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บทคัดย่อ
ธุ รกิจแฟรนไชส์ เป็ นธุ รกิจสาขาหนึ่ ง
ที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยปั จจุบนั ธุ รกิจแฟรนไชส์เป็ นที่นิยมและมี
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้ธุรกิจแฟรน
ไชส์ เข้า มามี บ ทบาทในการด ารงชี วิ ต ของ
ประชาชน แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามจะเห็ น ได้ ว่ า
ธุ รกิจแฟรนไชส์ ในปั จจุบนั มักจะดาเนินธุ รกิจ
ไปได้เพี ยงระยะเวลาหนึ่ งเท่ านั้น ท าให้การ
ประกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์ ต้ อ งการการ
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ มี ม าตรฐานทาง
ธุ รกิ จเช่ น เดี ยวกั บ ธุ รกิ จแฟ รน ไชส์ ใน
ต่างประเทศ
วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นมา แนวคิ ด ทฤษฎี ที่
เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ ในประเทศไทยและต่ างประเทศ
โดยศึ ก ษามาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ยวกับ
การส่ ง เสริ ม การประกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์
และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุ ม
ดู แลธุ รกิ จแฟรนไชส์ ข องประเทศมาเลเซี ย
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และอิ น โดนี เซี ย เนื่ องจากการประกอบ
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ นประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน ได้มีการเปิ ดเสรี การค้าการประกอบ
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ข้ ึน จึงทาการศึ กษาเพื่อเป็ น
แนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หาและเป็ นแนว
ทางการส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ แฟรน
ไชส์ในประเทศไทยให้มีศกั ยภาพอย่างยัง่ ยืน
จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ใน
ปั จจุบนั พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจแฟ
รนไชส์ โดยเฉพาะและการส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ น้ ัน ยัง ไม่ เป็ นไป
อย่ า งทั่ ว ถึ ง จึ ง ท าให้ ก ารประกอบธุ รกิ จ
แฟรนไชส์ ในประเทศไทยไม่มีหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนในการควบคุ ม ดู แลและแก้ไขปั ญหา
รวมถึ งในการส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จแฟ
รนไชส์ ใ นประเทศไทยมี ข ้อ จากัด มากมาย
ทาให้ผปู้ ระกอบการบางรายไม่สามารถเข้าถึง
การส่ งเสริ ม การประกอบธุ รกิ จของภาครั ฐ
ซึ่ งเมื่ อเปิ ดเสรี การค้าในประชาคมเศรษฐกิ จ

258

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

อาเซี ย น ประเทศไทยจะมี ศ ัก ยภาพในการ
แข่ ง ขัน ที่ น้ อ ยกว่า ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
บ างป ระเท ศ ทั้ งนี้ ผู ้ เ ขี ยน ได้ ศึ ก ษ าถึ ง
มาตรการทางกฎหมายการส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ นประเทศไทย
เป รี ยบ เที ยบ กั บ ป ระเท ศม าเล เซี ยแล ะ
อินโดนีเซียเพื่อนากฎระเบียบและหลักเกณฑ์
ในต่ า งประเทศเพื่ อ แนวทางในการแก้ ไ ข
ปั ญหาและแนวทางในการส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ของประเทศไทย
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ดัง นั้ น จะเห็ น ได้ว่ า วิ ท ยานิ พ นธ์ น้ ี
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจแฟรน
ไชส์ ข องประเทศไทย โดยน ากฎระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ของต่างประเทศมาปรับใช้ ได้แก่
(1) ก าหนดให้ มี ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดยเฉพาะ ซึ่ งจะ
กาหนดถึ งการห้ามเปิ ดเผยความลับทางการ
ค้าแม้จะหมดสัญญา หรื อเลิกสัญญาพร้อมทั้ง
กาหนดให้มีหน่วยงานที่มีผเู ้ ชี่ ยวชาญเกี่ยวกับ
ธุ รกิจแฟรนไชส์เข้ามาควบคุมดูแลโดยเฉพาะ
(2) ก าหนดมาตรการส่ ง เสริ ม การประกอบ
ธุ รกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยให้มีศกั ยภาพ
ที่ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ ต่ า งประเทศ ได้ แ ก่
ภาครัฐ ควรให้ความช่ วยเหลื อและให้ความรู ้
เข้าใจเกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์
ควรให้ ผู ้ป ระกอบการเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น
ได้มากยิง่ ขึ้นและควรสนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบ
เข้าใจถึ งบริ การที่ภาครัฐได้จดั ทาขึ้น (3) ควร
บั ญ ญั ติ ก ฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ การประกอบ
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ธุ รกิ จแฟรนไชส์ เนื่ องจากเมื่อเปิ ดเสรี การค้า
ท าให้ ป ระเทศไทยเป็ นที่ ย อมรั บ และการ
สนั บ สนุ น สิ น ค้า ท้อ งถิ่ น ที่ มี ใ ห้ เป็ นที่ รู้ จ ัก
เพื่ อ ให้ ก ารประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ข อง
ประเทศไทยมีศกั ยภาพ ในการแข่งขันและมี
ความมัน่ คงสามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้ในระยะ
ยาวอีกด้วย
ค าส าคั ญ : มาตรการทางกฎหมาย, การ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์,
Abstract
Franchise business is a branch of
businesses that is important to economic
system. Franchise business in Thailand has
been popular and expanded gradually over
decades. However, a large number of
franchise businesses ceases to exist. It was
indispensable to promote and support
franchise business by enhancing higher
standard as same as foreign countries.
This thesis aims to study history,
ideas and theories of promotion of franchise
business in Thailand and foreign countries.
The thesis studies legal measures
concerning promotion of franchise business
in Thailand by comparing with laws and
regulations controlling franchise business in
Malaysia and Indonesia. Moreover, after the
ASEAN was established free trade in
franchise business in the end of 2015, this
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objective of thesis is to pave the way to
solve problems and to provide a suitable
way in stably promoting franchise business
in Thailand.
The study found that, there is no
directly existing law concerning franchise
business in Thailand. The negative result is
that franchise business in Thailand has no
rules to control and resolve problems.
Moreover, there are many problems limited
the promotion of the franchiser in Thailand
Hence, while the ASEAN free trade
officially began, Thailand enjoys less
benefit than other member countries. In
order that, the author study legal measures
in promoting franchise business, by
comparing rules and regulations in Thailand,
Malaysia, Indonesia, to serve as a guide in
resolving existing problems of franchise in
Thailand.
