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บทที่ 1  
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
นับต้ังแตรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2543 

ไดมีการจัดต้ังสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เพื่อเปนศูนยกลางและ
ประสานระบบการทํางานของสวนราชการ องคกรของรัฐตางๆ ที่มีมาตรการที่หลากหลายใน 
การสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises : SMEs) 
รวมทั้งมีการออกระเบียบทางกฎหมายหรือขอบังคับ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคทางนโยบายตางๆ เชน 
เพื่อการสงเสริมการลงทุน  การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาทักษะแรงงานของ
บุคลากร  หรือแมกระทั่งเพื่อสงเสริมการพัฒนาตลาดหลักทรัพยใหเปนแหลงระดมทุนที่สําคัญของ
ธุรกิจ เปนตน  โดยหลักการแลว มาตรการเหลานี้อาจไมมีขอจํากัดในการใชประโยชนตอ SMEs  แต
ในทางปฏิบัติมีความเปนไปไดสูงวา  SMEs อาจมีความสามารถในการเขาถึงและใชประโยชนจาก
มาตรการตางๆ เหลานี้ไดนอยกวาธุรกิจขนาดใหญ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียวกัน  ทั้งนี้ อาจมี
สาเหตุจากความไมพรอมของ SMEs เอง หรือในการบังคับใชขอบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบ
คอนขางไมเอื้อตอ SMEs   สงผลให SMEs เสียเปรียบในการแขงขันเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ  
ทําให SMEs ไมสามารถเติบโตและพัฒนาไดอยางที่ควรจะเปน  จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการศึกษา
อยางเปนระบบเพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับมาตรการสงเสริมตางๆ เพื่อที่จะเสนอ
แนวทางที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงแกไขมาตรการดังกลาวใหเกิดความเปนธรรมตอ SMEs มากยิ่งขึ้น 

1.2 วัตถุประสงคในการศึกษา 
การศึกษานี้มีจุดประสงคดังตอไปนี้  

1.2.1 เพื่อศึกษามาตรการในการสงเสริมอุตสาหกรรมของภาครัฐที่มีผลกระทบโดยตรงตอขีด
ความสามารถในการแขงขันของ SMEs โดยเฉพาะมาตรการที่ใชกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่มีผล
ตอ SMEs ทั้งภาคอุตสาหกรรมมิใชเปนมาตรการที่กําหนดเพื่อ SMEs สําหรับอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่ง    เพื่อใหมาตรการดังกลาวเกิดการบังคับใชและสงผลตอการสงเสริม SMEs ของ
ประเทศ  

1.2.2 เพื่อประเมินวามาตรการดังกลาววามีลักษณะที่เอื้อประโยชนตอธุรกิจ SMEs มากนอย
เพียงใด 

1.2.3 เพื่อจัดลําดับความสําคัญของมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมของภาครัฐจากผลกระทบที่
มีตอขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs เพื่อเปนพื้นฐานองคความรูในการศึกษาเชิงลึกตอไป 

1.2.4 ประเมินความสามารถของ SMEs ในการเขาถึงมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรม ทั้งใน
ดานของสิทธิประโยชนและปญหาอุปสรรคจากมาตรการที่ไดรับการจัดลําดับความสําคัญ 5 ลําดับแรก 

1.2.5 ศึกษาปจจัยที่เปนอุปสรรคกีดกัน SMEs จากการไดรับสิทธิประโยชนจากมาตรการ
สงเสริมธุรกิจของภาครัฐ 
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1.2.6 เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขมาตรการสงเสริมของภาครัฐในภาพรวมใหมี
ความเปนธรรมมากขึ้นตอ SMEs  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและ/หรือระเบียบ
ในการบังคับใชสําหรับมาตรการที่มีผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของ SME มากที่สุด 

1.3 ขอบเขตในการศึกษา 
1.3.1 สํารวจและรวบรวมกฎหมายและระเบียบในการบังคับใชกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวกับ 

การสงเสริมอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบโดยตรงตอขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดของ SMEs 
ทั้งภาคอุตสาหกรรมมิใชสําหรับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง  

1.3.2 ประเมินมาตรการการสงเสริม SMEs ในสาระสําคัญของมาตรการวาเปนประโยชนหรือ
ตรงกับสภาพปญหามากนอยเพียงใด   และการใชมาตรการดังกลาวมีปจจัยที่เอื้อใหเกิดความสําเร็จ
มากนอยเพียงใดโดยพิจารณาจากปจจัย 3 ประการ ไดแก งบประมาณ บุคลากร และกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของ   รวมถึงมีการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการดังกลาวดวย 

1.3.3 ประเมินความสามารถของ SMEs ในการใชประโยชนจากมาตรการในการสงเสริมหลัก 
5 มาตรการจากมาตรการทั้งหมดที่รวบรวมไดในขอ 1.2.4  

1.3.4 ศึกษาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ SMEs ในการที่จะไดรับสิทธิประโยชนจากมาตรการ
สงเสริมหลักในขอ 1.3.2  เพื่อที่จะไดขอมูลในเชิงคุณภาพประกอบการอธิบายวาเหตุใด SMEs จึง
สามารถหรือไมสามารถใชประโยชนจากมาตรการสงเสริมธุรกิจดังกลาวได 

1.3.5 เสนอแนะ (1) แนวนโยบายในการปรับปรุงแกไขมาตรการสงเสริมตางๆ ของภาครัฐใน
ภาพรวมใหมีความเปนธรรมมากขึ้นตอ SMEs  (2) แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและ/หรือระเบียบ
ในการบังคับใชกฎหมายในรายละเอียดสําหรับมาตรการสงเสริมที่มีผลกระทบตอขีดความสามารถใน
การแขงขันของ SMEs มากที่สุด 

1.4 นิยาม 
ในการศึกษานี้ จะใชนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs ตามที่กฎกระทรวง

กําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาทรัพยสินถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2545 
ใหไว ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2545 ดังนี้ 

1.4.1 วิสาหกิจขนาดยอม ไดแก กิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้  

• กิจการผลิตสินคา ที่มีจํานวนการจางงานไมเกิน 50 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวร
ไมเกิน 50 ลานบาท 

• กิจการใหบริการ ที่มีจํานวนการจางงานไมเกิน 50 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรไม
เกิน 50 ลานบาท 

• กิจการคาสง ที่มีจํานวนการจางงานไมเกิน 25 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรไมเกิน 
50 ลานบาท 
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• กิจการคาปลีก ที่มีจํานวนการจางงานไมเกิน 15 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรไม
เกิน 30 ลานบาท 

1.4.2 วิสาหกิจขนาดกลาง ไดแก กิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้  

• กิจการผลิตสินคา ที่มีจํานวนการจางงานเกินกวา 50 คน แตไมเกิน 200 คน หรือมี
มูลคาสินทรัพยถาวรเกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 

• กิจการใหบริการ ที่มีจํานวนการจางงานเกินกวา 50 คน แตไมเกิน 200 คน หรือมี
มูลคาสินทรัพยถาวรเกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 

• กิจการคาสง ที่มีจํานวนการจางงานเกินกวา 25 คน แตไมเกิน 50 คน หรือมีมูลคา
สินทรัพยถาวรเกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท 

• กิจการคาปลีก ที่มีจํานวนการจางงานเกินกวา 15 คน แตไมเกิน 30 คน หรือมีมูลคา
สินทรัพยถาวรเกินกวา 30 ลานบาท แตไมเกิน 60 ลานบาท 

ทั้งนี้ จํานวนการจางงานใหพิจารณาจากหลักฐานแสดงจํานวนการจางงานที่ไดจัดทําขึ้น
ตามที่กฎหมายกําหนด สวนมูลคาสินทรัพยถาวร ใหพิจารณาจาก (1) มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไม
รวมที่ดิน ตามที่ปรากฏในงบการเงินลาสุดของกิจการ (2) มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไมรวมที่ดิน 
ตามที่ไดรับการประเมินจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่นาเชื่อถือ 

ในกรณีที่จํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม แตมูลคา
สินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือจํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดกลาง แตมูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ใหถือจํานวนการจางงานหรือ
มูลคาสินทรัพยถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑในการพิจารณา 

1.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
วัตถุประสงคที่รัฐจําเปนตองกําหนดมาตรการดานกฎระเบียบ (regulation) ตางๆ เพื่อปองกัน

ไมใหมีการแขงขันที่ไมเปนธรรมในภาคธุรกิจ และเพื่อคุมครองผูบริโภคจากผลกระทบในทางลบหรือ
อํานาจในการผูกขาดตลาดของผูผลิต กฎระเบียบโดยเฉพาะในดานการเงิน สุขภาพ ความปลอดภัย 
สิ่งแวดลอม ฯลฯ จึงเปนเครื่องมือประการหนึ่งของรัฐในการสรางความสมดุลในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให
ผูผลิตจายตนทุนการผลิตที่มีผลกระทบตอสังคม (social cost of production) อยางเหมาะสม อยางไร
ก็ดี การกําหนดกฎระเบียบที่เกินความพอดี ก็จะสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของผู
ประกอบธุรกิจเชนกัน โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากการแบกรับภาระตนทุนในการดําเนินการตามกฎระเบียบเปนสัดสวนที่มากกวาเมื่อ
เทียบกับผูประกอบการขนาดใหญ และหากกฎระเบียบมีขั้นตอนการดําเนินการที่ยุงยาก ซับซอน ตอง
ใชความรูเฉพาะดานในการเขาใจแลว จะสงผลตอขนาดของวิสาหกิจที่แตกตางกัน วิสาหกิจขนาดใหญ
ที่มีกําลังคนมากกวา จะสามารถจางคนที่มีทักษะเฉพาะมาดูแลและการปฏิบัติการตามกฎระเบียบได 
ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีทรัพยากรนอยกวาไมสามารถทําเชนนั้นได การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบดังกลาวก็จะสรางตนทุนธุรกรรม (transaction cost) ที่ทําใหตนทุนการผลิตของ SMEs 
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สูงขึ้น สงผลถึงความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ตลอดจนเปนแรงจูงใจใหผูประกอบการหลีกเลี่ยง ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ และออกไปอยูนอกระบบ 
(informal sector) เพื่อลดตนทุนได (Quartey, 2001) 

จากสถิติในป 2549 จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยมีมากถึง 2.274 
ลานราย คิดเปนรอยละ 99.5 จากจํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศ จึงนับไดวา SMEs มีสวนสําคัญเปน
แรงผลักดันใหเศรษฐกิจไทยเติบโตหรือเปนไปในทางตรงกันขามก็ได ดวยเหตุดังกลาวการศึกษาวา
กฎระเบียบที่รัฐประกาศใชอยูในปจจุบันนี้มีผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมอยางไรจึงมีความสําคัญและจําเปน ทั้งนี้ เพื่อใหการบังคับใชกฎระเบียบ
ตางๆ เกิดความเปนธรรมตอการดําเนินธุรกิจในภาพรวม ไมมีขอจํากัดกับขนาดของธุรกิจที่แตกตาง
กัน  ทั้งนี้ในการศึกษาจะจําแนกมาตรการของรัฐออกเปน 5 กลุมคือ 

กลุมที่ 1 มาตรการดานสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการประกอบกิจการของ SMEs ดานภาษีอากร 

กลุมที่ 2 มาตรการสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการประกอบกิจการของธุรกิจ SMEs ดาน 
การสงเสริมการลงทุน 

กลุมที่ 3 มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแขงขันของ SMEs ในดานการสรางภาระตนทุนในการดําเนินกิจการของ SMEs (Operating Cost) 

กลุมที่ 4 มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแขงขันของ SMEs ในดานการจํากัดโอกาสในการเขาสูตลาดของ SMEs (Barriers to Entry) 

กลุมที่ 5 มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแขงขันของ SMEs ในดานอุปสรรคในการแขงขันในตลาด 

1.6 วิธีการศึกษา 
1.6.1 การศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการใหการสงเสริม SMEs ที่มีผลกระทบตอ

ขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ตามการแบงกลุม 5 กลุมในขอ 1.5 ทั้งนี้จะศึกษาโดยเนน
ผลกระทบที่มีตอขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ทั้งภาคอุตสาหกรรมมิใชสําหรับ
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเปนการเฉพาะเจาะจง  

• รวบรวมมาตรการในการสงเสริมหรืออํานวยความสะดวกใหแกธุรกิจของภาครัฐใน
รูปแบบตางๆ จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน สสว. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมศุลกากร 
SMEs Bank ISMED ATSME ฯลฯ 

• ศึกษาวิเคราะหคุณสมบัติของผูที่มีสิทธิไดรับการสงเสริมตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ 

• ศึกษาผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ในภาพรวม 

1.6.2 การประเมินความสามารถของ SMEs ในการใชประโยชนจากกฎระเบียบและมาตรการ
ใน 5 กลุมตามขอ 1.5 
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• รวบรวมและวิเคราะหสถิติผูที่ใชประโยชนจากมาตรการสงเสริมจากขอมูลทุติยภูมิที่
หนวยงานสงเสริมมีอยู 

• ในกรณีที่ไมมีตัวเลขจํานวนและขนาดของธุรกิจของผูที่ใชประโยชน  คณะวิจัยจะใชกรณี
การสุมสัมภาษณ SMEs และบริษัทขนาดใหญที่นาจะไดรับประโยชนจากมาตรการ
สงเสริมธุรกิจดังกลาวโดยเลือก 1 อุตสาหกรรมตอมาตรการเพื่อที่จะเปรียบเทียบ
ผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันระหวางผูประกอบการที่ไดรับประโยชนกับ
ผูประกอบการที่ไมไดรับประโยชนที่แขงขันกันในตลาดเดียวกัน 

ทั้งนี้ การสุมสัมภาษณจะสอบถามวาบริษัทฯ เคยไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมหรือไม 
เพราะเหตุใด มีความรูเกี่ยวกับการมาตรการสงเสริมดังกลาว  มีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถรับการ
สงเสริมมาตรการดังกลาวหรือไม ฯลฯ 

1.6.3 การศึกษาลักษณะของอุปสรรคในการที่ SMEs จะไดรับสิทธิประโยชนจากมาตรการ
สงเสริมใน 5 กลุมตามขอ 1.5 

• สัมภาษณ SMEs ที่เคยไดรับการสงเสริมถึงตนทุนในการดําเนินการเพื่อใหไดรับสิทธิ
พิเศษ และประโยชนที่ไดรับ 

• สัมภาษณ SMEs ที่ไมไดรับสิทธิพิเศษถึงอุปสรรคในการเขาถึงและใชประโยชนจากสิทธิ
พิเศษ 

• วิเคราะหผลกระทบตอการแขงขันระหวางธุรกิจที่ไดรับสิทธิในการสงเสริมและธุรกิจที่
ไมไดรับสิทธิพิเศษในเชิงคุณภาพ 

1.6.4 การนําเสนอขอเสนอแนะทางนโยบายในการปรับปรุงแกไขมาตรการในการสงเสริม
ธุรกิจของภาครัฐใหมีความเปนธรรมมากขึ้นตอ SMEs  

• ศึกษาลักษณะของมาตรการในการสงเสริมธุรกิจในตางประเทศที่ SMEs สามารถใช
ประโยชนไดวาแตกตางจากของประเทศไทยอยางไรเพื่อเปนขอมูลสนับสนุน 
การเสนอแนะเชิงนโยบาย 

• ศึกษาแนวทางในการสราง “กระบวนการ” ในการตรวจสอบมาตรการสงเสริมธุรกิจของรัฐ
วาเปนธรรมตอ SMEs อยางเปนระบบในตางประเทศ 

 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.7.1 สสว. มีขอมูลเกี่ยวกับมาตรการในการสงเสริมธุรกิจของรัฐที่มีผลกระทบตอศักยภาพใน

การแขงขันของ SMEs ในภาพรวมที่จะสามารถใชในการผลักดันใหมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือ
นโยบายการสงเสริมธุรกิจที่เปนธรรมตอ SMEs มากขึ้นในอนาคต 

1.7.2 สสว. รับทราบถึงอุปสรรคที่จํากัดของ SMEs จากการใหสิทธิประโยชนจากมาตรการ
สงเสริมของรัฐ 

1.7.3 สสว. มีขอเสนอแนะทางนโยบายที่ชัดเจนถึงมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงแกไข
กฎหมายและระเบียบวาดวยการสงเสริมธุรกิจของรัฐ  รวมทั้งแนวทางในการสรางกลไกเพือ่ดแูลให SMEs 
ไดรับผลประโยชนจากมาตรการสงเสริมธุรกิจของรัฐไมนอยไปกวาบริษัทขนาดใหญอยางเปนระบบ  
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1.8 งานศึกษาวิจัยที่เก่ียวของ 
จากการทบทวนงานศึกษาวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับมาตรการและกฎระเบียบที่มีผลตอ 

SMEs ในชวงต้ังแตมีการตราพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2543  
เปนตนมา สามารถจําแนกหมูหมวดไดดังนี้ 

1.8.1 งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ 

ทรงพล ทองสิน (2543) ทําการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของรัฐ และเพื่อศึกษาถึงแนวทางกฎหมายของรัฐในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม โดยการศึกษาคนควา วิเคราะหในเชิงเอกสาร จากบทบัญญัติของกฎหมายและเอกสารทาง
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  

ผลการศึกษาพบวา เนื่องจากสภาพปญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมคือ 
การขาดสภาพคลองทางการเงิน และปญหาเกี่ยวกับการขาดความรูความสามารถในการจัดการดาน
การตลาด ดานการผลิตและดานเทคโนโลยี ดังนั้น หลักการสําคัญในการสงเสริมและพัฒนา SMEs จึง
ตองมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม เชน กฎหมายดานการสงเสริมการลงทุน 
เพื่อแกปญหาการขาดสภาพคลองของ SMEs ควรประกอบดวย 3 มาตรการยอย คือ 1. มาตรการ
จัดต้ังกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2. มาตรการค้ําประกันสินเชื่อ และ  
3. มาตรการการรวมทุน นอกจากนี้ควรมีมาตรการในการสงเสริมสนับสนุนกฎหมาย คือ ควรมี 
การจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางสมบูรณ เพื่อใชเปนแผน
รองรับกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

การศึกษาเรื่องกฎหมายและระเบียบขอบังคับของไทยที่มีผลกระทบตอ SMEs เปนการศึกษา
เพื่อจัดทําแผนแมบทการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs  โดย สุรชาติ ณ หนองคาย 
และคณะ (2544) มีวัตถุประสงคเพื่อตองการกระตุนใหหนวยงานภาครัฐไดตระหนักถึงผลกระทบดาน
กฎระเบียบที่ทําให SMEs เสียเปรียบ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบ การศึกษา
นี้ไดทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของจํานวน 162 ฉบับ ในจํานวนนี้เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ SMEs 
จํานวน 65  ฉบับ ไดแก กฎหมายสําหรับธุรกิจทั่วไป 33 ฉบับ อุตสาหกรรม 18 ฉบับ และการคาและ
บริการ 14  ฉบับ   จากการศึกษาไดสะทอนใหเห็นวาปญหากฎหมายและระเบียบขอบังคับไทยได
เกิดขึ้นใน 2 ระดับ คือ (1) ระดับนิติบัญญัติที่ออกกฎหมายที่กอใหเกิดความไมเปนธรรมและไมชวย
สงเสริม SMEs ในรูปของการกําหนดอัตราภาษี  คาภาระตาง เชน คาบริการของภาครัฐที่มีลักษณะ
คงที่ไมผันแปรตามความสามารถของกิจการ หรือการกําหนดใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะ   และ (2) ปญหา
ในระดับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการออกคําสั่งทางปกครอง เชน ปญหาขอบเขตการใชดุลย
พินิจของเจาหนาที่  การกระทําของเจาหนาที่รัฐที่ไมมีอํานาจตามกฎหมายรองรับ หรือการใชอํานาจ
เกินขอบเขตที่กฎหมายกําหนด  การตีความกฎหมายขัดแยงกันระหวางหนวยงานของรัฐ เปนตน  

