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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 

ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536  โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 

จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน

เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย

แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั

พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย   



  

การศึกษาผลกระทบของกฎหมาย และระเบียบท่ีมีผล
ต่อขีดความสามารถในการแข่งขนัของ SMEs* 

บทนํา 

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) มี

บทบาทสาํคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศไทย สามารถสรา้งผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ

ถงึรอ้ยละ 38.9  ในปี 2549 ธุรกจิ SMEs ในไทยมจีาํนวนมากถงึ 2.27 ลา้นราย  หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 99.5 ของจาํนวนวสิาหกจิทัง้ประเทศ โดยมสีดัสว่นธุรกจิ SMEs รอ้ยละ 29.6 อยู่ใน

ภาคการผลติ (โดยเฉพาะภาคการผลติอาหาร/เครือ่งดืม่ และเครือ่งแต่งกาย)  รอ้ยละ 29.7 

เป็นภาคบรกิาร  รอ้ยละ 40.0 อยูใ่นภาคการคา้และซ่อมบาํรุง และรอ้ยละ 0.8 ไมร่ะบุภาค  

มกีารจา้งงานมากถงึ 8.86 ลา้นคน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 76.7 ของการจา้งงานรวมทัง้ประเทศ  

จาํแนกเป็นการจา้งงานในภาคการผลติรอ้ยละ 39.4  ภาคบรกิารรอ้ยละ 33.0  และภาค

การคา้/ซ่อมบาํรุงรอ้ยละ 27.6 ของการจา้งงานรวมของ SMEs    

โดยทีธุ่รกจิ SMEs มบีทบาทสาํคญัต่อเศรษฐกจิไทยในดา้นการผลติ การบรกิาร 

การคา้ปลกี-คา้สง่ การคา้ระหวา่งประเทศ และการจา้งงานดงักล่าวขา้งตน้ รฐับาลจงึไดต้รา

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543  จดัตัง้สํานักงาน

สง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพือ่เป็นหน่วยงานประสานการทาํงาน

ของสว่นราชการและองคก์รต่างๆ ของรฐั ซึง่ไดก้าํหนดมาตรการทีห่ลากหลายในการสง่เสรมิ

สนับสนุน SMEs  รวมทัง้มกีารออกกฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัเพื่อรองรบันโยบาย

การสง่เสรมิ SMEs ในดา้นต่างๆ   

อยา่งไรกต็าม ในทางปฏบิตัมิสีาเหตุบางประการทาํให ้SMEs มขีอ้เสยีเปรยีบเมือ่

เทยีบกบัธุรกจิขนาดใหญ่รวมทัง้มอุีปสรรคในการเขา้ถงึมาตรการต่างๆ ของรฐั งานวจิยัน้ี

จงึเป็นการศกึษามาตรการและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั SMEs ในสามมติ ิไดแ้ก่ 

(1) การศกึษาสาระสาํคญัของมาตรการและกฎระเบยีบ (2) การประเมนิความสามารถของ 

                                                        
*  สรุปจากรายงานการวจิยัเรื่อง โครงการศกึษาวจิยักฎหมายและแนวนโยบายภาครฐัทางกฎหมายทีม่ี

ผลกระทบต่อธุรกจิ SMEs : ศกึษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบยีบทีม่ผีลต่อขดี
ความสามารถในการแข่งขนัของ SMEs โดย ดร. เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์ ผูอ้าํนวยการวจิยัดา้นการ
บรหิารจดัการระบบเศรษฐกจิ และคณะนักวจิยัฝ่ายการวจิยัแผนงานเศรษฐกจิรายสาขา สถาบนัวจิยั
เพื่อการพฒันาประเทศไทย เสนอต่อ สํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อ
เดอืนเมษายน 2551 
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SMEs ในการเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์หรอืการใชป้ระโยชน์  รวมทัง้อุปสรรคทีท่าํให ้SMEs ยงั

ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากมาตรการหรอืกฎระเบยีบต่างๆ  โดยศกึษาว่ามาตรการและ

กฎระเบยีบแต่ละเรือ่งสามารถเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหแ้ก่ SMEs มาก

น้อยเพยีงใด  มกีฎระเบยีบใดบา้งทีย่งัไมเ่อือ้ต่อการพฒันาศกัยภาพของ SMEs เท่าทีค่วร  

และ (3) ขอ้เสนอแนะการปรบัปรุงแกไ้ขมาตรการและกฎระเบยีบต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์

ต่อ SMEs มากยิง่ขึน้ ทัง้น้ีไดจ้าํแนกมาตรการและกฎระเบยีบของรฐัออกเป็นสองสว่น อนั

ประกอบดว้ยสามกลุม่มาตรการดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1  มาตรการดา้นสทิธปิระโยชน์เพื่อส่งเสรมิ SMEs ในดา้นภาษอีากร และ

ดา้นสง่เสรมิการลงทุน 

ส่วนท่ี 2  มาตรการหรอืกฎระเบยีบของรฐัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถงึเทคโนโลยี

ของ SMEs   

กฎระเบียบและมาตรการส่งเสริมของรฐัต่อ SMEs : ภาพรวมและ
การประเมินความสามารถของ SMEs ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ 

ในส่วนน้ีศกึษาภาพรวมและประเมนิความสามารถของ SMEs ในการเขา้ถงึสทิธิ

ประโยชน์จากมาตรการสง่เสรมิของรฐั รวมทัง้มาตรการต่างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการดาํเนิน

ธุรกจิของ SMEs เป็นการเฉพาะ ซึง่สรุปไดด้งัน้ี  

1. มาตรการด้านสิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเสริม SMEs ในด้านภาษีอากร 

ผู้ประกอบการ SMEs ได้ร ับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรสามประเภทจาก

กรมสรรพากรดงัสรุปในตารางที ่1 

การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล ใหแ้ก่ SMEs ทีม่ทีุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ใน

วนัสดุทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชไีมเ่กนิ 5 ลา้นบาท  จากเดมิเสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 30 

ของกําไรสุทธมิาเป็นอตัราภาษทีีม่ลีกัษณะเป็นขัน้บนัได (ตามพระราชกฤษฎกีาออกตาม

ความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัรารษัฎากร (ฉบบัที่ 431) พ.ศ. 2548) ทําให้

ผูป้ระกอบการ SMEs ทีส่ามารถเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์การลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลมี

จํานวนเพิม่ขึน้ทุกปีจากรอ้ยละ 85.5,  96.9,  98.1 และ 98.7 ของผูป้ระกอบการ SMEs 

ทัง้หมดในปี 2545  2546  2547 และ 2548 ตามลาํดบั เน่ืองจากผูป้ระกอบการมโีอกาสรบัรู้

สทิธปิระโยชน์เรือ่งน้ีอยา่งทัว่ถงึ  
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีระหว่างกรณีทัว่ไปและกรณีของ SMEs 

สิทธิประโยชน์ กรณีทัว่ไป กรณีของ SMEs 

1. ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล อตัรารอ้ยละ 30   1. อตัรารอ้ยละ 15 สาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่มเ่กนิ 1 ลา้นบาท  
2. อตัรารอ้ยละ 25 สาํหรบักาํไรสทุธทิีเ่กนิ 1 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิ  