Thus, this thesis provides solutions
to problems related to promotion of
franchise business in Thailand by learning
from foreign rules and regulations into
account. (1) Prescribing law concerning
franchise business, especially, the
prohibition of revealing a business secret
even when the franchise contract is expired
or terminated and together with
establishment of specialized organizations to
regulate franchise business. (2) Providing
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promoting measures for franchise business
in Thailand to improve ability for competing
with foreign countries. For instance, the
government should support franchise
information and provide funding easier. (3)
Promulgating franchise business act because
it will facilitate flow of goods an services
and Thailand’s franchise business will be
able to go around ASEAN community.
Eventually, this will help Thailand to be
more competitive in long term run.
Keyword: Legal Measures; Promotion of
Franchise Business
บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มี ก าร
เจริ ญเติบโตของธุ รกิ จแฟรนไชส์ อย่างมาก ใน
เวลาอั น รวดเร็ ว โดยมี ธุ รกิ จแฟรนไชส์
หลากหลายรู ปแบบแตกต่ างกันออกไป ไม่ ว่า
จะเป็ นธุ รกิ จฟาสต์ฟู้ ด ธุ รกิ จร้ านสะดวกซื้ อ
เป็ นต้น ซึ่ งได้รั บความนิ ยมจากนักลงทุ นใน
ประเทศและผู ้ บ ริ โภคอย่ า งต่ อ เนื่ อง โดย
ผูป้ ระกอบการต้องการที่ จะขยายตลาดธุ รกิ จ
อย่างรวดเร็ วในการจาหน่ ายสิ นค้าและบริ การ
เพื่ อให้เพี ยงพอต่ อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
และเพื่อให้การประกอบธุ รกิจประสบผลสาเร็ จ
ได้ เร็ วยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งในขณะเดี ยวกั น ก็ ไ ม่ ไ ด้
ค านึ ง ถึ ง ศัก ยภาพของธุ รกิ จ ว่ ามี ม าตรฐาน
เพียงพอหรื อไม่ อันเป็ นผลทาให้การประกอบ
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ในประเทศไทยมักประสบ
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ปั ญ หา เป็ นเหตุ ให้ ธุ รกิ จไม่ ส ามารถด าเนิ น
กิจการไปได้ในระยะยาวและธุ รกิจมักจะปิ ดตัว
ไปในเวลาอันรวดเร็ ว
การประกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์ ใน
ประเทศไทยจะประกอบไปด้วยผูป้ ระกอบการ
เป็ นผูใ้ ห้สิทธิ ในการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์
และผูร้ ับสิ ทธิ ในการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์
ซึ่ งผู้ให้ สิ ทธิ แฟรนไชส์ จะมี อ านาจในการ
ก าห น ด ห ลั ก เก ณ ฑ์ ใน ข้ อสั ญ ญ าแล ะ
ควบคุ มดู แลเกี่ ยวกับธุ รกิ จแฟรนไชส์ เพื่ อให้
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ด าเนิ นกิ จการไปได้ อย่ างมี
มาตรฐาน เช่ น เดี ยวกั บ ส าขาห ลั ก โดย
หลักเกณฑ์ในข้อสัญญาการประกอบธุ รกิ จแฟ
รนไชส์ ในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีการกาหนด
ไว้อย่ างชัดเจนว่าผู้ให้ สิ ท ธิ แฟรนไชส์ หรื อ
ผูร้ ั บสิ ทธิ แฟรนไชส์ จะได้รั บความคุ ้มครอง
สิ ทธิ ของตนเองมากน้อยเพียงใดจากข้อสัญญา
เหล่ านั้ น จึ ง ท าให้ ก ารคุ ้ ม ครองสิ ทธิ จาก
สั ญ ญาแฟรนไชส์ ในปั จจุ บ ัน มี ค วามไม่ เท่ า
เที ย มกั น ของคู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ าย ซึ่ งโดย
ส่ วนมากมักจะคิดว่าผูใ้ ห้สิทธิ แฟรนไชส์ มกั จะ
ได้เปรี ยบผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์ เสมอ เนื่ องจาก
เป็ นผูม้ ี อานาจในการกาหนดข้อสั ญญา แต่ใน
บางกรณี อย่างเช่ น การที่ ผูร้ ั บสิ ทธิ แฟรนไชส์
หมดสัญญา หรื อเลิ กสัญญาได้ประกอบกิ จการ
ที่ คล้ายคลึ งธุ รกิ จเดิ มเพื่ อแข่ งขันกับธุ รกิ จแฟ
รนไชส์ น้ ันและน าข้อมู ลที่ เป็ นความลับทาง
การค้าของธุ รกิ จนั้นมาเปิ ดเผยทาให้ธุรกิ จของ
ผู ้ให้ สิ ทธิ แ ฟรนไชส์ เดิ ม ของตนเกิ ด ความ
เสี ยหายในธุ รกิ จ ซึ่ งพระราชบัญญัติความลับ
ทางการค้า พ.ศ.2545 มาตรา6 “การกระท าที่
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เปิ ดเผย เอาไป หรื อใช้ซ่ ึ งความลับทางการค้า
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูใ้ ห้สิทธิ แฟรน
ไชส์ ถื อเป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ในความลับทาง
การค้า” ซึ่ งผูเ้ ป็ นเจ้าของความลับสามารถร้อง
ขอศาลให้ระงับ หรื อละเว้นการละเมิดชัว่ คราว
และฟ้ องคดี ต่ อ ศาลเพื่ อ ให้ ผู ้ก ระท าละเมิ ด
ความลั บ ทางการค้ า ได้ ช ดใช้ ค่ า สิ นไหม
ทดแทนตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วามลั บ ทาง
การค้ า พ.ศ.2545 มาตรา8 ซึ่ งจะเห็ นได้ ว่ า
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.2545
ได้ มี ก ารก าหนดถึ งการละเมิ ดความลับ ทาง
การค้าไว้ แต่ไม่วา่ อย่างไรก็ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ มี อยู่น้ ันก็ไม่ สามารถใช้ครอบคลุ ม
ในกรณี ของธุ รกิ จแฟรนไชส์ ได้อย่างชัดเจน
และมี การด าเนิ นการล่ าช้าในการฟ้ องร้ องคดี
ต่ อศาล ซึ่ งประเทศมาเลเซี ยได้มี การก าหนด
กฎหมายแฟรนไชส์ ไว้โดยเฉพาะ(Franchise
Act 1998) ได้ ก าหนดให้ มี ม าตรการคุ ้มครอง
สิ ทธิ ผู ้ ป ระกอบธุ รกิ จแฟ รนไชส์ ดั ง นี้
Franchise Act 1998 section17 ในการท าสั ญญา
