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บทคัดย่อ 
 ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจสาขาหน่ึง
ท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยปัจจุบนัธุรกิจแฟรนไชส์เป็นท่ีนิยมและมี
การขยายตวัเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้ธุรกิจแฟรน
ไชส์เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า
ธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบนัมกัจะด าเนินธุรกิจ 
ไปได้เพียงระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น ท าให้การ
ประกอบ ธุรกิจแฟรนไชส์ต้องการการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรฐานทาง
ธุ รกิ จ เช่น เดี ยวกับ ธุ ร กิ จแฟ รนไช ส์ ใน
ต่างประเทศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่ อศึกษาความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี ท่ี
เก่ียวกับการส่งเส ริม การประกอบธุรกิจ 
แฟรนไชส์ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
โดยศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับ                    
การส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
และมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม 
ดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศมาเลเซีย

และอินโดนี เซี ย เน่ื องจากการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ไดมี้การเปิดเสรีการคา้การประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ข้ึน จึงท าการศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและเป็นแนว
ทางการส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์ในประเทศไทยใหมี้ศกัยภาพอยา่งย ัง่ยนื 
 จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ปัจจุบนัพบวา่ ประเทศไทยยงัไม่มีบทบญัญติั
ของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจแฟ
รนไชส์โดยเฉพาะและการส่งเส ริมการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์นั้ นยงัไม่เป็นไป
อย่างทั่ว ถึ งจึงท าให้การประกอบ ธุรกิจ                 
แฟรนไชส์ในประเทศไทยไม่มีหลกัเกณฑ์ท่ี
ชัดเจนในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหา 
รวมถึงในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟ
รนไชส์ในประเทศไทยมีข้อจ ากัดมากมาย  
ท าใหผู้ป้ระกอบการบางรายไม่สามารถเขา้ถึง
การส่งเสริมการประกอบธุรกิจของภาครัฐ 
ซ่ึงเม่ือเปิดเสรีการคา้ในประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการ
แข่งขันท่ีน้อยกว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
บ างป ระ เท ศ  ทั้ ง น้ี  ผู ้ เขี ยน ได้ ศึ กษ าถึ ง
มาตรการทางกฎหมายการส่งเส ริมการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
เป รียบ เที ยบกับป ระ เท ศม าเล เซี ยแล ะ
อินโดนีเซียเพื่อน ากฎระเบียบและหลกัเกณฑ์
ในต่างประเทศเพื่อแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและแนวทางในการส่ งเส ริมการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทย
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ดังนั้ น จะเห็นได้ว่าวิทยานิพนธ์น้ี
เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ
เก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์ของประเทศไทย โดยน ากฎระเบียบ 
หลกัเกณฑ์ของต่างประเทศมาปรับใช้ ไดแ้ก่ 
(1) ก าหนดให้ มีกฎหมายท่ี เก่ี ยวกับการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะ ซ่ึงจะ
ก าหนดถึงการห้ามเปิดเผยความลบัทางการ
คา้แมจ้ะหมดสัญญา หรือเลิกสัญญาพร้อมทั้ง
ก าหนดให้มีหน่วยงานท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั
ธุรกิจแฟรนไชส์เขา้มาควบคุมดูแลโดยเฉพาะ 
(2) ก าหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยใหมี้ศกัยภาพ
ท่ีสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ ได้แก่ 
ภาครัฐ ควรให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้
เขา้ใจเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
ควรให้ผู ้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ไดม้ากยิง่ข้ึนและควรสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบ
เขา้ใจถึงบริการท่ีภาครัฐไดจ้ดัท าข้ึน (3) ควร
บัญญัติกฎหมายท่ี เก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจแฟรนไชส์ เน่ืองจากเม่ือเปิดเสรีการคา้
ท าให้ประเทศไทยเป็นท่ียอมรับและการ
สนับสนุนสินค้าท้องถ่ินท่ีมีให้เป็นท่ี รู้จัก 
เพื่อให้การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของ
ประเทศไทยมีศกัยภาพ ในการแข่งขนัและมี
ความมัน่คงสามารถด าเนินธุรกิจได้ในระยะ
ยาวอีกดว้ย 
 
ค าส าคัญ  : มาตรการทางกฎหมาย , ก าร
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์, 
 
