณคา่ลขิสทิธิ]  streaming  ตอ่วนั :   525           (3x4) 
 
หมายเหต ุ– รายได ้หมายถงึ รายไดส้ทุธทิั !งหมดที�ผูรั้บอนุญาตไดรั้บจากการใชเ้พลงในการดําเนินธุรกจิเว็บไซต ์ไดแ้ก ่ค่า
สมัครใชบ้รกิาร (Subscription Fee), คา่สมาชกิ (membership Fee), รายไดจ้ากการขายโฆษณา, คา่สปอนเซอร ์หรอืรายได ้
อื�นๆ โดยไมนั่บรวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 
 
คา่ลขิสทิธิ�ข ั,นตํKาตอ่ปี : 125,000 บาท ณ วนัทําสญัญา  
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คา่ทําสําเนาเพลง (Dubbing) : หากมกีารทําสําเนาเพลงลงบนเครื�องคอมพวิเตอรต์ั !งโต๊ะหรอืบนเซอรเ์วอรเ์พื�อจุดประสงค์
ในการออกอากาศทางสถานวีทิยุออนไลน ์ผูรั้บอนุญาตตอ้งชาํระคา่ทําสําเนาในอตัรา 15% ของคา่ลขิสทิธิ]การ Streaming 
 
เง ืKอนไขและระยะเวลา 
 
เง ืKอนไขการชําระคา่ลขิสทิธิ� : ภายใน 45 วนัหลงัสิ!นสดุแตล่ะไตรมาส 
 
รายงานการ Streaming : ในการชาํระเงนิทกุไตรมาส ตอ้งมรีายงานการ Streaming ที�ระบขุอ้มลูการ Streaming โดยผูรั้บ
อนุญาตในเว็บไซตม์าภายใน 30 วนัหลงัจากสิ!นสดุทกุไตรมาส และรายงานดงักลา่วตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูม้อํีานาจรับรอง
ของบรษัิทผูรั้บอนุญาต ขอ้มลูที�ผูรั้บอนุญาตตอ้งสง่มาในรายงานมดีงัตอ่ไปนี! 
 

1. รายงาน Webcasting ระบจํุานวนผูฟั้ง(user,visiter) และคา่เฉลี�ยจํานวนชั�วโมงการฟังตอ่วนั  
    (เชน่ระยะเวลาที�มผีูฟั้ง Streaming ทั !งหมด)(ขอ้ 4.)และจํานวนเฉลี�ยของเพลงที�เลน่ตอ่ชั�วโมง(ขอ้ 2.) 

  2. รายงานประจํารายการ (Program Report) ระบชุื�อสิ�งบนัทกึเสยีงทั !งหมดที�ใชใ้นรายการ Streaming   
  3. รายงานการทําสําเนา (Dubbing Report) ระบรุายชื�อสิ�งบันทกึเสยีงทั !งหมดที�ทําสาํเนาลงใน   
               ฐานขอ้มลูกลาง ( เชน่ เซอรเ์วอรห์รอืคอมพวิเตอรต์ั !งโต๊ะ) 
     3.1 ชื�อเพลง ชื�อศลิปิน และอลับั !มของงานอนัมลีขิสทิธิ]ทกุเพลง 
      3.2 ผูป้ระพันธเ์นื!อรอ้ง / ทํานอง 
      3.3 เจา้ของงานพมิพง์านโฆษณาในดนตรกีรรม (Publisher) 
      3.4 เลข ISRC, ถา้ม ี

 
3. อตัราคา่ลขิสทิธิ� Webcasting (เฉพาะงานดนตรกีรรม) 

      
คา่เผยแพรต่อ่สาธารณชน: 12% ของรายไดท้ั !งหมดที�ไดจ้ากการ Stream 
 
หมายเหต ุ– รายได ้หมายถงึ รายไดส้ทุธทิั !งหมดที�ผูรั้บอนุญาตไดรั้บจากการใชเ้พลงในการดําเนินธุรกจิเว็บไซต ์ไดแ้ก ่ค่า
สมัครใชบ้รกิาร (Subscription Fee), คา่สมาชกิ (membership Fee), รายไดจ้ากการขายโฆษณา, คา่สปอนเซอร ์หรอืรายได ้
อื�นๆ โดยไมนั่บรวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 
 
คา่ลขิสทิธิ�ข ั,นตํKาตอ่ปี : 100,000 บาท ณ วนัทําสญัญา [สาํหรับเว็บไซตข์นาดเล็กที�มรีายไดร้วมไมเ่กนิ 250,000 บาทตอ่ปี 
และจํานวนของ Streaming ไมเ่กนิ 270,000 Streaming ตอ่ปี คดิคา่ลขิสทิธิ]ขั !นตํ�าปีละ 25,000 บาท] 
 
คา่ทําสําเนาเพลง (Dubbing) : หากมกีารทําสําเนาเพลงลงบนเครื�องคอมพวิเตอรต์ั !งโต๊ะหรอืบนเซอรเ์วอรเ์พื�อจุดประสงค์
ในการออกอากาศทางสถานวีทิยุออนไลน ์ผูรั้บอนุญาตตอ้งชาํระคา่ทําสําเนาในอตัรา 15% ของคา่ลขิสทิธิ]การ Streaming 
 
เง ืKอนไขและระยะเวลา 
 
เง ืKอนไขการชําระคา่ลขิสทิธิ� : ภายใน 45 วนัหลงัสิ!นสดุแตล่ะไตรมาส 
 
รายงานการ Streaming : ในการชาํระเงนิทกุไตรมาส ตอ้งมรีายงานการ Streaming ที�ระบขุอ้มลูการ Streaming โดยผูรั้บ
อนุญาตในเว็บไซตม์าภายใน 30 วนัหลงัจากสิ!นสดุทกุไตรมาส และรายงานดงักลา่วตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูม้อํีานาจรับรอง
ของบรษัิทผูรั้บอนุญาต ขอ้มลูที�ผูรั้บอนุญาตตอ้งสง่มาในรายงานมดีงัตอ่ไปนี! 
 
 1. รายงาน Webcasting ระบจํุานวนผูฟั้งและคา่เฉลี�ยจํานวนชั�วโมงการฟังตอ่วนั (เชน่ ระยะเวลา       
       ที�มผีูฟั้ง Streaming ทั !งหมด) และจํานวนเฉลี�ยของเพลงที�เลน่ตอ่ชั�วโมง 
  2. รายงานประจํารายการ (Program Report) ระบชุื�อสิ�งบนัทกึเสยีงทั !งหมดที�ใชใ้นรายการ Streaming   
  3. รายงานการทําสําเนา (Dubbing Report) ระบรุายชื�อสิ�งบันทกึเสยีงทั !งหมดที�ทําสาํเนาลงใน   
               ฐานขอ้มลูกลาง ( เชน่ เซอรเ์วอรห์รอืคอมพวิเตอรต์ั !งโต๊ะ) 
     3.1 ชื�อเพลง ชื�อศลิปิน และอลับั !มของงานอนัมลีขิสทิธิ]ทกุเพลง 
      3.2 ผูป้ระพันธเ์นื!อรอ้ง / ทํานอง 
      3.3 เจา้ของงานพมิพง์านโฆษณาในดนตรกีรรม (Publisher) 
      3.4 เลข ISWC, ถา้ม ี

 
4. อตัราคา่ลขิสทิธิ�การใชง้านเนื,อเพลงในเว็บไซต ์(สําหรบังานดนตรกีรรมเทา่น ั,น) 

 
ประเภท อตัรา 

เนื!อเพลง / Lyric 
 

9% ของรายไดท้ั !งหมด (ขั !นตํ�า 20,000 บาท / ปี) 
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5. อตัราคา่ลขิสทิธิ� การ Embed MV/Audio ในเว็บไซต ์(สําหรบังานดนตรกีรรมเทา่น ั,น) 

 
ประเภท อตัรา 

Embedded MV/Audio 
 

9% ของรายไดท้ั !งหมด (ขั !นตํ�า 50,000 บาท / ปี) 
 

 
6. อตัราคา่ลขิสทิธิ� การใชเ้พลงในเกมสอ์อนไลน ์(เฉพาะงานดนตรกีรรม) 

 
ประเภท อตัรา 

Online Game 
 

15,000 บาท / เพลง / ปี 
 

 
7. อตัราคา่ลขิสทิธิ� เพลง Background ในเว็บไซต ์

 
ประเภท อตัรา 

เพลง Background Music ในเว็บไซต ์
 

100,000 บาท / ไมเ่กนิ 3 เพลง / เว็บไซต ์/ ปี 
 

 
8. อตัราคา่ลขิสทิธิ� เว็บไซต ์ในสถาบนัการศกีษา (Non-Interactive และไมม่รีายได)้ 

 
ประเภท อตัรา 

สถาบนัการศกึษา ใชเ้พลงไมเ่กนิ 10,000 เพลง 

 
12,000 บาท /  เว็บไซต ์/ 6 เดอืน 

                20,000 บาท / เว็บไซต ์/ ปี 
 

 
9. อตัราคา่ลขิสทิธิ� เพลง Background ในคอมพวิเตอรร์ะบบปิดขององคก์ร (Intranet) 

 

จํานวนพนกังานในองคก์ร 
อตัรา  

(สําหรบัการใชง้านไมเ่กนิ 30 เพลงตอ่ปี) 
 

1,001 คนขึ!นไป 
 

25,000 บาท 
751 – 1,000 คน 20,000 บาท 
501 – 750 คน 15,000 บาท 
251 – 500 คน 10,000 บาท 
101 – 250 คน 7,500 บาท 
1 – 100 คน 5,000 บาท 

 
 

10. คาราโอเกะออนไลน ์(เฉพาะงานดนตรกีรรม) 
 

10.1 คา่ทําซํ,าไปยงัเซฟิเวอรแ์ละเซฟิเวอรย์อ่ย 
 

 
จํานวนเพลงทีKถกู Accessed 

 

 
คา่ลขิสทิธิ� (บาท) 

ไมเ่กนิ 1,000 เพลง 30,000 
1,000 – 50,000 เพลง 50,000 
50,001 – 100,000 เพลง 70,000 
100,001 – 150,000 เพลง 90,000 
150,000 เพลงขึ!นไป 110,000 
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10.2 คา่เผยแพรไ่ปยงัสถานประกอบการ : 10% ของคา่บรกิาร 

 
 

อตัราคา่ลขิสทิธิ�ของ บรษิทั เอ็มพซี ีมวิสคิ จํากดั (ราย 6 เดอืน) 
 

