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วิทยานิพนธ์ฉบับนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยศึกษาความเป็นมา แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ประเภทของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และการด้าเนินงานขององค์กร และกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
ทั งนี  เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เหมาะสม
และกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ในการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของ
ประเทศไทย ตลอดจนเสนอรูปแบบกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

จากการศึกษาพบว่า การจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ยังพบปัญหาในการจัด
ตั งอยู่ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งจากการศึกษากฎหมายและ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น พบว่า ประเทศดังกล่าวมี
กฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อก้ากับดูแลการด้าเนินงานขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
และองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นการจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมาย  โดยในประเทศอังกฤษ องค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์จัดตั งขึ นโดยอาศัยบทบัญญัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และใช้กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหาร
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการควบคุมการด้าเนินงานขององค์กร ส่วนในประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายเฉพาะที่
ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พบว่าไม่มี
บทบัญญัติใดที่เป็นการรองรับการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ใช้
บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นการเฉพาะ 

จากประเด็นปัญหาข้างต้น ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ใน
รูปแบบที่เหมาะสม และมีการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งประกอบไป
ด้วยโครงสร้างส้าคัญ ได้แก่ บททั่วไป การจดทะเบียน หน้าที่ขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ การก้ากับดูแล
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ คณะกรรมการก้ากับดูแล และบทก้าหนดโทษ 
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The purpose of this thesis is to study the of collective management system 

which is carried out by the Collective Management Organizations (CMOs). This was 

done by surveying background, concept of collective management, the various kinds of 

CMOs and their functions, including the applicable law that can be implemented to the 

royalty collection in order to analyze the appropriate guidelines for the collective 

management which is undertaken by the CMO and the law applicable to this issue for 

the purpose of establishing the CMO in Thailand as well as offering the proper law 

applicable to the royalty collection. 

The results from the study reveal that there has been a problem establishing the 

CMO since there is no law supporting establishment of the CMO. From the study of law 

and CMOs of foreign countries including the United Kingdom and Japan, it was found 

that both countries have their own laws implemented to the royalty collection in order 

to monitor the administration of CMOs and the CMOs were established by law. In the 

United Kingdom, the CMOs were established under the provisions of Copyright Acts and 

their operations were monitored by general laws pertaining to collective management. 

 



 ค 

In contrast, Japan has the special law of royalty collection. However, when considering 

Thailand’s the Copyright Act B.E. 2537, there are no provisions for supporting the 

establishment of CMO and there is no special law that can be implemented to royalty 

collection. 

From the aforementioned problem, the author recommends that Thailand 

should set up a proper CMO and sui generis legislation for the royalty collection should 

be enacted. This Act should consist of the important following chapters: General 

Provisions, Registration, Obligations of the CMOs, Supervision, Supervisory Committee 

and Penal Provisions.  
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี ส้าเร็จลุล่วงได้ เนื่องจากความเมตตาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา 
ล ้าเลิศ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้สละเวลาเพื่อให้ค้าปรึกษา ชี แนะแนวทาง ให้แนวคิด 
และให้ข้อแนะน้าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียน ตลอดจนตรวจสอบเนื อหาให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์จน
วิทยานิพนธ์นี ส้าเร็จลงได้ ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี  และ
ขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรภาพ นาหลวง ประธานกรรมการ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ กรรมการ ที่ท่านได้สละเวลา ท้าการตรวจพิจารณาวิทยานิพนธ์
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ น 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้
และประสิทธิประสาทวิชาความรู้อันเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เขียน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์
ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในครั งนี  และขอขอบคุณกัลยาณมิตรของผู้เขียน
ทุกท่าน ส้าหรับค้าปรึกษาและความช่วยเหลือที่มีให้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและจัดท้าวิทยานิพนธ์ด้วย
ความปรารถนาดีเสมอมา 

ท้ายที่สุดขาดมิได้ ขอกราบขอบพระคุณคุณย่าบุญสม ชัยมงคล ที่ให้การสนับสนุนด้าน
การศึกษา ขอขอบพระคุณบิดามารดา น้าตุ้ม น้าต้อย และพี่สาวของผู้เขียน ที่คอยเลี ยงดูเอาใจใส่ ห่วงใย 
ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นก้าลังใจที่ส้าคัญตลอดมา และผู้เขียนขอขอบคุณเอก ส้าหรับความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีเสมอมา 
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บทที่ 1  
 

บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ลิขสิทธิ์ (copyright) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและ
สังคม โดยลิขสิทธิ์ตั งอยู่บนหลักการของแนวคิดที่ว่าบุคคลผู้ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวได้ริเริ่มสร้างสรรค์
ชิ นงานขึ น มีสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนจากความวิริยะอุตสาหะนั น1 กฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกจึงได้
ให้ความคุ้มครองแก่ผลงานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงให้เจ้าของลิขสิทธิ์สร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณค่าต่อไป โดยเป็นการรับรองสิทธิแต่ เพียงผู้ เดียว (exclusive rights) ของผู้
สร้างสรรค์ที่จะกระท้าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญา ความรู้
ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนในการสร้างสรรค์โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น2  

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าว เป็นสิทธิที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะแสวงประโยชน์หรืออนุญาตให้
บุคคลอื่นกระท้าการเช่นว่านั นได้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวจึงมีลักษณะเป็นสิทธิที่จะอนุญาตหรือห้าม
การกระท้าใดต่องานอันมีลิขสิทธิ์ ทั งนี  ในการให้อนุญาตบุคคลอื่นแสวงประโยชน์จากงานอันมี
ลิขสิทธิ์นั น เจ้าของลิขสิทธิ์ชอบที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือค่าลิขสิทธิ์ (royalties) อันเป็นไปตาม
แนวคิดของลิขสิทธิ์ที่ได้ให้การคุ้มครองสิทธิในทางเศรษฐกิจ (economic rights) ที่เจ้าของลิขสิทธิ์
จะได้รับเงินรางวัลตอบแทนจากการอนุญาตให้ผู้อื่นน้างานของตนไปใช้3  

เจ้าของลิขสิทธิ์อาจได้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวอย่างเต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หาก
สิทธิถูกบังคับใช้โดยตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเหนือการแสวงประโยชน์จาก

                                           
1 Mark Rose, Authors and Owners: The Invention of Copyright (Harvard 

University Press, 1993), p.2. 
2 วริยา ล ้าเลิศ, "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในมิติประชาคมอาเซียน," วารสารพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 54 (มกราคม 2557): 5. 
3 World Intellectual Property Organization (WIPO), Understanding Copyrights 

and Related Rights (Geneva: WIPO, 2016) p. 9. 
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งาน การแพร่กระจายงาน การตัดสินใจถึงเงื่อนไขการใช้งาน และการคิดค่าตอบแทนจากการน้า
งานไปใช้4 แต่ในความเป็นจริง เจ้าของลิขสิทธิ์แต่ละรายไม่สามารถบริหารสิทธิได้ด้วยตนเองอย่าง
ทั่วถึง เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท้าให้เกิดวิธีการใช้งานอันหลากหลายและง่ายต่อ
การแพร่กระจายงาน ขอบเขตของการใช้งานจึงมีวงกว้าง งานอันมีลิขสิทธิ์ถูกใช้โดยผู้ใช้งานจ้านวน
มากในต่างสถานที่และเวลา เจ้าของลิขสิทธิ์จึงไม่สามารถที่จะควบคุมการใช้งาน เจรจาตกลงเพื่อ
อนุญาตให้ใช้งาน และจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ใช้ได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อการบริหารสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ละรายไม่อาจกระท้าได้เองโดยตรงในแบบ
รายบุคคลตามแนวทางดั งเดิม จึงน้าไปสู่ทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่เรียกว่า การบริหารการ
จัดเก็บ (collective management) โดยโครงสร้างของระบบการบริหารการจัดเก็บ เจ้าของ
ลิขสิทธิ์จะมอบอ้านาจให้แก่องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ (Collective Management Organization) 
ในการตรวจติดตามการใช้งาน เจรจาตกลงกับผู้ใช้ ให้อนุญาตใช้งานโดยมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
บนพื นฐานของระบบค่าลิขสิทธิ์และภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และจัดสรรให้แก่
เจ้าของลิขสิทธิ์ 

การบริหารการจัดเก็บถูกน้ามาใช้กับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิ ขสิทธิ์หลาย
ประเภท โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แรกได้จัดตั งเพื่อบริหารจัดการสิทธิการน้าออกแสดงในงาน
ดนตรีกรรม ซึ่งจากความส้าเร็จในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม จึงมีการน้าแนวคิดการ
บริหารการจัดเก็บในงานประเภทอื่น ๆ ตามมา เช่น งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม แต่ เนื่องจาก
รูปแบบของการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์แต่ละประเภทที่แตกต่างกัน ระบบการบริหารการจัดเก็บโดย
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองกับการใช้งานแต่ละประเภท โดย
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์พัฒนาระบบการบริหารการจัดเก็บต่อการใช้งานแต่ละประเภท ส้าหรับ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ องค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์แบบดั งเดิม (Traditional CMOs) องค์กรจัดเก็บแบบ Right Clearance Center และ
องค์กรจัดเก็บแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop-shops) ซึ่งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในแต่ละประเภทจะมี
กลไกการบริหารการจัดเก็บที่แตกต่างกันขึ นอยู่กับขอบเขตของการด้าเนินการและสิทธิที่องค์กร
บริหารจัดการ 

ในต่างประเทศได้ให้การยอมรับและจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขึ นอย่างแพร่หลาย โดย
เป็นการจัดตั งในรูปแบบนิติบุคคล ทั งที่เป็นองค์กรเอกชนและองค์กรรัฐตามความเหมาะสมกับ
สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั งนี  ในการจัดตั งองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะต้องเป็นไปภายใต้กฎหมายตลอดจนมีกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อควบคุมก้ากับ

                                           
4 Ibid., p. 16 
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ดูแลการด้าเนินงานขององค์กรทั งในรูปแบบของการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเพื่อใช้บังคับในการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และในรูปแบบของการบังคับโดยกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เนื่องจากองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มีบทบาทในการเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของ
ลิขสิทธิ์และผู้ใช้งาน การด้าเนินการขององค์กรจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อทั งสองฝ่าย ซึ่งหากองค์กร
มีการด้าเนินการที่ได้มาตรฐานและเป็นธรรมก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม 
หากองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ด้าเนินการอย่างไม่เป็นธรรม อาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได ้ 

ในประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความส้าคัญกับการบริหารการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ เนื่องจากค้านึงถึงสิทธิของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช้งาน เพราะระบบการบริหาร
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไม่เพียงแต่มีพื นฐานเป็นการให้ประโยชน์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์แต่ยังให้ประโยชน์
แก่ผู้ใช้งานที่จะเข้าถึงงานด้วยวิธีการที่ง่ายและสะดวกขึ น ทั งสองประเทศจึงได้จัดตั งองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ขึ นเพื่อจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์หลายประเภทต่าง ๆ โดยในประเทศญี่ปุ่นมี
การออกกฎหมายเฉพาะมาใช้บังคับกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อควบคุมและก้ากับ
ดูแลองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และยังเป็นการรองรับการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขึ นด้วย ส่วน
ในประเทศอังกฤษการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะเหมือนของ
ประเทศญี่ปุ่น แต่เป็นการก้าหนดไว้อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งได้มีบทบัญญัติถึงองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์เอาไว้อันเป็นการรองรับการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และให้การด้าเนินงานของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ถูกควบคุมและก้ากับดูแลภายใต้กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

ส้าหรับประเทศไทย มีการน้าแนวคิดการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มาใช้ โดย
ภาคเอกชนได้จัดตั งองค์กรขึ นกันเอง เพื่อด้าเนินการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จากากรใช้งานดนตรีกรรม 
ซึ่งส่วนใหญ่จัดตั งขึ นในรูปแบบนิติบุคคลประเภทบริษัทจ้ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ปัจจุบันมีบริษัทจัดเก็บที่ขึ นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจ้านวนมากกว่า 30 ราย5 
ซึ่งเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก็พบว่าไม่มีบทบัญญัติที่เป็นการรองรับการ
จัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด และยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับแก่กรณีการบริหาร
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ บริษัทจัดเก็บดังกล่าวจึงเป็นการจัดตั งขึ นโดยปราศจากกฎหมายรองรับ ซึ่ง
เท่ากับว่าประเทศไทยยังไม่มีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั งการด้าเนินการ
เรียกเก็บยังก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น เจ้าของลิขสิทธิ์ถูกเอาเปรียบและได้รับค่าตอบแทน

                                           
5 กรมทรัพย์สินทางปัญญา, รายชื่อบริษัทจัดเก็บ (ปี 2561), ค้นวันที่ 14 กันยายน 2561 

จาก https://www.ipthailand.go.th/th/copyright-010/ 
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ที่ไม่เป็นธรรม ผู้ใช้ถูกเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ ้าซ้อนหรือถูกขู่ด้าเนินคดี อันมีสาเหตุหลักมาจากระบบ
การบริหารการจัดเก็บที่ไร้ระเบียบแบแผน และขาดกฎหมายที่จะควบคุมก้ากับดูแลการด้าเนินการ
ขององค์กร อย่างไรก็ตาม ได้เคยมีความพยายามในการร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่ร่าง
กฎหมายเป็นอันตกไป 

ประเด็นศึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี  จึงเป็นการอภิปรายในประเด็นการบริหารการ
จัดเก็บโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นประเด็นแรกและวิเคราะห์รูปแบบกฎหมายที่ใช้บังคับใน
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นอีกประเด็นหนึ่ง โดยการศึกษาประเด็นแรกเรื่องการบริหารการจัดเก็บ
โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะท้าให้ทราบเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายขององค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์และหลักในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และในประเด็นที่สองเรื่องรูปแบบกฎหมาย
ที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะท้าให้ทราบว่ามีกฎหมายในรูปแบบใดบ้างและรูปแบบใดที่
เหมาะสมจะใช้กับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศไทย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

2. เพื่อศึกษารูปแบบและการด้าเนินงานในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขององค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และมาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ 

3. เพื่อวิเคราะห์วิธีด้าเนินการและกลไกขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ภายใต้ระบบการ
บริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และรูปแบบของกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของ
ต่างประเทศ เพื่อมาเป็นแม่แบบในการวิเคราะห์รูปแบบขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของประเทศ
ไทย 

4. เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์และรูปแบบของกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์

 

1.3 สมมติฐานในการศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานอันมีลิขสิทธิ์และได้รับ
รองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์อันเป็นสิทธิในทางเศรษฐกิจที่ท้าให้เจ้าของลิขสิทธิ์มี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการให้ผู้อื่นน้างานอันมีลิขสิทธิ์ของตนไปแสวงประโยชน์ได้ ภาคเอกชน
จึงได้จัดตั งองค์กรขึ นกันเองเพ่ือด้าเนินการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งการจัดตั งและด้าเนินการดังกล่าว
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เป็นไปโดยไม่มีกฎหมายรองรับและควบคุมก้ากับดูแล สร้างปัญหาให้กับทั งเจ้าของลิขสิทธิ์และ
ผู้ใช้งาน ดังนั น เพื่อให้การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนและถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงควรมีการตรากฎหมายเพ่ือใช้บังคับในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี  จะศึกษาถึงที่มาและแนวคิดของการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งจะ
น้าไปสู่การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยมุ่งศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับระบบการบริหารการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และพิจารณาถึงรูปแบบของกฎหมายที่ใช้บังคับใน
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยวิเคราะห์ระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ผ่านการด้าเนินการของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ อันได้แก่ ประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่น เพื่อ
เสนอแนะแนวทางเหมาะสมจะใช้กับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของประเทศไทย 

 
1.5 วิธีด าเนินการศึกษา 

วิธีด้าเนินการศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี  เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี
วิจัยเอกสาร (Documents Research) โดยใช้วิธีศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงจาก หนังสือ บทความ 
วารสาร ตัวบทกฎหมาย รายงานการประชุมในการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูลทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 
1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศกึษา 

1. ท้าให้ทราบถึงความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
และองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

2. ท้าให้ทราบถึงรูปแบบและการด้าเนินงานในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และมาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของ
ต่างประเทศ 

3. ท้าให้เข้าใจถึงวิธีด้าเนินการและกลไกขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ภายใต้ระบบการ
บริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และรูปแบบของกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อมา
เป็นแม่แบบในการวิเคราะห์รูปแบบขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของประเทศไทย 
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4. ท้าให้เข้าใจถึงการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์  และ
กฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทยใน
การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และรูปแบบของกฎหมายที่ ใช้บั งคับกับกรณี ดังกล่าว



 

บทที่ 2  
 

ความเป็นมา หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

 
ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และความสามารถ

ของมนุษย์ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ด้วยเหตุนี  กฎหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลกจึงให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ น 
เพื่อเป็นการรับรองสิทธิให้แก่ผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ขณะเดียวกันกฎหมายได้ เล็งเห็นถึง
ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชน และเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่ง
เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์และสังคม จึงเกิดการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขึ น 
โดยมีการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขึ นเพื่อให้องค์กรเข้ามาเป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์
และสาธารณชนที่ต้องการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ในการท้าหน้าที่บริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

ในบทนี  เป็นการศึกษาถึงแนวคิดพื นฐาน ความเป็นมา และทฤษฎทีางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อันเป็นที่มาของการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ตลอดจนหลักการ
ในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
 
2.1 ความหมาย ความเป็นมา และประเภทขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ จึงมีความ
จ้าเป็นต้องท้าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในเบื องต้นเสียก่อน ดังนี  
 

2.1.1 ความหมายขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์
ค้าว่า “องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์” Collective Management Organization หรือ CMO) ถูก

น้ามาใช้โดยเป็นการสะท้อนมาจากนิยามของค้าว่า “การบริหารการจัดเก็บ” ซึ่งถูกให้ค้าจ้ากัดความไว้ 
ดั ง นี  “ In a collective management system owners of rights authorize collective 
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management organizations to manage their rights”6 หมายความว่า ในระบบการบริหารการ
จัดเก็บ ผู้ทรงสิทธิจะให้อ้านาจแก่องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพื่อบริหารสิทธิของตน หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่ง คือ ตามโครงสร้างของระบบการบริหารการจัดเก็บ เจ้าของสิทธิจะมอบอ้านาจให้แก่องค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่จะดูแลการใช้งาน เจรจาต่อรองกับผู้ใช้งาน ให้อนุญาตใช้สิทธิภายใต้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ซึ่งอยู่บนพื นฐานของระบบอัตราลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งานที่เหมาะสม จัดเก็บ
ค่าตอบแทนและจัดสรรให้แก่เจ้าของสิทธิ7  

นอกจากนี  ยังมีองค์กรจัดเก็บเฉพาะทางที่เรียกกันว่า “องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการ
ท้าซ ้างานวรรณกรรม” (Reproduction Right Organization หรือ RRO) ซึ่งเป็นองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์กรณีของการท้าซ ้าแบบ reprography8  
 

2.1.2 แนวคิดในการจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ ์
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ในการแสวงหาประโยชน์จากงานหรืออนุญาตให้ผู้อื่น

กระท้าเช่นว่านั นถือเป็นองค์ประกอบพื นฐานของลิขสิทธิ์ โดยลักษณะของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเป็นสิทธิ
ที่จะอนุญาตหรือสิทธิที่จะอนุญาตหรือห้ามการกระท้าใด ๆ เนื่องจากโดยธรรมชาติแต่ผู้เดียวแห่งสิทธิ
นั น หมายถึง เป็นของเจ้าของแต่ผู้เดียว เจ้าของสิทธิจึงอยู่ในฐานะที่จะตัดสินใจได้ไม่ว่าจะอนุญาต
หรือห้ามการกระท้าใด ๆ ที่สิทธิครอบคลุมอยู่  และแน่นอนว่าสิทธิในการอนุญาต (right of 
authorizing) จะเกี่ยวพันยังสิทธิในการไม่อนุญาต (right of not authorizing) และผลที่สุดก็คือการ
ห้ามการกระท้าใด ๆ9 อย่างไรก็ตาม สิทธิแต่เพียงผู้เดียวนี  หากไม่ค้านึงถึงความเป็นไปได้ของการห้าม
การกระท้าบางประการ พื นฐานของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั น ไม่มีธรรมชาติในทางนิเสธ เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงไม่ได้เป็นเพียงเช่นนั น โดยพื นฐานของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว เจ้าของสิทธิอาจจะ
กีดกันผู้อื่นจากการแสวงหาประโยชน์จากงานของตน แต่คุณค่าที่แท้จริงของสิทธิเช่นว่านั นเป็นการท้า
ให้แน่ใจได้ว่างานนั นถูกแสวงหาประโยชน์ในทางที่ตรงกับความมุ่งหมายและผลประโยชน์ของเจ้าของ
สิทธิ10 โดยวัตถุประสงค์ของการบริหารการจัดเก็บ (collective management) เช่นเดียวกันกับ

                                           
6 Nicholas Lowe and Tarja Koskinen-Olsson, General Aspects of Collective 

Management (Geneva: WIPO, 2014), p. 45. 
7 Mihály Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights 

(Geneva: WIPO, 2002), p. 17. 
8 Nicholas Lowe and Tarja Koskinen-Olsson, op. cit., p. 45. 
9 Mihály Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, p. 

15. 
10 Ibid., p. 16. 
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ระบบการบริหารสิทธิร่วม (joint exercise of rights) อื่น ๆ ก็เพื่อเสนอวิธีหรือมาตรการที่จะท้าให้
สถานการณข์องการใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในลักษณะดังกล่าวประสบผลส้าเร็จ11 

เป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอาจจะได้ใช้อย่างเต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
หากว่าสิทธิถูกใช้โดยเจ้าของสิทธิแต่ละรายเอง ในบางกรณีเจ้าของเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งการควบคุมเหนือ
การแสวงหาประโยชน์และการแพร่กระจายงานของตน โดยเจ้าของสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองถึง
เงื่อนไขการใช้งานและค่าตอบแทน เมื่องานถูกน้าไปใช้เจ้าของอาจดูแลได้อย่างใกล้ชิดไม่มากก็น้อยที่
จะให้สิทธิทางศีลธรรมและสิทธิทางเศรษฐกิจของตนเป็นไปอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การกระท้า
เช่นว่านี จะเป็นจริงโดยสมบูรณ์ ถ้าหากเจ้าของสิทธิแต่ละรายได้ใช้สิทธิของตนโดยตรง12 

ในช่วงของการสร้างระบบลิขสิทธิ์สากล สิทธิบางประการ เช่น สิทธิการน้าออกแสดงงานดนตรี
กรรม เป็นสิทธิที่ดูเหมือนว่าการบริหารสิทธิรายบุคคลจะเป็นไปไม่ได้หรืออย่างน้อยที่สุดในลักษณะที่
ไม่ได้ประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล และภายหลังจากนั นด้วยคลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยีที่ขยายออก
ในวงกว้างอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ขอบเขตของการบริหารสิทธิรายบุคคลกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
หรืออย่างน้อยไม่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ จนกระทั่งมาถึงเทคโนโลยีดิจิตอลและเครือข่ายการ
สื่อสารกันทั่วโลก ซึ่งดูเหมือนเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้งาน ท้าให้เจ้าของสิทธิแต่ละรายไม่สามารถที่
จะควบคุมการใช้งาน เจรจาตกลงกับผู้ใช้ และจัดเก็บค่าตอบแทนจากผู้ใช้งานได้เอง13 

ด้วยเหตุผลที่ในหลายกรณี ลิขสิทธิ์ไม่สามารถบริหารอยู่บนพื นฐานรายบุคคลได้ ก็เนื่องจากงาน
ได้ถูกน้าไปใช้โดยผู้ใช้จ้านวนมากในต่างสถานที่และเวลา เป็นธรรมดาที่ เจ้าของแต่ละรายไม่มี
ความสามารถที่จะควบคุมได้ทุกการใช้งานที่จะเจรจากับผู้ใช้งานและจัดเก็บค่าตอบแทน  จาก
สถานการณ์เช่นว่านี  จึงน้าไปสู่ทางเลือกที่เรียกว่า การบริหารการจัดเก็บในสิทธิแต่เพียงผู้เดียว 
(Collective management of executive rights)14 

นอกจากนี  ถึงแม้ว่าระบบการบริหารการจัดเก็บจะให้ประโยชน์พื นฐานกับผลประโยชน์ของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ ระบบดังกล่าวยังเสนอข้อได้เปรียบแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงงานที่ต้องการในวิธีการที่ง่าย
จากแหล่งข้อมูลเดียว เนื่องจากการบริหารการจัดเก็บจะท้าให้การเจรจาต่อรองกับผู้ใช้ การดูแลการ
ใช้งานและจัดเก็บค่าธรรมเนียมง่ายขึ นด้วยต้นทุนการด้าเนินการต้่า15 
 

                                           
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid., p. 17. 
14 Ibid. 
15 Ibid., p. 18. 



 10 

2.1.3 ประวัติความเป็นมาขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์
แนวคิดในการบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์เกิดขึ นตั งแต่ปี ค.ศ. 1777

เนื่องจากมีการเปิดเพลงตามร้านอาหารและโรงแรม จากการที่นายโยฮัน คริสเตียน บาค (Johann 
Christian Bach) ผู้ประพันธ์ดนตรีกรรมได้ฟ้ องต่อศาลในประเทศอั งกฤษขอให้มีค้ าสั่ งให้
ผู้ประกอบการร้านอาหารระงับการออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนงานในดนตรีกรรมของตน แต่เนื่องจาก
ในขณะนั นประเทศอังกฤษใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1709 ซึ่งความคุ้มครองยังไม่ครอบคลุมถึงสิทธิใน
การน้างานลิขสิทธิ์ออกแสดงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จึงเป็นผลให้ศาลมีค้าสั่งยกค้าร้อง ภายหลังจึงมี
การบัญญัติกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิในการน้างานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างชัดเจนในกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1911 

ในปี ค.ศ. 1791 เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสได้มีการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์เพื่อรับรองสิทธิในการ
เผยแพร่งานต่อสาธารณชน ได้เกิดสมาคม Le Bureau de Registration Dramatique ขึ น ซึ่งถือได้
ว่าเป็นสมาคมจัดเก็บแห่งแรก ท้าหน้าที่ในการดูแลสิทธิของผู้สร้างสรรค์งานละคร ต่อมาได้มีการ
เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็นสมาคม The Societe’ des Auteurs Compositures Dramatiaques หรือ
สมาคม SACD ซึ่งเป็นสมาคมแรกที่บริหารสิทธิของผู้สร้างสรรค์และจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ที่น้างาน
ลิขสิทธิ์ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยมีการพัฒนากิจกรรมไปเป็นการบริหารสิทธิของ
ผู้ประพันธ์และผู้สร้างสรรค์งานนาฏกรรม 

 ต่อมาในปี ค.ศ. 1847 การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มีความชัดเจนขึ น เนื่องจากเกิดคดีพิพาทขึ น โดยนาย
พอล ฮองรีออ (Paul Honrion) และนายวิคโตร ปาริโซ (Vitro Parizot) ผู้ประพันธ์ค้าร้อง และนาย
เออร์เนส บูแกสต์ (Ernest Bourgest) นักเขียน โดยการสนับสนุนของกลุ่มโฆษณาดนตรี ได้ฟ้องคดี
ต่อเจ้าของร้านอาหารชื่อ The Ambassador ซึ่งเป็นร้าน café-concert ในกรุงปารีส เนื่องจาก
ในขณะที่พวกเขานั่งรับประทานอาหารอยู่ในร้าน ทางร้านได้น้าเพลงของพวกเขามาแสดงโดยวงดนตรี 
(orchestra) เพื่อให้ลูกค้าในร้านอาหารฟัง พวกเขาจึงได้ฟ้องร้องร้านอาหารจากการน้างานดนตรี
กรรมออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยให้เหตุผลว่าเมื่อร้านอาหารไม่จ่ายค่าตอบแทนการน้างานเพลง
ของเขามาใช้ พวกเขาก็ไม่ต้องจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่ม (“you consume my music, I consume 
your beverages”) คดีนี ฝ่ายผู้ประพันธ์เป็นผู้ชนะคดี จากแนวค้าพิพากษาส่งผลให้เกิดสมาคม 
Societe’ de Auteurs, Compositeurs of Editeurs de Musique หรือสมาคม SACEM ขึ นในปี 
ค.ศ. 1850 ที่ประเทศฝรั่งเศส16 ซึ่งถือเป็นสมาคมจัดเก็บจากการใช้งานดนตรีกรรมแห่งแรก และ
ส่งผลให้ต่อมาเกิดการจัดตั งสมาคมในลักษณะดังกล่าวตามมาในอีกหลายประเทศทั งทวีปยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และทวีปเอเชีย 

                                           
16 Ibid., p. 19. 
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จากความส้าเร็จในการบริหารจัดเก็บค่าตอบแทนจากใช้งานดนตรีกรรม ท้าให้มีการน้าแนวคิด
ดังกล่าวมาจัดตั งองค์กรบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทนในงานประเภทอื่นและสิทธิอื่น ๆ ตามมา เช่น 
งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งานภาพยนตร์ เป็นต้น และยังเกิดความร่วมมือกันระหว่างสมาคม
เพื่อให้ความคุ้มครองซึ่งกันและกัน เช่น องค์กร Confederation of Authors and Composers 

Societies (CISAC) เกิดขึ นในปี ค.ศ .1926 ซึ่งเป็นองค์กรจัดเก็บค่าตอบแทนระหว่างประเทศ ท้า
หน้าที่บริหารสิทธิของเจ้าของงานดนตรีกรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ประพันธ์หรือผู้ โฆษณา องค์กร 
International Federation of Reproduction Rights Organization (IFRRO) เกิ ด ขึ น ใน ค .ศ . 
1980 เป็นสมาพันธ์สมาคมสิทธิในการท้าซ ้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีสัญญาต่างตอบแทนระหว่างกัน
ในการท้าหน้าที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการท้าซ ้าภายในประเทศให้แก่สมาชิกขององค์กร RRO ใน
ประเทศอ่ืน ๆ ด้วย  
 

2.1.4 ประเภทขององค์กรจัดเก็บคา่ลิขสิทธิ ์
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ องค์กรจัดเก็บแบบ

ดั งเดิม (Traditional CMOs) องค์กรจัดเก็บแบบ Right Clearance Centers และองค์กรจัดเก็บแบบ
เบ็ดเสร็จ (One-stop shops) ซึ่งองค์กรในแต่ละประเภทจะมีวิธีด้าเนินการและกลไกที่แตกต่างกัน
ขึ นอยู่กับขอบเขตของการด้าเนินการและสิทธิที่องค์กรบริหารจัดเก็บ ดังนี 17  

2.1.4.1 องค์กรจัดเก็บแบบดั งเดิม  
องค์กรจัดเก็บแบบดั งเดิม (Traditional CMOs) เป็นรูปแบบขององค์กรจัดเก็บที่ไม่มี

ความซับซ้อนในการด้าเนินการ กล่าวคือ องค์กรจะท้าหน้าที่ในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นสมาชิก
ขององค์กรในการเจรจาต่อรองอัตราค่าตอบแทนและเงื่อนไขการใช้งาน (terms of use) กับผู้ใช้งาน 
ออกใบอนุญาตใช้สิทธิ จัดเก็บและจัดสรรค่าตอบแทน โดยที่เจ้าของสิทธิแต่ละคนจะไม่มีส่วนร่วม
โดยตรงในขั นตอนเหล่านี  

2.1.4.2 องค์กรจัดเก็บแบบ Rights clearance centers 
องค์กรจัดเก็บแบบ Rights clearance centers องค์กรจะเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิแก่

ผู้ใช้งาน แต่ส้าหรับเงื่อนไขการใช้งานและข้อก้าหนดค่าตอบแทน เจ้าของสิทธิแต่ละรายซึ่งเป็นสมาชิก
ขององค์กรยังสามารถก้าหนดได้ องค์กรจัดเก็บรูปแบบนี มักจะบริหารสิทธิการท้าซ ้าหรือการท้าส้าเนา
เอกสาร (reprography) ของผู้ประพันธ์งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ นิตยสาร และวารสาร องค์กร
ประเภทนี จึงท้าหน้าที่เป็นตัวแทน (acts as an agent) ของเจ้าของสิทธิโดยที่เจ้าของสิทธิแต่ละราย

                                           
17 World Intellectual Property Organization (WIPO), Collective Management 

of Copyright and Related Rights (Geneva: WIPO, 2000), p. 5. 



 12 

ยังคงมีส่วนร่วมโดยตรงในการก้าหนดเงื่อนไขการใช้งานในงานของตนเองได้อยู่ ตัวอย่างเช่น องค์กร 
CCC (Copyright Clearance Center) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั งขึ นในปี ค.ศ. 1978 เป็น
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้ารายใหญ่ที่สุดของโลก องค์กร CCC ท้าหน้าที่ด้าเนินการเป็น
ศูนย์กลางระหว่างผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อให้มีสถานที่ส้าหรับการขออนุญาตและจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ และช่วยเหลือเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าตอบแทน (royalties) จากผู้ที่น้า
งานของเจ้าของลิขสิทธิ์ไปใช้ เช่น วิทยาลัย มหาวิทยาลัย บริษัท ห้องสมุด ร้านหนังสือ ร้านถ่าย
เอกสาร และอื่นๆ องค์กร CCC เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในการท้าซ ้าข้อความ (reproduction rights 
for text) โดยเป็นการน้าส่วนหนึ่ง (excerpts) ของงานที่มีลิขสิทธิ์ไปท้าซ ้าไม่ว่าในรูปแบบสิ่งพิมพ์
หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องมาลงทะเบียนกับองค์กร CCC และแจ้งว่าต้องการ
จะให้ใช้สิทธิในลักษณะใด ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์กับองค์กรนี  ไม่ใช่การให้สิทธิแต่เพียงผู้
เดียว (non-exclusive agreement) ดังนั น เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถไปท้าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
(other licensing agreement) กับองค์กรอื่นได้ องค์กร CCC จะควบคุมการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้
ลงทะเบียนไว้ และเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้สิทธิในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ 

2.1.4.3 องค์กรจัดเก็บแบบเบ็ดเสร็จ  
องค์กรจัดเก็บแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop shops) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งขององค์กร

จัดเก็บ เกิดขึ นจากแนวโน้มการเติบโตในการหลอมรวมกันของการผลิตสื่อมัลติมีเดีย (multimedia 
productions) และระบบออนไลน์ (on-line system) ผ่านเครือข่ายดิจิทัล ซึ่งต้องอาศัยความ
หลากหลายของงานอันมีลิขสิทธิ์หลายประเภทประกอบเข้าด้วยกัน เช่น งานวรรณกรรม งานดนตรี
กรรม การบันทึกเสียงและวิดีโอ รูปภาพ งานกราฟิก รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 18  ท้าให้
ผู้ใช้งานต้องมีขอบเขตการขออนุญาตที่กว้างจากเจ้าของลิขสิทธิ์หลายคนจากงานหลายประเภท ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ยากล้าบากต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั น เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการหลอมรวมกันทาง
เทคโนโลยีดังกล่าว จึงท้าให้เกิดโครงสร้างองค์กรแบบใหม่ซึ่งได้จัดตั งขึ นในรูปแบบของการรวมตัวกัน
ขององค์กรที่มีอยู่แล้ว (coalitions of existing organizations) โดยมีแบบจ้าลองความร่วมมือ 
(models of cooperation) ใหม่ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ น องค์กรในรูปแบบนี จึงเป็นศูนย์รวมงาน
ลิขสิทธิ์ประเภทต่าง ๆ ที่ต้องใช้ส้าหรับการผลิตสื่อมัลติมีเดียและได้รับความนิยมมากขึ นเรื่อย ๆ 
เพื่อที่ผู้ใช้งานจะสามารถขออนุญาตใช้สิทธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วในคราวเดียว 

ตัวอย่างเช่น องค์กร SESAM ในประเทศฝรั่งเศส ก่อตั งขึ นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1995 -
1996 เพื่ออ้านวยความสะดวกในการบริหารจัดการสิทธิในงานสะสมของหลากหลายสมาคมจัดเก็บใน

                                           
18  Mihály Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, 

p. 106. 
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แง่ของการอนุญาตใช้สิทธิในการผลิตสื่อมัลติมีเดียและการใช้งาน เป็นองค์กรแรก ๆ ที่เกิดจากการ
รวมตัวกันขององค์กรจัดเก็บเพื่อสร้างศูนย์กลางเดียวในการอนุญาตให้ใช้สิทธิส้าหรับผู้ผลิตสื่อ
มัลติมีเดียและผู้ผลิตเนื อหาทางออนไลน์ องค์กร SESAM จะใช้ฐานข้อมูลขององค์กรจัดเก็บที่มีอยู่ใน
การด้าเนินการต่าง ๆ เช่น (1) น้าระบบค่าธรรมเนียมมาปรับใช้โดยดัดแปลงให้เข้ากับธรรมชาติการ
แสวงหาประโยชน์จากงานตามรูปแบบขององค์กร ซึ่งพร้อมที่จะเจราจากับองค์กรที่เป็นตัวแทนหรือ
สมาคมที่เกี่ยวข้องข้องกับผู้ใช้งาน (2) ใช้วิธีที่เหมาะสมส้าหรับการจัดเก็บและจัดสรรค่ าตอบแทนที่
รวดเร็วด้วยต้นทุนที่ต่้า และ (3) สามารถควบคุมการน้างานไปใช้และการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ด้วย โดย
เริ่มแรกได้ใช้ระบบที่มีอยู่แล้วขององค์กร SDRM19 เป็นหลัก เนื่องจากตัวองค์กร SESAM20 ไม่ได้มีงาน
สะสมเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะองค์กรพันธมิตร องค์กร SESAM ได้มกีารบริหารตามแบบแผนใน
สิทธิท้าซ ้าเชิงกลของงานสะสมขององค์กร SACEM  และองค์กร SACD21 และภายหลังได้เข้าควบการ
บริหารจัดการในสิทธิต่างๆ และงานสะสมขององค์กร SCAM22  และต่อมาองค์กร ADAGP23  ได้เข้า
ร่วมด้วย 

นอกจากนี  ยังมีองค์กรที่จัดตั งขึ นในท้านองเดียวกันกับองค์กรแบบเบ็ดเสร็จในประเทศอื่น 
ๆ เช่น องค์กร CMMV ในประเทศเยอรมัน องค์กร MCCI ในประเทศไอร์แลนด์ เป็นต้น โดยองค์กร 
CMMV ก่อตั งขึ นในปี ค.ศ. 1996 มีโครงสร้างและกิจกรรมขององค์กรที่แตกต่างกับองค์กร SESAM 
กล่าวคือ องค์กร CMMV ก่อตั งขึ นโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จ้านวน 9 องค์กรซึ่งเป็นตัวแทนของ
เจ้าของลิขสิทธิ์หลายประเภทและสิทธิข้างเคียง ได้แก่ องค์กร GEMA องค์กร GVL องค์กร VG 
องค์กร WORT องค์กร GÜFA องค์กร GWFF องค์กร VG BILDKUNST องค์กร VFF องค์กร VGF 
และองค์กร AGICOA ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วน มีวัตถุประสงค์ในการอ้านวยความสะดวกในการ
เจรจาต่อรองระหว่างฝ่ายผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดียและผู้ใช้งานและฝ่ายเจ้าของสิทธิ โดยขั นแรก องค์กร 
CMMV ท้าหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ให้ข้อมูลตามที่ฝ่ายผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดียเรียกร้องมาให้กับฝ่ายเจ้าของ
สิทธิ และจัดหาข้อมูลส่งกลับไปให้ฝ่ายผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย และขั นที่สอง องค์กร CMMV อาจเป็น
ศูนย์กลางในการอนุญาตหากเจ้าของสิทธิต้องการ 

 

                                           
19 องค์กร SDRM เป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิการท้าซ ้าเชิงกลของประเทศฝรั่งเศส 
20 องค์กร SACEM เป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิการน้าออกแสดงงานดนตรีกรรม

เชิงกลของประเทศฝรั่งเศส 
21 องค์กร SACD เป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานนาฏกรรมของประเทศฝรั่งเศส 
22 องค์กร SCAM เป็นสมาคมของผู้สร้างสรรค์งานมัลติมีเดียในประเทศฝรั่งเศส 
23 องค์กร ADAGP เป็นสมาคมของผู้สร้างสรรค์งานศิลป์ในประเทศฝรั่งเศส 
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นอกจากนี  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้พัฒนาและเป็นเจ้าของโปรแกรมส้าหรับ
การด้าเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ มีชื่อเรียกว่า “WIPOCOS” ซึ่งเป็นการพัฒนาขึ นโดยความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดกับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โปรแกรม WIPOCOS เป็นแอปพลิเคชั่นแบบอเนกประสงค์ 
(multi-purpose) ในระบบแบบเครือข่ายแบบ Client-server แบบหลายผู้ใช้ (multi-user) ที่ถูก
พัฒนาขึ นมาส้าหรับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องการมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ 
เพื่อให้การด้าเนินการจัดเก็บค่าตอบแทนมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งโปรแกรมจะมีส่วนในการด้าเนินการ
หลักขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์

โปรแกรม WIPOCOS เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนภายใต้ความต้องการ (demand-
driven tool) ที่มีความยืดหยุ่นเพื่ออ้านวยให้เกิดความสะดวกขึ นตามความเปลี่ยนแปลงตามหลักการ
บริหารจัดการและเทคนิคที่เกิดขึ นในองค์กรอยู่ตลอด โปรแกรม WIPOCOS มีการด้าเนินการที่
ประกอบด้วยหน่วยแยกต่าง ๆ (modular) และแพลตฟอร์ม (platform) ต่อเนื่องหลากหลายเข้า
ด้วยกันและรวมกับนวัตกรรมล่าสุด ซึ่งจะแลกเปลี่ยนระบบข้อมูลในระดับระหว่างประเทศและ
ภูมิภาคได2้4 

ประเด็นหลักส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ คือการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่มีจ้านวนมากมายมหาศาลซึ่งเกี่ยวกับสมาชิกขององค์กร งานอันมีลิขสิทธิ์ และผลงาน
สร้างสรรค์อื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง และส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานและองค์กรสร้างสรรค์ 
(creative enterprises) ที่มีความซับซ้อนในการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ภายใต้
การดูแลขององค์กรจัดเก็บ โปรแกรม WIPOCOS จะช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ง่ายดาย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บ 
โดยสิ่งที่ส้าคัญที่สุดประการแรก คือการจัดตั งแอปพลิเคชั่นขึ นเพื่อให้การบริการขององค์กรได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่สุดในการจัดสรรค่าตอบแทนให้กับผู้สร้างสรรค์และผู้ทรงสิทธิได้อย่างถูกต้อง แม่นย้า
ตามเวลาที่เหมาะสมและมีความโปร่งใส25 

โครงสร้างของโปรแกรม WIPOCOS จะประกอบไปด้วยหลายฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกัน
ซึ่งออกแบบมาเพื่อโต้ตอบกับฐานข้อมูลสากลที่องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลกสร้างขึ น โดย
แอปพลิเคชั่นจะท้างานตามระบบฐานข้อมูลผู้สร้างสรรค์และนักแสดง งาน ส้านักพิมพ์และผู้ผลิต งาน

                                           
24 World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPOCOS - Software for 

Collective Management of Copyright and Related Rights (Geneva: WIPO, 2012), p. 
1. 

25 Ibid. 
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สิ่งบันทึกเสียง และการผลิตโสตทัศนวัสดุ ทั งนี  หน่วยโครงสร้างโปรแกรม WIPOCOS ที่ไว้แบ่ง
ระบบงานและท้างานร่วมกันมีอยู่ 5 หน่วย ซึ่งสามารถเช่ือต่อกันได้หรือท้างานอย่างอิสระได้ ดังนี 26 

1. หน่วยหลัก รวมฟังก์ชันของทุกหน่วย 
2. หน่วยปฏิบัติการ ส้าหรับการบริหารจัดการสิทธินักแสดงและสิทธิของผู้ผลิต 
3. หน่วยศิลปิน ส้าหรับองค์กรนักแสดงเด่ียว (single–performer) 
4. หน่วยผู้ผลิต ส้าหรับแต่ละสมาคมที่บริหารสิทธิของผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง 
5. หน่วยลิขสิทธิ์ ส้าหรับองค์กรที่ติดต่อธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม 
โดยสรุปแล้ว โปรแกรม WIPOCOS ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้องในประเทศก้าลังพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากซับซ้อนของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจุดประสงค์ที่จะเสนอระบบคอมพิวเตอร์ในการด้าเนินการหลักขององค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ ท้าให้องค์กรจัดเก็บที่ก้าลังพัฒนาสามารถน้ามาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่สูงสุดมาใช้ได้ และท้าให้มั่นใจได้ว่าการจัดสรรค่าตอบแทนจะเกิดขึ นในเวลาที่
เหมาะสมถูกต้อง โปร่งใส และเป็นอิสระ ทั งนี  ในขั นต้น โปรแกรมจะมุ่งหลักไปทางสิทธิในงานดนตรี
กรรม แล้วโปรแกรมใหม่หน่วยอื่นจะถูกพัฒนาให้น้ามาใช้กับสิทธิประเภทอื่น เช่น งานโสตทัศนวัสดุ
และการแสดง นาฏกรรมและการออกแบบท่าเต้น งานวรรณกรรมและการท้าส้าเนาเอกสาร 
(reprographics) และเพิ่มฟังก์ชั่นการท้างานในส่วนของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

 
2.2 ความหมาย ความส าคัญ และหลักเกณฑ์การก าหนดค่าลิขสิทธิ์ 

เมื่อบุคคลใดต้องการที่จะน้างานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะทั งหมดหรือเพียงบางส่วนของงานนั น
ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อันเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ บุคคลนั นต้องจ่าย
ค่าตอบแทนส้าหรับการให้อนุญาตใช้สิทธินั นจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยค่าตอบแทนหรือค่าลิขสิทธิ์นี  
อาจเป็นการจ่ายให้เจ้าของลิขสิทธิ์เองโดยตรง หรือจ่ายให้กับสมาคมซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ หรือองค์กรที่ท้าหน้าที่บริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ก็ได ้

 
2.2.1 ความหมายและความส าคญัของค่าลิขสทิธิ ์
ค่าลิขสิทธิ์ หรือค่าตอบแทน หรือค่าใช้สิทธิ ไม่ว่าจะเรียกว่า royalty, fee, compensation, 

remuneration ฯลฯ ต่างก็มีความหมายเหมือนกันเป็นค้าที่น้ามาใช้เพื่อแสดงถึงสัดส่วนของเงินที่มี

                                           
26 Ibid., p. 2. 
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การจัดสรรส้าหรับงานแต่ละชิ น ค่าลิขสิทธิ์จะถูกแบ่งออกตามสัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะขึ นอยู่
กับงานอันมีลิขสิทธิ์แต่ละประเภทและสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้มีการบริหารจัดเก็บ27 

ค่าลิขสิทธิ์ (royalty) หมายถึง ค่าตอบแทนที่ให้กับเจ้าของส้าหรับการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้
ทรงสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์นั นจะได้รับค่าตอบแทนจากผู้รับอนุญาต (licensee) ผู้ซึ่งปรารถนาที่จะใช้
งานนั นในการสร้างรายได้ โดยในหลายกรณีส่วนใหญ่ ค่าลิขสิทธิ์จะถูกก้าหนดขึ นเพื่อชดเชยให้กับ
เจ้าของส้าหรับการใช้งานและมีผลผูกพันทางกฎหมาย 

ค่าลิขสิทธิ์ คือ เปอร์เซ็นต์ของก้าไรขั นต้น (gross profit) หรือก้าไรสุทธิ (net profit) ต่อ
ยอดขาย ซึ่งผู้สร้างสรรค์งานมีสิทธิได้รับตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาระหว่างผู้สร้างสรรค์กับผู้ผลิต 
ส้านักพิมพ์ ตัวแทน หรือผู้จัดจ้าหน่าย28 

เมื่อบุคคลได้สร้างสรรค์งานขึ น เช่น บทเพลง การแสดง ภาพวาด งานเหล่านี ได้ถือเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญา นักเขียน นักแต่งเพลง นักประพันธ์ ผู้เขียนบทละคร ซึ่งเป็นผู้ที่ได้สร้างสรรค์งาน 
เมื่อได้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานนั น ๆ ผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ชอบที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนเพื่อชดเชยส้าหรับการน้างานไปใช้ หากงานอันมีลิขสิทธิ์เหล่านั นถูกน้าไปใช้โดยปราศจาก
การขออนุญาตย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถด้าเนินคดีทางกฎหมายได้ 

การที่ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็น
สิทธิโดยชอบของผู้สร้างสรรค์ที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการให้บุคคลอื่นได้ใช้
ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ของตนภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก้าหนด ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้
สร้างสรรค์ได้รับมักเป็นตัวเงินที่เรียกว่า “ค่าลิขสิทธิ์” โดยอาจก้าหนดเป็นจ้านวนที่แน่นอน หรือเป็น
อัตราส่วนต่อยอดขาย หรือทั งสองอย่างประกอบกัน สิทธิทางเศรษฐกิจที่จะได้รับค่าตอบแทนของผู้
สร้างสรรค์นี  มีอยู่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ทุกฉบับและเป็นสิทธิที่ทุกประเทศให้การรับรอง ไม่ว่าจะอยู่ใน
ระบบลิขสิทธิ์ใด29 

 
 
 

                                           
27 นรินทร ตั งศรีไพโรจน์ , การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เชิงบังคับ  (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 11. 
28 West's Encyclopedia of American Law, edition 2. S.v. "Royalty." Retrieved 

March 6 2019 from https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Royalty 
29 วันชัย รักษ์สิริวรกุล , การบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้างาน

วรรณกรรม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 
73. 