3 ลา้นบาท  
3. อตัรารอ้ยละ 30 สาํหรบักาํไรสทุธทิีเ่กนิ 3 ลา้นบาท 

2. การหกัคา่สกึหรอและ 
คา่เสือ่มราคาทรพัยส์นิ 

 

1.  คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ (ไมร่วม
โปรแกรมคอมพวิเตอร)์ ใหห้กัคา่
เสือ่มราคาภายในระยะเวลา 5 ปี 

 

1.  คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ (ไมร่วมโปรแกรมคอมพวิเตอร)์ ใหห้กั
คา่เสือ่มราคาเบือ้งตน้รอ้ยละ 40 ในวนัทีไ่ดท้รพัยส์นิมา สว่นที่
เหลอืใหท้ยอยหกัตามอตัราทีก่ฎหมายกาํหนด โดยสามารถหกั
คา่เสือ่มภายในเวลาไมน้่อยกวา่ 3 รอบระยะเวลาบญัช ี

 2.  อาคาร โรงงาน ใหห้กัคา่เสือ่มราคา
ภายในระยะเวลา 20 ปี  

 

2. อาคาร โรงงาน ใหห้กัคา่เสือ่มราคาเบือ้งตน้รอ้ยละ 25 ในวนัทีไ่ด้
ทรพัยส์นิมา สว่นทีเ่หลอืใหท้ยอยหกัตามอตัราทีก่ฎหมาย
กาํหนด โดยสามารถหกัคา่เสือ่มภายในเวลาไมน้่อยกวา่ 20 รอบ
ระยะเวลาบญัช ี 

 3.  ในกรณีเครือ่งจกัร และอุปกรณ์
เครือ่งจกัร ใหห้กัคา่เสือ่มราคา
ภายในระยะเวลา 5 ปี 

3. ในกรณีเครือ่งจกัร และอุปกรณ์เครือ่งจกัร ใหห้กัคา่เสือ่มราคา
เบือ้งตน้รอ้ยละ 40 ในวนัทีไ่ดท้รพัยส์นิมา สว่นทีเ่หลอืใหท้ยอย
หกัตามอตัราทีก่ฎหมายกาํหนด โดยสามารถหกัคา่เสือ่มภายใน
เวลาไมน้่อยกวา่ 5 รอบระยะเวลาบญัช ี

3. ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล
สาํหรบัธุรกจิเงนิรว่ม
ลงทุน  

ไมม่กีารยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล มกีารยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบัเงนิปนัผลหรอื
ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการโอนหุน้ทีนิ่ตบุิคคลรว่มลงทุนไดร้บัจาก
การถอืหุน้ใน SMEs 

ทีม่า: กรมสรรพากร 

การหกัค่าเสือ่มราคาเบื้องต้นในอตัราพิเศษ  ตามพระราชกฤษฎกีาออกตาม

ความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการหกัค่าสกึหรอและค่าเสือ่มราคาทรพัยส์นิ (ฉบบัที ่395) 

พ.ศ. 2545  โดยใหส้ทิธแิก่ SMEs หกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นคอมพวิเตอร์

และอุปกรณ์ อาคาร โรงงาน และเครือ่งจกัร/อุปกรณ์ในอตัราพเิศษซึง่สงูกวา่กรณีทัว่ไป 

อยา่งไรกต็าม การศกึษาน้ีไมส่ามารถประเมนิมาตรการดงักลา่วไดว้า่มจีาํนวน SMEs 

ใชส้ทิธปิระโยชน์มากน้อยเพยีงใด  เพราะกรมสรรพากรไมไ่ดเ้กบ็ขอ้มลูค่าเสือ่มราคาแยก

ตามขนาดของธุรกจิ 

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่กิจการร่วมทุนกบั SMEs ตามพระราช-

กฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่396)  

พ.ศ. 2545 เป็นสทิธปิระโยชน์ในการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสาํหรบัเงนิปนัผลหรอื

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการถอืหุน้ในธุรกจิ SMEs แก่บรษิทัมหาชนจาํกดัหรอืบรษิทัจาํกดั

ทีป่ระกอบธุรกจิเงนิรว่มลงทุน (Venture Capital-VC) ตลอดจนการยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคล
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ธรรมดาและภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลใหแ้ก่ผูล้งทุนสาํหรบัเงนิปนัผลและผลประโยชน์จากการ

โอนหุน้ทีไ่ดร้บัจากการถอืหุน้ในบรษิทัมหาชนจาํกดัหรอืบรษิทั VC เหลา่น้ีดว้ย 

ปจัจุบนัมบีรษิทั VC มากกวา่ 10 ราย แต่มเีพยีงสองรายขอยื่นใชส้ทิธปิระโยชน์

ตามพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่396 น้ีตัง้แต่ประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาดงักล่าวในปี 2545 

โดยทัง้สองรายกไ็มผ่า่นหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่าํหนดไวต้ามกฎหมายดงัน้ี  

(1)  ตอ้งเป็นนิตบุิคคลรว่มลงทุนตามประกาศกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการกําหนด

กจิการจดัการเงนิร่วมลงทุนใหเ้ป็นธุรกจิหลกัทรพัย ์เพือ่ประกอบกจิการธุรกจิเงนิร่วมลงทุน 

และมทีุนจดทะเบยีนไม่น้อยกว่า 200 ลา้นบาท   มกีารชําระค่าหุน้ครัง้แรกเป็นจํานวนไม่

น้อยกวา่กึง่หน่ึงของทุนจดทะเบยีนและชาํระค่าหุน้ทีเ่หลอืทัง้หมดภายในระยะเวลาสามปี

นบัแต่วนัจดทะเบยีน      

(2)  ตอ้งถอืหุน้ใน SMEs ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 20, 40, 60 และ 80 ของทุนจดทะเบยีน

ทีช่าํระแลว้ของบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีีทีห่น่ึง สอง สาม และสี ่ตามลาํดบั  ซึง่

เงือ่นไขดา้นสดัสว่นเงนิลงทุนน้ีเป็นไปไดย้ากในทางปฏบิตั ิ  เพราะก่อนทีบ่รษิทั VC จะ

ตดัสนิใจเพิม่การลงทุนในกจิการของ SMEs  จาํเป็นตอ้งตรวจสอบขอ้มลูดา้นต่างๆ ของ 

SMEs ทีจ่ะรว่มลงทุนโดยละเอยีดซึง่ใชเ้วลานาน  การกาํหนดสดัสว่นเงนิลงทุนตามระยะเวลา

จงึเป็นอุปสรรคประการหน่ึงในการเขา้ถงึสทิธปิระโยชน์ทางภาษฯี  

(3)  ตอ้งร่วมลงทุนกบัธุรกจิทีเ่ป็น SMEs เท่านัน้   บรษิทั VC จะไม่ไดร้บัสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษฯี อกีต่อไปเมือ่ธุรกจิทีเ่ขา้ไปลงทุนร่วมมกีารเตบิโตมากจนพน้เกณฑ์

การเป็น SMEs ตามพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบัที ่396   การกําหนดเงือ่นไขดงักล่าวจงึมผีล