ระหว่างผูใ้ ห้สิทธิ แฟรนไชส์ และผูร้ ับสิ ทธิ แฟ
รนไชส์ ผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์จะต้องรับรองเป็ น
หนังสื อว่าผูร้ ั บสิ ทธิ แฟรนไชส์ และลู กจ้างใน
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ จะไม่ ประกอบธุ รกิ จที่ คล้าย
กับธุ รกิ จของผูใ้ ห้ สิ ทธิ แฟรนไชส์ ตลอดอายุ
สั ญ ญาแฟรนไชส์ และภายใน 2 ปี หลังจาก
สั ญญาแฟรนไชส์ น้ ันหมดอายุ หรื อมี การเลิ ก
สั ญ ญ า มิ ฉ ะ นั้ น จ ะ มี ค ว า ม ผิ ด ต า ม
พระราชบัญญัติน้ ี โดยปรับ หรื อจาคุ ก หรื อทั้ง
จาทั้งปรับ พร้ อมทั้งในการดาเนิ นคดี กฎหมาย
ได้กาหนดให้มีคณะกรรมที่ ปรึ กษาแฟรนไชส์
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คอยให้ ค าปรึ กษาเกี่ ยวกับข้อพิ พาทที่ เกิ ดขึ้ น
อีกด้วย
การประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ มี
หน่ วยงานที่ ให้ บ ริ การเกี่ ยวกับการประกอบ
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ก็คือ กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์มี หน้าที่ ในการให้บริ การจด
ทะเบียนธุ รกิจและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับธุ รกิจต่างๆ
ในประเทศไทย โดยกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
ไม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที่ จะดู แ ลเฉพาะเจาะจงเพี ย ง
ธุ รกิจแฟรนไชส์ เท่านั้น ซึ่ งผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการ
ให้บริ การจดทะเบี ยน หรื อข้อมู ลในธุ รกิ จนั้น
อาจไม่ใช่ผทู ้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ
ด้ า นธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดยเฉพาะ
เนื่ องจากธุ รกิจแฟรนไชส์ มีความหลากหลายใน
ตัวของธุ รกิ จ เช่ น รู ป แบบของธุ รกิ จ ความ
เหมาะสมในพื้ นที่ ที่ จะท าการประกอบธุ รกิ จ
เป็ นต้น ผูท้ ี่ ควบคุ มดู แลธุ รกิ จแฟรนไชส์ ให้
เป็ นไป ตามระบบจะต้อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญ
เกี่ ย วกั บ ธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดยตรงจะท าให้
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ของประเทศไทยเที ยบเท่ากับ
ประเทศอื่นได้ รวมถึงในการควบคุมดูแลความ
เดื อดร้ อน ความเสี ยหายที่ มาจากการประกอบ
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ อย่างไม่ ถู กต้อง ซึ่ งประเทศ
มาเลเซี ย(Franchise Act 1998) มี ห น่ วยงานที่
ควบคุ มดูแลธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดยเฉพาะภายใต้
กระทรวงการค้าภายในประเทศที่ เกี่ ยวกับการ
คุ ้ม ครองผู ้บ ริ โภค เป็ นหน่ วยงานราชการที่
ควบคุ มธุ รกิ จแฟรนไชส์ รวมทั้ งการจด
ทะเบี ย นและอนุ ม ัติ แ ฟรนไชส์ ใ นประเทศ
มาเลเซี ย พร้ อมทั้ง มี คณะกรรมการที่ ปรึ กษา
แฟ รน ไชส์ ซึ่ งมาจากผู้ ที่ มี ความรู้ และ
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ประสบการณ์ ในสาขาที่ เกี่ ยวกับ แฟรนไชส์
โดยเฉพาะ โดยมี หน้าที่ ให้ค าปรึ กษาในเรื่ อง
เกี่ ยวกั บ ธุ รกิ จแฟรนไชส์ และการบั งคับ ใช้
เกี่ยวกับธุ รกิจแฟรนไชส์ อย่างเป็ นระบบ
การส่ งเสริ มของรั ฐ เกี่ ยวกั บ การ
ประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ปั จจุ บ นั ในประเทศ
ไทยหน่ วยงานรั ฐ ได้ ออกมาตรการต่ า งๆ
ในการส่ งเสริ มธุ รกิ จแฟรนไชส์ เพื่ อเป็ นการ
ก ระ ตุ ้ น ระ บ บ เศ รษ ฐ กิ จข อ งป ระ เท ศ
โดยมาตรการส่ งเสริ มธุ รกิ จแฟรนไชส์ น้ ันจะ
ได้รับการส่ งเสริ มก็ต่อเมื่ อเป็ นธุ รกิ จที่ เข้าข่าย
ข้อกาหนด ที่รัฐได้กาหนดเงื่อนไขไว้ พร้อมทั้ง
นาพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม พ.ศ.2543 เข้ ามาใช้ ใ นการ
ส่ งเสริ มธุ รกิจแฟรนไชส์ ซึ่ งจะสนับสนุนธุ รกิจ
ในประเทศที่ขาดความสามารถที่จะแข่งขันกับ
ตลาดวิสาหกิ จขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจมี
ความเข้ ม แข็ ง ธุ รกิ จที่ พระราชบั ญ ญั ติ นี้
สนับสนุ นต้องเป็ นธุ รกิ จอิ สระที่มี เอกชนเป็ น
เจ้าของด าเนิ น การโดยเจ้าของไม่ อยู่ ภ ายใต้
ธุ รกิ จอื่ นและต้นทุ นในการด าเนิ นกิ จการต่ า
รวมทั้งในส่ วนของการส่ งเสริ มทางด้านการเงิน
มี ก องทุ น ส่ งเสริ ม วิ ส าหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยมีแหล่ งที่ มาของเงินจากเงิ นทุ น
ประเดิมจากรัฐจัดสรรให้เพื่อช่วยส่ งเสริ มธุ รกิจ
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
ไทยและเพื่ อให้ กลุ่ มวิสาหกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ มกู้ ยื ม เพื่ อก่ อ ตั้ ง หรื อปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพของธุ รกิจ ซึ่ งการส่ งเสริ มของรัฐ
ที่มีอยู่น้ นั ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอต่อการ
ประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ที่ จะช่ วยกระตุ น้ ให้
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นักลงทุ นต่ างชาติ สนใจธุ รกิ จแฟรนไชส์ ใน
ประเทศเท่ าที่ ควร เนื่ องจากภาครัฐ ไม่ผลักดัน
ให้ ผู ้ป ระกอบการเข้าใจอย่ างทั่วถึ งเกี่ ยวกั บ
รายละเอี ยดขั้น ตอนที่ จะได้ รั บ การส่ งเสริ ม
ธุ ร กิ จ ที่ ภ าค รั ฐ ส นั บ ส นุ น พ ร้ อ ม ทั้ ง
ผูป้ ระกอบการบางรายไม่ทราบถึงมาตรการการ
ส่ งเส ริ ม ธุ รกิ จที่ มี อ ยู่ ใน ป ระเท ศ ไท ย
ซึ่ งประเทศมาเลเซี ยภาครัฐมี การออกนโยบาย
และจัดตั้งหน่ วยงานขึ้นมาเพื่อบริ การ ผลักดัน
การประกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์ ซึ่ งมี ชื่ อ ว่ า
Ministry of Entrepreneur and Cooperative
Development ห รื อ เรี ย ก ว่ า MECD ห รื อ
กระทรวงผู้ ป ระกอบการและการพั ฒ นา
สหกรณ์ ข องมาเลเซี ยเป็ นหน่ วยงานหลัก ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ เกี่ ย ว กั บ ก าร พั ฒ น าข อ ง
ผู้ป ระกอบการ โดยจะก าหนดนโยบายเพื่ อ
พัฒนาผูป้ ระกอบการส่ งเสริ ม สนับสนุ นและ
อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการ
รวมถึ งการฝึ กอบรมทักษะพื้ นฐาน ความรู ้ ข้ นั
พื้นฐานเกี่ ยวกับผูป้ ระกอบการในการประกอบ
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ และอี ก หน่ วยงานก็ คื อ
Perbadanan Nasional Berhad หรื อเรี ยกว่ า PNS
เป็ นหน่ วยงานของกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้ น
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแฟรนไชส์ของประเทศ
มาเลเซี ย เพื่ อต้องการพัฒนาและส่ งเสริ มให้
ประเทศมาเลเซี ยเป็ นศู นย์กลางของสิ นค้ าฮา
ลาล ซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ท ้ องถิ่ นและส่ งเสริ ม
เพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์ ขยายกิจการและพัฒนา
ไปยังตลาดต่างประเทศและสนับสนุ นการเข้า
มาของธุ รกิจแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ รวมถึ ง
เป็ นหน่ วยงานที่ ใ ห้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจถึ ง
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ธุ รกิ จแฟรนไชส์ และยังให้ความช่ วยเหลื อใน
ด้านการเงิ นให้ ก ับธุ รกิ จแฟรนไชส์ เพื่ อเพิ่ ม
ศั ก ยภ าพ ใน ธุ รกิ จแ ฟ รน ไช ส์ อี ก ด้ วย
พร้ อมทั้งประเทศอิ นโดนี เซี ยเช่ นเดี ยวกันที่ มี
การเจริ ญเติ บ โตของธุ รกิ จแฟรนไชส์ อย่ าง
ต่ อ เนื่ องท าให้ รั ฐ บาลกลางของประเทศ
อิ นโดนี เซี ยออกกฎระเบี ยบด้านธุ รกิ จแฟรน
ไชส์ 2 ฉบับ ซึ่ งมีความเข้มงวดมากยิง่ ขึ้น ได้แก่
Ministry of Trade Regulation No.53/2012 โ ด ย
กระทรวงการค้าของประเทศอิ น โดนี เซี ย มี
จุดมุ่งหมายเพื่อต้องการ ส่ งเสริ มการขายสิ นค้า
ท้ องถิ่ น ของป ระเท ศให้ มี คุ ณ ค่ ายิ่ ง ขึ้ น
และให้ สิ นค้ าท้ อ งถิ่ น เป็ นที่ รู้ จ ัก พร้ อ มทั้ ง
ยังสนับสนุ นถึ งการใช้วตั ถุดิบของประเทศซึ่ ง
ให้ผปู้ ระกอบการต้องใช้วตั ถุดิบในประเทศถึง
80% เพื่อให้สินค้านั้นได้มาตรฐานเดียวกันและ
อีกฉบับหนึ่ งก็คือ Ministry of Trade Regulation
No.68/2012 จุ ดมุ่ งหมายหลักของกฎกระทรวง
ฉบับนี้ เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นร้านค้าแฟรน
ไชส์ ในท้องถิ่ นให้ มี ความทันสมัย โดยผู้ให้
สิ ทธิ แฟรนไชส์ เข้ามาช่ วยในการพัฒนาให้
สิ นค้าท้องถิ่ นเป็ นที่ แพร่ หลายและมี ศกั ยภาพ
มากยิง่ ขึ้น
ปั จจุ บ ันประเทศไทยได้เข้าร่ วมเป็ น
ส่ วนหนึ่ งในสมาชิ ก อาเซี ย น(Association of
South East Asian Nations: ASEAN) เป็ น ก าร
รวมตัวของประเทศสมาชิ กในภู มิ ภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ มีสมาชิ ก 10 ประเทศ ได้แก่
อิ นโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์ สิ งคโปร์
ไทย บรู ไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา
โดยมี เป้ าหมายส าคัญในการเชื่ อมโยงกันทาง
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เศรษฐกิ จเพื่อส่ งเสริ มให้อาเซี ยนเป็ นตลาดและ
ฐานผลิ ตเดี ยวกัน การส่ งเสริ มและพัฒนาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จของ
อาเซี ยน การพัฒนาเศรษฐกิ จอย่างเท่าเที ยมกัน
และการบู รณาการอาเซี ยนให้เข้ากับเศรษฐกิ จ
โลก ซึ่ งประเทศไทยได้ เข้าร่ วมกรอบความ
ตกลงว่ า ด้ ว ยบริ การของอาเซี ยน (ASEAN
Framework Agreement on Services: AFAS)
โดยภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริ การของ
อาเซี ย นได้ ก าหนดให้ มี ก ารเปิ ดเสรี การค้ า
เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิ กเป็ นไปได้
อย่างสมบู รณ์ โดยการประกอบธุ รกิ จแฟรน
ไชส์ เป็ นธุ รกิ จสาขาหนึ่ งที่ อยู่ ภายใต้ก รอบ
ความตกลงเช่ นว่านี้ เนื่ องจากธุ รกิ จแฟรนไชส์
เป็ นธุ รกิ จ หนึ่ งที่ มี ค วามส าคั ญ และมี ก าร
เจริ ญ เติ บ โตอย่างรวดเร็ วในประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยนและช่ วยสร้ างมู ลค่ าทางเศรษฐกิ จใน
ประเทศสมาชิกอาเซี ยน ดังนั้นเมื่อประเทศไทย
ได้มีการเปิ ดเสรี การค้าในธุ รกิ จแฟรนไชส์ เมื่ อ
เข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยนจะท าให้
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ในประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
สามารถที่ จะเข้ามาประกอบธุ รกิ จในประเทศ
ไทยได้ รวมทั้งธุ รกิจแฟรนไชส์ ในประเทศไทย
เองก็ ส ามารถที่ จ ะเข้ าไปลงทุ น ยังประเทศ
สมาชิ กอาเซี ยนได้เช่ นกัน แต่เนื่ องจากประเทศ
ไทยยังมีปัญหาในเรื่ องของการไม่มีกฎหมายที่
ควบคุ มธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดยเฉพาะและ
กฎหมายที่เกี่ ยวข้องที่มีอยูน่ ้ นั แก้ไขปั ญหาของ
ธุ รกิจแฟรนไชส์ ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนักจึงทาให้
ขาดความเชื่ อมัน่ เมื่อนักลงทุนต่างชาติจะเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยและเมื่อธุ รกิ จแฟรนไชส์