รหัส ประเภท 
อตัราคา่ลขิสทิธิ�  

หนว่ย 
6 เดอืน 12 เดอืน 

P02 รา้นอาหาร/ Chain Restaurant    

 Size  A 201 ที�นั�งขึ!นไป 27,000 45,000 บาท/ปี 

         B 101-200 ที�นั�ง 21,000 35,000 บาท/ปี 

         C 61-100 ที�นั�ง 15,000 25,000 บาท/ปี 

         D 1-60 ที�นั�ง 12,000 20,000 บาท/ปี 

P03 บาร/์ผับ/เลาจน/์ดสิโกเ้ธค    

 Size  A  101 ที�นั�งขึ!นไป 27,000 45,000 บาท/ปี 

         B 61-100 ที�นั�ง 21,000 35,000 บาท/ปี 

         C 31-60 ที�นั�ง 15,000 25,000 บาท/ปี 

         D1-30 ที�นั�ง 12,000 20,000 บาท/ปี 
P11 ศนูยส์ขุภาพ/Fitness Center/Spa 

(อัตราขั !นตํ�า 20,000 บาท/ปี) 
12,000 20,000 บาท/ปี 

 
อตัราคา่ลขิสทิธิ�การแพรเ่สยีงแพรภ่าพ 

อตัราพเิศษสําหรบัปี 2557-2559 
(ชําระคา่ลขิสทิธิ�โดยสถาน)ี 

 

 ประเภทกจิการ อตัราจดัเก็บ 

  
1. สถานโีทรทศันภ์าคพื!นดนิและดจิติอล 

(Analog and Digital TV) 
 

2. สถานโีทรทศันด์จิติอล (Digital TV) 
• ขา่ว / กฬีา / เด็ก 
• วาไรตี! / ภาพยนตร ์
• มวิสคิวดิโีอ (มากกวา่ 12 ชั�วโมง/วนั) 

 

 
 6,000,000 บาท/ชอ่ง/ปี 

 
 
 
500,000 บาท/ชอ่ง/ปี 
1,500,000 บาท/ชอ่ง/ปี 
3,000,000 บาท/ชอ่ง/ปี 

 
 

อตัราคา่ลขิสทิธิ�พเิศษ สําหรบัเว็บไซต ์ปี 2558 
 

Non-Interactive Webcasting 
 

จํานวนเพลงในเว็บไซต ์ อตัราคา่ลขิสทิธิ� : บาท/ปี 
1,501 – 2,000 100,000 
1,001 – 1,500 75,000 
501 – 1,000 50,000 

ไมเ่กนิ 500 เพลง 20,000 
 

Interim Simulcasting 
 

จํานวนสถาน ี อตัราคา่ลขิสทิธิ� : บาท/ปี 
16 - 20 50,000 
11 – 15 40,000 
6 – 10 30,000 

ไมเ่กนิ 5 20,000 
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13. บริษทั  ว.ีพ.ีพ.ี เซนเตอร์ มวิสิค จํากดั   
        งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จาํนวน 193 เพลง)  
 เลขที� 7/28 หมู่ 7 ซอยบางกรวยไทรนอ้ย 15/1 ถนนบางกรวยไทรนอ้ย ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย  
 จงัหวดันนทบุรี 11130  โทรศพัท ์0-2883-6973 โทรสาร 0-2883-6973 e-mail : liuegogo@hotmail.com 
 
อตัราการจดัเก็บค่าเผยแพร่ลิขสิทธิj เพลง (สถานประกอบการ,คาราโอเกะและออดิโอ) 

 

อตัราการจัดเกบ็ค่าทาํซํBาลขิสิทธิ�เพลง (ฮาร์ดดิส) 
 

ค่าลิขสิทธิj การ
ทาํซํ8 าเพลง 
(หน่วยละ) 

อตัราการจดัเก็บ ประเภท 
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

- - - 3,600 ตูค้าราโอเกะ 
- - - 3,600 บูท๊คาราโอเกะ 
- - - 3,600 คอนทโรลรูม/

หอ้งคาราฯ 
- - - 3,600 มิตี8ไฟล ์
- - - 3,600 ออดิโอ 

ขัBนตอนวธีิการในการขออนุญาตและชําระค่าตอบแทน 
1. ขออนุญาตและชาํระโดยตรงที�บริษทัเลขที� 7/28 หมู่ 7 ซ.บางกรวยไทรนอ้ย 15/1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย  

จ.นนทบุรี 11130 โทรศพัท ์0-2883-6973 
 2. ชาํระผา่นทางธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดอาํเภอบางกรวย บญัชีออมทรัพย ์หมายเลข 449-2-26317-1     
ชื�อบญัชี น.ส.กญัญา เภอบางเขม็ แฟ็กซ์หลกัฐานการโอนเงินพร้อมชื�อผูข้ออนุญาตสถานประกอบการที�อยูจ่ดัส่ง
เอกสารมาที�โทร 02-883-6973 

3. ขออนุญาตและชาํระผา่นตวัแทนจดัเก็บโทรสอบถามชื�อที�อยูต่วัแทนไดที้�บริษทั 
 
 

      อตัราค่าการจัดเกบ็ลขิสิทธิ�  
หมายเหตุ ประเภทธุรกจิที9ใช้งานลขิสิทธิ� 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(มิดี8ไฟล)์ - 1,500 3,000 6,000  

ร้านสถานประกอบการทั�วไป - - 1,500 3,000  
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14. บริษทั ดรีม เรคคอร์ด จํากดั  

 งานดนตรีกรรมและงานสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 340 เพลง) 
 เลขที� 111/148 ซ.13/4 ม.10 ถ.ตลิ�งชนั-สุพรรณบุรี ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
 โทร 02-9253064    แฟกซ์ 02-9253065  
 E-mail : dream-since1997@hotmail.com  Facebook. ดรีม เรคคอร์ด ไทยแลนด์ 
  

 อตัราการจดัเก็บค่าลิขสิทธิj  บริษทั ดรีม เรคคอร์ด จาํกดั 
 

คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ 2,400/ปี/หน่วย 

วซีีดีคาราโอเกะ (Control Room) 1,200/ปี/หน่วย 

ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ 1,200/ปี/หน่วย 

ซีแควนเซอร์ 2,400/ปี/หน่วย 

นกัดนตรีแสดงสด 1,200/ปี/หน่วย 

การใชก้บัเครื3องเล่นอื3นๆ (เช่น เทป/ซีดี) 1,200/ปี/หน่วย 

อื3นๆ ........................(พิจารณาเป็นกรณีไป)  

 
มีเฉพาะรายปีเท่านั8น  เผยแพร่ 1,200 บาท/ปี/หน่วย  
   ทาํซํ8 า 1,200 บาท/ปี/หน่วย 
   เผยแพร่+ทาํซํ8 า 2,400 บาท/ปี/หน่วย 
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15. บริษทั อาร์เอม็เอส พบัลชิชิ9ง จํากดั      
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 15,876 เพลง) 
 เลขที� 276/6 ถนนอิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 
 โทรศพัท ์ 0-2891-2400  โทรสาร  0-2891-2402 
 

อตัราการจัดเกบ็ ค่าลขิสิทธิ�เพลง เพื9อเผยแพร่ฯ และทาํซํBา เริ9ม 1 พฤษภาคม 2554 
 

ประเภทธุรกิจ 

  ชาํระขั8นตํ�า     

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

( บาท ) 

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

ผู้ประกอบการ ตู้ / บูธคาราโอเกะ         

ตูค้าราโอเกะ ( อตัราต่อตู ้) รวมค่าเผยแพร่ฯ / ทาํซํ8 า ไม่มี 1,500 2,850 5,400 

บูธคาราโอเกะ ( อตัราต่อบูธ ) รวมคา่เผยแพร่ฯ / ทาํซํ8 า ไม่มี 1,650 3,130 5,940 

ผู้ประกอบการประเภทห้องคาราโอเกะ ( วไีอพ ี) / 
คอนโทรลรูม         

ค่าเผยแพร่ฯ ( ต่อห้อง / จอ )  ไม่มี 1,800 3,420 6,480 
เงื9อนไข กรณีผูป้ระกอบการมีตั8งแต่ 7 หอ้ง ขึ8นไป
จะไดรั้บส่วนลด 40% ของอตัราจดัเก็บ         

ค่าทาํซํBาวซีีดลีงฮาร์ดดสิก์ 
จาํนวน 1 หอ้ง / 
จอ 1,300 2,500 4,800 

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

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

เงื9อนไข  ไม่มีส่วนลด 

ตั8งแต่ หอ้ง / จอ
ที� 11 ขึ8นไป 
หอ้ง / จอ ละ    
330   600 1,080 

     

ค่าทาํซํBามดิีBฟายผ่านทุกระบบ , ( ราคาต่อเครื9อง )   1,200 2,200 4,000 

ผู้ประกอบการประเภทอื9น ๆ          

อตัราค่าลขิสิทธิ�ในสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน         

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

ซีเควนเซอร์ ( ราคาต่อเครื�อง ) - - - 5,000 

นกัดนตรีแสดงสด ( ราคาต่อร้าน ) - - - 5,000 
การใชก้บัเครื�องเล่นอื�นๆที�ไม่มีการร้องคาราโอ
เกะ ( ราคาต่อเครื�อง / ร้าน ) - - - 5,000 
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หอ้งโถงในภตัตาคารร้านอาหารที�มีการร้องคารา
โอเกะ ( ราคาต่อเครื�อง/ต่อร้าน ) - - - 6,500 
การใชง้านดนตรีกรรมผา่นสิ�งบนัทึกเสียงไม่มี
ภาพ เช่น ภตัตาคาร , ร้านอาหาร       

5,000 
สวนอาหาร,สปา,และร้านคา้ประเภทอื�นๆ  ( ราคา
ต่อเครื�อง/ต่อร้าน ) - - - 
สถานประกอบการ ที�ใชสิ้�งบนัทึกเสียง / 
โสตทศันวสัดุ ที�ไม่มีการร้องคาราโอเกะ เช่น ผบั 
,บาร์,เลาจน์ ( ราคาต่อเครื�อง / ร้าน )        

ขนาดเลก็ ( 1-20 คน/ที�นั�ง ) - - - 5,000 

ขนาดกลาง ( 21-50 คน/ที�นั�ง ) - - - 6,000 

ขนาดใหญ่ ( 51-80 คน/ที�นั�ง ) - - - 7,000 
ประเภทดิสโกเ้ธค หรือสถานบนัเทิงขนาดใหญ่ ( 
80 คน/ที�นั�ง ขึ8นไป ) - - - 18,000 

สายการบิน จดัเก็บ 600 บาท ต่อเที�ยว          เงื9อนไข  คิดตามจาํนวนครั8 งที�ขึ8น - ลง 

โรงแรม จดัเก็บ 90 บาท ต่อหอ้งต่อปี       เงื9อนไข  เรียกเก็บ 40% ของจาํนวนหอ้งทั8งหมด 