ขดัแยง้กบัแรงจงูใจของบรษิทั VC ในการลงทุนใน SMEs  เพราะเป้าหมายของบรษิทั VC 

ทีเ่ขา้ไปลงทุนคอืตอ้งการกาํไรจากการขายหุน้ในอนาคต  การลงทุนจงึตอ้งเลอืก SMEs ที่

มศีกัยภาพในการเตบิโตจนสามารถจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้ แต่เมือ่ SMEs รายนัน้

เตบิโตไดด้ ี บรษิทั VC กลบัไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

2.  มาตรการสิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเสริม SMEs ด้านการลงทุน   

ในปี 2546-2547 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ไดป้ระกาศส่งเสรมิการ

ลงทุนทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงและโดยออ้มกบั SMEs รวมสามฉบบั ไดแ้ก่ 

1) ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนที ่7/2546 ว่าด้วยมาตรการส่งเสรมิ

การลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรไทย  

2) ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนที ่1/2547 เรื่องนโยบายส่งเสรมิการ

ลงทุนเพือ่พฒันาทกัษะ เทคโนโลย ีและนวตักรรม (skill, technology & innovation – STI) 

ซึง่ครอบคลุมธุรกจิหลายประเภท  
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3) ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่6/2546 เรือ่งนโยบายสง่เสรมิ SMEs 

ของประเทศไทย   โดยใหส้ทิธแิก่ SMEs ในธุรกจิเพยีงสองประเภท ไดแ้ก่ (1) ผลติภณัฑ์

เกษตรแปรรปู และ (2) อุตสาหกรรมเชงิสรา้งสรรค ์โดยเน้นที ่lifestyle product และผลติภณัฑ์

แนว design (เช่น การผลติผา้ เครื่องนุ่งหม่ ของเล่น ของชาํร่วยทีร่ะลกึ เครื่องเขยีน เครื่อง

เรอืน) โดยเพิม่สทิธปิระโยชน์ในการยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัรและยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคลแปดปีไมว่า่จะตัง้อยูใ่นเขตใด และไมจ่าํกดัวงเงนิรายไดท้ีส่ามารถใชย้กเวน้ภาษเีงนิ

ไดนิ้ตบุิคคล   อกีทัง้ยงัลดขนาดเงนิลงทุนขัน้ตํ่าจาก 1 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าทีด่นิและทุน

หมนุเวยีน) เหลอืเพยีง 5 แสนบาท (ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) ดงัสรุปในตารางที ่2 

ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์จาก BOI ท่ีได้ตามปกติกบัตามประกาศฯ 6/2546 ในการส่งเสริม 

SMEs 

สิทธิประโยชน์ ตามปกติ ตามประกาศฯ ในการส่งเสริม SMEs 

1. อากรขาเขา้เครือ่งจกัร ยกเวน้/ลดหยอ่นอากรขาเขา้เครือ่งจกัร 
ตามเขตทีต่ ัง้ของโรงงาน* 

ยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัร โดยไมจ่าํกดั
แหลง่ทีต่ ัง้ของโรงงาน 

2. ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล เป็นระยะเวลา 
3 ปี, 7 ปี, 8 ปี หรอืไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ 
ขึน้อยูก่บัเขตทีต่ ัง้ของโรงงาน 

ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล เป็นระยะเวลา 8 
ปี โดยไมจ่าํกดัแหล่งทีต่ ัง้ของโรงงาน  ขนาด
เงนิลงทุนขัน้ตํ่า 5 แสนบาท 

3.วงเงนิรายไดท้ีส่ามารถยกเวน้
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

ขึน้อยูก่บัประเภทของกจิการ  ไมจ่าํกดัวงเงนิรายไดท้ีส่ามารถใชย้กเวน้
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 

หมายเหตุ: * สทิธปิระโยชน์ตามเขตทีต่ ัง้ของโรงงาน ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก ก ของรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
ทีม่า: คูม่อืการขอรบัการสง่เสรมิการลงทุน 

จากประกาศฯ ที ่7/2546 และ 1/2547  มผีลทําใหปี้ 2547 มผีูป้ระกอบการ SMEs 

ขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนเพิม่ขึน้อย่างกา้วกระโดด  จากเดมิทีม่กีารขอรบัการสง่เสรมิฯ 

จาํนวน 770 โครงการในปี 2546 เพิม่จาํนวนขึน้เป็น 1,106 โครงการในปี 2547     

ส่วนประกาศฯ ที่ 6/2546 ที่ส่งเสรมิ SMEs โดยตรงกลบัไม่ได้รบัความสาํเร็จ

เท่าทีค่วร เน่ืองจากจาํนวนผูป้ระกอบการ SMEs ทีไ่ดร้บัการอนุมตักิารสง่เสรมิตามนโยบาย

สง่เสรมิ SMEs ตัง้แต่ปี 2547-2549 ลดลงอยา่งต่อเน่ือง จาก 37 รายในปี 2547 เหลอืเพยีง 

25 รายในปี 2549 ซึง่อาจเป็นเพราะมกีารใหส้ทิธแิก่ผูป้ระกอบการ SMEs เพยีงสองประเภท

กจิการ และการกาํหนดคุณสมบตัวิา่ผูป้ระกอบการ SMEs ตอ้งเป็นผูผ้ลติผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั

การคดัเลอืกเป็นผลติภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลติภณัฑ ์(OTOP) และไดร้บัมาตรฐานผลติภณัฑ์

ชุมชน หรอืเป็นผูผ้ลติสนิคา้ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก สสว. เทา่นัน้ 



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่89 เดอืนธนัวาคม 2553  
 การศกึษาผลกระทบของกฎหมาย และระเบยีบทีม่ผีลต่อขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ SMEs 
 

 
 

8 

จากขอ้มลูของ BOI ชีว้า่ ผูป้ระกอบการ SMEs ทีย่ืน่ขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนจะ

ได้รับการอนุมตัิประมาณร้อยละ 90 ของผู้ที่ยื่นขอทัง้หมด   และจากการสมัภาษณ์

ผูป้ระกอบการ SMEs ทีย่ื่นขอรบัการสง่เสรมิสว่นใหญ่แจง้วา่ไมม่ปีญัหาอุปสรรคใดๆ อกีทัง้

การขอรบัการสง่เสรมิจนกระทัง่อนุมตัใิชร้ะยะเวลาเฉลีย่ประมาณสองเดอืน  มขีัน้ตอนใน

การดําเนินการไม่ยุ่งยาก และเจา้หน้าทีใ่หค้ําแนะนําเป็นอย่างด ี  ดงันัน้ปญัหาการขอ

สง่เสรมิการลงทุนของ SMEs จงึไมไ่ดอ้ยู่ทีข่ ัน้ตอนการขอรบัการสง่เสรมิ  แต่เป็นประเดน็

ความเขม้งวดในการกําหนดคุณสมบตัแิละเงื่อนไขของผูท้ีจ่ะยื่นขอรบัการส่งเสรมิ  จงึมี

ผูป้ระกอบการ SMEs เพยีง 1,129 รายทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์ของ BOI ในปี 2549 หรอืคดิเป็น

เพยีงรอ้ยละ 0.32 ของจาํนวน SMEs ทัง้หมด  เน่ืองจาก SMEs สว่นมากมไิดอ้ยู่ในธุรกจิ

เจด็กลุ่มตามที ่BOI กําหนด  (ยกเวน้กลุ่มธุรกจิเกษตรกรรมและผลติผลทางการเกษตร) 

