
 

                        

 

 International Standard Recording Code (ISRC) 
 

รหสั ISRC คอือะไร 

ยอ่มาจาก International Standard Recording Code 

คือ รหัสสากลของสิง่บันทึกเสียงซึ่งสามารถใชไ้ดท้ั่วโลกโดยจะแสดงแหล่งที่มาแต่ละประเทศของสิง่
บันทกึเสยีง 

  

รหสั ISRC  มปีระโยชนอ์ยา่งไร 

เจา้ของสิง่บันทกึเสยีงที่ตอ้งการน าผลงานสิง่บันทกึเสยีงไปท าการคา้การตลาดในต่างประเทศรวมทัง้การ
จ าหน่ายสิง่บันทกึเสยีงทางดจิติอล ซึง่มขีอ้บังคับใหม้รีหัส ISRC เพือ่รับรองวา่ผลงานสิง่บันทกึเสยีงดังกลา่วมี
ทีม่าอยา่งถกูตอ้ง รหัส ISRC  สามารถใชไ้ดท้ั่วโลก 

 

ใครเป็นผูม้หีนา้ทีอ่อกรหสั ISRC  

TECA (Thai Entertainment Trade Association) หรือสมาคมการคา้ผูป้ระกอบธุรกจิบันเทิงไทย ซึง่เป็น
องคก์รประจ าประเทศไทยของ IFPI : International Federation of the Phonographic Industry เป็นผูม้ี
หนา้ที่ออก รหัส ISRC หรือเป็นตัวแทนแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยในการออก รหัส ISRC ของสิ่ง
บันทกึเสยีง 

 

หลกัเกณฑใ์นการออกรหสั ISRC  

TECA จะพจิารณารายละเอยีดเอกสารค าขอ ISRC Allocation Form ตามฟอรม์แนบเพือ่พจิารณาหากถูกตอ้ง
ตรงตามกฎขอ้บังคับและเงือ่นไข TECA จะออกรหัส ISRC  

การออกรหัส ISRC ทาง TECA จะเป็นผูก้ าหนดรหัส ISRC น าหนา้ตัง้ตน้ 7 หลักในครัง้แรก หลังจากนั้น
เจา้ของสิง่บันทกึเสยีงสามารถก าหนดรหัสล าดับสิง่บันทกึเสยีงของตนเองตอ่ไป 

 

การสง่รายงานแจง้รหสั ISRC 

ทกุสิน้เดอืนหรอืทุกไตรมาส เจา้ของสิง่บันทกึเสยีงมหีนา้ทีต่อ้งสง่รายงานแจง้รหัส ISRC ทีไ่ดก้ าหนดออกไป
มายัง TECA เพื่อแจง้รหัส ISRC ที่ออกไปยังฐานขอ้มูลกลางส าหรับการท าธุรกรรมทางดจิติอลและการคา้
ระหวา่งประเทศทั่วโลก และเพือ่ป้องกันการแอบอา้งซ ้าซอ้นจากบคุคลอืน่  

 

ตวัอยา่งรหสั ISRC  

 

“TH – AAA-YY-XXXXX” คอื 

 

TH คอื รหัสประเทศ THAILAND ทาง TECA เป็นผูอ้อกรหัสประเทศ ซึง่จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 

AAA คอื รหัสบรษัิทของเจา้ของสิง่บันทกึเสยีงผูข้อรหัสซึง่จะตอ้งไม่ซ ้ากับรหัสรายอืน่โดย TECA จะเป็นผู ้
ก าหนดรหัสบรษัิทให ้รหัสบรษัิทจะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 

YY คอื ปี ค.ศ. ทีเ่จา้ของลขิสทิธิไ์ดท้ าสิง่บันทกึเสยีง (Mastering) เสร็จสมบรูณ์ โดยที ่TECA จะออกใหเ้ป็น 
ค.ศ.ปัจจุบันที่ขอรหัส โดยรหัสปี ค.ศ.จะก าหนดเปลี่ยนไปตาม ปี ค.ศ.ที่ส ิง่บันทกึเสยีง (Mastering) นั้นๆ 
ผลติเสร็จสมบรูณ์ และในปีตอ่ไปก็ใหป้ฏบิัตเิชน่เดยีวกัน 

 

XXXXX คอื รหัสทีท่างผูผ้ลติหรอืเจา้ของลขิสทิธิต์อ้งก าหนดล าดับเองตามความเหมาะสม 

  

 



 

                        

เอกสารและข ัน้ตอนส าหรบัการขอรหสั ISRC  

 