  ( ไม่รวมหอ้งคาราโอเกะ )     
หอ้งจดัเลี8ยงในโรงแรม,สโมสร ฯลฯ ที�มีการ
แสดงสด หรือใชง้าน         
ดนตรีกรรมในรูปแบบมิดี8ฟายต่างๆ รวมถึงงาน
สิ�งบนัทึกเสียง  - - - 10,000 
และวซีีดีลงฮาร์ดดิสก ์( ไม่รวมถึงหอ้งคาราโอ
เกะ),( ราคาต่อหอ้ง )         
งานแสดงแฟชั�น / งานเลี8ยงสงัสรรค ์งานโปรโมท
บริษทัฯ , สินคา้ ฯลฯ - - - 5,000 

( ราคาต่องาน / ต่อครั8 ง )       
ศูนยจ์าํหน่ายเครื�องไฟฟ้า,เครื�องเสียง ( Electronic 
Store),( ราคาต่อร้าน ) - - - 3,000 
สถานฝีกสอน / ซอ้มดนตรี ร้องเพลง และ เตน้รํา 
( ราคาต่อสถานที� ) - - - 12,000 

เคเบิ8ลทีว ี  20 บาท ต่อหนึ�งสมาชิกต่อเดือน 

 
สาํหรับผูป้ระกอบการตาม ( 2 ) และ ( 3 ) นั8นหากมีการใชง้านทาํซํ8 างานดนตรีกรรมในรูปแบบมิดี8ฟาย ผา่นระบบต่างๆ
และ/หรือ ทาํซํ8 างานสิ�งบนัทึกเสียง,โสตทศันวสัดุ ในรูปแบบ ซีดี/วซีีดี ลงฮาร์ดดิสก ์และ/หรือ เครื�องเล่นอื�นๆ ตอ้ง
ชาํระค่าลิขสิทธิj ขออนุญาตทาํซํ8 า พร้อมค่าเผยแพร่ ฯ  ดว้ย 
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วธีิการชาํระค่าลิขสิทธิj หรือค่าตอบแทนใหก้บั บริษทั อาร์เอม็เอส พบัลิชชิ�ง จาํกดั 
( 1 ) ชาํระผา่นธนาคาร ในนามชื�อบญัชี บริษทั อาร์เอม็เอส พบัลิชชิ�ง จาํกดั   

-  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั ( มหาชน )  สาขาเจริญพาศน์ บญัชีกระแสรายวนัเลขที� 126-3-08066-3 
-  ธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั ( มหาชน ) สาขาถนนอิสรภาพ บญัชีกระแสรายวนัเลขที� 107-3-00411-0 
-  ธนาคารกรุงไทย จาํกดั ( มหาชน ) สาขาพรานนก  บญัชีกระแสรายวนัเลขที� 196-6-00373-0 

( 2 ) ชาํระผา่นตวัแทนจดัเก็บของบริษทั ฯ ทั�วประเทศ 
( 3 ) ติดต่อขอชาํระค่าลิขสิทธิj โดยตรงที� บริษทั อาร์เอม็เอส พบัลิชชิ�ง จาํกดั 
        เลขที� 276/6 ถนนอิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทรศพัท ์0-2891-2400-1  
       โทรสาร.0-2891-2402 
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16. บริษทั บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จาํกดั      
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 4,863 เพลง) 
 เลขที� 21/38 (ชั8น 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. อตัราค่าเผยแพร่ลขิสิทธิ�เพลงคาราโอเกะ (Karaoke)    

รหสั 
ประเภทธุรกิจ 

อตัราจดัเก็บค่าลิขสิทธิj    

ประเภท 
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

หมายเหต ุ

    

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

15 
ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะประเภท  วซีีดีฮาร์ดดิส
(รวมค่าทาํซํ8 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 ร้านคอมพิวเตอร์คาราโอเกะมิดี8ไฟล ์   1,800 3,420 6,480 
11-20 ลด 25 % , 21 จอ

ขึ8นไปลด 35 % 

 
2.  อตัราค่าเผยแพร่ลขิสิทธิ�เพลงออดโิอ (ที9ไม่ใช่กจิการคาราโอเกะ)  

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
จาํนวนหอ้งทั8งหมด 

24 สายการบิน (Airline) 450 บาท / เที�ยว  
คิดตามจาํนวนครั8 งที�ขึ8น

ลง 
25 หา้งสรรพสินคา้ 5,000 / หา้ง / ปี — 

26 สถานประกอบการโบวลิ์�ง 5,000  1-100ที�นั�ง / ปี 
หากเกินที�นั�งทุกๆ 100 ที�
นั�ง คิดเพิ�ม 100 ละ 1,000 

27 เคเบิ8ลทีว ี(ต่อสาขา) 500 1,500 3,000 5,000   

3.  อตัราจดัเกบ็ค่าลขิสิทธิ�ทาํซํBา VCD มดิไีฟล์ ลงใน HARD DISK KARAOKE    
31 ฮาร์ดดิส(ตู ้, บูธ , ตูไ้ม่คาราโอเกะ ) - - 1,850 3,500   

32 มิดีไฟล ์(คอมพิวเตอร์)  

- - 1,850 3,500 

ตอ้งซื8อ
ลิขสิทธิj
เผยแพร่

ดว้ย 

33 หอ้งคาราโอเกะ( control room ) - - 2,400 4,500   
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4. อัตราจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ�ทาํซํBางานดนตรีกรรม,โสตทัศนวสัดุ และสิ9งบันทึกเสียง ลงสื9ออิเล็คโทรนิค มือถือ ,เครื9องเล่น MP3 ฯลฯ 
 

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

หมายเหตุ : ส่วนลดตามอตัราจดัเก็บคาํนวณส่วนลดต่อหนึ�งสถานที� 
ผูป้ระกอบการสามารถชาํระเงินค่าลิขสิทธิj ผา่นธนาคาร ชื�อบญัชี  " บริษทั บริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา จาํกดั " 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนวทิย ุบญัชีออมทรัพย ์เลขที� 709-241-0166 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดที้� บริษทั บริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา จาํกดั (IPM) เลขที� 21/38(ชั8น 2-4) 
อาคารอาร์ซีเอ บล็อกซี ซอยศูนยว์จิยั-พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ  โทร.0-2641-4930  
แฟกซ์ 0-2641-4931 http://www.ipmthai.com  หรือชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯทั�วประเทศ 
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17. บริษทั ลขิสิทธิ�เซ็นเตอร์ จํากดั  
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 3,014 เพลง) 
 เลขที� 242/21 ซ.ลาดพร้าว 112 ถ.ลาดพร้าว แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310  
 โทรศพัท ์ 0-2935-3571-4  โทรสาร  0-2935-3575 อีเมลล ์office@cop.co.th 

* 1.  อตัราค่าการจัดเกบ็ลขิสิทธิ�การเผยแพร่ต่อสาธารณชนฯ      

 1.1 ประเภทธุรกจิคาราโอเกะ ( KARAOKE ) ที9ใช้งานดนตรีกรรม, โสตทศันวสัดุ, มิดีB-ไฟล์  

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ระบบต่าง ๆ     
ประเภทธุรกจิ แจ้งต่อ  กกร. ลดพเิศษ  3 เดือน ( บาท )   6 เดือน ( บาท ) 12 เดือน ( บาท ) 

ต่อหน่วย / ห้อง ต่อเดือน จัดเกบ็  ชําระขัBนตํ9า    ลด 10 % 

ตูเ้พลง ( JUKEBOX ) 490 350 1,500 2,100 3,780 

ตู ้/ บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ 490 350 1,050 2,100 3,780 

หอ้ง V.I.P. / หอ้งโถง                     
( คอนโทรลรูม ) 

600 600 
1,800 

3,420 6,480 

เคเบิลทีวต่ีอสมาชิก 20 10 30 60 108 

สโมสร / ภตัตาคาร / ห้องจดัเลี8ยง ที�มีการ
แสดงดนตรีสด 

    1-5  หอ้ง 5,000  บาท 

ใชง้านดนตรีกรรม ( คาํร้อง / ทาํนอง ) ในรูปแบบมิดี8 -ไฟลร์ะบบต่างๆ 6  หอ้งขึ8นไป 9,000  บาท 

งานสิ�งบนัทึกเสียง , โสตทศันวสัดุอื�นๆ ( ไม่รวมห้องคาราโอเกะ )                  ต่อ  1    ปี  

              

1.2  ประเภทเผยแพร่ลขิสิทธิ�เพลงออดิโอ ( AUDIO )ที9ใช้สิ9งบันทกึเสียง,งานโสตทัศนวสัดุทุกชนิด   

( ที9ไม่ใช่ธุรกจิคาราโอเกะ ) ต่อ / ปี      

ประเภท 
          เงื�อนไขเรียกเก็บ 
  

อตัราจดัเก็บ 
 

ศูนยจ์าํหน่ายเครื�องเสียง ,       

 เครื�องใชไ้ฟฟ้า                    ต่อสาขา 1,000 บาท 

(ELECTRONIC STORE)       

ธุรกิจโรงแรม (HOTEL) ต่อ หอ้ง       50% ของห้องทั8งหมด 50 บาท 

หอ้งสรรพสินคา้ / ซุปเปอร์มาร์เก็ต       

(DEPARTMENT STORE AND     พื8นที�ไม่เกิน 5,000 ตรม. 20,000 บาท 

 SUPERMARKET)     พื8นที�  5,001 ตรม.ขึ8นไป 30,000 บาท 
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2.  อตัราการจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ�ทาํซํBา/ดัดแปลง ต่อ 1 ปี ฟรีไม่มีค่าแรกเข้ามีเพลงใหม่ให้ตลอดปี 
 

การทาํซํBาดัดแปลง – งานดนตรีกรรม, สิ9งบันทกึเสียง, โสตทศันวสัดุ, มิดีB ไฟล์ ระบบต่างๆ 
 

ประเภทการใช้งาน จํานวนห้อง อตัรา (บาท) หมายเหตุ 

มิดี8  – ไฟล ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 เครื�อง 1 หอ้ง 3,900 