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Royalty
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2.2.2 หลักเกณฑ์การก าหนดค่าลิขสิทธิ ์
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์นั น เป็นสิทธิที่เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถตัดสินใจได้โดยเสรี

เกี่ยวกับการใช้งานของตนและก้าหนดได้โดยเสรีถึงอัตราค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งไม่มี
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายหรือเหตุผลใดอันเป็นการจ้ากัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ละรายได้ 
เว้นเสียแต่ว่าการก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์และเงื่อนไขนั นเป็นไปอย่างไม่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการยากที่
จะให้ค้าจ้ากัดความว่าอะไรคือการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผล30 อย่างไรก็ตาม 
ในการบริหารการจัดเก็บนั น ได้มีการก้าหนดหลักการและแนวปฏิบัติโดยทั่วไปที่ถูกพัฒนาขึ นตาม
ประเภทแห่งสิทธิที่แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบพื นฐาน ดังนี  

รูปแบบที่หนึ่ง Percentage of receipts เป็นการค้านึงถึงการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการด้าเนินการหลักของผู้ใช้ เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การแสดงละครเวที เป็น
ต้น  

ในกรณีที่งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม งานวรรณกรรม งานทัศนศิลป์ เป็นงานที่มีมูลค่ากับ
บุคคลที่ต้องการใช้งานนั น มิเช่นนั นผู้ใช้จะไม่ใช้งานนั น และเนื่องจากการใช้งานนั น ผู้ใช้ถึงจะได้
รายรับ หลักการนี จะมีความเชื่อมโยงกับรายรับ ซึ่งเป็นหลักการที่เข้าใจได้ง่ายและเป็นที่ยอมรับ โดย
น้ามาใช้กับการก้าหนดค่าลิขสิทธิ์หากสถานที่สาธารณะนั นต้องมีการจ่ายเงินหรือจ่ายค่าเข้า แต่หาก
ความเชื่อมโยงไม่สามารถเห็นได้ชัดเจน ค่าลิขสิทธิ์จะเป็นการค้านวณโดยอ้างอิงรายรับโดยตรงหรือ
โดยอ้อม31 เช่นนี อัตราค่าลิขสิทธิ์จะถูกค้านวณใน Percentage of the receipts ซึ่งเป็นหลักการที่
ได้รับการยอมรับจากสากลและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หากผู้ใช้ต้องการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์
จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของรายรับที่ผู้ใช้จะได้รับจากการน้างานอันมีลิขสิทธิ์นั น
ไปใช้ ตามหลักการนี  หลักพื นฐานส้าคัญดั งเดิมในการค้านวณเพ่ือก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์นั น เป็นหลัก
ที่ต้องค้านึงถึงผลประโยชน์ทางการเงินหรือทางเศรษฐกิจของผู้ใช้เป็นเกณฑ์ส้าคัญ32  

ตัวอย่างของการน้าหลักเปอร์เซ็นต์ของรายรับมาปรับใช้ เช่น กรณีการน้างานออกแสดงต่อ
สาธารณะ การแพร่เสียงแพร่ภาพต่อสาธารณะหรือการแสดงต่อสาธารณะ เป็นที่ยอมรับกันว่าผู้ใช้

                                           
30 World Intellectual Property Organization (WIPO), Collective Administration 

of Copyright and Neighboring Right (Geneva: WIPO, 1990), p. 77. 
31 Paula Schepens, Guide to the Collective Administration of Authors’ 

Rights (UNESCO, 2000), p. 25. 
32 World Intellectual Property Organization (WIPO), WIPO Guide on the 

Licensing of Copyright and Related Rights (Geneva: WIPO, 2004), p. 108. 
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สมควรจ่ายค่าตอบแทนในอัตราโดยประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่จะได้รับจากการน้างานไปใช้ 
เป็นแนวทางตามมาตรฐานการน้างานไปใช้ทั งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ33  

1. หลัก 10 เปอร์เซ็นต์ (10 percent rule) เป็นมาตรฐานที่ส้าคัญที่สุดตามค้าแนะน้าของ 
CISAC โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับส่วนแบ่ง 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการน้างานไปใช3้4 

2. หลักการกระจายตามสัดส่วน (pro rata temporis rule) เป็นการจัดสรรตามสัดส่วน ใน
กรณีการน้าออกแสดงทั งงานที่ได้รับความคุ้มครองและงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เปอร์เซ็นต์ส่วน
แบ่งจะถูกลดลงตามสัดส่วนเวลาที่น้าออกแสดงของงานที่ได้รับความคุ้มครองและงานที่ไม่ได้รับความ
คุ้มครอง35 

3. หลัก ballet rule ถ้าการน้าออกแสดงดนตรีนั น เกี่ยวข้องกับการแสดงบัลเลต์ นักแต่งเพลง
และนักออกแบบท่าเต้นในการแสดงบัลเลต์จะต้องแบ่งสัดส่วนค่าตอบแทน 10 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการแสดงนั นจะได้รับคนละ 5 เปอร์เซ็นต3์6 เป็นต้น 

รูปแบบที่สอง lump-sum payment จะถูกก้าหนดบนพื นฐานของปัจจัยเฉพาะเจาะจง 
(specific) หลายประการ ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 

ในกรณีที่งานอันมีลิขสิทธิ์นั นไม่เป็นงานหลักที่สาธารณชนให้ความสนใจ องค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์จะเปลี่ยนจากการใช้หลักเปอร์เซ็นต์มาใช้อัตรา Flat rate หรือแบบเหมาจ่าย (lump 
sum)37 ตามหลักการนี  เกณฑ์และตัวแปรที่จะน้ามาค้านวณอัตราค่าลิขสิทธิ์จะเปลี่ยนไปโดยจะไม่ได้
เชื่อมโยงโดยตรงกับรายรับ การค้านวณค่าตอบแทนจะคิดจากขอบเขตของการใช้ประโยชน์และจะมี
การปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนตามค่าครองชีพโดยจะมีการเจรจาท้าสัญญากันใหม่เป็นระยะ ๆ38 

โดยปกติการค้านวณค่าตอบแทน เช่น กรณีการน้างานออกแสดงต่อสาธารณะ การแพร่เสียง
แพร่ภาพต่อสาธารณะหรือการแสดงต่อสาธารณะ จะคิดในอัตราเป็นรายปี การเจรจาตกลงในเรื่อง

                                           
33 Ulrich Uchtenhagen, The Setting-up of New Copyright Societies (Geneva: 

WIPO, 2005), p. 10. 
34 World Intellectual Property Organization (WIPO), Introduction to 

Intellectual Property: Theory and Practice (Kluwer Law International, 1997), p. 526. 
35 Ibid.. 
36 Ibid.. 
37 Paula Schepens, Guide to the Collective Administration of Authors’ 

Rights, p. 25. 
38 มนทกานติ พันธุ์ไพโรจน์, คณะกรรมการการก้าหนดค่าใช้สิทธิในกฎหมายลิขสิทธิ์  : 

ศึกษาโครงสร้างและอ้านาจหน้าที่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 12. 
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ค่าตอบแทนเป็นเรื่องระหว่างองค์กรที่มีหน้าที่จัดเก็บค่าตอบแทนกับผู้ใช้ประโยชน์ที่จะตกลงจ้านวน
ค่าตอบแทนกันในเบื องต้น ซึ่งองค์กรจะท้าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้ใช้งานโดย 
จะเป็นการยึดโยงกับรูปแบบขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แต่ละรูปแบบ และในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ 
จะมีคณะกรรมการก้าหนดค่าใช้สิทธิท้าหน้าที่ตัดสินอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม39 

ทั งนี  หลักส้าคัญของการก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์ขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นั น กฎเกณฑ์ต้องมี
ความชัดเจน อยู่บนพื นฐานของความเป็นจริง และสมเหตุสมผล40 
 

2.3 รูปแบบการบริหารการจัดเก็บขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ4์1  

องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มีวัตถุประสงค์ส้าคัญที่สุดอยู่ 2 ประการ ประการแรก คือการท้าให้
เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถบริหารสิทธิบางประการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด เพื่อที่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์จะได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ประการที่สอง คือการให้บริการแก่ผู้ใช้งานด้วยการเข้าถึง
ที่สะดวกและพร้อมใช้งาน และท้าการอนุญาตใช้สิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์อย่างง่ายดายโดยใช้ต้นทุนได้
อย่างมีประสิทธิผล ดังนั น บทบาทพื นฐานส้าคัญขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ได้แก่ การอนุญาตใช้
สิทธิที่องค์กรบริหารจัดการ การตรวจดูแลการใช้งานเพื่อที่จะบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการให้
การอนุญาต และการจัดเก็บและจัดสรรค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผลจาก
การอนุญาตใช้สิทธิ42 ส้าหรับหน้าที่ในการอนุญาตใช้สิทธิยังประกอบไปด้วยการเจรจาต่อรองอัตรา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ใช้ ซึ่งเมื่อมีการตกลงกันแล้วองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ต้องรับประกันได้ว่า
ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงงานสะสมของผู้อนุญาตได้โดยทันทีทันใด โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะต้อง
ควบคุมต้นทุนการด้าเนินการที่เกิดขึ นโดยผู้ใช้และเจ้าของลิขสิทธิ์ให้มีจ้านวนน้อยที่สุด และจะต้อง
จัดการให้ตรงกับความต้องการของผู้ทรงสิทธิและผู้ใช้ไม่ว่าในธุรกิจใด อาจกล่าวอย่างโดยสรุปได้ว่า 
บทบาทขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นการท้าให้ง่ายขึ นส้าหรับกระบวนการบริหารจัดการสิทธิใน

                                           
39 เรือ่งเดียวกัน. 
40 World Intellectual Property Organization (WiPO), WIPO Good Practice 

Toolkit for CMOs (The Toolkit), (Geneva: WIPO, 2018), p. 40. 
41 The International Confederation of Societies of Authors and Composers 

(CISAC), The Role of Collective Management Organization, Retrieved June 3, 2019, 
p. 6, www.cisac.org/.../CISACUniversity_The_Role_of_CMOs_FINAL.pdf. 

42 Ibid. 
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นามของสมาชิกองค์กรผ่านวิธีการอนุญาตใช้สิทธิแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียวด้วยการใช้ต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ43 

ในระบบการบริหารจัดเก็บ ผู้ทรงสิทธิซึ่งได้อนุญาตให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หนึ่งองค์กรหรือ
มากกว่าบริหารสิทธิในนามของผู้ทรงสิทธิ สิทธิของผู้ทรงสิทธิอาจถูกโอนให้กับองค์กรหรือองค์กรอาจ
ท้าหน้าที่เป็นตัวแทนในฐานะผู้อนุญาตแทนสมาชิกขององค์กร โดยทั่วไปแล้ว องค์กรจะมีการอนุญาต
แบบ Blanket licensing ให้กับผู้ใช้โดยเป็นการอนุญาตให้ผู้ใช้ได้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นงานที่
อยู่ในงานสะสมขององค์กรในประเทศและต่างประเทศทั งหมด44 

เมื่อได้ท้ าการอนุญาตให้ ใช้สิทธิแล้ว ตามปกติการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ต้องมีการจ่าย
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมในที่นี อาจอยู่ในรูปของค่าลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมที่ต้องช้าระส้าหรับการท้าซ ้าส่วนบุคคล องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะท้าหน้าที่ในการ
จัดเก็บค่าตอบแทนต่าง ๆ เหล่านี  และจัดสรรให้แก่สมาชิกองค์กรตามหลักเกณฑ์การจัดสรรและ
นโยบาย ซึ่งหลักเกณฑ์การจัดสรรและนโยบายนี  ถูกก้าหนดขึ นตามข้อตกลงระหว่างองค์กรที่ควบคุม
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสมาชิก เพื่อที่จะท้าให้มั่นใจได้ว่าองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะด้าเนินการ
ด้วยความยุติธรรม มีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความโปร่งใส45 

บทบาทขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ค่อย ๆ ถูกพัฒนาในด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ น และมีหน้าที่
เพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารสิทธิโดยตรง แต่เป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ด้านวัฒนธรรมและสังคม โดยเป็นกิจกรรมในการช่วยส่งเสริมให้บริการทางกฎหมายและสังคมกับผู้
ทรงสิทธิ กิจกรรมด้านการศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่มีจุดมุ่งหมายในการท้าให้เกิดความเข้าใจที่ดี
ยิ่งขึ นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และให้ความเคารพสิทธิของผู้ทรงสิทธิ และยังเป็นตัวแทนด้านผลประโยชน์ของ
สมาชิกกับหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศและที่เกี่ยวข้องกับองค์กรต่าง ๆ ที่ได้มีความร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ทรงสิทธิหรือลิขสิทธิ์ เช่น องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
และองค์กรการค้าโลกในระดับระหว่างประเทศ โดยกิจกรรมเพ่ิมเติมขององค์กรเหล่านี ล้วนมาจากการ
ปฏิบัติตามประสบการณ์ตรงที่องค์กรปฏิบัติมาทั งสิ น46 

 
 

 

                                           
43 Ibid. 
44 Ibid. p. 7. 
45 Ibid. 
46 Ibid. p. 8. 
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2.3.1 ประเภทของงานอันมลีิขสิทธิ์ที่มีการจัดเก็บ 
ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ แบ่งออกได้เป็น 4 ขอบเขต

หลัก ได้แก่ งานดนตรีกรรม งานสิ่งพิมพ์ งานนาฏกรรม และสิทธิข้างเคียง โดยงานอันมีลิขสิทธิ์แต่ละ
ประเภทที่มีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะอยู่ภายใต้ขอบเขตงานเหล่านี  และจะขึ นอยู่กับประเภทของงาน
อันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศนั น ๆ ส้าหรับในหัวข้อนี จะ
กล่าวถึงเฉพาะประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่นิยมจัดเก็บโดยจะไม่รวมไปถึงสิทธิข้างเคียง  

2.3.1.1 งานดนตรีกรรม 
งานดนตรีกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง ไม่

ว่าจะมีท้านองและค้าร้องหรือมีท้านองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิ
เพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียประสานแล้ว โดยจะครอบคลุมในทุกแนวเพลง เช่น คลาสสิก 
(classic) โมเดิร์น (modern) แจ๊ส (jazz) บลูส์ (blue) ป๊อป (pop) อาร์แอนด์บี (R&B) ร็อก (rock) 
เป็นต้น  

งานดนตรีกรรมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการบริหารการจัดเก็บโดยองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์อย่างแพร่หลายในกว่าร้อยประเทศทั่วโลก สาเหตุที่ต้องมีการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ใน
งานดนตรีกรรม เนื่องจากเป็นงานที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ได้ง่าย เช่น การแสดงสด การเปิดเพลงในที่
สาธารณะ ซึ่งเป็นการกระทบต่อสิทธิการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ประกอบกับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีในปัจจุบันท้าให้มีวิธีการหลายรูปแบบ อย่างการดาวน์โหลดเพลงโดยผิดกฎหมาย การ
ท้าซ ้างานเพลงลงบนสิ่งบันทึกเสียงต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระทบสิทธิการท้าซ ้า การกระท้าเหล่านี ล้วน
เป็นตัวอย่างของการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นการยากที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะ
ควบคุมดูแลการน้างานของตนเองไปใช้ได้อย่างทั่วถึง การมีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จึงเป็นสิ่งที่ ท้าให้
เจ้าของลิขสิทธิ์จะมั่นใจว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและผู้ใช้ก็ง่ายต่อการน้างานลิขสิทธิ์ไปใช้
โดยไม่เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ในตลาดงานดนตรีจะมีส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลักอยู่สองส่วน ส่วนแรก เรียกว่า ธุรกิจ
ดนตรี ประกอบไปด้วยผู้ประพันธ์ดนตรีและผู้โฆษณาดนตรี (composers and publishers) เป็นส่วน
งานอันมีลิขสิทธิ์โดยตรง และส่วนที่สอง เรียกว่า อุตสาหกรรมสิ่งบันทึกเสียง ( record industry) 
ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตสิ่ งบันทึกเสียง นักร้อง นักแสดง รวมไปถึงผู้แพร่เสียงแพร่ภาพ 
(broadcasters) อย่างสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่ งส่วนที่สองนี จะจัดเป็นสิทธิข้างเคียง (related 
rights) ทั งนี  การบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมองค์กรผู้แพร่เสียงแพร่ภาพจัดอยู่ในฐานะ
ผู้ใช้งาน 

เมื่อมีการสร้างสรรค์งานดนตรีกรรมขึ น ผู้ประพันธ์งานงานดนตรี ซึ่งหมายรวมถึง
ผู้ประพันธ์ค้าร้องและผู้ประพันธ์ท้านอง ย่อมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คนแรกในงานดนตรีกรรม ลิขสิทธิ์ใน
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งานดนตรีกรรมจะมีลักษณะเป็นสหสิทธิ (bundle of rights) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์
ในงานดนตรีกรรมเมื่อองค์กรได้เป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ จึงแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ สิทธิ
ในการน้าออกแสดง (performing rights) และสิทธิเชิงกล (mechanical rights) 

สิทธิในการน้าออกแสดง ได้แก่ สิทธิในการน้าออกแสดง การแสดงหรือการเล่นในที่
สาธารณะ (rights of public performance) และสิทธิ ในการแพร่ เสียงแพร่ภาพ (rights of 
communication to the public)47 การบริหารสิทธิการน้าออกแสดงงานดนตรีกรรม วิธีที่สะดวก
ที่สุดต่อทางเจ้าของงานและผู้ใช้งานคือการบริหารสิทธิผ่านองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ การบริหาร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการน้าออกแสดงเหมาะสมกับเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประพันธ์หรือผู้
โฆษณาในทุกแนวเพลง เพราะการให้อนุญาตผ่านองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะเป็นการสร้างอ้านาจ
ต่อรองให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์  

ขอบเขตของการให้อนุญาตจะครอบคลุมเมื่อมีการน้างานออกแสดง ทางโทรทัศน์ วิทยุ 
และอาจรวมไปถึงทางออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ งานคอนเสิร์ต งานเทศกาล โรงแรม บาร์ ร้านค้า 
ภัตตาคาร ส้านักงาน โรงงาน สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์กีฬา งานการกุศล หรือในพื นที่
สาธารณะอื่น ๆ ที่มีการน้างานออกแสดงสด การถ่ายทอดรายการแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือการแสดง
โดยสิ่งบันทึกเสียง ล้วนแล้วแต่เกิดจากการให้อนุญาตโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

การอนุญาตใช้สิทธิในการน้าออกแสดงงานดนตรีกรรม โดยทั่วไปจะเป็นการอนุญาต
แบบ blanket license ซึ่งเป็นการให้โอกาสผู้ใช้งานได้ใช้งานดนตรีกรรมในงานสะสม (repertoire) 
ขององค์กร ในงานที่เป็นของสมาชิกขององค์กรในประเทศและต่างประเทศที่องค์กรมีข้อตกลงร่วมกัน 
(reciprocal representation agreement)  

กระบวนการด้านเอกสาร (documentation) การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing) และ
การจัดสรรค่าตอบแทน (distribution) ถือเป็น 3 เสาหลักส้าคัญซึ่งเป็นพื นฐานในการบริหารการ
จัดเก็บส้าหรับสิทธิในการเผยแพร่งานสู่สาธารณชนและสิทธิแพร่เสียงแพร่ภาพ 48 องค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์จะเจรจากับผู้ใช้ต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ องค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ ดิสโก้เทค โรงภาพยนตร์ 
ภัตตาคาร และสถานที่อื่น ๆ ในลักษณะนี  หรือกลุ่มของผู้ใช้ และให้อนุญาตผู้ใช้เหล่านี  ในการใช้งาน
อันมีลิขสิทธิ์ที่อยู่ในงานสะสมขององค์กร โดยผู้ใช้ต้องจ่ายค่าตอบแทนโดยอยู่บนเงื่อนไขบางประการ 

ส้าหรับสิทธิเชิงกล เป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าต่อตัววัตถุแห่งสิทธิในการท้าซ ้า
งานลิขสิทธิ์ การท้าซ ้างานดนตรีกรรมลงในสิ่งบันทึกเสียงต่างๆ ทั งทางอนาล็อกและดิจิทัล เพื่อน้างาน

                                           
47 Nicholas Lowe and Tarja Koskinen-Olsson, Management of Copyright and 

Related Rights in the Field of Music (Geneva: WIPO, 2014), p. 20. 
48 WIPO, Collective Management of Copyright and Related Rights, p. 6. 
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ที่บันทึกไปผลิตและจัดจ้าหน่าย ซึ่งโดยรวมเรียกว่า สิทธิในการท้าซ ้าเชิงกล (rights of mechanical 
reproduction)49 และสิทธิในการกระจายเสียงและภาพ (rights of transmittion) โดยปกติจะเป็น
ส่วนหนึ่งของการอนุญาตในข้อตกลงระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์และองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ 
(broadcaster organization) ก่อนที่จะได้รับการอนุญาตให้ท้าซ ้าเชิงกลในจุดประสงค์เพื่อน้ามาผลิต
รายการเผยแพร่ต่อผู้ชม ดังนั น เมื่อมีการน้างานดนตรีกรรมบันทึกลงในสิ่งบันทึกเสียง บริษัทสิ่ง
บันทึกเสียงหรือองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพจะต้องได้รับอนุญาตและเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนผ่านองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งสิทธิในลักษณะนี จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ 

จะเห็นได้ว่า ส้าหรับสิทธิเชิงกลจะมีผู้ใช้งานหลักอยู่สองกลุ่ม กลุ่มแรก คือบริษัทสิ่ง
บันทึกเสียง ซึ่งต้องการได้รับการอนุญาตในการผลิตและจัดจ้าหน่ายสิ่งบันทึกเสียง เป็นการท้าซ ้าเพื่อ
บันทึกลงบนสื่อรูปแบบต่าง ๆ ในรูปวัตถุ เช่น แผ่นดีวีดี และการจัดจ้าหน่ายงานในรูปแบบดิจิตอล
ทางอินเตอร์เน็ตจากการสตรีมมิ่ง (streaming) หรือการดาวน์โหลด (downloading) และอีกกลุ่ม
หนึ่ง คือสถานีวิทยุและโทรทัศน์และบริษัทผลิตภาพยนตร์ที่ต้องการได้รับการอนุญาต ในกรณีที่มีการ
น้างานดนตรีกรรมบันทึกประกอบเป็นส่วนหนึ่งของรายการต่าง ๆ หรือภาพยนตร์ เพื่อที่จะน้าออก
แสดง ทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ต่อไป หรือสามารถเรียกสิทธิลักษณะนี ว่า สิทธิ
Synchronization right 

2.3.1.2 งานนาฏกรรม 
งานนาฏกรรม (dramatic works) หมายความถึง การร้า การเต้น การท้าท่า หรือการ

แสดงที่ประกอบเป็นเรื่องราว ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการแสดงในโรงละคร และหมายรวมถึงงานนาฏกีย-
ดนตรีกรรม (dramatico musical works) เช่น  ละครเพลง (musicals) ละครเพลงโอเปร่า 
(operettas) อุปกากร (opera) หรือในลักษณะใกล้เคียงกันนี  ขอบเขตงานนาฏกรรมจึงประกอบด้วย
บทละคร บทภาพยนตร์ การแสดงละครใบ้ การแสดงบัลเลต์ การแสดงในโรงละคร การแสดงโอเปร่า 
และการแสดงละครเวที50   

ในการสร้างสรรค์งานนาฏกรรมจะมีผู้สร้างสรรค์หลากหลาย เช่น ผู้เขียนบทละคร 
(dramatist) ผู้เขียนบท (script writer) ผู้ก้ากับละคร นักออกแบบท่าเต้น ผู้ออกแบบเวที (scenic 
designer) นักแสดง นักร้อง ผู้เขียนบทละครเพลง (librettists) รวมไปถึงผู้ทรงสิทธิในงานดนตรี

                                           
49 Nicholas Lowe and Tarja Koskinen-Olsson, Management of Copyright and 

Related Rights in the Field of Music, p. 21. 
50 WIPO, Ibid., p. 6. 
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กรรม ซึ่งผู้สร้างสรรค์เหล่านี ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวพันกับการสร้างสรรค์งานนาฏกรรมและเป็นผู้
ทรงสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์51   

การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานนาฏกรรม ซึ่งมีเจ้าของลิขสิทธิ์จากงาน
สร้างสรรค์หลายประเภท การอนุญาตให้ใช้สิทธิและการได้รับค่าตอบแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ละ
รายย่อมมีรูปแบบแตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้วสิทธิในทางเศรษฐกิจของผู้สร้างสรรค์งานนาฏกรรม 
ได้แก่ สิทธิการน้าออกแสดงในที่สาธารณะและการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และในกรณีที่ผลงานการ
แสดง (performance) ได้ถูกบันทึกการแสดงจะท้าให้เกิดสิทธิในการท้าซ ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

ทางปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บงานนาฏกรรมค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน โดยองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะท้าหน้าที่ ในฐานะตัวแทนของผู้สร้างสรรค์ และท้าสัญญาทั่วไป (general 
contract) กับองค์กรที่เป็นตัวแทนของโรงละครในเงื่อนไขข้อก้าหนดขั นต่้าที่ระบุไว้ส้าหรับการแสวง
ประโยชน์ในงานนั น ๆ และในการท้าการแสดงในแต่ละการแสดงนั น ต้องได้รับการอนุญาตเพิ่มเติม
จากผู้สร้างสรรค์ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบสัญญารายบุคคล (individual contract) จัดท้าขึ นตามเงื่อนไข
โดยเฉพาะเจาะจงของผู้สร้างสรรค์  

ส้าหรับการบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทนในงานนาฏกีย-ดนตรีกรรมหรือสิทธิ grand 
right แม้ว่าจะมีงานดนตรีกรรมมาเกี่ยวข้องแต่จะไม่ได้ถูกบริหารจัดการโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ในงานดนตรีกรรม อย่างไรก็ตาม จะขึ นอยู่กับการบริหารจัดเก็บค่าตอบแทนของแต่ละประเทศ แต่
ด้วยเหตุผลพื นฐานแล้ว งานนาฏกีย-ดนตรีกรรมจะไม่ค่อยถูกน้าออกแสดงเมื่อเทียบกับประเภทการ
แสดงดนตรีอื่น ๆ หรือสิทธิ small rights ท้าให้ผู้ทรงสิทธิสามารถบริหารจัดการสิทธิของตนเองได้
หรือให้เป็นหน้าที่ของผู้โฆษณาดนตรี (music publisher) ทั งนี  หากมีการน้าบางส่วนของงาน
นาฏกีย-ดนตรีกรรมออกแสดงทางสถานีวิทยุ งานนาฏกีย-ดนตรีกรรมจะกลายเป็น small rights และ
ท้าให้งานถูกบริหารจัดเก็บโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม  

องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานนาฏกรรมและงานนาฏกีย-ดนตรีกรรม มีขึ นครั งแรกที่
ประเทศฝรั่งเศส ตั งแต่ปี ค.ศ. 1777 มีชื่อว่า The Socie’te’ des auteurs et compositeures 
dramatiques (SACD) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้สร้างสรรค์ทั งสิทธิทางเศรษฐกิจ
และสิทธิในทางศีลธรรมในการน้างานไปใช้ในโรงละคร การมีองค์กรจัดเก็บจะท้าให้ผู้สร้างสรรค์งาน
นาฏกรรมมีอ้านาจต่อรอง แม้แต่ผู้สร้างสรรค์งานนาฏกรรมที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนักซึ่งมักถูกเอาเปรียบ
การมีองค์กรจัดเก็บจะช่วยบริหารสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้อย่างเป็นมืออาชีพ 

                                           
51 Nicholas Lowe and Tarja Koskinen-Olsson, Management of Rights in 

Dramatic Works, (World Intellectual Property Organization, 2014), p. 9. 
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รูปแบบขององค์กรจะมีความแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
โครงสร้างทางสังคมของแต่ละประเทศ องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่จะบริหารสิทธิแค่ในงานนาฏกรรม
เพียงอย่างเดียวมีอยู่เพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่งานนาฏกรรมและงานนาฏกีย -ดนตรีกรรมจะถูกน้าไป
บริหารจัดเก็บรวมกับองค์กรจัดเก็บในงานประเภทอื่น ๆ เช่น งานโสตทัศนวัสดุ งานวรรณกรรม หรือ
งานศิลปกรรม โดยงานนาฏกรรมและงานนาฏกีย-ดนตรีกรรมจะถูกจัดเป็นงานสะสมขององค์กร การ
ด้าเนินงานขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งานนาฏกรรมจะมีลักษณะค่อนข้างแตกต่างกับงานประเภท
อื่น โดยองค์กรจะท้าหน้าที่เป็นตัวแทนในนามของผู้สร้างสรรค์ (act as an agent representing 
authors) ในการเจรจาต่อรองข้อสัญญาทั่วไปกับองค์กรที่เป็นตัวแทนของโรงละครในส่วนของเงื่อนไข
ขั นต่้าที่เป็นการเฉพาะเจาะจงส้าหรับการน้างานบทละคร (script) ไปใช้ประโยชน์ โดยที่การท้าการ
แสดงในแต่ละการแสดงจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรูปแบบของสัญญา
รายบุคคลที่มีภายใต้การก้าหนดเงื่อนไขเฉพาะ จากนนั นองค์กรจัดเก็บจะเป็นผู้สื่อสารกับผู้สร้างสรรค์
ในส่วนของการอนุญาตที่สอดคล้องกับค่าตอบแทน52 

2.3.1.3 งานสิ่งพิมพ์ 
ขอบเขตงานสิ่งพิมพ์ (printed works) หมายถึง หนังสือ นิตยสาร และวารสารอื่น ๆ 

หนังสือพิมพ์ รายงานต่าง ๆ และเนื อเพลง การบริหารการจัดเก็บโดยหลักจะเกี่ยวข้องกับให้สิทธิใน
การท้าซ ้า ท้าส้าเนาเอกสาร หรือการอนุญาตให้ท้าซ ้างานที่ได้รับการคุ้มครองโดยการถ่ายเอกสารของ
ห้องสมุด องค์กรมหาชน มหาวิทยาลัย โรงเรียน และสมาคมผู้บริโภค53  

ผู้ทรงสิทธิในงานสิ่งพิมพ์สามารถแบ่งออกได้ ดังนี  
1. ผู้ประพันธ์งานนิพนธ์ ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์งาน เช่น นักเขียนหนังสือ รวมไปถึง

ผู้เขียนข่าว (journalist) 
2. ส้านักพิมพ์ (publisher) เป็นผู้ด้าเนินการผลิต จัดพิมพ์ และจัดจ้าหน่ายงาน ผู้

สร้างสรรค์งานและส้านักพิมพ์คือผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย แต่ส้าหรับลิขสิทธิ์ในงานสิ่งพิมพ์จะเป็นการ
ตกลงกันตามสัญญาระหว่างผู้สร้างสรรค์งานและส้านักพิมพ ์

3. ผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  (visual creator) และช่างภาพ (photographer) 
รวมถึงผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์อื่นๆ ที่งานถูกน้ามาเป็นส่วนประกอบในสิ่ งพิมพ์ เช่น นักวาด
ภาพประกอบ (illustrators) 

เนื่องจากเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาไปอย่างมาก งานสิ่งพิมพ์ถูกท้าซ ้าได้ครั งละจ้านวน
มากด้วยวิธีการที่ง่ายดายและรวดเร็ว ท้าให้งานของเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกละเมิดได้ง่าย จึงมีการรวมตัว

                                           
52 WIPO, op. cit., p. 6. 
53 Ibid., p. 5. 
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กันจัดตั งองค์กรเพื่อบริหารสิทธิและจัดเก็บค่าตอบแทนหรือ “องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์” ซึ่งในการ
ท้าซ ้างานวรรณกรรมเป็นที่เข้าใจกันในระบบสากลว่าที่เรียกว่า “องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการ
ท้าซ ้า” (Reproduction Right Organizations หรือ RROs) ซึ่งโดยทั่วไปองค์กรจะเข้ามาเป็นตัวแทน
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการบริหารสิทธิในการท้าซ ้างานวรรณกรรม  

สิทธิที่มีการบริหารจัดเก็บโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ได้แก่ สิทธิ
การท้าซ ้า (reproduction right) หรือสิทธิการท้าส้าเนาเอกสาร (the right of reprographic) ซึ่ง
เป็นสิทธิย่อยประเภทหนึ่งของสิทธิการท้าซ ้า สิทธิการน้าออกแสดงในที่สาธารณะ (public 
performance right) และสิทธิการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (broadcasting right) ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับงานวรรณกรรม รวมถึงสิทธิในการให้ยืมต่อสาธารณะ (public lending right) ก็สามารถให้องค์กร
บริหารจัดเก็บได้เช่นกัน 

การจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้าเป็นกลไกที่ส้าคัญในการสนับสนุนการ
ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกรอบของกฎหมายประเทศนั น ระบบการด้าเนินการบริหารสิทธิการท้า
ส้าเนาสามารถแยกประเภทเป็น 3 ประเภทหลัก คือ  

1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิร่วมโดยสมัครใจ (Voluntary collective licensing) เป็น
การอนุญาตใช้สิทธิโดยองค์กรบริหารจัดเก็บค่าสิทธิในการท้าซ ้า ซึ่งท้าหน้าที่ในนามของผู้ทรงสิทธิ 
โดยผู้ใช้งานสามารถใช้งานลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในการสะสมขององค์กร 

2. การอนุญาตให้ใช้สิทธิร่วมตามกฎหมาย (Collective licensing with legislative 
support) เป็นการอนุญาตใช้สิทธิที่ได้รับการสนับสนุนจากกฎหมาย การอนุญาตใช้สิทธิประเภทนี จะ
เกิดขึ นในบางประเทศที่ไม่มีองค์กรจัดเก็บที่เป็นตัวแทนของผู้ทรงสิทธิ 

3 . ก ารอนุ ญ าต ให้ ใช้ สิ ท ธิ ร่ วม โดย ไม่ สมั ค ร ใจ  (Non-voluntary collective 
management) เช่น การอนุญาตเชิงบังคับ เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการคัดลอกงานได้ตาม
กฎหมาย โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิ และกฎหมายจะก้าหนดสิทธิได้รับค่าตอบแทน 
(right to remuneration) ให้แก่ผู้ทรงสิทธิ ทั งนี  การจัดเก็บค่าตอบแทนจะด้าเนินการโดยองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิใ์นการท้าซ ้า 

อย่างไรก็ตาม องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธ์จะใช้ระบบการด้าเนินการประเภทใด ขึ นอยู่กับ
โครงสร้างของประเทศนั น ตลอดจนกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสภาพความเป็นจริงของสังคม 

ส้าหรับองค์กรบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้าเกิดขึ นครั งแรกตั งแต่ปี ค.ศ.1973 
ที่ประเทศสวีเดน ซึ่งบริหารจัดเก็บค่าตอบแทนจากการท้าส้าเนาเอกสาร (reprographics) และต่อมา
ในช่วงปี ค.ศ.1980 ได้เกิดองค์กรบริหารจัดเก็บลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้าทั่วโลกตามมา ปัจจุบันมีองค์กร
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บริหารจัดเก็บค่าสิทธิในการท้าซ ้าจ้านวน 94 องค์กรทั่วโลกซึ่งเป็นสมาชิก IFRRO ตั งอยู่ใน 74 
ประเทศทั่วโลก54  

2.3.1.4 งานทัศนศิลป์และศิลปะภาพถ่าย 
ในขอบเขตของการบริหารจัดเก็บงานทัศนศิลป์และศิลปะภาพถ่ายจะเป็นการอนุญาต

สิทธิที่เชื่อมโยงกับงาน 3 มิติ55 แบ่งออกได้ ดังนี   
กลุ่มที่หนึ่ง ได้แก่ ภาพวาด รูปปั้น ภาพวาดเส้น ภาพพิมพ์หิน รูปแกะสลัก  
กลุ่มที่สอง ได้แก่ งานสร้างสรรค์ทางกราฟิก เช่น ภาพประกอบ ภาพล้อเลียนบุคคล 

ภาพการ์ตูน  
กลุ่มที่สาม ได้แก่ งานภาพถ่าย  
งานเหล่านี  อาจถูกบริหารจัดการนอกเหนือไปจากสิทธิการท้าซ ้า ผู้สร้างสรรค์ตาม

ประเภทงานดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์กับสิทธิอื่นได้หากมีก้าหนดไว้ในกฎหมายภายในประเทศ 
ตัวอย่างเช่น การให้ความคุ้มครองศิลปสิทธิ (droit de suite) เช่น สิทธิให้ยืม (lending right) สิทธิ
การจัดงานแสดง (right of exhibition)56 และหากค้านึงถึงการท้าซ ้าส่วนบุคคลทางดิจิทัล การดาวน์
โหลดงานผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากฐานข้อมูลต่างๆ เช่น เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ คลังธนาคาร
รูปภาพ ในบางประเทศจะก้าหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนด้วย 

เริ่มแรกกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองสิทธิการขายซ ้า (resale right) ซึ่งเป็นสิทธิที่
ได้รับความคุ้มครองในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก 57 ต่อมาผลงานของศิลปินได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย นอกเหนือจากการชื่นชมในผลงานของศิลปิน ยังสามารถน้าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ได้ในหลายรูปแบบ ท้าให้เกิดการน้าผลงานมาท้าซ ้าลงบนแผ่นโปสเตอร์และแผ่นโปสการ์ดเพื่อขาย
ตามร้านค้าของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการท้าซ ้าผลงานลงบนหนังสือ ผลงานศิลปะ และแค็ตตาล็อกงาน
แสดงศิลปะ การกระท้าเหล่านี จ้าเป็นต้องมีการบริหารสิทธิ จึงน้าไปสู่การจัดตั งองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ในงานทัศนศิลป์และงานศิลปะภาพถ่ายซึ่งเป็นงานแขนงหนึ่งของงานศิลปกรรม (artistic 
works) 

                                           
54 International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO), RRO 

Member, Retrieved September 20, 2017 https://www.ifrro.org/RRO. 
55 Nicholas Lowe and Tarja Koskinen-Olsson, Management of Rights for 

Visual Arts and Photography (Geneva: WIPO, 2014), p. 7. 
56 Ibid., p. 7. 
57 Ibid., p. 10. 
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งานทัศนศิลป์และงานศิลปะภาพถ่าย เช่น ภาพ รูปภาพ รูปการ์ตูน ภาพถ่าย อันได้แก่ 
งานจิตรกรรม งานศิลปะภาพถ่าย งานศิลปะภาพพิมพ์ งานภาพประกอบเรื่อง มีลักษณะเป็นงานที่
สามารถรับรู้ได้ด้วยสายตา การมองเห็น และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าได้ จึง
ถูกน้าไปแสวงหาประโยชน์โดยผู้ใช้งานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประมูล พิพิธภัณฑ์ และผู้ใช้งาน
อื่น ๆ เช่น บริษัทผลิตภาพยนตร์ สถานีโทรทัศน์ นักวาดภาพประกอบ ช่างภาพ บริษัทที่ต้องการน้า
งานไปใช้ท้าโบรชัวร์หรือใช้งานแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์  

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ เกิดขึ นก็ต่อเมื่อมีการกระท้าต่องานอันมีลิขสิทธิ์นั น 
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการถ่ายภาพงานจิตรกรรมและภาพถ่ายงานจิตรกรรมนั นถูกน้าไปตีพิมพ์ลงหนังสือ 
ซึ่งงานจิตรกรรมเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ดังนั น หากต้องการน้าภาพงานจิตรกรรมหรือภาพถ่ายงาน
จิตรกรรมไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากน้างานไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องขออนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์เสียก่อน ไม่เช่นนั นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์  

สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีการบริหารการจัดเก็บโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ส้าหรับ
งานประเภทนี  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี 58 

1. สิทธิขั นแรก (Primary rights) องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะบริหารสิทธิขั นแรกใน
นามของผู้สร้างสรรค์ทั งหมดหรือบางส่วน โดยศิลปินงานวิจิตรศิลป์ (fine artist) และช่างฝีมือ 
(craftspeople) เป็นกลุ่มผู้สร้างสรรค์ที่มีการบริหารการจัดเก็บสิทธิขั นแรกมากที่สุด 

ศิลปินงานวิจิตรศิลป์ เช่น จิตรกร ประติมากร ช่างฝีมือ สามารถโอนสิทธิขั นแรกของ
ตนให้แก่องค์กรจัดเก็บ ในกรณีนี การโอนสิทธิจะเกิดขึ นโดยมอบอ้านาจให้องค์กรโดยตรง ส่วนการ
อนุญาตใช้สิทธิจะเกิดขึ นโดยระบุตามงานแต่ละชิ นและเป็นการจัดเก็บค่าตอบแทนตามการใช้งาน 
ส้าหรับช่างภาพหากต้องการให้องค์กรบริหารสิทธิขั นแรก จะเป็นการบริหารสิทธิเป็นรายบุคคลไป แต่
จะเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรในสิทธิขั นรอง  

ส้าหรับสิทธิขั นแรก ได้แก5่9  
1) สิทธิในการท้าซ ้า (reproduction rights) เป็นสิทธิที่ถูกน้ามาบริหารจัดเก็บโดย

องค์กรจัดเก็บในหลายประเทศ งานทัศนศิลป์มักจะถูกน้าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในงานของส้านักพิมพ์และ
โรงพิมพ์ (publishing and press sectors) รวมถึงการผลิตโสตทัศนวัสดุ ยกตัวอย่างเช่น การน้า
รูปภาพจากงานศิลป์ (artworks) ตีพิมพ์ลงบนหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ การน้างานมาใช้ในแผ่น
โปสเตอร์และโปสการ์ด และการน้างานไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ 

                                           
58  Ibid., p. 22. 
59  Ibid., pp. 23–25. 
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2) สิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพ (broadcasting rights) เนื่องจากงานทัศนศิลป์มัก
ถูกน้าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการโสตทัศนวัสดุ เป็นการให้อนุญาตแก่บริษัทผู้ท้าการแพร่
เสียงแพร่ภาพในฐานะผู้ใช้งานส้าหรับการฉายรายการต่างๆ ที่มีการใช้งานศิลป์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
รายการส้าหรับเด็กที่มีการน้าภาพประกอบเรื่อง (illustration) และรูปถ่ายจากงานสารคดีมาใช ้

3) สิทธิการเช่า (rental rights) การเช่างานศิลป์ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่มีทั งแบบ
เป็นการเช่าถาวรและการเช่าแบบช่วงระยะเวลาหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น การเช่างานศิลป์เพื่อตกแต่ง
ส้านักงานซึ่งอาจเป็นการเช่าในระยะยาวที่สามารถเปลี่ยนชิ นงานได้เป็นครั งคราวหรือผู้ผลิต
ภาพยนตร์ที่เช่างานศิลป์มาเพื่อใช้เฉพาะโปรเจคในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

4) สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (communication to the public rights) 
รวมถึงการเข้าถึงงาน (making available) เป็นสิทธิที่เกิดขึ นเมื่อมีการส่งผ่านงานทางอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ขึ นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ได้สร้างหนังสือพิมพ์และ
นิตยสารในรูปแบบออนไลน์ หรือกรณีพิพิธภัณฑ์ บริษัท บุคคลทั่วไป ที่สร้างงานสะสมบนอินเตอร์เน็ต
รวมถึงการน้างานศิลป์ต่างไปปรากฏบนหน้าเว็บ  

5)  สิทธิทางการค้า (merchandising rights) การน้างานทัศนศิลป์และงานศิลปะ
ภาพถ่าย ที่เป็นที่นิยมมาใช้ทางการค้าซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ผ้าพันคอ เหยือก ซึ่งสิทธิทางการ
ค้านี  องค์กรจัดเก็บจะต้องถามความยินยอมของผู้สร้างสรรค์ก่อนจะให้อนุญาตแก่ผู้ผลิต ซึ่งไม่ใช่
ผู้สร้างสรรค์ทุกคนจะยอมรับการน้างานไปใช้ 

2. สิทธิขั นรอง (secondary rights) เป็นสิทธิที่มีการบริหารการจัดเก็บโดยองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยทั่วไป องค์กรจะท้าหน้าที่ในนามของกลุ่มเจ้าของลิขสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น กลุ่มศิลปิน
งานวิจิตรศิลป์ กลุ่มช่างฝีมือ กลุ่มนักวาดภาพประกอบ และกลุ่มช่างภาพ ซึ่งจะไม่มีการบริหารสิทธิ
แยกแต่ละราย  

สิทธิขั นรอง ได้แก่60  
1) การส่งผ่านทางเคเบิล (cable retransmission) จะเกิดขึ นเมื่อสถานีโทรทัศน์มีการ

ส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายแจกจ่ายไปยังต่างประเทศและในประเทศต้นก้าเนิด 
2) การท้าซ ้าเพื่อประโยชน์ของตนเอง (private copying) หรือบางครั งเรียกว่า 

Home taping เป็นการกระท้าซ ้าบนสิ่งบันทึกเสียงโดยปัจเจกบุคคลเพื่อประโยชน์ของตนเอง มิใช่
เพื่อการค้า เนื่องจากการท้าซ ้าวัสดุต่าง ๆ เกิดขึ นอย่างมากมายในทุกวัน กฎหมายบางประเทศ
อนุญาตให้ผู้ใช้ท้าซ ้างานโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ในบางประเทศเห็นว่าการ

                                           
60 Ibid., pp. 26–30. 
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ใช้งานในลักษณะนี เป็นการใช้ที่มีความถี่สูง จึงมีการออกกฎหมายให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

3) ก ารท้ าส้ า เน า เอกส าร  ( reprography) เป็ น รู ป แบ บ ห นึ่ งขอ งก ารท้ าซ ้ า
(reproduction) ที่ได้ผลลัพธ์การคัดลอกออกมาเป็นลักษณะกราฟิกจากกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ 
การพิมพ์ การถ่ายเอกสาร รวมถึงการท้าซ ้าทางดิจิทัล เช่น การสแกน การคัดลอกลงบนแผ่นซีดีและ
แผ่นดีวีดี และการเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั งนี  นิยามที่แน่นอนจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละประเทศ61 เนื่องจากการผลิตสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และ
วารสาร จะประกอบไปด้วยทัศนวัสดุ (visual material) หลายรูปแบบ ทัศนวัสดุต่าง ๆ จะต้องถูก
ท้าซ ้าลงบนสิ่งพิมพ์ในลักษณะเดียวกันกับข้อความ (text) องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้า 
(RRO) จึงต้องมีการมอบอ้านาจการอนุญาตให้ใช้สิทธิการท้าส้าเนากับทั งข้อความและทัศนวัสด ุ

4) การให้ยืมโดยสาธารณะ (Public lending) เป็นสิทธิการให้ยืมโดยสาธารณะ 
(Public lending right (PLR)) ซึ่งจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ขึ นอยู่กับนโยบาย
การส่งเสริมการอ่านของประเทศนั น สิทธิการให้ยืมโดยสาธารณะนี  บางครั งมีความเชื่อมโยงกับ
กฎหมายลิขสิทธิ์โดยเป็นกรอบในการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมผู้สร้างสรรค์งาน เช่น กฎหมายของ
สหภาพยุโรปที่ก้าหนดให้ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากการให้ยืมได้ 

5) สิทธิขั นรองอ่ืน ๆ เช่น การได้รับค่าตอบแทนจาการจัดแสดงงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์
และสถานที่สาธารณะอื่น 

แม้ว่าผู้สร้างสรรค์จะสามารถบริหารสิทธิได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว แต่การมีองค์กรส้าหรับ
ผู้สร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้สร้างสรรค์มีอ้านาจในการต่อรองมากขึ นในเงื่อนไขสัญญา การมีองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ส้าหรับผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จึงมีความส้าคัญ ปัจจุบันมีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงาน
ทัศนศิลป์ที่เข้ามาเป็นตัวแทนให้กับผู้สร้างสรรค์จ้านวนมากกว่า 50 องค์กรทั่วโลก 

ลักษณะขององค์กรในการบริหารจัดเก็บค่าตอบแทนในประเภทนี  มีอยู่หลายลักษณะ 
แต่ในประเทศส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นองค์กรบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แบบเดี่ยว (stand-alone 
CMOs) กล่าวคือ องค์กรจะจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานทัศนศิลป์และศิลปะภาพถ่ายเท่านั น จะมีเพียง
บางประเทศซึ่งพบได้ไม่มากนักที่มีองค์กรจัดเก็บส้าหรับช่างภาพโดยเฉพาะ ขณะที่ในบางประเทศ
แถบยุโรป เช่น ประเทศในรัฐบอลติก ประเทศอิตาลี และประเทศฮังการี องค์กรจะมีลักษณะเป็น
องค์กรบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แบบอเนกประสงค์ (multipurpose CMOs) กล่าวคือ องค์กรจะ

                                           
61 International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO), What 

is Reprography, Retrieved September 19, 2017 https://ifrro.org/content/what-
reprography. 
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จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในทุกประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ ได้แก่ ดนตรีกรรม วรรณกรรม นาฏกรรม สิทธิ
ในงานโสตทัศนวัสดุ และสิทธิของผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ หรือในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ งาน
วรรณกรรมและงานทัศนศิลป์จะถูกบริหารสิทธิในองค์กรเดียวกัน แต่งานดนตรีกรรมจะถูกแยก
ออกมาบริหารจัดเก็บเป็นอีกองค์กรหนึ่ง หรือในอีกลักษณะหนึ่ง จะเป็นการร่วมมือกันขององค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้า (RRO) เนื่องจากงานทัศนวัสดุหลายรูปแบบถูกท้าซ ้าลงบนสิ่งพิมพ์
ออกมาในลักษณะเป็นข้อความ จึงจ้าเป็นที่จะต้องได้รับมอบอ้านาจจากทั งผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
และช่างภาพ ท้าให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งานทัศนศิลป์หรือสมาคมที่เป็น
ตัวแทนของผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ในการท้าซ ้า เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดสรรค่าตอบแทน ซึ่งอาจจะท้าการจัดสรรค่าตอบแทนผ่านองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
ยกตัวอย่างเช่น ในประประเทศอังกฤษจะมีการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แยกตามงานประเภทของงาน
อันมีลิขสิทธิ์ มีองค์กร Design and Artists Copyright Society (DACS) เป็นตัวแทนของศิลปินผู้
สร้างสรรค์งานซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยองค์กร DACS จะให้องค์กร Copyright Licensing Agency 
(CLA) ซึ่งเป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์การท้าซ ้า เป็นตัวแทนในการจัดเก็บค่าตอบแทนให้กับองค์กร 
DACS เมื่อองค์กร CLA จัดเก็บค่าตอบแทนจากผู้ใช้แล้ว องค์กร DACS จะเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทน
ให้กับศิลปินสมาชิกต่อไป 
 

2.3.2 สิทธขิองเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีการบริหารการจัดเก็บ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ใช้ได้กับงาน

อันมีลิขสิทธิ์ทุกประเภท ประกอบไปด้วยสิทธิพื นฐานหลัก 2 ประการ ได้แก่62 สิทธิการท้าซ ้า (Right 
of reproduction) และสิทธิในการเผยแพร่งานต่อสาธารณชน (Right of communication the 
public) เป็นสิทธิที่มากจากหลักเหตุผลทางเศรษฐกิจ และได้วิวัฒนาการขึ นจนกลายเป็นสิทธิของผู้
สร้างสรรค์ในทางเศรษฐกิจ (economic rights of authors) สิทธิเบื องต้นในทางเศรษฐกิจสอง
ประการนี  ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของนานาประเทศซึ่งเรียกกันว่า “สิทธิ์ในการแสวงหา
ประโยชน์” (Right of exploitation)63 และสิทธิทั งสองประการดังกล่าวยังเป็นสิทธิพื นฐานในการ
บริหารสิทธิขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อีกด้วย 

                                           
62 Schepens, Guide to the Collective Administration of Authors’ Rights, p. 

18. 
63 วันชัย รักษ์สิริวรกุล , การบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้างาน

วรรณกรรม, หน้า 23.  
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สิทธิในการท้าซ ้าซึ่งงานลิขสิทธิ์ (Right of reproduction) กฎหมายลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นสิทธิของ
ผู้สร้างสรรค์ในการท้าส้าเนางานลิขสิทธิ์ของเขาเอง ปัจจุบันการท้าซ ้าท้าส้าเนางานลิขสิทธิ์มีวิธีการ
ต่าง ๆ มากมาย เช่น การท้าซ ้าด้วยด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร (photocopying) การท้าซ ้าซึ่งภาพยนตร์
และแผ่นเสียงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สิทธิในการท้าซ ้าซึ่งส้าเนางานนี รวมไปถึงสิทธิในการน้าออก
โฆษณา ซึ่งงานส้าเนาที่ได้ท้าซ ้าขึ นมาภายใต้ความยินยอมของผู้สร้างสรรค์งานหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ 
นอกจากนี  ในบางกรณีสิทธิในการท้าซ ้าจะรวมไปถึงสิทธิในการน้างานลิขสิทธิ์ออกจ้าหน่ายเผยแพร่ 
ทั งนี  เพราะเหตุที่การตกลงยินยอมอนุญาตให้ท้าซ ้าในงานลิขสิทธิ์นั น ผู้สร้างสรรค์งานย่อมเป็นผู้
ก้าหนดเวลาและเงื่อนไขของการจ้าหน่ายเผยแพร่ส้าเนางานลิขสิทธิ์โดยสัญญา รวมทั งการก้าหนด
ปริมาณ ราคาส้าเนางานลิขสิทธิ์ และเขตพื นที่ของการน้าเอาส้าเนางานลิขสิทธิ์ออกจ้าหน่าย แต่ใน
บางกรณีการแบ่งแยกสิทธิในการท้าซ ้าซึ่งส้าเนาออกจากสิทธิในการจ้าหน่ายเผยแพร่จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้สร้างสรรค์มากกว่าการก้าหนดเป็นสิทธิประเภทเดียวกัน  

สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (Right of communication to the public) เป็นสิทธิที่
เกี่ยวกับการน้าเอางานลิขสิทธิ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ซึ่งเป็นการน้าออกแสดงภายในครอบครัว
หรือในกลุ่มมิตรสหาย กลุ่มบุคคลที่คุ้นเคยสนิทสนม หรือแสดงเพื่อเป็นการต้อนรับแขกในสถานที่
สาธารณะ สิทธิเช่นว่านี มีความส้าคัญต่อการน้าออกแสดงงานอันมีลิขสิทธิ์ทุกประเภท และ
ความหมายของสิทธินี ได้ขยายไปถึงการกล่าวสุนทรพจน์หรือการอ่านบทกลอนต่อสาธารณชน การ
แสดงดนตรี การน้าออกแสดงนิทรรศการ หรือการแสดงสินค้าซึ่งภาพวาดหรืองานประติมากรรม การ
แพร่เสียงแพร่ภาพของสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ การน้าภาพยนตร์และภาพนิ่งออกแสดง การออก
กระจายเสียงด้วยเครื่องขยายเสียง การถ่ายทอดทางเคเบิ ลทีวี รวมถึงการออกอากาศด้วยคลื่นสั นหรือ
สื่อสารดาวเทียม64   