ขอสรุปที่ไดจากการศึกษานี้ พบวา แนวนโยบายการปฏิรูปกฎหมายสําหรับ SMEs เปนเรื่อง
ยากที่จะทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ที่มีประโยชนตอ 
SMEs โดยตรง  เนื่องจากความแตกตางในบรรยากาศทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอธุรกิจขนาด
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ยอม  และความแตกตางในโครงสรางอุตสาหกรรม ดังนั้น การปฏิรูปกฎระเบียบตองอาศัยความเขาใจที่
ชัดเจนถึงความสําคัญของ SMEs ตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม  สรางโอกาสในการแขงขันที่เทาเทียมกัน  
มีความยืดหยุนของกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ SMEs สวนใหญและ SMEs ทุกประเภท  

รายงานศึกษาดังกลาวมีขอเสนอแนะในการกําหนดแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและ 
การปรับกลไกที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการแกไขปญหา และสรางสภาพแวดลอมที่สามารถเกื้อกูลให 
SMEs มีขีดความสามารถที่จะฟนตัวได  โดยเสนอใหสรางกลไกแกไขความไมเปนธรรม  และ
ประหยัดเวลาใหกับธุรกิจ  ลดความไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากกฎหมายบัญชีและกฎหมายวาดวย
ภาษีอากร รวมถึงการเตรียมความพรอมขององคกรทองถิ่นใหมีขีดความสามารถในการรับถายโอน
อํานาจ  เรงลดผลกระทบจากการขยายตัวจากการลงทุนจากตางประเทศหรือกิจการสมัยใหม  
ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตตั้งขยายโรงงาน และการจดทะเบียนสิทธิบัตรใหมีอัตราคา
ภาระที่เปนธรรมและกอใหเกิดคาภาระตามสวนของกิจการที่ควรจะเปน  และ ประชาสัมพันธ 
การปรับปรุงกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับกฎหมายสงเสริมธุรกิจใหเอื้อประโยชนตอ SMEs อยางแทจริง
และมีผลในทางปฏิบัติ   

สมบัติ เหสกุล (แซแฮ) และคณะ (2546) ทําโครงการวิจัยการศึกษามิติทางสุขภาพกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอย (Small and Medium Scale Industry :SMIs) โดยหนึ่ง
ในวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแผนพัฒนา นโยบาย กฎหมาย และมาตรการการสงเสริมและ 
การสนับสนุนการพัฒนา SMIs ของรัฐ โดยการรวบรวมเอกสารตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอย และไดจัดเสวนากลุมยอยในกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่กรณีศึกษา ทําใหทราบถึงองคกรหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนา SMIs อาทิเชน กระทรวงมหาดไทย ไดแก กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงพาณิชย ไดแก  
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริม
สหกรณ และหนวยงานทางการเงินที่ดําเนินการโดยรัฐ ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และบริษัทประกันภัย
สินทรัพยขนาดกลางและขนาดยอม (บสย.) เปนตน รวมทั้งทําใหทราบถึงกฎหมายและระเบียบตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอย พบวา มีกฎหมายจํานวนประมาณ 
30 ฉบับ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา SMIs ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามความเกี่ยวเนื่องกับผูมีสวนได
สวนเสียที่แบงออกเปน 4 หมวด คือ ผูผลิต แรงงาน ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม/มลภาวะ ดังตารางที่ 
1.1 พบวา กฎหมายสวนใหญเกี่ยวของกับผูผลิต สวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูบริโภคและแรงงาน 
โดยสวนใหญจะเปนกฎหมายเฉพาะที่เจาะจงโดยตรง สวนกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและมลภาวะเปน
กฎหมายที่ประกาศใชเพื่อกําหนดใหทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ มิไดเจาะจงถึงการประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กเพียงอยางเดียว สําหรับมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 
SMIs ที่สําคัญ มี 3 มาตรฐาน คือ 1.มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ ไดแก  ISO9000  ISO14000 
และ มอก.18000 2.มาตรฐานสุขลักษณะ ไดแก HACCP GMP และ CODEX  3.มาตรฐานผูบริโภค 
ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตราอาหารและยา (อย.) และฉลากเขียว เปนตน 
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ตารางที่ 1.1 กฎหมายที่เกีย่วของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอย 

 พระราชบัญญัติ ผูผลิต แรงงาน ผูบริโภค ส่ิงแวดลอม 
/ มลภาวะ 

1 สงเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535     
2 โรงงาน พ.ศ. 2535     
3 พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2534     
4 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522     
5 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511     
6 จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514     
7 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2530     
8 สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520     
9 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2502     
10 หอการคา พ.ศ. 2509     
11 สมาคมการคา พ.ศ. 2509     
12 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534     
13 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534     
14 มาตรฐานสินคาขาออก พ.ศ. 2503     
15 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (ควบคุมกิจการคาขายอัน

กระทบถึงความปลอดภัย) 
    

16 สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543     
17 การสาธารณสุข พ.ศ. 2535     
18 ยา พ.ศ. 2510     
19 วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535     
20 เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535     
21 อาหาร พ.ศ. 2522     
22 โรคติดตอ พ.ศ. 2523     
23 พัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2540     
24 สถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2541 
    

25 คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  
พ.ศ. 2542 

    

26 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ENG     
27 เงินทดแทน พ.ศ. 2537     
28 คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541     
29 ประกันสังคม พ.ศ. 2533     
30 แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518     
 รวม (ฉบับ) 28 6 10 7 
ที่มา : สมบัติ เหสกุล (แซแฮ) และคณะ. 2546. 
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สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย และคณะ (2546) ไดทําการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
และสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายดังกลาวใน 
ญี่ปุน ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย โดยแบงกฎหมายที่เกี่ยวของออกเปน 4 กลุมดังนี้ 

กลุมแรก กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ ประกอบดวย 

ก. กฎหมายวาดวยการจดทะเบียนและยกเลิกบริษัท  ในประเทศไทยพบวามีการกําหนด
เงื่อนไขการจดทะเบียนบริษัทที่สูงกวาประเทศอื่นๆ ที่ศึกษา เชน กําหนดจํานวนผูถือหุนขั้นตํ่า 7 คน
ในขณะที่ฝรั่งเศสกําหนดไวที่ 2 คน ออสเตรเลียกําหนดไว 1 คน และญี่ปุนไมกําหนดจํานวนขั้นตํ่า แต
ตองไมเกิน 50 คน ในกรณีมากกวา 50 คนจะถือวาเปนบริษัทจํากัดมหาชน  นอกจากนี้ เงื่อนไขที่ต้ัง
ขึ้นมักซับซอนและไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง เชน ในกรณีของการกําหนดจํานวนผูถือหุนขั้นตํ่า 
จะมีการใชผูถือหุนแทน (Nominee) เพื่อใหมีผูถือหุนครบตามจํานวน ในกรณีของการยกเลิกบริษัท
กําหนดใหมีการจัดเก็บเอกสารไวอยางนอย 10 ป ก็มักจะมีการหลีกเลี่ยง เชน แจงยายที่ทําการของ
บริษัทไปเปนที่อยูปลอมกอนการยกเลิกบริษัท หรือวาจางใหสํานักงานทนายความใหรับโอนกิจการไป
ดําเนินการยกเลิก ซึ่งมีคาใชจายสูง ทั้งนี้ในประเทศอื่นๆ ที่ศึกษา เชน ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส ได
จัดทําเว็บไซตเพื่อใหบริการครบวงจร ทั้งการจัดต้ังและยกเลิกบริษัท ทั้งยังมีการจัดเตรียมรายละเอียด
เอกสารที่เกี่ยวของไวใหอยางครบถวน 

ข. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนโรงงาน  ในประเทศไทยพบวาหนวยงานที่มีหนาที่
ในการจดทะเบียนเพื่อจัดต้ังโรงงานมีหลายหนวยงานตั้งเปนเอกเทศ แตละหนวยงานมีวิธีการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน หนวยงานทองถิ่นมีดุลพินิจในการอนุญาตใหต้ังโรงงานพอประมาณ แตสุดทาย
ผูอนุมัติคือกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศซึ่งทั้ง 3 ประเทศที่ศึกษาไมมี
กฎหมายวาดวยการจัดต้ังโรงงานเปนการเฉพาะ แตจะประกอบไปดวยกฎหมายผังเมือง และ
สิ่งแวดลอมเปนหลัก ผูใหการอนุญาตคือรัฐบาลทองถิ่น โดยมีศูนยบริการออนไลนเปนจุดเชื่อมตอ ทํา
ใหแมจะประกอบไปดวยกฎหมายจํานวนมาก แตก็สามารถขออนุมัติออนไลนไดจากจุดเดียว 

ค. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  สําหรับ 
การจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑของไทย พบวาธุรกิจมีคาใชจายในการยื่นจดทะเบียนสูง ในกรณีที่
โรงงานยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่ง SMEs ตองดําเนินการปรับปรุงระบบใหผาน
มาตรฐาน ISO 9000 กอน ทั้งนี้โรงงานที่ต้ังอยูตางจังหวัดยังมีตนทุนในการติดตอประสานงานกับ
เจาหนาที่จากสวนกลางดวย นอกจากนั้นพบวาการประกาศมาตรฐานของผลิตภัณฑใหมๆ มักจะลาชา  
จากการศึกษาเอกสารตางประเทศพบวา การดําเนินกิจกรรมดานมาตรฐานผลิตภัณฑนั้นภาคเอกชน
เปนผูมีบทบาทอยางมากทั้งในการประกาศมาตรฐานใหมๆ หรือ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ทําให
เกิดความรวดเร็วในการพัฒนาใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและตลาดไดอยางเหมาะสม 
ทั้งนี้รัฐจะดูแลอยางใกลชิดกับมาตรฐานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้การยื่นขอใหตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตางๆ สามารถยื่นขอไดที่สํานักงานสาขาใน
ภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ประเทศญี่ปุนมีโครงการที่จะเนนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
มากกวาที่จะตรวจสอบระบบการผลิตโดยจะเริ่มทําในป พ.ศ.2548 
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กลุมที่สอง กฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญา ประกอบดวย 

ก. กฎหมายเครื่องหมายการคา  ในประเทศไทยการยื่นขอจดเครื่องหมายการคาจําเปนที่
จะตองสงคํารองมาดําเนินการที่สวนกลาง ทั้งยังใชเวลานานในขั้นตอนการพิจารณาคําขอจดทะเบียน 
และยากลําบากในการสอบถามความคืบหนา สงผลใหเกิดความยากลําบากสําหรับ SMEs ที่อยู
ตางจังหวัด นอกจากนี้ SMEs เองยังไมเขาใจในกระบวนการและหลักเกณฑการพิจารณาลักษณะบง
เฉพาะของเครื่องหมายการคาอยางชัดเจน จากการศึกษาเอกสารตางประเทศพบวา ในออสเตรเลีย
และฝรั่งเศสสามารถจดทะเบียนครอบคลุมถึงสัญลักษณทางเสียงและกลิ่น ออสเตรเลียและญี่ปุนมี
ระบบใหความคุมครองเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียง และมีระบบสืบคนและจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคาทางออนไลน ตลอดจนจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาที่เขาใจงายพรอมมีตัวอยางประกอบ 

ข. กฎหมายสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  สภาพปญหาหลักที่พบคือ SMEs ในประเทศไทย 
สวนใหญขาดความเขาใจในบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตร เชน หากมีการเผยแพรตอสาธารณะ
กอนจะไมสามารถขอจดสิทธิบัตรได พบปญหาที่ใกลเคียงกันกับกฎหมายเครื่องหมายทางการคา เชน 
ใชเวลานาน ไมสะดวกในการติดตอสอบถาม นอกจากนี้ยังพบวาคาใชจายในการจดทะเบียนและตอ
อายุอยูในระดับสูง จากการศึกษาเอกสารตางประเทศพบวา ในออสเตรเลียและญี่ปุนมีบริการสืบคน 
และยื่นขอสิทธิบัตรออนไลน ทั้งมีเจาหนาที่ตรวจสอบเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นยังวาจางหนวยงาน
ภายนอกใหการชวยเหลือในการตรวจสอบอีกดวย ทั้งนี้ในประเทศญี่ปุนมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมตาม
จํานวนขอถือสิทธิซึ่งทําใหผูประดิษฐจะจดทะเบียนเทาที่จําเปน ทั้งยังมีมาตรการสงเสริม SMEs ทั้ง 
การลดคาธรรมเนียมการยื่นขอใหตรวจสอบ คาธรรมเนียมรายป 3 ปแรก และการอบรมใหความรู 
ดานสิทธิบัตรแกประชาชนทั่วไป เปนตน 

กลุมที่สาม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ 

ก. กฎหมายการแขงขันทางการคา  สภาพปญหาของประเทศไทยคือยังไมมีการประกาศ
กฎกระทรวงที่จําเปนใหครบถวนทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการแยกประกาศเปนรายอุตสาหกรรม 
ทั้งยังไมมีการออกประกาศแนวทางการปฏิบัติตางๆ จึงสงผลใหไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยาง
สมบูรณ นอกจากนี้ยังไมมีการนําขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการแขงขันทางการคาและผลการพิจารณา
ที่ผานมา จัดทําเปนเอกสารเผยแพรตอประชาชนทั่วไป จากการศึกษาขอกฎหมายในตางประเทศ
พบวา หลักเกณฑในการพิจารณาผูมีอํานาจเหนือตลาดในหลายประเทศใชเกณฑเดียวกันทุก
อุตสาหกรรม และกฎหมายออสเตรเลียยังเพิ่มบทบัญญัติพิเศษเรื่องพฤติกรรมที่ขาดสํานึก ในการชวย
คุมครองธุรกิจขนาดเล็กจากการเอาเปรียบจากผูประกอบการที่มีอํานาจตอรองสูงกวา ทั้งยังรวมกิจการ
ทุกประเภทไมเวนแมแตรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประเทศไทยยกเวนไว สําหรับบทลงโทษนั้น ออสเตรเลียและ
ฝรั่งเศสไดแยกความรุนแรงของโทษจากพฤติกรรมกีดกันการแขงขันไวสูงกวาโทษของการปฏิบัติทาง
การคาที่ไมเปนธรรม ทั้งนี้ประเทศญี่ปุนยังไดมีการออกแนวทางการปฏิบัติกวา 10 ฉบับทําใหแนวทาง
ในการปฏิบัติมีความชัดเจนมากขึ้น ในออสเตรเลียก็มีคูมือสําหรับชวยใหธุรกิจขนาดเล็กเขาใจ
กฎหมายดังกลาวมากขึ้น 
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กลุมที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการใหสิทธิประโยชนตอการประกอบธุรกิจและสงเสริม SMEs  
สําหรับประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายที่มุงหวังสงเสริม SMEs อยางชัดเจน ไดแก พ.ร.บ.สงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2543  แตเนื่องจากขณะที่ทําการศึกษานั้นพระราชบัญญัตินี้
เพิ่งประกาศใชไดไมนาน จึงยังไมสามารถสรุปอุปสรรคในการบังคับใช หรือการเขาถึงสิทธิประโยชน
ของ SMEs ไดชัดเจน  ในตางประเทศพบวา ฝรั่งเศสไมมีกฎหมายเพื่อสงเสริม SMEs โดยตรง มีเพียง
การปรับปรุงมาตรการทางดานการปกครอง และการติดตอราชการใหสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกเลิกการ
เก็บภาษีและคาธรรมเนียมบางประเภท ออสเตรเลียมีเพียงกฎหมายที่ใหสิทธิพิเศษบางประการแก
ธุรกิจขนาดเล็กเกี่ยวกับการจัดต้ังและการดําเนินธุรกิจทั่วไป โดยเนนที่การใหคําปรึกษา บริการ
สารสนเทศ และการใหเงินอุดหนุนชวยเหลือในการวาจางที่ปรึกษาเขามาวางแผนธุรกิจ วิเคราะห
การตลาด และการวิจัยและพัฒนา สําหรับการสงเสริมดานการเงินอื่นๆ มีเพียงกฎหมายกองทุนรวม
พัฒนา ค.ศ. 1992 ที่สนับสนุนทุนเรือนหุนแก SMEs โดยผูถือหุนจะไดรับแรงจูงใจในการลดหยอนภาษี 
สําหรับญี่ปุนเปนประเทศที่มีกฎหมายที่มุงสงเสริม SMEs เปนการเฉพาะ มีลักษณะการชวยเหลือที่
คลายๆ กัน เชน เงินกูดอกเบี้ยตํ่า ลดหยอนภาษี สิทธิพิเศษดานการค้ําประกันเงินกู โดยจะเนน
ความสําคัญกับธุรกิจที่ดําเนินกิจการรับจางชวงการผลิต นอกจากนี้ยังมีมาตรการที่เดนๆ ดานอื่นๆ อีก
เชน ระบบชวยเหลือเพื่อปองกันการลมละลายแบบลูกโซ และ การควบคุมการขยายธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดใหญเพื่อสงวนโอกาสทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

1.8.2 งานศึกษาดานกฎหมายเฉพาะดานที่ เกี่ยวของกับขีดความสามารถใน 
การแขงขันของ SMEs 

โครงการยุทธศาสตรดานทรัพยสินทางปญญาเพื่อรองรับผลกระทบจากความตกลงการคาเสรี
ตอ SMEs จัดทําโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549) เปนการศึกษาเพื่อวิเคราะห
กฎหมายดวยหลักเศรษฐศาสตร และวิเคราะหอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากการ
ที่ไทยไดทําขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา ไดแก ผลิตภัณฑยา  พันธุพืช  และคอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ซึ่งระบบทรัพยสินทางปญญาในประเทศไทยมีความออนแอมากในเรื่องการสรางทรัพยสิน
ทางปญญาและการเชื่อมโยงเพื่อใหเกิดการใชประโยชนในเชิงพาณิชย ซึ่งสะทอนออกมาในการจด
ทะเบียนทรัพยสินที่อยูในระดับตํ่า และการจดทะเบียนสวนใหญเปนการจดทะเบียนโดยบริษัท
ตางประเทศ และขอพิพาทที่เกิดขึ้นสวนใหญมักเกี่ยวของกับการที่บริษัทตางประเทศฟองรองคดี 
การละเมิดชื่อทางการคาหรือเครื่องหมายการคาหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูประกอบการไทย  
ผลการศึกษาจําแนกตามอุตสาหกรรมไดดังนี้ 

ก. ทรัพยสินทางปญญากับผลกระทบตออุตสาหกรรมยารักษาโรค  เนื่องจากผูประกอบการ
ไทยยังไมมีขีดความสามารถในการพัฒนายาตนแบบ แตหลายรายมีความสามารถในการผลิตยาชื่อ
สามัญ และยาจากสมุนไพร และบางรายมีความสามารถในการทําวิศวกรรมยอนกลับ (reverse 
engineering) รวมทั้งประสบปญหาไมทราบวาสิทธิบัตรยาใดหมดอายุแลวหรือไม เพราะไมสามารถ
สืบคนจากฐานขอมูลสิทธิบัตรที่มีอยูไดโดยงาย จึงไมสามารถวางแผนในการเขาสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีปญหาในการทดสอบชีวสมมูลเพื่อขออนุญาตวางตลาดยา  เพราะมี
ตนทุนสูง และศูนยบริการทดสอบชีวสมมูลที่มีอยูในปจจุบันมีขีดความสามารถในการรองรับที่จํากัด
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มาก การขาดความเชื่อมโยงอยางใกลชิดระหวางสถาบันวิจัยของรัฐกับผูผลิตยาจากสมุนไพร และ 
การขาดการพัฒนาระบบคุณภาพของผูผลิตยาจากสมุนไพรมีผลทําใหอุตสาหกรรมยาสมุนไพรของ
ไทยยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร และผูประกอบการหลายรายมีความเปนหวงวาการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) ในอุตสาหกรรมยาจนสูงเกินไปจะเพิ่มตนทุนของผูผลิต จนอาจทําให
ผูผลิตจํานวนมากตองออกจากตลาดไป 