รวมถึงเก็บอดั CD MP3, MP 4 
CD ROM ลงในฮาร์ดดิสถค์อมพิวเตอร์

เพื�อเปิดฟังใหบ้ริการ 

โสตทศันวสัดุเก็บอดัในฮาร์ดดิสถ ์ 1 เครื�อง 1 หอ้ง 3,900 

ฮาร์ดดิสถร์ะบบ 
LAN SERVER 

2 – 5 หอ้ง 5,900 
6 – 10 หอ้ง 7,800 

11 – 15 หอ้ง 9,800 
หากมีจาํนวนมากกวา่ 15 ห้อง ชาํระเพิ�มหอ้งละ 600 บาท ต่อปี 

ผูป้ระกอบการ : ใชร้ะบบ 1 เครื�องต่อ 1 ห้อง เรียกเก็บตามจาํนวนเครื�อง มากกวา่ 10 เครื�องลด 40% 
อตัราการจดัเก็บค่าลิขสิทธิj ทาํซํ8 า/ดดัแปลง  ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 
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18. บริษทั สยามมเีดีย ก๊อปปีB ไรท์ อนิเตอร์คอร์ปอเรชั9น จํากดั  

 งานดนตรีกรรมและงานสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 1,040 เพลง)  
 เลขที� 88/259 หมู่ 3 ตาํบล บางกะดี อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000  
 โทร 087-1118444 คุณพิสิทธิ แฟกซ์ 02-1063340 
 

1. อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื�อการคา้ 
 

ประเภทการใชง้าน อตัราราย 1 เดือน อตัราเหมาจ่าย 
ราย 3 เดือน 

อตัราเหมาจ่าย 
ราย 6 เดือน 

อตัราเหมาจ่าย 
ราย 12 เดือน 

ตูห้ยอดเหรียญ/ต่อเครื�อง/จอ 300 855 1,620 3,060 
คอนโทรลรูม/ต่อห้อง/ต่อจอ - 855 1,620 3,060 
อื�นๆ - 855 1,620 3,060 

 

2. อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิทาํซํ8 าฯเพื�อการคา้ (ลงในฮาร์ดดิสก ์หรือ สิ�งบนัทึกอื�นๆ) 
 

ประเภทการใชง้าน อตัรา ราย 6 เดือน เหมาจ่ายราย 12 เดือน 
คอมพิวเตอร์/มิดี8ไฟล/์วซีีดีฮาร์ดดิสก/์ต่อเครื�อง 1,800 3,240 
คอมพิวเตอร์/ออดิโอ/ต่อเครื�อง 1,500 2,700 
สิ�งบนัทึกอื�นๆ/ออดิโอ/ต่อหน่วย 1,500 2,700 

  
 ขัBนตอนการขออนุญาตใช้สิทธิและชําระค่าตอบแทนฯ 

- ใหผู้ป้ระกอบการที�ประสงคจ์ะใชง้านลิขสิทธิj เพลงภายใตก้ารจดัเก็บค่าตอบแทนฯของบริษทัฯติดต่ออนุญาต
และชาํระค่าตอบแทนฯไดโ้ดยตรงที� สาํนกังาน บริษทั สยามมีเดีย ก๊อปปี8 ไรท ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั 
88/259 หมู่ 3 ตาํบล บางกระดี อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 โทร&แฟกซ์ 02-1063340 

- แจง้ชื�อ ที�อยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของผูป้ระกอบการที�จะขออนุญาตใชสิ้ทธิj เพลงภายใตก้ารประกาศจดัเก็บ
ค่าตอบแทนของทางบริษทัฯ 

- ชาํระค่าตอบแทนฯ ตามอตัราที�บริษทักาํหนด โดยชาํระไดโ้ดยตรงที�สาํนกังานบริษทั หรือการชาํระโดยวธีิการ 
ส่งธนานติั หรือตั~วแลกเงิน ผา่นทางไปรษณีย ์(โดยสั�งจ่ายในชื�อ บริษทั สยามมีเดีย ก๊อปปี8 ไรท ์อินเตอร์คอร์
ปอเรชั�น จาํกดั) หรือชาํระโดย วธีิการส่งผา่น  

 

บญัชีธนาคารกสิกรไทย สาขายอ่ยท่าอิฐ บญัชีออมทรัพย ์ 
ชื�อบญัชี บริษทั สยามมีเดีย ก๊อปปี8 ไรท ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั หมายเลขบญัชี 655-241416-9 

 

บญัชีธนาคารไทยพาณิชย ์สาขายอ่ยท่าอิฐ บญัชีออมทรัพย ์ 
ชื�อบญัชี บริษทั สยามมีเดีย ก๊อปปี8 ไรท ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั หมายเลขบญัชี 381-226325-8 
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บญัชีธนาคารกรุงเทพ สาขายอ่ยท่าอิฐ บญัชีออมทรัพย ์ 
ชื�อบญัชี บริษทั สยามมีเดีย ก๊อปปี8 ไรท ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั�น จาํกดั หมายเลขบญัชี 917-702416-4 

- หรือขออนุญาตและชาํระค่าตอบแทนฯผา่นตวัแทนบริษทั ที�บรษทัไดแ้ต่งตั8งไวใ้นพื8นที�ต่างๆใหผู้ป้ระกอบการ
โทรสอบถามชื�อตวัแทน ไดที้� เบอร์โทรศพัท ์0-21063340 , 08-7111-8444 

- เมื�อผูป้ระกอบการที�จะใชง้านลิขสิทธิj เพลงเพื�อการคา้ ไดด้าํเนินการตามขั8นตอนขา้งตน้แลว้ บริษทัจึงจะออก    
เครื�องหมายแสดงการไดรั้บอนุญาตฯ (สติ�กเกอร์เครื�องหมายตามที�บริษทัฯกาํหนด)และหรือเอกสารอื�นๆ 
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19. บริษทั  พาร์ทเนอร์ สมาย จํากดั   
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จาํนวน 2,203 เพลง) 
 เลขที� 292 อาคารเลนโซ่ เฮา้ส์ 4 ชั8น 2 หอ้ง 421 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  
 กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศพัท ์0-2704-4049 – 50  โทรสาร 0-2704-4050   สายด่วน 085-678-9018 
 
แบบชําระที9 1 
อตัราค่าลขิสิทธิ�เผยแพร่ต่อสาธารณชน (รวมภาษีมูลค่าเพิ9ม 7%)  
 

ประเภทธุรกจิที9ใช้งานลขิสิทธิ� 
 

อตัราค่าการจัดเกบ็ลขิสิทธิ� 
ต่อเดอืน 

บาท 
3 เดอืน 

ชําระขัBนตํ9า 
6 เดอืน 
ลด 3% 

12 เดอืน 
ลด 6% 

ตูเ้พลง (JUKE BOX) 290 870 1,688 3,272 
ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ 290 870 1,688 3,272 
บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ 350 1,050 2,037 3,948 
หอ้งโถง หรือ หอ้งวไีอพี (CONTROL ROOM & V.I.P.) 490 1,470 2,852 5,528 
แสดงสด หรือใชง้านดนตรีกรรมผา่นสิ�งบนัทึกเสียง (ไม่รวมถึง
หอ้งคาราโอเกะ) 5,000 บาท / ปี 
บาร์ / ผบั / เลาจน์ / ดิสโกเ้ธค / โรงภาพยนต ์ 5,000 บาท / ปี 
โบวลิ์�ง / ลานสเก็ต / สนามแข่งรถ / ศูนยสุ์ขภาพ / สนามไดฟ์
กอลฟ์ / สระวา่ยนํ8 า 3,500 บาท / ปี 
มินิมาร์ท ร้านสะดวกซื8อและตลาดสด ที�มีการเผยแพร่งานดนตรี
กรรมผา่นสิ�งบนัทึกเสียง 3,500 บาท / ปี 
สถานที�จาํหน่ายเครื�องใชไ้ฟฟ้า / เครื�องคอมพิวเตอร์ / ร้านเสริม
สวย (เรียกเก็บต่อสาขา) 3,500 บาท / ปี 
สถานประกอบการโรงแรม / โรงพยาบาล (ต่อหอ้ง) 20 บาท / ปี 
วทิยกุระจายเสียง 2,000 บาท / ปี 
เคเบิ8ลทีว ี 10,000 บาท / ปี 
สถานประกอบการสายการบิน (ต่อเที�ยว) เงื�อนไข : คิดตามจาํนวน
ครั8 งที�ขึ8นลงต่อปี 200 บาท 
หา้งสรรพสินคา้ที�มีการเผยแพร่ผา่นสิ�งบนัทึกเสียงหรือแสดงสด 
(พื8นที�นอ้ยกวา่ 5,000 ตรม.) โดยใชง้านดนตรีกรรม (ไม่รวมถึง
หอ้งคาราโอเกะ) (พื8นที�มากกวา่ 5,001 ตรม.ขึ8นไป) 

10,000 บาท / ปี 
คิดเพิ�ม ตรม.ละ 1 บาท / ปี 
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อตัราค่าลขิสิทธิ�ทาํซํBา/ดัดแปลง (รวมภาษีมูลค่าเพิ9ม 7%) 

 

แบบชําระที9 2 
อตัราค่าลขิสิทธิ�เผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมค่าลิขสิทธิ�ทาํซํBา/ดัดแปลง ในระบบฮาร์ดดิสก์ (รวมภาษีเพิ9ม 7%) 
 

ประเภทธุรกจิที9ใช้งานลขิสิทธิ� 
(ส่วนลดเฉพาะลิขสิทธิj เผยแพร่ต่อสาธารณชน) 

อตัราค่าการจัดเกบ็ลขิสิทธิ� 
ต่อเดอืน 

บาท 
3 เดอืน 

ชําระขัBนตํ9า 
6 เดอืน 
ลด 3 % 

12 เดอืน 
ลด 6 % 

ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ 450 1,300 /2,500 4,000 
บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ 450 1,300 /2,500 4,000 
หอ้งโถง หรือ หอ้งวไีอพี (midi files CONTROL ROOM & 
V.I.P.) / 1 หอ้ง 600 1,800 3,600 5,000 
หอ้งโถง หรือ หอ้งวไีอพี ฮาร์ดดิสก ์(HDD CONTROL ROOM & 
V.I.P.) / 1 หอ้ง 600 1,800 3,600 5,000 

 

ประเภทการใช้งาน อตัราการจัดเกบ็ 
เดอืน 3เดอืน 6 เดอืน 12 เดอืน 

มีดี8ฟาย (midi files) ผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ 
(ชาํระขั8นตํ�า 3 เดือน) 300 900 1,800 3,600 
ฮาร์ดดิสกต์่อเครื�อง/ระบบ(1-10หอ้ง) (ชาํระขั8นตํ�า 3 เดือน) 350 1,050 2,100 4,200 
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20. ห้างหุ้นส่วนจํากดั เค.ว.ี โปรโมชั9น  
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จาํนวน 962 เพลง) 
 เลขที� 81 หมู่ 1 ต. ศาลาลยั อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77180 โทร 032-813068  
 