1 ขอหนังสอืรับรองการจดแจง้ขอ้มลูลขิสทิธิง์านสิง่บันทกึเสยีงจากกรมทรัพยส์นิทางปัญญา สามารถขอจด
แจง้ไดท้ี ่link https://copyright.ipthailand.go.th/  
 

2 กรอกแบบฟอรม์การสมัคร (แบบฟอรม์เอกสารแนบ) 
  
3 กรอกรายละเอยีดงานสิง่บนัทกึเสยีงทีต่อ้งการขอรหัส ISRC Code (แบบฟอรม์รายงานเอกสารแนบ) 
  
4 กรอกหนังสอืรับรองสทิธิง์านสิง่บันทกึเสยีงทีต่อ้งการขอรหัส ISRC Code (แบบฟอรม์รายงานเอกสารแนบ) 
  
5 เอกสารการสมคัร 
   กรณีนติบิคุคล แนบส าเนาหนังสอืรับรองบรษัิทอายไุมเ่กนิ 3 เดอืน พรอ้มส าเนาบัตรประชาชนกรรมการผูม้ี
อ านาจตามหนังสอืรับรอง พรอ้มประทับตราบรษัิทฯ 
   กรณีบคุคลธรรมดา ส าเนาบัตรประชาชนพรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
6. ส่งหลักฐานใหก้ับ TECA พรอ้มกับช าระค่าธรรมเนียมจ านวน 1,605 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) สามารถ
ช าระคา่ธรรมเนียมโดยการโอนผา่นธนาคาร ตามดา้นลา่งน้ี 

ชือ่บญัช:ี      สมาคมการคา้ผูป้ระกอบธุรกจิบนัเทงิไทย 

                    ธนาคารกสกิรไทย สาขาถนนเพชรบรุตีดัใหม ่

                    บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่028-2-06044-4 

 

คา่ธรรมเนียมสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่ายได ้3% ตามชือ่ทีอ่ยูด่ังน้ี 

สมาคมการคา้ผูป้ระกอบธุรกจิบนัเทงิไทย  

23/8 ซอยศนูยว์จิยั ถนนพระราม 9  

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310  

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี0 1 0 9 5 4 5 0 0 0 0 8 1 
 

เมือ่ช าระแลว้กรุณาสง่หลักฐานการโอนเงนิมาที ่อเีมล ์wisut@teca.co.th หรอืโทรสาร : 02-203-1010 หาก

เป็นโทรสารรบกวนโทรแจง้คณุวสิตูร บญุญาพงษ์พันธ ์โทร.086-7899406   

ภายใน 1 อาทติยห์ลังจากไดรั้บหลักฐานและรับช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ TECA จะแจง้รหัส ISRC ใหโ้ดยทาง
อเีมลห์รอืโทรสารทีแ่จง้ไว ้พรอ้มกับจัดสง่ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษีทางไปรษณีย ์

 

การสง่รายงานแจง้รหสั ISRC 

เจา้ของสิง่บันทกึเสยีงมหีนา้ที่ตอ้งส่งรายงานแจง้รหัส ISRC ที่ไดก้ าหนดออกไปมายัง TECA เพื่อแจง้รหัส 
ISRC ทีอ่อกไปยังฐานขอ้มูลกลางส าหรับการท าธุรกรรมทางดจิติอลและการคา้ระหว่างประเทศทั่วโลกและ
เพือ่ป้องกันการแอบอา้งซ ้าซอ้นจากบคุคลอืน่  

1. ทกุหกเดอืนเมือ่มกีารออกหมายเลขรหัส ISRC ส าหรับสิง่บันทกึเสยีง (Mastering) ทีผ่ลติขึน้ เจา้ของ
ลขิสทิธิม์หีนา้ทีต่อ้งแจง้ขอ้มูลให ้TECA มายังอเีมล ์wisut@teca.co.th หรอืทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่

ของ TECA ขา้งตน้หรอืทางโทรสารทีห่มายเลข 02 203-1010 

2. รายละเอยีดขอ้มลูทีต่อ้งแจง้ดังตอ่ไปน้ี 

ล าดับ 

หมายเลข 

 ISRC ชือ่อัลบัม้ ชือ่เพลง ชือ่นักรอ้ง ประเภทสนิคา้ 

 

* ทา่นสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิของ รหัส ISRC ไดท้ี ่www.teca.co.th หรอื  www.ifpi.org * 

                                                   UPDATED JUNE 2021                                                                          
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