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 

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 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี มีการ
เจริญเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมาก ใน
เวลาอันรวดเร็ว  โดยมี ธุ รกิ จแฟรนไชส์
หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป ไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจฟาสต์ฟู้ ด ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 
เป็นต้น ซ่ึงได้รับความนิยมจากนักลงทุนใน
ประเทศและผู ้บ ริโภคอย่างต่อเน่ื อง โดย
ผูป้ระกอบการต้องการท่ีจะขยายตลาดธุรกิจ
อย่างรวดเร็วในการจ าหน่ายสินคา้และบริการ
เพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค
และเพื่อให้การประกอบธุรกิจประสบผลส าเร็จ
ได้ เร็วยิ่ งข้ึน  ซ่ึ งในขณะเดี ยวกันก็ ไม่ ได้
ค  านึงถึงศักยภาพของธุรกิจว่ามีมาตรฐาน
เพียงพอหรือไม่ อนัเป็นผลท าให้การประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมักประสบ
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ปัญหา เป็นเหตุให้ ธุรกิจไม่สามารถด าเนิน
กิจการไปไดใ้นระยะยาวและธุรกิจมกัจะปิดตวั
ไปในเวลาอนัรวดเร็ว 
 การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ใน
ประเทศไทยจะประกอบไปดว้ยผูป้ระกอบการ
เป็นผูใ้ห้สิทธิ ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
และผูรั้บสิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
ซ่ึงผู ้ให้ สิทธิแฟรนไชส์  จะมีอ านาจในการ
ก าห นดห ลั ก เกณ ฑ์ ใน ข้ อสั ญ ญ าแล ะ
ควบคุมดูแลเก่ียวกับธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้
ธุรกิจแฟรนไชส์ด าเนินกิจการไปได้อย่างมี
ม าตรฐาน เช่ น เดี ยวกับ ส าข าหลั ก  โดย
หลกัเกณฑ์ในขอ้สัญญาการประกอบธุรกิจแฟ
รนไชส์ในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีการก าหนด
ไวอ้ย่างชัดเจนว่าผู ้ให้สิทธิแฟรนไชส์ หรือ
ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์จะได้รับความคุ้มครอง
สิทธิของตนเองมากน้อยเพียงใดจากขอ้สัญญา
เหล่ านั้ น  จึ งท าให้ การคุ้มครองสิทธิจาก
สัญญาแฟรนไชส์ในปัจจุบันมีความไม่เท่า
เที ยมกันของคู่สัญญาทั้ งสองฝ่าย ซ่ึ งโดย
ส่วนมากมกัจะคิดวา่ผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์มกัจะ
ได้เปรียบผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์เสมอ เน่ืองจาก
เป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดขอ้สัญญา แต่ใน
บางกรณีอย่างเช่น การท่ีผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์
หมดสัญญา หรือเลิกสัญญาไดป้ระกอบกิจการ
ท่ีคล้ายคลึงธุรกิจเดิมเพื่อแข่งขนักับธุรกิจแฟ
รนไชส์นั้ นและน าข้อมูลท่ีเป็นความลับทาง
การคา้ของธุรกิจนั้นมาเปิดเผยท าให้ธุรกิจของ
ผู ้ให้ สิทธิแฟรนไชส์ เดิมของตนเกิดความ
เสียหายในธุรกิจ ซ่ึงพระราชบญัญัติความลับ
ทางการค้า พ.ศ.2545 มาตรา6 “การกระท าท่ี

เปิดเผย เอาไป หรือใช้ซ่ึงความลับทางการค้า
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูใ้ห้สิทธิแฟรน
ไชส์ ถือเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทาง
การค้า” ซ่ึงผูเ้ป็นเจา้ของความลบัสามารถร้อง
ขอศาลให้ระงบั หรือละเวน้การละเมิดชัว่คราว
และฟ้องคดีต่อศาลเพื่ อให้ผู ้กระท าละเมิด
ความลับทางการค้าได้ชดใช้  ค่ าสินไหม
ทดแทนตามพระราชบัญญัติความลับทาง
การค้า พ .ศ.2545 มาตรา8 ซ่ึ งจะเห็นได้ว่ า
พระราชบญัญัติความลบัทางการค้า พ.ศ.2545 
ได้มีการก าหนดถึงการละเมิดความลับทาง
การคา้ไว ้แต่ไม่วา่อยา่งไรก็ตามบทบญัญติัของ
กฎหมายท่ีมีอยู่นั้นก็ไม่สามารถใช้ครอบคลุม
ในกรณีของธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างชัดเจน
และมีการด าเนินการล่าช้าในการฟ้องร้องคดี
ต่อศาล ซ่ึงประเทศมาเลเซียได้มีการก าหนด
กฎหมายแฟรนไชส์ ไวโ้ดยเฉพาะ(Franchise 
Act 1998) ได้ก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครอง
สิ ท ธิ ผู ้ป ระกอบ ธุ รกิ จแฟรนไชส์  ดั ง น้ี 
Franchise Act 1998 section17 ในการท าสัญญา
ระหว่างผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์และผูรั้บสิทธิแฟ
รนไชส์ ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์จะตอ้งรับรองเป็น
หนังสือว่าผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์และลูกจา้งใน
ธุรกิจแฟรนไชส์จะไม่ประกอบธุรกิจท่ีคล้าย
กับธุรกิจของผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์ตลอดอายุ
สัญญาแฟรนไชส์และภายใน 2 ปี  หลังจาก
สัญญาแฟรนไชส์นั้นหมดอายุ หรือมีการเลิก
สั ญ ญ า  มิ ฉ ะ นั้ น จ ะ มี ค ว าม ผิ ด ต าม
พระราชบญัญติัน้ีโดยปรับ หรือจ าคุก หรือทั้ง
จ  าทั้งปรับ พร้อมทั้งในการด าเนินคดีกฎหมาย
ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมท่ีปรึกษาแฟรนไชส์  
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คอยให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึน 
อีกดว้ย 

การประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ มี
หน่วยงานท่ีให้บริการเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ก็คือ กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยมี์หน้าท่ีในการให้บริการจด
ทะเบียนธุรกิจและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจต่างๆ 
ในประเทศไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ไม่ ได้ มีหน้ าท่ี จะดูแลเฉพาะเจาะจงเพี ยง
ธุรกิจแฟรนไชส์เท่านั้น ซ่ึงผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในการ
ให้บริการจดทะเบียน หรือขอ้มูลในธุรกิจนั้น
อาจไม่ใช่ผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 

ด้านธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดยเฉพาะ 
เน่ืองจากธุรกิจแฟรนไชส์มีความหลากหลายใน
ตัวของธุรกิจ เช่น รูปแบบของธุรกิจ ความ
เหมาะสมในพื้นท่ีท่ีจะท าการประกอบธุรกิจ 
เป็นต้น ผูท่ี้ควบคุมดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ให้
เป็นไป ตามระบบจะต้องมีความเช่ียวชาญ
เก่ียวกับธุรกิจแฟรนไชส์โดยตรงจะท าให้
ธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทยเทียบเท่ากบั
ประเทศอ่ืนได ้รวมถึงในการควบคุมดูแลความ
เดือดร้อน ความเสียหายท่ีมาจากการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไม่ถูกต้อง ซ่ึงประเทศ
มาเลเซี ย(Franchise Act 1998) มีหน่วยงานท่ี
ควบคุมดูแลธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะภายใต้
กระทรวงการคา้ภายในประเทศท่ีเก่ียวกบัการ
คุ้มครองผู ้บริโภค เป็นหน่วยงานราชการท่ี
ควบคุมธุ รกิ จแฟรนไชส์  รวมทั้ งการจด
ทะเบียนและอนุมัติแฟรนไชส์ในประเทศ
มาเลเซีย พร้อมทั้ ง มีคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
แฟ รนไชส์  ซ่ึ งม าจากผู ้ ท่ี มี ความ รู้และ

ประสบการณ์ในสาขาท่ีเก่ียวกับแฟรนไชส์
โดยเฉพาะ โดยมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษาในเร่ือง
เก่ียวกับธุรกิจแฟรนไชส์และการบังคับใช้
เก่ียวกบัธุรกิจแฟรนไชส์อยา่งเป็นระบบ 

การส่ งเส ริมของรัฐเก่ี ยวกับการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ปัจจุบนัในประเทศ
ไทยหน่วยงานรัฐได้  ออกมาตรการต่างๆ        
ในการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อเป็นการ
ก ระ ตุ้ น ระบ บ เศ รษ ฐ กิ จข อ งป ระ เท ศ                            
โดยมาตรการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์นั้นจะ
ได้รับการส่งเสริมก็ต่อเม่ือเป็นธุรกิจท่ีเขา้ข่าย
ขอ้ก าหนด ท่ีรัฐไดก้ าหนดเง่ือนไขไว ้พร้อมทั้ง
น าพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ.2543 เข้ามาใช้ในการ
ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ ซ่ึงจะสนบัสนุนธุรกิจ
ในประเทศท่ีขาดความสามารถท่ีจะแข่งขนักบั
ตลาดวิสาหกิจขนาดใหญ่เพื่อพฒันาให้ธุรกิจมี
ความเข้มแข็ ง ธุ รกิ จท่ีพระราชบัญญั ติ น้ี
สนับสนุนตอ้งเป็นธุรกิจอิสระท่ีมีเอกชนเป็น
เจ้าของด าเนินการโดยเจ้าของไม่อยู่ภายใต้
ธุรกิจอ่ืนและต้นทุนในการด าเนินกิจการต ่ า 
รวมทั้งในส่วนของการส่งเสริมทางดา้นการเงิน
มีกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยมีแหล่งท่ีมาของเงินจากเงินทุน
ประเดิมจากรัฐจดัสรรให้เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
ไทยและเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมกู้ ยืม เพื่ อก่ อตั้ ง ห รือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของธุรกิจ ซ่ึงการส่งเสริมของรัฐ
ท่ีมีอยู่นั้นยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีจะช่วยกระตุน้ให้
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นักลงทุนต่างชาติสนใจธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ประเทศเท่าท่ีควร เน่ืองจากภาครัฐ ไม่ผลกัดนั
ให้ผู ้ประกอบการเข้าใจอย่างทั่วถึงเก่ียวกับ
รายละเอียดขั้นตอนท่ีจะได้รับการส่งเสริม
ธุ ร กิ จ ท่ี ภ าค รั ฐ ส นั บ ส นุ น พ ร้ อ ม ทั้ ง
ผูป้ระกอบการบางรายไม่ทราบถึงมาตรการการ
ส่ ง เส ริ ม ธุ ร กิ จ ท่ี มี อ ยู่ ใน ป ระ เท ศไท ย                      
ซ่ึงประเทศมาเลเซียภาครัฐมีการออกนโยบาย
และจดัตั้งหน่วยงานข้ึนมาเพื่อบริการ ผลกัดนั
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์  ซ่ึ งมี ช่ือว่า 
Ministry of Entrepreneur and Cooperative 
Development ห รื อ เรี ย ก ว่ า  MECD ห รื อ
กระทรวงผู ้ประกอบการและการพัฒนา
สหกรณ์ของมาเลเซียเป็นหน่วยงานหลักท่ี
รั บ ผิ ด ช อ บ เก่ี ย ว กั บ ก ารพั ฒ น าข อ ง
ผู ้ประกอบการ โดยจะก าหนดนโยบายเพื่ อ
พฒันาผูป้ระกอบการส่งเสริม สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ประกอบการ 
รวมถึงการฝึกอบรมทกัษะพื้นฐาน ความรู้ขั้น
พื้นฐานเก่ียวกบัผูป้ระกอบการในการประกอบ
ธุรกิ จแฟรนไชส์ และอีกหน่ วยงานก็ คื อ 
Perbadanan Nasional Berhad หรือเรียกว่า PNS 
เป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลงัจดัตั้งข้ึน
เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมแฟรนไชส์ของประเทศ
มาเลเซีย เพื่อต้องการพัฒนาและส่งเสริมให้
ประเทศมาเลเซียเป็นศูนย์กลางของสินค้าฮา
ลาล ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและส่งเสริม
เพื่อให้ธุรกิจแฟรนไชส์ขยายกิจการและพฒันา
ไปยงัตลาดต่างประเทศและสนับสนุนการเข้า
มาของธุรกิจแฟรนไชส์จากต่างประเทศ รวมถึง
เป็นหน่วยงานท่ี ให้ความรู้ความเข้าใจถึ ง