ข. ทรัพยสินทางปญญากับผลกระทบตออุตสาหกรรมคอมพิวเตอรซอฟแวร  ผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยมีศักยภาพในการพัฒนาซอฟตแวรตามความตองการของลูกคา 
(customized software) และงานดานมัลติมีเดีย ซึ่งรวมถึงแอนิเมชั่นพอสมควร แตยังไมมีขีด
ความสามารถดานเงินทุนในการผลิตซอฟตแวรและเกมสในลักษณะสําเร็จรูป การพัฒนาซอฟตแวร
ตามความตองการของลูกคา ผูประกอบการมักใชแนวความคิดตางๆ เชน อัลกอริธึม (algorithm) ที่มี
อยูแลวในอุตสาหกรรม แตจากการศึกษายังไมพบการพัฒนาซอฟตแวรโดยผูประกอบการไทยที่ได
ซอฟตแวรที่มี “ขั้นการประดิษฐ” ที่สูงพอจนสามารถจดสิทธิบัตรได  หากประเทศไทยใหการคุมครอง
ซอฟตแวรภายใตกฎหมายสิทธิบัตร ทางตรงกันขามการคุมครองซอฟตแวรภายใตกฎหมายสิทธิบัตร
นาจะเปนอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของประเทศไทย โดยปญหาการบังคับใช
กฎหมายดานการพิสูจนความเปนเจาของ ทําใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวรไมสามารถ
เก็บเกี่ยวผลประโยชนจากงานของตนไดเต็มที่ แมไดแจงจดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพยสินทางปญญาแลว    
วิธีการแกไขปญหาของผูประกอบการคือ การปรับโมเดลทางธุรกิจไปสูโมเดลอื่น ซึ่งอาจไมใชแนวทาง
ที่เหมาะสมที่สุด ผูประกอบการบางรายตองการพัฒนาซอฟตแวรประเภทโอเพนซอรส แตติดปญหาที่
หนวยราชการสวนใหญไมใชระบบดังกลาว 

ค. ทรัพยสินทางปญญากับผลกระทบตอนักปรับปรุงพันธุพืช  การศึกษาพบวา นักปรับปรุง
พันธุพืชไทย มีความสามารถในการปรับปรุงพันธุไมดอกในระดับสูง และสามารถสงออกไปจําหนายใน
ตางประเทศได  แตมีขีดความสามารถที่จํากัดกวาในการปรับปรุงพืชสวนซึ่งเปนไมลมลุก และพืชไร 
ซึ่งทําใหตลาดของเมล็ดพันธุดังกลาวสวนใหญเปนของบริษัทขามชาติ การปรับปรุงพันธุพืชสวนใหญ
ในประเทศไทยยังเปนการดําเนินการโดยนักปรับปรุงพันธุรายบุคคลที่ทําอยางสมัครเลนเปนงาน
อดิเรก โดยไมไดมุงหวังดําเนินการในเชิงพาณิชยอยางจริงจัง ในกลุมพืชสวนใหญที่ศึกษา สถาบันวิจัย
ของรัฐมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมไมมากนัก ซึ่งทําใหมีการนําพันธุพืชที่พัฒนาโดย
สถาบันวิจัยของรัฐไปแสวงหาประโยชนในเชิงพาณิชยคอนขางนอย  วิธีการปรับปรุงพันธุพืชของนัก
ปรับปรุงพันธุพืชไทยสวนใหญเปนการปรับปรุงพันธุโดยวิธีดั้งเดิม (conventional plant breeding)  
โดยในการศึกษานี้ ยังไมพบการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุพืชในเชิงพาณิชย ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากการที่นักปรับปรุงพันธุสวนใหญยังไมไดดําเนินการในเชิงพาณิชยอยางจริงจัง การขาดขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีและการขาดความเชื่อมโยงระหวางสถาบันวิจัยของรัฐกับนักปรับปรุง
พันธุในเชิงพาณิชยดังกลาวขางตน และการที่ประเทศไทยยังไมมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่อง
พืชตัดแตงพันธุกรรม ขอจํากัดดังกลาวนาจะทําใหนักปรับปรุงพันธุพืชไทยสวนใหญไมไดประโยชน
หากประเทศไทยใหการคุมครองพืชใหมภายใตกฎหมายสิทธิบัตร การยังไมมีหลักเกณฑใน 
การแบงปนผลประโยชนจากผูที่ใชพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุพืชปาในการปรับปรุงพันธุพืชใหม 
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กอใหเกิดความไมแนนอนในการปรับปรุงพันธุพืชในเชิงพาณิชย และทําใหนักปรับปรุงพันธุบางสวน
ลังเลที่จะจดทะเบียนพันธุพืช 

1.8.3 งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs  

ไพฑูลย  วิบู ลชุ ติกุ ล  และคณะ  (2544)  ไดดํ า เนินการประเมินประสิทธิภาพและ 
ขีดความสามารถของ SMEs ไทยในภาคการผลิต  โดยการศึกษาเริ่มจากการสังเคราะหภาพรวม
สถานการณและโครงสรางอุตสาหกรรมไทยพบวา วิสาหกิจกวารอยละ 60 เปนวิสาหกิจในครัวเรือน 
รอยละ 28 เปนวิสาหกิจขนาดยอม รอยละ 10 เปนวิสาหกิจขนาดกลาง มีเพียงรอยละ 2 ที่เปน
วิสาหกิจขนาดใหญ ซึ่งวิสาหกิจขนาดใหญมีการกระจายตัวไปยังชนบทสูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ทั้งนี้เพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองการใชสาธารณูปโภคที่มีความพรอม
มากกวา โดยในชวงที่เศรษฐกิจขยายตัวดี วิสาหกิจขนาดใหญจะขยายตัวไดดีวิสาหกิจอื่นๆ และเมื่อ
เศรษฐกิจขยายตัวลดลง วิสาหกิจขนาดครัวเรือนขยายตัวไดดีที่สุด สําหรับหมวดอุตสาหกรรมที่มี
จํานวนวิสาหกิจมากที่สุดคือ หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาคือหมวด
ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ หมวดที่มีการจางงานมากที่สุดคือ หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่ม รองลงมาคือหมวดการผลิตสิ่งทอ หมวดที่มีมูลคาผลผลิตสูงและมูลคาเพิ่มสูงที่สุดยังคงเปน 
หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม โดยรองลงมาคือ หมวดอุตสาหกรรมยานยนต  
ปญหาที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประสบมากที่สุดคือปญหาขาดแคลนทุน รองลงมาคือ  
ขาดแคลนแรงงาน และปญหาดานตลาด โดยตองการใหรัฐบาลชวยเหลือเรื่องลดอัตราดอกเบี้ย 
มากที่สุด รองลงมาคือ ตองการใหลดอัตราภาษีนําเขา และการสงเสริมดานการตลาด  

การศึกษาฉบับนี้ไดจัดใหมีการสํารวจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน 1,000 ราย 
พบวาวิสาหกิจขนาดยอมมีความสามารถในการผลิตตํ่ากวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ ทั้งนี้
เพราะการผลิตขึ้นอยูกับชวงเวลาความตองการของลูกคา ทําใหเครื่องจักรทํางานไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ ทั้งยังประสบปญหาในการคิดคนผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิตใหม เพราะตนทุนสูง
เกินไป และขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ แตวิสาหกิจจํานวนครึ่งหนึ่งสามารถทําการผลิตตาม
การเขียนแบบของลูกคาได ทําตัวอยางสินคาได สามารถออกแบบไดจากภาพหรือแคตาล็อกได โดย
วิสาหกิจกลุมแฟชั่นมีความสามารถในสวนนี้สูงที่สุด วิสาหกิจในกลุมเทคโนโลยีเห็นความสําคัญของขดี
ความสามารถนี้มากที่สุด แตยังคงไมมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการทํางานอยางแพรหลาย 

วิสาหกิจสวนใหญไมไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานใดเลยนอกเหนือจาก
มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มีเพียงวิสาหกิจในกลุมเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการไดรับการรับรอง
มาตรฐาน แตวิสาหกิจเกือบทั้งหมดไมไดใบรับรองมาตรฐาน QS และไมไดมีแผนที่จะขอใบรับรอง
มาตรฐาน QS ในอนาคต วิสาหกิจเกินครึ่งหนึ่งมีคอมพิวเตอรในการทําธุรกิจ สวนใหญใชในงานทาง
บัญชีและการเงิน บางสวนใชในงานบริหารสินคาคงคลัง บริหารตนทุน การขายและลูกคา มีสวนนอยที่
ใชในกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพ 

วิสาหกิจสวนใหญทําการตลาดสินคาดวยตนเอง มีเพียงสวนนอยที่วาจางใหบริษัทอื่นทํา
การตลาดให แตกลับมีการสํารวจความพอใจของลูกคาคอนขางนอย และไมนิยมที่จะมีการสํารวจอยาง
เปนทางการ สําหรับการใชตราสินคา  วิสาหกิจเกินกวาครึ่งมีการขายสินคาของตนภายใตตราสินคาทั้ง
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ตราสินคาของผูวาจางผลิตและตราสินคาของตนเอง แตทั้งนี้วิสาหกิจจํานวนมากไมใสใจที่จะใหมี 
การสํารวจและวิเคราะหตนทุนอยางเปนระบบ ปญหาหลักในดานการตลาดของวิสาหกิจคือ ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะหความตองการและแนวโนมของตลาด 

จากการสํารวจพบวาวิสาหกิจสวนใหญมีระบบและอุปกรณเคลื่อนยายแบบกลหรือใชแรงงงาน
เปนหลัก ไมมีผังโรงงานหรือมีเพื่ออางอิงเทานั้น จัดกลุมการผลิตตามกระบวนการ ไมมีการควบคุม
การจัดเก็บ หรือมีหองจัดเก็บวัสดุเปนสัดสวน ควบคุมการจัดเก็บดวยมือ ใชเครื่องจักร 8 ชม.หรือนอย
กวาตอวัน ใชการวางแผนและควบคุมการผลิตแบบเกา ไมมีการรักษาสภาพแวดลอมที่เห็นไดชัด 
เครื่องจักรสวนใหญลาสมัย มีความละเอียดต่ํา หรือไมสามารถควบคุมได ไมมีระบบนิรภัย หรือมีเพียง
ระบบความปลอดภัยพื้นฐาน ไมไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอื่นๆ นอกเหนือจากมาตรฐานอุตสาหกรรม
ไทย มีการควบคุมคุณภาพดวยระบบ QC ธรรมดา 

สําหรับทัศนคติของวิสาหกิจตอโครงการและมาตรการของรัฐ พบวามีวิสาหกิจเพียงบางสวนที่
รูจักโครงการและมาตรการของรัฐและภาคเอกชน โดยในบรรดาวิสาหกิจเหลานั้น มีเพียงสวนนอยที่
เขารวมในโครงการดังกลาว และมีเพียงสวนนอยที่คาดหวังเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะไดรับจาก 
การเขารวมโครงการตางๆ โครงการที่ไดรับความสนใจและเปนที่รูจักอยางกวางขวาง ไดแก โครงการ
ดานการเงิน อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมในโครงการดังกลาวยังมีอยูนอย มีเพียงสวนนอยที่รูจัก
โครงการและมาตรการดานสภาพแวดลอมของธุรกิจ หรือแผนแมบทเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม  วิสาหกิจในภาคการผลิตสวนใหญเห็นความสําคัญของการเขาเปนสมาชิกกลุม 
ชมรม และสมาคมธุรกิจหรืออุตสาหกรรม มีเพียงบางสวนที่ใหเหตุผลในการไมเขาเปนสมาชิกวา ไมมี
ขอมูลเกี่ยวกับสมาคม ไมมีเวลาเขารวมกลุม เสียคาใชจายสูง และเปนการรวมกลุมที่ไมมีประสิทธิภาพ 

นายเกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค และคณะ (2546) ทําการศึกษาการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่กําหนดความสามารถในการทํากําไร
และความยั่งยืนของธุรกิจ ตามทฤษฎี Balanced Scorecard โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 
การสัมภาษณ และแบบสอบถามจากผูประกอบการหรือผูบริหารกิจการในแตละอุตสาหกรรม ไดแก 
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแฟชั่น และอุตสาหกรรมทองเที่ยว ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไรของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตอยางมี
นัยสําคัญ คือ ความสามารถในการจัดการ กระบวนการผลิต และความพึงพอใจของลูกคา ปจจัยที่มีผล
ตอความสามารถในการทํากําไรของอุตสาหกรรมอาหารอยางมีนัยสําคัญ คือ กระบวนการผลิต  
การบริการเชิงคุณภาพ ความภักดีของลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา สวนปจจัยที่มีผลตอ
ความสามารถในการทํากําไรของอุตสาหกรรมแฟชั่นอยางมีนัยสําคัญ คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ และ
ความพึงพอใจของลูกคา และสําหรับปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไรของอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญ คือ ความภักดีของลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา นอกจากนี้ยังมี 
การวิเคราะห SWOT ของแตละอุตสาหกรรม สรุปไดวา ปจจัยภายนอกที่สงผลตอความสามารถใน 
การทํากําไรและความยั่งยืนก็คือ ระบบภาษีซ้ําซอน ความสามารถในการเขาถึงตลาดโดยเฉพาะตลาด
ตางประเทศ และการสรางเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจที่ยังอยูในวงจํากัด ดังนั้นการพัฒนาธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอยในประเทศไทยจะตองพิจารณาใน 2 สวน คือ ผูประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอยจะตองมีการพัฒนาความสามารถในการจัดการ พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และ
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การวิจัยและพัฒนา ในขณะที่ภาครัฐบาลตองใหการสนับสนุนในเชิงของปจจัยพื้นฐาน อาทิ ศูนย 
การพัฒนาบุคลากร การปรับปรุงระบบภาษี การปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค และที่สําคัญ  
การแกปญหาของภาครัฐบาลตองเปนไปในรูปแบบบูรณาการ 

สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย และ เทียนสวาง  ธรรมวนิช (2548)  ศึกษายทุธศาสตรในการกําหนด
นโยบายสงเสริมกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs) ในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจถึงบทบาทและสภาพปญหาของกิจการ SMEs ใน 
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และเพื่อเสนอแนะดานนโยบายในการกําหนดบทบาทของ SMEs ใน 
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐแกสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุ โดยคัดเลือกกลุมอุตสาหกรรมกอสราง 
คอมพิวเตอร วัสดุและครุภัณฑสํานักงาน และการจางที่ปรึกษาซึ่งรวมถึงงานโฆษณาและเผยแพร   
มาเปนตัวอยางในการศึกษา 

ผลการศึกษา พบวา SMEs มีบทบาทสูงในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐทั้ง 4 กลุมอุตสาหกรรม 
โดยมีสัดสวนเฉลี่ยถึงรอยละ 88.9 ของมูลคาโครงการทั้งหมด สาเหตุที่ SMEs มีบทบาทสูงเนื่องจาก
โครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐสวนใหญมีมูลคาตอสัญญาไมสูงมากนักและเปนสินคาหรือบริการที่ไม
ซับซอน ตนทุนในการเขารวมในการจัดซื้อจัดจางต่ํา แตอยางไรก็ตาม SMEs ยังประสบปญหาใน 
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  เชน อุตสาหกรรมกอสรางมักพบปญหาความไมโปรงใสของการประกวด
ราคา กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนซึ่งเปนการไมเปดโอกาสใหรายใหมเขารวมแขงขัน และ
โครงการสวนใหญมักมีเจาของลวงหนาแลว อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรมักพบปญหาการลอกสเปก 
กลุมการจางที่ปรึกษาและโฆษณาและเผยแพร พบปญหาหนวยงานที่จัดจางมีความสัมพันธระยะยาว
กับซัพพลายเออรและการมีเสนสายโดยตัวบุคคล  สําหรับกลุมพัสดุสํานักงาน พบปญหาการไม
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารการสอบราคา นอกเหนือจากนี้ทุกกลุมยังพบปญหาที่คลายคลึงกัน คือ 
การจัดซื้อจัดจางตองอาศัยความสัมพันธสวนตัวกับเจาหนาที่รัฐระดับตางๆ รวมไปถึงการตรวจงาน
และการจายเงินลาชา ทําใหSMEs ขาดสภาพคลองและเกิดความเสียเปรียบดานเงินทุน 

คณะผูวิจัยไดเสนอมาตรการใหความชวยเหลือ SMEs ไวหลายประการ ไดแก มาตรการ 
การสรางความโปรงใสและความเปนธรรม เชน กําหนดใหหนวยงานที่จัดซื้อจัดจางประกวดราคาตอง
แจงใหสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุนําไปเผยแพรตอสื่ออินเตอรเน็ต การเพิ่มเวลาการประกาศ
ขาวการสอบราคา   มาตรการการปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติของหนวยงานรัฐเพื่อลด
อุปสรรคของ SMEs  ดวยการใหหนวยงานรัฐกําหนดระยะเวลาจายเงินที่แนนอนขึ้น หรือคิดดอกเบี้ย
กรณีที่จายเงินลาชา และมาตรการการสงเสริมในการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐใหเกิดความคุมคาใน 
การใชงบประมาณรัฐ โดยการทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางทั่วไป 

เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ (2548) ทําการศึกษาผลกระทบของ SMEs ไทยตอการทํา
ขอตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และเสนอแนะแนวทางในการปรับของ
SMEs ไทย ผลการศึกษาพบวา ในดานภาษีศุลกากร สินคาไทยที่จะไดรับประโยชนมากจากการทํา
ความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐฯ คือ สินคาในกลุมที่ปจจุบันสหรัฐฯ จัดเก็บภาษีนําเขาในอัตราที่สูง 
แตจะไดรับสิทธิลดภาษีในทันทีที่ความตกลงการคาเสรีมีผลบังคับใช และในทางกลับกัน สินคาไทยที่
อาจจะไดรับผลกระทบจากการที่สินคาสหรัฐฯ สามารถเขามาแขงขันในตลาดไดมากขึ้น คือสินคาใน
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กลุมที่ปจจุบันไทยไดจัดเก็บภาษีนําเขาในอัตราที่สูง และจําเปนตองลดกําแพงภาษีลงตามความตกลง
การคา ดังนั้นเพื่อใหผูประกอบการ SMEs ของไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันภายใตภาวะ
การคาเสรีมากขึ้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรจะดําเนินการเสริมสรางปจจัยและพัฒนาปจจัยแวดลอมที่
เอื้อตอการแขงขันใหแกผูประกอบการ เชน ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในการผลิต เพื่อลดตนทุนของ
ผูประกอบการ สงเสริมการนําเทคโนโลยีตางๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการผลิต  
การบริหารจัดการ การจัดซื้อ การสงมอบสินคา และการกระจายสินคาของผูประกอบการ ตลอดจน
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการถายโอนเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ 

ในดานมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษี พบวา มาตรการที่ไทยและสหรัฐฯนํามาใช อาทิเชน  
มาตรการสุขอนามัยเปนมาตรการที่ทั้ง 2 ประเทศนําไปใชมากที่สุด มาตรการสุขอนามัย มาตรการทาง
เทคนิค มาตรการตอบโตการทุมตลาดและตอบโตการอุดหนุน และมาตรการปกปอง เปนตน การนํา
มาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีมาใชจะทําใหผูประกอบการตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นในการผลิตและ
การสงออกสินคาไปยังประเทศที่ประกาศใชมาตรการดังกลาว ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจาก
ปญหาดังกลาว หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรใหการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ของไทยใหมี
ความพรอมมากที่สุด ไดแก การจัดอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษี
แกผูประกอบการ พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยของสินคาสงออกของไทยเพื่อ
ตรวจสอบและใหใบรับรองแกสินคาสงออกของไทยที่ผานตามมาตรการสุขอนามัยของสหรัฐฯ จัดต้ัง
คณะทํางานรวมกับภาคเอกชนในการตรวจสอบและคัดคานมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีของ
สหรัฐฯ ที่อาจจะสงผลกระทบตอผูประกอบการไทย   จั ด ต้ั งคณะทํ า งานในการ ให คํ าแนะนํ าแก
ผูประกอบการไทยในกรณีที่เกิดขอพิพาททางการคากับสหรัฐฯ อันเนื่องมาจากมาตรการทางการคาที่
ไมใชภาษีตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการตอบโตการทุมตลาดและตอบโตการอุดหนุน เพื่อเจรจา
หาขอยุติ และหามาตรการรองรับผลกระทบหากไมสามารถเจรจาตอรองกับสหรัฐฯ ได 