โดยทั่วไปแล้ว สิทธิที่มีการบริหารการจัดเก็บโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ มีดังนี 65  
1. สิทธิการน้าออกแสดงในที่สาธารณะ (the rights of public performance)  เช่น การเล่น

หรือแสดงดนตรีในห้องโถง ร้านอาหาร ดิสโก้เทค หรือในที่สาธารณะต่าง ๆ 
2. สิทธิการแพร่เสียงแพร่ภาพ (the rights of broadcasting) เช่น การแสดงสด (live) หรือ

การน้าบันทึกการแสดง (recorded performance) ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 

                                           
64 Stepen M. Stewart, International Copyright and Neighboring Rights 

(Butterworths, 1983), p. 3. 
65 WIPO, Collective Management of Copyright and Related Rights, p. 5. 
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3. สิทธิการท้าซ ้าเชิงกล (the mechanical reproduction rights) หมายถึง การท้าซ ้างาน
ดนตรีกรรมลงบนสิ่งบันทึกเสียงต่าง ๆ เช่น เทป แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี แผ่นไวนิล หรือสิ่งบันทึกเสียงไม่ว่า
จะเป็นรูปแบบใดก็ตาม 

4. สิทธิการน้าออกแสดง (the performing rights) ในงานนาฏกรรม เช่น การแสดงในโรง
ละคร 

5 . สิ ท ธิก ารท้ าส้ า เน าเอกสาร (the rights of reprographics reproduction) ใน งาน
วรรณกรรมและงานดนตรีกรรม เช่น การถ่ายเอกสาร (photocopying) 
 

2.3.3 การอนุญาตให้ใช้สทิธิ  
ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ก่อนที่องค์กรจะเริ่มด้าเนินการได้นั น 

องค์กรจะต้องได้รับอ้านาจจากผู้ทรงสิทธิหรือสมาคมของผู้ทรงสิทธิ เพื่อที่ว่าองค์กรจะสามารถให้
อนุญาตในนามของผู้ทรงสิทธิได้ การได้มาซึ่งสิทธิจากผู้ทรงสิทธินั น ผู้ทรงสิทธิสามารถกระท้าได้โดย
การโอนสิทธิ (assignment) หรือท้าสัญญาตัวแทนให้อนุญาต (agency agreement)66 เป็นต้น เพื่อ
ยินยอมให้องค์กรเป็นตัวแทนของผู้ทรงสิทธิ ทั งนี  ไม่ว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธินั นจะอยู่บนพื นฐานของ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จ้ากัดจ้านวนผู้รับอนุญาตก็
ตาม67  

การได้มาซึ่งสิทธิจากผู้ทรงสิทธิ ถือพื นฐานส้าหรับการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
บางองค์กรสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิได้เพียงสิทธิที่ผู้ทรงสิทธิได้ให้อ้านาจไว้เท่านั น โดยทั่วไปแล้ว ผู้
ทรงสิทธิจะให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เป็นผู้มีอ้านาจท้าการแทนหรือให้อนุญาตในการบริหารสิทธิ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง บนพื นฐานของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่จ้ากัดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสิทธิที่ถูกมอบ
อ้านาจนั นจะต้องมีความชัดเจนและไม่ก้ากวม68 

ในการมอบอ้านาจให้กับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มีรูปแบบพื นฐาน ดังนี 69   
1. การโอนสิทธิ (assignment) ตามรูปแบบนี  องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะกลายเป็นผู้ทรงสิทธิ

ตามกฎหมาย ครอบคลุมงานทั งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในระหว่างช่วงระยะเวลาการโอน และผู้

                                           
66 Daniel J. Gervais, Collective Management of Copyright and Related 

Rights, Third edition, (Kluwer Law International, 2016), p. 8. 
67 Ibid., p. 8. 
68  Nicholas Lowe and Tarja Koskinen-Olsson, General Aspects of Collective 

Management, p. 41. 
69 Ibid. 
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ทรงสิทธิ ไม่สามารถโอนสิทธิเดียวกันนี ให้กับองค์กรอื่น หรือบุคคล หรือบริษัทอื่นได้อีก และผู้ทรง
สิทธิเองไม่สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้อื่นด้วยตนเองอีกด้วย 

2. การบริหารจัดการสิทธิ (administration of the rights) ตามรูปแบบนี  สิทธิยังคงเป็นของผู้
ทรงสิทธิผู้ที่ได้โอนสิทธิ (transfer) ในการบริหารสิทธิให้แก่องค์กร แต่จะมีในบางกรณีเป็นธรรมเนียม
ที่องค์กรจะได้รับสิทธิผ่านทางสมาคมของผู้ทรงสิทธิ ซึ่งไม่ใช่การได้รับจากผู้ทรงสิทธิโดยตรง70 โดย
มักจะเกิดขึ นกับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เฉพาะทางอย่างองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้าแบบ 
reprography ทั งนี  องค์กรจะต้องมั่นใจว่าสมาคมของผู้ทรงสิทธินั นได้รับมอบอ้านาจจากสมาชิกอย่าง
ถูกต้อง  

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มาจากการที่เจ้าของลิขสิทธิ์
มอบอ้านาจการบริหารสิทธิของตนให้แก่องค์กร ดังนั น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิขององค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์จึงมีฐานมาจากอ้านาจที่องค์กรได้รับมอบมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
จะสามารถให้อนุญาตใช้สิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ได้เท่าที่ได้รับอ้านาจมาเท่านั น โดยองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะด้าเนินการในฐานะตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์71 ดังนั น องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
จะสามารถอนุญาตให้ใช้ได้เพียงสิทธิเท่าที่องค์กรได้รับมอบอ้านาจมาเท่านั น72 โดยสัญญาอนุญาตให้
ใช้สิทธิจะเป็นตัวก้าหนดขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น วัตถุประสงค์ในการใช้งานที่อยู่ในงาน
สะสมของผู้ให้อนุญาต เงื่อนไขและข้อตกลงของการใช้งาน และวิธีในการรายงานการใช้จากผู้ได้รับ
อนุญาต73   

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (license) แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบหลัก ดังนี 74  
1. การอนุญาตแบบ Blanket licensing (หรือเรียกว่าการอนุญาตแบบ Repertoire licensing 

หรือการอนุญาตแบบ Comprehensive Licensing) เป็นการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากงานชิ นใดก็
ได้ในจ้านวนหลายล้านชิ นที่อยู่ในความควบคุมขององค์กรหรือองค์กรที่มีข้อตกลงร่วมกันใน
ต่างประเทศ ทั งนี จะต้องอยู่ภายใต้ข้อจ้ากัดตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยทั่วไปวิธีการอนุญาตนี ถูก
น้ามาใช้ในการให้อนุญาตที่เป็นการใช้งานที่ครอบคลุมกลุ่มขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น กรณีงานดนตรี
กรรม การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการน้าออกจะมีการอนุญาตแบบ Blanket licensing เป็นการให้
อนุญาตใช้งานดนตรีกรรมที่อยู่ในงานสะสมขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลก เช่น องค์กร PRS for 

                                           
70 Ibid. 
71 Ibid., p. 28. 
72 Ibid., p. 41. 
73 Ibid., p. 48. 
74 Ibid., p. 48. 
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music จะมีการออกใบอนุญาตแบบ Blanket Licensing ให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถน้างานดนตรี
กรรมชิ นใดก็ได้ที่อยู่ในความควบคุมขององค์กรไปใช้เพื่อน้าออกแสดงในที่สาธารณะ อย่างไรก็ตาม 
โดยทั่วไปแล้วสัญญาการอนุญาตไม่ได้บังคับให้น้างานดนตรีทั งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสมาคม
ออกแสดง แต่การน้างานดนตรีกรรมชิ นใดออกแสดงจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ได้รับอนุญาต
โดยแท้จริง หรือในกรณีการอนุญาตท้าซ ้างานวรรณกรรม โดยการถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ชิ นใดก็ได้ที่อยู่
ในความควบคุมขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการท้าซ ้า75 เช่น การให้อนุญาตขององค์กร CLA 

2. การอนุญาตแบบ Transactional Licensing (หรือเรียกว่า การอนุญาตแบบ Work-by-
work licensing) เป็นการอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จากชิ นงานที่ได้ก้าหนดไว้ เช่น การอนุญาตให้
ใช้สิทธิดิจิทัล หรือในการท้าซ ้างานวรรณกรรม วิธีการนี ส่วนมากถูกใช้ในการอนุญาตถ่ายส้าเนาโดย 
course-packs และกรณีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน76 

ในบางประเทศที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาด องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ใน
ก ารน้ าอ อ ก แ ส ด ง  (Performing Right Organization) จ ะมี ก า ร ให้ อ นุ ญ าต ใน รู ป แ บ บ ที่
นอกเหนือไปจากการอนุญาตแบบ Blanket license คือการอนุญาตแบบ Per program licenses 
ซึ่งเป็นการให้อนุญาตโดยระบุชื่อ เป็นการอนุญาตส้าหรับรายการโดยเฉพาะเจาะจง และผู้ใช้งาน
อาจจะเลือกด้าเนินการนอกแผนงานการบริหารการจัดเก็บ (collective management scheme) 
และพยายามที่จะได้รับการอนุญาตใช้สิทธิโดยตรงจากผู้สร้างสรรค์เอง77  

ส้าหรับค่าลิขสิทธิ์นั น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะระบุหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนที่ผู้ได้รับ
อนุญาตจะต้องจ่าย โดยปกติตัวแปรที่ใช้ค้านวณค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย เปอร์เซ็นต์ของรายได้ 
ราคาต่อผู้ใช้งาน ราคาต่อสิทธิของการใช้งาน เป็นต้น 78 ตัวอย่างเช่น กรณีสถานีวิทยุอาจจ่าย
ค่าธรรมเนียมที่สัมพันธ์กับรายได้ค่าโฆษณา ส้าหรับการใช้งานดนตรีกรรม โดยเปอร์เซ็นต์สามารถแปร
ผันได้ขึ นอยู่กับสัดส่วนของเพลงต่อเวลาออกอากาศทั งหมด 
 
 
 

                                           
75 Tarja Koskinen-Olsson, WIPO and IFRRO, Collective Management in 

Reprography, (Geneva: WIPO, 2005), p. 39. 
76 Ibid. 
77  Mihály Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, 

p. 43. 
78 Nicholas Lowe and Tarja Koskinen-Olsson, General Aspects of Collective 

Management, p. 49. 
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2.3.4 การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ถือเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยรายละเอียดจะถูก

ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ค่าลิขสิทธิ์สามารถเรียกเก็บได้ทุกไตรมาส ทุกครึ่งปี หรือหนึ่งครั ง
ต่อปีก็ได้ โดยการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะมีความเชื่อมโยงกับข้อผูกพันตามรายงานการใช้งาน เช่น สัญญา
อนุญาตให้ใช้สิทธิได้ก้าหนดให้ผู้ใช้ต้องรายงานการใช้งาน 2 ครั งต่อปี ท้าให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ได้รับเกณฑ์ส้าหรับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการรายงานนี ได้ 2 ครั งต่อปี79 
 

2.3.5 การจัดสรรคา่ลิขสิทธิ์  
เมื่อองค์กรได้จัดเก็บค่าตอบแทนจากผู้ใช้งานมาแล้ว หน้าที่ส้าคัญอีกประการหนึ่ง คือการ

จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกขององค์กร หากไม่ต้องค้านึงถึงวิธีการในการจัดสรรแล้ว 
วัตถุประสงค์ที่เหมือนกันในการจัดสรรค่าตอบแทน คือการจัดสรรให้แก่ผู้ทรงสิทธิให้ได้มากที่สุดและมี
ต้นทุนน้อยที่สุดโดยที่ยังคงรักษาความถูกต้องไว้เพียงพอ  

การจัดสรรค่าตอบแทนที่องค์กรจัดเก็บมาได้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิ ถือเป็นประเด็นส้าคัญส้าหรับ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ หลักการพื นฐานในการบริหารการจัดเก็บสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิแต่ละราย คือ
การที่ค่าตอบแทนจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ทรงสิทธิตามการใช้งานตามจริง ดังนั น ตามหลักการผู้ทรงสิทธิ
แต่ละรายจะได้รับค่าตอบแทนตามแก่การใช้งานที่เป็นตามความจริงในแต่ละกรณี อย่างไรก็ตาม ด้วย
เหตุผลเกี่ยวกับการบริหารและในทางปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้ จึงท้าให้เกิดวิธีแก้ปัญหาโดยให้องค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นผู้จัดเก็บและจัดสรรค่าตอบแทนบนพื นฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูลทางสถิติ 
ข้อมูลจะถูกเก็บจากผู้ใช้ส่วนหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่ก้าหนด  

ตามหลักการแล้วในการจัดสรรค่าตอบแทนมีอยู่ 2 ทางเลือกหลัก ได้แก่ ระบบ Title-specific 
distribution และระบบ non-title specific distribution80  

1. รูปแบบ Title-specific distribution การจัดสรรค่าลิขสิทธิ์จะตั งอยู่บนพื นฐานของข้อมูลที่
จ้าเป็นแตกต่างกัน โดยมีวิธีการที่ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งาน ได้แก่ การรายงานเต็มรูปแบบ 
(Full reporting) การรายงานบางส่วน (Partial reporting) และการใช้ข้อมูลตามความเป็นจริง 
(Objective availability) ดังนี 81  

วิธีที่หนึ่ง การรายงานเต็มรูปแบบ (Full reporting) ซึ่งผู้ใช้จะต้องรายงานในทุกครั งที่มีการน้า
งานไปใช้ โดยผู้ใช้จะต้องเป็นผู้จดบันทึกรายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีการน้างานไปใช้ ข้อมูลที่

                                           
79  Ibid., p. 50. 
80  Ibid. 
81  Ibid.  
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ได้รับจะมีความถูกต้องที่สุด แต่ความถูกต้องของข้อมูลก็ขึ นอยู่กับความร่วมมือของผู้ใช้ด้วย ซึ่งผู้ใช้
อาจปกปิดข้อมูลการใช้งานจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงค่าลิขสิทธิ์ที่ผู้ใช้จะต้องจ่าย 

วิธีที่สอง การรายงานบางส่วน (Partial reporting) ผู้ใช้จะต้องรายงานการน้างานไปใช้
ประโยชน์ในช่วงระยะเวลาที่แน่นอน วิธีการนี อาจเรียกได้ว่าเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling 
system) ซึ่งการจัดสรรจะตั งอยู่บนตัวอย่างของการใช้งานจริง และอาศัยวิธีการทางด้านสถิติเป็นตัว
ช่วย อย่างไรก็ตามยังคงต้องขอความร่วมมือจากผู้ใช้แจ้งข้อมูลด้วยการบันทึกในช่วงแรกที่มีการสุ่ม
ตัวอย่าง แต่การจดบันทึกดังกล่าวไม่ต้องท้าประจ้าดังเช่นวิธีการรายงานเต็มรูปแบบ การใช้วิธีการนี จึง
เป็นสามารถลดภาระและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ใช้งานได้และข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องแม่นย้ากว่า
การรายงานเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้รับอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ในกรณีที่มีการใช้งาน
เกิดขึ นหลังจากการสุ่มตัวอย่างเสร็จแล้ว 

วิธีที่สาม การใช้ข้อมูลตามความเป็นจริง (Objective availability) เป็นวิธีการที่ตั งอยู่บน
สมมติฐานที่ว่างานทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ สามารถที่จะถูกน้าเอาไปใช้ได้ตลอดเวลา หรืออาจเรียกได้ว่า
เป็นการจัดสรรตามความน่าจะเป็น วิธีการนี มักใช้ในกรณีที่การจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้เป็นไปไม่หรือไม่
ยืดหยุ่น เช่น การจัดสรรค่าตอบแทนจากการท้าซ ้าส่วนบุคคล ประโยชน์ของวิธีการนี คืองานลิขสิทธิ์
ทุกอย่างอยู่ในสถานะที่เรียกเก็บค่าตอบแทนได้ ผู้ใช้จึงไม่มีภาระในการจดบันทึกข้อมูลการใช้งาน ท้า
ให้ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลที่จะน้ามาจัดสรรค่าตอบแทนลดลง เจ้าของลิขสิทธิ์จึงได้รับเงิน
ค่าตอบแทนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ น  

2. รูปแบบ Non-title specific distribution วิธีการจัดสรรค่ าตอบแทนระบบนี  เงิน
ค่าตอบแทนลิขสิทธิ์จะไม่ได้ให้กับผู้ประพันธ์และผู้สร้างสรรค์โดยตรง เนื่องจากองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ที่มีการใช้วิธีการนี โดยปกติแล้วจะได้รับมอบอ้านาจการบริหารการจัดเก็บมาจากสมาคม
ของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่ได้รับจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง สมาคมของเจ้าของลิขสิทธิ์จะเป็นช่องทาง
ในการจัดสรรรายได้ให้แก่สมาชิกของสมาคมเองตามล้าดับชั นของเจ้าของลิขสิทธิ์82 

การจัดเก็บข้อมูลตามวิธีการของ Non-title specific จะค้านึงถึงปริมาณการท้าซ ้าตาม
ประเภทชิ นงานและประเภทของสิ่งพิมพ์มากกว่าการระบุโดยเฉพาะเจาะจง ข้อมูลจะถูกจัดเก็บจาก
จ้านวนผู้ใช้ที่จ้ากัดตามข้อตกลงเป็นช่วงเวลาระยะเวลาจ้ากัด83 

ระบบ Non-Title Specific distributionนี  มักจะน้ามาใช้กับการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ในการ
ท้าซ ้าแบบ reprographic โดยองค์กร RRO จะจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ให้กับสมาชิกขององค์กรที่เป็น

                                           
82 Ibid., p. 50. 
83 Ibid., p. 52. 
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สมาคมตัวแทนของผู้ประพันธ์และส้านักพิมพ์ และสมาคมนั น ๆ จะจัดสรรเงินค่าลิขสิทธิ์ให้แก่สมาชิก
ของสมาคมต่อไป โดยการจัดสรรเป็นไปตามเกณฑ์ก้าหนดของสมาคมเอง 

นอกจากนี  ก่อนการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะมีการหักต้นทุนการ
ด้าเนินการจากค่าลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บได้ทั งหมดจึงจะท้าการจัดสรรให้แก่ผู้ทรงสิทธิ หลักการส้าคัญของ
การด้าเนินการจะตั งอยู่บนพื นฐานแนวคิดที่ว่า เงินค่าตอบแทนที่ท้าการจัดเก็บนั น ไม่ใช่เงินของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ สอดคล้องกับธรรมชาติขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการเป็นองค์กรที่ไม่มุ่ง
แสวงก้าไร84 ในระยะเริ่มแรกที่องค์กรจ้าเป็นต้องเป็นผู้จัดหาเงินทุนเอง ต้นทุนการด้าเนินการของ
องค์กรจึงสามารถหักลดจากรายได้ที่องค์กรจัดเก็บได้ก่อนที่เงินจะจัดสรรไปยังผู้ทรงสิทธิ ในบาง
ประเทศจ้านวนของต้นทุนที่สามารถหักออกจากรายได้ทั งหมดจะถูกก้าหนดโดยกฎหมายหรือ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บซึ่งได้ก้าหนดมาตรฐานส้าหรับส่วนแบ่งต้นทุนสูงสุดไว้85  
ทั งนี  ต้องไม่เกินระดับมาตรฐานระหว่าง 20-30 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจต่้ากว่านั นในบางประเทศ86 โดย 
อาจขึ นอยู่กับประเภทของสิทธิที่องค์กรบริหาร นอกจากนี  ยังมีการหักลดซึ่งเป็นที่ยอมรับได้จาก
รายได้รวมทั งหมดก่อนท้าการจัดสรรให้แก่ผู้ทรงสิทธิ คือการหักลดส้าหรับวัตถุประสงค์ทางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งจะอยู่ที่อัตราร้อยละไม่เกิน 10 ของเงินค่าลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บได้ การหักลบต้องท้าจากเงิน
ของทั งผู้ทรงสิทธิในประเทศและต่างประเทศ ในบางประเทศนั นกฎหมายจะก้าหนดเปอร์เซ็นต์ที่จะถูก
การจัดสรรแบ่งส่วนส้าหรับวัตถุประสงค์ด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากค่าตอบแทนส้าหรับ
การท้าซ ้าส่วนบุคคลบางองค์กรจัดเก็บน้าการหักลดมาใช้กับทั งวัตถุประสงค์ทางสังคมและวัฒนธรรม 
บางองค์กรจะมีการหักลดเพียงด้านเดียว โดยคณะกรรมการขององค์กรจะเป็นผู้มีอ้านาจในการ
ตัดสินใจว่าจะมีการหักลดส้าหรับวัตถุประสงค์ด้านใด87 

 

2.4 รูปแบบของกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

ในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นั น จ้าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายมาปรับใช้เพื่อรับรองถึงการ
ด้าเนินการที่เหมาะสมขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ สืบเนื่องมาจากในทางทฤษฎี ผู้ทรงสิทธิสามารถ
เลือกได้ว่าจะบริหารสิทธิด้วยตนเองหรือมอบหมายให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นตัวแทนในการ
บริหารสิทธินั น แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีทางเลือกดังกล่าวให้กับผู้ทรงสิทธิ ด้วยความเป็นจริงที่ว่า 

                                           
84 Ibid.. 
85 Ibid. 
86 Ibid., p. 53. 
87 Ibid. 
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ตามแบบปฏิบัติของการบริหารการจัดเก็บนั น โดยทั่วไปผู้ทรงสิทธิไม่ได้มีทางเลือกที่แท้จริงไปกว่าการ
มอบหมายให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เข้ามาบริหารจัดการสิทธิของตน ซึ่งจากสภาพดังกล่าวจะท้าให้
องค์กรมีสภาพผูกขาด และถ้าหากองค์กรด้าเนินการอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจท้าให้เกิดผล
กระทบต่อผู้ทรงสิทธิบางรายได้88 ดังนั น หากสิทธิของผู้ทรงสิทธิมีการบริหารจัดการโดยองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ การมีกฎหมายที่เหมาะสมมาปรับใช้จึงเป็นการช่วยรองรับถึงการด้าเนินการที่เหมาะสม
ของระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์89 

ส้าหรับมาตราการทางกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นั น ในบางประเทศมีการ
บัญญัติกฎหมายในเรื่องเงื่อนไขการจัดตั งและการด้าเนินการขององค์กรการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เช่น ใน
ประเทศเยอรมันเมื่อปี ค.ศ. 1965 การมีบทบัญญัติที่มีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการบริหาร
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้กลายเป็นเรื่องโดยทั่วไป ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายภายในประเทศ เช่น 
กฎหมาย ค.ศ. 1985 (the Law of July 3, 1985) ของประเทศฝรั่งเศส กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา ค.ศ.1987 (the Law on Intellectual Property of November 11, 1987) ของประเทศ
สเปน หรือในบางประเทศที่มีการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นองค์กรเอกชน บทบัญญัติทั่วไป
แห่งกฎหมายแพ่ง และกฎหมายปกครองจะถูกน้ามาปรับใช้ในการก้ากับดูแลองค์กร90  

ส้าหรับบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บ โดยทั่วไปแล้ว เป็นการก้าหนดเงื่อนไข
ในการจัดตั ง องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ให้ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอ้านาจ เช่น กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานด้านลิขสิทธิ์ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส ศาลอาจ
ตัดสินในกรณีการรวมตัวกันก่อตั งนิติบุคคลแต่ในการให้ความเห็นหรือค้าแนะน้าต่าง ๆ จะอยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม ทั งนี การพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะ
มีการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความเหมาะสมแห่งข้อบังคับบริษัทขององค์กร ความพร้อมให้
ใช้งานสะสมที่ส้าคัญ เป็นต้น91 อย่างไรก็ตาม การอนุมัติจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ อาจไม่เพียง
พอที่จะรับรองได้ถึงการด้าเนินการที่เหมาะสมของระบบการบริหารการจัดเก็บ ดังนั นแล้ว แม้ว่า
หน่วยงานที่มีอ้านาจไม่ควรที่จะเข้าแทรกแซงการบริหารสิทธิโดยไม่จ้าเป็นก็ตาม แต่ควรมีการก้ากับ
ดูแลในองค์ประกอบส้าคัญของระบบการบริหารการจัดเก็บเป็นประจ้า เช่น กิจกรรมการด้าเนินงาน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ นตามความเป็นจริงว่ามีความสัมพันธ์กับข้อบังคับบริษัทที่ได้รับการอนุมัติเมื่อจัดตั ง

                                           
88 WIPO, Collective Administration of Copyright and Neighboring Right, p. 

74. 
89 Ibid., p. 75. 
90 Ibid. 
91 Ibid., p. 75. 
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หรือไม่ หลักเกณฑ์การจัดเก็บและจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่ ต้นทุนการบริหารจัดการ
สมเหตุสมผลหรือไม่ การจัดสรรและการโอนค่าลิขสิทธิ์เกิดขึ นตามที่ก้าหนดไว้หรือไม่  

การก้ากับดูแลการจัดตั งและการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อาจรับรองถึงประเด็น 
ดังต่อไปนี 92 

1. สภาพพร้อมใช้งานของระบบการบริหารการจัดเก็บส้าหรับผู้ทรงสิทธิทุกรายที่ต้องการ 
2. ข้อตกลงของสมาชิกภาพที่สมเหตุสมผล 
3. บทบาทที่เหมาะสมของผู้ทรงสิทธิ หรือองค์กรที่เป็นตัวแทน ในการตัดสินใจส้าคัญที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิทธิ 
4. ระบบการตรวจสอบ การจัดเก็บ และการจัดสรรที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องไม่มีองค์ประกอบใดที่

เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้ทรงสิทธิ สมาชิกหรือผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก คนชาติหรือต่างชาต ิ
5. สภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลที่มีรายละเอียดและเป็นรูปธรรมส้าหรับผู้ทรงสิทธิและส้าหรับ

องค์กรต่างชาติที่มีสัญญาตัวแทนระหว่างกัน (mutual representation contracts) ในแง่ของข้อมูล
พื นฐานเก่ียวกับการบริหารจัดทางสิทธิในงานของผู้ทรงสิทธิหรือในงานสะสม 

หากต่อมาองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไม่ยอมท้าตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ตามที่ได้รับอนุญาตให้
ด้าเนินการหน่วยงานที่มีอ้านาจควรใช้มาตรการที่เหมาะสม และในท้ายที่สุดอาจท้าการเพิกถอนการ
อนุญาต ดังนี  กฎหมายในประเทศจึงควรประกอบไปด้วยบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ที่มีผลต่อประเด็นต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว รวมถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ในการก้ากับดูแล
ในท้านองเดียวกันนี กับการอนุมัติด้าเนินการขององค์กร93  

ส้าหรับรูปแบบของกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ พอสรุปได้เป็น 2 รูปแบบหลัก 
ดังนี  

1. การใช้กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มาบังคับใช้ในประเทศ 
ที่ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นการเฉพาะ กการบริหารการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์จะอยู่ในบังคับของกฎหมายทั่วไป เช่น กฎหมายบริษัท กฎหมายป้องกันการผูกขาด หรือ
กฎหมายแข่งขันทางการค้า เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ 

2. การใชบ้ังคับโดยกฎหมายเฉพาะ  
ในหลายประเทศได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นการเฉพาะ 

โดยมีลักษณะเป็นกฎหมายที่แยกออกมาเป็นกฎหมายอีกฉบับจากกฎหมาบลิขสิทธิ์ เช่น ประเทศ
เยอรมันมีกฎหมายบริหารลิขสิทธิ์และสิทธิข้ างเคี ยง (Administration of Copyright and 

                                           
92 Ibid., p. 76. 
93 Ibid. 
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Neighboring Rights) เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมดูแลการบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทนการ
ใช้ประโยชน์ในงานของบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ในประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายการ
จัดการธุรกิจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง (Law on Management of Copyright and 
Neighboring Rights) เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมธุรกิจการบริหารการจัดเก็บในประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะในส่วนของการบังคับโดยกฎหมายเฉพาะ ประเทศฝรั่งเศสได้บัญญัติเกี่ยวกับ
การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายลิขสิทธิ์ คือประมวลกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาซึ่งในลักษณะที่  2 ได้ก้าหนดเรื่ององค์กรจัดเก็บและจัดสรรค่าลิขสิทธิ์  (Royalty 
Collection and Distribution Societies) (Law No. 92-597 of July 1, 1992, on the 
Intellectual Property Code) 

 
2.5 แนวคิดทางกฎหมายเพื่อการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นที่ยอมรับโดยนานาประเทศทั่วโลก โดยมีทฤษฎีและเหตุผลใน
การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ต่าง ๆ รองรับ ซึ่งพื นฐานของการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์นี  ได้น้าไปสู่
การจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เนื่องจากองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ถือเป็นกลไกส้าคัญรูปแบบหนึ่ง
ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
 

2.5.1 ทฤษฎีการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ ์
การให้ความคุ้มครองสิทธิทางลิขสิทธิ์ มีประวัติและที่มาของการพัฒนาการให้ความคุ้มครองจน

กลายมาเป็นหลักสิทธิต่าง ๆ งานอันมีลิขสิทธิ์ล้วนเกิดจากความคิดของมนุษย์ที่ได้คิดสร้างสรรค์
ผลงานออกมาเป็นรูปธรรม การแสดงออกมาเป็นวัตถุ สื่อจินตนาการ และสื่อถึงวัฒนธรรมประเพณี 
โดยมีลักษณะของการสร้างสรรค์ที่มุ่งสื่อมาในเรื่องของความสุนทรียภาพ (aesthetic) เป็นสิ่งที่
สวยงามให้ความสุนทรีทางด้านจิตใจ เมื่อมีการสร้างสรรค์งานด้วยความยากล้าบากขึ นมา จึงก่อให้เกิด
การหวงกันผลงานของตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของงานอันมีลิขสิทธิ์ในปัจจุบัน สาเหตุที่ส้าคัญของ
การหวงกันก็เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความคิดในการแสวงหาผลประโยชน์อันเป็นการตอบ
แทนงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ น จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดปรัชญาแห่งหลักกฎหมาย
ธรรมชาติ สร้างทฤษฎีในการให้ความคุ้มครองสิทธ9ิ4  

                                           
94 ไชยยศ เหมะรัชตะ, ชุดย่อหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์นิติธรรม, 

2539), หน้า 8. 



 42 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีอยู่หลากหลายแนวคิดทฤษฎีด้วยกัน 
แต่ทฤษฎีหลักอันเป็นแนวคิดที่น้าไปสู่การจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์สามารถสรุปได้ ดังนี  

ทฤษฎีแรก ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right Theory) เหตุผลประการหนึ่งที่รัฐให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก็เพื่อเป็นการรับรองสิทธิตามธรรมชาติของผู้สร้างสรรค์ผลงานทาง
ปัญญา ทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติเป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากการปฏิวัติใหญ่ในประเทศฝรั่งเศส 
แนวคิดว่าด้วยสิทธิตามธรรมชาติได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจนกระทั่งทุกวันนี  ดังจะเห็นได้จาก
ที่มีการรับรองธรรมสิทธิ (moral right) ในระบบการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ภายใต้ทฤษฎีนี การคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ นจากความเชื่อพื นฐานที่ว่า การให้ความคุ้มครองโดยรัฐเป็นการรับรู้ทาง
ศีลธรรมที่เจ้าของมีอยู่เหนือผลงานทางปัญญาของตน เมื่อบุคคลใดได้สร้างสรรค์งานขึ นมา ผลิตผล
ทางความคิดดังกล่าวก็จะตกเป็นทรัพย์สินของบุคคลนั น ด้วยเหตุนี  การที่บุคคลใดน้าเอาความคิดของ
ผู้สร้างสรรค์ไปแสวงหาประโยชน์โดยไม่มีอ้านาจ จึงถือว่าเป็นการกระท้าละเมิดอย่างร้ายแรงเทียบได้
กับการไปลักทรัพย์ของผู้อื่น ซึ่งนักวิชาการบางกลุ่มและบุคคลที่ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญามักจะเรียกขานการกระท้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นการขโมย (stealing) หรือ
การเป็นโจรสลัด (piracy) และเช่นเดียวกันประเทศที่พัฒนาแล้วได้ใช้ถ้อยค้าดังกล่าวเรียกขาน
ประเทศก้าลังพัฒนาที่ไม่ได้จัดให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสูงด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือ การขโมยหรือการเป็นโจรสลัดทางความคิดนั น หมายถึง การน้าสิ่งที่กฎหมายสงวนไว้ส้าหรับผู้ทรง
สิทธิไปใช้โดยไม่มีอ้านาจ ถ้ากรณีมิใช่เป็นผลงานทางปัญญาที่กฎหมายสงวนไว้ส้าหรับผู้สร้างสรรค์
แล้ว บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็สามารถที่จะน้าเอาผลงานทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนี 
ความคิดหรือผลงานทางปัญญาต่าง ๆ ก็หาได้ตกเป็นทรัพย์สินของผู้ที่ท้าการพัฒนาและคิดค้นในทุก
กรณี ดังเช่นที่ทฤษฎีสิทธิธรรมชาติวางหลักเอาไว้ไม่ เฉพาะแต่ความคิดหรือผลงานทางปัญญาที่
เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่านั น จึงจะตกเป็นทรัพย์สินของบุคคลนั น95  

ทฤษฎีที่สอง ทฤษฎีการให้รางวัล (Reward Theory) นอกจากการรับรองสิทธิตามธรรมชาติ
ของปัจเจกบุคคลแล้ว สิทธิทางกฎหมายยังเปรียบเสมือนรางวัลที่รัฐได้ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานทาง
ปัญญา เพื่อตอบแทนในการที่บุคคลดังกล่าวได้คิดค้นผลงานทางปัญญาที่มีคุณค่าขึ น เป็นที่ยอมรับกัน
ว่าการให้รางวัลตอบแทนการสร้างสรรค์ผลงานนั นมีความจ้าเป็น ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครอง
จากกฎหมายก็ต่อเมื่อผลงานของเขาเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสังคมจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างคุ้มค่าต่อการให้ความคุ้มครองนั น เปรียบเสมือนเป็นหลักต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน หรือที่
เรียกว่าระบบแลกเปลี่ยน (quid proud) ระหว่างรัฐกับผู้สร้างสรรค์ และรางวัลตอบแทนที่น่าจะมี

                                           
95 จักรกฤษณ์ ควรพจน์ , กฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ

เครื่องหมายการค้า, พิมพ์ครั งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์นิติธรรม, 2555), หน้า 44. 
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ความเหมาะสมที่สุด ก็คือการที่รัฐให้สิทธิเด็ดขาดในการแสวงหาประโยชน์จากงานที่ตนได้สร้างสรรค์
ขึ นในช่วงระยะเวลาอันจ้ากัด ทฤษฎีนี เชื่อว่าระบบทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและส่งเสริมความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการลงทุนจ้านวนมาก การได้รับ
ความคุ้มครองจากการให้สิทธิผูกขาดตามกฎหมายจะเป็นเครื่องมือในการจูงใจ และท้าให้ผู้สร้างสรรค์
งานเกิดความเชื่อมั่นว่าค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่สูญเสียไปในการวิจัยและพัฒนาจะได้รับการชดเชย
กลับคืนมาในรูปของสิทธิเด็ดขาด ที่จะน้าเอาผลงานไปแสวงหาประโยชน์ในทางพาณิชย์แต่ผู้เดียว
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งการให้สิทธิเด็ดขาดนี จึงถือเป็นรางวัลที่รัฐให้เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้
สร้างสรรค์ที่ได้ใช้ความอตุสาหะคิดค้นผลงานขึ นมาให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

ทฤษฎีที่สาม ทฤษฎีการเป็นเครื่องจูงใจ (Incentive to Invent Theory) มาจากแนวคิด
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฏีนี เชื่อว่าการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การคุ้มครองพันธุ์พืช หรือการ
ออกแบบวงจรรวม จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่  ๆ และก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าขึ น ว่ากันว่ามาตรการทางกฎหมายที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ
น้าเอาผลงานทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีความส้าคัญต่อกระบวนการวิจัยและพัฒนา
เป็นอย่างมาก เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาส่วนใหญ่มักต้องอาศัย
การลงทุนจ้านวนมาก และการให้ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมจะท้าให้เจ้าของผลงานเกิดความ
เชื่อมั่นว่าค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่สูญเสียไปเพื่อการดังกล่าว จะได้รับการชดเชยกับคืนมาในรูปแบบ
ของสิทธิผูกขาดตามกฎหมาย อันจะเป็นเครื่องจูงใจให้บุคคลลงทุนลงแรงท้าการวิจัยและพัฒนาหรือ
สร้างสรรค์งานใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หากปราศจากการคุ้มครองที่เหมาะสมคงจะไม่มีผู้ใดท้า
การคิดค้นหรือสร้างสรรค์ผลงานใด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการเป็นอย่างมาก 
ทฤษฎีนี ให้ความส้าคัญต่อบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในทางเศรษฐกิจ โดยไม่ถือว่าผลงานทาง
ปัญญาเป็นทรัพย์สินของผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์เช่นทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ 

ทฤษฎีสุดท้าย ทฤษฎีทางเศรษฐกิจ  (Economic Theory) เป็นแนวความคิดของหลัก
เศรษฐศาสตร์ที่มุ่งเน้นการให้ผลประโยชน์กับสังคมเป็นหลักส้าคัญสูงสุด ดังนั นในการให้ความคุ้มครอง
สิทธิพิเศษแก่ผู้สร้างสรรค์ จึงมีการก้าหนดขอบเขตและเงื่อนไขต่าง ๆ ขึ น โดยยึดหลักความสมดุล
ระหว่างการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ แต่การให้ความ
คุ้มครองดังกล่าวจะมีน ้าหนักแก่ประโยชน์สังคมมากหรือน้อยขึ นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
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การเมือง ระบบการปกครองหรือภายใต้นโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศ อันเป็นปัจจัยโดยรวมที่
เป็นตัวแปรในการให้น ้าหนักการก้าหนดขอบเขตความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา96  

จากทฤษฎีดังกล่าว ท้าให้เห็นว่าเราต้องมีการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งจากการคุ้มครองนี ท้า
ให้เกิดการบริหารสิทธิของผู้ทรงสิทธิด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารสิทธิด้วยตัวของผู้ทรง
สิทธิเองหรือการบริหารสิทธิด้วยสมาคมหรือองค์กรของผู้ทรงสิทธิ ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ล้วนมีที่มาจาก
แนวคิดในการให้ความคุ้มลิขสิทธิ์ในรูปแบบทฤษฎีทั งสิ น และทฤษฎีการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์
เหล่านี เองได้น้ามาสู่การจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อให้องค์กรเป็นตัวแทนของผู้ทรงสิทธิในการ
ปกป้องสิทธิที่เกิดขึ นตามธรรมของผู้ทรงสิทธิและสิทธิที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมาย 
 

2.5.2 เหตุผลในการคุ้มครองลิขสิทธิ ์
การคุ้มครองลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์มีแนวความคิด หลักการ และเหตุผล เพื่อคุ้มครอง 

ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสรรค์งานเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนางานใหม่  ๆ ขึ น โดยอาศัย
เหตุผลพื นฐาน ดังนี  

1. เหตุผลว่าด้วยความชอบธรรมตามธรรมชาติ (Principle of natural justice) หลักเหตุผลนี  
เกิดขึ นจากแนวคิดที่ว่า งานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ นมาผู้สร้างสรรค์ย่อมต้องใช้ทั งสติปัญญา ความรู้ความ
ช้านาญ ความวิริยะอุตสาหะ และประสบการณ์ งานที่ได้สร้างสรรค์จะแสดงออกถึงบุคลิกภาพของเขา
เอง ผู้สร้างสรรค์ย่อมเป็นเจ้าของงานที่มีจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการได้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์
นั น และป้องกันมิให้ผู้อื่นมาใช้ประโยยชน์จากงานของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2. เหตุผลทางเศรษฐกิจ (Economic Argument) หลักเหตุผลนี  มาจากข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ที่ว่าลิขสิทธิ์เกิดขึ นจากผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ซึ่งท้าให้การผลิตงานสร้างสรรค์เริ่มต้องใช้ทุนทรัพย์และมีกระบวนการผลิตในลักษณะที่
ซับซ้อน ท้าให้การผลิตงานสร้างสรรค์มีลักษณะในทางพาณิชย์โดยแท้ ผู้ลงทุนและผู้สร้างสรรค์ต่าง
มุ่งหวังในผลก้าไรที่เกิดขึ น อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนและผู้สร้างสรรค์ได้ประสบกับปัญหาการขาดทุน 
เพราะเหตุที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดการท้าซ ้าหรือการลอกเลียนงานลิขสิทธิ์ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีราคาถูก เช่น กรณีการท้าซ ้าในงานวรรณกรรมด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร ดังนั น โอกาสที่
จะต้องสูญเสียรายได้ของผู้ลงทุนและผู้สร้างสรรค์งาน จึงเป็นเหตุให้การผลิตงานสร้างสรรค์ลดน้อยลง 
สังคมขาดงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการ เช่น ต้าราเรียน หากมิได้ให้การคุ้มครองที่เหมาะสมแล้ว 

                                           
96 วราภรณ์ ตงยิ่งศิริ, มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการกีดกันโดยมิชอบของผู้ทรง

สิทธิบัตร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531), หน้า 
29-31. 
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จะท้าให้ผู้แต่งต้าราไม่อยากที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ทางวิชาการขึ นมาอีก หรือในงานภาพยนตร์ซึ่ง
การสร้างสรรค์งานต้องใช้การลงทุนค่อนข้างสูง ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์จึงเกิดขึ นเพื่อจะคุ้มครองรักษา
ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อจูงใจให้มีการผลิตและ
สร้างสรรค์งานแก่สังคมต่อไป97 ฉะนั น กล่าวได้ว่าหลักเหตุผลทางเศรษฐกิจก็คือการมุ่งหวังให้รางวัล
แก่ผู้สร้างสรรค์งาน ซึ่งรางวัลที่ผู้สร้างสรรค์งานหรือเจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รับเพียงใดนั น  ขึ นอยู่กับ
เงื่อนไขในเรื่องการยอมรับของสาธารณชนต่องานลิขสิทธิ์และประโยชน์ที่ ได้รับจากงานลิขสิทธิ์นั น98 
ทั งนี  หากมีบุคคลอื่นใดน้างานสร้างสรรค์นั นไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ย่อมควรที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (royalties) กลับคืนมา  

3. เหตุผลทางด้านสังคม (Social Argument) ตามหลักเหตุผลนี  การสร้างสรรค์งานและ
เผยแพร่ต่อคนสาธารณชนเป็นการหล่อหลอมให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคมทุก
ชนชั น ชนชาติ เพศ วัย ที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความมั่นคงและเป็นปึกแผ่นของสังคม 99 หากว่างาน
นั นสามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ 

4. เหตุผลทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Argument) ตามหลักเหตุผลนี  ถือว่างานที่ ได้
สร้างสรรค์ขึ นมานั น ท้ายที่สุดแล้วจะกลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรม เพราะงานสร้างสรรค์เป็นการ
แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด วัฒนธรรม ประเพณีของคนในสังคมนั น ฉะนั น การกระท้าด้วยวิธีการใด 
ๆ ที่จะก่อให้เกิดหรือเป็นการสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ใหม่ ๆ ขึ น ก็จะเป็นการ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนในทางเสริมสร้างวัฒนธรรมของชาติขึ น100  

 
2.5.3 สิทธขิองผู้ทรงสิทธ ิ
สิทธิทางเศรษฐกิจ (economic rights) ของเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้

เดียว (exclusive rights) ที่จะกระท้าการใด ๆ แก่งานของเขาหรือใช้ประโยชน์ในงานของเขาโดยตรง
ด้วยการท้าซ ้า หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่งานต่อสาธารณชน รวมทั งการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ
ใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการอนุญาตให้ผู้อื่นท้าซ ้างานในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ 

                                           
97 Stephens M. Stewart, International Copyright and Neighboring Rights, p. 

3. 
98 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 

The ABC of Copyright (Paris: UNESCO, 1981), p. 2. 
99 Stephens M. Stewart, op. cit., p. 3. 
100 Ibid., p. 3. 
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ดัดแปลง เรียบเรียงและเปลี่ยนแปลงงานของตน ในทางกลับกันเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิในการห้าม
มิให้ผู้ใดกระท้าการเช่นว่านั นต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของตน หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ อันท้าให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือได้รับการ
ชดเชยความเสียหายโดยวิธีอื่นใดอันเน่ืองมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของตนได้ 

อนุสัญญากรุงเบิร์นได้ให้สิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธิ์อันเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการท้าซ ้า การ
แปล การเผยแพร่งานต่อสาธารณชน สิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพ การอ่านงานในที่ชุมชน การ
ดัดแปลง และการบันทึกเสียงดนตรีกรรม ส่วนข้อตกลงทริปส์ ไม่ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิพื นฐาน
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้เป็นพิเศษ แต่อย่างไรก็ตามการที่ข้อ 9 (1) แห่งข้อตกลงทริปส์ได้บัญญัติรับรอง
ให้น้าหลักการและสาระส้าคัญของการคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งอนุสัญญากรุงเบิร์นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ความตกลงทริปส์ด้วย ดังนั น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงได้รับความคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจในการที่จะมี
สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการที่จะท้าซ ้า หรือดัดแปลง หรือเผยแพร่งานต่อสาธารณชน หรือใช้ประโยชน์
จากงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยการอนุญาตให้ผู้อื่นท้าซ ้างานในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ ดัดแปลง เรียบ
เรียง และเปลี่ยนแปลงงานของตน ตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 11 และข้อ 12 แห่งอนุสัญญากรุงเบิร์น 

ส้าหรับสิทธิทางศีลธรรมหรือสิทธิของผู้สร้างสรรค์ (moral right) ที่มีการรับรองไว้ในระบบ
สิทธิของผู้ประพันธ์ (author’s rights) ซึ่งเป็นระบบการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศที่ใช้ระบบ
กฎหมายประมวลกฎหมาย (Civil law) และได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในข้อ 6 bis แห่งอนุสัญญากรุง
เบิร์นนั น ตามข้อตกลงทริปส์บัญญัติให้ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกไม่จ้าต้องมีสิทธิและ
หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางศีลธรรมหรือสิทธิของผู้สร้างสรรค์ดังกล่าว ปรากฏตามข้อ 9 (1) 
แห่งข้อตกลงทริปส์ อย่างไรก็ตาม แม้ข้อตกลงทริปส์จะไม่ได้ให้การรับรองในสิทธิทางศีลธรรมหรือ
สิทธิของผู้สร้างสรรค์ แต่ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกที่เป็นภาคีของอนุสัญญากรุงเบิร์นก็ยัง
จะต้องให้ความคุ้มครองในสิทธิทางศีลธรรมหรือสิทธิของผู้สร้างสรรค์แก่ประเทศสมาชิกขององค์การ
การค้าโลกที่ไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญากรุงเบิร์นด้วย เนื่องจากประเทศสมาชิกขององค์การการค้า
โลกยังมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งซึ่งเป็นหลักการ
พื นฐานทั งขององค์การการค้าโลกและข้อตกลงทริปส์ 

สิทธิประการหนึ่งของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์  ก็
คือการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของตน สิทธิการอนุญาตใช้สิทธิเป็นสิทธิที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะ
กระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้อื่นได้ประโยชน์จากงานของตน หากผู้ที่ได้รับอนุญาตท้าการขอ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และได้ใช้งานไปภายใต้ขอบเขตสิทธิที่ตนได้รับ จะท้าให้งานลิขสิทธิ์นั นไม่
ถูกละเมิดและผู้ใช้ก็ไม่มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ ์

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing) หมายถึง การที่เจ้าของลิขสิทธิ์คงอยู่ในสถานะของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ แต่ยินยอมให้ผู้อื่นสามารถกระท้าการอันเกี่ยวกับสิทธิของตนทั งหมดหรือบางส่วนภายใต้
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ข้อจ้ากัดในการอนุญาตนั น โดยทั่วไปแล้ว สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์เป็นสัญญาสองฝ่าย 
กล่าวคือ ฝ่ายเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้อนุญาต (licensor) อันเป็นบุคคลผู้ได้มาซึ่งสิทธิในลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมายกับผู้ใช้สิทธิหรือผู้ได้รับอนุญาต (licensee) ซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ให้ด้าเนินการภายใต้ข้อก้าหนดหรือเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
(licensing agreement) ผู้ใช้สิทธิหรือผู้รับอนุญาตอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และมี
จ้านวนเท่าใดก็ได้ขึ นอยู่กับผู้ให้อนุญาต ต่างกับการโอนสิทธิ (assignment) เพราะการอนุญาตมิได้
โอนความเป็นเจ้าของ แต่เป็นเพียงการให้สิทธิที่จะใช้งาน ซึ่งลิขสิทธิ์ในงานยังอยู่ที่ตัวผู้อนุญาตและแม้
จะมีการจ้ากัดขอบเขตของการอนุญาต 

การอนุญาตมีทั งประเภทที่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) และที่ไม่เป็นสิทธิแต่
เพียงผู้เดียว (non-exclusive right) ในกรณีที่ไม่จ้ากัดแต่เพียงผู้เดียว เจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะอนุญาต
อย่างถูกต้องตามกฎหมายเหมือนการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตอื่น ๆ ผู้ขออนุญาตมักจะได้รับสิทธิใน
การใช้ประโยชน์จากการขออนุญาต เช่น โดยการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งานอีกต่อหนึ่งที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกันได้ (sub-license) การอนุญาตที่ไม่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามอนุสัญญาที่เกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์และกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ อาจจะก้าหนดให้เป็นการอนุญาตเชิงบังคับ 
(compulsory license) และการอนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ (statutory license) ซึ่งนับเป็น
กรณีพิเศษ101  

การอนุญาตให้ใช้สิทธิมี 2 ประเภท ดังนี  
1. การอนุญาตโดยสมัครใจหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Voluntary License หรือ License 

Agreement) การอนุญาตโดยสมัครใจประเภทนี  ใช้ในกรณีที่งานสร้างสรรค์เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ตามความหมายโดยทั่วไป หมายถึง สัญญาที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งอนุญาตหรือ
ยินยอมให้อีกบุคคลหนึ่งใช้สิทธิที่บุคคลแรกมีอยู่ได้ตามที่ตกลงกัน สิทธิที่บุคคลแรกมีอยู่มักจะเป็นสิทธิ
ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและบุคคลอื่นไม่อาจใช้โดยพลการได้ สิทธิทางกฎหมายดังกล่าว 
ท้าให้เจ้าของสิทธิสามารถด้าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบในการใช้สิทธินั น ๆ 
ได้ การอนุญาตของเจ้าของสิทธิและการรับปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งข้อตกลงในการให้สิทธิแก่อีกฝ่าย
หนึ่ง ท้าให้เกิดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิขึ น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจึงเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
สองฝ่าย คือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยทั่วไป สัญญาดังกล่าวย่อมไม่มีผลต่อ
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สาม ทั งนี  เป็นไปตามหลักความผูกพันของคู่สัญญา แต่อาจจะเกี่ยวข้อง

                                           
101 World Intellectual Property Organization, WIPO Glossary of Terms of The 

Law of Copyright and Neighboring Rights (Geneva: WIPO, 1980), p. 145. 
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กับบุคคลที่สามในแง่ที่ว่าตัวสัญญาได้ก้าหนดให้คู่สัญญาฝ่ายใดจะต้องไปกระท้าการที่เกี่ยวพันกับ
บุคคลที่สาม  

2. การอนุญาตโดยไม่สมัครใจ (Non-Voluntary License) การอนุญาตโดยประเภทนี  เป็น
หลักการจ้ากัดสิทธิโดยเด็ดขาดของผู้สร้างสรรค์ประการหนึ่ง กล่าวคือ ในบางกรณีเจ้าของลิขสิทธิ์จะ
ไม่ได้รับสิทธิเด็ดขาดในการอนุญาตให้ผู้ขอใช้งานต้องขออนุญาตใช้งานลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์
ก่อนจึงจะน้างานลิขสิทธิ์ไปใช้ได้ สิทธิเด็ดขาดของเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกเปลี่ยนไปเป็นสิทธิในการได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม (equitable remuneration) ส้าหรับการใช้งานลิขสิทธิ์แต่
ละครั ง การอนุญาตใช้สิทธิลักษณะนี เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น "การอนุญาตเชิงบังคับ" (compulsory 
license) ซึ่งท้าให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  

การอนุญาตโดยไม่สมัครใจมี 2 รูปแบบ ได้แก ่
  1) การอนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ (statutory license) บางครั งอาจเรียกว่า 
“การอนุญาตตามกฎหมาย” (legal license) คือการอนุญาตให้ใช้งานที่ได้รับความคุ้มครองอย่าง
อิสระ แต่มีเงื่อนไข คือผู้ใช้ต้องจ่ายค่าใช้สิทธิตามกฎเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ (competent authority) หรือโดยองค์กรที่รัฐแต่งตั ง 
  2) การอนุญาตเชิงบังคับ (compulsory license) คือ การอนุญาตที่บังคับเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ให้จ้าต้องอนุญาตผู้อื่นใช้งานลิขสิทธิ์ของเขา โดยไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะเจรจา
เงื่อนไขของการอนุญาตในเบื องต้น เช่น เรื่องจ้านวนหรืออัตราค่าใช้สิทธิ หากไม่สามารถเจรจาตกลง
กันได้ กฎหมายได้ก้าหนดให้องค์กรที่เกี่ยวกับการบริหารหรือองค์กรของศาล ได้แก่ ศาลแพ่งหรือศาล
ที่ตั งขึ นเป็นพิเศษ มีอ้านาจก้าหนดค่าใช้สิทธิดังกล่าว 
  ความแตกต่างที่ส้าคัญของการอนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติและการอนุญาตเชิง
บังคับ คือในการอนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ สิทธิของผู้ขออนุญาตเป็นสิทธิที่ได้มาโดยตรงและโดย
ล้าพังตามกฎหมาย ซึ่งได้ก้าหนดค่าใช้สิทธิที่ยุติธรรมไว้แล้ว โดยผู้ใช้ไม่ต้องร้องขอหรือแจ้งต่อเจ้าของ
ลิขสิทธิ์เพื่อขอใช้งานดังกล่าวก่อน แต่การอนุญาตเชิงบังคับ ผู้ใช้ต้องร้องขอหรือแจ้งเจ้าของลิขสิทธิ์
เพื่อขอใช้งานดังกล่าวก่อน เพื่อเจรจาตกลงในเรื่องจ้านวนค่าใช้สิทธิ ซึ่งต้องเป็นจ้านวนค่าใช้สิทธิตาม
มาตรฐาน (standard royalty) 

การเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อขออนุญาตใช้สิทธิ ผู้รับอนุญาตสามารถขออนุญาตจากผู้รับ
อนุญาตได้เองโดยตรง หรือเจรจาผ่านองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพราะองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็น
รูปแบบหนึ่งของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ถูกตั งขึ นมาเพื่ออ้านวยความสะดวกในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ระหว่างผู้ใช้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ เมื่อองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เข้ามาท้าหน้าที่ดังกล่าว จึงควรมีกฎหมาย
เข้ามาควบคุมการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์
กับผู้ใช้และเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยอาจเป็นการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยองค์กร
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จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ผ่านรูปแบบของกฎหมายทั่วไปของกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือการออกกฎหมายเฉพาะ
แยกออกมาจากกฎหมายลิขสิทธิ์เพ่ือควบคุมการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ รวมไป
ถึงการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ด้วย 

ในการรับอนุญาตเพื่อใช้สิทธิ ผู้รับอนุญาตย่อมต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ให้อนุญาต โดยอาจจะ
ก้าหนดได้ในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น ก้าหนดเป็นจ้านวนแน่นอนหรือเป็นอัตราส่วนต่อยอดขาย (Net 
Sales) หรือทั งสองอย่างประกอบกันหรืออื่น ๆ 

 
2.5.4 การบริหารจัดการสิทธิสู่การจัดตั้งองค์กรจดัเก็บค่าลิขสทิธิ ์  
กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้สร้างสรรค์ ซึ่งสิทธิเช่นว่านี ได้ให้ความสามารถ

แก่ผู้สร้างสรรค์ไม่เพียงที่จะตัดสินใจได้ว่างานจะถูกน้าไปใช้อย่างไรและให้อนุญาตส้าหรับการใช้งาน
โดยได้รับค้าตอบแทนกลับมา อีกทั งตามหลักเกณฑ์ทั่วไปยังเป็นสิทธิในการห้ามบุคคลอื่นที่จะแสวง
ประโยชน์จากงานโดยปราศจากการแสดงความยินยอม สิทธิที่ผู้ทรงสิทธิได้รับนี  ประกอบไปด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจในการท้าซ ้า การแพร่ภาพแพร่เสียง การน้าออกแสดงในที่สาธารณะ การดัดแปลง การ
แปล การเช่า การจัดจ้าหน่ายนอกจากนี  ผู้สร้างสรรค์ยังมีสิทธิทางศีลธรรม (moral rights) โดยปกติ
แล้ว สิทธิทางศีลธรรมประกอบไปด้วยสิทธิที่จะแสดงว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์งาน (Right to claim 
authorship of the work) ซึ่งเป็นการห้ามไม่ให้เกิดการบิดเบือนตัวงานที่จะท้าให้ผู้สร้างสรรค์เสีย
เกียรติยศหรือชื่อเสียง สิทธิดังกล่าวนี  ต้องมีการบริหารเพื่อที่ผู้ทรงสิทธิจะได้รับผลประโยชน์และเพื่อ
สาธารณะชนจะได้รับการเข้าถึงงาน102  
 ผู้ทรงสิทธิอาจเลือกบริหารสิทธิที่ตนมีภายใต้กฎหมายโดยผู้ทรงสิทธิแต่ละรายเอง หรือโดย
การบริหารการจัดเก็บ โดยการจะตัดสินใจจะเลือกรูปแบบใดนั น ขึ นอยู่กับประเภทสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ
และธรรมชาติของการใช้งาน ส้าหรับสิทธิบางประการโดยตัวของสิทธิเองจะถูกบริหารบนพื นฐานของ
ผู้ทรงสิทธิแต่ละราย โดยเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิและผู้ใช้งานแต่ละรายในงานนั น ๆ ซึ่งยังมีอยู่
ในหลายกรณีที่สิทธิต้องด้าเนินการต่อไปในรูปแบบการบริหารสิทธิของผู้ทรงสิทธิแต่ละรายเอง เช่น 
การบริหารสิทธิการน้าออกแสดงในงานนาฏกรรม103 อย่างไรก็ตาม ในหลายสิทธิซึ่งยากและเป็นไป

                                           
102 The International Confederation of Societies of Authors and Composers 

(CISAC), The Importance of Collective Management, Retrieved June 3, 2019 from 
http://www.cisac.org/content/download/1137/19653/file/CISACUniversity_The_Import
ance_of_Collective_Management_FINAL.pdf. 