ธุรกิจแฟรนไชส์และยงัให้ความช่วยเหลือใน
ด้านการเงินให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อเพิ่ม
ศั ก ยภ าพ ใน ธุ ร กิ จแฟ รน ไช ส์ อี ก ด้ ว ย                      
พร้อมทั้งประเทศอินโดนีเซียเช่นเดียวกันท่ีมี
การเจริญเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์อย่าง
ต่อเน่ื องท าให้ รัฐบาลกลางของประเทศ
อินโดนีเซียออกกฎระเบียบด้านธุรกิจแฟรน
ไชส์ 2 ฉบบั ซ่ึงมีความเขม้งวดมากยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ 
Ministry of Trade Regulation No.53/2012 โ ด ย
กระทรวงการค้าของประเทศอินโดนีเซียมี
จุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการ ส่งเสริมการขายสินคา้
ท้ อง ถ่ิ น ของป ระ เทศให้ มี คุ ณ ค่ ายิ่ ง ข้ึ น            
และให้ สินค้าท้องถ่ินเป็นท่ี รู้จัก พร้อมทั้ ง       
ยงัสนับสนุนถึงการใช้วตัถุดิบของประเทศซ่ึง
ให้ผูป้ระกอบการตอ้งใช้วตัถุดิบในประเทศถึง 
80% เพื่อให้สินคา้นั้นไดม้าตรฐานเดียวกนัและ
อีกฉบบัหน่ึงก็คือ Ministry of Trade Regulation 
No.68/2012 จุดมุ่งหมายหลักของกฎกระทรวง
ฉบบัน้ีเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนร้านคา้แฟรน
ไชส์ในท้องถ่ินให้มีความทันสมัย โดยผู ้ให้
สิทธิ  แฟรนไชส์เข้ามาช่วยในการพัฒนาให้
สินคา้ท้องถ่ินเป็นท่ีแพร่หลายและมีศกัยภาพ
มากยิง่ข้ึน 

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในสมาชิกอาเซียน(Association of 
South East Asian Nations: ASEAN) เป็ น ก าร
รวมตัวของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้มีสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ 
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  
ไทย บรูไน เวยีดนาม ลาว เมียนมาร์และกมัพูชา 
โดยมีเป้าหมายส าคญัในการเช่ือมโยงกันทาง
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เศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและ
ฐานผลิตเดียวกัน การส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกนั
และการบูรณาการอาเซียนให้เขา้กับเศรษฐกิจ
โลก ซ่ึงประเทศไทยได้เข้าร่วมกรอบความ    
ตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (ASEAN 
Framework Agreement on Services: AFAS) 
โดยภายใตก้รอบความตกลงว่าดว้ยบริการของ
อาเซียนได้ก าหนดให้ มีการเปิดเสรีการค้า 
เพื่อใหก้ารคา้ระหวา่งประเทศสมาชิกเป็นไปได้
อย่างสมบูรณ์ โดยการประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์เป็นธุรกิจสาขาหน่ึงท่ีอยู่ภายใต้กรอบ
ความตกลงเช่นว่าน้ี เน่ืองจากธุรกิจแฟรนไชส์
เป็นธุรกิจหน่ึ งท่ี มีความส าคัญและมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศสมาชิก
อาเซียนและช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน ดงันั้นเม่ือประเทศไทย
ได้มีการเปิดเสรีการคา้ในธุรกิจแฟรนไชส์เม่ือ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนจะท าให้
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศสมาชิกอาเซียน
สามารถท่ีจะเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทยได ้รวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
เองก็สามารถท่ีจะเข้าไปลงทุนย ังประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดเ้ช่นกนั แต่เน่ืองจากประเทศ
ไทยยงัมีปัญหาในเร่ืองของการไม่มีกฎหมายท่ี
ควบคุมธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดยเฉพาะและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอยูน่ั้นแกไ้ขปัญหาของ
ธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควรนกัจึงท าให้
ขาดความเช่ือมัน่เม่ือนกัลงทุนต่างชาติจะเขา้มา
ลงทุนในประเทศไทยและเม่ือธุรกิจแฟรนไชส์