อกีทัง้ยงัขาดแหลง่เงนิทุนและความเชีย่วชาญทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ในการผลติสนิคา้หรอื

สรา้งนวตักรรมเพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้ ทําใหไ้ม่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามเงือ่นไข

ของ BOI   และแมว้า่จะมปีระกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่6/2546 เรื่องนโยบาย

สง่เสรมิ SMEs ของประเทศไทย เพือ่ชว่ยเหลอื SMEs เป็นการเฉพาะ  แต่กจ็าํกดัประเภท

กจิการไวเ้พยีงสองประเภทดงักลา่วขา้งตน้ จงึทาํใหม้ผีูใ้ชส้ทิธปิระโยชน์น้อย 

3.   มาตรการหรือกฎระเบียบของรฐัท่ีเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของ SMEs   

มาตรการหรือกฎระเบยีบที่สร้างภาระต้นทุนการดําเนินกิจการแก่ SMEs และ

กลายเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ SMEs มสีองกลุ่มที่

สาํคญั คอื มาตรการทางศุลกากร และการเขา้ถงึเทคโนโลย ี 

มาตรการทางศลุกากร 

มาตรการทางศุลกากรได้แก่ คลงัสนิค้าทณัฑ์บน เขตปลอดอากร การคนืภาษี

ศุลกากรตามมาตรา 19 ทว ิ และการขอชดเชยอากร (ดูตารางที ่3) รวมทัง้กระบวนการ

พธิศุีลกากร 
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ตารางท่ี 3 มาตรการทางศลุกากรเพ่ือสนับสนุนการส่งออก 

มาตรการ สิทธิประโยชน์ท่ีผูป้ระกอบการจะได้รบั ภาระค่าใช้จ่าย 

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น - เมือ่มกีารนําเขา้วตัถุดบิเพือ่ผลติแลว้สง่ออกไปจาํหน่าย
ต่างประเทศ ภายใน 2 ปี จะไดร้บัการยกเวน้การเกบ็ภาษี
อากรขาเขา้และขาออก ภาษสีรรพสามติ และภาษมีลูคา่เพิม่  

- ถา้นําวตัถุดบิออกนอกคลงัสนิคา้ทณัฑบ์นตอ้งชาํระคา่ภาษี
อากรตามพกิดัอตัราภาษศุีลกากรทีก่าํหนด     

- ผูป้ระกอบการสามารถขอจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นในพืน้ที่
โรงงานตนเองได ้

- ตอ้งมทุีนจดทะเบยีนชาํระแลว้ไมต่ํ่ากวา่ 1 ลา้นบาท 
 

- ตอ้งลงทุนดา้นโรงเรอืนใหม้อีาณาบรเิวณ
ทีช่ดัเจน พรอ้มทัง้เครือ่งมอืและอุปกรณ์
ตามทีก่รมศุลกากรกาํหนด 

- เสยีคา่ธรรมเนียมรายปี กาํหนดปีละ 
10,000 บาท 

- ถา้ไมส่ามารถผลติแลว้สง่ออกวตัถุดบิที่
นําเขา้ไดต้ามกาํหนดตอ้งวางหนงัสอื 
คํ้าประกนัจาํนวนรอ้ยละ 10 ของคา่ภาษี
อากรวตัถุดบิคงเหลอืแต่ละงวดบญัช ี
(ทุก 3 หรอื 6 เดอืน ) 

- ใชส้ตูรการผลติควบคุมบญัชวีตัถุดบิ 

เขตปลอดอากร - ของทีนํ่าเขา้มาในเขตปลอดอากรแลว้สง่ออกไปจาํหน่าย
ต่างประเทศ ผูป้ระกอบการจะไดร้บัการยกเวน้ภาษอีากร 
ขาเขา้และขาออก ภาษสีรรพสามติ และภาษมีลูคา่เพิม่  

- กรณีนําของออกจากเขตปลอดอากรเพือ่ขายในประเทศ 
ผูป้ระกอบการตอ้งชาํระภาษทีีม่บีนฐานสนิคา้ทัง้หมด คอื 
ภาษอีากรขาเขา้และขาออก ภาษสีรรพสามติ และ
ภาษมีลูคา่เพิม่  

- ไมม่กีาํหนดอายุการนําของเขา้มาในเขตปลอดอากร 
- เอือ้ใหผู้ป้ระกอบการสามารถชะลอการชาํระภาษไีดไ้มม่ี
กาํหนด (ชาํระภาษเีมือ่ตอ้งการนําของออกจากเขตปลอด
อากร)  

- เจา้ของผูจ้ดัตัง้เขตปลอดอากรตอ้งมทุีน
จดทะเบยีนชาํระแลว้ไมต่ํ่ากวา่ 20 ลา้น
บาท ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมแก ่
กรมศุลกากร ปีละ 300,000 บาท  

- ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ไปใชส้ทิธใินเขต
ปลอดอากรไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใดแก ่
กรมศุลกากร จะเสยีคา่ใชจ้า่ยเฉพาะใน
สว่นของคา่เชา่หรอืคา่สาธารณูปโภคใน
เขตปลอดอากรเทา่นัน้ 

- ไมก่าํหนดขนาดของผูป้ระกอบการ 

มาตรา 19 ทว ิ - เมือ่มกีารนําเขา้วตัถุดบิเพือ่ผลติแลว้สง่ออกไปจาํหน่าย
ต่างประเทศ ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 1 ปี ผูป้ระกอบการ
สามารถขอคนือากรทีช่าํระไปแลว้ทัง้หมดในขณะนําเขา้  

- ผูป้ระกอบการตอ้งใชเ้งนิสดชาํระอากร/
วางหนงัสอืคํ้าประกนัจากธนาคารแลว้ 
ขอคนืหลงัการสง่ออก 

- เสยีภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษสีรรพสามติ 
- ใชส้ตูรการผลติควบคุมบญัชวีตัถุดบิ 

ขอชดเชยอากร -  เมือ่มกีารผลติและสง่ออก โดยตอ้งเป็นสนิคา้ทีผ่ลติภายใน
ราชอาณาจกัร สามารถขอชดเชยคา่ภาษอีากรทีแ่ฝงใน
ตน้ทุนการผลติไดต้ามอตัราทีก่าํหนด 

-  ไดร้บัเงนิชดเชยภายใน 1 ปีหลงัการสง่ออก 

- ผูป้ระกอบการตอ้งชาํระภาษทีีม่บีนฐาน
สนิคา้ทัง้หมด คอื ภาษอีากรขาเขา้ ภาษี
สรรพสามติ และภาษมีลูคา่เพิม่  

ทีม่า: กรมศุลกากร 
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(1) คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น  

การจดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นของกรมศุลกากรมวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิการสง่ออก

และอํานวยความสะดวกแก่ผูนํ้าเขา้และส่งออกใหม้สีถานทีเ่พื่อการผลติ เกบ็รกัษาสนิคา้ 

บรรจุ หรอืเตรยีมความพรอ้มสนิคา้เพือ่การสง่ออกเป็นสาํคญั  สนิคา้ทีนํ่าเขา้ในคลงัสนิคา้