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ต่ างชาติ เข้ามาท าการแข่ งขันทางการค้าเมื่ อมี
การเปิ ดเสรี การค้ าในประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนแล้วนั้นธุ รกิจท้องถิ่นในประเทศไทยที่
มี อยู่จะได้รับผลกระทบ เนื่ องจากธุ รกิ จแฟรน
ไชส์ ต่ างประเทศ มี ชื่ อเสี ยงท าให้ ผู้บริ โภคมี
ความเชื่ อมัน่ ว่าคุ ณภาพสิ นค้าจากต่างประเทศ
จะดี กว่ า สิ นค้ า ท้ อ งถิ่ น ซึ่ งประเทศไทย
ไม่ ไ ด้ มี ก ารส่ งเสริ มสิ นค้ าท้ อ งถิ่ น โดยให้
ผู้ประกอบการสามารถน าวัตถุ ดิ บ ที่ มี อยู่ ใน
ประเทศมาใช้ให้ เกิ ดประโยชน์และเป็ นที่ รู้จกั
แก่ชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น
จากการศึ ก ษาพบว่ ามาตรการทาง
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม การประกอบ
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ในประเทศไทยยัง ไม่ มี
มาตรการทางกฎหมายที่ ก าหนดขึ้ นมาเพื่ อ
ควบคุ มดู แลธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดยเฉพาะและ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องยังไม่ มี ส ามารถควบคุ ม
ดู แลธุ รกิ จแฟรนไชส์ ได้อย่างทัว่ ถึ ง พร้ อมทั้ง
การส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ของ
รัฐที่มีอยู่น้ นั มีประสิ ทธิ ภาพไม่เพียงพอต่อการ
ประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ และไม่ เป็ นที่ รู้ก ัน
อย่างแพร่ หลายซึ่ งทาให้ผปู ้ ระกอบการบางราย
ไม่ทราบถึงการส่ งเสริ มของภาครัฐเท่าที่ควร จึง
เป็ นการยาก ที่ จะท าให้ การประกอบธุ รกิ จแฟ
รนไชส์ ในประเทศไทยจะมี ศ ักยภาพในการ
แข่ งขันได้อย่างเท่ าเที ยมกับต่ างประเทศและ
ประเทศสมาชิ กในอาเซี ยน ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงได้
ศึ ก ษามาตรการทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์ ใ น
ประเทศไทย โดยศึกษากฎหมายในประเทศไทย
ที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์
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กฎหมายต่ า งประเทศและแนวทางในการ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์ ใ น
ต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศมาเลเซี ยและ
ประเทศอินโดนี เซี ย ซึ่ งเป็ นประเทศที่ มี ความ
ชั ด เจนในตั วบทกฎหมายและการส่ งเสริ ม
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ จากภาครั ฐอย่างจริ งจัง เพื่ อ
เป็ นแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เกี่ ยวกั บ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ในประเทศไทยให้มี
ศักยภาพที่ จะสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเที ยม
กับต่างชาติและเป็ นมาตรฐานเดียวกับสากล
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นมา แนวคิ ด
ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม การประกอบ
ธุ รกิจแฟรนไชส์
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมาย
ที่เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จแฟ
รนไชส์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
3. เพื่ อ วิ เคราะห์ ปั ญ หากฎหมายที่
เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจแฟรน
ไชส์ในประเทศไทย
4. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการ
แก้ ไ ขปั ญหาทางกฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ การ
ส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ น
ประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษา ค้น คว้า วิ จ ัย เชิ ง เอกสาร
โดยศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ขอ้ มูลจากตัวบท
กฎหมาย รวบรวมเอกสาร ตาราวิชาการต่างๆ
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งานวิ จ ัย วารสาร บทความเอกสารทาง
วิ ช าการ เอกสารที่ เผยแพร่ ข องหน่ ว ยงาน
รั ฐบาลและเอกชนต่ างๆ ข้อมู ล ที่ ไ ด้จากสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) รวมทั้งข้อมูลจากตัว
บทกฎหมายในต่ า งประเทศ โดยน าข้อ มู ล
ดัง กล่ า วมาวิ เคราะห์ และสรุ ป ผล พร้ อมทั้ง
เสนอแนะแนวทาง เพื่อแก้ไขปั ญหาและจัด
ให้มีก ฎหมายแฟรนไชส์ ในประเทศไทยไว้
เป็ นการเฉพาะ
สรุ ปผลการวิจัย
การประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ น
ปั จจุบนั มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วและมี
การขยายตัว มากขึ้ น พร้ อ มทั้ง ธุ ร กิ จ แฟรน
ไชส์ เป็ นธุ รกิ จอี ก สาขาหนึ่ งที่ มีค วามส าคัญ
ต่ อก ารพั ฒ น าข อ งระ บ บ เศ รษ ฐกิ จใน
ต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ มี
รู ปแบบในการประกอบธุ รกิ จ ที่ มี ค วาม
ทัน สมัย และมี รู ป แบบที่ ส าเร็ จ รู ป ตายตัว
รวมทั้งคุณภาพของสิ นค้าที่มีการยอมรับจาก
ผูบ้ ริ โภค แต่ไม่วา่ อย่างไรการประกอบธุ รกิ จ
แฟรนไชส์ ใ นประเทศไทยยัง คงประสบ
ปัญหา เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
ที่ เข้า มาควบคุ ม ดู แ ลเกี่ ย วกับ การประกอบ
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ โ ดยเฉพาะ ซึ่ งเมื่ อ เกิ ด ข้อ
พิ พ าทเกี่ ย วกับ ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ในปั จ จุ บ ัน
ยังคงใช้บ ทบัญญัติก ฎหมายทัว่ ไปที่ ปรากฏ
อยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ของประเทศไทย
เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลข้อพิพาทที่เกิดจาก
การประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ โดยบทบัญญัติ
กฎหมายในประเทศไทยที่ มี อ ยู่ ย ัง ไม่ มี
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ความชัด เจนและเกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การ
ประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ จึงทาให้ธุรกิ จแฟ
รนไชส์ ในประเทศไทย มีประสิ ทธิ ภาพที่จะ
สามารถแข่ ง ขัน กั บ ต่ า งประเทศน้ อ ยกว่ า
ประเทศอื่ น ๆ อัน เป็ นการส่ งผลให้ ค วาม
เชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ที่ จ ะเข้ า มา
ประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ในประเทศไทยลด
น้อ ยลงและการประกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์
ใ น ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ไ ม่ ไ ด้ มี ก าร ก าห น ด
หลัก เกณฑ์ ที่ แ น่ ชั ด ว่ า ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ มี
รู ป แบบอย่ า งไรและในการด าเนิ น กิ จ การ
แนวทางใดถึงจะประสบความสาเร็ จและเป็ น
ที่ยอมรับเช่ นเดี ยวกับแฟรนไชส์ ต่างประเทศ
ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ซึ่ งในต่ า งประเทศ
ได้ แ ก่ ป ระ เท ศ ม าเล เซี ย แ ล ะ ป ระ เท ศ
อินโดนี เซี ยได้มีกฎหมายที่เข้ามาควบคุมการ
ประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดยเฉพาะ ท าให้
ประเทศเหล่ านั้นประสบความสาเร็ จในการ
ประกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์ และยัง เป็ นที่
ยอมรับในประเทศอื่นๆ อีกด้วย
การส่ งเสริ ม การประกอบธุ รกิ จแฟ
รนไชส์ ในประเทศไทยมี ห น่ วยงานรั ฐที่ ให้
การสนั บ สนุ นและออกมาตรการต่ า งๆ
ในการส่ งเสริ มธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ เพื่ อ ให้
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ มี ศกั ยภาพในการประกอบ
ธุ ร กิ จ อย่า งมั่น คงและสามารถแข่ ง ขัน ทาง
การค้ากับ ต่ างชาติ ได้ ซึ่ งการสนับ สนุ น ของ
ภาครั ฐ ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ั น น าไปใช้ ก ั บ การ
ประกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์ ได้ อ ย่ า งไม่ มี
ประสิ ทธิ ผลเท่าที่ ควร เนื่ องจากการกระจาย
ข่าวสารที่ออกไป อย่างไม่ทวั่ ถึ งและเงื่ อนไข
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ข้อจากัดที่ภาครัฐกาหนดไว้มีความไม่สมดุ ล
ตามขน าดของธุ รกิ จแฟ รน ไชส์ ที่ มี อยู่
รวมถึ ง การเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ ภ าครั ฐ ได้
จัดสรรไว้เป็ นการยากที่ธุรกิจแฟรนไชส์ บาง
รายที่ มี ข นาดเล็ ก จะสามารถปฏิ บ ั ติ ต าม
ข้อก าหนดที่ ต้ งั ไว้ไ ด้ จึงเป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้
การประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ในประเทศไทย
มี ร ะยะเวลาในการประกอบกิ จ การเพี ย ง
ช่วงเวลาหนึ่ งเท่านั้นและมักจะปิ ดตัวไปและ
การที่ ผูป้ ระกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ จึ ง ไม่ ส ามารถจะ
พัฒนาธุ รกิ จแฟรนไชส์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพที่
เป็ นสากลและเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆ โดย
ป ระเท ศ ใน ส ม าชิ ก อ าเซี ยน ที่ ป ระ ส บ
ความสาเร็ จจากการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์
ซึ่ งธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ส ามารถช่ ว ยกระตุ ้ น
เศรษฐกิ จของประเทศให้ มี ค วามมัน่ คงทาง
เศรษฐกิ จ ได้ อ ย่ า งประเทศมาเลเซี ยและ
ประเทศอิ น โดนี เซี ย นั้ นก็ ไ ด้ มี ก ารก าหนด
แน วท างใน ก ารส่ งเส ริ ม ก ารป ระก อ บ
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ที่ ชัดเจน โดยภาครั ฐเป็ นผู ้
ออกกฎ ระเบียบที่มีความเข้มงวดและผลักดัน
สิ น ค้า ท้อ งถิ่ น ในประเทศของตนเอามาใช้
เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั แก่คนทัว่ ไป ทาให้เมื่อมีการ
เปิ ดเสรี การค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ธุ รกิจแฟรนไชส์ ของประเทศที่มีความชัดเจน
ในหลัก เกณฑ์ ข้อ ก าหนด แนวทางในการ
ส่ งเสริ ม ธุ รกิ จ จะสามารถมี การแข่งขันได้ดี
และเป็ นที่ยอมรับแก่สากล ผูเ้ ขียนจึงได้สรุ ป
ปั ญหาที่ เกี่ ย วกั บ มาตรการทางกฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จ
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แฟรนไชส์ ในประเทศไทย ซึ่ ง มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) ปั ญ หาการไม่ มี ก ฎหมายเฉพาะ
ในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูป้ ระกอบธุ รกิจแฟ
รนไชส์ เนื่ องจากกฎหมายในประเทศไทยที่
เกี่ ยวข้ อ งกั บ การคุ ้ ม ครองสิ ทธิ จากการ
ประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ กรณี ก ารเปิ ดเผย
ความลั บ ทางการค้ า และการแข่ ง ขั น ทาง
การค้าที่มีความคล้ายคลึงกับธุ รกิจแฟรนไชส์
เดิ ม ที่ ห มดสั ญ ญา หรื อ เลิ ก สั ญ ญา โดยใน
ปั จจุ บ นั น าเอาพระราชบัญ ญัติค วามลับ ทาง
การค้ า พ.ศ.2545 มาปรั บ ใช้ ก ั บ ปั ญหาที่
เกิ ด ขึ้ น แต่ บ ทบัญ ญัติ ใ นพระราชบัญ ญัติ น้ ี
ไม่ ไ ด้ เจาะจงโดยเฉพาะเกี่ ย วกับ เรื่ อ งการ
เปิ ดเผยความลับ กรณี ที่ เป็ นผูร้ ับ สิ ท ธิ แฟรน
ไชส์ และลูกจ้างในธุ รกิ จแฟรนไชส์ ห้ามมิให้