103 Ibid. 
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ไม่ได้ที่จะบริหารสิทธิได้ด้วยตัวผู้ทรงสิทธิแต่ละรายเอง สิทธิเช่นว่านี โดยปกติผู้ทรงสิทธิจะมอบหมาย
ให้ออกบริหารสิทธิในนามของตนบนพื นฐานของการบริหารการจัดเก็บ 
 การให้อนุญ าตใช้สิทธิ โดยการจัดเก็บ  (Collective licensing) เกิดขึ น ในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยสิทธิการน้าออกแสดงในงานดนตรีกรรมเป็นสิทธิแรก เนื่องจากในขณะนั น 
ผลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ นท้าให้บทบาทความส้าคัญของการบริหารการจัดเก็บ
เติบโตขึ น การบัญญัติกฎหมายได้มีการเพิ่มสิทธิใหม่ ๆ ในการควบคุมการใช้งานให้แก่ผู้ทรงสิทธิและ
สิทธิได้ถูกบริหารจัดการโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในนามของผู้ทรงสิทธิได้เพิ่มมากขึ น ปริมาณ
ตลาดงานได้ปรากฏขึ นในด้านของการบริหารสิทธิ และการควบคุมของผู้ทรงสิทธิแต่ละรายนั นเป็นไป
ไม่ได้อย่างที่สุดหรือไม่มีประสิทธิภาพได้อย่างดีที่สุด เนื่องจากผู้ทรงสิทธิแตละรายไม่มีความสามารถ
เพียงพอที่จะเจรจาต่อรองกับผู้ใช้งาน ดูแลการใช้งานที่หลากหลายและจัดเก็บค่าตอบแทนได้104  
 องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ถูกจัดตั งขึ นแบบดั งเดิมโดยผู้ทรงสิทธิในระดับประเทศเพื่อจัดการ
สิทธิหนึ่งสิทธิหรือมากกว่าในหนึ่งประเภทสิทธิหรือมากกว่าของผู้ทรงสิทธิและให้อนุญาตใช้สิทธิกับ
ผู้ใช้งานในนามของผู้ทรงสิทธิ ปัจจุบันองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้กระท้าการในนามของสมาชิก โดย
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองอัตราค่าลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
และออกใบอนุญาตให้กับผู้ใช้ในการใช้งานที่หลากหลายของงานประเภทต่าง ๆ ของสมาชิก เมื่อ
องค์กรได้ออกใบอนุญาตไปแล้ว องค์กรก็มีหน้าที่ต้องบังคับใช้สิทธิ  ดูแลการใช้งาน จัดเก็บ
ค่าตอบแทนให้กับสมาชิก และจัดสรรให้แก่สมาชิกไปตามแผนการจัดสรรที่ได้ตกลงกันไว้ตามการใช้
งาน105  

จากบทนี จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์กับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มีส่วน
ส้าคัญที่จะท้าหน้าที่ในการปกป้องทฤษฎีที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ และองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์เป็นกลไกในการปกป้องและสนับสนุนทฤษฎีดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็สามารถยัง
ประโยชน์ให้เกิดขึ นตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ใช้ด้วย 
นอกจากนี  การศึกษาถึงรูปแบบการบริหารการจัดเก็บขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ท้าให้เข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ในการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นพื นฐานส้าคัญที่จะท้าให้เห็น
ภาพรวมขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ในบทต่อไปจะเป็นการศึกษากฎหมายในต่างประเทศว่ามี
บทบัญญัติที่จะสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับรูปแบบในการบริหารจัดเก็บได้อย่างไรบ้าง และความตกลง
ระหว่างประเทศได้มีการก้าหนดถึงการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์กับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในเรื่องนี ไว้
มากน้อยประการใด  

                                           
104 Ibid. 
105 Ibid., p. 3. 



บทที่ 3  
 

การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ต่างประเทศ และประเทศไทย 

การบริหารการจัดเก็บโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นั น เป็นกลไกส้าคัญในการให้ความ
คุ้มครองลิขสิทธิ์ ในต่างประเทศได้น้าระบบการบริหารการจัดเก็บมาใช้โดยได้จัดตั งองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ขึ นเพื่อเป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการให้อนุญาตน้างานอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้และจัดเก็บ
ค่าตอบแทนเพื่อจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งการบริหารการจัดเก็บโดยองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์นั น เป็นการด้าเนินงานที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของแต่ละ
ประเทศ ผู้เขียนเห็นว่า การศึกษากฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ มาตรการในการบริหาร
การจัดเก็บ และองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ของต่างประเทศเสียก่อน เพื่อที่จะสามารถท้าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ดียิ่งขึ น 
 

3.1 การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ  

ความตกลงระหว่างประเทศหลักที่มีผลผูกพันกับการบัญญัติกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ 
ในส่วนของการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ได้แก่ อนุสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention for 
Protection of Literary and Artistic Works) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับ
ก า ร ค้ า  (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) แ ล ะ
สนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT)  
ตามความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวนั น ไม่มีบทบัญญัติโดยตรงที่ใช้กับการบริหารการจัดเก็บ
ดั งนั น  การใช้สิท ธิและการบริห ารสิทธิ ในลิ ขสิทธิ์ จึ ง เป็ น เรื่ อ งของการบัญ ญั ติกฎหมาย
ภายในประเทศ106 อย่างไรก็ตาม กฎหมายภายในประเทศต้องมีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานตาม
ความตกลงระหว่างประเทศซึ่งมีกรอบกฎหมายที่เชื่อมโยงกับการด้าเนินงานขององค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์  โดยมีจุดเริ่มต้นจากการก้าหนดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิที่จะตัดสินใจว่าจะ

                                           
106  Nicholas Lowe and Tarja Koskinen-Olsson, General Aspects of Collective 

Management, p. 54. 
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อนุญาตหรือห้ามการแสวงประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิอาจจะถูกโอนหรือถูกมอบหมาย ผู้ทรง
สิทธิอาจจะประสงค์บริหารสิทธิด้วยตนเองหรือในบางสถานการณ์สามารถตัดสินใจมอบหมายให้
บุคคลอื่นบริหารสิทธิแทน เช่น องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์107 ความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างบท
กฎหมายและการจัดการในกรณีของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั น กิจกรรมการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์จะอยู่บนพื นฐานการมอบอ้านาจโดยสมัครใจจากผู้ทรงสิทธิที่เข้าร่วม ซึ่งผู้ทรงสิทธิมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมจากการที่ต้องให้อนุญาตตามกฎหมายก้าหนด โดยองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์จะเป็นผู้จัดเก็บและจัดสรรค่าตอบแทน108 โดยในส่วนนี  เป็นการศึกษาความตกลงระหว่าง
ประเทศซึ่งเป็นพื นฐานส้าคัญของการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์  อันได้แก่ อนุสัญญากรุงเบอร์น 
ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า และสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
 

3.1.1 อนุสัญญากรุงเบอรน์ 
 อนุสัญญากรุงเบอร์น หรืออนุสัญญากรุงเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและ

ศิ ล ป ก ร รม  (Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works) จั ด เป็ น
ข้อตกลงพหุภาคี (multilateral treaties) เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุด เกิดจากความต้องการระบบ
ที่เป็นเอกภาพในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เป็นแรงสนับสนุนให้มีการจัดท้าอนุสัญญากรุง
เบิร์นขึ น ซึ่งเสร็จสมบูรณ์และได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่  9 กันยายน ค.ศ. 1886 เพื่อเป็น
หลักประกันการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศภาคทั งหลาย109 อนุสัญญากรุงเบิร์นได้รับกับการปรับปรุง
แก้ไขอีกหลายครั งเพื่อให้รับการพัฒนาเทคโนโลยีส้าหรับการใช้งานลิขสิทธิ์ เพื่อรับรองสิทธิใหม่  ๆ 
และเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เดิม ในการแก้ไขอนุสัญญากรุงเบิร์นในปี ค.ศ. 1971 ณ กรุงปารีส
นั น มีการหยิบยกประเด็นปัญหาของการละเมิดลิขสิทธิ์อันเกิดจากผลกระทบจากการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีขึ น ซึ่งน้ามาสู่การแก้ไขหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ในอนุสัญญาฉบับเดิมเพื่อรองรับสิทธิใหม่  ๆ และ
จากการศึกษาถึงปัญหาได้เกิดแนวทางแก้ไขว่า การบริหารการจัดเก็บ (collective administration) 

                                           
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 ธัชชัย ศุภผลสิริ, ค้าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์นิติธรรม , 

2539), หน้า 135. 
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เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ที่เกิดจากเทคโนโลยี เช่น การท้าซ ้าโดยเครื่องถ่าย
เอกสารได1้10 

อนุสัญญากรุงเบอร์นก้าหนดให้ประเทศสมาชิกน้าหลักการพื นฐานของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ไป
เป็นบรรทัดฐานในการบัญญัติกฎหมายภายใน เช่น ประเภทงานลิขสิทธิ์ สิทธิของผู้ทรงสิทธิ ข้อยกเว้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เป็นต้น  

เดิมอนุสัญญากรุงเบอร์นให้ความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์อย่างจ้ากัด โดยระบุไว้ในความหมายของ
งานวรรณกรรมและศิลปกรรม แต่หลังจากที่ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขหลายครั งจนถึง ค.ศ. 1971 
การคุ้มครองมีลักษณะกว้างขึ น ดังเช่นข้อ 2 (1) ได้ให้ความหมายของงานวรรณกรรมและศิลปกรรม
หมายรวมถึงการท้าขึ นทุกชนิดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ และแผนกศิลปะ ทั งนี  ไม่ว่าจะ
ท้าขึ นมาโดยกรรมวิธีหรือรูปร่างอย่างใด ๆ ก็ตาม เช่น หนังสือ จุลสารและสิ่งเขียนอื่น ๆ นาฏกรรม 
หรือนาฏ-ดนตรีกรรม และการแสดงให้คนดูโดยวิธีใบ้ ซึ่งรูปแบบของการแสดงต่าง ๆ เช่นว่านี ได้
ก้าหนดไว้เป็นหนังสือหรืออย่างอื่น บทเพลงไม่ว่าจะมีค้าร้องหรือไม่มี ภาพวาดเขียน ภาพระบายสี 
สถาปัตยกรรม งานปั้น งานแกะสลัก และงานพิมพ์หิน ภาพประกอบเรื่อง แผนที่ แผนผัง ภาพร่าง
และการปั้นภาพสามมิติอันเกี่ยวเนื่องกับภูมิศาสตร์ แผนการส้ารวจภูมิประเทศ สถาปัตยกรรมหรือ
วิทยศาสตร์111 แต่ปัจจุบันได้ขยายการคุ้มครองไปสู่งานประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย ได้แก่ งานดนตรี
กรรม สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ และงานแพร่ภาพแพร่เสียง 

                                           
110 WIPO, Collective Administration of Copyright and Neighboring Rights, p. 

30. 
111 Article 2 (1) of the Berne Convention  

(1) The expression “literary and artistic works” shall include every 
production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode 
or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, 
addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-
musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical 
compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated 
works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, 
painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to 
which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works 
of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works 
relative to geography, topography, architecture or science. 
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อนุสัญญากรุงเบอร์นได้ให้การรับรองสิทธิทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็คือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้
สร้างสรรค์ที่จะอนุญาตหรือห้ามให้ผู้อื่นสามารถกระท้าการใด ๆ เช่น การแปล112 การท้าซ ้า113 ไม่ว่า
จะอยู่ในลักษณะหรือรูปแบบใด114 โดยไม่มีข้อจ้ากัดทั งสิ น การเผยแพร่ต่อสาธารณชน115 การแพร่
เสียงแพร่ภาพ116 การดัดแปลง117 เป็นต้น เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของตนได้ใน
สิทธิตามที่กฎหมายก้าหนดไว้ อีกทั งได้ตระหนักถึงความจ้าเป็นที่จะต้องให้สาธารณชนได้ใช้งาน
ลิขสิทธิ์ได้ตามความจ้าเป็นโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งก็คือข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 
หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ “Berne 3 step test” โดยเป็นการบัญญัติถึงการอนุญาตให้ท้าซ ้าว่า
ประเทศสมาชิกจะก้าหนดข้อจ้ากัดหรือข้อยกเว้นสิทธิสิทธิเด็ดขาดเป็นกรณีพิเศษได้เฉพาะบางกรณี
เท่านั น โดยการกระท้านั นต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ และต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกิน
สมควร118 และยังให้การรับรองสิทธิทางศีลธรรมของผู้สร้างสรรค์อีกด้วย119 นอกจากนี  ในการแก้ไข
อนุสัญญายังได้เพิ่มเติมให้ประเทศสมาชิกน้าหลักการอนุญาตเชิงบังคับ (compulsory licensing) มา
ใช้ได้  

บทบัญญัติอนุสัญญากรุงเบอร์นถือเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับการบัญญัติกฎหมายภายในของ
ประเทศภาคีสมาชิกในการก้าหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นเหตุผลรองรับ
ในการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์และการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ทั งนี  ภายใต้

                                           
112 Article 8 of the Berne Convention 
113 Article 9 of the Berne Convention 
114 Article 9(1) of the Berne Convention 

(1) Authors of literary and artistic works protected by this Convention 
shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any 
manner or form. 

115 Article 11 of the Berne Convention 
116 Article 11bis of the Berne Convention 
117 Article 12 of the Berne Convention 
118 Article 9(2) of the Berne Convention 

(2 ) It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to 
permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such 
reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not 
unreasonably prejudice the legitimate interests of the author. 

119 จักรกฤษณ์ ควรพจน์ , กฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ
เครื่องหมายการค้า, หน้า 69-72. 
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อนุสัญญากรุงเบอร์นไม่ได้มีบทบัญญัติโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์และ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด    
 

3.1.2 ข้อตกลงว่าด้วยสิทธใินทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า 
จากความส้าเร็จของการก่อตั งองค์การการค้าโลก ได้น้ามาสู่พัฒนาการที่ส้าคัญของกฎเกณฑ์

ระหว่างประเทศในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย ได้มีการ
น้าประเด็นเรื่องการค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเข้าพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์จะลดการ
บิดเบือนและอุปสรรคที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ และค้านึงถึงความจ้าเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการ
และขั นตอนการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า 120 จนบรรลุเป็น
ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights) หรือข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) 

ข้อตกลงทริปส์ได้วางหลักเกณฑ์มาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแทบทุก
ประเภท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบทางอุตสาหกรรม สิ่งบ่งชี ทาง
ภูมิศาสตร์ ความลับทางการค้า และการออกแบบผังวงจรรวม และวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่อง
ขอบเขตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท การบังคับใช้กฎหมาย การระงับข้อพิพาท
ระหว่างประเทศภาคีสมาชิก และข้อตกลงทริปส์ยังก้าหนดกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ซึ่งแตกต่างกับความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ในอดีต เช่น การมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
บังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Enforcement of Intellectual Property Rights)  

ข้อตกลงทริปส์ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานขั นต่้าของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกจะให้การคุ้มครองต่้ากว่าระดับที่บัญญัติไว้ในข้อตกลงทริปส์
ไม่ได้ แต่อาจคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การคุ้มครองในระดับที่สูงกว่านั น 
จะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการและบทบัญญัติของข้อตกลงทริปส์121 และก้าหนดให้ประเทศสมาชิกมี
พันธกรณีต้องอนุวัติกฎหมายภายในประเทศตามบทบัญญัติของข้อตกลงทริปส์ภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด นอกจากนี  ในส่วนของอารัมภบทได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ว่า

                                           
120 The Preamble of the TRIPS Agreement:  
121 Article 1 (1) of the TRIPS Agreement 
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เป็นสิทธิของเอกชน ดังนั น รัฐภาคีสมาชิกจะต้องดูแลไม่ให้เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้สิทธิในทางที่เกินขอบเขต
จนกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ122  

ตามข้อตกลงทริปส์ในส่วนที่ 2 ได้ก้าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์อยู่หลายประการ โดยได้บัญญัติให้ประเทศสมาชิกน้าบทบัญญัติ ข้อ 1 ถึง 
ข้อ 21 ของอนุสัญญากรุงเบิร์นมาปรับใช้ด้วย ยกเว้น ข้อ 6bis123 ซึ่งเป็นเรื่องสิทธิทางศีลธรรมหรือ
สิทธิของผู้สร้างสรรค์  

ส้าหรับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อตกลงทริปส์วางหลักการไว้กว้าง ๆ ว่า ประเทศสมาชิก
สามารถก้าหนดข้อจ้ากัดหรือข้อยกเว้นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นกรณีพิเศษได้เฉพาะ
บางกรณีเท่านั น โดยการกระท้านั นต้องไม่ขัดต่อการแสวงประโยชน์ตามสมควรของเจ้าของลิขสิทธิ์
และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนอนุสัญญากรุงเบิร์นทุกประการ อีกทั งในข้อตกลงทริปส์ได้ขยายหลักเกณฑ์ของการยกเว้นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ออกไปจากอนุสัญญากรุงเบิร์น ที่แต่เดิมอนุสัญญากรุงเบิร์นยกเว้นแต่เพียงงาน
วรรณกรรมและงานศิลปกรรม ซึ่งข้อตกลงทริปส์ได้ขยายออกไปถึงการท้าซ ้างานทุกประเภทและไม่
จ้ากัดในรูปแบบของการท้าซ ้าด้วย124 และมาตรการที่ใช้ในการคุ้มครองเจ้าของงานลิขสิทธิ์จะต้อง
เหมาะสมและต้องป้องกันไม่ให้เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้สิทธิในทางที่ไม่ชอบธรรม125 

กล่าวโดยสรุป ตามข้อตกลงทริปส์ มีสาระส้าคัญเป็นการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่อ้างอิงกับ
อนุสัญญาเบิร์นฉบับแก้ไข ณ กรุงปารีส ค.ศ. 1971 และมีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ใหม่ ๆ บางประการ
ขึ นมา และข้อตกลงทริปส์เองไม่ได้มีบทบัญญัติโดยตรงที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บส้าหรับลิขสิทธิ์
เช่นเดียวกับอนุสัญญากรุงเบอร์น 
 

3.1.3 สนธิสัญญาวา่ด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรพัย์สินทางปัญญาโลก 
สนธิสัญญาว่าลิขสิทธิ์ (WIPO Copyright Treaty: WCT) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่อยู่

ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่มีประเทศสมาชิกอยู่ทุกภูมิภาคในโลก 
ภายหลังต่อมาประเทศสมาชิกเห็นถึงความจ้าเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศใหม่  ๆ รวมถึง
การสร้างความชัดเจนของกฎเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดกระบวนการคุ้มครองสิทธิอย่างเพียงพอและ

                                           
122 จุมพล ภิญโญสินวัฒน์, การวิจัยเพื่อเสนอแนวทางการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญา: การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการบรรเลงหรือขับร้องเพลง (ม.ป.ท., 2549), หน้า 28. 
123 Article 9 of the TRIPS Agreement 
124 Article 13 of the TRIPS Agreement 
125 Article 8 (2) of the TRIPS Agreement 
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สามารถตอบสนองพัฒนาการใหม่ ๆ ทั งในแง่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี เพราะการ
คุ้มครองสิทธิเหล่านี จะเป็นกลไกส้าคัญประการหนึ่งที่จะกระตุ้นการสร้างสรรค์และก่อให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและประเทศสมาชิกยังได้
ตระหนักถึงผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่มีผลต่อการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากงานวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม จึงเห็นร่วมกันว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องพัฒนาแบบแผนการคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น เพื่อรักษาสมดุลระหว่างสิทธิของผู้สร้างสรรค์และประโยชน์สาธารณะ 
โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา การวิจัยพัฒนา และการเข้าถึงข้อมูล ดังเช่นที่ปรากฏในอนุสัญญากรุง
เบอร์น 

สนธิสัญญาฉบับนี  เป็นการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะเนื อหาคล้ายกับอนุสัญญากรุง
เบิร์นและตามข้อตกลงทริปส์ โดยเป็นการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ทั่วไปซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาทั ง
สองฉบับดังกล่าว แต่มีการก้าหนดลักษณะการคุ้มครองลิขสิทธิ์เฉพาะเพิ่มเติมขึ นใหม่ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกฎหมายที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอโดยเน้นงาน 2 ประเภทหลัก คือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล  

ภายใต้สนธิสัญญาฉบับนี  ได้ให้ความคุ้มครองและแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลไว้
หลายประการ โดยผู้สร้างสรรค์งานย่อมมีสิทธิในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ น ได้แก่ สิทธิในการท้าซ ้า 
(Right of reproduction) สิทธิในการจ้าหน่าย (Right of distribution) สิทธิในการเช่า (Right of 
rental) สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (Right of communication to the public) ทั งนี  สิทธิ
ในการจ้าหน่าย สิทธิในการให้เช่า และสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นสิทธิในทางเศรษฐกิจที่
ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ นจากอนุสัญญาเบิร์น นอกจากนี  สนธิสัญญาได้ขยายความของการให้
คุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานบางประเภท ได้แก่ การคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer 
program) การคุ้มครองการรวบรวมข้อมูล (Complication of data) และระบุเพิ่มเติมเรื่องใหม่ ๆ 
เป็นการเฉพาะ ได้แก่ มาตรการทางเทคโนโลยี (Technological Measures) และข้อมูลบริหารสิทธิ 
(Rights Management Information) อีกด้วย  

ส้าหรับข้อจ้ากัดและข้อยกเว้นในสนธิสัญญา126 ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาเบิร์น ข้อ 9 (2) และ
มีถ้อยค้าคล้ายคลึงกับข้อตกลงทริปส์ ข้อ 13 โดยเป็นการอนุญาตให้ประเทศภาคีสามารถก้าหนด
ข้อจ้ากัดและข้อยกเว้นของสิทธิที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับภายใต้สนธิสัญญานี  เพื่อปรับใช้ต่อกฎหมายภายใน
ของรัฐนั นได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่สนธิสัญญานี ก้าหนดไว้ กล่าวคือ ต้องไม่เป็นการขัดต่อการ
แสวงหาประโยชน์โดยปกติของงานและไม่กระทบกระเทือนต่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย  

                                           
126 Article 10 of the WIPO Copyright Treaty 
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อาจกล่าวได้ว่า สนธิสัญญาฉบับนี  เป็นการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่มีเนื อหาและลักษณะที่
คล้ายคลึง และเพิ่มเติมจากอนุสัญญากรุงเบอร์นและตามข้อตกลงทริปส์ ทั งนี  สนธิสัญญาฉบับนี ไม่ได้
มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับในการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยตรงเช่นเดียวกับอนุสัญญากรุงเบิร์นและตาม
ข้อตกลงทริปส ์

กล่าวโดยสรุป จากข้อตกลงระหว่างประเทศทั งสามดังกล่าวข้างต้น ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน คือการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยได้ยอมรับและให้การรับรองสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกจะต้องยึดปฏิบัติตาม สิทธิแต่เพียงผู้เดียวอันเป็นสิทธิ
ทางเศรษฐกิจที่ท้าให้เจ้าของลิขสิทธิ์ชอบที่จะได้รับค่าตอบแทนเมื่อบุคคลอื่นได้น้างานไปใช้ อย่างไรก็
ตาม ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศทั งสามนั น ไม่ได้มีการก้าหนดในส่วนของการบริหารการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ไว้โดยตรง แต่เป็นพื นฐานส้าคัญที่ประเทศภาคีสมาชิกสามารถอาศัยบทบัญญัติของการให้
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วไปตั งเงื่อนไขหรือบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
ตลอดจนการบริหารจัดการสิทธิของผู้ทรงสิทธิภายใต้กฎหมายภายในของประเทศตนได้ โดยผ่าน
กระบวนการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เนื่องจากองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ถือเป็นกลไกส้าคัญที่ถูก
น้ามาใช้เพื่อปกป้องสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลง
ระหว่างประเทศในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามที่ได้ก้าหนดมาตรฐานขั นต้่าไว้  
 

3.2 การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ 

จากการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้ก้าหนดมาตรฐานขั นต่้า
ส้าหรับการบัญญัติกฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ ท้าให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่เนื่องด้วยระบบกฎหมาย สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้บทกฎหมายรวมไปถึงระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของต่างประเทศมี
รูปแบบที่เป็นไปตามสภาพความเหมาะสมกับประเทศนั น ๆ โดยอาศัยหลักเกณฑ์พื นฐานที่เหมือนกัน
ของระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยในการศึกษานี  ผู้เขียนขอเสนอการบริหารการจัดเก็บ
ของประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่น  เนื่องจากทั งสองประเทศมีระบบด้านการให้ความคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์และระบบการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั งได้จัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
และมีการด้าเนินงานมาอย่างยาวนาน ซึ่งสามารถใช้เป็นแม่แบบให้กับประเทศก้าลังพัฒนาได้ 
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3.2.1 ประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษเป็นประเทศทีใ่ห้ความส้าคัญกับการคุ้มครองงานสร้างสรรค์อย่างมาก กฎหมาย

ลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษมีการแก้ไขหลายครั งเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ น และ
สอดคล้องกับบทบัญญัติของข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ อีกทั งยังมีอิทธิพลต่อกฎหมายลิขสิทธิ์
ของประเทศอื่น ๆ ด้วย และในส่วนของการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์  
ประเทศอังกฤษมีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เป็นตัวแทนในการบริหารสิทธิของผู้ทรงสิทธิและจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์จากผู้ใช้งานในงานอนัมีลิขสิทธิห์ลากหลายประเภท 

3.2.1.1 กฎหมายลิขสิทธิ ์
ประเทศอังกฤษได้ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์มาตั งแต่ปี 

ค.ศ. 1833 แรกเริ่มเดิมทีเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์ในงานนาฏกรรม ซึ่งกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ฉบับดังกล่าวมีชื่อว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1833 (Dramatic Copyright Act of 1833) และ
ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นล้าดับเพื่อให้การคุ้มครองงานประเภทอื่น  ๆ เพิ่มขึ นตามความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในปี ค.ศ. 1909 รัฐบาลอังกฤษได้แต่งตั งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุสัญญาเบอร์นฉบับแก้ไข ณ กรุงเบอร์ลิน และด้วยค้าแนะน้าของคณะกรรมาธิการชุดนี  ประเทศ
อังกฤษจึงได้ออกกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1911 (Imperial Copyright Act 1911) ซึ่งเป็นกฎหมายที่
บัญญัติขึ นเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของลิขสิทธิ์สมัยใหม่ตามบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงเบอร์น 
ค.ศ. 1908 กฎหมายฉบับนี มีผลให้ลิขสิทธิ์และสิทธิในการออกแสดงที่มีอยู่ก่อนหน้านี มีความมั่นคงขึ น 
มีสาระส้าคัญให้การได้มาของสิทธิในลิขสิทธิ์เกิดขึ นทันทีเมื่อมีการสร้างสรรค์และยกเลิกเงื่อนไขการ
ได้มาซึ่งสิทธิในลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ที่เคยใช้ เช่น การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่อ Stationers’ Company การ
ระบุลิขสิทธิ์ในงานต้นฉบับและส้าเนา127 ภายใต้กฎหมายฉบับนี  ค้าว่า “ลิขสิทธิ์” คือสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะผลิตหรือท้าซ ้าส่วนใด ๆ ของงานในรูปแบบใด ๆ เพื่อน้าออกแสดง
ปาฐกถา (lecture) หรือยอมให้งานหรือส่วนใด ๆ ของงานมีการน้าออกแสดงในที่สาธารณะ และ
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี ได้ถูกยอมรับในฐานะแม่แบบให้แก่ประเทศในเครือจัก รภพ อาทิเช่น 
Commonwealth Copyright Act of 1912 ของประเทศออสเตรเลีย แม้ต่อมากฎหมายลิขสิทธิ์ 
ค.ศ. 1911 จะถูกยกเลิกโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1959 (Copyright Act 1959) ซึ่งได้ปรับปรุง
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงเบอร์น ค .ศ. 1908 ซึ่งแก้ไขโดย
อนุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับกรุงเบอร์ลิน ค .ศ. 1948 รวมทั ง Universal Copyright Convention 

                                           
127 Lionel Bently and William R. Cornish, United Kingdom in International 

Copyright Law and Practice, Volume 2, (Paul Edward Geller & Melville B. Nimmer 
eds., 1993, 2005), pp. 12–13. 
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ค.ศ. 1952 โดยมีสาระส้าคัญในการขยายประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์ให้ครอบคลุมถึงสิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ดนตรีและการแพร่ภาพรูปแบบต่างๆ รวมถึงแบบการพิมพ์ที่เรียกว่า “typographical format of a 
published edition”128 และการรับรองสิทธิในการท้าซ ้าไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ต่อมาภายหลังกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1959 ได้ถูกยกเลิกไปโดยกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบัน 

ส้าหรับการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 
1988 มาตรา 16 ก้าหนดให้เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท้าการใด ๆ 
ต่องานของตนตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ก้าหนดไว้ (Restricted Act) ดังนี  

(ก) ท้าซ ้า129 
(ข) เผยแพร่ผลงานที่ได้ท้าซ ้าออกสู่สาธารณชน130 
(ค) ให้เช่า หรอืให้ยืมผลงานแก่สาธารณชน131 
(ง) แสดง หรือจัดให้มีซึ่งผลงานในที่สาธารณะ132  
(จ) จัดให้มีการติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างผลงานและสาธารณชน133  
(ฉ) สร้างงานดัดแปลง หรือกระท้าการใด ๆ ตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นในลักษณะที่

เป็นการดัดแปลงแก้ผลงาน134  
หากมีผู้ใดกระท้าการตามกรณี (ก) – (ฉ) ข้างต้นอันเป็นการกระท้าที่ถูกจ้ากัดไว้เป็น

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้นั นอาจมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ 
สิทธิตามกฎหมายลิขสิทธิ์ดังกล่าว เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่ง

หมายความว่า มีเพียงเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั นที่จะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์อาจ
อนุญาตให้บุคคลที่สามได้ใช้สิทธินั น หรือมอบอ้านาจให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นผู้อนุญาตแทนตน 
ซึ่งการให้อนุญาตขององค์กรเป็นไปในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้ใช้สมควรต้องจ่ายค่าตอบแทนที่
สมเหตุสมผลให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ 

ตามกฎหมายลิขสิทธิ ์ค.ศ. 1988 ได้เปิดโอกาสให้มีการรวมตัวกันเพื่อจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
จะเห็นได้จากบทบัญญัติในส่วนของการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ (Copyright Licensing) ได้ก้าหนด

                                           
128 Ibid., p. 14. 
129 Section 17 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 
130 Section 18 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 
131 Section 18A of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 
132 Section 19 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 
133 Section 20 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 
134 Section 21 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 
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นิยามขององค์กรที่ ให้อนุญาตและแนวทางในการอนุญาต ( licensing body and licensing 
schemes)  กล่าวคือ มาตรา 116 (2) ได้ให้ความหมายขององค์กรที่ให้อนุญาต (licensing body) ว่า
หมายถึง สมาคมหรือองค์กรอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการเจรจาเพื่ออนุญาตในการน้าเอางาน
ลิขสิทธิ์ไปใช้ในนามของตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งการอนุญาตนั นเป็นการอนุญาตที่ครอบคลุมงานที่มี
ผู้สร้างสรรค์มากกว่า 1 คน หรือองค์กรใด ๆ ก็ตามที่เป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ตามนิยามของ 
Collective Management of Copyright (EU Directive) Regulations 2016 หรือที่ รู้ จั ก ในชื่ อ
ทางการว่า “CRM Regulations” จากความหมายขององค์กรที่ให้อนุญาตดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
กฎหมายไม่ได้ระบุลงไปว่าเป็นการอนุญาตส้าหรับงานลิขสิทธิ์ประเภทใด แต่เป็นการรองรับหากมีการ
รวมตัวกันของเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1988 

นอกจากนี  ยังมีบทบัญญัติที่ให้อ้านาจในการจัดตั งคณะกรรมการชี ขาดสิทธิการน้าออก
แสดง (The Performing Right Tribunal) ซึ่งต่อมาภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบัน ค.ศ. 1988 
คณะกรรมการ Whifford Committee ได้เสนอให้ “คณะกรรมการชี ขาดสิทธิการน้าออกแสดง” 
เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการชี ขาดลิขสิทธิ์” (Copyright Tribunal) เพื่อให้มาก้ากับดูแลพิจารณา
แนวทางในการอนุญาต ของสมาคมที่ให้อนุญาตเกี่ยวกับการอนุญาต (licenses) เนื่องจากเป็นที่เกรง
กลัวกันว่าสมาคมอนุญาตจะใช้อ้านาจไปในทางผูกขาด เช่น การที่สมาคมไม่อนุญาตให้น้าเอางานไปใช้ 
หรือมีเง่ือนไขหรือข้อก้าหนดใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาเรื่องค่าตอบแทนที่อาจจะมี
การก้าหนดให้สูงเกินไป ซึ่งคณะกรรมการชี ขาดลิขสิทธิ์สามารถยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงการให้อนุญาต
หรือแนวทางการให้อนุญาตได้ รวมทั งสามารถตรวจสอบและแก้ไขอัตราค่าตอบแทนที่สมาคมที่ให้
อนุญาตก้าหนดไว้ และก้าหนดค่าตอบแทนได้ในกรณีที่สมาคมดังกล่าวมิได้ก้าหนดไว้หรือขอบเขต
อัตราค่าตอบแทนเดิมไม่เหมาะสม การที่คณะกรรมการชี ขาดสามารถวินิจฉัยชี ขาดข้อพิพาทต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจแก่คู่กรณีทั งสองฝ่าย รวมทั งสามารถพิจารณาคดีได้รวดเร็ว และเสีย
ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องน้อยท้าให้ในหลายประเทศ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเยอรมัน
ตะวันตก และบางประเทศในแถบยุโรปน้ามาเป็นแบบอย่างในการควบคุมองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ใน
ประเทศของตน  

3.2.1.2 กฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
ส้าหรับกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ นอกจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องตาม

กฎหมายลิขสิทธิ์แล้ว ประเทศอังกฤษไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นการ
เฉพาะ ท้าให้การด้าเนินการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อยู่ในบังคับของกฎหมายทั่วไป เช่น กฎหมาย
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บริษัท กฎหมายป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 135 โดยองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะเป็นไปตามนิยามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ก้าหนดไว้จะได้รับการรองรับสถานะทางนิติ
บุคคล และกฎหมายลิขสิทธิ์ก้าหนดให้มีคณะกรรมการในการก้ากับดูแลและกลไกการระงับข้อพิพาท
จากการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ นอกจากนี  เนื่องจากประเทศอังกฤษเป็นรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป ท้าให้การ
บัญญัติกฎหมายจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ CRM directive ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญในการบัญญัติ
กฎหมายของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์  

3.2.1.3 การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์
ประเทศอังกฤษไม่ได้มีกฎหมายใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ องค์กรจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธิ์เป็นการจัดตั งโดยอาศัยพื นฐานของการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์มี
บทบัญญัตินิยามขององค์กรที่ให้อนุญาต (licensing body) รับรองสถานะขององค์กรตามกฎหมาย 
โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ จะอยู่ในรูปแบบบริษัทจ้ากัดตามกฎหมายบริษัท ซึ่ง
เอกชนได้จัดตั งขึ นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเอกชน  

การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขึ นอยู่กับข้อบังคับของแต่ละบริษัท (Code of 
conduct) โดยเจ้าของลิขสิทธิ์จะโอนสิทธิในงานของตนให้แก่องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อด้าเนินการ
บริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ การก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์เป็นการเจรจาตกลงกันระหว่างองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์กับผู้ใช้งาน โดยพิจารณาถึงลักษณะการใช้งานของธุรกิจแต่ละประเภท และการจัดสรร
ค่าลิขสิทธิ์ให้แก่สมาชิกจะเป็นไปตามข้อบังคับที่องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่บริษัทแต่ละแห่งจะก้าหนด
กันเอง ทั งนี  บริษัทจัดเก็บจะต้องจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม136 

ส้าหรับบทบาทของภาครัฐ ภาครัฐไม่มีบทบาทในการก้ากับดูแลการบริหารการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์โดยตรง การด้าเนินงานขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะอยู่ภายใต้กฎหมายทั่วไป คือ
กฎหมายบริษัทและกฎหมายป้องกันการผูกขาด ซึ่งมีคณะกรรมการป้องกันการผูกขาดก้ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของเอกชนไม่ให้เกิดการผูกขาดขึ น และองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ต้องอยู่ภายใต้การ
ก้ากับดูแลดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม ภาครัฐเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ในแง่ของการจัดให้มีกลไกระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ คือคณะกรรมการชี ขาด

                                           
135 ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส้าคัญร่างพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่แก้ไขตามมติของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ,   
12 พฤศจิกายน 2550. 

136 เรื่องเดียวกัน. 
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ลิขสิทธิ์ อยู่ภายใต้หน่วยงานลิขสิทธิ์ (Copyright Directorate) ในส้านักสิทธิบัตรแห่งสหราช
อาณาจักร (The UK Patent Office)137  

คณะกรรมการชี ขาดลิขสิทธิ์ ประกอบไปด้วย ประธานและผู้ท้าการแทน 2 ท่าน ซึ่ง
ได้รับแต่งตั งจากรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 2 ท่าน หรือไม่เกิน 8 ท่าน 
กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1988 ได้ขยายขอบเขตอ้านาจ (jurisdiction) ของคณะกรรมการชี ขาดลิขสิทธิ์
กว้างขวางกว่าแต่เดิม ซึ่งเดิมมีเพียงอ้านาจในการสั่งเกี่ยวกับแนวทางในการอนุญาต (licensing 
schemes) และการอนุญาต (licenses) ของสมาคมที่ให้อนุญาต (licensing bodies) เท่านั น แต่
ปัจจุบันคณะกรรมการชี ขาดลิขสิทธิ์มีขอบเขตอ้านาจพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางในการอนุญาตของ
สมาคมที่ให้อนุญาต (licensing bodies) ที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม 
ศิลปกรรม หรือฟิล์ม (รวมถึงเสียงในฟิล์ม) การอนุญาตสิทธิในการท้าซ ้า น้าออกแสดง การแสดง การ
แพร่เสียงแพร่ภาพ หรือการกระจายเสียงและภาพทางสายเคเบิล และงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่า 1
คน138 และสมาคมหรือองค์กรอื่นใด (ไม่ว่าจะเป็นสมาคมที่ให้อนุญาตหรือไม่) ที่มีวัตถุประสงค์ในการ
เจรจาตกลงให้อนุญาตในงานสร้างสรรค์ที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่า 1 คน  

คณะกรรมการชี ขาดลิขสิทธิ์จึงมีอ้านาจควบคุมในส่วนขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ดังนี  

1. แนวทางในการอนุญาต (licensing schemes) หมายถึง แนวทางที่จัดโดยองค์กรที่
ให้อนุญาตหนึ่งหรือหลายองค์กร ซึ่งเป็นการจัดประเภทของกรณีต่าง ๆ ที่องค์กรดังกล่าวเตรียมที่จะ
ให้การอนุญาตและเก็บค่าธรรมเนียม ข้อก้าหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยขึ นอยู่กับการให้อนุญาต
ส้าหรับงานประเภทนั น139เช่น องค์กร PRS ได้ก้าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู้ครอบครองสถานที่
เต้นร้าทั งหมด ซึ่งเป็นแบบอย่างของ “แนวทางการอนุญาต” ที่มีลักษณะตามข้อก้าหนดส้าหรับการให้
อนุญาตนั น ๆ 

2. การอนุญาต (licenses) หมายถึง การอนุญาตโดยองค์กรที่ให้อนุญาตเอง เพื่อให้มี
การน้าออกแสดงในสถานที่สาธารณะที่อยู่ในการควบคุมการอนุญาต และมีแนวทางในการอนุญาตที่
ให้โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม นาฏกกรรม ดนตรีกรรม ศิลปกรรม และภาพยนตร์ ซึ่งงาน
เหล่านั นมีผู้สร้างสรรค์มากกว่า 1 คน และเกี่ยวกับการอนุญาตในการท้าซ ้า การพิมพ์ การแสดงในที่

                                           
137 เรื่องเดียวกัน. 
138 ในการอนุญาตงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน หมายถึง การอนุญาตแต่ละครั งในงาน

สร้างสรรค์จะต้องมีผู้สร้างสรรค์หลายคน เช่น การอนุญาตแบบ Blanket licensing ดังนั น การให้
อนุญาตในสิทธิการน้าออกแสดงเป็นรายบุคคลจึงมิได้อยู่ในอ้านาจของคณะกรรมการชี ขาดลิขสิทธิ์ 

139 Section 116 (1), (3) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988  
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สาธารณะ การแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือการกระจายเสียงและภาพทางสายเคเบิล140 (สังเกตว่าไม่
รวมถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ทุกประเภท) 

3. องค์กรที่ให้อนุญาต (licensing bodies) หมายถึง สมาคมหรือองค์กรอื่นใดที่มี
วัตถุประสงค์ในการตกลงเจรจาหรือให้อนุญาต ซึ่งรวมถึงการอนุญาตในงานของผู้สร้างสรรค์ที่มี
มากกว่า 1 คน และองค์กรที่ให้อนุญาตจะไม่มีการอนุญาต และไม่มีแนวทางในการอนุญาตส้าหรับ
สิทธิข้างเคียง และสิทธิในการเช่า141 (the new rental rights) เช่น องค์กร PRS เป็นสมาคมที่ให้
อนุญาตที่มีวัตถุประสงค์ในการให้อนุญาตในการแพร่เสียงแพร่ภาพในงานดนตรีกรรม การอนุญาต
ดังกล่าวอยู่ภายใต้ค้าจ้ากัดความของ “การอนุญาต” เพราะเป็นการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับงานดนตรี
กรรมซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ และแนวทางที่องค์กร PRS จะให้อนุญาตดังกล่าวเป็น “แนวทางในการ
อนุญาต” ที่ก้าหนดไว้ว่า องค์กร PRS จะท้าสัญญาในลักษณะเช่นนี โดยไม่มีข้อจ้ากัดส้าหรับการให้
อนุญาตนั น ๆ 

อาจกล่าวได้ว่า คณะกรรมการชี ขาดลิขสิทธิ์เป็นองค์กรที่จัดตั งขึ น เพื่อแก้ไขปัญหาการ
อนุญาตขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม และก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้งาน 
โดยคณะกรรมการชี ขาดลิขสิทธิ์มีอ้านาจในการยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางในการอนุญาต และสั่ง
การให้มีผลภายในระยะเวลาที่ก้าหนดตามดุลยพินิจของคณะกรรมการภายใต้หลักเกณฑ์ “พอสมควร
ในแต่ละสถานการณ”์ (reasonable in the circumstance)           

3.2.1.4 องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์
องค์กรจัดเก็บลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษเป็นการจัดตั ง โดยอาศัยบทบัญญัติของ

กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยกฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีหนึ่งองค์กรต่อหนึ่งสิทธิและไม่ได้บังคับว่าต้อง
ด้าเนินการโดยไม่แสวงหาก้าไร แต่โดยส่วนใหญ่องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศอังกฤษจัดตั งขึ นใน
รูปแบบบริษัทเอกชนจ้ากัดโดยการรับประกัน (private company, limited by guarantee) ซึ่งเป็น
ลักษณะขององค์กรที่ไม่แสวงหาก้าไร ปัจจุบันในประเทศอังกฤษมีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อยู่หลาย
องค์กรในหลายประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ แต่องค์กรหลักมีอยู่เพียงไม่กี่องค์กรเท่านั น โดยเป็นการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ตามประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิในงานอย่างชัดเจน และในทางปฏิบัติจะมี
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพียงหนึ่งองค์กรต่อหนึ่งประเภทงาน โดยการศึกษานี  จะเป็นการศึกษา
รูปแบบการด้าเนินงานขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเภทงานหลัก ๆ อันได้แก่ องค์กร PRS for 
Music ประกอบด้ วย  องค์ กร PRS และองค์ กร MCPS (Mechanical-Copyright Protection 
Society) องค์กร CLA (Copyright Licensing Agency Ltd) สมาคม ALCS (Authors’ Licensing 

                                           
140 Section 117 (1), (9) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 
141 Section 116 (2), (3) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 
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and Collecting Society) อ งค์ ก ร  PLS (Publishers Licensing Society) และองค์ ก ร  DACS 
(Design and Artists Copyright Society) 
 

1) องค์กร PRS for Music 
องค์กร PRS for Music เป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมของประเทศ

อังกฤษ ภายใต้องค์กร PRS for Music ประกอบไปด้วย องค์กร PRS (The performing Right 
Society) และองค์กร MCPS (Mechanical Copyright Protection Society) โดยองค์กร PRS for 
Music เป็นเสมือนศูนย์กลางในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรมที่รวมองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ทั งสองไว้ด้วยกัน แต่เดิมคือ องค์กร The MCPS-PRS Alliance ซึ่งภายหลังได้มีการ
ปรับเปลี่ยนชื่อขึ นใหม่กลายเป็น “องค์กร PRS for Music” 

ประเทศอังกฤษมีการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงารดนตรีกรรมครั งแรกเมื่อปี 
ค.ศ. 1914 คือองค์กร Performing Right Society ซึ่งเป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม
หลักเพียงองค์กรเดียวในประเทศอังกฤษที่บริหารการจัดเก็บค่าตอบแทนในการน้างานดนตรีกรรม
ออกแสดง องค์กร PRS จัดตั งในรูปแบบบริษัท มีลักษณะในการด้าเนินงานโดยมิได้มุ่งหวังก้าไร (non-
profit taking)   