ทณัฑ์บนจะได้รบัการยกเว้นภาษีอากรเพื่อให้ปลอดภาระภาษี  ลดต้นทุนดําเนินการ  

สามารถแข่งขนัในตลาดต่างประเทศได้  คลงัสนิค้าทณัฑ์บนส่วนใหญ่จะเป็นประเภท 

โรงผลติสนิคา้   

ผูป้ระกอบการทีข่อใชส้ทิธจิดัตัง้คลงัสนิคา้ทณัฑบ์นประเภทโรงผลติสนิคา้จะพบ

เงือ่นไขการปฏบิตัมิากกวา่ประเภทอื่น กล่าวคอื นอกจากเป็นกจิการทีม่ ัน่คง มกีารจา้งงาน

มาก ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติสงู ยงัตอ้งมรีะบบบญัชทีีค่วบคุมดว้ยระบบคอมพวิเตอรเ์ชื่อมต่อ

กบัระบบของกรมศุลกากรเพือ่ใชใ้นการบรหิารสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร  มสีถานทีต่ัง้

โรงผลติเป็นสดัสว่น พรอ้มทัง้ตดิตัง้สิง่อาํนวยความสะดวกในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่

ศุลกากรประจําโรงผลติ  รวมถงึตอ้งเป็นรฐัวสิาหกจิ บรษิทัมหาชน หรอืนิตบุิคคลทีม่ทีุน

จดทะเบยีนชําระแลว้ไม่ตํ่ากว่า 1 ล้านบาท   ในปี 2550 มผีูป้ระกอบการทีใ่ชส้ทิธจิดัตัง้

คลงัสนิคา้ทณัฑบ์น 134 ราย  แบ่งเป็นธุรกจิขนาดใหญ่และ SMEs ในสดัสว่นใกลเ้คยีงกนั  

ในจาํนวนน้ีม ีSMEs ทีม่มีลูคา่ทรพัยส์นิถาวรเพยีงหน่ึงถงึสองลา้นบาทใชส้ทิธจิาํนวนสาม

ราย  

(2) เขตปลอดอากร 

เขตปลอดอากร จดัตัง้ขึน้เพื่อประโยชน์ในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

ศนูยก์ระจายสนิคา้หรอืการพกัชะลอการสง่ออกสนิคา้ โดยไดร้บัสทิธปิระโยชน์คอืการยกเวน้

ภาษต่ีางๆ ไดแ้ก่ อากรขาเขา้และอากรขาออก ภาษสีรรพสามติ ภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษี

สรุา 

ผูป้ระกอบการทีข่อตัง้โรงงานในเขตปลอดอากรตอ้งเป็นนิตบุิคคล และดาํเนินกจิการ

ทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้เขตปลอดอากร (ยกเวน้ผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ใน

บรเิวณพืน้ทีก่่อนการอนุมตัเิป็นเขตปลอดอากร) ผูข้อจดัตัง้เขตปลอดอากรต้องมทีุนจด

ทะเบยีนชาํระแลว้ไมต่ํ่ากวา่ 20 ลา้นบาท และตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหก้รมศุลกากรปีละ 

300,000 บาท  จากขอ้มลูกรมศุลกากรในปี 2550 มกีารประกาศเขตปลอดอากรทัง้หมด 43 

แหง่ มผีูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัอนุมตัใิชส้ทิธใินเขตปลอดอากร 135 ราย (เปิดดาํเนินการแลว้

จาํนวน 92 ราย)  แบ่งเป็นธุรกจิขนาดเลก็ 34 ราย  ธุรกจิขนาดกลาง 16 ราย  และธุรกจิ

ขนาดใหญ่ 42 ราย   
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การขอใชส้ทิธใินเขตปลอดอากร ไม่มเีงือ่นไขเรื่องทุนจดทะเบยีนหรอืเงือ่นไขอื่นใด

เหมอืนเช่นการจดัตัง้คลงัสนิค้า ธุรกิจขนาดเล็กจงึไม่มปีญัหาในการเขา้ใช้สทิธใินเขต

ปลอดอากร ธุรกจิขนาดเลก็ทีม่มีลูคา่สนิทรพัยถ์าวรหน่ึงถงึสามลา้นบาท มจีาํนวนเกา้ราย  

(3) การคนืภาษศุีลกากรตามมาตรา 19 ทว ิ

มาตรา 19 ทว ิเป็นมาตรการที่ต้องการช่วยผูป้ระกอบการที่นําเขา้วตัถุดบิจาก

ต่างประเทศเขา้มาผลติในประเทศแลว้สง่ออก โดยการคนืภาษอีากรสาํหรบัวตัถุดบินําเขา้

ทีไ่ดช้าํระหรอืวางประกนัไวข้ณะนําเขา้ โดยจะคาํนวณคา่ภาษอีากรทีค่นืใหต้ามสตูรการผลติ  

ผูข้ออนุมตัหิลกัการใชส้ทิธติามมาตรา 19 ทว ิมจีาํนวนสะสมมาจนถงึปี 2550 อยู ่

8,225 ราย กระจายอยู่ในธุรกจิทุกขนาด  แต่การใชส้ทิธเิพื่อการนําเขา้-ส่งออกทีย่งัมกีาร

ดําเนินการจรงิในปี 2550 มเีพยีง 1,720 ราย  และเกอืบครึง่หน่ึงหรอืรอ้ยละ 49.62 เป็น

ธุรกจิขนาดย่อม ธุรกจิขนาดกลางรอ้ยละ 28.81 และธุรกจิขนาดใหญ่รอ้ยละ 21.58 แสดง

ใหเ้หน็วา่ SMEs สามารถเขา้ถงึและไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ในการคนืภาษตีามมาตรา 19 ทว ิ  

อย่างไรกต็าม การใชส้ทิธปิระโยชน์ตามมาตรา 19 ทว ิยงัมอุีปสรรคอยู่สองประการ

ซึง่เกีย่วโยงกนั คอื (ก) มคีวามล่าชา้ในการอนุมตัสิตูรการผลติ  โดยเฉพาะสนิคา้ทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงสูตรการผลติบ่อย อย่างเช่นเสือ้ผา้แฟชัน่ ทําใหต้้องแจ้งเพื่อขออนุมตัสิูตร

การผลติใหมทุ่กครัง้  และ (ข) ตอ้งชาํระค่าภาษอีากรไวล้่วงหน้าและขอคนืภายหลงัเมือ่มี

การส่งออก ก่อใหเ้กดิภาระค่าใชจ้่ายและอาจเกดิการสูญเสยีสภาพคล่อง   แมท้ีผ่่านมา

กรมศุลกากรมมีาตรการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการโดยการลดระยะเวลาการอนุมตัสิตูร และ

ลดขัน้ตอนในการคนืภาษอีากรและลดภาระคา่ใชจ้า่ยดา้นภาษอีากร แต่มาตรการดงักล่าวยงั

จาํกดัอยูเ่ฉพาะผูป้ระกอบการทีม่ ี“บตัรทอง (gold card)” ทีผ่า่นการคดัเลอืกของกรมศุลกากร

เท่านัน้ ซึง่ปจัจุบนัผูม้บีตัรทองมจีํานวนเพยีง 274 ราย   ทัง้น้ีผูป้ระกอบการ SMEs  เช่น 

อุตสาหกรรมทอผา้  อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม  ซึง่มเีงนิทุนหมุนเวยีนไมม่ากพอ  และไม่