ในประเด็นดานแหลงกําเนิดสินคา เนื่องจากมีการพิจารณาใชระดับความเขมงวดของ 
การกําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศที่แตกตางกันในแตละสินคา ทําใหผูประกอบการ SMEs 
ของไทยผลิตสินคาแลวอาจจะไมผานตามหลักเกณฑการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาของสหรัฐฯ อีกทั้ง
ยังพบปญหาอีก 2 ประการ คือ  ผูประกอบการสวนใหญยังสับสนเกี่ยวกับกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา
ที่ใชในความตกลงการคาเสรีภายใตกรอบความตกลงที่แตกตางกัน เชน เขาใจวาทุกกรอบความตกลง
ใชหลักเกณฑในการพิจารณาแหลงกําเนิดสินคาหลักเดียวกันทั้งหมด เปนตน และยังขาดระบบ 
การบันทึกบัญชีตนทุนที่ดี ทําใหไมสามารถคํานวณตามหลักเกณฑได ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดจากปญหาดังกลาว หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรดําเนินการ  เจรจาใหมีการใชหลักเกณฑ 
การกําหนดสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศใหเทากับสัดสวนที่ระบุในความตกลงไทย-ออสเตรเลีย คือที่
รอยละ 40  ประชาสัมพันธการเจรจาการคาเสรีของไทยกับประเทศคูคาตางๆ โดยเรงดวน  เจรจาใหมี
การรับรองแหลงกําเนิดโดยหนวยงานของรัฐ แทนที่จะเปนการรับรองโดยภาคเอกชนเองตามที่ทาง
สหรัฐฯ ใชในความตกลงสหรัฐฯ-สิงคโปร เพื่อลดภาระความเสี่ยงของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของไทย 

สําหรับการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา พบวาสหรัฐฯ มักจะเจรจาใหประเทศคูความ
ตกลงยกระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเทียบเทากับมาตรฐานของตน หากไทยยอมรับตาม
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ขอตกลงการคุมครองทรัพยสินทางปญญาตามความตกลงการคาเสรีที่ผานมาของสหรัฐฯ จะทําให
ระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของไทยมีมาตรฐานสูงเกินกวาระดับการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะ
ทําใหเกิดผลกระทบตอภาคการผลิต ภาคเกษตรและอาหาร ระบบสาธารณสุข และระบบการศึกษา 
เปนตน ดังนั้น หนวยงานรัฐควรจะใหการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ของไทย เพื่อใหมีความรู
เรื่องกฎหมายทรัพยสินทางปญญาตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องการจดสิทธิบัตร หรือการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา   สงเสริมใหผูประกอบการไทยจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา เพื่อปองกัน 
การนําทรัพยสินทางปญญาของตนไปใชโดยไมชอบธรรม พยายามปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย
แขงขันทางการคาใหมีประสิทธิผล เพื่อเปนกลไกในการปองกันการผูกขาดโดยผูทรงสิทธิที่ไดรับ 
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา  สงเสริมการใชงานซอฟตแวรประเภท open source ซึ่งไม
จําเปนตองเสียคาลิขสิทธิ์การใชงาน 

ในภาคการคาบริการ พบวา ในระยะสั้นยังมีผลกระทบตอภาคธุรกิจและผูบริโภคไทยไมมาก
นัก แตในระยะปานกลางและระยะยาวที่จะมีการเปดเสรีในวงกวางมากขึ้น มีประเด็นที่นาเปนหวงคือ
การใหสิทธิแกนักลงทุนสหรัฐแตเพียงชาติเดียวอาจสงผลใหเกิดการผูกขาดในบางตลาดได นอกจากนี้ 
การที่การอุดหนุนของภาครัฐไมอยูในกรอบของความตกลงอาจเปดโอกาสใหรัฐบาลอเมริกันสามารถ
ใหการอุดหนุนแกบริษัทเอกชนของตนที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทยไดอยางเต็มที่ สงผลใหบริษัท
ไทยไมสามารถแขงขันได สําหรับโอกาสที่ผูประกอบการไทยจะตักตวงสิทธิที่ไดรับภายใตความตกลง
วาดวยการเปดเสรีการคาบริการนั้นมีนอย เนื่องจากแมสหรัฐอเมริกาจะมีขอจํากัดหุนสวนตางชาตินอย
มาก แตจะมีขอจํากัดเกี่ยวกับการที่คนตางชาติจะเขาไปทํางานในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากศักยภาพใน
การแขงขันในสาขาบริการของไทยโดยสวนมากเกิดจากขอไดเปรียบของตนทุนแรงงานท่ีตํ่ากวา การที่
ความตกลงไมครอบคลุมถึงการเปดเสรีการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา ทําใหผูประกอบการไทยได
ประโยชนนอยมาก ดังนั้นเพื่อเปนการรองรับการเปดเสรีภาคบริการ  ภาครัฐจึงควรดําเนินการเรง
บังคับใชกฎหมายแขงขันทางการคาอยางจริงจังเพื่อปองกันการผูกขาดโดยผูประกอบการขนาดใหญ
จากตางประเทศ ศึกษานโยบายการอุดหนุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับสาขาบริการตางๆ ที่จะเปดให
มีการเขามาลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี  เปดเสรีภาคบริการตามหลัก MFN ใหแก
ผูประกอบการชาติอื่นดวยหากตลาดเกิดการผูกขาดขึ้น ยกเวนการสงเงินออกนอกประเทศในกรณี
ประสบปญหาขาดดุลการชําระเงิน  เจรจาเพื่อขอรับโควตาสําหรับวีซาประเภท H-1B เพื่อใหผู
ใหบริการวิชาชีพที่เปนคนไทยสามารถเขาไปประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกาไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น 

ในดานการลงทุน พบวา การเปดเสรีดานการลงทุน ผูที่ไดรับสิทธิลงทุนภายใตความตกลงซึ่ง
จะครอบคลุมไมเฉพาะนักลงทุนสัญชาติสหรัฐเทานั้น แตรวมถึงบริษัทตางชาติที่จดทะเบียนจัดต้ัง
ภายใตกฎหมายของสหรัฐและมีการประกอบการอยางมีนัยสําคัญ (Substantial business operation) 
ในสหรัฐดวย ซึ่งจะสงผลใหบริษัทตางชาติที่ไมใชสัญชาติสหรัฐสามารถเขามาลงทุนในประเทศไทย
และไดรับสิทธิการคุมครองการลงทุนภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐดวย ซึ่งความตกลงดาน
การลงทุนไมเพียงแตจะกระทบกับผูประกอบการไทยเทานั้น แตยังมีผลกระทบตอรัฐบาลไทยดวย ทํา
ใหรัฐตองระมัดระวังมิใหนโยบายหรือมาตรการในการกํากับดูแลใด ๆ ที่มีผลกระทบตอผูลงทุนจาก
ประเทศภาคีถูกมองวาเปนการเลือกปฏิบัติหรือไมเปนธรรม ดังนั้น ควรมีการเตรียมความพรอมใน 
การรองรับความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐ ดานการลงทุนควรศึกษารายละเอียดขอบเขตของ 
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การลงทุนและผูลงทุนตางชาติที่ไดรับสิทธิและขอบเขตของการลงทุนที่ไดรับสิทธิภายใตความตกลง
การคาเสรีไทย-สหรัฐ ใหรัดกุมชัดเจน เพื่อที่จะสามารถประเมินผลกระทบไดอยางถูกตอง แกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหนักลงทุนไทยไดรับสิทธิในการคุมครองการลงทุนที่เทาเทียมกับที่
ผูประกอบการสหรัฐไดรับภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-สหรัฐ  ปรับปรุง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองใหมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนและโปรงใสมากขึ้น โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ 
การออกกฎ กติกาทางปกครองและการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียไดแสดงความคิดเห็นใน
กระบวนการปฏิบัติหนาที่ทางปกครองของหนวยงานของรัฐ  สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมที่จะไดรับผลกระทบจากการเปดเสรี เชน ธุรกิจบริการรับจัดสงสินคาระหวางประเทศ และบริการ
รับจางออกของ เปนตน 

1.8.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเขาถึงประโยชนจากมาตรการสงเสริม SMEs ของรัฐ 

จากรายงานการประเมินผลกระทบมาตรการ/โครงการสงเสริม SMEs  ภาครัฐ จัดทําโดย
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2548) ซึ่งทําการสุมตัวอยางสัมภาษณดวย
แบบสอบถามกับ SMEs จํานวน 2,714 รายในป 2546 พบวา SMEs ที่ตกเปนตัวอยางอยูในธุรกิจ 
บริการ คาปลีก และภาคการผลิต ในปริมาณที่เทาๆ กัน คือรอยละ 26.6 รอยละ 27.5 และรอยละ 23.8 
ตามลําดับ เปนภาคคาสง รอยละ13.9 และอื่นๆ รอยละ 8.2 โดย SMEs สวนใหญมีอายุในชวงไมเกิน 
15 ป มีทุนจดทะเบียนในชวง 1-5 ลานบาท และรอยละ 43.7 มีลูกจางนอยกวา 10 คน รองลงมาคือ
รอยละ 36.7 มีลูกจางในชวง 10-50 คน สวนใหญรอยละ 55.0 มีรายไดตอเดือนนอยกวา 1 ลานบาท 
รอยละ 64.8 เปน SMEs ที่มีหนี้สินนอยกวา 5 ลานบาท ในป 2546 ผูประกอบการรอยละ 41.3 คิดวา
กิจการของตนอยูในชวงเติบโตอยางตอเนื่อง แตกิจการกวารอยละ 94.9 ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน
และสิทธิประโยชนจากหนวยงานรัฐ มาตรฐานที่ไดรับรองมากที่สุดคือ ISO 9000 จํานวน 86 ราย  
คิดเปนรอยละ 23.3 และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 81 ราย คิดเปนรอยละ 22.0 
โดยที่กิจการกวารอยละ 70.2 ไมเปนสมาชิกสมาคม ชมรมการคา ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือชมรม
วิชาชีพใด 

สําหรับการรับทราบขาวสารของ SMEs นั้นผูประกอบการสวนใหญกวารอยละ 68.3 ตาง
รับทราบ มาตรการโครงการ และบริการของรัฐในการสงเสริม SMEs โดยสื่อที่ผูประกอบการรับทราบ
มากที่สุดคือสื่อสิ่งพิมพ และวิทยุโทรทัศน คิดเปนรอยละ 48.8 และ 43.5 ตามลําดับ มาตรการ
โครงการ และบริการของรัฐที่ผูประกอบการรับทราบสวนใหญคือ บริการฝกอบรม/ปรึกษาแนะนํา 
รองลงมาคือมาตรการดานการเงิน และมาตรการดานการตลาด คิดเปนรอยละ 49.1, 48.9 และ 40.4 
ตามลําดับ มาตรการโครงการ และบริการของรัฐในการสงเสริม SMEs ที่ผูประกอบการใหความสําคัญ 
คือ บริการขอมูลขาวสารธุรกิจ บริการใหคําแนะนําปรึกษา สนับสนุนเงินทุนและจัดหาแหลงทุน จัดหา
ตลาดวางแผนการตลาดและตราสินคา วิจัยและพัฒนาลดตนทุนการผลิต พัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยี
การผลิต แกไขและปรับปรุงกฎระเบียบในการทําธุรกิจ และสุดทายคือการอบรมใหความรูดานบัญชี 
และบุคคล 
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จากรายงานพบวาผูประกอบการที่เคยเขาใชบริการของรัฐมีเพียงรอยละ 28.8 และสวนใหญ
เคยใชบริการเพียงครั้งเดียว โดยสวนใหญธุรกิจที่เขาใชบริการอยูในภาคการผลิตคิดเปนรอยละ 68.6 
รองลงมาคือภาคคาสง และบริการคิดเปนรอยละ 23.1 และ 21.5 ตามลําดับ สาเหตุหลักที่
ผูประกอบการไมเขามาใชบริการคือ ไมตรงกับปญหาและความตองการรอยละ 43.6 รองลงมาคือไม
เขาหลักเกณฑที่ภาครัฐกําหนดรอยละ 25.8 วัตถุประสงคที่ผูประกอบการดานคาสง คาปลีก และ
บริการเขามาใชบริการของรัฐคือ สรางหรือขยายตลาดของบริษัท คิดเปนรอยละ 58.3, 54.5 และ53.8 
ตามลําดับ ในขณะที่ภาคการผลิตเห็นวาการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเปน
วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุด คิดเปนรอยละ 62.6 โดยผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวาจะเขา
รวมกับโครงการของรัฐถาเห็นวาคุมคาคิดเปนรอยละ 58.3 โดยคิดวาการเขารวมนั้นตองมีคาใชจาย
นอยแตควรจะไดรับประโยชนมากรอยละ 32.8 เห็นวาการเขารวมนั้นควรมีคาใชจายอยูในระดับที่
เหมาะสมกับตนทุนรอยละ 30.9 และการเขารวมนั้นไมควรเสียคาใชจายหรือเสียนอยที่สุดรอยละ 30.8 
สําหรับการเติบโตใน 3 ปขางหนาผูประกอบการสวนใหญกวารอยละ 67.9 เห็นวาธุรกิจจะเติบโตไป
ตามสถานการณและโอกาส  บริการที่ผูประกอบการเขาใชบริการมากที่สุดคือ บริการขอมูลขาวสาร
รอยละ 20.8 รองลงมาคือการใหคําปรึกษาเฉพาะดานและการใหคําปรึกษาทั่วไปรอยละ 19.2 และ16.9 
ตามลําดับ โดยใหระดับความพึงพอใจปานกลางรอยละ 55.9 พึงพอใจนอย 18.2 และไมพึงพอใจถึง
รอยละ 10.4 แตผูประกอบการที่ไดเขาใชบริการรอยละ 39.9 เห็นวาการเขาใชบริการทําใหตนไดรับ
ประโยชนใกลเคียงกับที่คาดหวังไว และรอยละ 29 เห็นวาไดรับประโยชนสูงกวาที่คาดไว โดยปญหาที่
พบในการใหบริการของรัฐสามารถสรุปไดดังตาราง 1.2  นอกจากนี้ หลังจากที่ไดเขาใชบริการของรัฐ
ดังกลาว ผูประกอบการเห็นวาตนไดรับประโยชนโดยชวยใหเห็นเปาหมายของธุรกิจชัดเจนขึ้นรอยละ 
41.5 แตรอยละ 33.4 เห็นวาไมเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ มีเพียงรอยละ 15 ที่เห็นวาชวยใหสามารถ
ขยายตลาดไดกวา 10% 

ตารางที่ 1.2 แสดงปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของ SMEs ในการเขาใชบริการของรัฐ 

ประเภทของบริการ อุปสรรคที่สําคัญลําดับท่ี 1 อุปสรรคที่สําคัญลําดับท่ี 2 
บริการดานขอมูลขาวสาร เนื้อหาขอมูลไมทันสมัยหรือ         

เพียงพอที่จะใชประโยชนได 
การเขาถึงขอมูลไมสะดวก หรือมี
คาใชจายสูง 

บริการดานการฝกอบรม ระยะเวลาของการอบรมไมเหมาะสม สาระสําคัญของหลักสูตรไมสอดคลอง
กับความตองการ 

บริการดานการเงิน ไมรูวิธีเขาถึงแหลงเงินทุน สินเชื่อที่ไดรับไมเพียงพอเหตุเพราะ
หลักประกันไมเพียงพอ 

บริการใหคําปรึกษาแนะนํา ระยะเวลาในการใหบริการนอย
เกินไป 

การประสานงานของบริษัทกับที่
ปรึกษาขาดความตอเนื่อง 

บริการดานสนับสนุนและ
สงเสริมตลาด 

บริการของรัฐยังมีนอยและรูสึกวา
ไมไดรับความยุติธรรมในการคัดเลือก 

ไมไดผลหรือไมไดชวยใหเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมาย 

ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2548. 
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บทที่ 2  
ภาพรวมของกฎระเบียบและมาตรการสงเสริมของรฐั              

ตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
รายงานบทที่ 2 นี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอภาพรวมของมาตรการในการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprise : SMEs) โดยรวมถึงกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs โครงสรางของ
รายงานนี้ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน สวนที่ 1 เปนการนําเสนอภาพรวมของ SMEs ในประเทศไทย 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงจํานวนของผูประกอบการ  การจางงาน ตลอดจนความสําคัญ
ของ SMEs ในแตละสาขาการผลิตและตอการคาระหวางประเทศ สวนที่ 2 เปนการนําเสนอภาพรวม
ของกฎหมายและมาตรการของรัฐที่มีผลกระทบโดยตรงตอขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs 
โดยจําแนกการศึกษาออกเปน 2 หมวด 5 กลุมคือ หมวดแรกเปนมาตรการที่มีวัตถุประสงคใน 
การสงเสริมการประกอบกิจการของธุรกิจ SMEs โดยตรง ไดแก กลุมที่ 1 มาตรการดานสิทธิประโยชน
เพื่อสงเสริมการประกอบกิจการของ SMEs ดานภาษีอากร และกลุมที่ 2 มาตรการสิทธิประโยชน 
เพื่อสงเสริมการประกอบกิจการของธุรกิจ SMEs ดานการสงเสริมการลงทุน หมวดที่สองเปน 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของรัฐที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ใน 3 มิติ คือ กลุมที่ 3 มาตรการหรือ
กฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ในดาน 
การสรางภาระตนทุนในการดําเนินกิจการของ SMEs (Operating Cost) กลุมที่ 4 มาตรการหรือ
กฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ในดาน 
การจํากัดโอกาสในการเขาสูตลาดของ SMEs (Barriers to Entry) กลุมที่ 5 มาตรการหรือกฎระเบียบ
ของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ในดานอุปสรรคใน 
การแขงขันในตลาด  สวนที่ 3 ของรายงานในบทที่ 2 นี้จะเปนการสรุปกฎระเบียบและมาตรการที่มี
ผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของ SMEs เพื่อที่จะทําการประเมินการเขาถึงสิทธิประโยชน
ในการศึกษาในบทที่ 3 ตอไป 

2.1 ความสําคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอเศรษฐกิจไทย 
2.1.1 นิยามของ SME 

ในปจจุบัน ประเทศตางๆ ลวนกําหนดนิยามของ SMEs ตามความเหมาะสมสอดคลองกับ
โครงสรางทางเศรษฐกิจของตน เนื่องจากยังไมมีการนิยามที่เปนมาตรฐานสากล เชน สหภาพยุโรป 
กําหนดใหวิสาหกิจขนาดกลางมีขนาดการจางงานไมเกิน 250 คน ขณะที่วิสาหกิจขนาดเล็กมีการจาง
งานไมเกิน 50 คน สวนสหรัฐอเมริกาและแคนาดากําหนดให SMEs มีการจางงานไมเกิน 500 คน1 
                                            
1 World Business Council for Sustainable Development. 2007. Promoting Small and Medium Enterprises for 
Sustainable Development.  
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เปนตน สําหรับประเทศไทย มีการกําหนดนิยามของ SMEs โดยพิจารณาจากเกณฑการจางงานและ
มูลคาของทรัพยสินของวิสาหกิจ แยกตามประเภทของธุรกิจตามที่กําหนดไวใน กฎกระทรวงเรื่อง  
การกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาทรัพยสินถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
พ.ศ.2545 ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2545 ดังนี้ 

ก. วิสาหกิจขนาดยอม ไดแก กิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้  
• กิจการผลิตสินคา ที่มีจํานวนการจางงานไมเกิน 50 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวร

ไมเกิน 50 ลานบาท 
• กิจการใหบริการ ที่มีจํานวนการจางงานไมเกิน 50 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรไม

เกิน 50 ลานบาท 
• กิจการคาสง ที่มีจํานวนการจางงานไมเกิน 25 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรไมเกิน 

50 ลานบาท 
• กิจการคาปลีก ที่มีจํานวนการจางงานไมเกิน 15 คน หรือมีมูลคาสินทรัพยถาวรไม

เกิน 30 ลานบาท 
ข. วิสาหกิจขนาดกลาง ไดแก กิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้  

• กิจการผลิตสินคา ที่มีจํานวนการจางงานเกินกวา 50 คน แตไมเกิน 200 คน หรือมี
มูลคาสินทรัพยถาวรเกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 

• กิจการใหบริการ ที่มีจํานวนการจางงานเกินกวา 50 คน แตไมเกิน 200 คน หรือมี
มูลคาสินทรัพยถาวรเกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท 

