
มาตรการความชวยเหลือผูใชงานลิขสิทธิ์เพลงที่ไดรับผลกระทบ 

จากโรคระบาดโควดิ 19 ของบริษัทจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง 

     
  เน่ืองจากมาตรการความชวยเหลือของบริษัทจัดเก็บคาลิขสิทธ์ิเพลงมีความแตกตางกันผูใชงาน

ลิขสิทธ์ิเพลงท่ีไดรับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 โปรดติดตอบริษัทจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลงเพื่อสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมโดยตรง  (กรมทรัพยสินทางปญญาจะ Update ขอมูลเปนระยะเม่ือไดรับแจงมาตรการฯ เพ่ิมเติมจากบริษัทจัดเก็บฯ) 

 

  บริษัทจัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลงที่กําหนดมาตรการใหความชวยเหลือฯ ไดแก 

  1. บริษัท ลิขสิทธ์ิเพลงไทย จํากัด 

  2. บริษัท โฟโนไรทส (ไทยแลนด) จํากัด 

  3. บริษัท ท็อปไลนมิวสิค จํากัด 

  4. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย จํากัด 

  5. บริษัท ดิจิทัล เอนเทอเทนเมนท เอ็กซเปอรท จํากัด 

  6. บริษัท สไมล มิวสิค ไลเซนซ่ิง จํากัด 

  7. บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูช่ัน จํากัด 

 

  รายละเอียดมาตรการใหความชวยเหลือฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. บริษัท ลิขสิทธิเ์พลงไทย จํากัด (โทรศัพท 02-042-8186 โทรสาร 02-04-28186) 
 

 
 

 

 

 

มาตรการใหความชวยเหลือฯ 
  เอกสารแนบ 
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2. บริษัท โฟโนไรทส (ไทยแลนด) จํากัด (โทรศัพท 02-203-1002 โทรสาร 02-203-1010) 
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3. บริษัท ท็อปไลนมิวสิค จํากัด (โทรศัพท  02-391-9525, 02-391-0890, 02-391-9580 

โทรสาร 02-381-5369, 02-391-0677) 
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4. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด (โทรศัพท 02-037-8888) 

 

 



-7- 

5. บริษัท ดิจิทัล เอนเทอเทนเมนท เอ็กซเปอรท จํากัด (โทรศัพท 02-7349896) 
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6. บริษัท สไมล มิวสิค ไลเซนซิ่ง จํากัด (โทรศัพท 02-013-9700 โทรสาร 02-013-9700 สายดวน     

080-807-4334 092-001-8783) 
โครงการชวยเหลือสถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ Covid-19 ป 2563 

บริษัท สไมล มิวสิค ไลเซนซ่ิง จํากัด 
อัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธิ ์

งานดนตรีกรรม / งานโสตทัศนวัสดุ / เผยแพรตอสาธารณชน / ทําซํ้า ดัดแปลง (ยังไมรวมภาษีมลูคาเพ่ิม) 
 

    อัตราคาการจัดเก็บลิขสิทธิ ์

 ประเภทธุรกิจที่ใชงานลิขสิทธิ์ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

    บาท บาท บาท 

  ตูเพลง (JUKE BOX) 375 750 1,500 

  ตูหยอดเหรียญคาราโอเกะ 625 1,250 2,500 

  บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ 625 1,250 2,500 

  

     

 

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

"บริษัท สไมล มิวสิค ไลเซนซ่ิง จํากัด" (สํานักงานใหญ) 

เลขท่ี 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 

โทรศัพท 02-013-9700  แฟกซ 02-013-9700  สายดวน  080-807-4334, 092-001-8783 

ผูประกอบการสามารถชําระเงินผาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา 

บัญชีออมทรัพย เลขท่ี 307-1-35878-4  ช่ือบัญชี " บริษัท สไมล มิวสิค ไลเซนซ่ิง จํากัด "    
 

 

 

 

 

 

ประเภทธุรกิจที่ใชงานลิขสิทธิ์ อัตราคาลิขสิทธิ์ หนวย 

หองโถง หรือ หองวีไอพี คาราโอเกะ (CONTROL ROOM & V.I.P.)     

อัตราชําระตามระยะเวลา 12 เดือน 5,000 บาท/จอ/หอง 

อัตราชําระตามระยะเวลา 6 เดือน 2,500 บาท/จอ/หอง 

อัตราชําระตามระยะเวลา 3 เดือน 1,250 บาท/จอ/หอง 

สถานประกอบการ/สถานบันเทิง/ผับ/บาร 5,000 บาท/สถานที่//ป 

(ที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล)     

สถานประกอบการ/รานอาหาร/รานกาแฟ (AUDIO) 3,000 บาท/สถานที่/ป 

(ที่ไมมีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล)     
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7. บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูชั่น จํากัด (โทรศัพท 02-8252524 โทรสาร 02-8252509  
สายดวน 097-0796116  098-2695782) 

โครงการชวยเหลือสถานประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ Covid-19 ป 2563 
บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูช่ัน จํากัด 

อัตราการจัดเก็บคาลิขสิทธ์ิ 

งานดนตรีกรรม / งานโสตทัศนวัสดุ / เผยแพรตอสาธารณชน / ทําซํ้า ดัดแปลง (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

    อัตราคาการจัดเก็บลิขสิทธิ ์

 ประเภทธุรกิจที่ใชงานลิขสิทธิ์ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

    บาท บาท บาท 

  ตูเพลง (JUKE BOX) 375 750 1,500 

  ตูหยอดเหรียญคาราโอเกะ 625 1,250 2,500 

  บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ 625 1,250 2,500 

  

     

 

สําหรับธรุกจิสถานประกอบการ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

" บริษัท ดิจิตอล วัน โซลูช่ัน จํากัด " (สํานักงานใหญ) 

เลขท่ี 125 ซอยสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110  

ท่ีทําการ เลขท่ี 46 ซอยริมคลองสามเสน ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400   

โทรศัพท 02-825-2524 โทรสาร 02-825-2509 สายดวน 097-079-6116 / 098-269-5782   

หรือติดตอ สํานักงานตัวแทนฝายลิขสิทธ์ิ  " บริษัท สไมล มิวสิค ไลเซนซ่ิง จํากัด " (สํานักงานใหญ) 

เลขท่ี 578/4 ซอยพหลโยธิน 58 แยก 46  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 

โทรศัพท 02-013-9700  โทรสาร  02-013-9700  สายดวน  080-807-4334, 092-001-8783   

   

   

ประเภทธุรกิจที่ใชงานลิขสิทธิ์ อัตราคาลิขสิทธิ์ หนวย 

หองโถง หรือ หองวีไอพี คาราโอเกะ (CONTROL ROOM & V.I.P.)     

อัตราชําระตามระยะเวลา 12 เดือน 5,000 บาท/จอ/หอง 

อัตราชําระตามระยะเวลา 6 เดือน 2,500 บาท/จอ/หอง 

อัตราชําระตามระยะเวลา 3 เดือน 1,250 บาท/จอ/หอง 

สถานประกอบการ/สถานบันเทิง/ผับ/บาร (Audio) 5,000 บาท/สถานที่//ป 

(ที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล)     

สถานประกอบการ/รานอาหาร/รานกาแฟ (Audio) 3,000 บาท/สถานที่/ป 

(ที่ไมมีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล)     