สามารถนําหนังสอืคํ้าประกนัของธนาคารหรือหลกัทรพัย์อื่นมาวางที่กรมศุลกากรได ้

ตลอดจนขาดความพรอ้มในระบบ Electronic Data Interchange (EDI)1 จะไมส่ามารถขอรบั

บตัรทองและรบัสทิธพิเิศษดงัเชน่ธุรกจิขนาดใหญ่ได ้

                                                        
1  EDI คอื การแลกเปลีย่นเอกสารทางธุรกจิในรปูของเอกสารอเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างบรษิทัคู่คา้ 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์น้ีต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐานสากลซึ่งทุกธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยน

เอกสารกนัไดท้ัว่โลก 
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(4) มาตรการขอชดเชยอากร 

มาตรการขอชดเชยภาษอีากรตอ้งการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการรายเลก็ทีไ่ม่ไดใ้ช้

สทิธคินือากร ยกเวน้อากร หรอืลดหย่อนอากรตามกฎหมายอื่น เพือ่ลดตน้ทุนการผลติให้

สามารถแข่งขนัดา้นราคาในตลาดต่างประเทศได ้ โดยรฐัจ่ายเงนิชดเชยค่าภาษอีากรที่

แฝงอยูใ่นตน้ทุนสนิคา้ทีส่ง่ออกตามอตัราทีก่าํหนด   

ความแตกต่างระหว่างการขอคนือากรตามมาตรา 19 ทว ิ และการขอชดเชยค่า

ภาษอีากรทัว่ไป คอื ผูนํ้าเขา้ใชส้ทิธมิาตรา 19 ทว ิไม่ตอ้งใชใ้บเสรจ็การนําเขา้สนิคา้มา

ขอค่าชดเชยอากร แต่สามารถนําเอกสารใบขนสนิคา้ขาเขา้และขาออกยื่นขอคนืภาษอีากร

ไดท้ัง้หมดตามทีไ่ดช้าํระไว ้ สว่นการขอชดเชยอากรทัว่ไป ผูส้ง่ออกตอ้งนําใบเสรจ็รบัเงนิ

การสง่ออกสนิคา้มายืน่ขอชดเชย เน่ืองจากอตัราการชดเชยคาํนวณจากรอ้ยละของราคา

สง่ออก F.O.B. ตามประเภทพกิดัอตัราศุลกากร และทีม่าของอตัราการชดเชยคาํนวณจาก

ค่าเฉลีย่การใชป้จัจยัการผลติในภาคการผลติต่างๆ และภาระค่าอากรขาเขา้ ซึ่งปจัจุบนั

การจา่ยเงนิชดเชยมอีตัราอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 0.02-3.86 ของราคาสง่ออก F.O.B.  โดยอตัรา

เงินชดเชยมีแนวโน้มจะลดลงตามการปรับโครงสร้างอัตราอากรศุลกากรของ

กระทรวงการคลงัทีม่กีารลดอตัราลงเรือ่ยๆ   

จํานวนผูป้ระกอบการทีเ่ขา้ใชส้ทิธปิระโยชน์การขอชดเชยอากรจนถงึปี 2550 ม ี

9,743 ราย  แต่ผูป้ระกอบการทีใ่ชส้ทิธสิง่ออกและยงัมกีารดาํเนินกจิการเป็นปกตอิยู่นัน้มี

จาํนวนคอ่นขา้งทรงตวั  ในปี 2541-2550 มจีาํนวน 3,351 ถงึ 3,546 ราย  หากพจิารณาขนาด

ของหน่วยธุรกจิทีข่อรบัสทิธปิระโยชน์โดยจาํแนกตามเงนิทุนจดทะเบยีน พบวา่มผีูใ้ชส้ทิธิ

กระจายอยูทุ่กกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่เงนิทุนจดทะเบยีนหน่ึงถงึสองลา้นบาท ซึง่เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องมาตรการดงักลา่วน้ีทีต่อ้งการชว่ยผูป้ระกอบการรายเลก็  

(5) กระบวนการพธิศุีลกากร 

พธิกีารทางศุลกากรในทีน้ี่หมายถงึ การนําเขา้และสง่ออกสนิคา้ผา่นกระบวนการ

ทางศุลกากรในชอ่งทางของการขนสง่ทางเรอืและทางอากาศ จากการศกึษาพบวา่ขัน้ตอน

การผา่นพธิกีารศุลกากรทัง้การเตรยีมและยื่นเอกสารต่างๆ ไดส้รา้งภาระตน้ทุนแก่ SMEs 

มากทีส่ดุ    

แมป้จัจุบนักรมศุลกากรไดเ้ปลีย่นมาใชร้ะบบพธิกีารทีไ่รเ้อกสาร (paperless) เพื่อ

ช่วยอํานวยความสะดวกในการนําเขา้และส่งออกใหร้วดเรว็ ลดขัน้ตอน และลดจํานวน

เอกสารลง แต่ระบบใหม่น้ีมสี่วนเพิม่ภาระใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ เน่ืองจากตอ้งมี

การลงทุนพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ีผูป้ระกอบการขนาดเลก็ทีม่มีลูคา่การนําเขา้/สง่ออก
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ไม่มากนัก และมคีวามถี่ในการส่งออกไม่สมํ่าเสมอ  เลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารของบรษิทัชปิป้ิง

แทน แมจ้ะมคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่การดาํเนินการพธิกีารศุลกากรดว้ยตนเองกต็าม 

การเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจยัและพฒันา  

ทรพัยส์นิทางปญัญา2แบง่เป็นสองประเภทใหญ่ คอื ทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรม และ

ลขิสทิธิ ์ แต่งานวจิยัน้ีเน้นการศกึษาทรพัยส์นิทางปญัญาทางอุตสาหกรรมเป็นหลกัเพราะ

เกีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบการ SMEs โดยตรง  

ทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรมแบ่งย่อยไดเ้จด็ประเภท ไดแ้ก่ สทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร 

เครื่องหมายการคา้ แบบผงัภูมขิองวงจรรวม ความลบัทางการคา้ ชื่อการคา้  และสิง่บ่งชี้

ทางภูมศิาสตร ์ โดยผูข้อสทิธติอ้งยื่นเรื่องกบักรมทรพัยส์นิทางปญัญา ซึง่มกีระบวนการ

ตรวจสอบเพื่ออนุมตัิออกสทิธิให้ และมคี่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ตลอดจนต้องเสยี

ค่าธรรมเนียมรายปี  ส่วนลขิสทิธิค์อืการใหส้ทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวแก่ผูส้ร้างสรรค์งานดา้น

วรรณกรรม ศลิปกรรม การแสดงและบนัเทงิ  เป็นสทิธทิีผู่ส้รา้งสรรค์งานไดร้บัทนัทแีละ

ไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ระหว่างปี 2522-2548 มปีรมิาณคําขอรบัสทิธบิตัรการประดษิฐส์ะสมรวม 73,580 

ฉบบั  แต่ไดร้บัจดสทิธบิตัรเพยีง 9,440 ฉบบั ยงัเหลอือยูร่ะหวา่งการตรวจสอบอกี 64,140 