ดําเนินการจัดเกบ็ลขิสิทธิ� โดย บริษทั เซ็นทรัล แอดไวเซอร์ ออฟ เอเชีย จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย  
เลขที� 1584/319 ม. 1 ต.สาํโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270  
โทร 02-7568320,094-8836363 แฟ็กซ์ 02-7568320 
 

อตัราการจัดเกบ็ค่าเผยแพร่งานลขิสิทธิ�เพลง                                                                                 
          1. อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ� เพลงคาราโอเกะ (Karaoke) 

 

ประเภทธุรกจิ 
ที9ใช้งานลขิสิทธิ� 

อตัราการจัดเกบ็ 
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน หมายเหตุ 

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

เผยแพร่และทาํซํ8 ามิดิ8ไฟล ์ผา่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  คาราโอเกะ 

1,500 3,000 6,000 - 

เผยแพร่และทาํซํ8 าวซีีดี ผา่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ ลงฮาร์ดดิสก์ 

1,500 3,000 6,000 
ส่วนลด 7 หอ้ง  

ลด 10% 
หอ้งโถงในภตัตาคาร/ร้านอาหารที�มี 
การร้องคาราโอเกะ  (บาท/เครื�อง/ปี) 

6,000 

 
2.  อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ�เพลงออดิโอ (ที9ไม่ใช่กิจการคาราโอเกะ) 

  

ประเภทธุรกจิ 
ที9ใช้งานลขิสิทธิ� 

อตัราการจัดเกบ็ 

3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 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% ของจาํนวนหอ้ง

ทั8งหมด 
สถานประกอบการสายการบิน (บาท/
เที�ยว) 

250 คิดตามจาํนวนครั8 งที�ขึ8นลง 
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เงื9อนไขในการจัดเก็บค่าตอบแทน  มีดังนีB 
1. ผูป้ระกอบการจะตอ้งยื�นขออนุญาตใชสิ้ทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิj เพลงเพื�อการคา้ ในงานดนตรีกรรม สิ�ง

บนัทึกเสียง และโสตทศันวสัดุ ก่อนนาํ งานอนัมีลิขสิทธิj  ซึ� ง ห้างหุน้ส่วนจาํกดั เค.ว ีโปรโมชั�น ไดรั้บมอบหมายให้ดูแลการ
จดัเก็บค่าตอบแทน โดย บริษทั เซ็นทรัล แอดไวเซอร์ ออฟ เอเชีย จาํกดั เป็นผูดู้แลลิขสิทธิj แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย 
ไปใชเ้ผยแพร่ในสถานประกอบการของผูป้ระกอบการทุกครั8 ง 
 2. ผูป้ระกอบการที�ประสงคจ์ะขออนุญาตใชสิ้ทธิ จะตอ้งชาํระค่าตอบแทนใหก้บับริษทัฯ เป็นราย 3 เดือน 6 
เดือน หรือรายปี ตามอตัราค่าตอบแทน ที�บริษทัฯ หรือที�ตวัแทนขายที�ไดรั้บมอบหมาย ไดต้ามประเภทของการใชง้าน 
 3. ผูป้ระกอบการจะตอ้งใชผ้ลิตภณัฑที์�ถูกตอ้งมีลิขสิทธิj ในการเผยแพร่งาน 
 4. ผูป้ระกอบการจะตอ้งติดหลกัฐานการไดรั้บอนุญาต (สติ�กเกอร์) ไวบ้นอุปกรณ์การใชง้าน หรือบริเวณสถาน
ประกอบการให้เห็นชดัเจน 
 วธีิการ / ขัBนตอนการจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ� 
ผูป้ระกอบการสามารถติดต่อชาํระค่าตอบแทนการใชสิ้ทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิj เพลงได ้3 วธีิ ดงันี8   

(1)ชาํระค่าลิขสิทธิj โดยการโอนเงินผา่นธนาคาร ในนาม บริษทั เซ็นทรัล แอดไวเซอร์ ออฟ เอเชีย จาํกดั 
บญัชีกระแสรายวนัธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาโลตสัศรีนครินทร์ เลขที� 585-1-00635-6 

   เมื�อผูป้ระกอบการโอนเงินผา่นธนาคารตามรายละเอียดขา้งตน้ ใหผู้ป้ระกอบการแฟ็กซ์ สาํเนาใบโอนเงิน 
สาํเนาบตัรประชาชน/ทะเบียนบา้นของผูป้ระกอบการหรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการคา้ รวมทั8ง
รายละเอียดประเภทของการใชง้าน จาํนวนตูเ้พลง/บูธ/จอ/หอ้งฯลฯ มาที� บริษทัฯ โทร  02-7568320  
เพื�อลงทะเบียนสมาชิก และ บริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งหลกัฐานใบเสร็จรับเงิน และหลกัฐานการไดรั้บอนุญาต (สติ�กเกอร์) 
เพื�อใหผู้ป้ระกอบการ ติดแสดงที�ตูเ้พลง/บูธ/จอ/หอ้ง ในสถานประกอบการต่อไป 

(2) ชาํระค่าลิขสิทธิj ผา่นตวัแทนขายของบริษทัฯ ทั�วประเทศ 
              ผูป้ระกอบการสามารถชาํระค่าตอบแทนผา่นตวัแทนขายของบริษทัฯ โดย ตวัแทนขายจะตอ้งแสดง  
บตัรตวัแทนขาย ของบริษทัฯ  ใหก้บัผูป้ระกอบการทาํการตรวจสอบก่อนทุกครั8 ง เมื�อผูป้ระกอบการไดรั้บคาํแนะนาํ
จากตวัแทนขายในการสมคัรสมาชิกแลว้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งกรอกรายละเอียดและลงนามในใบสมคัรของบริษทัฯ  
พร้อมแนบสาํเนาเอกสารแสดงตวัตน ดงันี8  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  สาํเนาทะเบียนบา้น หลกัฐานการเป็นนิติ
บุคคล ทะเบียนการคา้ เป็นตน้ 
              เมื�อชาํระค่าตอบแทนผา่นตวัแทนขาย ผูป้ระกอบการจะไดรั้บสาํเนาใบสมคัรสมาชิก ใบรับเงินชั�วคราว จาก
ตวัแทนขายเพื�อใชเ้ป็นหลกัฐานชั�วคราว หรือ สติ�กเกอร์ ในการไดรั้บอนุญาต ซึ� งเมื�อ บริษทัฯ  ไดรั้บใบสมคัรและรับ
ชาํระเงินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ  จะทาํการจดัส่งหลกัฐาน การอนุญาต (สติ�กเกอร์) ฉบบัจริงใหก้บัผูป้ระกอบการภายใน 
7 วนัทาํการหลงัจากไดรั้บขอ้มูลการสมคัรและการขออนุญาตจากตวัแทนขายถูกตอ้งแลว้ เพื�อใหผู้ป้ระกอบการติด
แสดงไวที้�ตูเ้พลง/บูธ/จอ/หอ้ง ในสถานประกอบการต่อไป 
             (3)  ชาํระค่าลิขสิทธิj  โดยตรงไดที้� บริษทั เซ็นทรัล แอดไวเซอร์ ออฟ เอเชีย จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย   
               สถานที�ติดต่อ  เลขที� 1584/319 หมู่ 1 ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270  
โทร 02-7568320, 094-8836363  แฟกซ์ 02-7568320 อีเมล ์caa.musiclicense@gmail.com   หรือโดยตรงที�บริษทัฯ 
ในเวลาทาํการ 
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21. บริษทั อนิเตอร์ มวิสิค ก๊อปปีB ไรท์ จํากดั  
         งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 12,535 เพลง) 
 เลขที�  2353 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
 โทรศพัท ์080-5978338 คุณวนสัภพ 084-7788113 , 0-2318-4064  โทรสาร 0-2318-4064-65   
 Hotline 0-8154-4992-2  
 

* อตัราค่าจดัเก็บเผยแพร่งานลิขสิทธิj เพลง 
ประเภทธุรกจิ อตัราค่าจัดเกบ็ หมายเหตุ 

ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ 600 บาท/จอ/เดือน    

ซีแควนเซอร์ 5,000 บาท/ปี   
นกัดนตรีแสดงสด 5,000 บาท/ปี   
การใชก้บัเครื�องเล่นอื�นๆ  5,000 บาท/ปี   

บูธหยอดเหรียญ  600 บาท/จอ/เดือน   

หอ้งคาราโอเกะ/ห้องโถง 600 บาท/จอ/เดือน   

หอ้งโถงในภตัตาคาร/ร้านอาหารที�มีการร้องคาราโอเกะ  8,000บาท/เครื�อง/ปี   

ตูเ้พลง JUKEBOX  450 บาท/จอ/เดือน 
 
 

การใชง้านดนตรีกรรมผา่นสิ�งบนัทึกเสียง (ไม่มีภาพ)  
8,000 บาท/ปี   

เช่น ร้านอาหาร ภตัตาคาร สวนอาหาร ฯลฯ  
การใชง้านสิ�งบนัทึกเสียงและโสตทศันวสัดุ   

    
สาํหรับสถานประกอบการที�ไม่มีการร้องคาราโอเกะ  
 - ประเภทผบั, บาร์, เลาจน์  ฯลฯ แบบเคาน์เตอร์โล่งหรือขนาดเล็ก 8,000 บาท/ปี 1 - 20 คน/ที�นั�ง 
 - ประเภทผบั, บาร์, เลาจน์  ฯลฯ ขนาดกลาง 10,000 บาท/ปี 21 - 50 คน/ที�นั�ง  
 - ประเภทผบั, บาร์, เลาจน์  ฯลฯ ขนาดใหญ่  และบาร์อะโกโก ้  15,000 บาท/ปี 51 - 80 คน/ที�นั�ง 
 - ประเภทดิสโกเทค และสถานบนัเทิง ขนาดใหญ่   30,000 บาท/ปี 81 คน/ที�นั�งขึ8นไป 
 - ประเภทมุมเบียร์ (BEER CORNER), บาร์ เบียร์   

3,000 บาท/ปี  ไม่เกิน 10 โตะ๊ 
(จดัเฉพาะช่วงเทศกาลระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน) ขนาดเล็ก 
 - ประเภทมุมเบียร์ (BEER CORNER), ลานเบียร์ 

5,000 บาท/ปี 
ตั8งแต่ 10 โตะ๊ขึ8นไป   

(ไม่เกิน 30 โตะ๊) (จดัเฉพาะช่วงเทศกาลระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน) ขนาดกลาง  
 - ประเภทเทศกาลลานเบียร์ (BEER PARK FESTIVAL)  

10,000 บาท/ปี   ตั8งแต่ 30 โตะ๊ขึ8นไป  (จดัเฉพาะช่วงเทศกาล ระยะเวลาไม่ เกิน 3 เดือน)   
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ประเภทธุรกจิ อตัราค่าจัดเกบ็ หมายเหตุ 