ต่างชาติเข้ามาท าการแข่งขันทางการค้าเม่ือมี
การเปิดเสรีการค้าในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแลว้นั้นธุรกิจทอ้งถ่ินในประเทศไทยท่ี
มีอยู่จะได้รับผลกระทบ เน่ืองจากธุรกิจแฟรน
ไชส์ต่างประเทศ มีช่ือเสียงท าให้ผู ้บริโภคมี
ความเช่ือมัน่ว่าคุณภาพสินคา้จากต่างประเทศ      
จะดี กว่ าสิ นค้ าท้องถ่ิน  ซ่ึ งประเทศไทย      
ไม่ได้มีการส่งเสริมสินค้าท้องถ่ิน โดยให้
ผู ้ประกอบการสามารถน าวตัถุดิบท่ีมีอยู่ใน
ประเทศมาใช้ให้ เกิดประโยชน์และเป็นท่ีรู้จกั
แก่ชาวต่างชาติมากยิ่งข้ึน 
 จากการศึกษาพบว่ามาตรการทาง
กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิ จแฟรนไชส์ ในประเทศไทยย ังไม่ มี
มาตรการทางกฎหมายท่ีก าหนดข้ึนมาเพื่ อ
ควบคุมดูแลธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องยงัไม่มีสามารถควบคุม 
ดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างทัว่ถึง พร้อมทั้ง
การส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของ
รัฐท่ีมีอยู่นั้นมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และไม่เป็นท่ีรู้กัน
อย่างแพร่หลายซ่ึงท าให้ผูป้ระกอบการบางราย
ไม่ทราบถึงการส่งเสริมของภาครัฐเท่าท่ีควร จึง
เป็นการยาก ท่ีจะท าให้การประกอบธุรกิจแฟ
รนไชส์ในประเทศไทยจะมีศักยภาพในการ
แข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกับต่างประเทศและ
ประเทศสมาชิกในอาเซียน ดงันั้นผูเ้ขียนจึงได้
ศึกษามาตรการทางกฎหมายเก่ี ยวกับการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ประเทศไทย โดยศึกษากฎหมายในประเทศไทย
ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
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กฎหมายต่างประเทศและแนวทางในการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศ ได้แก่  ประเทศมาเลเซี ยและ
ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีความ
ชัดเจนในตัวบทกฎหมายและการส่งเสริม
ธุรกิจแฟรนไชส์จากภาครัฐอย่างจริงจงั เพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี เก่ียวกับ
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยให้มี
ศกัยภาพท่ีจะสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างเท่าเทียม
กบัต่างชาติและเป็นมาตรฐานเดียวกบัสากล 
 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ 

2.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟ
รนไชส์ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3.  เพื่อวิเคราะห์ปัญหากฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์ในประเทศไทย 

4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาทางกฎหมายท่ี เก่ียวกับการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ประเทศไทย 

 
วธีิด าเนินการวจัิย   

การศึกษา ค้นคว้าวิจัยเชิงเอกสาร
โดยศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ขอ้มูลจากตวับท
กฎหมาย รวบรวมเอกสาร ต าราวชิาการต่างๆ 

งานวิจัย  วารสาร บทความ เอกสารทาง
วิชาการ เอกสารท่ีเผยแพร่ของหน่วยงาน
รัฐบาลและเอกชนต่างๆ ข้อมูลท่ีได้จากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(Internet) รวมทั้งขอ้มูลจากตวั
บทกฎหมายในต่างประเทศ โดยน าข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผล พร้อมทั้ ง
เสนอแนะแนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาและจดั
ให้มีกฎหมายแฟรนไชส์ในประเทศไทยไว้
เป็นการเฉพาะ 
 
สรุปผลการวจัิย 
 การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ปัจจุบนัมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมี
การขยายตัวมากข้ึน พร้อมทั้ งธุรกิจแฟรน
ไชส์เป็นธุรกิจอีกสาขาหน่ึงท่ีมีความส าคญั
ต่ อก ารพัฒ น าของระบบ เศ รษ ฐ กิ จ ใน
ต่างประเทศ เน่ืองจากธุรกิจแฟรนไชส์มี
รูปแบบในการประกอบธุรกิจท่ี มีความ
ทันสมัยและมีรูปแบบท่ีส าเร็จรูปตายตัว 
รวมทั้งคุณภาพของสินคา้ท่ีมีการยอมรับจาก
ผูบ้ริโภค แต่ไม่วา่อยา่งไรการประกอบธุรกิจ        
แฟรนไชส์ในประเทศไทยย ังคงประสบ
ปัญหา เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมาย
ท่ีเข้ามาควบคุมดูแลเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะ ซ่ึงเม่ือเกิดข้อ
พิพาทเก่ียวกับธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบัน                 
ยงัคงใช้บทบญัญัติกฎหมายทัว่ไปท่ีปรากฏ
อยู่ในกฎหมายหลายฉบับของประเทศไทย 
เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลขอ้พิพาทท่ีเกิดจาก
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ โดยบทบญัญติั
กฎหมายในประเทศไทยท่ี มีอยู่ย ังไม่ มี                   
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ความชัดเจนและเก่ียวข้องโดยตรงกับการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ จึงท าให้ธุรกิจแฟ
รนไชส์ในประเทศไทย มีประสิทธิภาพท่ีจะ
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศน้อยกว่า
ประเทศอ่ืนๆ อัน เป็นการส่งผลให้ความ
เช่ือมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ท่ีจะเข้ามา
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยลด
น้อยลงและการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์    
ใน ป ระ เท ศ ไท ย ไม่ ไ ด้ มี ก า ร ก าห น ด
หลักเกณฑ์ ท่ีแน่ชัดว่าธุรกิจแฟรนไชส์ มี
รูปแบบอย่างไรและในการด าเนินกิจการ
แนวทางใดถึงจะประสบความส าเร็จและเป็น
ท่ียอมรับเช่นเดียวกบัแฟรนไชส์ต่างประเทศ              
ท่ีประสบความส าเร็จ  ซ่ึงในต่างประเทศ 
ได้ แ ก่  ป ระ เท ศม าเล เซี ย แล ะป ระ เท ศ
อินโดนีเซียไดมี้กฎหมายท่ีเขา้มาควบคุมการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะ ท าให้
ประเทศเหล่านั้นประสบความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และย ังเป็น ท่ี
ยอมรับในประเทศอ่ืนๆ อีกดว้ย  