ฉบบั   สาเหตุที่มผีูป้ระกอบการไทยจํานวนน้อยเขา้ถึงทรพัย์สนิทางปญัญา มาจาก  

(ก) กระบวนการจดสทิธบิตัรมคีวามล่าชา้ เพราะตอ้งใชเ้วลาและความละเอยีดเป็นพเิศษ

ในการตรวจสอบขอ้มลูทีม่อียู่เป็นจาํนวนมาก  แต่มเีจา้หน้าทีไ่มเ่พยีงพอ ทาํใหร้อ้ยละ 90 

ของคาํขอรบัจดสทิธบิตัรยงัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบในปี 2548  และระยะเวลาการรอคอย

การออกสทิธบิตัรเพิม่จากสองถงึสามปีในปี 2526 เป็นหกถงึเจด็ปีในปี 2548  และ (ข) ผูย้ื่น

ขอรบัสทิธบิตัรไม่เขา้ใจเน้ือหาสาระของขอ้ถอืสทิธบิตัรและการตคีวามในเน้ือหา เมื่อเกดิ

ขอ้ผดิพลาดขึน้กระบวนการแกไ้ขจะใชเ้วลาอกีหลายเดอืน  สิง่ทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการคอื

ส่วนงานที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้คิดจะจดสิทธิบัตรก่อนการยื่นเอกสารตาม

ขัน้ตอนจรงิ  

                                                        
2  ทรพัยส์นิทางปญัญา หมายถงึ ผลงานทีเ่กดิจากความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษย ์ถอืเป็นทรพัยส์นิ

ชนิดหน่ึงนอกเหนือจากสงัหารมิทรพัย์และอสงัหารมิทรพัย์ เป็นสทิธติามกฎหมายทีร่ฐัออก

ใหแ้ก่ผูป้ระดษิฐ ์เพือ่ใชป้ระโยชน์ในสทิธคิรอบครองภูมปิญัญาของตนเอง มใิหบุ้คคลอื่นขโมย

หรอืลอกเลยีนแบบ ทรพัย์สนิทางปญัญาจงึเป็นการให้อํานาจผูกขาดระดบัหน่ึงแก่เจา้ของ

ความคดิ 
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นอกจากน้ี กระบวนการฟ้องรอ้งต่อศาลทีต่อ้งใชเ้วลานานเป็นอุปสรรคทีท่ําใหผู้้

ทรงสทิธติวัจรงิไมส่ามารถใชป้ระโยชน์จากสทิธบิตัรการประดษิฐข์องตนไดอ้ย่างเตม็ที ่และ

ยงัเกดิตน้ทุนในการดาํเนินการฟ้องรอ้งสทิธอิกีดว้ย  

การทีผู่ป้ระกอบการรายหน่ึงจะครอบครองทรพัยส์นิทางปญัญาได ้คา่ใชจ้่ายไมใ่ช่

มเีพยีงคา่จดทะเบยีนและการต่ออายุ แต่ยงัรวมถงึเงนิลงทุนเริม่แรกเพือ่การวจิยัและพฒันา

ทรพัยส์นิทางปญัญาชิน้นัน้  ค่าใชจ้่ายการสํารวจตลาดเพื่อดูว่าทรพัยส์นิทางปญัญาของ

ตนถูกละเมดิหรอืไม ่และค่าใชจ้่ายเพือ่ดาํเนินการรกัษาสทิธติามกฎหมายในกรณีพบการ

ละเมดิ เช่น  ค่าฟ้องรอ้งคด ีค่าทนายความ ซึง่ผูป้ระกอบการต้องรบัภาระความเสีย่งใน

การถูกละเมดิ  ทําใหผู้ป้ระกอบการไทยขาดแรงจูงใจทีจ่ะลงทุนเพื่อการวจิยัและพฒันา  

อย่างไรกต็าม เมื่อนําโครงสรา้งตน้ทุนในตารางที ่4  เปรยีบเทยีบกบัโอกาสการถูกตรวจ

พบวา่มกีารละเมดิ กรณีสทิธบิตัร รอ้ยละ 0.15 และกรณีเครื่องหมายการคา้ รอ้ยละ 3.57 

ซึง่อยูใ่นระดบัตํ่า อาจเป็นเหตุผลใหผู้ป้ระกอบการไทยขาดความสนใจทีจ่ะจดสทิธบิตัร 

ตารางท่ี  4  โครงสร้างต้นทุนการถือครองทรพัยสิ์นทางปัญญา 

โครงสร้างต้นทุนการถือครองทรพัยสิ์นทางปัญญา เงินทุน 

เงนิลงทุนเพือ่การวจิยัและพฒันา 
(จากแบบสอบถาม บรษิทัขนาดเลก็ 4 ตวัอยา่ง  บรษิทัขนาดกลาง 2 ตวัอยา่ง และ   
 บุคคล 5 ตวัอยา่ง) 

บรษิทั  2 แสน - 5 ลา้น 
บุคคล  5 หมืน่ - 1 แสน 

คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ต่อปีตลอดอายุการถอืครอง 
(คดิจากคา่เฉลีย่ต่อปีของยอดคา่ใชจ้า่ยรวมตลอดอายุการถอืครองสทิธบิตัรการประดษิฐ ์ 
154,300 บาท/20 ปี   
สทิธบิตัรการออกแบบ 10,050 บาท/10 ปี   
อนุสทิธบิตัร 18,050 บาท/10 ปี) 

สทิธบิตัร 
- การประดษิฐ ์  7,715 บาท/ปี 
- การออบแบบ  1,005 บาท/ปี 
- อนุสทิธบิตัร   1,805 บาท/ปี 
 

การสาํรวจตลาดเพือ่ตรวจสอบการละเมดิ N.A. 
การรกัษาสทิธติามกฏหมาย 
(จาก The World Bank Doing Business 2008. เป็นคา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ของการขึน้ศาลไทย 
ไมเ่จาะจงเรือ่งทรพัยส์นิทางปญัญา) 
 

คา่ใชจ้า่ย (%) 
- คา่ทนาย 64.34 
- คา่ขึน้ศาล 0.63 
- คา่ใชจ้า่ยขายทอดตลาด 34.90 

การถกูตรวจพบวา่มกีารละเมดิ 
(จากสถติกิารจบักุมและการขึน้ทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา 
- สทิธบิตัรจดทะเบยีน 24,174 ฉบบั  จบักุม 38 คด ี(2544-48)  
- เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน 166,086 ฉบบั จบักุม 5,935 คด ี(2544-48) 
ภายใตข้อ้สมมตุทิีว่า่ 1 คด ีเทยีบกบั 1 สทิธบิตัร และสทิธบิตัรทุกฉบบัมโีอกาสถูก
ละเมดิเทา่ๆ กนั) 

การถกูตรวจพบวา่มกีารละเมดิในชว่งปี 
2544-48 (%) 
- สทิธบิตัร  0.15 
- เครือ่งหมายการคา้ 3.57 
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ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะทีจ่ะสง่เสรมิการดาํเนินธุรกจิของ SMEs จาํแนกไดเ้ป็นสองสว่น คอื 

(1) มาตรการทีใ่หส้ทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษขีองกรมสรรพากร  BOI  และกรมศุลกากร 