 - ประเภทมุมเบียร์ (BEER CORNER), บาร์ เบียร์  ขนาดเล็ก  8,000 บาท/ปี   ไม่เกิน 10 โตะ๊ 

 - ประเภทมุมเบียร์ (BEER CORNER), บาร์ เบียร์  ขนาดกลาง  10,000 บาท/ปี 
ตั8งแต่ 10 โตะ๊ขึ8นไป   

(ไม่เกิน 30 โตะ๊)  

 - ประเภทลานเบียร์ (BEER PARK) ขนาดใหญ่   15,000 บาท/ปี   
ตั8งแต่ 30 โตะ๊ขึ8นไป   

(ไม่เกิน 50 โตะ๊) 

 - ประเภทลานเบียร์  (BEER PARK) ขนาดใหญ่พิเศษ  18,000 บาท/ปี  ตั8งแต่ 50 โตะ๊ขึ8นไป 

สถานประกอบการสายการบิน 500 บาท/เที�ยว 
คิดตามจาํนวนครั8 งที�

ขึ8น-ลง  
สถานประกอบการโรงแรม  90 บาท/หอ้ง/ปี   

เคเบิ8ลทีวี  20 บาท/คน/เดือน 
คิดตามจาํนวน

สมาชิกของ 
เคเบิ8ลทีวี  

หอ้งจดัเลี8ยง, สโมสร ฯลฯ ที�มีการแสดงสดหรือใชง้านดนตรี 
กรรมในรูปแบบมิดี8ไฟลต่์างๆ รวมถึงงานดนตรีกรรมสิ�ง 
บนัทึกเสียง (ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ) และรวมถึงวซีีดีลงฮาร์ดดิสก์ 

10,000 บาท/ปี   
ไม่รวมหอ้งคาราโอ

เกะ  

งานแสดงแฟชั�น/โปรโมทบริษทั, สินคา้/งานเลี8ยงสังสรรค ์ 5,000 บาท/ปี   
ศูนยจ์าํหน่ายเครื�องใชไ้ฟฟ้า และเครื�องเสียง  
(Electronic Store)  

8,000 บาท./ปี เรียกเก็บต่อสาขา 

สถานฝึกสอน/ซอ้มดนตรี  ร้องเพลง และเตน้รํา  12,000 บาท/ปี   เรียกเก็บต่อสาขา 

หา้งสรรพสินคา้/ร้านคา้/ศูนยก์ารคา้/ซุปเปอร์มาร์เกต  
ที�มีการเผยแพร่ผา่นเสียงตามสายโดยใชง้านดนตรีกรรม  
ผา่นสิ�งบนัทึกเสียงหรือแสดงสด (ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ) 

30,000 บาท/ปี เรียกเก็บต่อสาขา 

มินิมาร์ท ร้านสะดวกซื8อ และตลาดสดที�มีการเผยแพร่ผา่น 
เสียงตามสายโดยใชง้านดนตรีกรรมผา่นสิ�งบนัทึกเสียงหรือ 
แสดงสด 

5,000 บาท/ปี เรียกเก็บต่อสาขา 

ศูนยสุ์ขภาพ/Fitness Center/สถานบริการนวด-Spa  8,000 บาท/ปี เรียกเก็บต่อสาขา 

การจดังานนิทรรศการ/เทศกาล (Exhibition & Events)  

5,000 บาท/สถานที�/
วนั  
300 บาท/สถานที�/
วนั  

เหมาจ่าย เรียก 
เก็บเพิ�มต่อวนั 
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วธีิการ / ขัBนตอนการจดัเกบ็ค่าลขิสิทธิ�  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดวธีิการจดัเก็บค่าตอบแทนไว ้ 2 วธีิ คือ 
1. วธีิการชําระผ่านตวัแทนการจดัเกบ็ค่าลขิสิทธิ�ของบริษัทฯ  

 ผูป้ระกอบการสามารถชาํระค่าตอบแทน ผา่นตวัแทนการจดัเก็บของบริษทัฯ ซึ�งตามระเบียบของบริษทัฯ ตวัแทนจะตอ้งยื�น
แสดงบตัรประจาํตวัและใบอนุญาตการเป็นตวัแทนการจดัเก็บของบริษทัฯ ใหก้บัผูป้ระกอบการทาํการตรวจสอบก่อนทุกครั8 ง  
เมื�อผูป้ระกอบการไดรั้บคาํแนะนาํจากตวัแทนในการสมคัรสมาชิกแลว้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งกรอกรายละเอียดและลงนามใน
ใบสมคัรของบริษทัฯ พร้อมแนบสาํเนาเอกสาร ดงันี8    
1.1 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
1.2 สาํเนาทะเบียนบา้น หรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการคา้และอื�นๆ    
พร้อมชาํระค่าตอบแทนผา่นตวัแทนการจดัเก็บตามประเภทและจาํนวนที�ผูป้ระกอบการประสงคใ์ชง้าน  แลว้ผูป้ระกอบการจะ
ไดรั้บสาํเนาใบสมคัรสมาชิก ใบรับเงินชั�วคราว จากตวัแทนจดัเก็บเพื�อใชเ้ป็นหลกัฐานชั�วคราว ในการไดรั้บอนุญาต ซึ�งเมื�อ
บริษทัฯ ไดรั้บใบสมคัรและรับชาํระเงินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ จะทาํการจดัส่งหลกัฐาน การอนุญาต (สติ�กเกอร์) ฉบบัจริง
ใหก้บัผูป้ระกอบการภายใน 7 วนัทาํการหลงัจากไดรั้บขอ้มูล การสมคัรและการขออนุญาตจากตวัแทนจดัเก็บถูกตอ้งครบถว้น
เรียบร้อย เพื�อใหผู้ป้ระกอบการติดแสดงที�ตูเ้พลง/บูธ/จอ/หอ้ง ในสถานประกอบการต่อไป  

 2. โดยวธีิการชําระโดยตรง ณ ที9ทาํการของ บริษัท อนิเตอร์  มวิสิค  ก๊อปปีB ไรท์ จาํกดั  
ผูป้ระกอบการสามารถชาํระค่าตอบแทนไดโ้ดยตรง ณ ที�ทาํการของบริษทัฯ เลขที�  2353 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0-2318-4064 โทรสาร 0-2318-4065 
โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งนาํหลกัฐานบตัรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาทะเบียนบา้น/หลกัฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการคา้ 
และอื�นๆ มาเขียนใบสมคัรสมาชิก ณ ที�ทาํการของบริษทัฯ โดยแจง้ประเภทของการใชง้านที�ผูป้ระกอบการตอ้งการใชง้าน 
พร้อมชาํระค่าตอบแทนตามที�กาํหนด  ซึ�งผูป้ระกอบการจะไดรั้บหลกัฐานใบเสร็จรับเงิน และหลกัฐานการไดรั้บอนุญาต 
(สติ�กเกอร์) เพื�อใหผู้ป้ระกอบการติดแสดงที�ตูเ้พลง/บูธ/จอ/หอ้ง ในสถานประกอบการต่อไป                

  
เงื9อนไขในการเกบ็ค่าตอบแทน  (แสดงเงื�อนไขในการอนุญาต การใชผ้ลิตภณัฑที์�จดัทาํในการเผยแพร่  ระยะ เวลาจดัเก็บ ฯลฯ 
แต่จะกาํหนดเงื�อนไขที�จะเป็นการจาํกดัการแข่งขนัโดยไม่เป็นธรรมไม่ได)้ โดยมีรายละเอียด ดงันี8   
1. ผูป้ระกอบการตอ้งยื�นขออนุญาตใชสิ้ทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิj เพลงเพื�อการคา้ ในงานดนตรีกรรม   สิ�งบนัทึกเสียง 
และโสตทศันวสัดุก่อนนาํงานอนัมีลิขสิทธิj  ซึ�งบริษทัฯ ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลจดัเก็บค่าตอบแทน ไปใชเ้ผยแพร่ในสถาน
ประกอบการของผูป้ระกอบการทุกครั8 ง  
2. ผูป้ระกอบการผูป้ระสงคจ์ะขออนุญาตใชสิ้ทธิj  จะตอ้งชาํระค่าตอบแทนใหก้บับริษทัฯ เป็นรายเดือน หรือรายปี ตามอตัรา
ค่าตอบแทนที�บริษทัฯ ไดก้าํหนดไวต้ามประเภทของการใชง้าน โดยในประเภทที�จะตอ้งทาํ    

  3. ผูป้ระกอบการจะตอ้งใชผ้ลิตภณัฑที์�ถูกตอ้งมีลิขสิทธิj   ในการเผยแพร่งาน  
4. ผูป้ระกอบการจะตอ้งติดหลกัฐานการไดรั้บอนุญาต (สติ�กเกอร์) ไวบ้นอุปกรณ์การใชง้านหรือบริเวณ สถานประกอบการ
ใหเ้ห็นโดยชดัแจง้  

 สถานที9ตดิต่อ  
 บริษัท อนิเตอร์ มวิสิค ก๊อปปีB ไรท์ จาํกดั  
 เลขที�  2353 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
 โทรศพัท ์0-2318-4064 โทรสาร 0-2318-4065  Hotline 0-8154-4992-2 
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22. บริษทั จ-ีพาเทนท์ จํากดั  
         งานดนตรีกรรม (จาํนวน 217 เพลง) 
 อาคาร จีเอม็เอม็ แกรมมี� เพลส เลขที� 50 ถนนสุขมุวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  
 กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-669-8300 , 02-6698309 โทรสาร 02-669-9684 
� อตัราค่าจดัเก็บเผยแพร่งานลิขสิทธิj เพลง 

ประเภทธุรกจิ 
อตัรา 
กกร. 

อตัราจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ� หมายเหตุ 
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

ตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ 600 1,800 3,600 7,200   

หอ้ง , บูธ คาราโอเกะ 
(Control Room) 

600 1,800 3,600 7,200  

ภตัตาคาร / ร้านอาหาร (Restaurant) 
- ขนาดกลาง 
- ขนาดใหญ่ 
- ขนาดใหญ่ พิเศษ  

1,000 

1,200 

1,500 

3,000 

- 

- 

- 

- 

6,000 

7,200 

9,000 

18,000 

10,000 

12,000 

15,000 

30,000 

1-30 ที�นั�ง 

31-50 ที�นั�ง 

51-80 ที�นั�ง 

81 ที�นั�งขึ!นไป 

ซีแควนเซอร์ , นกัดนตรีแสดงสด , 
การใชก้บัเครื�องเล่นอื�นๆ 

5,000 - - 5,000  

ตูเ้พลง JUKEBOX 450 1,350 2,700 5,400  

การใชง้านสิ�งบนัทึกเสียงและ 
โสตทศันวสัดุ 
- ขนาดกลาง 
- ขนาดใหญ่ 
- สถานบนัเทิง ขนาดใหญ่   

 
 

1,000 

1,200 

1,500 

3,000 

 

- 

- 

- 

- 

 

6,000 

7,200 

9,000 

18,000 

 

10,000 

12,000 

15,000 

30,000 

 
1-30 ที�นั�ง 

31-50 ที�นั�ง 

51-80 ที�นั�ง 

81 ที�นั�งขึ!นไป 

- ประเภทลานเบียร์ ขนาดเลก็ 
- ประเภทลานเบียร์ ขนาดกลาง 
- ประเภทลานเบียร์ ขนาดใหญ่ 
- ประเภทลานเบียร์ ขนาดพิเศษ 

8,000 

10,000 

15,000 

18,000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8,000 

10,000 

15,000 

18,000 

1-10 โตะ๊ 

11-30 โตะ๊ 

31-50 โตะ๊ 

51 โต๊ะขึ!นไป 

สถานประกอบการสายการบิน 500 500 บาท / เที�ยว 
คดิตามจํานวนครั!งที�ข ึ!น-ลง 

 

สถานประกอบการโรงแรม 90 90 บาท / หอ้ง / ปี  

เคเบิ8ลทีว ี 20 20 บาท / คน / เดอืน 
คดิตามจํานวนสมาชกิของเคเบิ!ลทวี ี

 

หอ้งจดัเลี8ยง, สโมสร ฯลฯ ที�มีการ
แสดงสดหรือใชง้านดนตรี 
กรรมในรูปแบบมิดี8ไฟลต์่างๆ รวมถึง
งานดนตรีกรรมสิ�ง 
บนัทึกเสียง (ไม่รวมถึงหอ้งคาราโอเกะ) 
และรวมถึงวซีีดีลงฮาร์ดดิสก์ 

10,000 - - 10,000 ไมร่วมหอ้ง
คาราโอเกะ 

งานแสดงแฟชั�น/โปรโมทบริษทั, สินคา้/
งานเลี8ยงสงัสรรค/์การจดังานนิทรรศการ/
เทศกาล (Exhibition & Events) 

5,000 5,000 บาท / ครั!ง  
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ประเภทธุรกจิ 
อตัรา 
กกร. 

อตัราจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ� หมายเหตุ 
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

ศูนยจ์าํหน่ายเครื�องใชไ้ฟฟ้า และ
เครื�องเสียง (Electronic Store) 

8,000 - - 8,000 เรยีกเก็บตอ่
สาขา 

สถานฝึกสอน/ซอ้มดนตรีร้องเพลง 
และเตน้รํา 

12,000 - - 12,000  เรยีกเก็บตอ่
สาขา 

หา้งสรรพสินคา้/ร้านคา้/ศูนยก์ารคา้/
ซุปเปอร์มาร์เกต ที�มีการเผยแพร่ผา่น
เสียงตามสายโดยใชง้านดนตรีกรรม  
ผา่นสิ�งบนัทึกเสียงหรือแสดงสด  
(ไม่รวมถึงหอ้งคาราโอเกะ) 

30,000 - - 30,000  เรยีกเก็บตอ่
สาขา 

มินิมาร์ท ร้านสะดวกซื8อ และตลาดสด
ที�มีการเผยแพร่ผา่นเสียงตามสายโดย
ใชง้านดนตรีกรรมผา่นสิ�งบนัทึกเสียง
หรือแสดงสด 

800 - 4,800 8,000 
 เรยีกเก็บตอ่

สาขา 

ศูนยสุ์ขภาพ / Fitness Center /  
สถานบริการนวด-Spa 

800 - 4,800 8,000 
 เรยีกเก็บตอ่

สาขา 

 

อตัราค่าลขิสิทธิ�การแสดงสดและคอนเสิร์ต 
ประเภทธุรกจิ อตัราจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ� 

การแสดงสด/คอนเสริต์/ประกวดรอ้งเพลง  

- มรีายไดจ้ากการแสดง 3.5% ของรายไดก้ารแสดง หรอื 

 20,000 บาท/เพลง/รอบ 

- ไมม่รีายไดจ้ากการแสดง 10,000 บาท/เพลง/รอบ 

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

ละครเวท ี/ ละครเพลง / ทอลค์โชว ์ 3% ของรายไดก้ารแสดง หรอื 

 10,000 บาท/เพลง/รอบ 
 

หมายเหต ุ 1 “รายไดจ้ากการแสดง” หมายถึง รายไดจ้ากการจาํหน่ายบตัร, Sponsor, Barter ฯลฯ  
2 ผูจ้ดังานจะตอ้งชาํระค่าลิขสิทธิj ขั8นตํ�าที�อตัรา 30% ของประมาณการค่าลิขสิทธิj ทั8งหมด และจะตอ้งกรอก

ใบสมคัร และชาํระค่าลิขสิทธิj ขั8นตํ�าก่อนการแสดงคอนเสิร์ต มิฉะนั8น  บริษทัขอสงวนสิทธิปรับราคา 
ค่าลิขสิทธิj ขึ8นเป็น 5% รายไดก้ารแสดง หรือปรับเพิ�ม 50% ของค่าลิขสิทธิj  / เพลง 

อตัราค่าลขิสิทธิ�การแพร่เสียงแพร่ภาพ (ชําระค่าลขิสิทธิ�โดยสถานี) 

ประเภทกจิการ อตัราจัดเกบ็ 
สถานวีทิยุ 
1. สถานวีทิยรุะบบอนาล็อค 

5 % ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
ขั !นตํ�า 50,000 บาท / เดอืน / สถานี 

2. สถานวีทิยรุะบบบอกรับสมาชกิ 5 บาท/สมาชกิ /เดอืน 
ขั !นตํ�า 50,000 บาท/เดอืน/สถาน ี
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อตัราค่าลขิสิทธิ�การแพร่เสียงแพร่ภาพ (ชําระค่าลขิสิทธิ�โดยสถานี) 

ประเภทกจิการ อตัราจัดเกบ็ 
สถานโีทรทศันภ์าคพื!นดนิ (Analog TV)  
สถานโีทรทศันภ์าคพื!นดนิ (Digital TV) 

2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
(ขั !นตํ�า 1,000,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 

 
สถานโีทรทศัน์สง่สญัญาณผ่านดาวเทยีม(Satellite) 
1. ชอ่งขา่ว / กฬีา 

 
  
 2. ชอ่งรายการทั�วไป / ภาพยนตร ์
 
 
 3. ชอ่ง MV 24 ชั�วโมง 

 
0.2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 

(ขั !นตํ�า 200,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 
 

2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
(ขั !นตํ�า 1,000,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 

 
0.2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 

(ขั !นตํ�า 1,000,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 
สถานโีทรทศันร์ะบบบอกรับสมาชกิ (Cable TV)/ 
อนิเทอรเ์น็ตทวี(ีInternet TV)/ไอพทีวี ี(IPTV) 
 
1. ชอ่งขา่ว / กฬีา 

 
  
 2. ชอ่งรายการทั�วไป / ภาพยนตร ์
 
 
 3. ชอ่ง MV 24 ชั�วโมง 

2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย หรอื 
5 บาท/สมาชกิ /เดอืน (ขั !นตํ�า 500,000 บาท / ปี) 

 
0.2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 

(ขั !นตํ�า 200,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 
 

2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 
(ขั !นตํ�า 1,000,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 

 
0.2% ของรายไดท้ั !งหมดกอ่นหักคา่ใชจ้า่ย 

(ขั !นตํ�า 1,000,000 บาท/ชอ่ง/ปี) 
 

อตัราค่าลขิสิทธิ�การแพร่เสียงแพร่ภาพเพลงประกอบรายการทั9วไป (ชําระค่าลขิสิทธิ�โดยผู้ผลติ/ผู้จัดรายการ) 

ประเภทกจิการ อตัราจัดเกบ็ 
รายการทั�วไป/สารคด/ีวาไรตี!/ละคร/ภาพยนตร/์
รายการมวิสคิวดีโีอ 
 

5% ของรายไดร้ายการนั!นๆ หรอื 
5,000 บาท/เพลง/วนั หรอื  
20,000 บาท/เพลง/เดอืน 
 

รายการประกวดรอ้งเพลง/การแสดง 10,000 บาท/เพลง/วนั 

 
อตัราค่าลขิสิทธิ�การแพร่เสียงแพร่ภาพเพลงประกอบงานโฆษณา (ชําระค่าลขิสิทธิ�โดยผู้ผลติชิBนงาน) 

ประเภทกจิการ อตัราจดัเก็บ 

สถานวีทิย/ุ สื�อในโรงภาพยนตร ์   

Spot 30 วนิาท ี 12,000 บาทตอ่เดอืน/สถานี 

Spot 15 วนิาท ี 6,000 บาทตอ่เดอืน/สถานี 

สถานโีทรทศัน์ทั�วไป   

Spot 30 วนิาท ี 40,000 บาทตอ่เดอืน/ชอ่ง 

Spot 15 วนิาท ี 20,000 บาทตอ่เดอืน/ชอ่ง 

 

อตัราค่าลขิสิทธิ� Mobile Business (เฉพาะสิทธิงานดนตรีกรรม) 

ประเภทกจิการ อตัราจัดเกบ็ 
คา่เผยแพร่ฯ Rintone, Ring Backtone 
Mono/Polyphonic/True-tone 
 

5,000 บาท / เพลง / เดอืน 
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วธีิการ / ขัBนตอนการจดัเกบ็ค่าลขิสิทธิ�  
บริษทั จี-พาเทนท ์จาํกดั ไดก้าํหนดวิธีการจดัเก็บค่าตอบแทนไว ้ 2 วิธี คือ 

���� วธีิการชําระผ่าน ตวัแทนการจัดเกบ็ค่าลขิสิทธิ�ของบริษทัฯ  
ผูป้ระกอบการสามารถชาํระค่าตอบแทน ผา่นตวัแทนการจดัเกบ็ของบริษทัฯ โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งกรอก

รายละเอียดและลงนามในใบสมคัรของบริษทัฯ พร้อมแนบสาํเนาเอกสาร ดงันี8    
1.1 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
1.2 สาํเนาทะเบียนบา้น หรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการคา้และอื�นๆ    