การส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟ
รนไชส์ในประเทศไทยมีหน่วยงานรัฐท่ีให้
การสนับส นุนและออกมาตรการต่างๆ        
ในการส่งเส ริมธุรกิจแฟรนไชส์  เพื่ อให้
ธุรกิจแฟรนไชส์มีศกัยภาพในการประกอบ
ธุรกิจอย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันทาง
การคา้กบัต่างชาติได้ ซ่ึงการสนับสนุนของ
ภาครัฐท่ี มีอยู่ในปัจจุบันน าไปใช้กับการ
ประกอบ ธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างไม่ มี
ประสิทธิผลเท่าท่ีควร เน่ืองจากการกระจาย
ข่าวสารท่ีออกไป อยา่งไม่ทัว่ถึงและเง่ือนไข 

ขอ้จ ากดัท่ีภาครัฐก าหนดไวมี้ความไม่สมดุล
ตามขนาดของธุ ร กิ จแฟ รนไช ส์ ท่ี มี อยู ่              
รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีภาครัฐได้
จดัสรรไวเ้ป็นการยากท่ีธุรกิจแฟรนไชส์บาง
รายท่ี มีขนาดเล็ก จะสามารถปฏิบั ติตาม
ข้อก าหนดท่ีตั้ งไวไ้ด้ จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย                
มีระยะเวลาในการประกอบกิจการเพียง
ช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้นและมกัจะปิดตวัไปและ
การท่ีผูป้ระกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับธุรกิจแฟรนไชส์จึงไม่สามารถจะ
พฒันาธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีประสิทธิภาพท่ี
เป็นสากลและเทียบเท่ากบัประเทศอ่ืนๆ โดย
ป ระ เท ศ ในสม าชิ กอ า เซี ยน ท่ี ป ระสบ
ความส าเร็จจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
ซ่ึงธุรกิจแฟรนไชส์สามารถช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศให้มีความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจได้อย่างประเทศมาเล เซียและ
ประเทศอินโดนีเซียนั้ นก็ได้มีการก าหนด
แน วท างใน การส่ ง เส ริมก ารป ระกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีชัดเจน โดยภาครัฐเป็นผู ้
ออกกฎ ระเบียบท่ีมีความเขม้งวดและผลกัดนั
สินค้าท้องถ่ินในประเทศของตนเอามาใช้
เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไป ท าให้เม่ือมีการ
เปิดเสรีการคา้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศท่ีมีความชดัเจน
ในหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด แนวทางในการ
ส่งเสริมธุรกิจ จะสามารถมีการแข่งขนัได้ดี
และเป็นท่ียอมรับแก่สากล ผูเ้ขียนจึงไดส้รุป
ปัญหาท่ี เก่ียวกับมาตรการทางกฎหมาย
เก่ียวกับการส่งเส ริมการประกอบธุรกิจ 
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แฟรนไชส์ในประเทศไทย ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ปัญหาการไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ในการคุม้ครองสิทธิของผูป้ระกอบธุรกิจแฟ
รนไชส์ เน่ืองจากกฎหมายในประเทศไทยท่ี
เก่ี ยวข้องกับการคุ้มครองสิท ธิจากการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ กรณีการเปิดเผย
ความลับทางการค้าและการแข่งขันทาง
การคา้ท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัธุรกิจแฟรนไชส์
เดิมท่ีหมดสัญญา หรือเลิกสัญญา โดยใน
ปัจจุบนัน าเอาพระราชบญัญัติความลับทาง
การค้า  พ .ศ .2545 มาป รับใช้กับ ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน แต่บทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี
ไม่ได้เจาะจงโดยเฉพาะเก่ียวกับเร่ืองการ
เปิดเผยความลับกรณีท่ีเป็นผูรั้บสิทธิแฟรน
ไชส์และลูกจา้งในธุรกิจแฟรนไชส์ห้ามมิให้
กระท าการเช่นวา่น้ี รวมทั้งการท่ีจะด าเนินคดี
ในชั้นศาลเก่ียวกับการละเมิดความลับทาง
การคา้ในปัจจุบนั หากจะฟ้องร้องคู่ความทั้ง
สองฝ่ายจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก
และมีความล่าช้าในการด าเนินคดี ซ่ึงอาจท า
ให้ผูป้ระกอบกิจการได้รับความเสียหายเพิ่ม
มากข้ึนและยงัอาจจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินคดีท่ีมีมูลราคาสูง 