องค์กร PRS ท้าหน้าที่เป็นตัวแทนในการบริหารสิทธิในการน้าออกแสดง (Performing 
Rights) ให้กับสมาชิกเมื่อมีการกระท้าต่องานดนตรีกรรม ได้แก่ การน้างานออกแสดงทางในที่
สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงสดหรือจากสิ่งบันทึก การแพร่เสียงแพร่ภาพ (broadcast) ผ่านทาง
โทรทัศน์หรือวิทยุ และเมื่อมีการดาวน์โหลด (downloading) การสตรีมมิ่ง (Streaming) นอกจาก
องค์กร PRS จะได้บริหารจัดเก็บค่าตอบแทนให้กับสมาชิกขององค์กรเองแล้ว ยังได้ท้าข้อตกลงร่วมกับ
องค์กรที่คล้ายคลึงกันในต่างประเทศเกือบ 50 องค์กร เช่น องค์กร ASCAP องค์กร BMI องค์กร 
JASRAC เป็นต้น โดยองค์กร PRS จะเป็นผู้อนุญาตและจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้ผลงานดนตรีกรรม
ของสมาชิกองค์กรที่ได้ท้าข้อตกลงร่วมกัน และองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศก็จะเป็นผู้
อนุญาตและจัดเก็บค่าตอบแทนในการใช้ผลงานของสมาชิกองค์กร PRS ในประเทศนั น ๆ ตามหลัก
ต่างตอบแทน142 (reciprocal) เนื่องจากองค์กร PRS ได้รับมอบหมายจากสมาชิกขององค์กรเองและ
สมาชิกองค์กรที่มีข้อตกลงร่วมกันในต่างประเทศในการบริหารสิทธิการน้าออกแสดงในที่สาธารณะซึ่ง
งานดนตรีกรรมอันมีลิขสิทธิ์ทั งหมดที่ได้น้าออกแสดงภายในประเทศอังกฤษ 

สมาชิกขององค์กร PRS ประกอบด้วย ผู้ประพันธ์เพลง (ผู้ประพันธ์ท้านองและ
ผู้ประพันธ์ค้าร้อง) ที่ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประพันธ์งานดนตรีกรรม 3 ชิ นขึ นไป และผู้โฆษณาดนตรี 

                                           
142 PRS, PRS Annual Report, (1990 1989), p.85. 
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(music publisher) ที่ต้องมีคุณสมบัติ คือต้องแสดงบัญชีรายชื่อผลงานดนตรีกรรม 15 ชิ น ซึ่งอย่าง
น้อยที่สุด 10 ชิ นที่ได้รับการจัดพิมพ์ทางการค้าหรือได้รับการบันทึกเสียงเพ่ือการค้า143 

องค์กร PRS จะออกใบอนุญาตในรูปของสัญญา (form of contracts) ซึ่งจัดท้าปีต่อปี 
จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา โดยออกให้แก่ผู้ใช้ดนตรีซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดของ
สัญญาและจ่ายค่าตอบแทนตามมาตรฐาน (standard royalty) ที่ก้าหนด โดยการออกใบอนุญาต 
Blanket licensing เป็นการอนุญาตให้มีการน้างานดนตรีกรรมชิ นใดก็ได้ในจ้านวนหลายล้านชิ นที่อยู่
ในความควบคุมขององค์กร PRS เอง หรือองค์กรที่มีข้อตกลงร่วมกันในต่างประเทศเพื่อน้าออกแสดง
ในที่สาธารณะ ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาการอนุญาตนี  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะการน้างานดนตรีกรรมไปใช้ในแต่ละสถานที่ โดยทั่วไปแล้ว สัญญาการ
อนุญาตนี มิได้บังคับให้น้างานดนตรีทั งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กรออกแสดง แต่การที่น้างาน
ดนตรีกรรมชิ นใดออกแสดงจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ได้รับอนุญาตโดยแท้จริง ซึ่งในทาง
ปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ที่องค์กร PRS จะควบคุมการน้าออกแสดงทุกครั ง เช่นเดียวกับที่ผู้ใช้ดนตรีไม่
สามารถตรวจสอบได้อย่างเที่ยงตรงถึงลักษณะและขอบเขตในการน้างานดนตรีกรรมออกแสดงที่อยู่
ในความรับผิดชอบของตน ดังนั น หากมีการลดการใช้งานดนตรีลง ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้องค์กรทราบ
ล่วงหน้า เพื่อตกลงเกี่ยวกับค่าตอบแทน ในท้านองเดียวกันหากมีการน้างานดนตรีกรรมออกแสดง
เพิ่มขึ นจากที่ได้รับอนุญาตเอาไว้ ผู้ใช้ดนตรีต้องแจ้งให้องค์กรทราบทันทีเช่นกัน 

เนื่องจากจากการอนุญาตกระท้าในรูปของสัญญา (the license is a contract) 
ดังนั น การจ่ายค่าตอบแทนจึงเป็นข้อผูกพันที่สามารถบังคับตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ใช้ดนตรีไม่ช้าระ
หนี ตามสัญญาหลังจากที่มีการทวงถามตามเงื่อนไขแล้ว องค์กรจะฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งการเรียกร้อง
ค่าเสียหายนี  องค์กรจะเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องน้ามาจัดสรรให้แก่สมาชิก 

การอนุญาตขององค์กร PRS ครอบคลุมทั งการแสดงสดและการแสดงลักษณะเชิงกล 
เช่น ตู้เพลง เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องเล่น แผ่นเสีย ง เครื่องเล่นเทป 

                                           
143 “การบันทึกเสียงเพ่ือการค้า” หมายถึง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. งานดนตรีนั นได้รับการน้าไปเผยแพร่สู่สาธารณชนภายใต้ตราของแผ่นเสียงที่มีอยู่ใน 

Music Master หรือบัญชีรายชื่อแผ่นเสียง หรือ 
2. งานดนตรีนั น ได้รับการบันทึกและได้รับการน้าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยรวมอยู่ใน

บัญชีรายช่ืองานดนตรีที่ได้รับการบันทึกเสียง (เช่น ดนตรีประกอบ) หรือ 
3. งานดนตรีที่ได้รับการบันทึก และถ่ายทอดโดยสถานีวิทยุ โทรทัศน์ หรือรวมอยู่ในรายการ

โทรทัศน์ทางสายเคเบิล หรือ 
4. งานดนตรีที่ได้รับการบันทึกลงบนฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งถูกน้าออกฉายให้สาธารณชนชม 
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และอื่นๆ และการอนุญาตนี ออกให้ส้าหรับการน้างานดนตรีกรรมออกแสดงในสถานที่หลายประเภท 
เช่น โรงภาพยนตร์ สโมสร สถานแสดงคอนเสิร์ต โรงเต้นร้า โรงแรม บาร์ ภัตตาคาร ร้านค้า โรงงาน 
มหาวิทยาลัย เรือ เครื่องบิน สนามกีฬา และสถานที่อื่นๆ อีกหลายประเภทที่มีม ากกว่า 230,000 
แห่ง ในอังกฤษที่องค์กรมีสัญญาการอนุญาตครอบคลุมถึงและสถานที่ต่างๆ ที่องค์กร PRS มีสัญญา
ข้อตกลงร่วมกันในต่างประเทศ 

ส้าหรับสถานที่ซึ่งมีกิจการในเครือ เช่น โรงแรม หรือร้านค้า โรงเบียร์ หรือกิจกรรมอื่น 
ๆ ที่ด้าเนินการโดยมีสาขาหลายแห่งซึ่งจ้าเป็นต้องใช้ใบอนุญาต 5 ใบหรือมากกว่านั น องค์กรจะท้า
สัญญาการอนุญาตให้กับส้านักงานใหญ่เพียงฉบับเดียว เพื่อครอบคลุมถึงสาขาต่าง ๆ ด้วย จะเห็นได้
ว่า คุณค่าในการบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทนส่วนที่ส้าคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ การที่ผู้ใช้สามารถ
ติดต่อขอใบอนุญาตที่ตนต้องการได้จากแหล่งรวมเพียงแหล่งเดียว ดังนั น ระบบนี จึงไม่เพียงแต่ดูแล
ความต้องการของผู้ประพันธ์เพลงและผู้โฆษณาเท่านั น แต่ยังอ้านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ดนตรีอีก
ด้วย 

ในการจัดเก็บค่าตอบแทน องค์กร PRS จะต้องมีการค้านวณค่าตอบแทน โดยอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในการใช้งานดนตรีกรรม โดยที่มาของค่าตอบแทนจะมาจาก “ค่าตอบแทนการ
แพร่เสียงแพร่ภาพ” หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้รับจากสถานีแพร่เสียงแพร่ภาพ และ “ค่าตอบแทน
งานดนตรีกรรมทั่วไป” หมายถึง ค่าตอบแทนที่ได้รับจากผู้ใช้ดนตรีอื่น ๆ (เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์ 
บาร์ ฯลฯ) เมื่อได้จัดแบ่งประเภทของที่มาของค่าตอบแทนแล้ว จะแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ตามที่มาของ
การแพร่เสียงแพร่ภาพหรือการน้าออกแสดงในที่สาธารณะ อย่างเช่น ค่าตอบแทนการแพร่เสียงแพร่
ภาพ จะถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ตามแหล่งที่มา คือ สถานีวิทยุ BBC สถานีโทรทัศน์ BBC สถานีวิทยุ
เชิงพาณิชย์ หรือสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย ์

ส้าหรับค่าตอบแทนที่องค์กร PRS ได้รับจากองค์กรที่มีข้อตกลงร่วมกันในต่างประเทศ 
โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การแพร่เสียงแพร่ภาพ การใช้โดยทั่วไป และฟิล์มภาพยนตร ์

ส้าหรับแหล่งข้อมูลในการใช้งานดนตรีกรรม องค์กรจะได้รับรายละเอียดการใช้งาน
ดนตรีกรรมจากผู้ใช้ดนตรีที่องค์กร PRS ได้ให้อนุญาต โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี  

กรณีแรก การแพร่เสียงแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ โดยทั่วไปสถานีวิทยุโทรทัศน์
ในอังกฤษจะจ่ายค่าตอบแทนการน้างานดนตรีกรรมออกแพร่เสียงแพร่ภาพอย่างครบถ้วน ยกเว้นใน
กรณีสถานีวิทยุท้องถิ่นที่สามารถจ่ายค่าตอบแทนเพียงบางส่วน เฉพาะที่มีการบันทึกเสียงเพื่อการค้า 
หรือมีการ “stock” แผ่นเสียงเท่านั น ส้าหรับการแพร่เสียงทางสถานีวิทยุในกรณีการแสดง “สด” 
จากห้องส่ง หรือจากรายการนอกสถานที่ หรือการบันทึกเสียงที่จัดท้าเป็นพิเศษในห้องส่ง สถานีวิทยุ
เหล่านั นจะต้องจ่ายคา่ตอบแทนส้าหรับงานดนตรีทุกชิ นที่มีการแสดงสดดังกล่าว 
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องค์กร PRS จะน้าวิธีการสุ่มตัวอย่าง (random sample basic) มาใช้ในการควบคุม 
รายการแพร่เสียงแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และตรวจสอบผลการควบคุมกับค่าตอบแทนที่
สถานีมอบให้ 

กรณีสอง การน้าออกแสดงในสถานที่ต่าง ๆ การน้างานดนตรีกรรมออกแสดงใน
สถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศอังกฤษ เป็นการยากที่จะได้รับค่าตอบแทนจากการใช้งานดนตรีกรรม
ดังกล่าวทั งหมด หรือหากมีการจัดเก็บค่าตอบแทนทุกครั งที่น้าไปใช้จะเสียค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ
สูง ซึ่งไม่คุ้มกับค่าตอบแทนที่จัดเก็บได้ ดังนั น PRS จึงใช้วิธีการอ้างอิงหรือเปรียบเทียบข้อมูล ดังนี  

กรณีการน้างานดนตรีกรรมออกแสดง “สด” องค์กรจะได้รับข้อมูลโดยวิธีการอ้างอิง
จาก “บันทึกรายการของสถานีวิทย”ุ (radio logs) 

กรณีการน้างานดนตรีกรรมออกแสดงโดยใช้สิ่งบันทึกเสียง เช่น เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
เครื่องเล่นเทป ตู้เพลง เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเล่นดนตรีประกอบ (background music 
devices) องค์กรจะได้รับข้อมูลทางสถิติจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากผู้ใช้ดนตรี ข้อมูลดังกล่าวเป็น
ข้อมูลที่แสดงถึงรูปแบบของการใช้งานดนตรีกรรมในขณะนั น ได้แก ่

อันดับยอดขายแผ่นเสียง single และ album เทปประจ้าเดือน (500 อันดับแรก) 
  - อันดับการขายแผ่นเสียง เทป หรือรายการที่น้าออกแสดงในดิสโกเทคและสถิติของ
รายการที่ได้รับจากผู้ท้าสัญญาในงานดนตรีประกอบ (background music contractors) และผู้ท้า
สัญญากับองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ (ทางวิทยุ โทรทัศน์) 

 - ยอดขายดนตรีประเภท minority styles of music ส้าหรับแผ่นเสียงที่มียอดขาย
อย่างน้อยที่สุดเกินกว่า 1,000 แผ่นต่อปี ซึ่งเป็นแผ่นเสียงที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในอันดับการขายแผ่นเสียง
ประจ้าเดือน 

กรณีการน้างานดนตรีกรรมที่ได้บันทึกในฟิล์มภาพยนตร์ออกแสดงการน้าฟิล์ม
ภาพยนตร์ออกฉายในโรงภาพยนตร์แต่ละแห่ง องค์กรจะได้รับข้อมูลจากการขายตั๋วและ music cue 
sheet ที่ผู้ผลิตภาพยนตร์เป็นผู้เลือก 

เมื่อองค์กรได้รับข้อมูลจากการใช้งานดนตรีกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะน้าข้อมูล
เหล่านั นมาวิเคราะห์ เพื่อจ้าแนกงานดนตรีกรรมที่น้าไปแพร่เสียงแพร่ภาพหรือน้าออกแสดงในที่
สาธารณะ ทั งงานดนตรีกรรมที่เป็นของสมาชิก PRS และองค์กรที่มีความสัมพันธ์กันกับ PRS ใน
ผลประโยชน์ร่วมของผู้ประพันธ์เพลงหรือผู้โฆษณา โดย PRS จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่าง เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากสถานีวิทยุท้องถิ่นทั งหมด จะมาจากการสุ่มตัวอย่าง แล้วจึงน้าข้อมูล
จากการสุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์งานดนตรีแต่ละชิ น งานดนตรีที่วิเคราะห์จ้าแนกออกมาได้จะได้รับ
รายได้ (revenue) ในฐานะใดก็จะได้รับ “คะแนน” (point) จ้านวนคะแนนที่ได้รับจะแตกต่างกัน 
ตามจ้านวนครั งที่น้าออกแสดง ระยะเวลาในการน้างานดนตรีชิ นนั น ๆ ออกแสดง และบางครั งอาจ
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ขึ นอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ระดับของค่าตอบแทน (value of royalties) ที่ก้าหนดไว้ และ
ประเภทของการน้าออกแสดง 

จ้านวนรวมทั งหมดของ “คะแนน” ในงานดนตรีชิ นต่าง ๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกันจะ
ได้รับการค้านวณและแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆ ที่สามารถแจกจ่ายได้ในงานประเภทนั นๆ ซึ่งเป็นการ
ก้าหนดจ้านวนเงินที่งานแต่ละชิ นจะได้รับ หลังจากนั นจ้านวนเงินในงานดนตรีแต่ละชิ นจะได้รับการ
จัดสรรให้กับสมาชิกที่มีผลประโยชน์ในงานชิ นนั น (ได้แก่ ผู้ประพันธ์เพลง (ท้านองหรือค้าร้อง) และผู้
โฆษณา) ตามข้อตกลงในสัญญาที่ได้ก้าหนดไว้ แต่จะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อก้าหนดของ PRS ที่ว่า 
ผู้โฆษณาจะได้รับจ้านวนเงินรวมทั งหมดไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนที่องค์กรจ่ายให้ส้าหรับงาน
แต่ละชิ นนั น นอกจากในกรณีที่ผู้โฆษณาจะรับค่าตอบแทนในส่วนนั นในนามของผู้ประพันธ์เพลงที่มิได้
เป็นสมาชิกของ PRS ผู้ประพันธ์เพลงและผู้ โฆษณาสามารถท้าข้อตกลงก้าหนดส่วนแบ่งใน
ค่าตอบแทนของผลงานดนตรีชิ นหนึ่งเท่าใดก็ได้ แต่จะต้องไม่ต่้ากว่าข้อก้าหนดขั นต่้าที่องค์กรก้าหนด
ไว้ คือผู้โฆษณาจะได้ค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ 50 ของงานดนตรีกรรมชิ นนั น ๆ ท้าให้ผู้ประพันธ์
เพลงได้รับค่าตอบแทนในผลงานดนตรีกรรมของตนอย่างเป็นธรรม 

การประเมินและการจ่ายค่าตอบแทนการใช้งานดนตรีกรรมในกรณีที่เป็นธุรกิจที่มี
กิจการในเครือ และผู้ใช้ดนตรีในประเภทอื่นๆ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามการค้านวณการใช้งาน
ดนตรีกรรม ซึ่งผู้ใช้ดนตรีมีภาระผูกพันตามสัญญาการอนุญาตที่จะต้องแจ้งให้ PRS ทราบทุกปีใน
รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่น้างานดนตรีกรรมออกแสดง ลักษณะและความถี่ของการแสดงงาน
ดนตรีนั นๆ เพื่อน้ามาก้าหนดค่าตอบแทน การกระท้าเช่นนี อาจเป็นภาระแก่ผู้ใช้ดนตรี และ PRS แต่
ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยในการประเมินค่าตอบแทนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั ง
สองฝ่าย ค่าตอบแทนที่ผู้ใช้จ่ายให้แก่องค์กรจะค้านวณตามอัตราที่ได้ก้าหนดไว้ ซึ่งองค์กรจะพิจารณา
ในเรื่องประเภทและความถี่ของการน้างานดนตรีไปแสดง และสถานการณ์เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ   

อัตราค่าตอบแทนส่วนใหญ่ได้ก้าหนดขึ นโดยการเจรจาตกลงระหว่าง องค์กร PRS กับ
องค์กรต่างๆ ที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้ดนตรีประเภทต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ใช้ดนตรี
อาจใช้สิทธิตามกฎหมายโดยน้าเรื่องอัตราค่าตอบแทนเสนอต่อ Performing Right Tribunal ภายใต้ 
Copyright Act 1956 เพื่อตัดสินชี ขาดข้อขัดแย้งระหว่าง “องค์กรที่ให้อนุญาต” คือ องค์กร PRS 
และ “ผู้ขออนุญาต” ต่อมา ค.ศ. 1988 ได้มีการบังคับใช้ Copyright Act 1988 หน้าที่นี จึงอยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชี ขาดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการชี ขาดลิขสิทธิ์จะเป็นผู้ก้าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนส้าหรับ โรงเต้นร้าเชิงพาณิชย์ (commercial dance halls) สถานที่ที่มีการบันเทิงหลาย
ประเภท และการแสดงคอนเสิร์ต (popular concerts) 

อัตราค่าตอบแทนส่วนใหญ่ การปรับจะอ้างอิงเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงใน
ดรรชนีราคาขายปลีกและดรรชนีรายได้ถัวเฉลี่ย เพื่อที่จะน้าดรรชนีทั งสองมาเปรียบเทียบค่าของเงินที่
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ลดลงและเพิ่มขึ น หรือเสื่อมลงของมาตรฐานค่าครองชีพในประเทศ ในกรณีที่ภาวะเงินเฟ้อ จะต้องมี
การปรับอัตราค่าตอบแทนทุกปีเพื่อภาวะเงินเฟ้อด้วย ผู้ใช้ดนตรีที่ได้รับอนุญาตเฉพาะการใช้เพลง
ประกอบ (background music) และเป็นเจ้าของสถานที่ซึ่งมีการแสดงประจ้าปีขนาดเล็ก และมี
จ้านวนแน่นอน สามารถจ่ายค่าตอบแทนขั นพื นฐานประจ้าปี โดยไม่ต้องมีการปรับ (ยกเว้น การปรับ
ส้าหรับภาวะเงินเฟ้อ) และในกรณีที่มีการค้านวณอัตราค่าตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของยอดขาย 
หรือของงบประมาณด้านดนตรี จ้านวนลูกจ้าง (ในกรณีโรงงาน หรือส้านักงาน) หรือตามจ้านวนผู้
เต้นร้าที่มีจ้านวนมาก และไม่แน่นอน หรือการน้าดนตรีไปใช้ในด้านอื่น ๆ ในกรณีเช่นนี  จึงจ้าเป็นที่
ผู้ใช้จะต้องกรอกรายได้ประจ้าปีที่ได้จากการน้างานดนตรีไปใช้ เพื่อที่จะสามารถก้าหนดค่าตอบแทนที่
ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทั ง 2 ฝ่าย 

ในการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก ค่าตอบแทนที่องค์กรจัดเก็บได้จากผู้ใช้ดนตรี
จะน้ามาจัดสรรให้แก่สมาชิก ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน โดยลักษณะที่ องค์กร PRS 
ไม่ใช่องค์กรทางการค้า (non-profit) จึงไม่น้าค่าตอบแทนที่จัดเก็บได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และ
โดยทั่วไปแล้วการหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนที่จัดเก็บได้ 

การจัดสรรค่าตอบแทนแต่ละครั ง จะต้องใช้ระยะเวลานานระหว่างการจัดเก็บ
ค่าตอบแทนและการจัดสรรให้แก่สมาชิก เนื่องจากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรมต่าง ๆ และ
การจัดสรรค่าตอบแทนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และใช้ระยะเวลานาน สมาชิกขององค์กรจะได้รับ
แจ้งรายละเอียด จ้านวนเงินทั งหมดที่ได้รับ และบัญชีแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนนี  ตามชื่องาน 
แหล่งที่น้างานออกแสดง และส่วนแบ่งในงานดนตรีกรรมแต่ละชิ น 

องค์กร PRS ได้ก้าหนดอัตราขั นต่้าสุดในการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก 
เนื่องจากไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการจัดท้าบัญชี องค์กรจะสะสมเงินดังกล่าว จนถึงขั นต่้าสุดตามที่
ก้าหนดไว้ จึงจะด้าเนินการจัดสรรให้แก่สมาชิกนั น ๆ ส้าหรับเงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากสมาชิกที่มี
ข้อตกลงร่วมกันในต่างประเทศ มีหลักการและระบบการจัดสรรที่คล้ายคลึงกับองค์กร PRS แต่ใน
บางครั งช่วงระยะเวลาในการด้าเนินงานจัดสรรให้แก่สมาชิกขององค์กร อาจล่าช้าและมีก้าหนดไม่
แน่นอน จึงท้าให้องค์กร PRS ไม่สามารถจัดสรรค่าตอบแทนในส่วนที่ได้ตามที่ก้าหนดไว ้

องค์กร PRS ได้ก้าหนดระเบียบมาตรฐานที่ว่า ผู้ โฆษณาจะได้รับส่วนแบ่งของ
ค่าตอบแทนในบทเพลงชิ นหนึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนทั งหมดที่องค์กรจ่ายให้แก่สมาชิก 
ยกเว้นกรณีที่ผู้โฆษณารับค่าตอบแทนในส่วนนั นแทนผู้ประพันธ์เพลงที่มิได้เป็นสมาชิกขององค์กร 
PRS ได้ก้าหนดส่วนแบ่งของค่าตอบแทนในงานดนตรีชิ นหนึ่งออกเป็น 12 ส่วน ซึ่งจะน้ามาจัดสรร
ให้แก่สมาชิกตามสัดส่วน ดังนี  
    งานดนตรีกรรมที่เป็นงานสะสมขององค์กร 
 งานดนตรีที่ยังมิได้น้าออกโฆษณา 



 71 

 1) งานดนตรีที่มีเฉพาะท้านองเพลง (เสียงดนตรี) ผู้ประพันธ์ท้านอง 12/12 ส่วน 
 2) งานดนตรีที่มีค้ารองด้วย (vocal work)  ผู้ประพันธ์ท้านอง  6/12 ส่วน 
       ผู้ประพันธ์ค้าร้อง   6/12 ส่วน 
 งานดนตรีที่มีการโฆษณาแล้ว 
 3) งานดนตรีที่มีเฉพาะท้านองเพลง  ผู้ประพันธ์ท้านอง 8/12 ส่วน 
       ผู้โฆษณา  4/12 ส่วน 
 4) งานดนตรีที่มีค้าร้องด้วย   ผู้ประพันธ์ท้านอง 4/12 ส่วน 
       ผู้ประพันธ์ค้าร้อง  4/12 ส่วน 
  ส้าหรับกรณีข้อ 3) และ 4) ผู้ประพันธ์เพลงและผู้โฆษณา อาจตกลงส่วนแบ่งเป็น
อย่างอ่ืนได้ แต่ผู้โฆษณาจะต้องได้รับส่วนแบ่งไม่เกิน 6/12 ส่วน 
  เงื่อนไขในการจัดสรรส่วนแบ่ง มีดังนี  
  1. หากค้าร้องเป็นงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ผู้ประพันธ์ท้านอง จะได้ส่วนแบ่งของผู้ประพันธ์
ค้าร้อง 
  2. เมื่อผู้ประพันธ์ท้านอง หรือค้าร้อง มิได้เป็นสมาชิกของ PRS ให้ผู้โฆษณา เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ได้รับส่วนแบ่งของผู้ประพันธ์ค้าร้องหรือท้านอง และหากผู้โฆษณามิได้เป็นสมาชิก PRS 
ผู้ประพันธ์ท้านองและค้าร้องจะได้รับส่วนแบ่งนี เท่า ๆ กัน ยกเว้นในกรณีที่ผู้โฆษณาได้มอบหมายสิทธิ
นั นให้แก่สมาชิก 
  3. ผู้ดัดแปลงค้าร้องเดิมที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หรือผู้ประพันธ์ค้าร้องใหม่ในงานค้าร้องเดิมที่
ไม่มีลิขสิทธิ์ ผู้ประพันธ์ค้าร้องนี จะได้ส่วนแบ่งของค้าร้องเดิมนั น ๆ เท่ากับผู้ประพันธ์ท้านอง 

องค์กร PRS ได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นคง เนื่องจากการมีระบบการบริหาร
การจัดเก็บค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ การค้านวณและการจัดสรรค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ท้าให้
สมาชิก (ผู้ประพันธ์เพลง ผู้โฆษณา) ได้รับค่าตอบแทนตามความเป็นจริงที่มีการใช้งานดนตรีกรรม 
และสามารถรักษาผลประโยชน์ให้กับทั ง 2 ฝ่าย คือผู้ใช้ดนตรีกับผู้ประพันธ์เพลงและผู้โฆษณา จึงเป็น
แบบอย่างให้กับองค์กรประเภทเดียวกันนี ในประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง และสิงคโปร์ 
 

ส้าหรับองค์กร MCPS ก่อตั งขึ นในปี  ค.ศ. 1924 เดิมคือองค์กร  Mechanical 
Copyright Licences Company Ltd (MECOLICO) ซึ่งก่อตั งเมื่อปี ค.ศ. 1910 องค์กร MCPS เป็น
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้างานดนตรีกรรมที่ไม่แสวงก้าไร และได้ร่วมด้าเนินงานกับองค์กร 
PRS for Music มีสมาชิกร่วมกันกว่า 170,000 คน โดยองค์กร MCPS เป็นตัวแทนของสมาชิกซึ่งเป็น
สมาชิกเดียวกับขององค์กร PRS for Music 
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องค์กร MCPS มีหน้าที่หลักในการบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทนงานดนตรีกรรมใน
สิทธิเชิงกล (mechanical right) ซึ่งเป็นสิทธิทางวัตถุ (physical rights) ได้แก่  

1. การท้าซ ้าลงบนสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี  
2. การน้าไปใช้ทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือภาพยนตร์ (synchronize rights) เช่น การน้า

งานบันทึกลงในแถบฟิล์มภาพยนตร์เพื่อเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ 
3. การดาวน์โหลด (downloading) และการสตรีมมิ่ง (streaming)  
ในการจัดสรรค่าตอบแทน องค์กร MCPS จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกในแต่ละ

เดือนหากมีการจัดเก็บค่าตอบแทนได้เกิน 30 ปอนด์ต่อเดือน แต่หากภายในเดือนพฤศจิกายนยังไม่
สามารถเก็บค่าตอบแทนได้ถึง 30 ปอนด์ สมาชิกจะได้รับค่าตอบแทนในจ้านวนเท่ากับที่จะจัดสรรใน
เดือนธันวาคม และหากบัญชีธนาคารของสมาชิกเป็นบัญชีที่อยู่นอกประเทศอังกฤษ สมาชิกจะได้รับ
ค่าตอบแทนต่อเมื่อสามารถจัดเก็บได้ถึง 60 ปอนด์ ทั งนี เนื่องจากองค์กรต้องการให้ต้นทุนในการ
ด้าเนินงานนั นต้่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้

ทั งนี  แม้ว่าองค์กร PRS และองค์กร MCPS จะมีการด้าเนินงานร่วมกัน แต่ถือเป็น
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์สององค์กรแยกกัน เพราะแต่ละองค์กรต่างมีการบริหารจัดการของตนเองโดย
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากงานดนตรีกรรมต่างประเภทสิทธิกันและด้าเนินการอนุญาตเอง เพียงแต่ผู้ใช้จะ
สามารถขออนุญาตใช้งานได้สะดวกขึ นในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการขออนุญาตจากการใช้งานดนตรีกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกันทั งสิทธิในการน้าออกแสดงและสิทธิการท้าซ ้าก็จะสามารถขออนุญาตได้ผ่านองค์กร PRS 
for Music ได้ในคราวเดียว 
 

2) องค์กร CLA (Copyright Licensing Agency)  
องค์กร Copyright Licensing Agency Ltd. หรือ องค์กร CLA ก่อตั งขึ นเมื่อปี ค.ศ. 

1983 โดยผู้ประพันธ์หรือผู้สร้างสรรค์ (authors) และส้านักพิมพ์ องค์กร CLA เป็นองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้างานวรรณกรรมของอังกฤษที่จัดตั งขึ นโดยมิได้มุ่งค้าหาก้าไร มีรูปแบบเป็น
บริษัทเอกชนโดยการรับประกัน ท้าหน้าที่ดูแลประโยชน์ที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ให้แก่สมาชิก ซึ่งแรกเริ่ ม
ของการจัดตั ง องค์กร CLA มีสมาชิกอยู่ 2 สมาคม ได้แก่ สมาคม ALCS (Authors' Licensing and 
Collecting Society) ที่จัดตั งโดยกลุ่มผู้ประพันธ์งานวรรณกรรม และสมาคม PLS (Publishers 
Licensing Society) ที่จัดตั งโดยส้านักพิมพ ์

หน้าที่หลักขององค์กร CLA ได้แก่ การให้อนุญาตแก่ผู้ใช้เพื่อการท้าซ ้า การจัดเก็บเงิน
ค่าลิขสิทธิ์กรณีที่มีการท้าซ ้างานของสมาชิก การจัดสรรเงินค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์และ
ส้านักพิมพ์ (สมาคม ALCS และสมาคม PLS) การส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองตาม
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กฎหมายลิขสิทธิ์ นอกจากนี  ก็มีหน้าที่ในการด้าเนินการตามกฎหมายหากมีการละเมิดสิทธิ์ของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ 

ส้าหรับการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขององค์กร CLA นั น จะอยู่ภายใต้การด้าเนินงาน
ของผู้ก่อตั งคือ สมาคม ALCS และสมาคม PLS ซึ่งทั งสองสมาคมมีสถานะเป็นสมาชิกขององค์กร 
CLA การบริหารงานขององค์กร CLA จะเหมือนกับ RRO และบริษัททั่ว ๆ ไป มีคณะท้างานที่
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารทั งหมด 11 คน โดยรวมประธานและรองประธานเลขานุการ ที่
ปรึกษาองค์กร CLA ซึ่งแต่งตั งจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ และผู้ตรวจสอบ (auditors) 
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากคณะ
กรรมการบริหารขององค์กร CLA   

องค์กร CLA ได้มีการอนุญาตให้มีการท้าซ ้ากับโรงเรียนกว่า 30 ,170 แห่ง โรงเรียน
เอกชนกว่า 2,400 แห่ง โรงเรียนสอนภาษากว่า 350 แห่ง และยังมีการอนุญาตให้แก่องค์กรธุรกิจ
ต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น บริษัทที่เกี่ยวกับยา 60 แห่ง และยังรวมถึงส้านักงานกฎหมายอีกกว่า 
13,000 แห่ง ซึ่งองค์กร CLA ได้จัดให้มีการอนุญาตเพื่อการท้าซ ้าให้แก่องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาระดับสูง สถาบันการศึกษา โรงเรียน ดัง
รายละเอียดของการอนุญาตแต่ละประเภท ดังนี  

1. การอนุญาตส้าหรับองค์กรธุรกิจ (Business) องค์กร CLA จะให้อนุญาตแก่องค์กร
ธุรกิจในการท้าซ ้างานวรรณกรรมประเภท หนังสือ วารสาร (journal) นิตยสาร (periodicals) โดย
ผู้ใช้ (user) จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี อัตราค่าธรรมเนียมรายปีจะมีความแตกต่างกันออกไปตาม
ประเภทของธุรกิจ โดยคิดค้านวณตามจ้านวนลูกจ้างของแต่ละองค์กร องค์กร CLA จะก้าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนแยกตามประเภท มีการจัดแบ่งหมวดหมู่องค์กรออกตามการด้าเนินธุรกิจขององค์กรแต่
ละประเภท และจะมีการก้าหนดว่าแต่ละองค์กรสามารถท้าซ ้างานแต่ละประเภทข้างต้นได้ในเท่า ใด 
กรณีหนังสือในอัตรา 9 แผ่น กรณี วารสาร (journal) ในอัตรา 19 แผ่น และกรณีนิตยสาร 
(periodicals) ในอัตรา 29 แผ่น โดยมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันออกไปด้วย  

จากการส้ารวจพฤติกรรมการท้าซ ้างานขององค์กร CLA ปรากฏว่า มีการท้าซ ้าใน
สถานที่ต่างๆ ที่เป็นองค์กรธุรกิจอีกมากโดยเฉลี่ย 8 ใน 10 คน แสดงให้เห็นว่าการให้อนุญาตยัง
อาจจะไม่สะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะขอท้าซ ้างาน องค์กร CLA จึงได้จัดตั งหน่วยงานที่ เรียกว่า 
Copywatch hotline เพื่อเป็นศูนย์ในการขออนุญาตเพื่อการท้าซ ้าหรือเป็นสถานที่รับแจ้งเหตุการณ์
ท้าซ ้าหรือท้าส้าเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต ในขณะเดียวกันองค์กร CLA ได้ตระหนักว่าการด้าเนินธุรกิจ
ต่างๆ อยู่บนพื นฐานของการแข่งขันทุกวินาที ดังนั น การได้มาซึ่งข้อมูลที่เร็วกว่าคู่แข่งย่อมเป็นหัวใจ
หลักในการด้าเนินธุรกิจ องค์กร CLA จึงได้หาวิธีการอนุญาตที่รวดเร็วตามความต้องการทางธุรกิจ 
องค์กร CLA จึงได้จัดให้มีบริการขออนุญาตเพื่อการท้าซ ้าแบบด่วนขึ น โดยบริการนี มีชื่อว่า “CLA 
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RCS” (The CLA’s Rapid Clearance Service) เป็นบริการผ่านทางคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ใช้ประสงค์
จะขออนุญาตเพ่ือการท้าซ ้าโดยด่วนก็จะเข้าไปขออนุญาตในคอมพิวเตอร์  

นอกจากการขออนุญาตผ่านทางคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถขออนุญาตผ่านทาง
โทรศัพท์หรือทางโทรสารโดยช้าระค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคารจากการให้บริการดังกล่าว จะ
เห็นได้ว่า องค์กร CLA ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญในความสะดวกรวดเร็วของการติดต่อขออนุญาต อัน
จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้เคารพสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ อีกทั งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย 

2. การอนุญาตให้ท้าซ ้าแก่หน่วยองค์กรรัฐบาล องค์กร CLA ได้ตระหนักถึงความ
จ้าเป็นในการท้าซ ้างานวรรณกรรมขององค์กรของรัฐบาลที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วย จึ งได้
ก้าหนดให้มีการอนุญาตเพื่อการท้าซ ้าแก่หน่วยงานของรัฐบาล ดังนี  

1) หน่วยงานรัฐบาลกลาง (Central Government) เมื่อได้รับอนุญาตก็จะมีสิทธิ
ท้าซ ้างานที่ได้รับอนุญาต ส้าหรับการคิดค้านวณค่าตอบแทน องค์กร CLA จะใช้วิธีการส้ารวจจ้านวน
งานที่มีการท้าซ ้า แล้วจึงน้าข้อมูลที่ได้มาคิดค้านวณตามจ้านวนและประเภทของงานที่มีการท้าซ ้า 

2) Public Bodies เป็นการอนุญาตที่ใช้กันอย่างมาตรฐาน โดยคิดค่าตอบแทน
ลิขสิทธิ์ตามจ้านวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเทียบเท่าในอัตราคนละ 12 ปอนด์ 

3. การอนุญาตให้ท้าซ ้าส้าหรับสถาบันการศึกษาระดับสูง ในการอนุญาตประเภทนี  
องค์กร CLA อนุญาตให้กับมหาวิทยาลัยโดยเจ้าหน้าที่ ตลอดจนที่นิสิตนักศึกษาของทั งมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัย จะได้รับการอนุญาตเพื่อท้าซ ้างานวรรณกรรมประเภทหนังสือ และวารสาร (journals) 
ซึ่งได้จัดพิมพ์ในสหราชอาณาจักรและที่จัดพิมพ์ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศต่างๆ เหล่านั นได้มีข้อตกลง
ในการให้ความร่วมมือจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์กับองค์กร CLA แต่ทั งนี ก็มิได้หมายความว่า
เจ้าหน้าที่หรือนิสิตนักศึกษาของสถาบันทั งสองจะสามารถท้าซ ้างานได้ไม่มีข้อจ้ากัด กล่าวคือ แม้ได้รับ
อนุญาตให้ท้าซ ้าก็จะต้องอยู่ภายในขอบเขตของสัญญาอนุญาตแต่ละฉบับที่มีการตกลงกัน หากท้าซ ้า
เกินจ้านวนที่ก้าหนดไว้ในสัญญาผู้ท้าซ ้าก็จะมีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ ทั งนี มหาวิทยาลัยมี
สิทธิในการคัดลอกหรือท้าซ ้าหนังสือหรือวารสาร (journals) เพื่อใช้ในชั นเรียนได้ แต่งานที่มีการ
ท้าซ ้าจะต้องมีจ้านวนไม่เกินจ้านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งรายละเอียดของข้อจ้ากัดการท้าซ ้า 
มีดังนี  

1) การท้าซ ้าจากหนังสือจะต้องไม่เกิน 5% หรือหนึ่งบทในหนังสือ เว้นแต่เรื่องสั น
หรือบทกวีที่สามารถท้าซ ้าได้มากกว่า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 10 หน้า 

2) การท้าซ ้าจากวารสาร นิตยสาร หรือบทความทางกฎหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ฉบับหนึ่ง 
จะท้าซ ้าได้ไม่เกินหนึ่งบทความ 
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กรณีที่ทางมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยมีประสงค์จะท้าซ ้าโดยด่วน สถาบันทั งสองก็
สามารถใช้บริการการให้อนุญาตเพื่อการท้าซ ้าด่วนจากบริการ “CLARC” ได้เช่นเดียวกับการอนุญาต
ให้ท้าซ ้าโดยองค์กรธุรกิจ 

เมื่อองค์กร CLA ได้จัดเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์ตามสิทธิที่ได้รับอ้านาจจากสมาคม ALCS 
แล้ว ก็มีหน้าที่ในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนที่จัดเก็บได้ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามสัดส่วนที่มีการน้าเอา
ไปท้าซ ้า โดยการคิดค้านวณจ้านวนเงินค่าตอบแทนนั น องค์กร CLA จะอาศัยข้อมูลการการสุ่ม
ตัวอย่างตามหลักการทางสถิติข้อมูลของผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะบอกให้ องค์กร CLA ได้
ทราบว่างานที่มีการท้าซ ้านั นเป็นของผู้ใด และมีจ้านวนมากน้อยเท่าไร ทั งนี ข้อมูลที่เกี่ยวกับเจ้าของ
งานลิขสิทธิ์นั นทางสมาคม ALCS จะเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่องค์กร CLA อีกทางหนึ่งในการจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนดังกล่าว โดยองค์กร CLA จะจัดสรรเงินให้แก่สมาคม ALCS เพื่อน้าไปจัดสรรให้แก่
สมาชิกของตนต่อไป ค่าลิขสิทธิ์ที่สมาคม ALCS ได้รับนั น องค์กร CLA ได้แบ่งให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การแบ่งเงินแล้วก็คือ ส้านักพิมพ์ โดยสมาคม PLS แล้วครั งหนึ่ง ดังนั น เงินที่สมาคม ALCS  ได้รับ
จากองค์กร CLA เพื่อจัดสรรให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นสมาชิกนั น จะต้องมีจ้านวนไม่น้อยกว่า 10 
ปอนด์ หากปรากฏว่าเงินค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ที่ องค์กร CLA เก็บได้ยังไม่ถึงอัตราขั นต่้า 10 ปอนด์ 
องค์กร CLA  ก็จะยังไม่จัดสรรให้แต่จะเก็บรวบรวมจนกว่าจะมีจ้านวนครบ 10 ปอนด์ เพื่อเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินค่าตอบแทน 

ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าวิธีการจัดสรรเงินและการคิดค้านวณเงินค่าลิขสิทธิ์นั นจะ
อาศัยข้อมูลการท้าซ ้าที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนงานที่มีการท้าซ ้า ดังนั น 
ในบางปีเจ้าของลิขสิทธิ์บางคนจะไม่ได้รับค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้างานของตน เนื่องจากข้อมูลที่ได้จาก
การส้ารวจการท้าซ ้าไม่ปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวกับงานของเขาจากการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งการสุ่มตัวอย่างนี 
เป็นการสุ่มแบบหมุนเวียน ท้าให้ในบางโอกาสแม้ว่างานวรรณกรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์รายนั นจะมี
การท้าซ ้าขึ นบ่อย ๆ หากการส้ารวจมิได้จัดท้าในเขตพื นที่ที่มีการท้าซ ้าก็จะไม่มีข้อมูลว่างาน
วรรณกรรมรายนั นถูกท้าซ ้า จึงท้าให้การจัดสรรเงินค่าลิขสิทธิ์มีความผันผวนไปตามการส้ารวจ
ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อใดการส้ารวจได้กระท้าโดยหมุนเวียนจนครบทุกพื นที่แล้วข้อมูลที่
เกี่ยวกับการท้าซ ้าก็จะมีความชัดเจนมากขึ น 

การจัดสรรเงินค่าลิขสิทธิ์นั นท้าให้องค์กร CLA มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด้าเนินงาน ไม่
ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการส้ารวจสุ่มตัวอย่างในการท้าซ ้างานวรรณกรรมตามที่ต่างๆ ส้าหรับแหล่งเงิน
ที่องค์กร CLA จะน้ามาเป็นค่าใช้จ่ายนั น จะได้จากเงินค่าธรรมเนียมรายปีจากสมาชิกและค่า
คอมมิชชั่นจากการจัดเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์ แต่ทั งนี  องค์กร CLA ได้พยายามทุกวิธีทางที่จะลดค่าใช้จ่าย
ในการด้าเนินงาน เพื่อท้าให้เจ้าของงานลิขสิทธิ์แต่ละรายได้รั บค่าลิขสิทธิ์ที่ เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
นอกจากองค์กร CLA จะต้องท้าการจัดสรรเงินให้แก่สมาชิกในประเทศแล้ว องค์กร CLA ยังมีพันธะ
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ในฐานะสมาชิกของ IFRRO และมีความผูกพันตามสัญญาต่างตอบแทนในการจัดเก็บและจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ให้แก่ RRO ของประเทศอื่นอีกด้วย ซึ่งองค์กร CLA ได้มีข้อตกลงตามหลักต่าง
ตอบแทนกับประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 

3) สมาคม ALCS (Authors’ Licensing and Collecting Society) 
สมาคม ALCS ก่อตั งขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1977 จากการรณรงค์ของสมาคม Writers’ 

Action Group (WAG) เพื่อให้นักเขียนได้รับค่าตอบแทนส้าหรับการให้ยืมงานโดยห้องสมุดและ
ผลกระทบของพัฒนาการทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องถ่ายเอกสาร ท้าให้มีโอกาสสูงที่งาน
วรรณกรรมจะถูกน้าไปท้าซ ้า เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท้าดังกล่าวจึงเกิดการ
รวมตัวกันเพื่อก่อตั งสมาคม ALCS โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรณรงค์ให้มีการจัดเก็บค่าตอบแทนที่
สมเหตุสมผลและจัดเก็บค่าตอบแทนกรณีที่งานของสมาชิกนั นถูกเอาไปท้าซ ้า ตลอดจนจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่สมาชิกตามจ้านวนที่ถูกต้อง ซึ่งสมาคม ALCS มีอ้านาจในการบริหารการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการท้าซ ้างานวรรณกรรมในเกรทบริเธนและไอร์แลนด์เหนือ และในสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ และยังขยายอาณาเขตไปยังประเทศต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศผ่านทาง IFRRO รายได้ของสมาคม ALCS มาจากค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากสมาชิกเป็นรายปี
และค่าคอมมิชชั่นจากเงินค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บได้ โดยสมาคม ALCS จะน้าเงินจ้านวนนี ไปใช้
จ่ายในการบริหารงานต่อไป   

ส้าหรับสมาชิกของสมาคม ALCS ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์จากการท้าซ ้า ได้แก่ 
สมาชิกสามัญ อันได้แก่ นักเขียน ทายาทของสมาชิก สมาคมผู้สร้างสรรค์และสมาคมนักเขียน (The 
Society of Authors and the Writers' Guild) ซึ่งสมาชิกของทั ง 2 สมาคมนี จะได้สิทธิพิเศษยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร CLA โดยผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ALCS นั น
จะต้องให้ข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองที่เกี่ยวกับงานวรรณกรรมที่ตนได้คิดสร้างสรรค์ขึ นพร้อมทั ง
รายละเอียดอย่างอื่น เช่น เลข ISBN ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี  สมาคม ALCS จะใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดสรรเงินค่าตอบแทนต่อไป ปัจจุบันมีสมาชิกที่ เป็นนักเขียนกว่า 90 ,000 รายและมีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้นักเขียนถึง 450 ล้านปอนด์ 

การบริหารงานของสมาคม ALCS นั นจะบริหารงานโดย Council of Management 
ซึ่งเป็นนักเขียนมีจ้านวนทั งสิ น 8 คน โดย 4 คนแรก ได้แก่ สมาชิกของสมาคม ALCS ที่ได้รับการ
คัดเลือกจากสมาชิกสามัญทั งหมด ส่วนอีก 4 คน ได้รับการแต่งตั งจากสมาคมนักประพันธ์และ
นักเขียนแห่งเกรทบริเธน (Society of Authors and Writers Guild of Great Britain) โดยสมาคม 
ALCS นั นมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมและ
สมเหตุสมผล และจะต้องด้าเนินการให้ผู้สร้างสรรค์งานได้รับค่าตอบแทนที่ถูกต้องตามจ้านวนที่เขา
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ควรจะได้รับ เมื่ อมีการท้ าซ ้ างาน (photocopying) การส่งผ่ านข้อมูลซ ้ าทางเคเบิล (cable 
retransmission) ทั ง ในประ เทศอั งกฤษและต่ างป ระ เทศ  การท้ าซ ้ าท างดิ จิ ตอล  (digital 
reproduction) และ การบันทึกทางการศึกษา (educational recording) 

ทั งนี  สมาคม  ALCS จะมอบอ้านาจให้องค์กร CLA เป็นตัวแทนในการพิทักษ์
ผลประโยชน์ในงานวรรณกรรมให้แก่สมาชิกของตน พร้อมทั งจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในนามของ สมาคม  
ALCS และสมาชิกของสมาคม ALCS ส้าหรับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของ องค์กร CLA นั น 
อยู่ภายใต้การด้าเนินงานของผู้ก่อตั งคือ สมาคม ALCS  และสมาคม PLS ซึ่งสมาคมมีสถานะเป็น
สมาชิกขององค์กร CLA  
 

4) สมาคม PLS (Publishers Licensing Society) 
สมาคม PLS จัดตั งขึ นในรูปแบบของเป็นบริษัทโดยการรับประกันที่ไม่หวังผลก้าไร 

(not-for-profit company limited by guarantee) ก่อตั งขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1981 อยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลโดย 4 สมาคมการค้าที่ เป็นตัวแทนของส้านักพิมพ์ ได้แก่ สมาคม  Association of 
Learned and Professional Society Publishers ส ม า ค ม  Independent Publishers Guild 
ส ม าค ม  Professional Publishers Association แ ล ะส ม าค ม  Publishers Association โด ย
คณะกรรมการของ PLS จะมาจากการแต่งตั งจากสมาคมเหล่านี  สมาคม PLS เป็นสมาคมที่บริหาร
จัดการสิทธิให้กับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ท้าหน้าที่ในการดูแลการอนุญาตให้ใช้สิทธิส้าหรับการท้าส้าเนา
หนังสือ วารสาร นิตยสาร และเว็บไซต์ มีการจัดสรรรายได้จ้านวน 32.9 ล้านปอนด์จากการออก
ใบอนุญาตในรอบปี 2014/15 โดยมีส้านักพิมพ์ต่าง ๆ มากกว่า 3,620 รายเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดย
ร่วมกับสมาคม ALCS สมาคม PLS ได้ร่วมก่อตั งองค์กร CLA เพื่อบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และ
ด้าเนินงานเป็นพันธมิตรกับองค์กร NLA media access 

ในการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ สมาคม PLS จะมอบอ้านาจให้องค์กร CLA และ 
องค์กร NLA media access เป็นตัวแทนในการอนุญาตให้ใช้สิทธิและจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยที่สมาคม 
PLS จะเป็นผู้จัดสรรค่าลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากองค์กร CLA และองค์กร NLA media access ให้แก่
สมาชิกที่ได้สมัครเข้าร่วมกับสมาคม PLS 

 
5) องค์กร DACS (Design and Artists Copyright Society)  
องค์กร DACS ก่อตั งขึ นในปี ค.ศ. 1984 เป็นองค์กรบริหารสิทธิของศิลปินที่ไม่หวังผล

ก้าไร อยู่ในรูปแบบบริษัทเอกชนโดยการรับประกัน เกิดจากการรวมตัวกันของศิลปินงานทัศนศิลป์ 
เนื่องจากต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเงินด้วยวิธีการปรับปรุงใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อให้ศิลปินได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อมีการน้างานไปใช้ ปัจจุบันองค์กร DACS 
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เป็นตัวแทนให้กับศิลปิน 100,000 รายทั่วโลก144 องค์กร DACS ด้าเนินการบริหารสิทธิของศิลปินใน
งานศิลปกรรมตามขอบเขตของนิยามค้าว่า “งานศิลปกรรม” ตามมาตรา 4 แห่งกฎหมายลิขสิทธิ์ 
ค.ศ. 1988145 รวมไปถึงสิทธิการขายซ ้า โดยองค์กร DACS จะด้าเนินการบริหารจัดเก็บตามแผนงาน
บริหารสิทธิ (rights management schemes) 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน Copyright Licensing 
ส้าหรับการอนุญาตใช้สิทธิ แผนงาน Artist's Resale Right ส้าหรับการขายซ ้างานของศิลปิน และ
แผนงาน Payback ส้าหรับการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์จากการอนุญาตใช้สิทธิการท้าซ ้าและการเผยแพร่
งาน นอกจากนี  ยังมีการให้อนุญาตส้าหรับการน้ารูปภาพไปใช้ทางดิจิตอล เพื่อการตีพิมพ์ การค้า 
และการโฆษณาด้วย 

ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิขององค์กร DACS มีบริบทที่กว้างขวาง ประกอบด้วย สิ่งพิมพ์ 
โปรแกรมแพร่เสียงแพร่ภาพ ภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ และห้องแสดงผลงานศิลปะ โดยองค์กรเป็น
ผู้จัดการในทุกส่วนตั งแต่การก้าหนดเงื่อนไข ค่าธรรมเนียม ตลอดจนจัดท้าและลงนามสัญญาอนุญาต
ให้ใช้สิทธิ สมาชิกซึ่งเข้าท้าข้อตกลงการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขสัญญา (Membership Agreement 
and Term Sheet) ภายใต้ข้อตกลงของสมาชิก สมาชิกไม่จ้าเป็นต้องโอนสิทธิในงานลิขสิทธิ์ให้แก่
องค์กร เพียงแค่ท้าสัญญาให้สิทธิ เพื่อให้องค์กรมีอ้านาจในการอนุญาตใช้สิทธิแก่บุคคลที่สามที่
ต้องการท้าซ ้างานตามเง่ือนไขที่องค์กร DACS ก้าหนด  

ส้าหรับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ องค์กร DACS จะให้ตัวแทนและสมาคมในเครือจัดเก็บ
และจ่ายให้กับองค์กร DACS ตามก้าหนด เช่น องค์กร CLA เป็นตัวแทนในการจัดเก็บเมื่อมีการใช้
ล้าดับรอง องค์กร ERA (Educational Recording Agency) เมื่อมีการน้างานไปใช้ทางการศึกษา 
องค์กรส้าหรับการท้าซ ้าแบบ reprography ในต่างประเทศ เป็นต้น 

ในการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์จากการอนุญาตใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ องค์กร DACS จะท้าการ
จัดสรรค่าลิขสิทธิ์ 4 ครั งต่อปี เป็นการด้าเนินการตามแผนงาน Payback ซึ่งเป็นแผนงานใช้ส้าหรับ
การจัดสรรส่วนแบ่งของรายได้ที่เกิดจากการอนุญาตใช้สิทธิ (collective licensing) ที่ครอบคลุมการ
ใช้งานภาพ (images) ล้าดับรองเพื่อการเผยแพร่ภายในประเทศอังกฤษ เช่น การท้าส้าเนารูปภาพ 

                                           
144 Design and Artists Copyright Society (DACS), DACS’ s Code of Conduct, 

Retrieved on May 3, 2018 from https://www.dacs.org.uk/about-us/code-of-conduct. 
145 Section 4 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 

(1) In this Part “artistic work” means— 
( a) a graphic work, photograph, sculpture or collage, irrespective of 

artistic quality, 
(b) a work of architecture being a building or a model for a building, or 
(c) a work of artistic craftsmanship. 