พร้อมชาํระค่าตอบแทนผา่นตวัแทนการจดัเกบ็ตามประเภทและจาํนวนที�ผูป้ระกอบการประสงคใ์ชง้าน  แลว้ผูป้ระกอบการจะ
ไดรั้บสําเนาใบสมคัรสมาชิก จากตวัแทนจดัเก็บเพื�อใชเ้ป็นหลกัฐานชั�วคราว ในการไดรั้บอนุญาต ซึ� งเมื�อบริษทัฯ ไดรั้บใบ
สมัครและรับชําระเงินเรียบร้อยแลว้  ทางบริษทัฯ จะทําการจัดส่งหลักฐาน การอนุญาต (สติ�กเกอร์) ฉบับจริง พร้อม
ใบเสร็จรับเงินให้กบัผูป้ระกอบการภายใน 7 วนัทาํการหลงัจากไดรั้บขอ้มูลการสมคัรและการขออนุญาตจากตวัแทนจดัเก็บ
ถกูตอ้งครบถว้นเรียบร้อย  เพื�อใหผู้ป้ระกอบการแสดงที� ตูเ้พลง/บูธ/จอ/หอ้ง (จุดที�สังเกตุชดัเจนบริเวณพื8นที�ใชง้าน) ในสถาน
ประกอบการต่อไป 
 
���� โดยวธีิการชําระโดยตรง ณ ที9ทาํการของ บริษทั จี-พาเทนท์ จาํกดั 

ผูป้ระกอบการสามารถชาํระค่าตอบแทนไดโ้ดยตรง ณ ที�ทาํการของบริษทัฯ เลขที�  50 จีเอม็เอม็ แกรมมี�เพลส ถนน
สุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท ์0-2669-8300 โทรสาร 0-2669-9684 
โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งนาํหลกัฐาน บตัรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาทะเบียนบา้น/หลกัฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการคา้ 
และอื�นๆ  มาเขียนใบสมคัรสมาชิก ณ ที�ทาํการของบริษทัฯ โดยแจง้ประเภทของการใชง้านที�ผูป้ระกอบการตอ้งการใชง้าน 
พร้อมชาํระค่าตอบแทนตามที�กาํหนด  ซึ� งผูป้ระกอบการจะไดรั้บหลกัฐานใบเสร็จรับเงิน และหลกัฐานการไดรั้บอนุญาต 
(สติ�กเกอร์) เพื�อใหผู้ป้ระกอบการติดแสดงที� ตูเ้พลง/บูธ/จอ/หอ้ง (จุดที�สังเกตุชดัเจนบริเวณพื8นที�ใชง้าน) ในสถานประกอบการ
ต่อไป                
  
เงื9อนไขในการเกบ็ค่าตอบแทน  โดยมีรายละเอียด ดงันี8   

1. ผูป้ระกอบการตอ้งยื�นขออนุญาตใชสิ้ทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิj เพลงเพื�อการคา้ ในงานดนตรีกรรม   สิ�ง
บนัทึกเสียง และโสตทศันวสัดุก่อนนาํงานอนัมีลิขสิทธิj  ซึ� งบริษทัฯ ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลจดัเก็บค่าตอบแทน ไปใชเ้ผยแพร่
ในสถานประกอบการของผูป้ระกอบการทุกครั8 ง 

2. ผูป้ระกอบการที�ประสงคจ์ะขออนุญาตใชสิ้ทธิj  ตอ้งชาํระค่าตอบแทนใหก้บับริษทัฯ ตามอตัราที�บริษทัฯ ได้
กาํหนดไวต้ามประเภทของการใชง้าน 

3. ผูป้ระกอบการจะตอ้งใชผ้ลิตภณัฑที์�ถกูตอ้งมีลิขสิทธิj ในการเผยแพร่ 
4. ผูป้ระกอบการจะตอ้งติดหลกัฐานการไดรั้บอนุญาต (สติ�กเกอร์) ไวบ้นอุปกรณ์การใชง้านหรือบริเวณ สถาน 

ประกอบการใหเ้ห็นโดยชดัแจง้ 
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23.  ห้างหุ้นส่วนจํากดั จดัเกบ็ลขิสิทธิ�สุรพล   
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียง (จาํนวน 6,195  เพลง)  
 เลขที� 812/27 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
 โทรศพัท ์ 02-9441525 , 085-449-8048 , 083-9773086 , 080-4597965  Fax 02-9441525  
 e-mail : surapoll_1@hotmail.com 
 

อตัราการจัดเกบ็ค่าเผยแพร่งานลขิสิทธิ�เพลง  
 

                      อตัราการจดัเก็บตามระยะเวลา     รายเดือน    ราย 3 เดือน        รายปี 
    
1. ประเภทคอมพิวเตอร์/ห้องโถง/ห้องวไีอพีคาราโอเกะ         ไม่มี   2,100   บาท   6,000   บาท 
    
2. ประเภทตูห้ยอดเหรียญคาราโอเกะ    300   บาท      800   บาท   2,800   บาท 
    
3. ค่าขออนุญาตทาํซํ8 าคอมพิวเตอร์/ต่อเครื�อง/ต่อจอ/รายปี     2,400   บาท 
    

 
 การชําระค่าขออนุญาตเผยแพร่ลขิสิทธิ� 

 
  1.ชาํระโดยตรงกบั หา้งหุ้นส่วนจาํกดั จดัเก็บลิขสิทธิj สุรพล โทร.02-9441525,083-9773086,080-4597965  
 Fax.02-9441525 
  2.ชาํระกบัตวัแทนที�ไดรั้บแต่งตั8งใหจ้าํหน่ายใบอนุญาตเผยแพร่จาก หา้งหุ้นส่วนจาํกดั จดัเก็บลิขสิทธิj สุรพล  
 ไดท้ั�วประเทศ 
  3.หากร้านประกอบการท่านใด มีความสงสัย จะสอบถาม หรือ หากวา่ท่านไม่ไดรั้บความสะดวก โปรดติดต่อ
 กบัหา้งหุน้ส่วนจาํกดั จดัเก็บลิขสิทธิj สุรพล ไดต้ามที�อยู ่และ เบอร์โทรขา้งตน้นี8  
 

 เงื9อนไขการขอ และ ใช้ใบอนุญาตเผยแพร่ เมื�อไดรั้บใบอนุญาตเผยแพร่ลิขสิทธิj แลว้ ใหล้อกแผน่กาวออกแลว้
นาํไปติดไวใ้นที� ที�เห็นไดโ้ดยเด่นชดั เช่น หนา้เวที เครื�องคอมพิวเตอร์ ลาํโพง ตูห้ยอดเหรียญ หรือ ที�เห็นไดโ้ดยชดัแจง้ 
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24. บริษทั จัดเกบ็ลขิสิทธิ� เอส พ ีซี จํากดั 
 งานดนตรีกรรมและสิ�งบนัทึกเสียงของนกัแต่งเพลง (จาํนวน 166 เพลง)   
 เลขที� 11/145 หมู่ 5 ต. คูคต อ. ลาํลูกกา จ. ปทุมธานี 12130 
 โทรศพัท ์ 0-2995-6437 0-2995-6436 โทรสาร 0-2995-6437 
 
1.อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื�อการคา้ 

 
ประเภทการใชง้าน 

อตัรา  
ราย 

 1 เดือน 

อตัรา 
เหมาจ่าย 

ราย 3 เดือน 

อตัรา  
เหมาจ่าย 

ราย 6 เดือน 

อตัรา 
เหมาจ่าย 

ราย 12 เดือน 
ตูห้ยอดเหรียญ/ต่อเครื�อง/จอ 350 997 1,995 3,990 
คอนโทรลรูม /ต่อห้อง/ต่อจอ  - 997 1,995 3,990 
อื�นๆ  - 997 1,995 3,990 
 
2.อตัราค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิทาํซํ8 าฯเพื�อการคา้(ลงในฮาร์ดดิสก ์หรือ สิ�งบนัทึกอื�นๆ)  

ประเภทการใชง้าน อตัรา ราย 6 เดือน เหมาจ่ายราย 12 เดือน 

คอมพิวเตอร์/มิดี8ไฟล/์วซีีดีลงฮาร์ดดิสก/์ต่อ
เครื�อง 

2,400 4,320 

คอมพิวเตอร์/ออดิโอ/ต่อเครื�อง 1,800 3,240 
สิ�งบนัทึกอื�นๆ/ออดิโอ/ต่อหน่วย 1,800 3,240 
 
ขั8นตอนการขออนุญาตใชสิ้ทธิและชาํระค่าตอบแทนฯ 
- ใหผู้ป้ระกอบการที�ประสงคจ์ะใชง้านลิขสิทธิj เพลงภายใตก้ารจดัเก็บค่าตอบแทนฯของบริษทัฯ ติดต่อขออนุญาต และ
ชาํระค่าตอบแทนฯไดโ้ดยตรงที� สาํนกังาน บริษทั จดัเก็บลิขสิทธิj  เอส พี ซี จาํกดั เลขที� 11/154-156 หมู่ 5 ต.คูคต อ.ลาํ
ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 เบอร์โทรศพัท ์ 0-2995-6437   โทรสาร   0-2995-6437 
- แจง้ชื�อ ที�อยู ่เบอร์โทรศพัท ์ของผูป้ระกอบการที� จะขออนุญาตใชลิ้ขสิทธิj  เพลงภายใตก้ารประกาศจดัเก็บ
ค่าตอบแทนของทางบริษทัฯ 
- ชาํระค่าตอบแทนฯ ตามอตัราที�บริษทักาํหนด โดยชาํระไดโ้ดยตรงที�สาํนกังานบริษทั หรือการชาํระโดยวธีิการ  
ส่งธนานติั หรือตั~วแลกเงิน ผา่นทางไปรษณีย(์โดยสั�งจ่าย ในชื�อบริษทั จดัเก็บลิขสิทธิj  เอส พี ซี จาํกดั  หรือชาํระโดย 
วธีิการส่งผา่นบญัชีธนาคารกสิกรไทย  สาขาเทสโกโ้ลตสัลาํลูกกาคลอง 2  บญัชีออมทรัพย ์ชื�อบญัชีนายพรพล ฉิมทว ี 
หมายเลขบญัชี  693-2-01661-1  หรือ ขออนุญาตและชาํระค่าตอบแทนฯผา่นตวัแทนบริษทั ที�บริษทัไดแ้ต่งตั8งไวใ้น
พื8นที�ต่างๆ ใหผู้ป้ระกอบการโทรสอบถามชื�อตวัแทน ไดที้� เบอร์โทรศพัท ์ 0-2995-6437  เมื�อผูป้ระกอบการที�จะใช้
งานลิขสิทธิj เพลงเพื�อการคา้ ไดด้าํเนินการตามขั8นตอนขา้งตน้แลว้ บริษทัฯจึงจะออกเครื�องหมายแสดงการไดรั้บ
อนุญาตฯ (สติ�กเกอร์เครื�องหมายตามที�บริษทัฯกาํหนด)และหรือเอกสารอื�นๆ 
 