• กิจการคาสง ที่มีจํานวนการจางงานเกินกวา 25 คน แตไมเกิน 50 คน หรือมีมูลคา
สินทรัพยถาวรเกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท 

• กิจการคาปลีก ที่มีจํานวนการจางงานเกินกวา 15 คน แตไมเกิน 30 คน หรือมีมูลคา
สินทรัพยถาวรเกินกวา 30 ลานบาท แตไมเกิน 60 ลานบาท 

ทั้งนี้ จํานวนการจางงานใหพิจารณาจากหลักฐานแสดงจํานวนการจางงานที่ไดจัดทําขึ้น
ตามที่กฎหมายกําหนด สวนมูลคาสินทรัพยถาวร ใหพิจารณาจาก (1) มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไม
รวมที่ดิน ตามที่ปรากฏในงบการเงินลาสุดของกิจการ (2) มูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไมรวมที่ดิน 
ตามที่ไดรับการประเมินจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่นาเชื่อถือ 

ในกรณีที่จํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม แตมูลคา
สินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือจํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดกลาง แตมูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ใหถือจํานวนการจางงานหรือ
มูลคาสินทรัพยถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑในการพิจารณา 

2.1.2 ความสําคัญของ SMEs ตอเศรษฐกิจมวลรวม 

การศึกษาของ Ayyagari, Beck และ Demirguec-Kunt (2003) พบวา  ในประเทศที่พัฒนา
แลว  SME จะมีบทบาทในทางเศรษฐกิจสูงกวาในประเทศที่กําลังพัฒนา  โดยพิจารณาจากทั้งปริมาณ
การจางงานและการสรางรายไดตามภาพที่ 2.1 ดานลาง 
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ภาพที่ 2.1  การจางงานและ GDP ของ SMEs ตามกลุมประเทศที่มรีายไดตํ่า ปานกลาง และสูง 

 
ที่มา: Ayyagari, Beck and Kunt. 2003 

หากพิจารณาเปรียบเทียบบทบาทของ SME ไทยกับประเทศเพื่อบานในตามที่ปรากฏใน 
ตารางที่ 2.1 จะเห็นวา  กวารอยละ 90 ของจํานวนวิสาหกิจในทุกประเทศตัวอยางเปน SME 
โดยเฉพาะในประเทศไทย อินโดนีเซีย เกาหลีใต และ ฟลิปปนส กวารอยละ 99 ของวิสาหกิจเปน  
SME   ดวยเหตุผลดังกลาว SME จึงเปนแหลงการจางงานที่สําคัญแมหากพิจารณาจากสวนแบง
รายไดแลว SME  จะตํ่ากวาครึ่งหนึ่งของ GDP ในหลายประเทศ  ยกเวนในกรณีของประเทศญี่ปุนที่ 
SME มีสวนแบง GDP สูงถึงรอยละ 56.4    ในกรณีของประเทศไทย  SME มีบทบาทที่โดดเดนอยาง
ยิ่งในการจางงาน  ดังจะเห็นไดวา รอยละ 86.7 ของการจางงานเกิดจากการจางงานของ SME  

ตารางที่ 2.1 บทบาทของ SMEs ตอเศรษฐกิจมวลรวม 

ประเทศ จํานวน SMEs 
สัดสวนจํานวนวิสาหกิจ การจางงาน และรายไดเกิดจาก 

SMEs  (รอยละ) 
 ราย* จํานวนวิสาหกิจ* การจางงาน** รายได(GDP)** 

อินโดนีเซีย 41,362,315 99.9 79.2 n.a. 
ญี่ปุน          5,712,191  n.a. 74.1 56.4 
เกาหลีใต          2,998,223  99.8 78.8 45.9 
ไทย***          2,274,525  99.5 86.7 39.6*** 
ฟลิปปนส            808,634  99.6 66.0 31.5 
มาเลเซีย 518,996 93 n.a. n.a. 
สิงคโปร            136,363  n.a. 44 n.a. 
เวียดนาม              90,935  n.a. 74.2 24.0 
ไตหวัน  n.a.  97.8 68.6 n.a. 

ที่มา : * Marta Kozak,2007.  
       ** Ayyagari, Beck and Kunt. 2003.  สัดสวนการจางงานและรายไดดังกลาวคํานวณตามนิยามของ SMEs ที่เปนทางการ

ของแตละประเทศ ซ่ึงอาจแตกตางกัน 
      *** สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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2.1.3 จํานวนผูประกอบการ SMEs  

ขอมูลจากฐานขอมูลของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมระบุวา ใน 
ป 2549 ประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมดจํานวน 2,274,525 ราย คิดเปน 
รอยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมด 2,287,057 ราย โดยแบงเปนวิสาหกิจขนาดกลาง 9,791 รายและ
วิสาหกิจขนาดยอม 2,264,734 ราย (ภาพที่ 2.2) หากพิจารณาการกระจายตัวของ SMEs ตาม
ประเภทธุรกิจพบวา รอยละ 29.6 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยูในภาคการผลิต สวน 
ภาคบริการ และภาคการคาและซอมบํารุงมีสัดสวนรอยละ 29.7 รอยละ 40.0 ตามลําดับ (ภาพที่ 2.3) 

ภาพที่ 2.2 จํานวนวิสาหกิจจําแนกตามขนาดในป 2549 

2,264,734

9,791 4,292 8,240

2,287,057

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

ยอม กลาง ใหญ ไมระบุสามารถขนาด รวม

ราย

 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2549. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ป 2549 และแนวโนมป 2550. 
ภาพที่ 2.3 สัดสวนจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จําแนกตามลักษณะธุรกิจในป 2549 

ภาคการ
ผลิต 29.6%

ภาคบริการ
, 29.7%

ไมระบุ, 0.8%

ภาคการคา
และซอม

บํารุง 40.0%

 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2549. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ป 2549 และแนวโนมป 2550. 
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ในป 2549 มีผูประกอบการในภาคการผลิตจํานวน 675,398 ราย แบงเปนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมมากถึง 672,351 ราย (รอยละ 99.5) และวิสาหกิจขนาดใหญเพียง 1,836 ราย 
(รอยละ 0.5) หากพิจารณาการผลิตในสาขาการผลิตระดับ ISIC 2 หลักของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมนั้น พบวา SMEs สวนใหญอยูในภาคการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมากถึง 151,537 ราย 
(รอยละ 22.6) รองลงมาเปนภาคการผลิตเครื่องแตงกาย 113,214 ราย (รอยละ 16.8) ของจํานวน 
SMEs ในภาคการผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 2.2) 

ตารางที่ 2.2 จํานวนวิสาหกจิในสาขาการผลิตที่สําคัญในป 2549 

สาขาการผลิต ไมระบุขนาด ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดยอม รวม 

การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม            192            300            582      151,537      152,611  

รอยละ              0.1              0.2              0.4            99.3          100.0  

การผลิตเครื่องแตงกาย              52              50            230      113,214        13,546  

รอยละ              0.0              0.0              0.2            99.7          100.0  

การผลิตส่ิงทอ              25            118            308      109,797        10,248  

รอยละ              0.0              0.1              0.3            99.6          100.0  

การผลิตไมและผลิตภัณฑจากไม              51              20            157        77,568        77,796  

รอยละ              0.1              0.0              0.2            99.7          100.0  

การผลิตเฟอรนิเจอร              93              67            284        45,199        45,643  

รอยละ              0.2              0.1              0.6            99.0          100.0  

การผลิตภัณฑยานยนต และสวนประกอบ            186            171            194        17,089        17,640  

รอยละ              1.1              1.0              1.1            96.9          100.0  

การผลิตอื่นๆ            612          1,110          2,565      153,627        57,914  

รอยละ              0.4              0.7              1.6            97.3          100.0  

รวม         1,211          1,836          4,320      668,031      675,398  
รอยละ           0.2           0.3           0.6          98.9        100.0  

ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2549. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
ป 2549 และแนวโนมป 2550. 

2.1.4 การจางงานของ SMEs 

การจางงานของ SMEs ในป 2549 รวม 8,863,334 คน คิดเปนรอยละ 76.7 ของการจางงาน
รวมของประเทศ (ภาพที่ 2.4) จําแนกเปนการจางงานในสาขาการผลิต 3,496,202 คน คิดเปน 
รอยละ 39.4 ของการจางงาน SMEs รวม รองลงมาไดแก การจางงานในภาคบริการ จํานวน 
2,923,338 คน คิดเปนรอยละ 33.0 สวนภาคการคาและซอมบํารุงมีการจางงานจํานวน 2,443,414 คน 
หรือคิดเปน รอยละ 27.6 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด  (ภาพที่ 2.5) 
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ภาพที่ 2.4 จํานวนการจางงานของวิสาหกิจขนาดตางๆ ในป 2549 

7.52

1.34

2.69
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ขนาดยอม ขนาดกลาง ขนาดใหญ

ลานคน

 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2549. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ป 2549 และแนวโนมป 2550. 
 

ภาพที่ 2.5 สัดสวนการจางงานของ SMEs จําแนกตามลักษณะของธรุกิจใน ป 2549  

ภาคการผลิต
39.4%

ภาคบริการ
33.0%

ภาคการคาและ
ซอมบํารุง

27.6%

 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2549. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ป 2549 และแนวโนมป 2550. 

2.1.5 การคาระหวางประเทศของ SMEs 

แมวามูลคาสงออกของ SMEs ในป 2549 จะคิดเปนรอยละ 29.7 ของมูลคาการสงออกรวม
ของทั้งประเทศ และมีมูลคาการนําเขาคิดเปนรอยละ 33.7 ของการนําเขารวม เปนสัดสวนที่นอยกวา
มูลคาการนําเขาและสงออกของวิสาหกิจรายใหญ (ภาพท่ี 2.6)  แตหากพิจารณาในแงจํานวน
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วิสาหกิจ ผูนําเขา ผูสงออก นําเขา สงออก
ขนาดใหญ 2,066            1,805            732,472         377,659         
ขนาดกลาง 3,107            2,605            332,227         188,594         
ขนาดยอม 22,962           19,805           1,145,901       637,767         
ไมระบุขนาด 9,732            1,230            73,544           40,099           

รวม 37,867             25,445             2,284,144        1,244,119        

จํานวนผูประกอบการ (ราย) จํานวน transaction (คร้ัง)

ผูประกอบการและจํานวนครั้ง (transaction) ของการนําเขา-สงออก ดังปรากฏในตารางที่ 2.3 แลว จะ
เห็นวาการนําเขาและการสงออกเปนธุรกิจที่สําคัญสําหรับ SMEs จํานวนมาก ดังนั้น ความรวดเร็วและ
ความสะดวกของกระบวนการและขั้นตอนทางราชการที่เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออกสินคา เชน 
กระบวนการทางศุลกากรยอมมีผลกระทบโดยตรงตอขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ไทย  

ภาพที่ 2.6 มูลคาการสงออกและนําเขาในป 2549 จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ  

SMEs
 38,174 (29.7%) 

SMEs
 42,255 (33.7%) 

Large
90,233 (70.3%) Large

 83,191 (66.3%) 

รวม
128,405 (100%)

รวม
125,446 (100%)
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100,000

120,000

140,000

มูลคาสงออก มูลคานําเขา

ลานเหรียญสหรัฐฯ

 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2549. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ป 2549 และแนวโนมป 2550. 
ตารางที่ 2.3 จํานวนผูประกอบการและ จํานวนครั้ง (transaction) ในการนําเขาสงออก ป 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2549. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ป 2549 และแนวโนมป 2550. 
 

2.1.6 บทบาทของ SMEs ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในป 2549 มีมูลคา 7,816,474 ลานบาท จําแนกเปน
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในภาคเกษตรกรรม 836,077 ลานบาท (รอยละ 10.7) 
และนอกภาคเกษตร 6,980,397 ลานบาท (รอยละ 89.3) สําหรับ GDP นอกภาคเกษตรที่เปนผลผลิต
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จากวิสาหกิจขนาดใหญมีมูลคามากถึง 3,589,655 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.9 ของ GDP รวม 
ในขณะที่ GDP ของ SMEs มีมูลคา 3,041,896 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.9 ของ GDP รวม (ตารางที่ 2.4) 

ตารางที่ 2.4 สัดสวนของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในป 2549 

 มูลคา (ลานบาท) รอยละ 
ภาคเกษตร 863,077 10.7 
นอกภาคเกษตร 6,980,397 89.3 
   - วิสาหกิจขนาดใหญ 3,589,655 45.9 
   - วิสาหกิจขนาดกลาง   998,436 12.8 
   - วิสาหกิจขนาดยอม 2,034,460 26.2 
   - อ่ืนๆ 348,846 4.5 

รวม 7,816,474 100 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2549. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ป 2549 และแนวโนมป 2550. 

2.1.7 สรุป 

จากขอมูลสถิติขางตน จะเห็นวา SMEs มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจ มีสวนสําคัญใน 
การสรางผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศถึงรอยละ 39 ทั้งนี้เนื่องจากมีจํานวนผูประกอบการที่
ครอบคลุมถึงรอยละ 99 ของวิสาหกิจรวม กอใหเกิดการจางงานมากถึงรอยละ 75 ของการจางงานรวม 
มีบทบาทในดานการผลิต การบริการ การคาปลีก-คาสง และมีสวนสําคัญตอการคาระหวางประเทศ 
การศึกษากฎระเบียบและมาตรการของรัฐที่มีผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs จึงมี
ความสําคัญ เพราะการขยายตัวหรือหดตัวของ SMEs ยอมมีผลกระทบตอการจางงานและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ  

2.2 ภาพรวมของกฎหมายที่มีผลกระทบตอธุรกิจ SMEs 
นอกเหนือจากความสามารถของผูประกอบการเองแลว กฎหมายและนโยบายของรัฐก็มีสวน

สําคัญในการสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs สามารถแขงขันในตลาด และพัฒนาไปสูผูประกอบการที่
เขมแข็งได  ในปจจุบันรัฐบาลไดมีการประกาศใชกฎหมายหลายฉบับเพื่อสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมากขึ้นในหลายดาน  ดังนั้นเปาหมายสําคัญของรายงานสวนนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
มาตรการและกฎระเบียบของรัฐที่มีผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ใน 2 ดานคือ  (1) 
มาตรการดานสิทธิประโยชนตางๆ ที่รัฐหยิบยื่นใหแก SMEs ภายใตกฎ ระเบียบในปจจุบัน ใน
การศึกษานี้จะแบงสิทธิประโยชนที่รัฐใหแกผูประกอบการเปน 2 สวนคือ มาตรการสงเสริมดานภาษี
อากร และมาตรการสงเสริมการลงทุน ประเด็นศึกษาคือ วิเคราะหวามาตรการดังกลาวนั้นสามารถ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหแก SMEs ในทางปฏิบัติมากนอยเพียงใดและเพราะเหตุใด 
(2) กฎระเบียบใดบางของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพในเชิงธุรกิจของธุรกิจขนาดกลาง
และยอมอยางมีนัยสําคัญที่มีความจําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุงเพิ่มเติม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 



2-9 

2.2.1 มาตรการดานสิทธิประโยชนเพ่ือสงเสริมการประกอบกิจการของธุรกิจ SMEs 
ดานภาษีอากร 

ปจจุบันประเทศไทยไดมีการใหความชวยเหลือสนับสนุนผูประกอบการในประเทศหลายดาน 
มาตรการที่สําคัญประการหนึ่งคือการใหสิทธิประโยชนสําหรับการสงเสริมธุรกิจทั้งแกผูประกอบการ
รายใหญหรือรายยอย จากการรวบรวมขอมูลดานกฎหมายที่เกี่ยวของพบวา สิทธิประโยชนใน 
การสงเสริมการประกอบธุรกิจหรือกิจการมีหลายรูปแบบดวยกัน ทั้งในลักษณะของสิทธิประโยชนดาน
การยกเวนอากรนําเขา การลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล และสิทธิประโยชนในการขอคืนอากรนําเขา 
เปนตน  ซึ่งสิทธิประโยชนเหลานี้จะชวยลดตนทุนใหผูประกอบการและมีความคลองตัวในการดําเนิน
ธุรกิจ สําหรับมาตรการดานสิทธิประโยชนทางภาษีที่รัฐใหการสนับสนุนแก SMEs มีดังนี้ 

(ก) การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลให SMEs 

โดยทั่วไป นิติบุคคลถือเปนหนวยภาษีตามประมวลกฎหมายรัษฎากรจึงมีหนาที่เสียภาษี
ตามที่กฎหมายกําหนดไว อัตราภาษีสําหรับกําไรธุรกิจของนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรเปนอัตรา
ตายตัวที่รอยละ 30 ไมวาจะเปนกิจการขนาดใดก็ตาม  

อยางไรก็ตาม ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดมีการออก พระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 431) พ.ศ. 2548 เพื่อลดภาระภาษี
ใหแกผูประกอบการรายยอยที่มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 
5 ลานบาท จากเดิมเสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิเปนอัตราที่มีลักษณะเปนขั้นบันได
ดังเชนในกรณีของเงินไดสวนบุคคล ดังนี้ 

• รอยละ 15 สําหรับกําไรสุทธิที่ไมเกิน 1 ลานบาท  
• รอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิที่เกิน 1 ลานบาท แตไมเกิน 3 ลานบาท  
• สวนกําไรสุทธิที่เกิน 3 ลานบาทยังคงเสียภาษีในอัตรารอยละ 30   

(ข) การลดอัตราหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสิน 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อม
ราคาของทรัพยสิน (ฉบับที่ 395) พ.ศ. 2545  ใหสิทธิสําหรับผูประกอบการ SMEs สามารถหักคาสึก
หรอและคาเสื่อมราคาเบื้องตนในวันที่ไดรับทรัพยสินประเภทคอมพิวเตอรและอุปกรณของ
คอมพิวเตอร อาคาร โรงงาน และเครื่องจักรและอุปกรณของเครื่องจักรในอัตราพิเศษ ดังนี้ 

• คอมพิวเตอรและอุปกรณ (ไมรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร) ใหหักคาเสื่อมราคาเบื้องตน
รอยละ 40 ในวันที่ไดทรัพยสินมา สวนที่เหลือใหทยอยหักตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยสามารถ
หักคาเสื่อมภายในเวลาไมนอยกวา 3 รอบระยะเวลาบัญชี 

• อาคาร โรงงาน ใหหักคาเสื่อมราคาเบื้องตนรอยละ 25 ในวันที่ไดทรัพยสินมา สวนที่
เหลือใหทยอยหักตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยสามารถหักคาเสื่อมภายในเวลาไมนอยกวา 20 
รอบระยะเวลาบัญชี  
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• ในกรณีเครื่องจักร และอุปกรณเครื่องจักร ใหหักคาเสื่อมราคาเบื้องตนรอยละ 40 ในวันที่
ไดทรัพยสินมา สวนที่เหลือใหทยอยหักตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยสามารถหักคาเสื่อมภายใน
เวลาไมนอยกวา 5 รอบระยะเวลาบัญชี 

ผลจากการแกไขกฎเกณฑในเรื่องนี้ยอมทําใหธุรกิจ SMEs ไดรับประโยชน เพราะสามารถหัก
คาเสื่อมอุปกรณ อาคาร เครื่องจักรในอัตราที่สูงขึ้น สงผลดีตอการเสียภาษีตามอัตรากําไรที่จะลดต่ําลง
มาดวย 

(ค) การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกกิจการรวมทุนกับ SMEs 

นอกเหนือจากสิทธิประโยชนดานการลดหยอนภาษีนิติบุคคลและการหักคาเสื่อมกับ SMEs 
โดยตรงแลว รัฐบาลก็ไดใหสิทธิประโยชนดานภาษีแกบริษัทมหาชนหรือบริษัทจํากัดที่ประกอบธุรกิจ
รวมลงทุนกับวิสาหกิจขนาดเล็กและยอม ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545 โดยการยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลใหแกบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัดที่ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital)2 
สําหรับเงินปนผลหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเหลานั้น 
ตลอดจนการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกผูลงทุนสําหรับเงินปนผล
และผลประโยชนจากการโอนหุนที่ไดรับจากการถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัดที่
ประกอบธุรกิจรวมลงทุน (VC) เหลานี้ดวย 

 ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดลักษณะของวิสาหกิจ SMEs ที่จะไดรับประโยชนจากบทบัญญัติ
ดังกลาวนี้ วาตองเปนนิติบุคคลไทยที่มีสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดินไมเกิน 200 ลานบาท และจาง
แรงงานไมเกิน 200 คน นิติบุคคลรวมลงทุนจะตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยตามประกาศ
กระทรวงการคลังที่ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน โดยมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 200 ลานบาท โดย
ตองมีการชําระคาหุนครั้งแรกเปนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนและชําระคาหุนที่เหลือ
ทั้งหมดภายใน 3 ปนับแตวันจดทะเบียน (โดย VC สามารถลดทุนจดทะเบียนไดหากถือหุนใน SMEs 
ติดตอกันนานกวา 7 ป) ตองไดรับการขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (กลต.) ภายใน 3 ป นับแตวันที่ 31 มกราคม 2545 และตองมีสัดสวนหุนใน SMEs 
ตอทุนจดทะเบียนชําระแลวตามที่กฎหมายกําหนด3 รวมทั้งตองถือหุนใน SMEs อยางนอย 7 ป
ติดตอกัน เวนแต SMEs นั้นจะสามารถเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได จึงจะอนุโลมใหถือหุน
ใน SMEs นอยกวา 7 ปแตตองไมนอยกวา 5 ปติดตอกัน 

                                            
2 ธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital : VC) หมายถึง ธุรกิจที่ระดมเงินทุนจากแหลงตางๆ มาเพื่อนําไปลงทุนในกิจการที่มี
ศักยภาพในการเตบิโต โดย VC จะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลหรือผลประโยชนทีไ่ดจากการโอนหุน 
3 VC ตองมีสัดสวนหุนใน SMEs ตอทุนจดทะเบียนชําระแลว ดังน้ี 
รอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 เวนแตมีเหตุอันสมควรและไดรับอนุญาตจากอธิบดี จะมีจํานวนนอยกวารอยละ 20 
ก็ได, รอยละ 40 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 2, รอยละ 60 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที ่3 และ รอยละ 80 สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปที ่4 เปนตนไป 
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ผลจากมาตรการดังกลาว จึงเปดโอกาสใหผูประกอบการรายใหญและธุรกิจขนาดเล็กตาง
ไดรับประโยชนจากการรวมลงทุนระหวางกัน กลาวคือธุรกิจรายใหญสามารถไดรับประโยชนจาก 
การลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและยอมที่มีศักยภาพและไดรับยกเวนภาษีจากดอกผลจากการลงทุน
ในกิจการขนาดกลางและเล็กเหลานั้น ในขณะเดียวกันผูประกอบการรายยอยก็มีเงินทุนและชองทาง
ธุรกิจในการขยายตลาดโดยอาศัยความรวมมือจากผูประกอบการที่มีศักยภาพสูงดวย 

มาตรการของรัฐที่ใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรเปนกรณีพิเศษแก SMEs ทั้งในสวนที่ชวย
ลดภาษีเงินไดและหักคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน รวมถึงมาตรการลดหยอนภาษีเพื่อใหเกิดแรงจูงใจใน
การรวมทุนกับ SMEs สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2.5 สวนการประเมินวา SMEs ไดเขาถึงและใชสิทธิ
ประโยชนดังกลาวมากนอยเพียงใดจะทําการศึกษาในบทที่ 3 ตอไป 

ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบสิทธิประโยชนทางดานภาษรีะหวางกรณทีั่วไปและกรณีของ SMEs 
สิทธิประโยชน กรณีท่ัวไป กรณีของ SMEs 

1. ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 

อัตรารอยละ 30   
 
 

1. อัตรารอยละ 15 สําหรับกําไรสุทธิที่ไมเกิน 1 ลานบาท  
2. อัตรารอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิที่เกิน 1 ลานบาท แตไมเกิน 3 ลาน
บาท  
3. อัตรารอยละ 30 สําหรับกําไรสุทธิที่เกิน 3 ลานบาท 

2. การหักคาสึกหรอ
และคาเสื่อมราคา
ทรัพยสิน 
 

1. คอมพิวเตอรและอุปกรณ (ไมรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร) ใหหักคา
เส่ือมราคาภายในระยะเวลา 5 ป 
2. อาคาร โรงงาน ใหหักคาเส่ือมราคา
ภายในระยะเวลา 20 ป  
3. ในกรณีเครื่องจักร และอุปกรณ
เครื่องจักร ใหหักคาเสื่อมราคาภายใน
ระยะเวลา 5 ป 
 

1. คอมพิวเตอรและอุปกรณ (ไมรวมโปรแกรมคอมพิวเตอร) ใหหักคา
เส่ือมราคาเบื้องตนรอยละ 40 ในวันที่ไดทรัพยสินมา สวนที่เหลือให
ทยอยหักตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยสามารถหักคาเส่ือมภายใน
เวลาไมนอยกวา 3 รอบระยะเวลาบัญชี 
2. อาคาร โรงงาน ใหหักคาเส่ือมราคาเบ้ืองตนรอยละ 25 ในวันที่ได
ทรัพยสินมา สวนที่เหลือใหทยอยหกัตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดย
สามารถหักคาเส่ือมภายในเวลาไมนอยกวา 20 รอบระยะเวลาบัญชี  
3. ในกรณีเครื่องจักร และอุปกรณเครื่องจักร ใหหักคาเส่ือมราคาเบื้องตน
รอยละ 40 ในวันที่ไดทรัพยสินมา สวนที่เหลือใหทยอยหักตามอัตราที่
กฎหมายกําหนด โดยสามารถหักคาเส่ือมภายในเวลาไมนอยกวา 5 รอบ
ระยะเวลาบัญชี 

3. ภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสําหรับธุรกิจ
เงินรวมลงทุน 
(Venture Capital) 

ไมมีการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มีการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินปนผลหรือผลประโยชนที่ได
จากการโอนหุนที่นิติบุคคลรวมลงทุน(VC) ไดรับจากการถือหุนในSMEs 

ที่มา : กรมสรรพากร 

2.2.2 มาตรการสิทธิประโยชนเพ่ือสงเสริมการประกอบกิจการของธุรกิจ SMEs ดาน
การลงทุน 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดดําเนินนโยบายสงเสริมการลงทุนใหกับโครงการ
ลงทุนของผูประกอบการที่มายื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน ใชเกณฑใหการสงเสริมการลงทุนโดย
พิจารณาจากการสรางมูลคาเพิ่มของการผลิตในโครงการนั้น มีกรรมวิธีในการผลิตที่ทันสมัย มีระบบ
ปองกันสภาพแวดลอมเปนพิษ  ถาเปนโครงการที่มีเงินลงทุนมากกวา 500 ลานบาท ตองยื่นรายงาน
ศึกษาความเปนไปไดของโครงการใหคณะกรรมการพิจารณาดวย  สิทธิประโยชนที่ไดรับจาก 
การสงเสริมการลงทุนคือ การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร   
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ตอมา เมื่อรัฐบาลมีนโยบายสงเสริม SMEs คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจึงไดจัดทํา
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 6/2546 เรื่องนโยบายสงเสริม SMEs ของประเทศไทย  
เพื่อกําหนดประเภทกิจการและเงื่อนไขของกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจ 
SMEs  โดยกําหนดประเภทของกิจการ SMEs ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนใน 2 ประเภทกิจการ
สําคัญคือ  

(ก) ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป (อาทิเชน กิจการการผลิตหรือถนอมอาหาร หรือสิ่งปรุงแตง
อาหารโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยกเวนการผลิตน้ําดื่ม ลูกอมและไอศกรีม) กิจการการคัดคุณภาพ 
บรรจุ เก็บรักษา พืช ผัก ผลไม ดอกไม และกิจการการผลิตผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร  และ 

 (ข) อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค โดยเนนที่ LIFESTYLE PRODUCT และผลิตภัณฑแนว 
DESIGN (เชน การผลิตผา เครื่องนุงหม ของเลน ของชํารวยที่ระลึก เครื่องเขียน เครื่องเรือน เปนตน)  

สิทธิประโยชนที่ผูประกอบการทั้งสองประเภทนี้ไดรับ คือ การยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร
และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 8 ป ไมวาจะตั้งอยูในเขตใด  

วิสาหกิจที่จะไดรับสิทธิประโยชนจะตองมีวงเงินลงทุนไมตํ่ากวาหาแสนบาท มีสัดสวนการถือ
หุนของคนไทยไมนอยกวารอยละ 51 และตองไดรับการคัดเลือกเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) และไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หรือเปนผูผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวย  

ภาพที่ 2.7 แสดงใหเห็นวารอยละ 78.7 ของวิสาหกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในป พ.ศ. 
2548 เปน SMEs แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดตามตารางที่ 2.6  พบวา SMEs ที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนสวนมากประกอบธุรกิจการผลิตชิ้นสวนหรือสวนประกอบพลาสติก และกิจการซอฟทแวร  
วิสาหกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามนโยบายสงเสริมการลงทุนสําหรับ SMEs โดยเฉพาะมี
จํานวนไมมากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับการสงเสริมตามนโยบายนี้มี
เงื่อนไขที่สําคัญที่วาจะตองเปนผูผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดเลือกเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) และไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หรือเปนผูผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงเปนขอจํากัดที่ทําให
ผูประกอบการ SMEs บางรายไมไดรับสิทธิประโยชนจากนโยบายสงเสริมดังกลาว   
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ภาพที่ 2.7 จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทนุ ในป 2548  

จํานวน (ราย)

798 ราย (100%)

51 ราย (6.4%)
119 ราย (14.9%)135 ราย (16.9%)

493 ราย (61.8%)
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ขนาดยอม ขนาดกลาง ขนาดใหญ ไมระบุ รวม

ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2548. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
        ป 2548 และแนวโนมป 2549. 

ตารางที่ 2.6 จํานวนโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนของ SMEs ป 2548 
จํานวนโครงการ (ราย)  

ประเภท ขนาดยอม ขนาดกลาง รวม 
กิจการที่ไดรับการสงเสริมสูงสุด 5 อันดับ 
1. การผลิตชิ้นสวนหรือสวนประกอบพลาสติก 
2. กิจการซอฟตแวร 
3. การผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
4. ศูนยจัดหาชิ้นสวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ 
5. การผลิตผลิตภัณฑโลหะและชิ้นสวน 

 
39 
54 
29 
31 
14 

 
18 
2 
10 
3 
12 

 
57 
56 
39 
34 
26 

กิจการตามนโยบายสงเสริม SMEs 
1. ผลิตภัณฑการเกษตรแปรรูป 
• กิจการผลิต/ถนอมอาหาร 
• กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษา พืช ผัก ผลไม ดอกไม 
• กิจการผลิตภัณฑจากสมุนไพร 
2. อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค 
• กิจการผลิตผา 
• กิจการผลิตเคร่ืองนุงหม 
• กิจการผลิตของเลน 
• กิจการผลิตของชํารวย ของท่ีระลึก 
• กิจการผลิตส่ิงประดิษฐ 
• กิจการผลิตเคร่ืองเขียน 
• กิจการผลิตเคร่ืองเรือน 
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0 

ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2548. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
         ป 2548 และแนวโนมป 2549. 
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2.2.3 มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของ SMEs ในดานการสรางภาระตนทุนในการดําเนินกิจการของ SMEs 
(Operating Cost) 

จากการศึกษาของธนาคารโลกในเรื่องความนาสนใจในการลงทุนในธุรกิจในประเทศตางๆ ทั่ว
โลกโดยสงแบบสอบถามไปยังผูประกอบการที่เกี่ยวของในแตละประเทศ เชน บริษัทที่ปรึกษา
กฎหมาย เพื่อสํารวจปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจประกอบธุรกิจในประเทศตางๆ และถือเปน
ตนทุนในการดําเนินกิจการของผูประกอบการในทุกระดับ จากนั้นจึงทําการประมวลผลรวมเพื่อจัดทํา
ดัชนีเปรียบเทียบความยากงายและความนาสนใจในการลงทุนในประเทศเหลานั้นในแตละมิติ  
อันประกอบไปดวยปจจัยสําคัญ 9 ประการคือ 1.การเริ่มกิจการ 2.การขอใบอนุญาต 3.การจางแรงงาน 
4.การจดทะเบียนทรัพยสิน  5 .การขอสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ  6.การคุมครองนักลงทุน  
7.การจายภาษี 8.การบังคับคดีใหปฏิบัติตามสัญญา และ 9.การดําเนินการปดกิจการ 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยในสวนนี้จะใหความสําคัญกับการเปรียบเทียบความนาสนใจในมิติตางๆ 
ทั้งระหวางประเทศไทยกับประเทศ OECD และระหวางประเทศไทยกับกลุมประเทศเพื่อนบานที่เปน
คูแขงของประเทศไทย และหากประเทศไทยมีตนทุนในการดําเนินกิจการสูงกวาประเทศ OECD หรือ
ประเทศเพื่อนบาน ปญหาดังกลาวก็อาจสงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการในประเทศไมวาจะเปนผูประกอบการรายใหญหรือเล็กก็ตาม และจากการศึกษา
เปรียบเทียบขอมูลกับประเทศกลุมตางๆ พบวามีประเด็นที่นาสนใจสรุปไดดังตอไปนี้ 

ก) กรณีเปรียบเทียบกับกลุมประเทศ OECD 

โดยทั่วไป ประเทศไทยมีความนาสนใจในการเขามาลงทุนประกอบกิจการเมื่อเทียบกับ 
การลงทุนในกลุมประเทศ OECD ในหลายเรื่องอันไดแก ความสะดวกในเรื่องการยื่นขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการซึ่งมีขั้นตอนและใชเวลานอยกวาการดําเนินการใน OECD ความเครงครัดในดาน
กฎหมายและระเบียบการจางงานและเลิกจางที่นอยกวาในประเทศ OECD รวมทั้งการดําเนินการจด
ทะเบียนทรัพยสินและกระบวนการขอสินเชื่อสามารถกระทําไดงายกวาดวย (ตารางที่ 2.7) 
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ตารางที่ 2.7 ขอมูลเปรียบเทียบตนทุนในสวนที่ไทยไดเปรียบเหนอืประเทศ OECD ป 2549 
ตัวชี้วัด ไทย OECD 

การขอรับใบอนญุาต   
จํานวนขั้นตอนเฉลี่ย 11 14.0 
ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) 156 153.3 

ตนทุน (% per capita)  10.7 62.2 
การจางงาน   

ดัชนีความเครงครัดของกฎหมาย1 18 30.8 
การจายทดแทนเลิกจาง (สัปดาห)  54.0 25.7 

การจดทะเบียนทรัพยสิน   
จํานวนขั้นตอนเฉลี่ย 2 4.9 
ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) 2 28.0 

การขอสินเชื่อ   
ดัชนีความยากงายของกฎระเบียบขอสินเชื่อ2 5 6.4 

ดัชนีความโปรงใสของขอมูลดานสินเชื่อ3 5 4.8 
ที่มา: www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=186 
หมายเหตุ: 1. เปนคาเฉลี่ยของดัชนีความเขมขนของชั่วโมงทํางาน และดัชนีความยากงายในการจางงานและการเลิกจางตามกฎหมายในแต

ละประเทศ ดัชนีมีคาระหวาง 0-100 ดัชนีคามากแสดงวากฎหมายในประเทศมีความเครงครัดสูง 
2. หากดัชนีความยากงายของกฎระเบียบสินเชื่อสูงแสดงวากฎหมายรองรับและเปดโอกาสใหกูยืมไดงาย และมีคาระหวาง 0-10 
3.ดัชนีความโปรงใสขอมูลสินเชื่อ หากมีมากแสดงวาขอมูลสถานะสินเชื่อมีการเปดเผยอยางมาก และมีคาระหวาง 0-6 

อยางไรก็ตาม กฎหมายและระเบียบในประเทศที่ถูกมองวากอใหเกิดภาระแกผูประกอบการ
คอนขางมากเมื่อเทียบกับกฎหมายใน OECD ไดแก กระบวนการขอเริ่มตนประกอบกิจการที่ใชเวลา
การดําเนินการมากและมีจํานวนขั้นตอนที่มากกวา กระบวนการพิธีศุลกากรที่มีความยุงยากมากกวา 
ไมวาในเรื่องการจัดทําเอกสารการนําเขาสงออก หรือระยะเวลาในการออกของหรือนําเขาสินคา การ
บังคับใหเปนไปตามสัญญาที่ยังขาดประสิทธิภาพมากกวา รวมท้ังกระบวนการขั้นตอนเพื่อขอยกเลิก
กิจการที่ใชเวลาและตนทุนทางการเงินที่สูงกวามาก (ดูตารางที่ 2.8) 

ตารางที่ 2.8 ขอมูลเปรียบเทียบตนทุนในสวนที่ไทยเสียเปรียบประเทศ OECD ป 2549 
ตัวชี้วัด ไทย OECD 

การเร่ิมตนกิจการ   
จํานวนขั้นตอนเฉลี่ย 8 6.0 
ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) 33 14.9 

การคุมครองนักลงทุนและผูถือหุน   
ดัชนีการเปดเผยขอมูลธุรกรรม1 10 6.4 

ดัชนีการคุมครองนักลงทุน2 6.0 6.0 
การชําระภาษ ี   

จํานวนครั้งตอป 35 15.1 
ระยะเวลา (ชั่วโมง)  264 183.3 

กระบวนการพิธีศุลกากร   
จํานวนเอกสารใชสงออกสินคา 7 4.5 

ระยะเวลาดําเนินการสงออก (วัน) 17 9.8 
ตนทุนสงออกสินคาตอตูคอนเทนเนอร (US$) 615 905.0 
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ตารางที่ 2.8 ขอมูลเปรียบเทียบตนทุนในสวนที่ไทยเสียเปรียบประเทศ OECD ป 2549 (ตอ) 
ตัวชี้วัด ไทย OECD 

จํานวนเอกสารใชนําเขาสินคา 9 5.0 
ระยะเวลาดําเนินการนําเขา (วัน) 14 10.4 

ตนทุนนําเขาสินคาตอตูคอนเทนเนอร (US$) 786 986.1 
การบังคับใหปฏบิัติตามสัญญา   

จํานวนขั้นตอน 35 31.3 
ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) 479 443.3 
ตนทุน (%ตอมูลหน้ี) 14.3 17.7 

ที่มา: www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=186 
หมายเหตุ  

1. ดัชนีการเปดเผยขอมูลธุรกรรม หากมีมากแสดงวาขอมูลธุรกรรมมีการเปดเผยแกสาธารณะมาก มีคาระหวาง 0-10 
2. ดัชนีคุมครองนักลงทุน หากมีมากแสดงวากฎหมายภายในประเทศรับรองสิทธินักลงทุนในการไดรับการคุมครองมาก มีคา

ระหวาง 0-10 

ข) กรณีเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน 

จากขอมูลศึกษาของธนาคารโลก แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีจุดแข็งในหลายเรื่องที่ทําให
ผูประกอบการไทยมีความไดเปรียบเหนือประเทศคูแขงเพื่อนบานในดานตนทุนการประกอบธุรกิจ 
อาทิเชน มีความสะดวกในการขอเริ่มกิจการมากกวา การขอรับใบอนุญาตตางๆ ทําไดงายกวา 
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจางแรงงานที่เอื้อประโยชนแกนายจางมากกวาประเทศอื่นๆ รวมทั้ง
การจดทะเบียนทรัพยสินก็สามารถทําไดสะดวกกวา (ตารางที่ 2.9) 

ตารางที่ 2.9 ขอมูลเปรยีบเทียบตนทุนในกิจกรรมตางๆ ที่ไทยไดเปรยีบเหนือประเทศเพือ่นบาน ป 2549 

ตัวชี้วัด เกาหลีใต มาเลเซีย ไตหวัน ไทย เวียดนาม ภูมิภาค 
การเร่ิมตนกิจการ       

อันดับ 110 74 103 36 97  
จํานวนขั้นตอนเฉลี่ย 10 9 8 8 11 8.7 
ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) 17 24 48 33 50 46.8 