(2) ปัญหาการไม่มีหน่วยงานเฉพาะ
ในการควบคุมดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ เน่ืองจาก
หน่วยงานท่ีควบคุมดูแลเก่ียวกบัการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยปัจจุบนัก็คือ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้เป็นองค์กรหน่ึงของ
กระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงจะมีอ านาจหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงานด้านการจดทะเบียนและ

บริการขอ้มูลธุรกิจดา้นส่งเสริมผูป้ระกอบการ
การพัฒนาธุรกิจ โดยเจ้าหน้าท่ี ท่ี มีอยู่นั้ น
ไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีสามารถให้ค  าแนะน า 
หรือให้ความรู้เพื่ อ เป็นแนวทางเก่ียวกับ     
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได้  ท าให้
ผู ้ป ระกอบการ  ขาดความ รู้ความ เข้าใจ
เบ้ืองตน้ท่ีจะช้ีแนะในการประกอบธุรกิจแฟ
รนไชส์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) ปัญหาการส่ ง เส ริมของรัฐ ท่ี
เก่ี ยวกับการประกอบ ธุรกิ จแฟรนไชส์ 
เน่ืองจากการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
แฟ รน ไช ส์ จ าก ภ าค รัฐ ท่ี มี อ ยู่ นั้ น ไม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะผลักดันให้การ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ประสบความส าเร็จ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการและบริหาร        
จากภาครัฐท่ีไม่มีแนวทางท่ีชัดเจนในการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ
เดียวกัน ด้านการเงินซ่ึงผูป้ระกอบการบาง
รายโดยส่วนมากเป็นรายย่อยไม่สามารถ
เขา้ถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐไดเ้น่ืองจากมี
เง่ือนไข ขอ้ก าหนดท่ีมีความจ ากัดอย่างมาก 
รวมถึงด้านการสนับสนุนของรัฐซ่ึงการ
บริการของรัฐในการจัดให้มีการอบรมขั้น
พื้ น ฐาน เก่ี ยวกับ ธุ ร กิ จแฟ รนไช ส์ โดย
ผูป้ระกอบการบางรายไม่ทราบถึงบริการท่ีรัฐ
จดัท าข้ึนเน่ืองจากไม่กระจายไปอย่างทัว่ถึง 
เช่น ต่างจังหวัดและจ านวนบุคลากรท่ี มี
ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจแฟรนไชส์ไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนธุรกิจท่ีมีมากข้ึน 

(4) ปัญหาท่ีท าให้เกิดผลกระทบกบั
ประ เทศไทย เม่ื อ เปิ ด เส รีก ารค้าในการ
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ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจากประเทศไทยเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนได้ท าความตกลง
ภายใตก้รอบการบริการซ่ึงตอ้งเปิดเสรีการคา้
เพื่อท าการแข่งขนักบัประเทศสมาชิกอาเซียน 
ซ่ึงประเทศไทยนั้นยงัไม่มีกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะอาจ
ส่งผลท าให้นักลงทุนต่างชาติไม่กลา้ท่ีจะเขา้
มาลงทุนในประเทศและเม่ือมีการเปิดเสรี
การค้าของธุรกิจแฟรนไชส์ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแล้วจะท าให้ผู ้ประกอบ
กิจการจากต่างชาติเข้ามามีบทบาทในการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในท้องถ่ินมาก
ยิ่งข้ึน อาจท าให้ธุรกิจแฟรนไชส์ในทอ้งถ่ิน
นั้นไม่ได้รับความสนใจเช่นเดิมและท าให้
ธุ ร กิ จแฟรนไชส์ท้อง ถ่ินค่อยๆหายไป                 
ในท่ีสุด รวมถึงศกัยภาพในการแข่งขนัของ
ประเทศไทยน้อยกวา่ประเทศอ่ืนเม่ือต่างชาติ
เข้ามาท าการแข่งขันทางการค้า เน่ืองจาก      
ผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
บ างราย  ไม่ มี ค ว าม รู้  ค ว าม เช่ี ย วช าญ                       
ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีแท้จริง
เพียงตอ้งการสร้างธุรกิจเพื่อเป็นรายไดใ้ห้แก่
ตวัเองเท่านั้น จึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีศกัยภาพ
นอ้ยกวา่ประเทศอ่ืน  