กระทาการเช่นว่านี้ รวมทั้งการที่จะดาเนิ นคดี
ในชั้น ศาลเกี่ ย วกับ การละเมิ ด ความลับ ทาง
การค้าในปั จจุบนั หากจะฟ้ องร้ องคู่ความทั้ง
สองฝ่ ายจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก
และมีความล่ าช้าในการดาเนิ นคดี ซึ่ งอาจทา
ให้ผปู ้ ระกอบกิ จการได้รับความเสี ยหายเพิ่ม
มากขึ้นและยังอาจจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีที่มีมูลราคาสู ง
(2) ปั ญหาการไม่มีหน่ วยงานเฉพาะ
ในการควบคุมดูแลธุ รกิจแฟรนไชส์ เนื่ องจาก
หน่วยงานที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการประกอบ
ธุ รกิจแฟรนไชส์ ในประเทศไทยปั จจุบนั ก็คือ
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าเป็ นองค์กรหนึ่ งของ
กระทรวงพาณิ ช ย์ ซึ่ งจะมี อ านาจหน้า ที่ ใ น
การปฏิ บ ั ติ ง านด้ า นการจดทะเบี ย นและ
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บริ การข้อมูลธุ รกิจด้านส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการ
การพัฒ นาธุ ร กิ จ โดยเจ้า หน้ า ที่ ที่ มี อ ยู่ น้ ั น
ไม่ได้เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญที่สามารถให้คาแนะนา
หรื อให้ ค วามรู ้ เพื่ อ เป็ นแนวทางเกี่ ย วกั บ
การประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ได้ ท าให้
ผู้ ป ระกอบการ ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เบื้ องต้นที่จะชี้ แนะในการประกอบธุ รกิ จแฟ
รนไชส์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) ปั ญ ห าการส่ งเส ริ มของรั ฐ ที่
เกี่ ยวกั บ การประกอบ ธุ รกิ จแฟ รน ไชส์
เนื่ อ งจากการส่ ง เสริ มการประกอบธุ ร กิ จ
แฟ รน ไช ส์ จาก ภ าค รั ฐที่ มี อ ยู่ น้ ั น ไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอที่ จ ะผลัก ดัน ให้ ก าร
ประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ประสบความสาเร็ จ
ไม่ ว่ า จะเป็ นด้ า นการจัด การและบริ หาร
จากภาครั ฐ ที่ ไ ม่ มี แ นวทางที่ ชัด เจนในการ
ประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ อ ย่า งเป็ นระบบ
เดี ยวกัน ด้านการเงิ น ซึ่ งผูป้ ระกอบการบาง
รายโดยส่ วนมากเป็ นรายย่ อ ยไม่ ส ามารถ
เข้าถึ งแหล่งเงิ นทุ นจากภาครัฐได้เนื่ องจากมี
เงื่ อนไข ข้อกาหนดที่ มีความจากัดอย่างมาก
รวมถึ ง ด้ า นการสนั บ สนุ น ของรั ฐ ซึ่ งการ
บริ ก ารของรั ฐ ในการจัด ให้ มี ก ารอบรมขั้น
พื้ น ฐาน เกี่ ยวกั บ ธุ รกิ จแฟ รน ไช ส์ โด ย
ผูป้ ระกอบการบางรายไม่ทราบถึงบริ การที่รัฐ
จัดทาขึ้ นเนื่ องจากไม่ กระจายไปอย่างทัว่ ถึ ง
เช่ น ต่ า งจัง หวัด และจ านวนบุ ค ลากรที่ มี
ความรู ้ เกี่ ยวกับ ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ไม่ เพี ยงพอ
ต่อจานวนธุ รกิจที่มีมากขึ้น
(4) ปั ญหาที่ ทาให้เกิ ดผลกระทบกับ
ประเท ศไท ยเมื่ อ เปิ ดเส รี การค้ า ใน การ
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ประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ นประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน เนื่ องจากประเทศไทยเข้า
ร่ ว มเป็ นสมาชิ ก อาเซี ย นได้ท าความตกลง
ภายใต้กรอบการบริ การซึ่ งต้องเปิ ดเสรี การค้า
เพื่อทาการแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซี ยน
ซึ่ งประเทศไทยนั้นยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดยเฉพาะอาจ
ส่ งผลทาให้นักลงทุนต่างชาติไม่กล้าที่จะเข้า
มาลงทุ น ในประเทศและเมื่ อ มี ก ารเปิ ดเสรี
การค้า ของธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ นประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นแล้ว จะท าให้ ผู ้ป ระกอบ
กิ จ การจากต่ า งชาติ เข้า มามี บ ทบาทในการ
ประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ นท้อ งถิ่ น มาก
ยิ่งขึ้ น อาจทาให้ธุรกิ จแฟรนไชส์ ในท้องถิ่ น
นั้น ไม่ ไ ด้รับ ความสนใจเช่ น เดิ ม และท าให้
ธุ รกิ จแฟ รน ไชส์ ท้ อ งถิ่ น ค่ อ ยๆห ายไป
ในที่ สุด รวมถึ งศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศไทยน้อยกว่าประเทศอื่นเมื่อต่างชาติ
เข้า มาท าการแข่ ง ขัน ทางการค้า เนื่ อ งจาก
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ในประเทศไทย
บ างราย ไ ม่ มี ค ว าม รู ้ ค ว าม เชี่ ย ว ช าญ
ในการประกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์ ที่ แ ท้จ ริ ง
เพียงต้องการสร้างธุ รกิจเพื่อเป็ นรายได้ให้แก่
ตัวเองเท่ านั้น จึ งเป็ นอี กเหตุ ผ ลหนึ่ งที่ ท าให้
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ในประเทศไทยมี ศกั ยภาพ
น้อยกว่าประเทศอื่น
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากการวิ เคราะห์ แ ละเปรี ยบเที ย บ
กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิ จแฟรน ไชส์ ของประเท ศไทยและ
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ต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางในการส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ อัน
ได้แก่ ประเทศมาเลเซี ยและประเทศอินโดนี เซี ย
ผูเ้ ขี ยนมี ข้อเสนอแนะอันจะเป็ นแนวทางและ
มาตรการในการส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จแฟ
รนไชส์ของประเทศไทย ดังต่อไปนี้
(1) เห็ นควรให้ มี ม าตรการในการ
คุ ม้ ครองสิ ทธิ ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดย
น ามาตรการทางกฎหมายแฟรนไชส์ ของ
ประเทศมาเลเซี ย (Franchise Act 1998) มาใช้
เพื่ อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาการไม่ มี
กฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิ จากการประกอบ
ธุ รกิ จแฟ รน ไชส์ ใน ป ระเท ศไท ย โดย
ก าหนดให้ มี กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการประกอบ
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ข้ ึ นโดยเฉพาะที่ มี บทบัญญัติ
ให้ สิ ทธิ ข องผู้ให้ สิ ทธิ แฟรนไชส์ และผู้รั บ
สิ ทธิ แฟรนไชส์ น้ ันมี ความสมดุ ลกันโดยไม่ มี
ผูใ้ ดได้เปรี ยบ หรื อเสี ยเปรี ยบกันมากไปและ
เพื่ อที่ จะท าให้ ผูใ้ ห้ สิ ทธิ แฟรนไชส์ และผูร้ ั บ
สิ ท ธิ แฟ รน ไชส์ ไม่ ไปกระท าความผิ ด
อันก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่ อผูอ้ ื่ น รวมถึ งจะ
ทาให้การประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ในประเทศ
ไทยเจริ ญเติบโตและขยายกิ จการไปยังประเทศ
อื่นๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) เห็ นควรให้มี หน่ วยงานเฉพาะใน
การควบคุ ม ดู แ ลธุ รกิ จ แฟรนไชส์ โดยน า
มาตรการที่ จ ัดให้ มี ห น่ วยงานเฉพาะในการ
ควบคุ ม ธุ รกิ จแฟรนไชส์ อ ั น เป็ นมาตรการ
กฎหมายแฟรนไชส์ (Franchise Act 1998) ของ
ประเทศมาเลเซี ยมาใช้เพื่ อเป็ นแนวทางในการ
แก้ ไ ขปั ญหาที่ ดั ง กล่ า ว โดยก าหนดให้ มี
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กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จแฟรน
ไชส์ ขึ้ นโดยเฉพ าะที่ มี บทบั ญ ญั ติ ให้ มี
หน่ วยงานเข้ามาควบคุ มดู แลธุ รกิ จแฟรนไชส์
อันเป็ นผูท้ ี่ มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะใน
เรื่ องธุ รกิจแฟรนไชส์ โดยตรงในประเทศไทย
(3) เห็ นควรให้มีการส่ งเสริ มของรัฐที่
เกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดยน า
มาตรการส่ งเสริ มด้านการจัดการและบริ หาร
ด้านการเงิ น และด้ านการสนั บ สนุ น ของรั ฐ
ธุ รกิ จแฟ รน ไชส์ อั น เป็ น มาตรการตาม
กฎหมายแฟรนไชส์ (Franchise Act 1998) ของ
ประเทศมาเลเซี ยและกฎกระทรวงว่าด้วยแฟรน
ไ ช ส์ ห ม า ย เล ข 42/2007 (The Government
Regulation on Franchise No. 42/2007) ข อ ง
ประเทศอิ นโดนี เซี ยมาใช้เพื่ อเป็ นแนวทางใน
การแก้ไขปั ญหาดังกล่ าวในประเทศไทย โดย
ก าหนดให้ มี กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการประกอบ
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ข้ ึนโดยเฉพาะในประเทศไทย
ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก าหนดมาตรการส่ งเสริ ม
ธุ รกิจแฟรนไชส์ ให้มีความเข้มงวดมากกว่าเดิ ม
ที่ ได้ก าหนดไว้ ซึ่ งควรมี หน่ วยงานที่ จ ัดการ
และบริ หารให้ ผูป้ ระกอบการมี ความรู้ ความ
เข้าใจในระบบธุ รกิ จแฟรนไชส์ อย่างแท้จริ ง
พร้ อมทั้งจัดการและบริ หารสิ นค้าหลักของ
ประเทศให้เป็ นที่รู้จกั แก่คนทัว่ ไป เพื่อเป็ นการ
พัฒนาธุ รกิจแฟรนไชส์ มีความมัน่ คงยิ่งขึ้นและ
เป็ นการช่ วยให้ระบบเศรษฐกิ จของประเทศให้
ดีข้ ึนอีกด้วยและกาหนดมาตรการในการเข้าถึง
แหล่ งสถาบันการเงิ นของรั ฐ โดยลดเงื่ อนไข
ข้อจ ากัดในการกู้ ยื มเงิ นเพื่ อน าไปใช้ พ ัฒ นา
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ในประเทศให้ มี ความมั่นคง
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ยิ่งขึ้นรวมถึ งกาหนดมาตรการให้แก่ผปู ้ ระกอบ
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ เข้ าถึ งการสนั บ สนุ น ของ
ภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยภาครัฐต้องมีในโยบาย
ในการส่ งเสริ มธุ รกิ จแฟรนไชส์ รายย่อยที่ มีอยู่
มากในประเทศไทยให้ได้เราบริ การจากภาครัฐ
เสมือนกับผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ
(4) เห็ นควรให้ มี ก ฎหมายควบคุ ม
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดยเฉพาะขึ้นในประเทศไทย
โดยน ามาตรการกฎหมายในการประกอบ
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ดงั กล่ าวของประเทศมาเลเซี ย
และอินโดนี เซี ยมาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไข
ปั ญ หาจากการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ใน
ประเทศไทย เพื่ อให้การประกอบธุ รกิ จแฟรน
ไชส์ ของประเทศไทยมี ประสิ ทธิ ภาพที่ ดี ข้ ึ น
และได้รับการยอมรั บในประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน พร้ อ มทั้ งช่ ว ยพั ฒ นาให้ เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศนั้ นดี ยิ่ งขึ้ นและเห็ น ควรให้
กาหนดมาตรการกฎหมายในการส่ งเสริ มการ
ใช้สิ นค้าท้องถิ่ นในการประกอบธุ รกิ จแฟรน
ไชส์เพื่อไม่ให้ธุรกิจแฟรนไชส์ ต่างชาติเข้ามามี
บทบาทอุ ปโภคและบริ โภคของคนไทยมาก
เกิ นไป รวมถึ งเห็ นควรให้ ก าหนดมาตรการ
หรื อนโยบายในการสนับสนุ นธุ รกิจแฟรนไชส์
ในประเทศไทยให้พฒั นาสู่ สากล โดยให้ความรู ้
เกี่ ยวกับกฎหมาย หรื อข้อมู ลของธุ รกิ จแฟรน
ไชส์ ข องประเทศที่ ป ระสบความส าเร็ จ ใน
ธุ รกิจแฟรนไชส์ แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจแฟรนไชส์
อย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ ให้ ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ของ
ประเทศไทยสามารถแข่ งขันกับธุ รกิ จแฟรน
ไชส์ของต่างประเทศได้อย่างเท่าเทียม
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