 79 

เจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะได้ประโยชน์จากบริการนี  เช่น จิตรกร นักวาดภาพประกอบ ประติมากร และ
นักเขียนการ์ตูน ทั งนี  ก่อนที่จะท้าการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ องค์กร DACS จะหักค่าด้าเนินการส้าหรับ
การอนุญาตใช้สิทธิในอัตรา 15-25 เปอร์เซนจากค่าลิขสิทธิ์ที่องค์กรจัดเก็บได้ โดยค่าลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บ
ได้จะถูกแบ่งให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผ่านสมาคมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของอังกฤษ เช่น สมาคม 
ALCS สมาคม PLS เป็นต้น 

 
3.2.2 ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความส้าคัญกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างมาก มีระบบ

กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ได้มาตรฐาน โดยมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่าง
ประเทศและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่สมอ และประสบความส้าเร็จอย่างมากจากการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ สามารถท้ารายได้จากการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ปีละหลายร้อยล้านบาท ซึ่งเป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารการจัดเก็บโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ อีกทั งประเทศญี่ปุ่น
เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีบทกฎหมายที่ชัดเจนในการควบคุมก้ากับดูแล
การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยได้บัญญัติกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์

3.2.2.1 กฎหมายลิขสิทธิ ์
ก่อนยุคเมจิ (meiji era) ประมาณช่วงปี ค.ศ. 1868 – 1912 มีการก่อตั งสถาบัน

ส้าหรับญี่ปุ่นยุคใหม่ (Foundations for Modern Japan) ขึ น ประเทศญี่ปุ่นในช่วงนั นไม่มีการ
คุ้มครองความคิดของผู้สร้างสรรค์ มีแต่เพียงกฎข้อบังคับเพื่อควบคุมการโฆษณา (publications) และ
มี “ประกาศสั่งส้าหรับการโฆษณา ค.ศ. 1869” (Publication Ordinance of 1869) ถูกน้ามาใช้เพ่ือ
ควบคุมการโฆษณาและเพื่อคุ้มครองงาน ต่อมาใน ค.ศ. 1887 มี “ประกาศค้าสั่งเรื่องลิขสิทธิ์” 
(copyright ordinance) “ประกาศค้าสั่งส้าหรับบทประพันธ์ทางนาฏกรรมและดนตรีกรรม” 
(Dramatic and Musical Composition Ordinance) ซึ่งประกาศค้าสั่งเหล่านี ถือเสมือนว่าเป็น
กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของประเทศญี่ปุ่น 

เมื่อประเทศญี่ปุ่นมีความประสงค์จะเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงเบอร์น จึง
จ้าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญากรุงเบอร์น ประเทศญี่ปุ่นจึงได้ร่างกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ขึ นโดยอ้างอิงกฎหมายของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายของประเทศเยอรมัน กระทั่งในปี 
ค.ศ. 1899 เกิดกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของญี่ปุ่นคือ กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1899 (Copyright Act 
1899) ซึ่งกฎหมายฉบับนี นับได้ว่าเป็นกฎหมายที่ออกเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเบอร์น 
เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกที่ทันสมัยสอดคล้องกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศโดยใช้แบบอย่างของประเทศตะวันตก แต่มีบางมาตราที่เป็นเรื่องพิเศษเกี่ยวกับญี่ปุ่นโดยตรง  
กฎหมายฉบับนี มีการแก้ไขหลายครั ง เช่น การคุ้มครองการน้าออกแสดงงานดนตรีกรรม การขยาย
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ขอบเขตการคุ้มครองสิทธิทางศีลธรรม การเพิ่มความคุ้มครองสิทธิแพร่เสียงแพร่ภาพ การให้ความ
คุ้มครองแก่งานภาพยนตร์ เป็นต้น การที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับอารยะธรรมของตะวันตกเพื่อพัฒนา
ประเทศให้ทันสมัยนี  จึงท้าให้ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายที่ไม่เหมือนใคร เช่น ระยะเวลา 10 ปีส้าหรับ
สิทธิในการแปล ข้อจ้ากัดสิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพ และการน้าสิ่งบันทึกเสียงออกแสดงในที่
สาธารณะ  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสงครามโลกครั งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นไม่อาจให้ความคุ้มครองใน
ระดับสูงได้ และหลังสงคราม ประเทศญี่ปุ่นไม่อยู่ในฐานะที่จะแก้ไขกฎหมายเพื่อยอมรับบทบัญญัติ
ใหม่ของอนุสัญญากรุงเบิร์นได้ ดังนั น จึงจ้าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1899 เพื่อให้ความ
คุ้มครองสิทธิใหม่ ๆ บนพื นฐานของแนวคิดเรื่องสิทธิข้างเคียง (neighboring rights) ส้าหรับการน้า
ออกแสดงโสตวัสดุและการแพร่เสียงแพร่ภาพ ท้าให้เกิดกฎหมายลิขสิทธิ์ปี ค.ศ. 1970 (Copyright 
Act 1970) กฎหมายฉบับดังกล่าวนี เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั งแต่ช่วงต้นปี ค.ศ. 
1971 และใช้บังคับอยู่ในปจัจบุนั  

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี  ได้รับการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นล้าดับ เพื่อตอบสนอง
พัฒนาการที่ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และการ
เคลื่อนไหวระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมใน ค.ศ. 1989 เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคี
ข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) การแก้ไขเพิ่มเติมใน ค.ศ. 1996 เพื่อขยายระยะเวลาการให้
ความคุ้มครองแก่งานภาพถ่าย (photographic works) การแก้ไขเพิ่มเติมใน ค.ศ. 1999 เพื่อรองรับ
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ (WIPO Copyright Treaty) เป็นต้น กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 จึงมีลักษณะเป็นกฎหมายที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและรวม
บทบัญญัติที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะของชาวญี่ปุ่น ซึ่งมีหลักการพื นฐานอยู่ 4 ประการ ได้แก่  

ประการแรก เพื่อส่งเสริมให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์มีความมั่นคงขึ น ทั งสิทธิทาง
ศีลธรรมและสิทธิทางเศรษฐกิจโดยมีการนิยามให้ชัดเจนขึ น การขยายระยะเวลาให้ความคุ้มครองสิทธิ
ของผู้สร้างสรรค์เพิ่มขึ น จากเดิม 30 ปี เป็น 50 ปี หลังจากผู้สร้างสรรค์ตาย เป็นต้น 

ประการที่สอง การพิจารณารายละเอียดของบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อจ้ากัดสิทธิ ซึ่งเป็น
การอนุญาตให้ตักตวงผลประโยชน์อย่างยุติธรรมจากผลผลิตทางวัฒนธรรม (cultural products) 
เพื่อเป็นหลักประกันการให้ความช่วยเหลือการพัฒนาด้านวัฒนธรรม146 เช่น การบัญญัติข้อจ้ากัดสิทธิ
ในกรณีการอนุญาตใช้งานอย่างเป็นธรรม (fair use) ให้ชัดเจนขึ น เช่น การท้าซ ้าเพื่อใช้ประโยชน์

                                           
146 Edward W. Ploman and L. Clark Hamilton, Copyright: Intellectual 

Property in the Information Age (London: Routledge & Kegan Paul, 1980), pp. 135-
136. 
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ส่วนตัว ใช้ในห้องสมุด เพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา เป็นต้น โดยเป็นข้อจ้ากัดสิทธิอย่างเคร่งครัดและ
มีเงื่อนไขโดยละเอียดภายใต้ขอบเขตจ้ากัด และในบางกรณีจะมีข้อก้าหนดให้ผู้ใช้งานต้องจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

ประการที่สาม เพื่อท้าให้สิทธิข้างเคียงมีความมั่นคงขึ น ด้วยการเพิ่มความคุ้มครอง
สิทธิข้างเคียงของนักแสดง ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง และองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญากรุงโรม และ 

ประการสุดท้าย เป็นการเพิ่มบทบัญญัติใหม่ ๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากงานภายใต้
หลักการอนุญาตโดยบังคับ (compulsory licenses) กรณีไม่พบตัวเจ้าของลิขสิทธิ์ การโอนสิทธิ 
ระบบอนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ รวมถึงการลงโทษทางอาญากรณีละเมิด
ลิขสิทธิ์ เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1970 เป็นเสมือนกฎหมายที่รักษาดุลยภาพ 
(fair balance) ระหว่างการให้ความคุ้มครองของผู้สร้างสรรค์และความต้องการของสังคม โดยบัญญัติ
กฎข้อบังคับที่ละเอียดครอบคลุมในทุกกรณี147 

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1970 ได้บัญญัตินิยามของผู้สร้างสรรค์ (author) ว่าหมายถึง 
บุคคลที่ได้สร้างสรรค์งานขึ น148 ซึ่งผู้สร้างสรรค์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี จะ ได้รับความคุ้มครองทั ง
สิทธิทางศีลธรรมและสิทธิทางเศรษฐกิจ โดยสิทธิดังกล่าวนั นผู้สร้างสรรค์ได้รับโดยทันทีเมื่ องานถูก
สร้างสรรค์ขึ น ผู้สร้างสรรค์หรือในขณะเดียวกัน หมายถึง เจ้าของลิขสิทธิ์ (copyright owner) หรือ
เจ้าของสิทธิทางเศรษฐกิจ149 ซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจนั นมีความแตกต่างกับสิทธิทางศีลธรรมในแง่ที่ว่า 
สิทธิทางศีลธรรมไม่สามารถโอนกันได้แต่สิทธิทางเศรษฐกิจสามารถโอนจากผู้สร้างสรรค์ให้กับบุคคล
อื่นได้  

สิทธิทางเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่  สิทธิแต่ เพียงผู้ เดียว 
(exclusive rights) และสิทธิได้รับค่าตอบแทน (remuneration rights) สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่ผู้
สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองในการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
ค .ศ .1 9 70  ได้ แ ก่  สิ ท ธิ ท้ าซ ้ า  (Right of Reproduction)150 สิ ท ธิ น้ าอ อ กแ ส ด ง  (Right of 
Performance)151 สทิธิการแสดงงาน (Right of Presentation)152 สิทธิกระจายสัญญาณ (Rights of 

                                           
147 Ibid., pp. 138-139. 
148 Article 2 of the Copyright Act 1970 
149 Japan Copyright office (JCO), Copyright System in Japan (Copyright 

Research and Information Center, 2014), p. 21. 
150 Article 21 of the Copyright Act 1970  
151 Article 22 of the Copyright Act 1970  
152 Article 22bis of the Copyright Act 1970  
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Public transmission)153 สิทธิอ้างอิงงาน (Right of Recitation)154 สิทธิจัดแสดงนิทรรศการ (Right 
of Exhibition)155 สิทธิจัดจ้าหน่าย (Rights of Distribution) สิทธิโอนสิทธิ (Rights of Transfer of 
ownership)156 สิทธิการให้ยืม  (Right of Lending)157 สิทธิการแปล การดัดแปลง (Rights of 
Translation, Adaptation)158 และสิทธิของผู้สร้างสรรค์เดิมในการใช้ประโยชน์จากงานประเภทงาน
ที่มีการสืบสานต่อเนื่อง (Right of the original author in the exploitation of a derivative 
work)159 สิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1970 ก้าหนดให้ลิขสิทธิ์สามารถโอนกันได้ 
เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนทั งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลที่สามได้160 ทั งนี  กฎหมายก้าหนดให้ต้องมี
การจดทะเบียนเพื่อป้องกันบุคคลที่สาม161  

จุดประสงค์ของระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น นอกจากความ
พยายามให้เกิดการพัฒนาทางวัฒนธรรม ด้วยการรับรองถึงการปกป้องสิทธิของผู้สร้างสรรค์และผู้ทรง
สิทธิอื่น ๆ แล้ว ลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมในด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนาทางการศึกษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม สวัสดิภาพสังคม ระบบเกี่ยวกับความเสมอภาค เป็นต้น สิ่งเหล่านี มีความเกี่ยวข้อง
อย่างมากกับผลประโยชน์สาธารณะ ดังนั น กฎหมายจึงมีการรับรองความสมดุลระหว่างลิขสิทธิ์และ
คุณค่าอื่น ๆ จึงได้ก้าหนดข้อจ้ากัดสิทธิส้าหรับการจ้ากัดและยกเว้นในบางกรณี ซึ่งบทบัญญัติเหล่านี 
ถูกก้าหนดขึ นอย่างรอบคอบภายใต้เงื่อนไขที่เคร่งครัดและละเอียด เพื่อที่จะไม่เกิดการใช้อย่างไม่
สมเหตุสมผลและกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิ เช่น การท้าซ ้าส่วนบุคคล 162 การท้าซ ้าโดย
ห้องสมุด163 การท้าซ ้าในต้าราเรียนของโรงเรียน164 การท้าซ ้าในสถาบันการศึกษา165 เป็นต้น กรณี
ต่าง ๆ เหล่านี มีลักษณะเป็นการอนุญาตเชิงบังคับซึ่งกฎหมายก้าหนดให้ผู้ใช้ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย 

                                           
153 Article 23 of the Copyright Act 1970  
154 Article 24 of the Copyright Act 1970 
155 Article 25 of the Copyright Act 1970 
156 Article 26bis of the Copyright Act 1970 
157 Article 26ter of the Copyright Act 1970 
158 Article 27 of the Copyright Act 1970 
159 Article 28 of the Copyright Act 1970 
160 Article 61 of the Copyright Act 1970 
161 Article 77 of the Copyright Act 1970 
162 Article 30 of the Copyright Act 1970 
163 Article 31 of the Copyright Act 1970 
164 Article 35 of the Copyright Act 1970 
165 Article 35 of the Copyright Act 1970 
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นอกจากที่กฎหมายก้าหนดให้ลิขสิทธิ์สามารถโอนได้แล้ว กฎหมายยังก้าหนดให้
เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นน้างานไปใช้ประโยชน์ได้166 สามารถจ้าแนกได้ ดังนี   

1. การอนุญาตให้น้าไปใช้เป็นประโยชน์ได1้67 
1) การอนุญาตแบบพิเศษ เป็นการอนุญาตด้วยข้อตกลงพิเศษที่ท้าให้บุคคลที่สาม

ไม่สามารถน้าผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ภายใต้สภาวการณ์หรือเง่ือนไขเดียวกัน 
2) การอนุญาตแบบธรรมดา เป็นการอนุญาตที่ไม่มีการจัดท้าขึ นเป็นสัญญาด้วย

เงื่อนไขพเิศษ 
ทั งนี  สัญญาการอนุญาตใช้สิทธิในลิขสิทธิ์นั น อาจอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ทั งแบบเด็ดขาด

และไม่เด็ดขาด สัญญาอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ฉบับเดียว อาจครอบคลุมงานอันมีลิขสิทธิ์ได้หลายชิ นในเวลา
เดียวกัน สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาที่มีต่อกันนั นก็เป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญา168  

2. การอนุญาตเชิงบังคับ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ได้ก้าหนดระบบการอนุญาตเชิงบังคับ (compulsory 

licensing system) โดยก้าหนดให้ผู้ใช้งานต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามจ้านวนที่ได้
ตกลงกัน หากตกลงไม่ได้จะมีคณะกรรมการขององค์กรเพื่อกิจการด้านวัฒนธรรมเข้ามาเป็นผู้ก้าหนด
จ้านวนค่าตอบแทนจากการใช้งานที่เป็นการอนุญาตเชิงบังคับและงานลิขสิทธิ์ประเภทอื่นๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่เจ้าของลิขสิทธิ์จะให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ตนเองเข้าเป็นสมาชิกเป็นผู้ด้าเนินการบริหาร
จัดเก็บค่าตอบแทน 

ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ได้ก้าหนดถึงเรื่องการอนุญาตเชิงบังคับไว้ซึ่งใช้
ส้าหรับงานดนตรีกรรม 3 ประเภท ได้แก ่

1) งานซึ่งไม่ปรากฏชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นกรณีที่งานได้ปรากฏต่อสาธารณะแล้ว 
และเมื่อจะใช้ประโยชน์ภายใต้การอนุญาตเชิงบังคับ จะต้องมีการออกค้าสั่งและก้าหนดจ้านวนค่าใช้
สิทธิโดยคณะกรรมการเพื่อจัดกิจการด้านวัฒนธรรม ส้าเนาของงานที่ท้าซ ้าดังกล่าวจะต้องแจ้งที่มา
และระบุว่าได้รับอนุญาตแล้ว พร้อมทั งระบุวันที่ค้าสั่งอนุญาตให้ใช้ด้วย169 

                                           
166 Article 63 of the Copyright Act 1970 
167 Article 63 of the Copyright Act 1970 
168 ไชยยศ วรนันท์ศิริ, ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ: ศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายญี่ปุ่น  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529), หน้า 18. 

169 Article 67 of the Copyright Act 1970 
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2) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (Broadcasting of works) เป็นงานที่ถูกใช้แพร่เสียง
แพร่ภาพโดยองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพภายใต้การอนุญาตเชิงบังคับที่ออกค้าสั่ง และก้าหนดจ้านวน
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการขององค์กรเพื่อกิจการด้านวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องเป็นกรณีที่องค์กรแพร่
เสียงแพร่ภาพได้เคยร้องขอเพื่อท้าการแพร่เสียงแพร่ภาพงานจากเข้าของลิขสิทธิ์แล้ว แต่ไม่สามารถ
ตกลงกัน170 

3) การบันทึกเสียงลงบนโสตวัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า เป็นกรณีที่เคยมีการ
บันทึกเสียงมาแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และวางขายในญี่ปุ่นมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี 
(Recording on Commercial Phonograms) เมื่อโสตทัศนวัสดุที่ท้าขึ นโดยมีวัตถุประสงค์ทาง
การค้า ได้มีการวางขายเป็นครั งแรกในญี่ปุ่น และหลังจากนั นอีก 3 ปี นับจากวันวางขายครั งแรก 
บุคคลซึ่งมีเจตนาจะท้าการบันทึกเสียงงานดนตรีกรรมดังกล่าว สามารถท้าการบันทึกเสียงซ ้าได้
ภายใต้อ้านาจของการอนุญาตเชิงบังคับที่ออกค้าสั่งและก้าหนดค่าใช้สิทธิ โดยคณะกรรมเพื่อกิจการ
ด้านวัฒนธรรม และเป็นกรณีที่บุคคลนั นได้เคยร้องขออนุญาตท้าการบันทึกเสียงดังกล่าวจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์แล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได1้71 

จะเห็นได้ว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นได้ก้าหนดถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจน รวมไปถึงกรณีที่ต้องให้บุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์ ท้าให้ผู้ทรงสิทธิทราบถึง
ขอบเขตสิทธิของตนว่าจะสามารถกระท้าการอย่างไรได้บ้าง และในกรณีที่เป็นการมอบอ้านาจให้
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ท้าหน้าที่บริหารสิทธิในนามตน ก็จะทราบได้ว่ามีกรณีใดบ้างที่ตนมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ผู้อื่นน้างานไปใช้ประโยชน์ ซึ่งผู้ใช้เองก็จะทราบถึงขอบเขตสิทธิของ
ตนเอง เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์และหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามที่
กฎหมายได้ก้าหนดไว้ 

นอกจากนี  ในประเทศญี่ ปุ่นมีองค์กรเพื่อกิจการด้านวัฒนธรรม (Agency for 
Cultural Affairs) เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการก้าหนดค่าตอบแทนจากการใช้งานลิขสิทธิ์ของ
ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั งขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1968 โดยกฎหมายได้ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล คือ 
คณะกรรมการเพื่อกิจการด้านวัฒนธรรม (Commissioner of the Agency for Cultural) ท้าหน้าที่
ร่วมกับองค์กรที่ปรึกษาในด้านลิขสิทธิ์ (Copyright Council) ในคณะกรรมการจะประกอบด้วยศิลปิน 
(artists) ผู้น้าด้านสถานบันเทิง (leaders in private enterprise) การสื่อสารและสมาคม (media 
and academia) มีกรรมการ (member committee) จ้านวน 44 คน มีอนุกรรมการจ้านวน 3 คน 
ท้าหน้าที่ศึกษาโครงสร้างพิเศษของนโยบายทางวัฒนธรรม 3 เรื่อง ได้แก่ การสร้างสรรค์ศิลปะ 

                                           
170 Article 68 of the Copyright Act 1970 
171 Article 69 of the Copyright Act 1970 
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วัฒนธรรมในท้องถิ่นและในชีวิตประจ้าวัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ อ้านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการด้านวัฒนธรรม มีดังต่อไปนี   

1. ก้าหนดจ้านวนค่าลิขสิทธิ์ (compensation) ในงานลิขสิทธิ์บางประเภทที่จะต้อง
จ่ายให้แก่ผู้สร้างสรรค์ ได้แก่ การท้าซ ้าในต้าราเรียนของโรงเรียน ( reproduction in school 
textbooks)172 การอนุญาตเชิงบังคับในเรื่องการใช้งานซึ่งไม่ปรากฏชื่อของเจ้าของลิขสิทธิ์ 173 การ
อนุญาตเชิงบังคับในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ174 การอนุญาตเชิงบังคับในการบันทึกเสียงลงโสตวัสดุเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการค้า (recording on commercial phonograms)175 การใช้ล้าดับรองของโสต
วัสดุในงานของนักแสดงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า176 การใช้ล้าดับรองของโสตวัสดุในงานของผู้ผลิต
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า177  

2. ออกค้าสั่งในเรื่องระเบียบปฏิบัติและกฎเกณฑ์ของการอนุญาตเชิงบังคับ178  
3. ออกค้าสั่งในเรื่องการจดทะเบียน โดยใช้ชื่อจริงของผู้สร้างสรรค์ (registration of 

the true name)179  
4. จัดการกับข้อโต้เถียงโดยแต่งตั งผู้ไกล่เกลี่ย เป็นงานอีกประเภทหนึ่งขององค์กรเพื่อ

กิจการด้านวัฒนธรรมที่แสดงลักษณะพิเศษในกฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น คือในกรณีที่มีการโต้เถียงกัน
ในเรื่องสิทธิที่จะอนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้อ้างสิทธิสามารถน้าคดีฟ้องร้องต่อศาลได้ แต่โดยเหตุที่
การด้าเนินคดีฟ้องร้องไม่เป็นที่นิยมในญี่ปุ่น กฎหมายจึงได้ก้าหนด "ระเบียบการไกลเกลี่ ยพิเศษ" 
(special mediation procedure) คือเมื่อมีข้อโต้เถียงเกิดขึ น คู่กรณีฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจจะร้องขอ
เพื่อให้ท้าการไกล่เกลี่ยต่อคณะกรรมการขององค์กรเพื่อกิจการด้านวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการของ
องค์กรฯ จะท้าการแต่งตั งผู้ไกลเกลี่ยจ้านวน 3 คน จากบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้าน
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ข้างเคียงและยอมรับที่จะพิจารณาเรื่องเหล่านั น หลังจากมีค้าตัดสินแล้ว ผู้ไกล่เกลี่ย
ต้องรายงานผลของค้าตัดสินต่อคณะกรรมการขององค์กรเพ่ือกิจการด้านวัฒนธรรม180 

                                           
172 Article 33 of the Copyright Act 1970 
173 Article 67 of the Copyright Act 1970 
174 Article 68 of the Copyright Act 1970 
175 Article 69 of the Copyright Act 1970 
176 Article 95 of the Copyright Act 1970 
177 Article 97 of the Copyright Act 1970 
178 Article 70 of the Copyright Act 1970 
179 Article 78 of the Copyright Act 1970 
180 Article 105-110 of the Copyright Act 1970 
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5. ควบคุมการด้าเนินงานขององค์กรจัดเก็บลิขสิทธิ์ที่มีลักษณะเป็นการด้าเนินธุรกิจ
สื่อกลางด้านลิขสิทธิ์  

กล่าวโดยสรุป บทบาทหน้าที่ส้าคัญของคณะกรรมการองค์กรเพื่อกิจการด้าน
วัฒนธรรม ได้แก่ การควบคุมการด้าเนินงานขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ การแต่งตั งผู้ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ และการก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์  

3.2.2.2 กฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายเฉพาะที่ ใช้บังคับกับ ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มีชื่อว่า 

“กฎหมายว่าด้วยการจัดการธุรกิจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง” (Law on Management 
Business of Copyright and Neighboring Rights)181 มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2001 
จนถึงปัจจุบันแทนกฎหมายฉบับเดิมที่ยกเลิกไป คือกฎหมายเกี่ยวกับการด้าเนินธุรกิจสื่อกลางด้าน
ลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1939 (Law on Intermediary Business Concerning Copyrights) ซึ่งเป็นกฎหมาย
ฉบับแรกที่ใช้ควบคุมการด้าเนินงานขององค์กรที่มีลักษณะเป็นการด้าเนินธุรกิจสื่อกลางด้านลิขสิทธิ์ 
อันหมายถึงองค์กรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นสมาคมจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ (collecting society) ในนาม
ของเจ้าของลิขสิทธิ์  

สาเหตุที่ประเทศญี่ปุ่นต้องออกกฎหมายเกี่ยวกับการด้าเนินธุรกิจสื่อกลางด้านลิขสิทธิ์ 
ค.ศ.1939 เนื่องจากก่อนปี ค.ศ. 1939 ไม่มีกฎหมายที่ใช้ควบคุมดูแลการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่น บุคคลใดก็ตามสามารถท้าหน้าที่เป็นตัวแทนและจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในนาม
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ ท้าให้เกิดปัญหาตัวแทนเถื่อนที่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์มากเกินไป ในปี ค.ศ. 1939 
รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสร้างกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อใช้ควบคุมการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 182 ตาม
กฎหมายฉบับปี ค.ศ. 1939 บุคคลที่จะมีสิทธิเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องได้รับการรับรองจาก
รัฐบาลก่อน โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้รับรององค์กรเพียงแค่ 4 องค์กรเท่ านั นในฐานะเป็นองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ในประเภทงานลิขสิทธิ์ที่แตกต่างกัน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ นก่อนปี ค.ศ. 1939 หนึ่งใน
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่ได้การรับรองจากรัฐบาลให้บริหารจัดการลิขสิทธิ์งาน
ดนตรีกรรม คือองค์กร JASRAC  

                                           
181 Law No. 131 of November 29, 2000, as amended up to Law No. 154 of 

December 3, 2004 
182 Yasutaka Imamoto, Special Topic Report Recognized Group of Japan 

(APAA, 2014), Retrieved May 5, 2018 from 
http://apaaonline.org/pdf/APAA_63rd_council_meeting/CopyrightCommitteeReports2
014/Japan Copyright Committee Special Topic 2014.pdf. 
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ภายใต้กฎหมายฉบับปี ค.ศ. 1939 รัฐบาลญี่ปุ่นมีอ้านาจในการควบคุมก้ากับดูแล
องค์กรที่ได้รับการรับรองอย่างมาก กล่าวคือ องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ได้รับการรับรอง จ้าเป็นต้อง
ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเมื่อจะเข้าท้าข้อตกลงกับเจ้าของลิขสิทธิ์และเมื่อมีการตัดสินเรื่องของอัตรา
ค่าลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งาน กฎหมายฉบับนี มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี โดยไม่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมที่มีนัยส้าคัญใด การด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายฉบับนี  
ท้าให้เกิดปัญหาบางประการขึ น เช่น ผลกระทบจากการที่องค์กรอยู่ในต้าแหน่งผูกขาด การบริหาร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ดนตรีกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตขององค์กร JASRAC ไม่เป็นที่พึงพอใจต่อเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ด้วยสาเหตุนี  รัฐบาลญี่ปุ่นจึงยกเลิกกฎหมายฉบับปี ค.ศ.1939 และออกกฎหมายฉบับใหม่ขึ น
แทนกฎหมายฉบับเดิม 

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2000 เพื่อที่จะรวบรวมหลักเกณฑ์ของธุรกิจใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ให้ตอบสนองกับความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมในยุคปฏิวัติเทคโนโลยี ท้า
ให้ประเทศญี่ปุ่นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น จึงได้ออกกฎหมายว่าด้วยการจัดการธุรกิจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง 
โดยจุดมุ่งหมายหลักเพื่ออ้านวยความสะดวกในการสร้างธุรกิจใหม่ส้าหรับการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ 

กฎหมายฉบับปี ค.ศ. 2000 มีวัตถุประสงค์เป็นการริเริ่มระบบจดทะเบียนส้าหรับผู้ที่
ต้องการมีส่วนร่วมในธุรกิจการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง และมีมาตรการทาง
กฎหมายส้าหรับการด้าเนินการอย่างเป็นธรรม โดยก้าหนดให้ผู้ที่ด้าเนินการบริหารการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์มีหน้าที่จัดท้ารายงานและประกาศข้อตกลงของสัญญามอบหมายให้ด้าเนินการบริหาร
จัดเก็บ (management consignment contract) และหลักเกณฑ์ค่าลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันผู้ที่เข้าร่วม
ในการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง และเพื่ออ้านวยความสะดวกในการแสวงหา
ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ การน้าออกแสดง การบันทึกภาพและเสียง การแพร่เสียงแพร่ภาพ และการ
กระจายเสียง อันเป็นการสนับสนุนพัฒนาการทางวัฒนธรรม183 

สาระส้าคัญของกฎหมายฉบับปี ค.ศ. 2000 มีดังนี 184  
1. การขยายขอบเขตประเภทของงานให้ครอบคลุมทุกประเภทงานลิขสิทธิ์ตลอดจน

ประเภทสิทธิข้างเคียง 
2. การเพิ่มเงื่อนไขที่จ้าเป็นก่อนการเข้าท้าสัญญาด้าเนินการธุรกิจบริหารจัดการ

ลิขสิทธิ์ เช่น ระบบจดทะเบียนแทนที่ระบบอนุญาต 

                                           
183 Article 1 of the Law on Management Business of Copyright and Neighboring 

Rights  
184 JCO, Copyright System in Japan, p. 10. 



 88 

3. ในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ค่าลิขสิทธิ์ ระบบการแจ้งเตือนแทนที่ระบบการ
อนุมัติ และการริเริ่มระบบระงับข้อพิพาทใหม่185 

กล่าวโดยสรุป ประเทศญี่ปุ่นมีการออกกฎหมายเฉพาะส้าหรับใช้บังคับในการบริหาร
การจัดเก็บขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นกฎหมายอีกฉบับที่แยกต่างหากจากกฎหมายลิขสิทธิ์
มาตั งแต่ปี ค.ศ. 1939 โดยกฎหมายการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงเป็นฉบับที่ถูก
บัญญัติขึ นใหม่แทนกฎหมายฉบับแรกที่ถูกยกเลิกไป  และมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ 

3.2.2.3 การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์
ตามกฎหมายการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง ไม่ได้ก้าหนดรูปแบบ

หรือโครงสร้างขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไว้ ก้าหนดแต่เพียงว่าจะต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล
เท่านั น 186 โดยผู้ที่ ประสงค์จะด้าเนินการบริหารการจัดเก็บต้องได้รับการจดทะเบียนจาก
คณะกรรมการกิจการด้านวัฒนธรรม187 อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้จ้ากัดการรับจดทะเบียนการ
ด้าเนินการบริหารการจัดเก็บไว้ กล่าวคือ ไม่ได้ก้าหนดให้รับจดทะเบียนเพียงหนึ่งองค์กรต่อหนึ่ง
ประเภทงานเท่านั น 

ในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เจ้าของสิทธิหรือผู้มอบหมาย (consignor) ต้องท้า
สัญญามอบหมายให้ด้าเนินการบริหารจัดเก็บ (management consignment contract) กับผู้รับ
มอบหมาย (consignee) เพื่อให้มีการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ (management business) โดย
ผู้ด้าเนินการบริหารการจัดเก็บ (management business operator) ภายหลังจากที่ได้รับการจด
ทะเบียน 

สัญญามอบหมายให้ด้าเนินการบริหารการจัดเก็บมี 2 รูปแบบ ได้แก ่
1. Trust contract เป็นสัญญาที่ผู้มอบหมายโอนลิขสิทธิ์ไปยังผู้รับมอบหมาย ซึ่งได้รับ

ความไว้วางใจเพื่อที่จะอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์จากงาน หรือให้บริหารลิขสิทธิ์ หรืออื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

                                           
185 Ibid., p. 11. 
186 Article 6( i)  of the Law on Management Business of Copyright and 

Neighboring Rights  
187 Article 3 of the Law on Management Business of Copyright and Neighboring 

Rights  



 89 

2. Mandate contract เป็นสัญญาที่ผู้มอบหมาย มอบหมายให้ผู้รับมอบหมายมีฐานะ
เป็นตัวแทน หรือผู้รับมอบอ้านาจที่จะอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากงานและการบริหารลิขสิทธิ์ที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้ด้าเนินการบริหารการจัดเก็บจะต้องจัดท้าข้อบังคับของสัญญามอบหมายให้ด้าเนิน
กิจการ และท้ารายงานต่อคณะกรรมการกิจการด้านวัฒนธรรม 

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการยื่นค้าขอจดทะเบียนในมาตรา 4188 จะเห็นว่า 
ค้าขอจดทะเบียนต้องประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก้าหนด เช่น ประเภทของงานที่จะ
ให้มีการบริหารจัดเก็บ  เป็นต้น ดังนั นจึงอาจกล่าวได้ ว่ากฎหมายการบริหารจัดเก็บฯ นี ถือเป็น
กฎหมายกลางส้าหรับการบริหารการจัดเก็บของทุกประเภทงาน 

                                           
188 Article 4 of the Law on Management Business of Copyright and Neighboring 

Rights  
(Application for registration) 
(1) A person who intends to be registered in accordance with the 

provision of the preceding Article shall submit to the Commissioner of the Agency for 
Cultural Affairs an application for registration containing the following matters: 

(i) the appellation; 
(ii) the names of the officers (or the name of the representative in 

the case of a non-juridical association mentioned in Article 6, paragraph (1), item (i); 
the same shall apply in Article 6, paragraph (1), item (v) and Article 9, item (iv)); 

(iii) the appellation and the address of the office; 
(iv) categories of works, etc. to be dealt with and ways of 

exploitation of such works, etc. 
(v) other matters specified by Ministry of Education and Science 

Ordinance. 
(2) An application for registration mentioned in the preceding Article 

shall be accompanied by the following documents: 
(i) a written oath to the effect that the applicant does not fall 

within any of items (iii) to (vi) of Article 6, paragraph (1); 
(ii) a certificate of matters registered, a balance sheet and other 

documents specified by Ministry of Education and Science Ordinance. 
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ในการก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์ ผู้ด้าเนินการบริหารการจัดเก็บจะต้องจัดท้าข้อบังคับ
ค่าลิขสิทธิ์ และให้ท้ารายงานต่อคณะกรรมการกิจการด้านวัฒนธรรม 189 ส้าหรับการก้าหนดอัตรา
ค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิข้างเคียงนั น เจ้าของสิทธิหรือผู้มอบหมายจะเป็นผู้ก้าหนด190 และอัตราค่าลิขสิทธิ์
หรือสิทธิข้างเคียงดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานข้อบัญญัติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และวิทยาศาสตร์ก้าหนด191  

ส้าหรับการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ วิธีการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บได้ให้แก่เจ้าของสิทธิ
หรือผู้มอบหมายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในข้อบังคับของสัญญามอบหมายให้ด้าเนินการ
บริหาร192 

ในส่วนของการก้ากับดูแลองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นั น กฎหมายว่าด้วยการบริหารการ
จัดการธุรกิจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง ก้าหนดให้คณะกรรมการกิจการด้านวัฒนธรรม 
(Commissioner of the Agency for Cultural) มีอ้านาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ดังนี  

1. อ้านาจในการพิจารณาการรับจดทะเบียนของผู้ที่ประสงค์จะด้าเนินการบริหารการ
จัดเก็บ  

2. อ้านาจสั่งให้ผู้ด้าเนินการบริหารการจัดเก็บท้ารายงานการด้าเนินการจัดเก็บหรือ
รายงานสถานะทางการเงิน หรือสั่งให้คณะท้างานของคณะกรรมการกิจการด้านวัฒนธรรมเข้าไปใน
ส้านักงานของผู้ด้าเนินการบริหารจัดเก็บเพื่อตรวจสอบเอกสารการจัดเก็บหรือบัญชี หรือเอกสารอื่นๆ 
หรือสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องได1้93 

3. อ้านาจสั่งให้ผู้ด้าเนินการบริหารการจัดเก็บปรับปรุงการด้าเนินการจัดเก็บได้ โดยให้
แก้ไขข้อบังคับของสัญญามอบหมายให้ด้าเนินการบริหารการจัดเก็บ หรือข้อบังคับค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิ

                                           
189 Article 13 of the Law on Management Business of Copyright and 

Neighboring Rights  
190 Article 2(1) of the Law on Management Business of Copyright and 

Neighboring Rights  
191 Article 13(i) of the Law on Management Business of Copyright and 

Neighboring Rights 
192 Article 11(1)(iii) of the Law on Management Business of Copyright and 

Neighboring Rights 
193 Article 19  of the Law on Management Business of Copyright and 

Neighboring Rights 



 91 

ข้างเคียง หรือน้ามาตรการอื่น ๆ ที่จ้าเป็นต่อการปรับปรุงการด้าเนินการจัดเก็บ เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของผู้มอบหมายหรือผู้ใช้งาน194 

4. อ้านาจตั งอนุญาโตตุลาการเพ่ือท้าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได ้
3.2.2.4 องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นมีการแบ่งลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ออกเป็น

หมวดหมู่ ในการด้าเนินการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ กฎหมายไม่ได้ก้าหนดไว้ชัดเจนให้มีองค์กร
กลางในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ แต่หากจะมีองค์กรจัดเก็บซึ่งไม่จ้ากัดว่าจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาก็สามารถขออนุญาตด้าเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ โดยขอรับใบอนุญาตในการเป็นองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากคณะกรรมการกิจการวัฒนธรรม และประเทศญี่ปุ่นยังมีกฎหมายว่าด้วยการ
จัดการธุรกิจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง (Law on Management Business of Copyright 
and Neighboring Rights) เป็นกฎหมายที่ ใช้ควบคุมการด้าเนินงานขององค์กรบริหารจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่นมีทั งหมดกว่าสามสิบองค์กร แต่มีเพียงไม่กี่องค์กร
เท่านั นที่ด้าเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง บางองค์กรเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล บางองค์กรมิได้เป็นหน่วยงานของรัฐบาล และบางองค์กรก็บริหารจัดเก็บโดยความร่วมมือของ
เจ้าของสิทธิและผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะเป็นการจัดเก็บแบ่งออกตามชนิดลักษณะ
ของลิขสิทธิ์และมีหลายรูปแบบ โดยองค์กรจะท้าเป็นรูปแบบสัญญาโดยความสมัครใจของคู่สัญญาที่
เกี่ยวข้อง195 โดยการศึกษานี  จะเป็นการศึกษารูปแบบการด้าเนินงานขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ใน
ประเภทงานหลัก ๆ อันได้แก่ องค์กร JASRAC (Japanese Society of Rights of Authors and 
Composers) และองค์กร JRRC (Japan Reprographic Rights Center) 
 

1) องค์กร JASRAC (Japanese Society of Rights of Authors and Composers) 
องค์กร JASRAC จัดตั งขึ นเมื่อปี ค.ศ. 1939 ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อกลางในการ

ด้าเนินธุรกิจลิขสิทธิ์ (Law on Intermediary Business Concerning Copyrights of 1939) ได้รับ
การรับรองโดยรัฐบาลญี่ปุ่นในการเป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ ด้าเนินงานโดยไม่แสวงหาก้าไร เพื่อ
คุ้มครองลิขสิทธิ์งานดนตรีและการใช้ประโยชน์จากงานดนตรี เป็นองค์กรเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ท้า

                                           
194 Article 20 of the Law on Management Business of Copyright and 

Neighboring Rights 
195 ชนกนาฐ วงศ์สิรสวัสดิ์, รูปแบบและการด้าเนินการขององค์กรบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

การใช้สิทธิของนักแสดง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2545), หน้า 101. 
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หน้าที่บริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์การใช้ผลงานทางดนตรีกรรม196 รวมไปถึงสิทธิการน้าออกแสดงทั่วไป 
สิทธิเชิงกล สิทธิการเช่างานดนตรีกรรม การแพร่เสียงแพร่ภาพ การบันทึกเสียง การน้าคาราโอเกะ
ออกแสดง ตลอดจนการด้าเนินคดีฟ้องร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ในนามของสมาชิกด้วย 

องค์กร JASRAC จัดตั งขึ นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี   
1. เป็นสื่อกลางในการด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม กล่าวคือ ท้าหน้าที่

เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้ดนตรีกับผู้ประพันธ์เพลงและผู้โฆษณาโดยการให้อนุญาตและจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์เพื่อน้ามาจัดสรรให้แก่สมาชิกขององค์กรตามอัตราค่าลิขสิทธิ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเพื่อกิจการด้านวัฒนธรรม ซึ่งแตกต่างตามประเภทการใช้งานดนตรีกรรมทั ง 11 
ประเภท อันได้แก่ การน้าออกแสดงทั่วไป (Performance) การแพร่เสียงแพร่ภาพ (Broadcasting) 
การพิมพ์  (Publishing) ฟิล์มภาพยนตร์ (Film) แผ่นเสียง (Phonograph Recording) ตู้ เพลง 
(Music box recording) เทปเปล่า (Pre-recorded taped) วีดีโอเทป (videogram) การกระจาย
เสียงและภาพทางสายเคเบิล (Cable wire diffusion) การเช่า (Renting) และอื่น ๆ 

2. ท้าข้อตกลงร่วมกับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ กล่าวคือ ท้าหน้าที่เป็น
สื่อกลางในการด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรมในการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ให้กับ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ ทั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้ผลงานทางดนตรีกรรม 
(สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน) และองค์กรบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิเชิงกล เช่น องค์กร 
JASRAC ได้ท้าสัญญาข้อตกลงร่วมกับองค์กร ASCAP ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมอบอ้านาจให้
องค์กร JASRAC ท้าการให้อนุญาตและบังคับใช้สิทธิในงานดนตรีกรรมที่อยู่ในงานสะสมขององค์กร 
ASCAP ขณะเดียวกันองค์กร JASRAC ก็ท้าสัญญาการอนุญาตเช่นเดียวกันนี กับองค์กร ASCAP 
เพื่อให้องค์กร ASCAP บริหารสิทธิในงานดนตรีกรรมที่เป็นงานสะสมขององค์กร JASRAC ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาด้วย สัญญาข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวมีลักษณะการเป็นตัวแทนซึ่งกันและกันภายใต้หลัก
ต่างตอบแทนเพื่อบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานที่เป็นงานสะสมของแต่ละองค์กร ทั งนี  
องค์กร JASRAC เป็นผู้เดียวที่ให้อนุญาตใช้สิทธิในงานดนตรีกรรมที่มีแทบทั งหมดในประเทศญี่ปุ่น 
และในต่างประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกัน 

3. เป็นสื่อกลางในการด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์นอกเหนือจากงานดนตรี
กรรม (ยกเว้นงานนาฏกรรม) ที่มอบหมายให้องค์กรบริหารโดยเฉพาะ โดยปกติแล้ว องค์กร JASRAC 
จะบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เฉพาะงานดนตรีกรรม ซึ่งมิได้รวมถึงงานนาฏกีย-ดนตรีกรรม (Dramatic 
musical work) เนื่องจากเป็นงานที่มีผู้ประพันธ์น้อยและจ้านวนการใช้ไม่มาก ผู้ประพันธ์จึงสามารถ

                                           
196 Teruo Doi, The Intellectual Property Law of Japan (Alphen aan den Rijn: 

Sijthoff & Noordhoff, 1980), p. 234. 
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ควบคุมการให้อนุญาตเองได้ แต่องค์กรอาจด้าเนินการบริหารงานดังกล่าวได้ ในกรณีที่ผู้ประพันธ์
เพลงได้ยื่นความประสงค์ให้องค์กรเป็นผู้ท้าการแทน 

งานดนตรีกรรมในประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. งานดนตรีกรรมประเภท Serious Music มี 2 ชนิด 
     1) ดนตรีออร์เคสตรา (Orchestral Music) รวมถึงเสียงที่ร่วมไปกับเครื่องดนตรี 

หรือเสียงร้องเดี่ยวหรือเสียงประสาน ได้แก่ ดนตรีแซมเบอร์ (Chamber Music) ดนตรีเสียงประสาน 
(Choral Music) ดนตรีดุริยางค์ (Wind Music) และดนตรีที่ใช้เล่นในการแสดงโอเปร่าและบัลเล่ต ์

     2) ดนตรีประจ้าชาติของญี่ปุ่น (Japanese Traditionally Styled Music) 
2. งานดนตรีประเภท Light Music ซึ่งนอกเหนือจาก ข้อ 1.   
ในการด้าเนินการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ องค์กร JASRAC นอกจากจะท้าหน้าที่

ในการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์การใช้ผลงานทางดนตรีกรรมแล้ว ยังท้าหน้าที่บริหารการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิเชิงกล (Mechanical Right) และสิทธิการเช่า (Renting Right) ในงานดนตรีกรรม
ด้วย ดังนั น ขอบเขตในการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จึงรวมถึงสิทธิในการน้าออกแสดงทั่วไป 
(Performance) สิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพ (Broadcasting) สิทธิเชิงกล และสิทธิการเช่า  

ในครั งแรกเริ่มที่จัดตั งองค์กร JASRAC มีหน้าที่ในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์การ
น้างานดนตรีกรรมออกแสดงโดยทั่ว ๆ ไปเท่านั น ต่อมาในปี ค.ศ. 1953 การแพร่เสียงแพร่ภาพทาง
โทรทัศน์เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ น องค์กร JASRAC จึงได้ขยายการบริหารรวมถึงการแพร่เสียงแพร่ภาพ
ทางโทรทัศน์ด้วย หลังจากนั นองค์กร JASRAC ได้ขยายขอบเขตในการบริหารมากยิ่งขึ นมาเป็นล้าดับ 
ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบัน ค.ศ. 1970 (แก้ไข ค.ศ. 1989) ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้สร้าง
สรรค์ในการกระจายเสียงและภาพทางสายเคเบิล สิทธิในสิ่งบันทึกเสียง และสิทธิการเช่า นอกจากนั น
องค์กร JASRAC ยังบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการน้า “Karaoke” (อุปกรณ์ที่ ใช้ในการ
บันทึกภาพ บันทึกเสียง และปรากฏค้าร้องบนจอภาพออกแสดงอีกด้วย นอกจากนี  องค์กร JASRAC 
ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและป้องกันการกระท้าละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ส้าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การด้าเนินคดีฟ้องร้องในการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
นามของสมาชิก เพราะเหตุว่าองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะไม่สามารถบริหารสิทธิในงานดนตรีกรรมให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หากองค์กรไม่มีอ้านาจในการฟ้องร้องแทนสมาชิกได้ หรือสมาชิก
ผู้ประพันธ์เพลง ผู้โฆษณาจะต้องด้าเนินการฟ้องร้องในการละเมิดลิขสิทธิ์เอง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่
ผู้ประพันธ์และผู้โฆษณาจะด้าเนินการฟ้องร้องทุกครั งที่มีการละเมิด ซึ่งจะท้าให้องค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ขาดอ้านาจที่จะบังคับให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ปฏิบัติตามกฎหมายนั่นเอง  

สมาชิกขององค์กร JASRAC ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท เช่นเดียวกับองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อื่น ๆ ได้แก่ ผู้ประพันธ์เพลง (ผู้ประพันธ์ค้าร้องและผู้ประพันธ์ท้านอง) และผู้
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โฆษณา หมายถึง ผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมโดยมีธุรกิจในการพิมพ์งานดนตรีกรรมที่มี
สัญชาติญี่ปุ่น หรือเป็นผู้ผลิตแผ่นเสียง (Master Recordings) และหรือผู้สนับสนุน (Promoter) งาน
ดนตรีกรรม โดยสมาชิกได้ท้าสัญญามอบหมายลิขสิทธิ์ (The Copyright Trust Contract) ในงาน
ดนตรีกรรมให้แก่องค์กร JASRAC เพื่อด้าเนินการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในผลงานดนตรีกรรม
ของตน 

ในการอนุญาตขององค์กร องค์กร JASRAC จัดท้าในรูปของสัญญาการให้อนุญาต 
เพื่อให้มีผลผูกพันบังคับตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ในสัญญาการให้อนุญาตขององค์กร JASRAC ได้
ก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์ไว้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อกิจการด้านวัฒนธรรม ซึ่ง
อัตราค่าลิขสิทธิ์ได้พิจารณาตามอัตราส่วนและองค์ประกอบต่างๆ ในการใช้งานดนตรีกรรมอย่าง
ละเอียดตามอัตราจัดเก็บ (schedule) ที่ก้าหนดไว้อย่างชัดแจ้ง และผู้ใช้มีหน้าที่จะต้องน้าเงินมาช้าระ
ให้กับองค์กรเอง เว้นแต่จะมีข้อตกลงอย่างอื่น นอกจากนั นผู้ใช้ดนตรีจะต้องน้าข้อมูลเกี่ยวกับรายการ
ใช้งานดนตรีกรรมมามอบให้แก่องค์กรภายในเวลาที่ก้าหนดไว้ เช่น รายการแสดง บัญชีรายชื่อ
แผ่นเสียง หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับการใช้งานดนตรีกรรมขององค์กร 

องค์กร JASRAC อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการเพื่อกิจการด้านวัฒนธรรม
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในเรื่องการก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์ทุกประเภทจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดังกล่าว เพราะเหตุว่าองค์กร JASRAC มีลักษณะผูกขาดอย่างแท้จริง การอนุญาตใช้
งานดนตรีกรรมทุกประเภทจึงอยู่ในอ้านาจการบริหารขององค์กรทั งสิ นเพียงองค์กรเดียว ซึ่งบริหาร
สิทธิทุกอย่างในงานดนตรีกรรมเท่าที่กฎหมายลิขสิทธิ์จะเอื ออ้านวย 

ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ จะแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ดังนี  
ก. ค่าลิขสิทธิ์จากการแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายถึง ค่าลิขสิทธิ์ที่ได้จากสถานีแพร่เสียง

แพร่ภาพ โดยองค์กรได้รับข้อมูลจากสมุดบันทึกรายการนิตยสารต่างๆ ที่เสนอรายการโทรทัศน์ ซึ่ง
องค์กรจะน้าวิธีการสุ่มตัวอย่างมาใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของค่าลิขสิทธิ์ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์
มอบให้อีกครั งหนึ่ง 

ข. ค่าลิขสิทธิ์การน้างานดนตรีกรรมออกแสดงโดยทั่วไป หมายถึง ค่าลิขสิทธิ์ที่ได้รับ
จากผู้ใช้ดนตรีอื่น ๆ เช่น โรงแรม บาร์ ไนท์คลับ โรงภาพยนตร์ ซึ่งข้อมูลที่น้ามาพิจารณาในการ
ค้านวณค่าลิขสิทธิ์ ได้แก่ สถานประกอบการนั นบรรจุที่นั่งเท่าใด จ้านวนวันเปิดบริการนั นมีการเก็บค่า
เข้าชมหรือไม่ การน้าออกแสดงเป็นการแสดงสดหรือเป็นบันทึกงานดนตรีกรรมในลักษณะเชิงกล เช่น 
เทป ตู้เพลง ภาพยนตร์ แผ่นเสียง เนื่องจากสถานที่ต่างๆ ที่ใช้งานดนตรีกรรมมีจ้านวนมากไม่อาจ
ตรวจสอบได้ทุกครั ง จึงใช้วิธีการอ้างอิงข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลมาใช้ เช่น อัน ดับยอดขาย
แผ่นเสียง รายการที่น้าออกแสดงในสถานเต้นร้า เป็นต้น 
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องค์กร JASRAC มีหลักเกณฑ์เบื องต้นในการจ้าแนกอัตราค่าลิขสิทธิ์ โดยเริ่มจากการ
จ้าแนกอัตราค่าลิขสิทธิ์ตามประเภทของการใช้งานดนตรีกรรมในลักษณะต่างๆ แบ่งเป็น 11 ประเภท
ข้างต้น เมื่อจ้าแนกประเภทการใช้งานแล้วจึงพิจารณาว่าเป็นงานดนตรีกรรมประเภทใด เช่น ประเภท 
Serious Music หรือ Light Music (Serious Music จะคิดอัตราค่าลิขสิทธิ์สูงกว่า Light Music) 
และเมื่อจัดแยกประเภทการใช้และประเภทของงานดนตรีกรรมแล้ว จากนั นก็จะพิจารณา
องค์ประกอบอื่นๆ อีกครั ง เช่น การแสดงนั นมีการเก็บค่าเข้าชมหรือไม่ หากมีการเก็บค่าเข้าชม จะอยู่
ในอัตราเท่าใด จ้านวนความจุที่นั่งในสถานที่ประกอบการนั น ๆ และระยะเวลาในการน้าออกแสดง 
เพื่อน้ามาก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์ โดยแบ่งเป็นอัตราจัดเก็บ (schedule) ดังนี  

1. การน้างานดนตรีกรรมออกแสดง การน้าออกแสดงถูกแบ่งตามลักษณะของสถาน
ประกอบการและวัตถุประสงค์ของการใช้งานดนตรีกรรม ดังนี  

1) การน้าออกแสดงคอนเสิร์ต 
2) การน้ าออกแสดง ในสถานประกอบการอื่ น  ๆ  เพื่ อ ให้ ความบั น เทิ ง 

นอกเหนือจากการแสดงคอนเสิร์ต และแบ่งย่อยตามลักษณะของสถานประกอบการที่คล้ายคลึงกันอีก
ครั ง ดังนี  

3) การน้าออกแสดง ในสถานที่ที่ใช้งานดนตรีเป็นส้าคัญ เช่น สถานเต้นร้า การ
แสดงโชว์ การเล่นสเกต การแข่งขันยิมนาสติก 

4) การน้าออกแสดง ในโรงภาพยนตร์ การแสดงกล สถานที่มหรสพต่าง  ๆ ที่
คล้ายคลึงกัน 

5) การน้าออกแสดง ในสถานบันเทิงเพื่อการโฆษณา เช่น ร้านขายแผ่นเสี ยง 
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างร้านอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

การน้าออกแสดง ในเครื่องบิน รถไฟ รถยนต ์
6) การน้าออกแสดง ในสถานเริงรมย์โดยเฉพาะ ได้แก่ บาร์ คาเฟ่ ไนท์คลับ 

โรงแรม หรือสถานที่ที่จัดให้มีการเต้นร้า (Floor Space) ต่างๆ การน้าออกแสดงในสถานที่ดังกล่าว 
จะคิดค่าลิขสิทธิ์ในอัตราที่สูงกว่าในกรณีอื่นๆ โดยมีองค์ประกอบอื่นๆ มาพิจารณาด้วย เช่น มีพื นที่
ส้าหรับการเต้นร้าเท่าใด มีการเก็บค่าเข้าชมรายบุคคลเพิ่มขึ นต่างหากหรือไม่ 

การก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์โดยทั่วไปมี 2 ชนิด ซึ่งขึ นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ คือ 
ค่าลิขสิทธิ์ที่คิดจากการน้าออกแสดงในแต่ละครั ง หรือที่เรียกว่า “Blanket Fees” และค่าลิขสิทธิ์ ที่
คิดจากเวลาแสดง (Playing Time) ในงานดนตรีแต่ละชิ น (Per-Work) คือ คิดเป็นรายเพลง 
โดยทั่วไปจะก้าหนดไม่เกิน 5 นาทีต่อเพลง หรือเรียกว่า “Per-Work Fees” 

นอกจากนั น ในบางกรณีผู้ใช้ดนตรียังสามารถเลือกที่จะช้าระค่าลิขสิทธิ์เป็นรายปี ราย
เดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน อีกด้วย เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
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2. การแพร่เสียงแพร่ภาพ ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ 
1) การแพร่เสียงแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เครือข่ายแห่งชาติ (NHK)  
2) การแพร่เสียงแพร่ภาพโดยสถานีพาณิชย ์
3) การแพร่เสียงแพร่ภาพโดยสถานศึกษา 

ในการก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์ส้าหรับการแพร่เสียงแพร่ภาพมี 2 ชนิด แล้วแต่ความ
ต้องการของสถานีนั น ๆ คือ ชนิดแรก ก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์เป็นรายปี โดยคิดจากร้อยละของรายได้
รวมของสถานีในรอบปีที่ผ่านมา หรือชนิดสอง ก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์จากการแพร่เสียงแพร่ภาพต่อ
เพลง (Per-Work) ส้าหรับการใช้งานในประเภทอื่น ๆ องค์ประกอบในการพิจารณาค่าลิขสิทธิ์ หรือ
เงื่อนไขอื่นๆ จะคล้ายคลึงกับที่ได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นแล้ว 

องค์กร JASRAC ได้จัดสรรค่าลิขสิทธิ์ให้แก่สมาชิกที่เป็นผู้ประพันธ์ท้านอง ผู้ประพันธ์
ค้าร้อง และผู้โฆษณา ตามหลักทั่วไป เช่นเดียวกับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อื่น ๆ คือ สมาชิกที่เป็นผู้
โฆษณาจะได้รับส่วนแบ่งไม่เกิน 6/12 ส่วน หรือไม่เกินร้อยละ 50 ของส่วนแบ่งที่จะได้รับ ต่อผลงาน
เพลง 1 ชิ น 

องค์กร JASRAC ได้ก้าหนดส่วนแบ่งของผู้ประพันธ์ท้านอง ผู้ประพันธ์ค้าร้อง และผู้
โฆษณา เช่น งานดนตรีกรรมที่ยังมิได้มีการโฆษณา จะแบ่งเป็น ผู้ประพันธ์ท้านอง 5/12 ส่วน 
ผู้ประพันธ์ค้าร้อง 5/12 ส่วน และผู้เรียบเรียงเสียงประสาน 2/12 ส่วน ในกรณีที่เป็นงานดนตรีกรรม
ประเภท Serious Music ผู้ประพันธ์ท้านองจะได้ส่วนแบ่งมากกว่าที่ก้าหนดข้างต้น และงานดนตรี
กรรมที่ได้โฆษณาแล้วจะแบ่งเป็นผู้ประพันธ์ท้านอง 2/10 ส่วน ผู้ประพันธ์ค้าร้อง 2/10 ส่วน ผู้เรียบ
เรียงเสียงประสาน 1/10 ส่วน และผู้โฆษณา 5/10 ส่วน 

มีข้อสังเกตว่า ในการจัดสรรส่วนแบ่งนี  ผู้เรียบเรียงเสียงประสานจะได้รับส่วนแบ่งใน
ฐานะผู้สร้างสรรค์คนหนึ่ง แต่ส่วนแบ่งที่ได้รับน้อยกว่าผู้ประพันธ์ท้านองและค้าร้อง ส้าหรับผู้ประพันธ์
ท้านอง จะได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ กับผู้ประพันธ์ค้าร้องในทุกกรณี ในกรณีที่งานดนตรีกรรมได้รับการ
โฆษณาแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้โฆษณาจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของทั งหมดเสมอ นอกเหนือจากนั น จึง
น้ามาแบ่งให้กับผู้ประพันธ์ท้านอง ผู้ประพันธ์ค้าร้อง และผู้เรียบเรียงเสียงประสาน 
 

2) องค์กร JRRC (Japan Reprographic Rights Center) 
ประเทศญี่ปุ่นมีการจัดตั งองค์กรที่มีชื่อเรียกว่า Japan Reprographic Rights Center 

หรือองค์กร JRRC ตั งอยู่ที่กรุงโตเกียว หน่วยงานนี ตั งขึ นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ใน
การท้าซ ้างานวรรณกรรม ซึ่งองค์กร JRRC ได้รับการเสนอให้จัดตั งขึ นอย่างเป็นทางการโดย
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมาธิการลิขสิทธิ์ (Copyright Council) สังกัดส้านักงานวัฒนธรรม
แห่งชาติญี่ปุ่นเมื่อปี ค.ศ. 1974 จัดตั งขึ นมาเพื่อแก้ปัญหาการที่งานวรรณกรรมถูกน้าไปใช้โดยการ
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ท้าซ ้า ท้าให้ผู้ประพันธ์ขาดรายได้ส่วนหนึ่งไปเนื่องจากการท้าซ ้าทางเครื่องถ่ายเอกสารองค์กร JRRC 
เริ่มด้าเนินงานเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1992 ในการเป็นตัวแทนของสมาชิกในการบริหารจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์จากการท้าซ ้า (reproduction) และการแสวงหาประโยชน์ต่าง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์197 ให้แก่
สมาชิกเจ้าของงานลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมประเภทหนังสือกว่า 30 ,000 เล่ม และนิตยสารหรือ
วารสารอีกกว่า 10,000 เล่ม และเป็นผู้จัดสรรเงินให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ผ่านทางองค์กรที่เป็นตัวแทน
ของเจ้าของลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น องค์กรนักเขียน องค์กรส้านักพิมพ์ องค์กรนัก
ถ่ายภาพ อันได้แก่ องค์กร Copyright Council of Publishers องค์กร Japan Book Publishers 
Associations อ งค์ ก ร  Japan Magazine Publishers Association อ งค์ ก ร  Natural Science 
Publishers’ Association of Japan Shuppan Azusa-Kai  อ งค์ ก ร  The Japan Specialized 
Newspapers Association อ ง ค์ ก ร  Japan Educational Book and Materials Publishers 
Association อ ง ค์ ก ร  The Copyright Council of Academic Societies Japan อ ง ค์ ก ร 
Association of Authors (literature, novels) อ งค์ ก ร  The Writers Guild of Japan อ งค์ ก ร 
Japan Federation for Artists Right รวมถึงองค์กร All Japan Photographic Author Union 
เป็นต้นซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานแต่ละประเภทจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานของตนและมอบอ้านาจให้แก่องค์กรต่างๆ ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลรักษา
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้างานของตน ซึ่งทางองค์กร
ต่าง ๆ ในฐานะสมาชิกขององค์กร JRRC ก็จะมอบอ้านาจในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้าให้แก่
องค์กร JRRC ในนามเจ้าของอีกทอดหนึ่ง 

ในการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขององค์กร JRRC นั น จะด้าเนินการโดยคณะกรรมการ
ด้าเนินงานทั งหมด 24 คน โดยคัดเลือกจากกลุ่มผู้สร้างสรรค์ (authors) จ้านวน 7 คน จากกลุ่ม
องค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษา (academic societies group) จ้านวน 7 คน ที่เหลืออีก 3 คน มาจาก
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายลิขสิทธิ์และผู้ตรวจสอบ (auditors) จ้านวน 3 คน  

ในการอนุญาตและการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ องค์กร JRRC จะให้ผู้ใช้ท้าสัญญา เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วผู้ใช้จะมีสิทธิที่จะท้าซ ้างานซึ่งได้รับอนุญาต โดยองค์กร JRRC ได้ก้าหนดรูปแบบของ
สัญญาออก 2 รูปแบบ ได้แก่   

1. Individual Authorization Contracts เป็นสัญญาที่ท้าซ ้าระหว่างบุคคลที่มีความ
ประสงค์จะขออนุญาตเพื่อท้าซ ้างานไปใช้เป็นการส่วนตัว (individual use) กับองค์กร JRRC 

                                           
197 Daniel J. Gervais, Collective Management of Copyright and Related 

Rights, Third edition, (Alphen aan den Rijn, the Netherlands: Kluwer Law 
International, 2016), p. 398. 
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2 . Blanket Authorization Contracts เป็ นสัญ ญ าที่ ท้ าขึ น ระหว่ างห้ อ งสมุ ด 
มหาวิทยาลัย องค์กรบริหารหรือหน่วยงานของรัฐ (administration bodies) องค์กรธุรกิจ ศูนย์ถ่าย
เอกสาร  

 ทั งนี  เมื่อมีการท้าซ ้าตามสัญญาทั งสอง ผู้ใช้ก็จะต้องจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ให้แก่องค์กร 
JRRC และองค์กร JRRC จะจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ผ่านทางองค์กรต่าง ๆ ที่เจ้าของ
งานลิขสิทธิ์แต่ละคนเป็นสมาชิกอยู่  

 ส้าหรับอัตราค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้างานวรรณกรรมนั น ในเบื องต้นมีการเสนอให้คิด  
ค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้างานวรรณกรรม 20 เยน ต่อการท้าซ ้าหนึ่งครั ง แต่มีผู้โต้แย้งว่าอัตราค่าลิขสิทธิ์
ในการท้าซ ้างานวรรณกรรมสูงเกินกว่าที่ผู้น้างานไปท้าซ ้าจะยอมรับได้ อาจจะท้าให้มีการหลีกเลี่ยง
และยากต่อการจัดเก็บ คณะกรรมการจึงได้เสนออัตราค่าธรรมเนียมใหม่เหลือเพียง 2 เยน ต่อการ
ท้าซ ้าหนึ่งครั ง เมื่อมีการปรับอัตราค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้างานวรรณกรรมแล้ว ส่งผลท้าให้องค์กร 
JRRC สามารถเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้างานวรรณกรรมหรือค่าธรรมเนียมจากากรท้าซ ้าได้ถึง 
100 ล้านเยนหรือประมาณ 25 ล้านบาทต่อปี นับเป็นเงินค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้างานวรรณกรรม
จ้านวนไม่น้อย นอกจากค่าลิขสิทธิ์ที่ผู้ใช้ (user) จะต้องเสียให้แก่องค์กร JRRC ตามอัตราต่อจ้านวน
หน้าที่มีการท้าส้าเนาแล้ว ผู้ใช้ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งคิดค้านวณจากจ้านวนลูกจ้างและ
จ้านวนเครื่องถ่ายเอกสาร  

ในการจัดสรรเงินค่าลิขสิทธิ์ เมื่อองค์กร JRRC ได้ใช้สิทธิในนามเจ้าของลิขสิทธิ์ท้าการ
จัดเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้างานวรรณกรรม ก็มีหน้าที่จัดสรรให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ผ่าน
สมาชิกขององค์กร JRRC โดยองค์กร JRRC จะหักค่าด้าเนินการจากเงินค่าลิขสิทธิ์ 30 เปอร์เซ็นต์
ก่อนที่จะจัดสรรให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ผ่านทางสมาชิกต่อไป โดยการจัดสรรจะต้องอาศั ยข้อมูลที่
เกี่ยวกับการท้าซ ้าเพื่อน้ามาคิดค้านวณเงินค่าลิขสิทธิ์ที่เจ้าของแต่ละรายควรจะได้ แต่ก็เป็นการยากที่
องค์กร JRRC จะทราบว่างานใดบ้างที่ถูกน้าเอาไปท้าซ ้า และงานที่ถูกน้าเอาไปท้าซ ้านั นแต่ละงานมี
จ้านวนเท่าไร ได้แก่ ปัญหาโดยจัดการส้ารวจ (survey) การท้าซ ้าสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ กับบริษัทที่ได้รับ
อนุญาตจากองค์กร JRRC เพื่อน้าข้อมูลที่ได้มาเป็นฐานในการจัดสรรเงินค่าลิขสิทธิ์ให้สมาชิก เพื่อ
สมาชิกจะได้น้าไปจัดสรรให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องต่อไป นอกจากการส้ารวจที่องค์กร JRRC ได้
จัดท้าขึ นแล้ว องค์กร JRRC ยังอาศัยข้อมูลจากวิธีการจัดเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์มาเป็นข้อมูลในการจัดสรร
เงินค่าลิขสิทธิ์ 

ส้าหรับวิธีการคิดค้านวณค่าลิขสิทธิ์นั น มีวิธีการคิดอยู่ 3 ประเภทขึ นอยู่กับผู้ใช้จะ
เลือกว่าตนมีความประสงค์อย่างไร แต่ทั งนี ผู้ใช้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแล้ว หากมีความประสงค์จะขอ
เปลี่ยนวิธีการก็สามารถท้าได้ แต่จะต้องขอเปลี่ยนก่อนวันครบก้าหนดอายุต่อสัญญา รายละเอียดของ
วิธีการคิดค้านวณ มีดังต่อไปนี  
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1. วิธีคิดตามจ้านวนที่มีการใช้จริง (Actual Amount Method) วิธีนี ผู้ใช้จะต้องให้
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการท้าซ ้าทั งหมดแล้วรายงานให้แก่องค์กร JRRC และจ่ายเงิน
ค่าลิขสิทธิ์ตามจ้านวนที่ปรากฏในบันทึกการท้าซ ้า 

2. วิธีคิดตามจ้านวนที่ส้ารวจได้ (Fixed Amount Method) โดยจะมีการท้าส้ารวจ ณ  
สถานที่ต่างๆ บริษัท เช่น ส้านักงานใหญ่ โรงงาน และส้านักงานขาย จ้านวนส้าเนางานที่มีการท้าซ ้า
จะได้รับการประมาณการเพื่อคิดค้านวณค่าลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมต่อไป 

3. วิธี Summary Fixed Amount Method วิธีนี จะคิดค้านวณจากจ้านวนที่มีการ
ท้าซ ้าโดยการประมาณตามประเภทของธุรกิจ  

ทั งนี  การด้าเนินงานขององค์กร JRRC จะถูกก้ากับดูแลภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการด้าเนิน
ธุรกิจสื่อกลางด้านลิขสิทธิ์ ค.ศ.1939 และมีหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาก้ากับดูแลการด้าเนินงานของ
องค์กร JRRC ด้วย คือองค์กรเพื่อกิจการด้านวัฒนธรรมได้ร่วมด้าเนินงานกับคณะกรรมการที่ปรึกษา
เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านวัฒนธรรม (Advisory Committee for promoting Cultural Policy) 
 

3.3 การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศไทย 

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้มีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ และ
ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวอันเป็นสิทธิเด็ดขาดในการท้าการใด ๆ กับงานอันมีลิขสิทธิ์ของตน รวมถึงการ
อนุญาตให้บุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ น เมื่อบุคคลอื่นได้ประโยชน์
จากการน้างานของตนไปใช้ เจ้าของลิขสิทธิ์ก็มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน การที่เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถ
อนุญาตให้บุคคลอื่นได้ใช้งานของตนนั น ท้าให้มีการจัดตั งองค์กรเพื่อท้าหน้าที่ ในการจัดเก็บ
ค่าตอบแทนขึ น โดยปัจจุบันมีองค์กรที่ท้าหน้าที่ดังกล่าวเกิดขึ นแล้วกว่าสามสิบราย ซึ่งเป็นการจัดตั ง
ขึ นโดยเอกชนและไม่มีกฎหมายรองรับ ส่งผลให้เกิดปัญหาและผลกระทบจากการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ตามมามากมาย มีการเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ จนน้าไปสู่การผลักดันให้มีกฎหมายส้าหรับ
การบริหารการจัดเกบ็ค่าลิขสิทธิ์ขึ น 
 

3.3.1 พระราชบัญญตัิลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
การให้ความคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ของประเทศไทย เริ่มขึ นตั งแต่มีพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้

แต่งหนังสือ ร.ศ. 120 โดยให้ความคุ้มครองแก่ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์หรือผู้สร้างสรรค์ เป็นการตอบ
แทนที่ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์หรือผู้สร้างสรรค์ ได้แต่งประพันธ์หรือสร้างสรรค์งานขึ น แต่ลักษณะของ
การให้ความคุ้มครองยังเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร .ศ . 120 พระราชบัญญัติแก้ไข
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พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ พ .ศ. 2457 พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและ
ศิลปกรรม พ.ศ. 2474 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
ส้าหรับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มีผลบังคับ
ใช้เมื่อพ้นก้าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเล่ม 111 ตอนที่ 59 ก หน้า 1-222 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2537 จึงมีผลบังคับใช้
กฎหมายฉบับนี ตั งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2538  

งานลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบ  4 ประการ คือ เป็นการแสดงออกซึ่งความคิด  (Expression of Idea) เป็นการ
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง (Originality) เป็นงานที่กฎหมายรับรอง (Type of work) และเป็นงานที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมาย (Non-illegal work) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิ์ พ .ศ. 2537 ได้บัญญัติให้
การคุ้มครองงานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่  

1. งานวรรณกรรม (Literary works) หมายถึง งานนิพนธ์ที่ท้าขึ นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร 
สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา ค้าปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วย 

2. งานนาฏกรรม (Dramatic works) หมายถึง งานเกี่ยวกับการร้า การเต้น การท้าท่า หรือ
การแสดงขึ นประกอบเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย 

3. งานศิลปกรรม (Artistic works) หมายถึง งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  
1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานอันสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วย เส้น แสง สี หรือสิ่ง

อื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง 
2) งานประติมากรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตร ที่สัมผัสและจับ

ต้องได ้
3) งานภาพพิมพ์ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธีทางการพิมพ์ และหมายความ

รวมถึงแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ด้วย 
4) งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานตกแต่ง

ออกแบบภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์
หุ่นจ้าลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 

5) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดยใช้แสง
ผ่านเลนส์ไปยังฟิล์มกระจก และล้างด้วยน ้ายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใด  ๆ อันท้าให้เกิด
ภาพขึ น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น 

6) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติ
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ 
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7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่น้าเอางานตาม (1) – (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการชื่นชนคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั น เช่น 
น้าไปใช้สอย น้าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือน้าไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

4. งานดนตรีกรรม (Music works) หมายถึง งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง
ไม่ว่าจะมีท้านองและค้าร้อง หรือมีท้านองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิ
เพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงประสานเสียงแล้ว 

5. งานโสตทัศนวัสดุ (Audio and Visual works) หมายถึง งานอันประกอบด้วยล้าดับของ
ภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะน้ามาเล่นซ ้าได้อีก โดยใช้เครื่องมือ
ที่จ้าเป็นส้าหรับการใช้วัสดุนั น และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานอันนั นด้วย ถ้ามี 

6. งานภาพยนตร์ (Films) หมายถึง โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยล้าดับของภาพ ซึ่งสามารถ
น้าออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงวัสดุอื่น เพื่อน้าออกฉายต่อเนื่องได้อย่าง
ภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั นด้วย ถ้ามี 

7. งานสิ่งบันทึกเสียง (Sound recording works) หมายถึง งานอันประกอบด้วยล้าดับของ
เสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใดๆ อันสามารถที่จะ
น้ามาเล่นซ ้าได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จ้าเป็นส้าหรับการใช้วัสดุนั น แต่ทั งนี มิให้หมายความรวมถึงเสียง
ประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอ่ืน 

8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (Broadcasting works) หมายถึง งานที่ออกน้าสู่สาธารณชนโดยการ
แพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน์หรือโดยวิธีอย่างอื่นอัน
คล้ายคลึงกัน  

9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ 
ทั งนี  กฎหมายลิขสิทธิ์ในหลายประเทศจะให้ความคุ้มครองงานสิ่งบันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุ 

ในฐานะสิทธิข้างเคียง แต่พระราชบัญญัติสิทธิ์ พ .ศ. 2537 ของประเทศไทยให้การคุ้มครองงาน
ดังกล่าวในฐานะงานลิขสิทธิ์อย่างหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวจะต้องใช้ความเพียร
พยายาม ทุ่มเทสติปัญญา และทุนทรัพย์ในการสร้างสรรค์เช่นเดียวกับการสร้างสรรค์งานประเภทอื่นๆ 

3.3.1.1 สิทธิของผู้ทรงสิทธ ิ
ส้าหรับหลักเรื่องสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์  (Rights of Copyright Owner) ของ

ประเทศไทยมีการบัญญัติคุ้มครองสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้นับแต่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
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พ.ศ. 2521 จนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 15198 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติให้
เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ดังต่อไปนี   

1. สิทธิในการท้าซ ้าหรือดัดแปลง 
การท้าซ ้างาน หมายความรวมถึง การคัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ท้าส้าเนา 

ท้าแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากส้าเนา หรือจากการ
โฆษณาในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญ ทั งนี ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ส้าหรับในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให้ความหมายถึงการคัดลอกหรือท้าส้าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใด ไม่ว่า
ด้วยวิธีใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญ โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท้างานขึ นใหม่ ทั งนี ไม่ว่าทั งหมด
หรือบางส่วน199 

การดัดแปลง หมายความว่า ท้าซ ้าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือ
จ้าลองงานต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท้างานขึ นใหม่ ทั งนี ไม่ว่า
ทั งหมดหรือบางส่วน 

1) ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ให้หมายความรวมถึงแปลวรรณกรรม เปลี่ ยนรูป
วรรณกรรม หรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดล้าดับใหม่ 

2) ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้หมายความรวมถึงท้าซ ้าโดยเปลี่ยนรูป
ใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็นสาระส้าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการ
จัดท้าขึ นใหม่ 

                                           
198 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 

และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียว ดังต่อไปนี  
(1) ท้าซ ้าหรือดัดแปลง 
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือส้าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ 

และสิ่งบันทึกเสียง 
(4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
(5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะก้าหนดเงื่อนไขอย่างใด

หรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะก้าหนดในลักษณะที่เป็นการจ้ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ 
การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจ้ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

199 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
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3) ในส่วนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ให้หมายความรวมถึงเปลี่ยนงานที่มิใช่นาฏกรรมให้เป็น
นาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรมให้เป็นงานที่มิใช่นาฏกรรม ทั งนี ไม่ว่าในภาษาเดิมหรือต่างภาษากัน 

4) ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมายความรวมถึงเปลี่ยนงานที่เป็นรูปสองมิติหรือ
สามมิติให้เป็นรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือท้าหุ่นจ้าลองจากต้นฉบับ 

5) ในส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ให้หมายความรวมถึงจัดล้าดับเรียบเรียงเสียงประสาน
หรือเปลี่ยนค้าร้องหรือท้านองใหม่200 

2. สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
กฎหมายไม่ได้จ้ากัดวิธีการในการท้าให้งานปรากฏต่อสาธารณชนเอาไว้ดังนั นการ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน จึงหมายถึงการท้าให้งานอันมีลิขสิทธิ์ปรากฏต่อสาธารณชนโดยวิธีการใด ๆ ก็
ได้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงงานนั นให้ปรากฏต่อสาธารณชน หรือการจ้าหน่าย หรือจ่ายแจกส้าเนาของ
งานอันมีลิขสิทธิ์นั นแก่สาธารณชน 

“สาธารณชน” ตามความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไป หมายถึง ประชาชนทั่วไป ดังนั น 
สถานภาพการเป็นสาธารณชนจึงขึ นอยู่กับความสามารถของบุคคลโดยทั่วไปอันที่จะเข้าถึงงานนั น ๆ 
โดยไม่ค้านึงถึงจ้านวนของบุคคลที่เข้าชมงานนั น  ๆ ในชั่วระยะเวลาใดช่วงระยะเวลาหนึ่ง หาก
ลักษณะการแสดงงานเป็นการเปิดกว้างให้บุคคลใดก็ตามสามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าโดยเสียค่าตอบแทน
หรือไม่ การกระท้านั นย่อมเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว เช่น การน้างานจิตรกรรมอันมีลิขสิทธิ์
ไปใช้เป็นภาพโฆษณาซึ่งติดตั งในที่สาธารณะ หรือน้าไปแพร่ภาพแพร่เสียงผ่านช่องทางที่ประชาชน
ทั่วไปสามารถรับชมได้ หรือการน้าสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ไปใส่ไว้ในตู้ เพลงซึ่งตั งอยู่ในร้านอาหาร
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับประทานอาหารฟัง เป็นต้น ทั งนี ไม่ว่าในความเป็นจริงจะปรากฏว่ามี
บุคคลเข้าชมงานนั นจ้านวนเท่าใดก็ตาม 

การท้าให้ปรากฏต่อสาธารณชนจะต้องเป็นการท้าให้ปรากฏซึ่งเนื อหาของงานนั นใน
ลักษณะที่ท้าให้ประชาชนรับรู้เนื อหาของงานนั นได้ทันที เช่น การเล่นเพลงในสิ่งบันทึกเสียงให้
ประชาชนทั่วไปฟัง หรือการอ่านวรรณกรรมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น ไม่ใช่เป็นเพียง
การแสดงงานต่อสาธารณชนโดยที่สาธารณชนไม่รู้ว่าเนื อหานั นคืออะไร หรือจะต้องกระท้าอย่างใด
อย่างหนึ่งก่อนจึงจะท้าให้รับรู้เนื อหาของงานนั นได้ 

กรณีที่อาจน้ามายกตัวอย่างให้เกิดความชัดเจนได้คือ การน้าภาพยนตร์ออกให้
สาธารณชนเช่า ซึ่งเป็นเพียงการแสดงเจตนาให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจว่าสามารถมาเช่าภาพยนตร์
นั น ๆ จากผู้น้าออกให้เช่าได้เท่านั น ประชาชนทั่วไปยังไม่อาจรับรู้ถึงเนื อหาของภาพยนตร์นั นได้
โดยตรงจนกว่าจะได้ท้าการเช่าและน้าไปเปิดเล่นที่บ้าน การน้าภาพยนตร์ออกให้เช่าจึงไม่เป็นการน้า

                                           
200 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
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ภาพยนตร์นั นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน (แต่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อีกประการหนึ่งของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์นั น) แตกต่างจากการน้าภาพยนตร์นั นมาเปิดฉายกลางแจ้งให้ประชาชนทั่วไปชม 
ซึ่งเป็นการกระท้าที่ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้เนื อหาของภาพยนตร์นั นได้ทันที การกระท้าดังกล่าว
จึงเป็นการน้าภาพยนตร์นั นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน201 

3. สิทธิในการให้เช่าต้นฉบับหรือส้าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ 
ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง 

สิทธิในการให้เช่านี มีอยู่เฉพาะในงานสร้างสรรค์ 4 ประเภทตามที่ก้าหนดไว้ใน มาตรา 
15 (3) ซึ่งได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง เท่านั น ดังนั น 
การให้เช่าต้นฉบับหรือส้าเนางานอันมีลิขสิทธิ์อื่น เช่น หนังสือนิยายซึ่งเป็นวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ จึง
สามารถท้าได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ นอกจากการน้าต้นฉบับของ
งานอันมีลิขสิทธิ์ออกให้เช่าแล้ว สิทธิในการน้าออกให้เช่ายังครอบคลุมรอบไปถึงส้าเนาของงานทั ง 4 
ประเภทดังกล่าวด้วย202 

4. สิทธิการให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์ หมายถึง ประโยชน์ใด ๆ ที่เจ้าของลิขสิทธิ์พึงได้อัน

เนื่องมาจากลิขสิทธิ์นั น เช่น ค่าตอบแทน ที่มีการตกลงกันระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้รับอนุญาต ซึ่ง
ค่าสิทธิดังกล่าวเจ้าของลิขสิทธิ์และคู่สัญญาอาจตกลงให้จ่ายเป็นคราวเดียวหรือทุก ๆ ช่วงระยะเวลา
ใด ๆ ก็ได้ และเจ้าของลิขสิทธิ์อาจให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้รับประโยชน์เพียงใด โดยมี
เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ และประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์นี ไม่จ้าเป็นต้องเป็นตัวเงิน การที่เจ้าของลิขสิทธิ์
มีสิทธิที่จะได้สิ่งใด ๆ ตอบแทนมาอันเนื่องมาจากลิขสิทธิ์นั น ก็เป็นประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์อย่าง
หนึ่ง ทั งนี  กฎหมายไม่ได้ก้าหนดแบบของนิติกรรมของการให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคล
อื่นเอาไว้ ดังนั น การให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 15 (4) จึงสามารถตกลง
กันในรูปแบบใดก็ได้ แตกต่างจากการโอนลิขสิทธิ์ซึ่งกฎหมายก้าหนดแบบของนิติกรรมเอาไว้ในมาตรา 
16 ทั งนี  การให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น เจ้าของลิขสิทธิ์ยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่
เช่นเดิม และผู้รับประโยชน์ไม่จ้าเป็นต้องมีนิติสัมพันธ์กับคู่สัญญาของเจ้าของลิขสิทธิ์ แตกต่างจากการ
โอนลิขสิทธิ์ เพราะในการโอนลิขสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่น ผู้โอนและผู้รับโอนย่อมมีนิติสัมพันธ์ต่อกัน203 

 

                                           
201 อ้านาจ เนตยสุภา และ  ชาญชัย อารีวิทยาเลิศ , ค้าอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ 

(กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์วิญญูชน, 2556), หน้า 75-76. 
 202 เรื่องเดียวกัน, หน้า 76. 
 203 เรื่องเดียวกัน, หน้า 76-77. 
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5. สิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ  
การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิอันใดอันหนึ่งหรือทั งหมดตามมาตรา 15 (5) เป็นการ

อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการท้าซ ้า ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน และให้เช่าต้นฉบับหรือส้าเนา 
กฎหมายไม่ได้ก้าหนดแบบของนิติกรรมส้าหรับการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ลิขสิทธิ์เอาไว้ จึงสามารถตก
ลงกันในรูปแบบใดก็ได้ เจ้าของสิทธิและผู้รับอนุญาตอาจตกลงเงื่อนไขกันอย่างใดก็ได้ เช่น ก้าหนด
เรื่องช่วงเวลาการอนุญาต ค่าตอบแทนในการอนุญาต เป็นต้น ทั งนี  เงื่อนไขดังกล่าวต้องไม่เป็นการ
จ้ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดโดยกฎกระทรวงเกี่ยวกับ
เงื่อนไขไม่เป็นธรรม การพิจารณาว่าเงื่อนไขใดจะเป็นการจ้ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ 
มาตรา 15 วรรคสองก้าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ในปัจจุบัน ได้แก่ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ลง
วันที ่14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 

อนึ่ง เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เมื่อมีการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแล้ว มาตรา 
16204 ซึ่งเป็นการรับรองว่าข้อสัญญาซึ่งก้าหนดห้ามมิให้เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจาก
ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิอีก (Exclusive Licensing) เป็นข้อสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถใช้บังคับได้ 
ดังนั น หากในสัญญาหรือข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ได้ก้าหนดข้อห้ามในท้านองดังกล่าวไว้ เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธินั น เพราะกฎหมายประสงค์จะให้เจ้าของลิขสิทธิ์ยังคงมี
ลิขสิทธิ์นั นอยู่ ซึ่งหมายความว่าตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เองย่อมสามารถใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของตนตาม
มาตรา 15 ได้ต่อไปแม้จะได้มีการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธินั นแล้ว ทั งนี  เว้นแต่จะมีข้อสัญญาตกลง
กันไว้เป็นอย่างอื่น 

3.3.1.2 การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์ 
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้มีบทบัญญัติ

ก้าหนดในเรื่องการอนุญาตเชิงบังคับ ไม่มีการก้าหนดให้คณะกรรมการลิขสิทธิ์มีอ้านาจในการก้าหนด
ค่าลิขสิทธิ์ คงมีแต่เพียงบทบัญญัติที่ก้าหนดให้คณะกรรมการลิขสิทธิ์มีอ้านาจหน้าที่ในการส่งเสริม
หรือสนับสนุนสมาคมหรือองค์กรของผู้สร้างสรรค์หรือนักแสดงเกี่ยวกับการด้าเนินการเพื่อจัดเก็บ
ค่าตอบแทนจากบุคคลอื่นที่ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 60 (3) ไว้เท่านั น และมิได้ก้าหนดเกี่ยวกับ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์เหมือนอย่างกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษหรือ

                                           
 204 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  

ในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี ได้อนุญาตให้ผู้ใดใช้สิทธิตามมาตรา 15 
(5) ย่อมไม่ตัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธินั นได้ด้วย เว้นแต่ในหนังสืออนุญาต
ได้ระบุเป็นข้อห้ามไว้ 
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กฎหมายว่าด้วยการจัดการธุรกิจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงของประเทศญี่ปุ่น อีกทั ง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไม่ได้มีบทบัญญัติที่ก้าหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นั นสามารถกระท้าได้ ด้วยเหตุผลตามหลักการของ
กฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์จากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ ท้าให้มีการจัดตั งองค์กรเพื่อจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขึ น205 ดังนั น การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้
งานอันมีลิขสิทธิ์ การก้าหนดค่าลิขสิทธิ์ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จึงเป็นสิทธิที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะ
สามารถกระท้าได้ จากเหตุผลดังกล่าว ท้าให้มีการจัดตั งองค์กรเพื่อด้าเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขึ น 
โดยปัจจุบันมีจ้านวนมากกว่า 30 ราย มีลักษณะดังนี  

1. เป็นการจัดตั งองค์กรกลางในการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยองค์กรหลักที่ด้าเนินการมี
อยู่ 2 องค์กร คือ206 

1) บริษัทลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จ้ากัด (Music Copyright (Thailand) 
Limited) ซึ่งเป็นบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานดนตรีกรรมเกี่ยวกับสิทธิในการเผยแพร่งานต่อ
สาธารณชน 

2) บริษัทโฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จ้ากัด (Phonorights (Thailand) Limited) ซึ่ง
เป็นบริษัทด้าเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเผยแพร่
งานต่อสาธารณชน 

2. เป็นองค์กรที่ก่อตั งขึ นโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยจะด้าเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จาก
การใช้งานลิขสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งอยู่ในรูปของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง207  

3. เป็นองค์กรที่ก่อตั งขึ นโดยครูเพลง เช่น ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ลิขสิทธิ์สุรพล เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่า องค์กรที่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์มีลักษณะเป็นองค์กรของเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน

รูปแบบบริษัทจ้ากัด โดยเป็นการจัดเก็บค่าตอบแทนจากการใช้งานดนตรีกรรมและงานสิ่งบันทึกเสียง 
และเนื่องจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. 2537 ไม่ได้มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดเก็บ

                                           
205 ชนกนาฐ วงศ์สิรสวัสดิ์, รูปแบบและการด้าเนินการขององค์กรบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

การใช้สิทธิของนักแสดง, หน้า 133.  
206 มนัส มอบมั่น, ปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธิของ

นักแสดงในงานสิ่งบันทึกเสียง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค้าแหง, 2542), หน้า 100. 

207 สมภพ นันทโกวัฒน์, ปัญหาและระบบการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์งานเพลงคาราโอเกะที่
เห ม าะสม ส้ าห รับ ป ระ เท ศ ไท ย  (วิ ท ย านิ พ น ธ์ ป ริญ ญ ามห าบั ณ ฑิ ต  คณ ะนิ ติ ศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552), หน้า 78. 
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ค่าลิขสิทธิ์หรือการจัดตั งองค์กรจัดเก็บลิขสิทธิ์ จึงท้าให้องค์กรที่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ นไม่ มี
สถานะขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์ส่งผลให้การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขององค์กรนั นไม่มีกฎหมายรองรับ 

 
3.3.2 สรุปเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนของ

การจัดเก็บค่าตอบแทน 
จากความไร้เสถียรภาพและไร้ระเบียบแบบแผนของการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศไทยท้าให้

เกิดปัญหาและผลกระทบจากการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขึ นมากมายกับทั งเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช้งาน เช่น 
การขึ นอัตราจัดเก็บอย่างเสรีและต่อเนื่อง เกิดกลุ่มอิทธิพลเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ประกอบการโดยมิ
ชอบ การจัดสรรค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม การที่มีบริษัทจัดเก็บจ้านวนหลายองค์กรท้าให้ผู้ใช้เกิด
ความสับสนและมีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ ้าซ้อน208 เป็นต้น ปัญหาเหล่านี ท้าให้เกิดการร้องเรียนต่อ
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเห็นว่าควรมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อรับรองสถานะ
องค์กรดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนและได้รับความเชื่อถือมากยิ่งขึ น ที่ผ่านมาได้มีการยกร่างไว้เป็น
พระราชบัญญัติและมีการปรับเปลี่ยน โดยมีทั งเป็นการบัญญัติกฎหมายเฉพาะแยกออกจากกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และการบัญญัติเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายลิขสิทธิ์  

ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการจัดท้าร่างกฎหมายให้มีการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของทุก
ฝ่าย มีตัวแทนบริษัทจัดเก็บ ค่ายเพลง ครูเพลง ผู้ใช้งาน เข้าร่วมประชุมร่างกฎหมาย และได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง รวมถึงร่างพระราชบัญญัติองค์กรบริหารการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธินักแสดง ที่มีหลักการและสาระส้าคัญสอดคล้องต้องกันต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) โดย สนช. ได้พิจารณารับหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวในวาระแรก เมื่อวันที่  21 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ซึ่งภายหลักร่างพระราชบัญญัติทั ง 2 ฉบับดังกล่าวเป็นอันตกไป209  

กระทั่งมาถึงการเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เนื่องจากหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีความเห็นว่า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไม่มีอ้านาจในการบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ จึงน้าซึ่งกระบวนการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ได้มาตรฐานสากล210 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เคยเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่มีสาระส้าคัญส่วนหนึ่งเป็นการก้าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บ

                                           
208 สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย, ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี 2537, 

ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จาก http://www.bangbuathong.org/copyrightdraft9.html. 
209 หัทญา อัศวนิเวศน์, การบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการท้าซ ้างานวรรณกรรมบนสื่อ

ดิจิทัล (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2557) หน้า 51. 
210 สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย, เรื่องเดิม. 
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ค่าตอบแทน โดยเป็นการเสนอให้เพิ่มหมวด 2/1 แต่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ตกไปอีกเช่นกัน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนรัฐบาล211 

ร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ในส่วนของการจัดเก็บค่าตอบแทนนี  
เกิดขึ นเนื่องมาจากปัญหาด้านการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ น เช่น เจ้าของลิขสิทธิ์ก้าหนดเงื่อนไขและ
อัตราค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม รวมไปถึงเรื่องอ้านาจในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ลิขสิทธิ์ที่ยังไม่ครอบคลุม เป็นต้น โดยมีเจตนารมณ์ในการบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าตอบแทนจาก
การอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์ให้มีระบบการจัดเก็บค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับระบบการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ใช้กันอยู่ในนานาอารยประเทศ 

 

กล่าวโดยสรุป จากบทนี จะเห็นได้ว่าตามความตกลงระหว่างประเทศไม่ได้มีบทบัญญัติโดยตรง
เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ดังนั น การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ใน
ประเทศต่าง ๆ เป็นการอาศัยบทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้วไปตั งเงื่อนไขกฎหมาย
ภายในประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์กันเอง โดยในประเทศอังกฤษ กฎหมายลิขสิทธิ์
เป็นกฎหมายที่รองรับการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ควบคุมการด้าเนินงานขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และรัฐเข้ามาดูแลการด้าเนินงาน
ขององค์กรผ่านการจัดตั งคณะกรรมการชี ขาดลิขสิทธิ์ ท้าให้การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศอังกฤษนั นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นแบบอย่างให้กับ
ประเทศอ่ืนอีกด้วย ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่น มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะส้าหรับการบริหารการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ และมีหน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาก้ากับดูแล สะท้อนให้เห็นถึงความมีระบบในการควบคุม
การด้าเนินงานในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถน้ามาเป็นแม่แบบที่ดี
ทางหนึ่งให้กับการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ส้าหรับประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรอย่าง
ประเทศไทยได้ นอกจากนี  จากความส้าเร็จในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม ท้า
ให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของทั งสองประเทศ ไม่เพียงแต่มีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากประเภทงาน
ดนตรีกรรมเท่านั น ยังมีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากงานลิขสิทธิ์ประเภทอื่น ๆ ด้วย เช่น งานวรรณกรรม 
งานทัศนศิลป์ แต่ในส่วนของประเทศนั น จะเห็นได้ว่า ไม่ได้มีกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ท้าให้องค์กรที่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ในปัจจุบันล้วนขาดสถานะทาง
กฎหมายรองรับ  

                                           
211 จุฑาลักษณ ์จ้าปาทอง, บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, 

2556, หน้า 5, ค้นวันที่ 8 กันยายน 2560 จาก
http://library.senate.go.th/document/Ext5360/5360224_0002.PDF. 



บทที่ 4  
 

วิเคราะห์การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และรูปแบบกฎหมายที่ใช้บังคับใน
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยศึกษาจากกฎหมายต่างประเทศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี  มุ่งศึกษาถึงแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นส้าคัญ เนื่องจากเมื่อ
ผู้เขียนได้พิจารณาการด้าเนินการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ขององค์กรที่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของประเทศไทยแล้ว เห็นว่าการด้าเนินการดังกล่าวในปัจจุบันมีหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้อง
กับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ อีกทั งประเทศไทย
ไม่มีกฎหมายที่จะใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับของต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดปัญหา
จากการด้าเนินการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์กับทั งเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช้งาน ซึ่งในบทนี เป็นการวิเคราะห์
การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เป็นประเด็นแรก ส่วนในประเด็นต่อมา
เป็นการวิเคราะห์ถึงรูปแบบกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยจะศึกษาจากแนวทางการ
บริหารการจัดเก็บและกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่น อันจะ
น้าไปสู่แนวทางการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และการบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้บังคับกับการจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธิ์ในรูปแบบที่เหมาะกบัประเทศไทยต่อไป 
 

4.1 วิเคราะห์การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

ระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นกลไกส้าคัญในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งท้าให้สมบูรณ์
ได้โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ จึงมีประเด็นที่ต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายขององค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์รวมถึงรูปแบบขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการจัดตั ง อีกทั งยังต้องวิเคราะห์การ
บริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แต่ละประเภท ซึ่งมีวิธีด้าเนินการและกลไกที่
แตกต่างกัน ดังนี  
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4.1.1 สถานะทางกฎหมายขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
ส้าหรับสถานะทางกฎหมายขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งจะท้าให้องค์กรมีสถานะนิติบุคคล

ตามกฎหมายเป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นั น ต้องพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นส้าคัญ 
ดังนี  

ตามที่ได้ศึกษากฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ พบว่า ใน
ประเทศอังกฤษ กฎหมายลิขสิทธิ์ ค .ศ. 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988) มี
บทบัญญัติที่ก้าหนดนิยามของ “องค์กรที่ให้อนุญาต” (licensing bodies) ว่าหมายถึง สมาคมหรือ
องค์กรอื่น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเจรจาเพื่ออนุญาตในการน้าเอางานลิขสิทธิ์ไปใช้ในนามของ
ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งการอนุญาตนั นเป็นการอนุญาตที่ครอบคลุมงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่า
หนึ่งคน212 ในส่วนของประเทศญี่ปุ่น กฎหมายว่าด้วยการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธิ
ข้ า ง เคี ย ง  (Law on Management Business of Copyright and Neighboring Rights (Law 
No.131 of 2000)) ได้ให้ความหมายของ“ธุรกิจการบริหารการจัดเก็บ” (Management business) 
ว่าหมายถึง การกระท้าธุรกิจที่ให้อนุญาตแสวงประโยชน์จากงานหรือบริหารจัดการลิขสิทธิ์ภายใต้
สัญญามอบหมายให้ด้ าเนินการบริหาร (management consignment contract)213 และได้
ก้าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะด้าเนินธุรกิจดังกล่าวต้องมีการขอจดทะเบียนจากคณะกรรมการเพื่อกิจการ
ด้านวัฒนธรรม214 ซึ่งจะเห็นได้ว่า กฎหมายของทั งสองประเทศได้บัญญัตินิยามขององค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจน โดยบทนิยามดังกล่าวได้ก้าหนดถึงวัตถุประสงค์ในการด้าเนินการเป็น
ตัวแทนเพื่ออนุญาตให้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์อันเป็นหน้าที่หลักขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นการ
รองรับการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

                                           
212 Section 116 (2) of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 

 In this Chapter a “licensing body” means a society or other organisation 
which has as its main object, or one of its main objects, the negotiation or granting, 
either as owner or prospective owner of copyright or as agent for him, of copyright 
licences, and whose objects include the granting of licences covering works of more 
than one author 

213 Article 2 (2) of the Law on Management Business of Copyright and 
Neighboring Rights: Registration 

214 Article 3 of the Law on Management Business of Copyright and Neighboring 
Rights: Registration 

“A person who intends to operate a management business shall be 
registered by the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs.” 