และ (2) การจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา  

1.  มาตรการด้านภาษีอากรเพ่ือส่งเสริมธรุกิจ 

มาตรการด้านภาษีสรรพากร มาตรการการลดหยอ่นภาษรีายไดนิ้ตบุิคคลมกีารใช้

ประโยชน์อยา่งเตม็ที ่ มาตรการการหกัคา่เสือ่มราคาทรพัยส์นิในอตัราพเิศษไมม่ขีอ้มลูจงึ

ไมส่ามารถประเมนิ  สว่นมาตรการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลใหแ้ก่กจิการรว่มทุนกบั SMEs 

ไมม่กีารใชป้ระโยชน์แต่อยา่งใด  จงึมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

•  เน่ืองจากฐานขอ้มลูของกรมสรรพากรไมไ่ดแ้ยก SMEs และมใิช่ SMEs ออก

จากกนั จงึเสนอใหก้รมสรรพากรปรบัปรุงการจดัเก็บขอ้มูลผูเ้สยีภาษีเพื่อ

สามารถแยกจาํนวน SMEs ทีใ่ชส้ทิธปิระโยชน์จากพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบบั

ที ่395 การหกัคา่เสือ่มราคาเบือ้งตน้ในอตัราพเิศษซึง่สงูกวา่กรณีทัว่ไป   

•  เน่ืองจากไมม่ ีSMEs รายใดสามารถใชป้ระโยชน์จากพระราชกฤษฎกีาออกตาม

ความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่396) พ.ศ.2545 

เรือ่ง การยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลใหแ้ก่กจิการร่วมทุนกบั SMEs  จงึ

เสนอแนะใหพ้จิารณาผอ่นปรนเงื่อนไขต่างๆ ไดแ้ก่   (1) ยกเลกิขอ้จาํกดัที่

กําหนดใหเ้ฉพาะบรษิทัหลกัทรพัย์เท่านัน้ทีจ่ะไดส้ทิธปิระโยชน์ในการร่วม

ทุน  เพื่อเปิดกวา้งใหผู้ป้ระกอบการทีม่ปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญใน

สาขาการผลติต่างๆ มสีว่นร่วมในการพฒันาธุรกจิ SMEs   (2) ลดขนาดของ

เงนิทุนจดทะเบยีนขัน้ตํ่าเพื่อใหบ้รษิทัขนาดกลางสามารถใชป้ระโยชน์จาก

มาตรการน้ี (3) ผ่อนปรนสดัส่วนการลงทุนของบรษิทัร่วมทุนในช่วงปีแรก

เพื่อใหม้กีารจดัสรรเงนิลงทุนอย่างรอบคอบ  และ (4) ควรยดึคุณสมบตัขิอง 

SMEs ทีบ่รษิทัฯ เขา้ร่วมทุน ณ วนัแรกทีจ่ดทะเบยีนร่วมทุนเท่านัน้  เพื่อเป็น

แรงจงูใจใหเ้พิม่จาํนวนบรษิทัรว่มทุนกบั SMEs 

มาตรการด้านการส่งเสริมการลงทุน  มาตรการสง่เสรมิการลงทุนตามประกาศ

ของ BOI ที ่7/2546 และ 1/2547 นับวา่บรรลุผลน่าพอใจ ตรงกนัขา้ม มาตรการตามประกาศ

ของ BOI ที ่6/2546 ไมบ่รรลุผลเท่าทีค่วรเพราะมเีงือ่นไขมาก ไดแ้ก่ จาํกดัการส่งเสรมิธุรกจิ

เพยีงสองสาขา รวมทัง้ตอ้งไดร้บัการคดัเลอืกเป็นสนิคา้ OTOP ไดร้บัมาตรฐานผลติภณัฑ์

ชุมชน หรอืผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก สสว. 



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่89 เดอืนธนัวาคม 2553  
 การศกึษาผลกระทบของกฎหมาย และระเบยีบทีม่ผีลต่อขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ SMEs 
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จงึเสนอแนะใหม้กีารปรบัปรุงประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่6/2546 เรือ่ง

นโยบายสง่เสรมิ SMEs ของประเทศไทย  โดยเพิม่ประเภทของกจิการโดยเฉพาะอย่างยิง่

สนิคา้หตัถกรรม เชน่ ดอกไมป้ระดษิฐ ์เบญจรงค ์เซรามคิและเครือ่งป ัน้ดนิเผา ขนมต่างๆ  

สุราแช่ แชมพู เครื่องสําอาง น้ําหอม และกระดาษ เป็นต้น  และเปิดกวา้งใหก้บัสนิคา้ที่

ไมใ่ช ่OTOP ดว้ย 

มาตรการด้านภาษีศุลกากร  คลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร ซึ่ง

เอือ้อาํนวยใหผู้ป้ระกอบการไมต่อ้งชาํระภาษอีากรสาํหรบัสนิคา้นําเขา้เพือ่การสง่ออกเทา่นัน้  

ธุรกจิ SMEs มกีารใชป้ระโยชน์จากมาตรการทัง้สองน้ีคอ่นขา้งน้อยเพราะการใชป้ระโยชน์

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยคอ่นขา้งสงู 

SMEs จาํนวนมากใชส้ทิธปิระโยชน์การคนืภาษตีามมาตรา 19 ทว ิ แต่ในสว่นของ

การอนุมตัสิตูรการผลติสนิคา้มปีญัหาความลา่ชา้  จงึเสนอแนะทางเลอืกหลายทาง  ทางหน่ึง

คอืการพจิารณาใหเ้อกชนเขา้ร่วมการตรวจสอบสตูรการผลติในเบือ้งตน้ แลว้เสนอขอความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการทีม่าจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง สุดทา้ยจงึส่งใหก้รมศุลกากร

เป็นผูอ้นุมตั ิ

2.  การจดทะเบยีนทรพัยสิ์นทางปัญญา   

ณ สิน้เดอืนพฤศจกิายน 2550 มบีรษิทัไทยเพยีง 1,262 บรษิทัทีถ่อืครองสทิธบิตัร  

ในจาํนวนน้ีม ีSMEs จาํนวน 710 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 56.3 ของผูถ้อืครองทัง้หมด หรอืรอ้ยละ 

0.2 ของ SMEs ทีย่ืน่เสยีภาษสีามแสนกวา่ราย  เพือ่สง่เสรมิให ้SMEs ใชป้ระโยชน์จากการ

คุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา ขอ้เสนอแนะมดีงัน้ี 

•  กรมทรพัยส์นิทางปญัญาควรเผยแพร่ขอ้มลูสทิธบิตัรหรอือนุสทิธบิตัรทีไ่ดร้บั

การจดทะเบียน  เพื่อส่งเสริมการ “ต่อยอด” จากสิทธิบัตรที่มีอยู่  จัดตัง้

สถาบนัส่งเสรมิและพฒันาการต่อยอดทรพัย์สนิทางปญัญา  สนับสนุนการ

เรยีนการสอนการต่อยอดทางทรพัยส์นิทางปญัญาในสถาบนัการศกึษา 

•  กรมทรพัย์สนิทางปญัญาควรจดัใหม้ ี“สายด่วน” ตอบคําถามเกีย่วกบัการจด

ทะเบยีนสทิธบิตัรทุกประเภท รวมทัง้เพิม่เตมิวธิกีารอื่นๆ เพื่ออํานวยความ

สะดวกแก่ผูป้ระกอบการทีต่ดิต่อมา   

 

 