การขอรับใบอนญุาต       
อันดับ 22 105 128 12 63  

จํานวนขั้นตอนเฉลี่ย 13 25 30 11 13 19.4 
ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) 34 285 198 156 194 175.3 

การจางงาน       
อันดับ 131 43 148 49 84  

ดัชนีความเครงครัดของกฎหมาย1 37 10 49 18 27 19.7 
การจายทดแทนเลิกจาง (สัปดาห)  91 75 91 54.0 87 37.8 

การจดทะเบียนทรัพยสิน       
อันดับ 68 67 24 20 38  

จํานวนขั้นตอนเฉลี่ย 7 5 3 2 4 5.0 
ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) 11 144 5 2 67 98.7 

ที่มา: www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=186 
หมายเหตุ: 1. เปนคาเฉลี่ยของดัชนีความเขมขนของชั่วโมงทํางาน และดัชนีความยากงายในการจางงานและการเลิกจางตามกฎหมายในแต

ละประเทศ ดัชนีมีคาระหวาง 0-100 ดัชนีคามากแสดงวากฎหมายในประเทศมีความเครงครัดสูง 
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อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาในแงขอเสียเปรียบของผูประกอบการไทยในประเทศเมื่อเทียบกับ 
ผูประกอบในประเทศเพื่อนบานก็พบวา ประเทศไทยควรตองเรงพิจารณาแกไขลดอุปสรรคในเรื่อง
ตางๆ อันไดแก การขอสินเชื่อธุรกิจ การจายภาษี กระบวนการพิธีการศุลกากร การบังคับคดีใหเปน
ตามสัญญา และการดําเนินการยกเลิกบริษัท เพื่อใหตนทุนการดําเนินธุรกิจลดลงและสามารถแขงขัน
กับประเทศเพื่อนบานที่เปนคูแขงของไทยไดดียิ่งขึ้น (ดูตารางที่ 2.10)  

 

ตารางที่ 2.10 ขอมูลเปรียบเทียบตนทุนในกิจกรรมตางๆ ท่ีไทยเสียเปรียบประเทศเพื่อนบานป 2549 
ตัวชี้วัด เกาหลีใต มาเลเซีย ไตหวัน ไทย เวียดนาม ภูมิภาค 

การขอสินเชื่อ       
อันดับ 36 3 48 36 48  

ดัชนีความยากงายของกฎระเบียบขอสินเชื่อ1 5 8 4 5 6 4.5 
ดัชนีความโปรงใสของขอมูลดานสินเชื่อ2 5 6 5 5 3 1.9 

การคุมครองนักลงทุนและผูถือหุน       
อันดับ 64 4 64 33 165  

ดัชนีการเปดเผยขอมูลธุรกรรม3 7 10 7 10 6 5.0 
ดัชนีการคุมครองนักลงทุน4 5.3 8.7 5.3 6.0 2.7 5.2 

การชําระภาษ ี       
อันดับ 106 56 91 89 128  

จํานวนครั้งตอป 48 35 23 35 32 27.4 
ระยะเวลา (ชั่วโมง)  290 166 304 264 1050 271.5 

กระบวนการพิธีศุลกากร       
อันดับ 13 21 29 50 63  

จํานวนเอกสารใชสงออกสินคา 4 7 7 7 6 6.9 
ระยะเวลาดําเนินการสงออก (วัน) 11 18 13 17 24 24.5 

ตนทุนสงออกสินคาตอตูคอนเทนเนอร (US$) 745 432 747 615 669 885.3 
จํานวนเอกสารใชนําเขาสินคา 6 7 7 9 8 7.5 

ระยะเวลาดําเนินการนําเขา (วัน) 10 14 12 14 23 25.8 
ตนทุนนําเขาสินคาตอตูคอนเทนเนอร (US$) 745 385 747 786 881 1014.5 

การบังคับใหปฏบิัติตามสัญญา       
อันดับ 10 63 92 26 40  

จํานวนขั้นตอน 35 30 47 35 34 37.3 
ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน) 230 600 510 479 295 549.8 
ตนทุน (%ตอมูลหน้ี) 10.3 27.5 17.4 14.3 31.0 47.8 

ที่มา: www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=186 
หมายเหตุ:  

1. หากดัชนีความยากงายของกฎระเบียบสินเชื่อสูงแสดงวากฎหมายรองรับและเปดโอกาสใหกูยืมไดงาย และมีคาระหวาง 0-10 
2.ดัชนีความโปรงใสขอมูลสินเชื่อ หากมีมากแสดงวาขอมูลสถานะสินเชื่อมีการเปดเผยอยางมาก และมีคาระหวาง 0-6 
3. ดัชนีการเปดเผยขอมูลธุรกรรม หากมีมากแสดงวาขอมูลธุรกรรมมีการเปดเผยแกสาธารณะมาก มีคาระหวาง 0-10 
4. ดัชนีคุมครองนักลงทุน หากมีมากแสดงวากฎหมายภายในประเทศรับรองสิทธินักลงทุนในการไดรับการคุมครองมาก มีคา

ระหวาง 0-10 
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จากขอมูลการสํารวจขางตนในภาพรวมจึงพอสรุปไดวา 

1. ประเทศไทยมีจุดแข็งในเรื่องกฎระเบียบดานการขอรับใบอนุญาต การจางแรงงาน และ 
การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน 

2. เมื่อเปรียบเทียบทั้งจากกรณีประเทศเพื่อนบานและกลุมประเทศ OECD ก็พบวากฎหมาย
และระเบียบที่ถือเปนปญหารวมที่ทําใหผูประกอบการไทยเสียเปรียบนักลงทุนในตางประเทศ (ทั้ง
ประเทศเพื่อนบานและ OECD) และควรตองเรงแกไข ที่การศึกษานี้จะทบทวน และเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหาตอไป  ประกอบดวยระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ  

ก) กระบวนการขั้นตอนทางศุลกากร  

ขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากรในการนําเขาและสงออกสินคาของไทยตองใชเอกสารจํานวน
มาก และใชเวลาในการดําเนินการหลายวันเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน เชน เวียดนาม มาเลเซีย 
(World bank 2007) โดยไทยใชเอกสารถึง 7-9 รายการ และใชเวลาสงออก 17 วัน นําเขา 9 วัน 
กอใหเกิดภาระตนทุนคาใชจายในการนําเขาและสงออกเทากับ 786 และ 615 เหรียญสหรัฐฯ/ตู 
คอนเทนเนอร   ซึ่งการจัดอันดับกระบวนการพิธีศุลกากรของไทยยังอยูในอันดับที่มีความลาชาของ
กระบวนการคอนขางสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน 

การศึกษากระบวนการขั้นตอนทางศุลกากรในการศึกษานี้ ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ใน 
การนําเขา-สงออกสินคา รวมถึงสิทธิประโยชนที่รัฐใหแกผูประกอบการคาระหวางประเทศ ไดแก   
การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ เพื่อประเมินผลของการใหสิทธิประโยชนดังกลาวในแงของการเขาถึง 
สิทธิประโยชนของผูประกอบการ SMEs วามีความไดเปรียบหรือเสียเปรียบอยางไรเมื่อเทียบกับ
ผูประกอบการรายใหญ   

ข) ประสิทธิภาพในการบังคับคดีใหเปนไปตามสัญญา (Enforcing Contracts) 

การดําเนินคดีในคดีแพงเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น เชน การเรียกคาเสียหาย การฟองใหอีกฝาย
ปฏิบัติตามสัญญา ฯลฯ ผูที่ไดรับความเสียหายจะตองนําคดีไปฟองรองตอศาลชั้นตนภายในอายุความ
ที่กฎหมายกําหนดเพื่อใหศาลดําเนินการพิจารณาพิพากษา สถิติจากการสํารวจของ ธนาคารโลก 
(2007) พบวาประเทศไทยมีขั้นตอนที่ตองปฏิบัติในการบังคับใหปฏิบัติตามสัญญา 26 ขั้น ใชเวลาใน
การดําเนินการ 479 วัน  ซึ่งสามารถรวมเปนขั้นตอนหลักๆ ได 3 ขั้นตอน คือ การยื่นคําฟอง-ศาล 
รับฟอง 45 วัน ขั้นตอนการพิจารณาของศาล 260 วัน และขั้นตอนการบังคับคดีหลังการพิจารณาของ
ศาล 120 วัน ซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ กอใหเกิดคาใชจายคิดเปนรอยละ 17.55 ของคาเสียหาย
ที่ฟองรอง แยกเปนคาจางทนายรอยละ 15.45 และคาขึ้นศาลรอยละ 2.09  

2.2.4 มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของ SMEs ในดานการจํากัดโอกาสในการเขาสูตลาดของ SMEs (Barriers to 
Entry) 

อุปสรรคในการเขาสูตลาดเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูประกอบการรายใหมไมสามารถเขาแขงขัน
ในตลาดได  อุปสรรคในการเขาสูตลาดที่สําคัญ ไดแก  (ก) การเขาถึงแหลงเงินลงทุน (ข) ความรูความ
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ชํานาญในการประกอบธุรกิจ (know-how) (ค) การเขาถึงเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (R&D) และ
(ง) กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานสินคา ซึ่งอุปสรรคเหลานี้มีผลตอการเพิ่มศักยภาพของการประกอบ
ธุรกิจ และการแขงขันในตลาดดวย 

ก. การเขาถึงแหลงเงนิทุน 

ปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการประกอบธุรกิจไดแก เงินทุน ซึ่งอาจเกิดจากการระดมทุนของ
ผูประกอบการ หรือไดจากแหลงสินเชื่อ  ในชวงทศวรรษที่ผานมา รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของ
ปญหาการเขาถึงแหลงเงินทุนไดยากของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม จึงไดมีนโยบาย
สงเสริมดานเงินทุนดวยการใหสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าผานสถาบันการเงินตางๆ รวมถึงการมีสถาบัน
การเงินเฉพาะสําหรับ SMEs และการตั้งองคกรดูแลดานการค้ําประกันสินเชื่อดังนี้ 

1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.หรือSMEs 
Bank)4 จัดต้ังขึ้นตาม “พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2545” มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม ชวยเหลือ และสนับสนุนการจัดต้ัง การดําเนินงาน  
การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการใหสินเชื่อ ค้ําประกัน  
รวมลงทุน ใหคําปรึกษาแนะนําหรือใหบริการที่จําเปนอื่นๆ 

ปจจุบันไดดําเนินการใหสินเชื่อแก SMEs ที่ลงทุนในสินทรัพยถาวร ไมเกิน 100 ลานบาท 
หรือตามจํานวนที่กําหนดโดยกฎกระทรวง โดยใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจ SMEs คือ 
กิจการอุตสาหกรรม กิจการคาปลีก คาสง กิจการบริการ และ กิจการอื่น ๆ เชน ผูประกอบการนิคม
อุตสาหกรรม/นิคม SMEs ตามหลักเกณฑของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือกิจการ 
อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ธพว. กําหนด เพื่อใชลงทุนในกิจการ ซื้อที่ดิน/พัฒนาการกอสรางอาคาร/
สิ่งปลูกสราง ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ซื้อยานพาหนะ ติดต้ังระบบสาธารณูปโภค และ ระบบควบคุม/
กําจัดมลพิษ เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นและระยะยาว ชําระหนี้ คาใชจายอื่นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการ และการลงทุนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ธพว. เห็นชอบ 

2) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)5 จัดต้ังขึ้นตาม "พระราชบัญญัติ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ.2534" เพื่อรับโอนกิจการ และ การดําเนินงาน
ทั้งหมดของ กองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (กสย.) โดยอยูภายใตการดูแลของ
กระทรวงการคลัง วัตถุประสงคในการจัดต้ังเพื่อชวยเหลือ SMEs ใหมีโอกาสไดรับสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินจํานวนมากขึ้น และชวยใหสถาบันการเงินมีความมั่นใจในการใหสินเชื่อแก SMEs มากยิ่งขึ้น 
โดยใหบริการค้ําประกันสินเชื่อ 

โดยการศึกษาในบทที่  3 จะทําการประเมินผลของมาตรการดังกลาววาชวยลดอุปสรรคใน
การเขาสูตลาดอันเนื่องมาจากการเขาถึงแหลงเงินทุนไดยากของSMEs หรือไม รวมถึงการประเมิน
ความสามารถในการใชสิทธิประโยชนของ SMEs จากหนวยงานที่ใหบริการดานสินเชื่อขางตนตอไป 

                                            
4 ขอมูลจาก www.smebank.co.th 
5 ขอมูลจาก www.sbcg.or.th 
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ข. ความรูความชํานาญในการประกอบธุรกจิ (know-how) 

อุปสรรคในการเขาสูตลาดอีกประการหนึ่งคือ การขาดความรู ความชํานาญในการประกอบ
ธุรกิจ ดังนั้นรัฐจึงไดกําหนดใหมีมาตรการในการสงเสริมและพัฒนา SMEs เพื่อใหมีความรูความ
ชํานาญในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมาตรการดังกลาวสงผลทําใหเกิดหนวยงานที่ใหความชวยเหลือ
ผูประกอบการ SMEs ในแงการจัดฝกอบรม การใหคําแนะนําดานการบริหารจัดการ การบัญชี 
การตลาด ฯลฯ การศึกษามาตรการสงเสริม SMEs ในสวนนี้ จะศึกษามาตรการสงเสริมตางๆ ที่ภาครัฐ
และเอกชนดําเนินการผานหนวยงานและองคกรที่มีบทบาทสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนหนวยงานที่ต้ังขึ้นเมื่อป 
พ.ศ.2544 เพื่อสนองตอบตอ “พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543” 
โดยวัตถุประสงคหลักเพื่อเสนอแนะนโยบายและกําหนดแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs 
ทั้งระดับภาพรวม รายสาขา และรายพื้นที่ รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs  ทั้งยังเปนหนวยงานหลักในการผลักดัน สนับสนุน ปฏิบัติการ และ
ประสานการดําเนินงาน ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  พัฒนาศูนยขอมูล SMEs 
แหงชาติและขอมูลเตือนภัยที่ครบถวน ถูกตอง ทันสมัย รวมทั้งศึกษา วิเคราะห วิจัย และรายงาน
สถานการณเพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานสงเสริมและใหบริการแก SMEs   
พัฒนาระบบสงเสริม SMEs และดําเนินโครงการนํารอง โครงการบูรณาการ และโครงการเฉพาะกิจ
เรงดวนเพื่อการสงเสริม SMEs รวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ตลอดจนใชกองทุนสงเสริม SMEs ที่
มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ใหเปนเครื่องมือในการสงเสริม SMEs 

ปจจุบัน สสว. จัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริม SMEs มากมาย ทั้งในดานการใหคําปรึกษา
ในการเริ่มตนและประกอบธุรกิจ มีศูนยใหคําปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญทั้งดานกฎหมาย การบริหาร
จัดการ การออกแบบผลิตภัณฑ การตลาด การเงิน ฯลฯ  

2) กรมสงเสริมการอุตสาหกรรม มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุน SMEs โดยดําเนินการ
ใหบริการแก SMEs6 ในดานการฝกอบรมและสัมมนา  ใหคําปรึกษาแนะนํา สนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียน  ใหบริการเกี่ยวกับหองปฏิบัติการ ดําเนินการกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา SMEs เชน 
โครงการพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม  โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมชนบท โครงการสงเสริม
อุตสาหกรรมขนาดยอม โครงการเพิ่มขีดความสามารถ SMEs โครงการหมูบานอุตสาหกรรม เปนตน 

3) สมาคมสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(สสวท.)7 ถือกําเนิดมาจาก SMEs ผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผูประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  ซึ่งเริ่มดําเนินการต้ังแตป
พ.ศ. 2523  เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและจิตวิญญาณของผูประกอบการใหสามารถประกอบการ
                                            
6 ขอมูลจาก www.dip.go.th 
7 ขอมูลจาก www.thaisme.org 
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยรับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการที่ประกอบกิจการอยูแลว 
(Existing  Entrepreneur) หรือผูที่ปรารถนาจะเขาประกอบการ (Potential  Entrepreneur) มาเขารวม
ในโครงการนี้  การฝกอบรมแตละครั้งใชเวลาประมาณ 23 วัน โดยมีผูเขาฝกอบรมรุนละประมาณ 30-
40 คน ตอมาไดมีการจดทะเบียนต้ังเปนสมาคมฯ ในป 2543 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนตัวแทนของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการประสานนโยบาย และดําเนินงานสงเสริม
วิสาหกิจรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาใหสมาชิกมีศักยภาพใน 
การประกอบการ สามารถพัฒนาและขยายธุรกิจใหกาวหนาได  

4) มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)8 จัดต้ังขึ้นตามคําสั่ง 
กระทรวงอุตสาหกรรมที่ 153/2542 ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายโอนภารกิจ
การพัฒนา SMEs จากภาครัฐมาดําเนินการในรูปองคกรสาธารณประโยชน เพื่อการสราง
ผูประกอบการ SMEs รายใหมที่ เขมแข็งและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจที่
ประกอบการอยูแลว ในเบื้องตนสถาบันไดรับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ป 2542-2546 เพื่อ
การจัดต้ังสถาบัน หลังจากนั้น สถาบันตองหารายไดเลี้ยงตนเองจากการใหบริการแกวิสาหกิจ 
หนวยงานราชการสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น โดยมีกิจกรรมสนับสนุนและประสานการดําเนินงาน
ของสถาบันการศึกษาและสถาบันเฉพาะทางตางๆ ที่เขารวมเครือขาย เพื่อการพัฒนาผูประกอบการ
SMEs ถายทอดความรูแกผูประกอบการและบุคลากรที่ใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ในรูปแบบตางๆ เชน การฝกอบรม การเรียนทางไกล การศึกษาดวยตนเองจากสื่อและอื่นๆ  ใหบริการ 
ดานการปรึกษาแนะนําการปรับปรุงกิจการ การตลาด การลงทุนและรวมลงทุน การเชื่อมโยงธุรกิจ 
ตลอดจนการรวมมือระหวางภาคเอกชนเพื่อชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนทําหนาที่รับรอง
มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรที่ใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือเปนผูประเมิน
สถานประกอบการ 

การศึกษาในบทที่ 3 จะทําการประเมินผลของการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs 
ผานหนวยงานดังกลาวขางตนวาชวยลดอุปสรรคในการเขาสูตลาดอันเนื่องมาจากการขาดแคลน
ความรูความชํานาญของ SMEs หรือไม  

ค. การเขาถึงเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (R&D) 

การวัดอุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่เกี่ยวโยงกับ
การเขาถึงเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการมี know-how สามารถวัดไดจาก 1) จํานวนการมี
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา และ 2) จํานวนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา กลาวคือ 

1) จํานวนการมีสิทธิในทรัพยสินทางปญญา    ในกรณีที่ประเทศไทยมีผูจดทะเบียนสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาจํานวนมาก ยอมแสดงใหเห็นวาคนไทยมีการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ยอมเกิดจากการมีความชํานาญเฉพาะทางมากขึ้น  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึง
สามารถเขาถึงเทคโนโลยีที่เปนประโยชนได  แสดงวาอุปสรรคในการเขาสูตลาดของผูประกอบการ 

                                            
8 ขอมูลจาก www.ismed.or.th 
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SMEs ยังมีไมมากนัก  ในทางกลับกันกรณีที่คนไทยจดทะเบียนสิทธิในทรัพยสินทางปญญานอย 
แสดงใหเห็นถึงปญหาที่อาจเกิดจากการเขาถึงเงินทุน ความรู หรือเทคโนโลยี หรือปญหาจากกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่ทําใหไมสามารถพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ได เชน มีระยะเวลาการคุมครองลิขสิทธิ์ตาม
กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกวา 50 ป ทําใหคนไทยไมสามารถพัฒนาผลงานเพื่อตอยอดตอไปได 

จากภาพที่ 2.8  ไดแสดงจํานวนการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศอาเซียน พบวา 
ประเทศที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรมากที่สุดคือประเทศสิงคโปร มีจํานวน 9,177 ราย  รองลงมาคือ
ประเทศไทยจํานวน 6,364 ราย ชี้ใหเห็นวาประเทศไทยก็มีการตื่นตัวและใหความสําคัญในการขอยื่น
จดสิทธิบัตรเชนกันเมื่อเทียบกับประเทศในแถบอาเซียน 