 111 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่น การมีสถานะทาง
กฎหมายขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มีความแตกต่างกัน กฎหมายว่าด้วยการบริหารการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับในการบริหารการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายชัดเจนก้าหนดเกี่ยวกับสถานะขององค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ไว้ว่าองค์กรที่ประสงค์จะด้าเนินการบริหารการจัดเก็บต้องได้รับการจดทะเบียนจาก
คณะกรรมการเพื่อกิจการด้านวัฒนธรรม ซึ่งกฎหมายได้ก้าหนดคุณสมบัติขององค์กรที่ประสงค์ที่จะ
เข้ารับการจดทะเบียนและระบบจดทะเบียนองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เอาไว้ ในขณะที่ประเทศอังกฤษ
ไม่ได้มีกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ได้มี
การบัญญัติถึงสถานะขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไว้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากบทนิยามของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้ว จะพบว่าแม้ตามบทนิยามจะไม่ได้มีการก้าหนด
เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เอาไว้โดยตรงก็ตาม แต่จากบทนิยามได้
ก้าหนดถึงลักษณะอันเป็นองค์ประกอบขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั ง
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไว้ จึงเป็นการสร้างสถานะให้แก่องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นการรับรองให้
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายได้โดยปริยาย 

ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการน้าแนวคิดในการบริหารการจัดเก็บมาใช้ โดยภาคเอกชนได้
จัดตั งองค์กรขึ นกันเองในรูปแบบบริษัทจ้ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อด้าเนินการ
เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานดนตรีกรรม เมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ พบว่าไม่มีกฎหมายที่จะมาบังคับใช้ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นการ
เฉพาะเหมือนกฎหมายว่าด้วยการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ก้าหนดสถานะทางกฎหมายขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจน โดย
ก้าหนดให้มีการจดทะเบียนองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. 
2537 ก็ไม่ปรากฏบทบัญญัตินิยามขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เอาไว้เหมือนกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ ซึ่งตามบทนิยามในกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1988 นั น ถือได้ว่าเป็นการสร้างสถานะขององค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ดังนั น เมื่อประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะมาใช้บังคับกับการบริหารการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก็ไม่ได้มี
บทบัญญัติที่ก้าหนดนิยามขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไว้แต่อย่างใด การจัดตั งองค์กรของเอกชนเพื่อ
เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ จึงเป็นการกระท้าที่ปราศจากกฎหมายรองรับ ส่งผลให้องค์กรไม่มีสถานะเป็น
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยเป็นเพียงลักษณะของการเข้าท้าสัญญากันระหว่างเอกชน
ในการจัดการเรื่องสิทธิและแบ่งผลประโยชน์กันเองระหว่างเอกชนเท่านั น 



 112 

ส้าหรับรูปแบบองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการจัดตั ง ซึ่งอยู่ในรูปแบบนิติบุคคลนั น ในการ
วิเคราะห์ว่าองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ควรอยู่ในรูปแบบองค์กรเอกชนหรืองค์กรรัฐ ต้องพิจารณาไปตาม
ความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ดังนี  

จากการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ พบว่าองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่ได้จัดตั งขึ นในรูปแบบองค์กรเอกชน อันสืบเนื่องมาจากแนวคิดในการจัดตั งองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นเอกชนได้รวมตัวกันจัดตั งองค์กรขึ น โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การปกป้องสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์จากการแสวงหาประโยชน์ในงานอันมีลิขสิทธิ์โดยผู้อื่น องค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จึงเป็นการด้าเนินการโดยเอกชนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ แต่ ก็มีการ
จัดตั งเป็นองค์กรรัฐด้วยเช่นกัน ทั งนี  การจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะต้องค้านึงถึงสภาพทางการ
เมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่ง
พอจะจ้าแนกแนวทางอย่างกว้าง ๆ ได้ดังนี 215 

กลุ่มแรก ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (market-economy) องค์กรเอกชนจะมี
อิทธิพลต่อการจัดตั ง แต่ในบางประเทศก็มีองค์กรกึ่งรัฐ (semi-governmental) หรือบางองค์กรก็จะ
มีรัฐบาลร่วมด้าเนินงาน (government participation) และบางองค์กรที่การด้าเนินงานจะอยู่ภายใต้
การควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

กลุ่มที่สอง ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน (planned economy) การจัดตั งองค์กร
ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรของรัฐ แต่ก็มีบางองค์กรที่มีลักษณะผสมกับองค์กรของผู้สร้างสรรค์ 

กลุ่มที่สาม ประเทศก้าลังพัฒนา จะพบได้ทั งองค์กรที่เป็นของรัฐและ  ส้าหรับในกรณีที่ประเทศ
ก้าลังพัฒนาดังกล่าวบางประเทศมีโครงสร้างพื นฐานด้านลิขสิทธิ์อยู่ในระดับขั นเริ่มแรก การจัดตั งเป็น
องค์กรรัฐจะเป็นการเหมาะสม เนื่องจากในบางประเทศมีจ้านวนผู้สร้างสรรค์ไม่มาก อีกทั งยังไม่มี
เงินทุนเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในตอนเริ่มแรกของการจัดตั งองค์กร ดังนั น การช่วยเหลือของรัฐจึงมี
ความจ้าเป็น 

เมื่อพิจารณารูปแบบองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการจัดตั งของประเทศอังกฤษและประเทศ
ญี่ปุ่น ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ก็พบว่า ทั งสองประเทศมี
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ซึ่งส่งผลให้เอกชนมีบทบาทมากในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั น 
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จึงอยู่ในรูปแบบองค์กรเอกชนเป็นส่วนใหญ่ เช่น องค์กร PRS for music 
องค์กร CLA องค์กร DACS ในประเทศอังกฤษ องค์กร JASRAC ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการจัดตั ง
และด้าเนินการโดยเอกชน แต่ในประเทศญี่ปุ่นมีการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในรูปแบบองค์กรรัฐ
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ด้วย เช่น องค์กร JRRC ถูกจัดตั งขึ นในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลก้ากับดูแลโดยส้านักงาน
วัฒนธรรมแห่งญี่ปุ่น เนื่องมาจากในหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงหรือมี
การควบคุมและวางกฎเกณฑ์ไว้ และเมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ พบว่าตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1988 ของประเทศอังกฤษ ไม่ได้มีการก้าหนดรูปแบบของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ว่าจะต้องจัดตั งขึ นในรูปแบบใด เช่นเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการจัดการ
ธุรกิจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงของประเทศญี่ปุ่น ก็ไม่ได้ก้าหนดรูปแบบหรือโครงสร้างของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไว้ เป็นการก้าหนดไว้แต่เพียงว่าจะต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลเท่านั น216 เมื่อไม่
มีกฎหมายก้าหนดถึงรูปแบบองค์กรไว้ องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จึงสามารถจัดตั งขึ นได้ทั งในรูปแบบ
องค์กรเอกชนและองค์กรรัฐ  

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการจัดตั งของประเทศอังกฤษ
และญี่ปุ่นข้างต้น องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบองค์กรเอกชน ซึ่งผู้เขียนเห็น
ว่า การที่องค์กรถูกจัดตั งในรูปแบบองค์กรเอกชน ก็เนื่องมาจากการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นการจัดเก็บ
ตามสิทธิโดยชอบของผู้ทรงสิทธิแต่ละรายอยู่แล้ว ท้าให้การด้าเนินการมีความคล่องตัว อีกทั งไม่มี
กฎหมายก้าหนดรูปแบบในการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ท้าให้การจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
มีความยืดหยุ่น โดยจะจัดตั งขึ นในรูปแบบใดก็ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ท้าให้กลายเป็นโครงสร้างที่
อาจจะแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับเอกชนที่เข้ามาดูแล อย่างไรก็ตาม องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่อยู่ใน
รูปแบบองค์กรรัฐ เนื่องจากรัฐอาจมีความจ้าเป็นที่จะต้องเข้ามาเป็นผู้ด้าเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และ
จัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งท้าให้องค์กรดูน่าเชื่อถือและมีระบบการด้าเนินงานที่เป็นขั นเป็นตอน  

ส้าหรับประเทศไทย เนื่องจากขาดกฎหมายรองรับในการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ท้าให้
ยังไม่มีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ อันแตกต่างจากของประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น ซึ่งองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์เป็นการจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมาย โดยองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงองค์กรที่จัดตั งและ
ด้าเนินการโดยเอกชนเพื่อด้าเนินการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์เท่านั นและไม่มีสถานะทางนิติบุคคลเป็น
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ดังนั น หากจะมีการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขึ น เมื่อพิจารณาสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ ผู้เขียนเห็นว่า รูปแบบขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้นั น ประเทศ
ไทยเป็นประเทศก้าลังพัฒนาที่มีระบบเศรษฐกิจแบบผสมซึ่งรัฐสามารถเข้าไปมีส่วนในการด้าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในหลาย ๆ ส่วน องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จึงควรจัดตั งเป็น
หน่วยงานรัฐ โดยอยู่ภายใต้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากการด้าเนินที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
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ลิขสิทธิ์ของประเทศไทยมักจะต้องผ่านทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั งจะท้าให้เกิดความน่าเชื่อถือ
และได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากกว่าที่จะจัดตั งโดยเอกชน ทั งนี  ประเทศไทยควรต้องมีการ
บัญญัติกฎหมายเพื่อรองรับการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เสียก่อน 
 

4.1.2 การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์ 
การบริหารการจัดเก็บ (Collective management) ถูกสร้างขึ นเพื่อเป็นตัวช่วยในการบริหาร

สิทธิให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยโครงสร้างของระบบดังกล่าว เจ้าของลิขสิทธิ์จะมอบอ้านาจในการ
บริหารจัดการสิทธิของตนให้กับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่จะดูแลการใช้งาน เจรจาตกลงกับผู้ใช้งาน 
ให้อนุญาตภายใต้เงื่อนไขการใช้งานและอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และจัดสรร
ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ 

ในระบบการบริหารการจัดเก็บจะท้าให้สมบูรณ์ได้นั น ต้องอาศัยกลไกการด้าเนินงานของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 
องค์กรจัดเก็บแบบดั งเดิม องค์กรจัดเก็บแบบ Right Clearance Center และองค์กรจัดเก็บแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยในแต่ละประเภทจะมีวิธีด้าเนินการและกลไกที่แตกต่างกันขึ นอยู่กับขอบเขตของการ
ด้าเนินการและสิทธิที่องค์กรบริหารจัดเก็บ 

ส้าหรับองค์กรจัดเก็บแบบดั งเดิม องค์กรจะด้าเนินการในนามของสมาชิกทุกขั นตอน ตั งแต่การ
เจรจาตกลงกับผู้ใช้ การให้อนุญาตใช้งาน การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ใช้งาน ซึ่งองค์กรจะเป็นผู้ก้าหนด
เงื่อนไขการใช้งานและอัตราค่าลิขสิทธิ์เอง โดยสมาชิกแต่ละรายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จะไม่มีส่วนร่วม
โดยตรงกับองค์กรในขั นตอนต่าง ๆ ดังกล่าว  

เมื่อพิจารณารูปแบบการด้าเนินการดังกล่าวกับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ ระบบ
การบริหารการจัดเก็บขององค์กรจัดเก็บแบบดั งเดิมมีความสอดคล้องกับรูปแบบการด้าเนินการของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม เช่น องค์กร PRS for music ในประเทศอังกฤษ องค์กร 
JASRAC ในประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ ในงานดนตรีกรรม โดยทั่วไปเป็นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิการ
น้าออกแสดงและสิทธิการท้าซ ้าเชิงกล เช่น การเปิดเพลงในร้านอาหาร การเปิดเพลงโดยสถานีวิทยุ 
การแสดงดนตรีสด ซึ่งมีลักษณะของการใช้หลายชิ นงาน องค์กรจะเป็นผู้เจรจาตกลงกับผู้ใช้งาน เช่น 
สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร โรงแรม รวมถึงโรงแรมในเครือ ออกใบอนุญาต
โดยใช้วิธีการอนุญาตแบบ Blanket Licensing ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ใช้งานทุกชิ นที่อยู่ในการควบคุม
ขององค์กร ภายใต้เงื่อนไขและอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมที่องค์กรก้าหนด โดยสัญญาอนุญาตใช้
สิทธิเป็นสัญญาระหว่างองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และผู้ใช้งานที่องค์กรเป็นผู้จัดท้าขึ น นอกจากนี  
องค์กรยังดูแลจัดการด้านเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิกและผู้ใช้งาน เช่น งานของสมาชิก 
โปรแกรมการใช้งานที่ผู้ใช้มอบให้ และจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกองค์กร ซึ่งองค์กรเป็น
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ผู้ด้าเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ทั งสิ น ทั งนี  เจ้าของลิขสิทธิ์จะเข้าท้าสัญญาโอนสิทธิ 
(transfer) กับองค์กร อันเป็นการมอบอ้านาจให้องค์กรมีสิทธิในการบริหารจัดการสิทธิตนภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด  

ส้าหรับองค์กรจัดเก็บแบบ Right Clearance Center องค์กรจะด้าเนินการในฐานะตัวแทน
ของสมาชิกในการเจรจาตกลงกับผู้ใช้งาน ให้อนุญาตใช้งานภายใต้เงื่อนไขและอัตราค่าธรรมเนียม
ตามที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทงาน ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์จะสามารถมีส่วนร่วมกับองค์กรในการ
ก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้งานได้ และจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ใช้งานให้แก่สมาชิกซึ่ง
เป็นสมาคมต่าง ๆ โดยสมาคมที่เป็นสมาชิกจะน้าไปจัดสรรให้แก่สมาชิกของแต่ละสมาคมเองต่อไป 

เมื่อพิจารณารูปแบบการด้าเนินดังกล่าวกับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ ระบบการ
บริหารการจัดเก็บขององค์กรจัดเก็บแบบ Right Clearance Center ถูกสร้างขึ นเพื่อน้ามาใช้กับการ
บริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิท้าซ ้าแบบ reprography หรือการท้าซ ้าภาพโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์จากการถูกท้าซ ้าด้วยวิธีการถ่ายเอกสารโดยสถาบันต่าง 
ๆ เช่น ห้องสมุด มหาวิทยาลัย โรงเรียน องค์การมหาชน อันเป็นการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงาน
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับงานสิ่งพิมพ์ (printed works) และงานศิลปกรรมที่เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 
(visual arts) โดยองค์กรจะเป็นตัวแทนในการให้อนุญาตท้าซ ้างานของสมาชิก ซึ่งจะประกอบไปด้วย
สมาคมผู้ทรงสิทธิในประเภทที่เกี่ยวข้อง  

รูปแบบการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บแบบ Right Clearance Center ส่วนใหญ่ เป็น
รูปแบบขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการท้าซ ้างานวรรณกรรม เช่น องค์กร CLA ในประเทศ
อังกฤษและองค์กร JRRC ในประเทศญี่ปุ่น ยกตัวอย่างเช่น องค์กร CLA ของประเทศอังกฤษ ถูก
จัดตั งขึ นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้อนุญาตท้าซ ้างานวรรณกรรมของสมาชิก โดยองค์กร CLA จะอยู่
ในฐานะตัวแทนของสมาชิกอันประกอบไปด้วยสมาคมผู้ทรงสิทธิในงานวรรณกรรมและงานทัศนศิลป์ 
เช่น สมาคม ALCS สมาคม PLS สมาคม DACS ซึ่งเป็นสมาคมนักเขียน สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัด
จ้าหน่ายหนังสือ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์ตามล้าดับ องค์กร CLA จะท้าหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิก
ในการเจรจาตกลงกับผู้ใช้งาน โดยองค์กรอาจเจรจาและตกลงอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาต 
(License Fees) กับสมาคมต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก ก่อนจะก้าหนดออกมาเป็นอัตราค่าลิขสิทธิ์ เมื่อ
องค์กร CLA ได้ให้อนุญาตใช้งานและจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ใช้งานแล้ว องค์กรจะท้าการโอนเงิน
ค่าลิขสิทธิ์ให้แก่สมาคมต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกองค์กร แล้วให้สมาคมเหล่านี จัดสรรเงินค่าลิขสิทธิ์ให้แก่
เจ้าของลิขสิทธิ์แต่ละรายที่เป็นสมาชิกของสมาคมนั นเองต่อไป ซึ่งองค์กร JRRC ในประเทศญี่ปุ่นก็มี
รูปแบบการด้าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร CLA 

ส้าหรับองค์กรจัดเก็บแบบเบ็ดเสร็จ เป็นประเภทของการร่วมมือกัน (coalition) ขององค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่จัดให้มีแหล่งข้อมูลซึ่งรวมไว้ที่ศูนย์กลาง ที่ซึ่งผู้ใช้งานสามารถได้รับการอนุญาตให้
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ใช้สิทธิได้อย่างสะดวกและรวดเร็วได้เบ็ดเสร็จในที่เดียว เพื่อตอบสนองกับรูปแบบการใช้งานซึ่งต้องใช้
งานหลากหลายประเภทในการผลิตชิ นงานขึ นและต้องการความหลากหลายของการอนุญาต อัน
เนื่องจากความเป็นที่นิยมของการผลิตสื่อผสม (multimedia) ที่เพิ่มมากขึ น โดยองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ประเภทนี ยังไม่ได้มีขึ นแพร่หลายมากนัก ส่วนใหญ่เกิดขึ นในประเทศแถบยุโรป เช่น 
ฝรั่งเศส เยอรมัน ไอร์แลนด์ ส้าหรับในประเทศอังกฤษและญี่ปุ่นยังไม่มีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ประเภทนี  

ผู้เขียนเห็นว่า องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทั งสามประเภทข้างต้น เป็นกลไกส้าคัญในการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่แตกต่างกันตาม
ความเหมาะสมกับประเภทแห่งสิทธิที่มีการบริหารการจัดเก็บ โดยองค์กรจัดเก็บแบบดั งเดิมซึ่งนิยมใช้
กับงานดนตรีกรรม องค์กรได้ด้าเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกขั นตอน มีลักษณะเป็นการ
บริหารสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นการบริหารสิทธิร่วมกันภายใต้ระบบ
การบริหารการจัดเก็บอย่างแท้จริง ในขณะที่องค์กรจัดเก็บแบบ Right Clearance Center และ
องค์กรจัดเก็บแบบเบ็ดเสร็จมีลักษณะเป็นตัวกลาง โดยองค์กรจัดเก็บแบบ Right Clearance ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการท้าซ ้างานวรรณกรรม จัดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ
การบริหารสิทธิหรือระบบตัวแทน (agency-type system) กล่าวคือ เป็นการบริหารสิทธิร่วมที่มี
องค์ประกอบของการบริหารการจัดเก็บเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การจัดเก็บ การโอนค่าลิขสิทธิ์217 และ
องค์กรจัดเก็บแบบเบ็ดเสร็จจะเป็นรูปแบบของการร่วมมือกันเพื่อที่จะให้การบังคับใช้สิทธิบางประการ
ด้วยกันลุล่วง เช่น การผลิตสื่อผสม 

ส้าหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีการด้าเนินการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานดนตรีกรรมโดย
บริษัทเอกชนที่ได้จัดตั งกันขึ นเอง ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวไม่ใช่การบริหารการจัด เก็บค่าลิขสิทธิ์
เหมือนกับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของต่างประเทศและยังไม่มีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ส้าหรับ
แนวทางการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ผู้เขียนเห็นว่า ต้องพิจารณาถึง
ประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะบริหารจัดเก็บก่อน โดยควรเริ่มจากการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงาน
ดนตรีกรรม เนื่องจากประเทศไทยเองมีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานดนตรีกรรมอยู่แล้ว 
จากนั นจึงพิจารณาในส่วนของประเภทองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เหมาะสม ซึ่งในงานดนตรีกรรม
โดยทั่วไปจะใช้องค์กรจัดเก็บแบบดั งเดิมซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับของประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น ซึ่ง
ประเทศไทยสามารถน้าแนวทางและหลักเกณฑ์ของต่างประเทศมาใช้เป็นต้นแบบได้ 

                                           
217  Mihály Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, 

p. 98. 
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ส้าหรับสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการบริหารการจัดเก็บ ในประเด็นปัญหาว่า เจ้าของลิขสิทธิ์
ถูกบังคับให้ต้องเข้าร่วมการบริหารการจัดเก็บโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือไม่นั น ตามที่ได้ศึกษา
ระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ ในโครงสร้างระบบการบริหารการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์จะมอบอ้านาจการบริหารสิทธิของตนให้แก่องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดย
เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรจะเข้าท้าข้อตกลงส้าหรับสมาชิกเพื่อให้
องค์กรมีสิทธิที่จะบริหารจัดการในงานอันมีลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ กฎหมายได้บัญญัติ
ให้สิทธิบางประการต้องมีการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งหาก
พิจารณาจากมุมมองของเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงเสรีภาพในการเลือกระหว่างการบริหารสิทธิด้วยตนเองและ
การบริหารสิทธิด้วยวิธีการบริหารการจัดเก็บ พอจะแบ่งออกได้ ดังนี 218  

1. เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถเลือกได้โดยเสรี โดยอย่างน้อยที่สุดต้องไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย
ที่ต้องเลือกวิธีการบริหารการจัดเก็บ หรือแม้ว่าอาจมีในทางปฏิบัติซึ่งไม่มีทางเลือกอื่น 

2. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารสิทธิได้ก้าหนดถึงเงื่อนไขของการบริหารการจัดเก็บไว้ เช่น 
กรณี home taping 

3. กฎหมายก้าหนดให้สิทธิต้องถูกบริหารจัดการด้วยวิธีการจัดเก็บผ่านองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์
ผู้เขียนเห็นว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้

ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และมีบทบัญญัติที่เป็นการรองรับการ
ด้าเนินการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทางเลือกใน
การบริหารสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงานอันมีลิขสิทธิ์บางประเภทเป็นงานที่มี
ประโยชน์ต่อสาธารณชน กฎหมายจึงได้ก้าหนดเป็นการอนุญาตเชิงบังคับซึ่งบุคคลใด ๆ สามารถใช้
งานของผู้อื่นได้ไม่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์จะยินยอมหรือไม่และผู้ใช้จะต้องเสียค่าตอบแทนจากการใช้งาน
นั น เช่น ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1988 ของประเทศอังกฤษ ก้าหนดให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
การท้าซ ้าแบบ reprographic ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าชดเชยโดยปริยายและเป็นการอนุญาตโดยองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์219 หรือในกรณีตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1988 ของประเทศอังกฤษ กฎหมายได้
บังคับให้สิทธิบางประการต้องมีการบริหารการจัดเก็บผ่านองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เท่านั น เช่น การ
บริหารการจัดเก็บในสิทธิที่เกี่ยวข้องกับ Cable re-transmission220 แม้ว่าการอนุญาตเชิงบังคับบาง
กรณี กฎหมายไม่ได้ก้าหนดให้ต้องบริหารจัดเก็บโดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว 

                                           
218 WIPO, op. cit., p. 61 
219 Section 136 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 
220 Section 144A of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 



 118 

เมื่อมีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จัดตั งขึ นในประเทศนั น ท้าให้เจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องบริหารสิทธิโดย
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

ส้าหรับการให้อนุญาตขององค์กรนั น จากการศึกษารูปแบบของการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะจัดท้าในรูปของสัญญาอนุญาตให้
ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) โดยสัญญาจะระบุขอบเขตของการอนุญาต งานที่ได้รับอนุญาต 
บุคคลที่ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ของการน้างานไปใช้ประโยชน์ภายใต้ข้อก้าหนดและเงื่อนไข 
ค่าตอบแทนที่ผู้ใช้ต้องจ่าย รวมถึงวิธีการรายงานการน้างานไปใช้ การจัดท้าในรูปของสัญญาอนุญาตก็
เพื่อให้มีผลผูกพันบังคับตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ตัวอย่างเช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิขององค์กร 
JASRAC มีการก้าหนดเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนไว้ ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการพิจารณา
ตามอัตราส่วนและองค์ประกอบต่าง ๆ ในการใช้งานดนตรีกรรมอย่างละเอียดตาม Schedule ที่
ก้าหนดไว้อย่างชัดแจ้ง และผู้ใช้มีหน้าที่จะต้องน้าเงินมาช้าระให้กับสมาคมเอง เว้นแต่จะมีข้อตกลง
อย่างอื่น นอกจากนั นผู้ใช้มีหน้าที่จะต้องน้าข้อมูลเกี่ยวกับรายการใช้งานดนตรีกรรมมามอบให้แก่
องค์กร JASRAC ภายในเวลาที่ก้าหนดไว้ 

ในการให้อนุญาตใช้สิทธิขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะมีวิธีการอนุญาตอยู่ 2 รูปแบบหลัก 
ได้แก่ การอนุญาตแบบ Blanket Licensing และการอนุญาตแบบ Transactional Licensing ดังที่
ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 2.3.4 

ผู้เขียนเห็นว่า การให้อนุญาตขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ องค์กรจะต้องปฏิบัติต่อผู้ใช้งานด้วย
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยสัญญาอนุญาตใช้สิทธิที่องค์กรจัดท้าขึ นนั น จะต้องมี
รายละเอียดที่ชัดเจน และในส่วนของรูปแบบการอนุญาตขององค์กร หากจะน้ามาใช้ควรต้องค้านึงถึง
ประเภทของงานและลักษณะของการใช้งาน โดยส่วนใหญ่องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม
จะใช้วิธีการอนุญาตแบบ Blanket Licensing ซึ่งประเทศไทยสามารถน้ารูปแบบขององค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศมาใชเ้ป็นแบบอย่างได้ 

ส้าหรับการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์นั น ภายหลังจากที่องค์กรจัดเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์จากผู้ใช้งานแล้ว ก็
จะมีหน้าที่ในการจัดสรรเงินค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งในการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ 
องค์กรจะต้องจัดเก็บข้อมูลตามวิธีการต่าง ๆ เพื่อน้ามาคิดค้านวณเงินค่าตอบแทน ซึ่งตามหลักการ
พื นฐานการบริหารการจัดเก็บนั น ค่าลิขสิทธิ์จะต้องถูกจัดสรรให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามที่มีการใช้งาน
จริง อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลในทางปฏิบัติและการบริหารจัดการจึงไม่อาจเป็นไปได้ องค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์จึงมักจัดเก็บและจัดสรรค่าลิขสิทธิ์บนพื นฐานของการเก็บข้อมูลทางสถิติจากผู้ใช้ย่อยใน
ช่วงเวลาที่ก้าหนด โดยระบบหลักในการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ แบ่งออกได้ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ Title-
Specific distribution และระบบ Non-Title Specific distribution ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 
2.3.6 



 119 

ผู้เขียนเห็นว่า ระบบการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นทางเลือกที่องค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์จะน้ามาใช้ตามความเหมาะสมกับประเภทของงานและการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งในแต่ละระบบต้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ โดยแต่ละวิธีการ
ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ดังนั น การจะพิจารณาว่าจะใช้ระบบการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ใด
และวิธีการจัดเก็บใดนั น จึงต้องค้านึงถึงสภาพของการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์และความเหมาะสมของการ
ด้าเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

นอกจากนี  ก่อนที่องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะท้าการจัดสรรเงินค่าลิขสิทธิ์จะต้องมีการหัก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจากเงินค่าลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บมาได้ ซึ่งต้นทุนทางการบริหารนี จะอยู่ที่ประมาณ
อัตรา 20-30 เปอร์เซ็นต์ ของจ้านวนเงินค่าลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บได้ โดยค้านึงถึงความสมเหตุสมผลและ
ความจ้าเป็นส้าหรับการบริหารการจัดการสิทธ ิ

 

4.2 วิเคราะห์รูปแบบกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์

ถึงแม้ว่าระบบการบริหารการจัดเก็บจะเป็นการให้ประโยชน์อย่างที่เป็นพื นฐานแก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ แต่ระบบดังกล่าวก็ยังให้คุณประโยชน์แก่ผู้ใช้งานที่จะเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการที่ง่าย
จากแหล่งเดียว โดยมีองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นตัวเชื่อมระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช้งาน ซึ่งท้า
ให้ทั งการเข้าถึงงานและการจ่ายค่าตอบแทนสะดวกขึ น หากองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ด้าเนินการด้วย
ความเป็นธรรมก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์บางองค์กรอาจใช้
อ้านาจในทางที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั น 
จึงจ้าเป็นที่ต้องมีการควบคุมก้ากับดูแลการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ในต่างประเทศมี
มาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ซึ่งมีความแตกต่างกันไป 

จากการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ สามารถ
แบ่งรูปแบบของกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่หนึ่ง 
การใช้กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์บังคับกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และ
การใช้กฎหมายเฉพาะบังคับกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ดังนี  

รูปแบบที่หนึ่ง การใช้กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์บังคับกับการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เนื่องจากไม่มีกฎหมายที่จะน้ามาใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นการเฉพาะ 
การด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จึงตกอยู่ภายใต้กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การจัดเก็บ ได้แก่ กฎหมายบริษัท กฎหมายป้องกันการผูกขาด กฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึ่งท้าให้
การด้าเนินงานขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ต้องอยู่ภายใต้คณะกรรมการตามกฎหมายเหล่านี ด้วย เช่น 
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คณะกรรมการป้องกันการผูกขาด ซึ่งก้ากับดูแลการประกอบธุรกิจของเอกชนไม่ให้เกิดการผูกขาดขึ น 
โดยมีกฎหมายลิขสิทธิ์จะเป็นกฎหมายที่ก้ากับลักษณะและรองรับการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
เช่น ในประเทศอังกฤษ  

องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศอังกฤษจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เนื่องจากประเทศอังกฤษไม่มีกฎหมายที่บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เป็นการ
เฉพาะ โดยการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นั น ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1988 ได้บัญญัตินิยามที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ อันได้แก่ องค์กรที่ให้อนุญาต ( licensing body) 
แนวทางในการอนุญาต (licensing schemes) การอนุญาตใช้สิทธิ (copyright licenses) และ
ก้าหนดให้มีคณะกรรมการชี ขาดลิขสิทธิ์ (Copyright Tribunal) เพื่อก้ากับดูแลแนวทางในการ
อนุญาตของสมาคมที่ให้อนุญาตเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และระงับข้อพิพาทจากการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งการบัญญัตินิยามดังกล่าวถือได้ว่าได้เป็นการรองรับการจัดตั งองค์กรและสร้างสถานะนิติ
บุคคลทางกฎหมายขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ผู้เขียนเห็นว่า การที่ประเทศอังกฤษใช้กฎหมายใน
รูปแบบนี  ก็เป็นเพราะว่าตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้อ้านาจในการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดย
เจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นเอกชนได้อาศัยบทบัญญัติในส่วนของการอนุญาตใช้สิทธิมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์
กับตนเอง องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จึงเป็นการจัดตั งขึ นโดยเอกชนทั งสิ น เมื่อองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
อยู่ในรูปแบบนิติบุคคลประเภทบริษัทจ้ากัด ดังนั น การบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิทธิ การ
จัดตั งนิติบุคคล จึงเป็นไปตามกฎหมายบริษัทโดยจะยึดโยงกับกฎหมายลิขสิทธิ์ในแง่ของงานอันมี
ลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท้าให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ 

รูปแบบที่สอง การใช้กฎหมายเฉพาะบังคับกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เป็นการบัญญัติกฎหมาย
เพื่อใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นการเฉพาะ โดยบัญญัติเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งแยกจาก
กฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งโดยตัวของกฎหมายจะเป็นการรองรับการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และ
ก้าหนดเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เอาไว้อย่างชัดเจน เช่น ในประเทศ
ญี่ปุ่น  

องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่นอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการจัดการธุรกิจ
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์โดยตรง ตามกฎหมายฉบับนี ได้บัญญัติได้บัญญัตินิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ก้าหนดเกี่ยวกับสถานะองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และวางระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารการจัดเก็บขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เช่น การจดทะเบียนเป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์221 

                                           
221 Article 3 of the Law on Management Business of Copyright and Neighboring 

Rights 
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การก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์222 การจัดสรรค่าลิขสิทธิ์223 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท224 การก้าหนดให้รัฐมี
หน้าที่ก้ากับดูแลการด้าเนินการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์225 บทก้าหนดโทษ226 ผู้เขียนเห็นว่า การ
ที่ประเทศญี่ปุ่นใช้รูปแบบของกฎหมายเฉพาะ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นต้องการให้มีกฎหมายส้าหรับ
จัดการการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยบัญญัติกฎหมายเฉพาะแยกจาก
กฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งมุ่งให้ความคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นส้าคัญ อันเป็นการสร้างความชัดเจนให้แก่
เจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะไม่ถูกละเมิดและผู้ใช้งานก็สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ข้างต้น กฎหมายที่ใช้
บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทั งสองรูปแบบเป็นกฎหมายที่ให้การรองรับการจัดตั งองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์และท้าให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มีสถานะทางนิติบัญญัติทางกฎหมาย เมื่อพิจารณาถึง
กฎเกณฑ์ที่จะน้ามาใช้ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ผู้เขียนเห็นว่า การใช้กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ตามรูปแบบที่หนึ่ง เป็นการอาศัยบทบัญญัติตามกฎหมายทั่วไปแต่ละฉบับมาบังคับ
ใช้กับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นลักษณะของการควบคุมองค์กรธุรกิจ เช่น การจัดตั งนิติบุคคล
ตามกฎหมายบริษัท การด้าเนินธุรกิจของเอกชนตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าเท่านั น โดยจะไม่มี
การควบคุมการด้าเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างกับการใช้กฎหมายเฉพาะตาม
รูปแบบที่สอง เนื่องจากกฎหมายเป็นการบัญญัติขึ นเพื่อที่จะใช้บังคับกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยตรง
อยู่แล้ว จึงมีเนื อหาที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บอย่างชัดเจน ซึ่งมีลักษณะในการ
ก้ากับการด้าเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เช่น การก้าหนดเกี่ยวกับสถานะ
ทางกฎหมายขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ การวางกฎเกณฑ์ในการจัดเก็บและจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ การ
ก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าลิขสิทธิ์ รวมถึงการก้าหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อันเป็นการจัดระเบียบองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และสร้างกรอบในการด้าเนินงานขององค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

                                           
222 Article 13(i) of the Law on Management Business of Copyright and 

Neighboring Rights 
223 Article 11(1)(iii) of the Law on Management Business of Copyright and 

Neighboring Rights 
224 Article 24 of the Law on Management Business of Copyright and 

Neighboring Rights 
225 Article 19, Article 20 of the Law on Management Business of Copyright and 

Neighboring Rights 
226 Article 30 of the Law on Management Business of Copyright and 

Neighboring Rights 
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ในส่วนของประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายที่จะใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นการเฉพาะ
เหมือนกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และเนื่องจากการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นลักษณะของการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์หรือการเป็นตัวแทนในการบริหารสิทธิโดยการ
อนุญาตให้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับลิขสิทธิ์และงานอันมีลิขสิทธิ์ ก็คือ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก็พบว่า ไม่ได้
มีการบัญญัติในเรื่องของการบริหารสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ บท
นิยามที่เกี่ยวข้อง หรือการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และในส่วนของคณะกรรมการที่จะเข้ามา
ดูแลอันเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์ ก็มีเพียงคณะกรรมการลิขสิทธิ์ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม
สนับสนุนสมาคมที่ด้าเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์227 โดยคณะกรรมการลิขสิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้เป็น
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการสิทธิ หรือการควบคุมดูแลการบริหารจัดการของ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ อันเป็นข้อแตกต่างกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นที่มีการบัญญัติในประเด็น
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องไว้อย่างครอบคลุม อีกทั งไม่อาจยึดโยงประเด็นดังกล่าวกับกฎหมายลิขสิทธิ์

                                           
227 มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการคณะ

หนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการลิขสิทธิ์” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั งอีกไม่เกินสิบสองคน ในจ้านวนนี จะต้องแต่งตั งจาก
ผู้แทนของสมาคมเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และ ผู้แทนของสมาคมผู้ใช้งานลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิของนักแสดงเป็นจ้านวนไม่น้อยกว่าหกคนเป็นกรรมการ 
 มาตรา 60 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  บัญญัติว่า คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ดังนี  

(1) ให้ค้าแนะน้าหรือค้าปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี  
(2) วินิจฉัยอุทธรณ์ค้าสั่งของอธิบดีตามมาตรา 45 และมาตรา 46 
(3) ส่งเสริมหรือสนับสนุนสมาคม หรือองค์กรของผู้สร้างสรรค์หรือนักแสดงเกี่ยวกับการ

ด้าเนินการ เพื่อจัดเก็บค่าตอบแทนจากบุคคลอื่นที่ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง และการ
คุ้มครองหรือปกป้องสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดตามพระราชบัญญัตินี  

(4) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีมอบหมายให้คณะกรรมการมีอ้านาจแต่งตั ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
และให้น้ามาตรา 59 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ มีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือ
เรียกบุคลใดมาให้ถ้อยค้าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความ
จ้าเป็น 
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เหมือนกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ เนื่องจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ .ศ. 2537 ไม่มี
บทบัญญัติใดที่จะมารองรับการบริหารสิทธิหรือการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ที่
ผ่านมาได้มีความพยายามในการผลักดันให้เกิดกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ทั งใน
รูปแบบของการบัญญัติเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายลิขสิทธิ์และการบัญญัติกฎหมายเฉพาะอีกฉบับแยก
จากกฎหมายลิขสิทธิ์แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นอันตกไป 

ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์เหมือนของประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น ท้าให้สถานะขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศ
ไทยกลายเป็นเรื่องของเอกชนที่เข้ามาดูแลและด้าเนินการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นลักษณะของการ
เข้ามาตั งเงื่อนไขกันเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการ รูปแบบ ประเภทของงาน รวมไปถึงการ
จัดตั งองค์กรและการด้าเนินการ เพื่อจะให้มีสถานะนิติบุคคลตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม องค์กร
ดังกล่าวเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ใช่นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การก้ากับ
ดูแลของรัฐบาลอันแตกต่างจากของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหากประเทศไทยมีการจัดการในรูปแบบภาครัฐ
เหมือนของประเทศญี่ปุ่น ก็จะท้าให้การบริหารการจัดเก็บเป็นไปอย่างมีระบบ เช่น ด้านราคาจะท้าให้
ไม่เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เรื่องของรูปแบบจะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยที่ไม่จ้าเป็นต้องมี
ลักษณะของการใช้ดุลยพินิจ ดังนั น เมื่อพิจารณารูปแบบของกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ที่เหมาะสม การใช้กฎหมายเฉพาะเช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นจะเป็นการวาง
ระเบียบกฎเกณฑ์ในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของประเทศไทย 
 
 
 



บทที่ 5  
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ โดยวัตถุประสงค์ของสิทธิแต่
เพียงผู้เดียวไม่เพียงแต่จะให้สิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะกีดกันมิให้บุคคลอื่นน้างานของตนไปแสวงหา
ประโยชน์แล้ว แต่ยังสามารถให้อนุญาตบุคคลอื่นน้างานไปใช้ในทางที่สัมพันธ์กับความตั งใจและ
ผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของสิทธิ หากบุคคลอื่นมีความประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวก็จะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนและจะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือค่าลิขสิทธิ์จากการน้างานไป
แสวงหาประโยชน์ อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ต้องการใช้งานจ้านวนมากที่น้างานไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะไม่ต้องการที่จะเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ และจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท้า
ให้เกิดรูปแบบของการใช้งานที่ง่ายดายและรวดเร็ว อีกทั งปริมาณความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ น
เรื่อย ๆ ท้าให้เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่สามารถที่จะให้อนุญาตหรือควบคุมการน้างานไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย
ตนเองอย่างทั่วถึง 

จากสภาพดังกล่าว ระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จึงถูกสร้างขึ นเพื่อช่วยเหลือเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ ซึ่งไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะบริหารจัดการสิทธิได้เองอย่างมีประสิทธิภาพหรือมีข้อ
เสียเปรียบในเชิงเศรษฐกิจ ทั งนี การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ต้องอาศัยการด้าเนินการขององค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ จึงได้มีการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขึ นเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารสิทธิของ
เจ้าของลิขสิทธิ์ โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่มีการด้าเนินการอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 
องค์กรจัดเก็บแบบดั งเดิม องค์กรจัดเก็บแบบ Right Clearance Center และองค์กรจัดเก็บแบบ
เบ็ดเสร็จ ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีวิธีด้าเนินการและกลไกที่แตกต่างกันขึ นอยู่กับขอบเขตการ
ด้าเนินการและสิทธิในการบริหารจัดการขององค์กร อย่างไรก็ตาม องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทั งสาม
ประเภทจะมีหน้าที่หลักเหมือนกัน ได้แก่ การเจรจาตกลงกับผู้ใช้งาน การให้อนุญาตใช้งานอันมี
ลิขสิทธิ์ การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และการจัดสรรเงินค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนการตรวจ
ติดตามการใช้งานอันมีลิขสิทธิ ์
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จากการศึกษาระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ โดยทั่วไปแล้วองค์กรจะ
เจรจาตกลงกับสมาชิกเกี่ยวกับอัตราค่าลิขสิทธิ์และเงื่อนไขของงานที่จะถูกน้าไปใช้ ออกใบอนุญาต 
และจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ส้าหรับองค์กรจัดเก็บแบบดั งเดิม ซึ่งเป็นรูปแบบปรกติดั งเดิมขององค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ องค์กรจะท้าหน้าที่ในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์เองทุกขั นตอน จึงมีลักษณะเป็นการบริหาร
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการบริหารสิทธิร่วมกันภายใต้ระบบการ
บริหารการจัดเก็บอย่างแท้จริง มีความสอดคล้องกับระบบการด้าเนินขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ใน
งานดนตรีกรรม เช่น องค์กร PRS for music ในประเทศอังกฤษ องค์กร JASRAC ในประเทศญี่ปุ่น 
ส่วนองค์กรจัดเก็บแบบ Right Clearance Center และองค์กรจัดเก็บแบบเบ็ดเสร็จ โดยปกติองค์กร
จะด้าเนินงานในฐานะตัวกลางซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถก้าหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้
งานได้ ส้าหรับองค์กรจัดเก็บแบบ Right Clearance Center ถูกสร้างขึ นเพื่อการบริหารการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ในสิทธิท้าซ ้าแบบ reprography หรือการท้าซ ้าภาพโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการท้าซ ้าในงานวรรณกรรมที่เกี่ยวกับงานสิ่งพิมพ์และงานศิลปกรรมที่
เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ โดยระบบการบริหารการจัดเก็บขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ประเภทนี  องค์กร
จะอยู่ในฐานะตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ด้าเนินการให้อนุญาตใช้งานตามเงื่อนไขการใช้งานและอัตรา
ค่าลิขสิทธิ์ที่แตกต่างกันของเจ้าของลิขสิทธิ์ในแต่ละประเภทงาน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหาร
สิทธิร่วมที่มีองค์ประกอบของการบริหารการจัดเก็บเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การจัดเก็บ การโอน
ค่าลิขสิทธิ์ หรือระบบตัวแทน (agency-type system) เช่น องค์กร CLA ในประเทศอังกฤษและ
องค์กร JRRC ในประเทศญี่ปุ่น และส้าหรับองค์กรจัดเก็บแบบเบ็ดเสร็จเป็นรูปแบบที่เกิดขึ นอัน
เนื่องมาจากความต้องการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์หลายประเภทเพื่อผลิตสื่อผสม จึงเกิดการบริหารสิทธิใน
รูปแบบของการ่วมมือ (coalitions) เพื่อที่จะให้การบังคับใช้สิทธิบางประการด้วยกันลุล่วง ซึ่งองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ประเภทนี จะพบในแถบประเทศยุโรป 

ในการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จะต้องค้านึงถึงสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
สังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อาจ
จัดตั งขึ นได้ทั งในรูปแบบองค์กรเอกชนและองค์กรรัฐ ซึ่งจากการศึกษาองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ใน
ประเทศอังกฤษและประเทศญี่ปุ่น พบว่า องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบองค์กร
เอกชน เช่น องค์กร PRS for music องค์กร CLA องค์กร DACS ในประเทศอังกฤษ องค์กร JASRAC 
ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการจัดตั งและด้าเนินการโดยเอกชน เนื่องจากทั งสองประเทศมีระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ซึ่งส่งผลให้เอกชนมีบทบาทมากในการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของทั งสองประเทศ ไม่ได้มีการก้าหนด
รูปแบบขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ว่าจะต้องจัดตั งขึ นในรูปแบบใด แต่ในประเทศญี่ปุ่นมีการจัดตั ง
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในรูปแบบองค์กรรัฐด้วย เช่น องค์กร JRRC ถูกจัดตั งขึ นในฐานะเป็น
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หน่วยงานของรัฐบาลก้ากับดูแลโดยส้านักงานวัฒนธรรมแห่งญี่ปุ่น เนื่องมาจากในหลายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ รัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงหรือมีการควบคุมและวางกฎเกณฑ์ไว้  

เมื่อได้ศึกษากฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ พบว่า ประเทศอังกฤษและญี่ปุ่นมีการน้ากฎหมายมาบังคับใช้ในการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ เพื่อควบคุม ก้ากับดูแลการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และกฎหมายยังเป็นตัว
รองรับการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ ์

ส้าหรับประเทศอังกฤษ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ให้อ้านาจในการจัดตั งองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ โดยเจ้าของลิขสิทธิ์อาศัยบทบัญญัติในส่วนของการอนุญาตใช้สิทธิมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ 
และกฎหมายได้บัญญัติบทนิยามขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เอาไว้ซึ่งเป็นการรองรับและเป็นการ
สร้างสถานะทางนิติบุคคลขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และได้น้ากฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการบริหาร
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ได้แก่ กฎหมายบริษัท กฎหมายป้องกันการผูกขาด กฎหมายแข่งขันทางการค้า 
มาใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งท้าให้การด้าเนินการขององค์กรจัด เก็บค่าลิขสิทธิ์อยู่ภายใต้
คณะกรรมการตามกฎหมายเหล่านั น 

ส้าหรับประเทศญี่ปุ่น มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยการบริหารการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ กฎหมายฉบับ
นี ได้บัญญัติได้บัญญัตินิยามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ก้าหนดเกี่ยวกับสถานะ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์  
อันเป็นการรองรับให้มีการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อย่างชัดเจนโดยตัวของกฎหมายเอง และ
ก้าหนดให้องค์กรต้องได้รับการจดทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงจะมีสถานะเป็นองค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 

ส้าหรับประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เหมือนของประเทศ
อังกฤษและญี่ปุ่น ท้าให้องค์กรที่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานดนตรีกรรมในปัจจุบันเป็นการ
จัดตั งโดยไม่มีกฎหมายรองรับและไม่มีสถานะเป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เป็นเพียง
ลักษณะของการเข้าท้าสัญญากันระหว่างเอกชนในการจัดการเรื่องสิทธิและเป็นการแบ่งผลประโยชน์
กันเองระหว่างเอกชนเท่านั น โดยประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะมาใช้บังคับกับการ
จัดเก็บค่าลิสิทธิ์เหมือนกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พบว่า ไม่
มีการบัญญัตินิยามขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไว้ จึงไม่อาจยึดโยงเพื่อเป็นการรองรับการจัดตั ง
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือสร้างสถานะทางกฎหมายขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เหมือนกฎหมาย
ของประเทศอังกฤษได้  

หากประเทศไทยจะมีการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขึ น ควรต้องมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อ
รองรับการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เสียก่อน เพื่อให้การจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นไป
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ภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ ในส่วนของรูปแบบ
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการจัดตั ง ต้องมีการพิจารณารูปแบบองค์กรให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
ทางสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และให้การด้าเนินการบริหารการจัดการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มีกฎหมาย
ควบคุมและก้ากับดูแล เพื่อให้การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนและเป็นธรรม 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

1. เมื่อประเทศไทยยังไม่มีการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ผู้ เขียนจึงมี
ข้อเสนอแนะให้มีการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ขึ น เริ่มจากการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานดนตรี
กรรมเนื่องจากมีการด้าเนินการในลักษณะนี อยู่ก่อนแล้ว โดยอาศัยแบบอย่างองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ของต่างประเทศ ซึ่งรูปแบบขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการจัดตั งที่เหมาะสมส้าหรับประเทศไทย 
ควรให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์หรือจัดตั งขึ นในฐานะหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้กรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการให้
ความคุ้มครองทางด้านลิขสิทธิ์ จะท้าให้มีความเป็นไปได้ในการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์มากที่สุด 
อีกทั งเป็นการรับรองถึงการด้าเนินการที่ไม่แสวงก้าไร เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนในการ
จ่ายค่าลิขสิทธิ์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญาควรให้การสนับสนุนให้ความรู้ทางด้านการบริหารการ
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์  

2. เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่มีบทบัญญัติที่
เป็นการรองรับการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และไม่มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะมาบังคับใช้ใน
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ จึงไม่มีกฎหมายที่ให้อ้านาจในการจัดตั งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และใช้บังคับ
เพื่อควบคุมหรือก้ากับดูแลการด้าเนินการขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้มี
การจัดท้าร่างกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยรูปแบบกฎหมายที่เหมาะกับประเทศ
ไทย ควรเป็นการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเพื่อใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เป็นกฎหมายอีกฉบับ
หนึ่งแยกออกจากกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งจะมีความคล่องตัวกว่าการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ. 2537 เพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เนื่องจากรูปแบบของกฎหมายเฉพาะจะ
สามารถบัญญัติเนื อหาที่มีรายละเอียด เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้โดยตรง อันจะเป็นการวาง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และก้าหนดถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นไปอย่าง
ระเบียบแบบแผนและเป็นธรรม 

โดยการตราร่างพระราชบัญญัติควรมีการบัญญัติในโครงสร้างส้าคัญ ดังนี  
1) ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
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(1) ก้าหนดวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี  เกี่ยวกับการมีระบบจดทะเบียนองค์กร
จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในการด้าเนินการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และมีมาตรการเพื่อรับรองถึงการ
ด้าเนินการที่เป็นธรรมอันเป็นการคุ้มครองผู้ซึ่งเข้าท้าสัญญา และเป็นการอ้านวยความสะดวกในการ
แสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ 

(2) ก้าหนดบทนิยามของ “องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์” ถึงบทบาทขององค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ในการเป็นกลไกส้าคัญที่เหมาะสมส้าหรับการบริหารสิทธิในงานลิขสิทธิ์ การเป็นตัวกลาง
ระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ใช้งานที่จะอ้านวยความสะดวกทั งการเข้าถึงงานและค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ 
รวมถึงการก้าหนดนิยามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เช่น ใบอนุญาต 
ผู้ใช้งาน ค่าลิขสิทธิ์ สมาชิก สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) ส่วนที่ 2 การจดทะเบียน 
ก้าหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพื่อด้าเนินการบริหารการจัดเก็บ

ค่าลิขสิทธิ์ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน คุณสมบัติขององค์กรที่จะขอรับใบอนุญาต
เป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ การสมัครเข้ารับการจดทะเบียน การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน การ
รายงานกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นหลังจากที่ได้สมัครเข้ารับการจดทะเบียน การถอนทะเบียน
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

3) ส่วนที่ 3 หน้าที่ขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
ก้าหนดกรอบที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่พื นฐานในการจัดเตรียมกลไกส้าหรับการอนุญาตให้ใช้งานอันมี

ลิขสิทธิ์และการจ่ายค่าตอบแทนจากการใช้งานนั น ผ่านระบบการจัดเก็บและการจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ที่
ได้ประสิทธิภาพขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ อันประกอบไปด้วยสาระส้าคัญ ดังนี  

(1) ข้อก้าหนดแห่งสัญญา ก้าหนดให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จัดท้าสัญญาระหว่าง
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสัญญามอบหมายให้ด้าเนินการ โดยมีเนื อหาแห่ง
สัญญา เช่น เงื่อนไขแห่งสัญญา การจัดสรรค่าลิขสิทธิ์ ค่าตอบแทนการด้าเนินการขององค์กร และให้
ท้ารายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบรวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื อหาแห่งสัญญา 

(2) หลักเกณฑ์ค่าลิขสิทธิ์ ก้าหนดให้องค์กรจะต้องระบุเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ค่าลิขสิทธิ์ 
โดยแบ่งออกตามการใช้ประโยชน์ในงานแต่ละประเภท ซึ่งเกณฑ์ที่ก้าหนดขึ นต้องมีความชัดเจน อยู่
บนพื นฐานของความเป็นจริง และสมเหตุสมผล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าว จะต้องมี
การรับฟังความเห็นจากกลุ่มผู้ใช้งาน และประกาศให้สาธารณชนทราบด้วย 

(3) การประกาศให้สาธารณชนทราบ ก้าหนดให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ต้องมีการ
ประกาศเกี่ยวกับสัญญามอบหมายให้ด้าเนินการและหลักเกณฑ์ค่าลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 
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(4) ข้อจ้ากัดกรณีการปฏิเสธการให้อนุญาตแสวงหาประโยชน์ ก้าหนดให้องค์กรจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ห้ามปฏิเสธการให้อนุญาตแสวงหาประโยชน์จากงาน โดยปราศจากเหตุผลที่สมควร 

4) ส่วนที่ 4 การก้ากับดูแลองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
ก้าหนดให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ต้องจัดท้ารายงานที่เกี่ยวกับการด้าเนินการบริหารการ

จัดเก็บหรือสถานการณ์ทางการเงิน หรือก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้าไปตรวจสอบ
สถานการณ์ทางการเงินหรือสมุดบัญชี รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

5) ส่วนที่ 5 คณะกรรมการก้ากับดูแล 
ก้าหนดให้มีคณะกรรมการก้ากับดูแลองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ อ้านาจหน้าที่และโครงสร้างของ

คณะกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ วาระการด้ารงต้าแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิ การพ้นจาก
ต้าแหน่ง ข้อจ้ากัดในการเข้าเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการก้ากับดูแลควรประกอบไปด้วย
ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในจ้านวนคณะกรรมการ
จะต้องแต่งตั งจากภาคเอกชนที่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ผู้แทนขององค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ 

6) ส่วนที่ 6 บทก้าหนดโทษ 
ก้าหนดค่าปรับในกรณีต่าง ๆ เมื่อองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ไม่ด้าเนินการตามที่กฎหมายฉบับนี 

ได้ก้าหนดไว้ เพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ นจากการบริหารการจัดเก็บที่มิชอบ 
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