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 จากการวิ เคราะห์และเปรียบเทียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมการประกอบ
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ ของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จากต่างประเทศ อนั
ไดแ้ก่ ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย 
ผูเ้ขียนมีข้อเสนอแนะอนัจะเป็นแนวทางและ
มาตรการในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟ
รนไชส์ของประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
 (1) เห็นควรให้ มีมาตรการในการ
คุม้ครองสิทธิผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ โดย
น ามาตรการทางกฎหมายแฟรนไชส์ของ
ประเทศมาเลเซีย (Franchise Act 1998) มาใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการไม่มี
กฎหมายในการคุม้ครองสิทธิจากการประกอบ
ธุ รกิ จแฟ รน ไช ส์ ในป ระ เท ศไท ย โดย
ก าหนดให้มีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ข้ึนโดยเฉพาะท่ีมีบทบญัญัติ
ให้ สิทธิของผู ้ให้ สิทธิแฟรนไชส์และผู ้รับ
สิทธิแฟรนไชส์นั้นมีความสมดุลกนัโดยไม่มี
ผูใ้ดได้เปรียบ หรือเสียเปรียบกันมากไปและ
เพื่อท่ีจะท าให้ผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์และผูรั้บ
สิ ท ธิ แฟรนไชส์ ไม่ ไปกระท าความผิ ด            
อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ่ื้น รวมถึงจะ
ท าให้การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ
ไทยเจริญเติบโตและขยายกิจการไปยงัประเทศ
อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) เห็นควรให้มีหน่วยงานเฉพาะใน
การควบคุมดูแลธุรกิจแฟรนไชส์  โดยน า
มาตรการท่ีจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะในการ
ควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์อันเป็นมาตรการ
กฎหมายแฟรนไชส์ (Franchise Act 1998) ของ
ประเทศมาเลเซียมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาท่ีดังกล่ าว โดยก าหนดให้ มี
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กฎหมายท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์ ข้ึ นโดยเฉพ าะ ท่ี มี บทบัญญั ติ ให้ มี
หน่วยงานเขา้มาควบคุมดูแลธุรกิจแฟรนไชส์               
อนัเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะใน
เร่ืองธุรกิจแฟรนไชส์โดยตรงในประเทศไทย 

(3) เห็นควรให้มีการส่งเสริมของรัฐท่ี
เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ โดยน า
มาตรการส่งเสริมด้านการจดัการและบริหาร 
ด้านการเงินและด้านการสนับสนุนของรัฐ
ธุ รกิ จแฟรนไชส์ อัน เป็ นมาตรการตาม
กฎหมายแฟรนไชส์ (Franchise Act 1998) ของ
ประเทศมาเลเซียและกฎกระทรวงว่าดว้ยแฟรน
ไ ช ส์ ห ม า ย เล ข 42/2007 (The Government 
Regulation on Franchise No. 42/2007) ข อ ง
ประเทศอินโดนีเซียมาใช้เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวในประเทศไทย โดย
ก าหนดให้มีกฎหมายท่ีเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ข้ึนโดยเฉพาะในประเทศไทย
ท่ี มีบทบัญญั ติก าหนดมาตรการส่ งเสริม
ธุรกิจแฟรนไชส์ให้มีความเขม้งวดมากกว่าเดิม
ท่ีได้ก าหนดไว ้ซ่ึงควรมีหน่วยงานท่ีจัดการ
และบริหารให้ผูป้ระกอบการมีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบธุรกิจแฟรนไชส์อย่างแท้จริง 
พร้อมทั้ งจัดการและบริหารสินค้าหลักของ
ประเทศให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไป เพื่อเป็นการ
พฒันาธุรกิจแฟรนไชส์มีความมัน่คงยิ่งข้ึนและ
เป็นการช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
ดีข้ึนอีกดว้ยและก าหนดมาตรการในการเขา้ถึง
แหล่งสถาบันการเงินของรัฐ โดยลดเง่ือนไข 
ข้อจ ากัดในการกู้ยืมเงินเพื่อน าไปใช้พัฒนา
ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศให้มีความมั่นคง

ยิ่งข้ึนรวมถึงก าหนดมาตรการให้แก่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าถึงการสนับสนุนของ
ภาครัฐไดง่้ายยิ่งข้ึน โดยภาครัฐตอ้งมีในโยบาย
ในการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์รายย่อยท่ีมีอยู่
มากในประเทศไทยให้ไดเ้ราบริการจากภาครัฐ
เสมือนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ 

(4) เห็นควรให้ มีกฎหมายควบคุม
ธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะข้ึนในประเทศไทย 
โดยน ามาตรการกฎหมายในการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ดงักล่าวของประเทศมาเลเซีย
และอินโดนีเซียมาใช้เป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ประเทศไทย เพื่อให้การประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน
และได้รับการยอมรับในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พร้อมทั้ งช่วยพัฒนาให้ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศนั้ นดียิ่งข้ึนและเห็นควรให้
ก าหนดมาตรการกฎหมายในการส่งเสริมการ
ใช้สินค้าท้องถ่ินในการประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์เพื่อไม่ให้ธุรกิจแฟรนไชส์ต่างชาติเขา้มามี
บทบาทอุปโภคและบริโภคของคนไทยมาก
เกินไป รวมถึงเห็นควรให้ก าหนดมาตรการ 
หรือนโยบายในการสนบัสนุนธุรกิจแฟรนไชส์
ในประเทศไทยให้พฒันาสู่สากล โดยให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย หรือข้อมูลของธุรกิจแฟรน
ไชส์ของประเทศท่ีประสบความส าเร็จใน
ธุรกิจแฟรนไชส์แก่ผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์
อย่างทั่วถึ ง เพื่ อให้ ธุ รกิ จแฟรนไชส์ของ
ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับธุรกิจแฟรน
ไชส์ของต่างประเทศไดอ้ยา่งเท่าเทียม 
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