ภาพที่ 2.8 จํานวนผูย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศอาเซียน ป 2548 

สิงคโปร, 9177

ไทย, 6340มาเลเซีย, 6286

อินโดนีเซีย, 4303

ฟลิปปนส, 2431

เวียดนาม, 1624

 
ที่มา: Kenan Institiute Asia. Comparative Assessment Study of Patent Offices in Southeast Asia. June 2007. 
 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของไทยในตารางที่ 2.7 พบวาธุรกิจ SMEs ที่มีการเติบโตสูงมักเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุน
ไมสูงมากนัก และไมตองใชการวิจัยพัฒนาขั้นสูง เชน ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการออกแบบ  คอมพิวเตอร
ซอฟแวร  รวมถึงธุรกิจแฟรนไชสและธุรกิจอื่นๆ ที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ซึ่งพิจารณาได
จากจํานวนธุรกิจ SME ที่จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาในสัดสวนที่มาก  โดยเฉพาะผูจดทะเบียน
คอมพิวเตอรซอฟตแวรที่มีสัดสวนธุรกิจขนาดเล็กจํานวน 32 รายหรือคิดเปนรอยละ 40 ของ
คอมพิวเตอรซอฟตแวรที่มีการจดทะเบียนทั้งหมด  แตคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่มีการจดทะเบียน
จํานวนมากที่สุดคือ โปรแกรมที่เกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลจํานวน 24 ราย (รอยละ 30.0) และ
ระบบงานอุตสาหกรรมจํานวน 15 ราย (รอยละ 18.8) ซึ่งสวนใหญเปนผูจดทะเบียนที่เปนธุรกิจ 
ขนาดใหญ (ดูตารางที่ 2.11 ประกอบ) 

ในทางตรงกันขาม ธุรกิจที่เกี่ยวกับพันธุพืชบางชนิด จําเปนตองใชเทคโนโลยี เงินทุน  
การวิจัยและพัฒนา และ know-how ขั้นสูง ทําใหผูประกอบการขนาดกลางมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรที่
นอยกวาผูประกอบการขนาดใหญ  
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จากตารางที่ 2.11  แสดงใหเห็นถึงทรัพยสินทางปญญาที่สําคัญสําหรับธุรกิจ SMEs ที่
คณะผูวิจัยจะตองทําการศึกษาตอไปวากฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา กฎระเบียบอื่น หรือ
มาตรการที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรทางดานคอมพิวเตอรซอฟแวรและเครื่องหมายทางการคา เปน
อุปสรรคหรือเอื้ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ SME หรือไม อยางไร 

ตารางที่ 2.11 จํานวนการจดทะเบียนทรพัยสินทางปญญาของคนไทย   
จําแนกตามประเภทผูย่ืนจดทะเบียน 

หนวย: การจดทะเบียน (รอยละ) 
ธุรกิจเอกชนขนาด อ่ืนๆ/ ประเภทของทรัพยสินทาง

ปญญา เล็ก กลาง ใหญ 

บุคคล 
ธรรมดา 

หนวย 
งานรัฐ 

NPO 

ไมทราบ 

รวม 

สิทธิบัตรการประดิษฐ1 14 
(6.3) 

6 
(2.7) 

18 
(8.1) 

125 
(56.6) 

28 
(12.7) 

26 
(11.8) 

4 
(1.8) 

221 
(100.0) 

  - สิทธิบัตรยา 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

7 
(53.8) 

6 
(46.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

13 
(100.0) 

อนุสิทธิบัตร2 56 
(10.9) 

24 
(4.7) 

30 
(5.8) 

328 
(63.8) 

60 
(11.7) 

0 
(0.0) 

17 
(3.1) 

514 
(100.0) 

สิทธิบัตรการออกแบบ3 115 
(15.1) 

92 
(12.1) 

192 
(25.2) 

326 
(42.7) 

2 
(0.3) 

35 
(4.6) 

1 
(0.1) 

763 
(100.0) 

ซอฟตแวร4 32 
(40.0) 

8 
(10.0) 

18 
(22.5) 

13 
(16.3) 

8 
(10.0) 

0 
(0.0) 

1 
(1.3) 

80 
(100.0) 

เครื่องหมายการคา5 94 
(58.0) 

23 
(14.2) 

45 
(27.8) 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

162 
(100.0) 

พันธุพืช 0 
(0.0) 

6 
(10.9) 

13 
(23.6) 

26 
(47.3) 

9 
(16.4) 

0 
(0.0) 

1 
(1.8) 

55 
(100.0) 

ความลับทางการคา 321 
(8.8) 

21 
(0.6) 

745 
(20.5) 

2,551 
(70.1) 

3,638 
(100.0) 

ที่มา: โครงการยุทธศาสตรดานทรัพยสินทางปญญาเพ่ือรองรับผลกระทบจากความตกลงการคาเสรีตอ SMEs. โดยมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. เสนอตอ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. กรกฎาคม 2549. 
หมายเหต:ุ 1.เฉพาะสิทธิบัตรการประดิษฐทั้งหมดที่จดทะเบียนระหวาง 1 มกราคม 2544-1 ธันวาคม 2548 
 2.เฉพาะอนุสิทธิบัตรทั้งหมดที่จดทะเบียนระหวาง มกราคม 2547-มีนาคม 2548 
 3.เฉพาะสิทธิบัตรการออกแบบทั้งหมดที่จดทะเบียนระหวาง 1 มกราคม 2547-1 ธันวาคม 2548 
 4.เฉพาะลิขสิทธิ์คอมพิวเตอรซอฟตแวรที่สามารถสืบคนไดทางอินเทอรเน็ต 
 5.เฉพาะเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนโดยธุรกิจของคนไทยระหวางวันที่ 1-7 มกราคม 2548 
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ตารางที่ 2.12 การจดทะเบียนคอมพิวเตอรซอฟตแวรของคนไทย 

(จําแนกตามประเภทซอฟตแวรและขนาดธุรกิจ) 

ธุรกิจ 
 

ประเภทซอฟตแวร ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

 
บุคคล 
ธรรมดา

สถาบันศึกษา 
หนวยงานรัฐ 
และอื่นๆ 

 
รวม 

 

 
รอยละ 

 
ระบบคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 2   1  3 3.8 
ระบบงานทะเบียน 11     11 13.8 
ระบบงานธนาคารและการเงิน 3     3 3.8 
ระบบงานอุตสาหกรรม  4 9  2 15 18.8 
ระบบฐานขอมูล 5 4 8 4 3 24 30.0 
ระบบบริหารงานอัตโนมัติ 1     1 1.3 
ระบบบริหารทรัพยากรในองคกร  3  1 1  5 6.3 
ระบบบัญชี 1   6 1 8 10.0 
ระบบปฏิบัติการ (OS) 1     1 1.3 
ระบบมัลติมีเดียและการออกแบบ 1    1 2 2.5 
ระบบสนับสนุนงานเอกสาร 2     2 2.5 
ระบบสนับสนุนงานเฉพาะดาน 1     3 3.8 
ไมทราบ 1   1 2 2 2.5 
รวม 32 8 18 13 9 80 100.0 
ที่มา: โครงการยุทธศาสตรดานทรัพยสินทางปญญาเพ่ือรองรับผลกระทบจากความตกลงการคาเสรีตอ SMEs. กรกฎาคม 2549. 
 

2) จํานวนการละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  ในกรณีที่ประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญาจํานวนมาก นั่นอาจหมายถึง ผูประกอบการมีอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรม
ใหมๆ ทําใหตองละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาแทนที่จะพัฒนาดวยตนเอง  ซึ่งอาจเกิดจากการไม
มีความรูที่จะพัฒนาสิ่งใหมๆ  มีตนทุนสูงในการพัฒนา  หรือขาดแหลงเงินทุน  หรืออาจเกิดจาก 
การบังคับใชกฎหมายที่ไมมีประสิทธิภาพก็ได   

จากตารางที่ 2.13  พบวาคดีทรัพยสินทางปญญาที่มีการฟองรองในระดับศาลชั้นตนจํานวน
มากที่สุดคือ การละเมิดชื่อทางการคาหรือเครื่องหมายการคา โดยมีบริษัทตางประเทศเปนโจทกฟอง
คดีมากที่สุด  สวนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมก็ตกเปนจําเลยที่ถูกฟองในคดีที่
เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายทางการคามากที่สุดเชนกัน 

จากผลการศึกษาในงานวิจัยโครงการยุทธศาสตรดานทรัพยสินทางปญญาฯ (2549) แสดงวา 
คดีละเมิดเครื่องหมายการคาเกินกวาครึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  โดยจําเลย
ของคดีในกลุมนี้สวนมากเปนวิสาหกิจขนาดยอม  ซึ่งความขัดแยงสวนใหญเกี่ยวของกับการนําสง
รายไดจากการขายสินคาไมตรงตามที่ตกลงไวในสัญญา หรือการนําสินคาจากแหลงอื่นมาจําหนาย 
เปนตน ซึ่งคณะวิจัยจะทําการศึกษาเชิงลึกตอไปวาเพราะเหตุใดวิสาหกิจขนาดยอมจึงละเมิดสัญญาที่
ตกลงกันไว เปนเพราะมีขอสัญญาที่ไมเปนธรรมหรือไม โดยคณะวิจัยจะศึกษากฎหมายขอสัญญาที่ไม
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เปนธรรมดวยวามีบทบัญญัติที่ใหการคุมครองธุรกิจ SMEs เพียงพอหรือไม  รวมถึงบทบัญญัติใน
กฎหมายเครื่องหมายทางการคาวาอนุญาตใหใชเครื่องหมายทางการคาในขอบเขตและรปูแบบใดทีไ่มเปน
การละเมิดผูอื่น  หรือเพราะเหตุใดคนไทยจึงไมสนใจขอรับความคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคา  

นอกจากการละเมิดเครื่องหมายทางการคาแลว การละเมิดลิขสิทธิ์ของธุรกิจ SMEs ก็เปนอีก
ปญหาหนึ่ง ซึ่งเปนคดีที่เกี่ยวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอรเกือบทุกคดี มีโจทกเปนบริษัทตางประเทศ
หรือบริษัทไทยที่เปนตัวแทนของบริษัทตางประเทศ ฟองจําเลยซึ่งเปนวิสาหกิจขนาดยอมหรือบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทยที่ประกอบธุรกิจรานเกมสคอมพิวเตอรหรือขายคอมพิวเตอร  จึงจําเปนตองมี
การศึกษาวาเพราะเหตุใดรานเกมสคอมพิวเตอรหรือขายคอมพิวเตอรจึงละเมิดลิขสิทธิ์จํานวนมาก  ซึ่ง
อาจมาจากการตองจายคาลิขสิทธิ์ที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับคาครองชีพของคนไทย หรือมีการบังคับให
ซื้อเกมสพวงกันหลายเกมสทั้งเกมสที่เปนที่นิยมและเกมสที่ไมนิยมหรือไม 

ในสวนของคดีการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง หนังสือ หรือนวนิยาย ภาพเขียน โจทกสวนใหญเปน
บุคคลธรรมดาฟองจําเลยที่เปนทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัท เนื่องจากปญหาที่ไมมีการจดทะเบียน
ความเปนเจาของสิทธิ์แตละประเภทอยางชัดเจน  ทําใหเกิดการอางสิทธิ์ที่ซ้ําซอนกัน  ดังนั้นจึง
จําเปนตองศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ รวมถึงขั้นตอนการจดลิขสิทธิ์ของไทยวาควรมีการปรับปรุงแกไข
อยางไรเพื่อทําใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น  
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ตารางที่ 2.13 โจทกและจําเลยในคดีละเมิดทรัพยสินทางปญญาในศาลชั้นตน 

โจทก จําเลย 
ขนาดธุรกิจ / ประเภท ขนาดธุรกิจ / ประเภท ประเภททรัพยสิน 

ทางปญญา ยอม กลาง ใหญ มูลนิธิ บริษัท
ตางประเทศ 

ราชการ บุคคล
ธรรมดา 

ยอม กลาง ใหญ มูลนิธิ บริษัท
ตางประเทศ 

ราชการ บุคคล
ธรรมดา 

สิทธิบัตร 9 2 - 1 2 - 6 2 1 - - 2 8 6 
อนุสิทธิบัตร - - 1 - - - - - - - - - - 1 
เครื่องหมายการคา 8 3 22 - 43 1 12 34 5 3 - 5 30 19 
ลิขสิทธิ์ 6 - 3 - 1 2 15 11 3 2 - - - 18 
ความลับทางการคา - 1 - - - - - 1 - - - - - - 
แผงวงจรรวม - - - - - - - - - - - - - - 
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร - - - - - - - - - - - - - - 
พันธุพืช - - - - - - - - - - - - - - 
รวม 23 6 26 1 46 3 33 48 9 5 - 7 38 44 
รอยละ 16.7 4.3 18.8 0.7 33.3 2.2 23.9 31.8 6.0 3.3 0.0 4.6 25.2 29.1 
ที่มา: โครงการยุทธศาสตรดานทรัพยสินทางปญญาเพื่อรองรับผลกระทบจากความตกลงการคาเสรีตอ SMEs. กรกฎาคม 2549. 
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ง. กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานสินคา : มาตรฐานสุขอนามัยสินคาอาหารกับ SMEs 

มาตรฐานสุขอนามัยของสินคาอาหารเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งสําหรับผูประกอบขนาดกลางและ
ขนาดเล็กของไทยที่สงออกสินคาไปยังกลุมประเทศพัฒนาแลวซึ่งมีมาตรฐานคอนขางสูง  เพราะเหตุวา
ผูประกอบการไทยทั่วไปรวมทั้ง SMEs ที่ตองการสงออกไปประเทศเหลานั้น ไมเพียงแตตองผลิต
สินคาตามมาตรฐานสุขอนามัยตามที่ประเทศผูนําเขากําหนด ซึ่งกอใหเกิดตนทุนในดานบุคลากรและ
เครื่องมือในการตรวจสอบ แตผูประกอบการยังตองพัฒนากระบวนการผลิตและจัดทําระบบ 
การตรวจสอบยอนกลับของสินคา (Traceability) ซึ่งกําลังจะถูกบังคับใชในสหภาพยุโรป หรืออียู (EU) 
รวมทั้งสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เพื่อที่จะใหผูบริโภค ผูผลิต ผูซื้อ และผูสงออกที่พบปญหาหรือมี 
ขอสงสัยในกระบวนการผลิตอาหาร สามารถที่จะตรวจสอบติดตามถึงแหลงที่มาของสินคาชนิดนั้นๆ 
ไดต้ังแตระดับฟารมจนถึงผูบริโภค ทั้งสินคาพืช ปศุสัตวและสินคาประมง  

มาตรฐานเหลานี้ถือเปนปญหาใหญโดยเฉพาะสําหรับ SMEs ของไทยที่มีความตองการจะ
สงออกไปตางประเทศ เนื่องจาก SMEs ของไทยยังไมสามารถเขาถึงขอมูลรายละเอียดในการปฎิบัติ
ตามมาตรการตางๆ ของประเทศผูนําเขาตางๆ ทั้งในเรื่องความปลอดภัย การใหขอมูลแหลงที่มาของ
วัตถุดิบ (Traceability) และการปดฉลาก (Labeling) ตลอดจนการวางระบบเพื่อรักษามาตรฐานและ
คุณภาพของสินคาใหคงที่ตามมาตรฐานที่ประเทศผูนําเขากําหนด ดวยเหตุผลดังกลาว ภาครัฐจึงควรมี
บทบาทสําคัญในการชวยเหลือ SMEs ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรฐานดานสุขอนามัยของประเทศ
ผูนําเขาไมวาจะเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานที่ประเทศนําเขาตางๆ กําหนดไว รวมทั้งชวย
อํานวยความสะดวกในดานการตรวจสอบ เครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนหองแล็บเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของสินคา ออกใบรับรองมาตรฐานสินคา ฯลฯ กอนสงสินคาออกไปยังตางประเทศ  

แมวามาตรฐานสุขอนามัยของสินคาอาหารจะเปนการสรางหลักประกันความปลอดภัยแก
ผูบริโภค แตในขณะเดียวกัน อาจสรางภาระตนทุนแก SMEs ในสัดสวนที่มากกวาธุรกิจขนาดใหญจน
กลายเปนอุปสรรคในการเขาสูตลาด ดังนั้นในการศึกษานี้จึงเห็นความจําเปนที่ตองมีการศึกษา
ผลกระทบดังกลาวในรายละเอียดตอไปในบทที่ 3 

2.2.5 มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของ SMEs ในดานอุปสรรคในการแขงขันในตลาด 

อุปสรรคในการแขงขันที่สําคัญอาจมิไดมาจากการที่ตองแขงขันกับผูประกอบการที่มีศักยภาพ
สูงเพียงอยางเดียว  แตอาจขึ้นอยูกับการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันวาสามารถคุมครองใหเกิด
การแขงขันอยางเทาเทียมกันหรือเปนธรรมไดหรือไม   

ปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 บังคับใชมาแลวกวา 
9 ป แตในอดีตที่ผานมามักเกิดกรณีรองเรียนถึงพฤติกรรมที่เปนการจํากัดการแขงขันจากการใช
อํานาจเหนือตลาดอยูบอยครั้ง  เพราะแมบทบัญญัติในมาตรา 25 จะเนนการคุมครองผูประกอบการ
รวมถึงธุรกิจ SMEs มิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบการรายใหญที่มี “อํานาจเหนือตลาด” 
(Dominance)  แตเนื่องจากใน 9 ปที่ผานมายังไมมีการกําหนดเกณฑการเปนผูมีอํานาจเหนือตลาด 
ทําใหบทบัญญัติในมาตรา 25 ไมสามารถบังคับใชได  อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 
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คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการเปนผูประกอบธุรกิจซึ่ง
มีอํานาจเหนือตลาด โดยไดกําหนดสวนแบงตลาดและยอดเงินขายของธุรกิจที่ถือวาผูประกอบธุรกิจที่
อยูในเกณฑดังกลาวเปนผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด9   ทําใหบทบัญญัติในมาตรา 25 
สามารถบังคับใชไดแลว  หากเกิดกรณีรองเรียนในลักษณะของการใชอํานาจเหนือตลาดที่เปน 
การจํากัดการแขงขันในตลาด ก็สามารถมีบทลงโทษกับผูกระทําผิดไดแลว    

นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติแหงมาตรา 29 ที่สําคัญอีกบทหนึ่ง กลาวคือ ผูมีพฤติกรรมที่จํากัด
การแขงขันไมจําเปนตองเปนผูมีอํานาจเหนือตลาด แตหากมีพฤติกรรมที่กอใหเกิดการแขงขันที่ไมเปน
ธรรมและสรางความเสียหายใหกับผูประกอบธุรกิจอื่นแลวสามารถพิสูจนความเสียหายได ก็สามารถ
นําบทบัญญัตินั้นมาบังคับใชได เพียงแตการพิสูจนพฤติกรรมดังกลาวอาจเปนเรื่องยากเพราะตองมี
หลักฐานอยางชัดเจนจนไมมีขอสงสัยใดๆ   ดวยเหตุนี้ในอดีตที่ผานมาแมจะมีขอรองเรียนถึง
พฤติกรรมที่เปนการเอาเปรียบผูประกอบการที่เปน SMEs ที่อาจเขาขายความผิดตามมาตรา 25 หรือ
มาตรา 29 อยูบาง  ก็ไมสามารถลงโทษผูกอใหเกิดความเสียหายไดดังเหตุผลที่กลาวมาแลว ทําให 
SMEs ตองประสบปญหาถูกเอาเปรียบจากผูประกอบการรายใหญหรือผูมีอํานาจในตลาด 

2.3 สรุป 
จากการศึกษาภาพรวมกฎระเบียบที่มีผลกระทบตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สามารถจําแนกกฎระเบียบหรือมาตรการไดเปน 5 กลุมดังนี้   

กลุมที่ 1 มาตรการดานสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการประกอบกิจการของ SMEs ดานภาษีอากร 

กลุมที่ 2 มาตรการสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการประกอบกิจการของธุรกิจ SMEs ดาน 
การสงเสริมการลงทุน 

กลุมที่ 3 มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแขงขันของ SMEs ในดานการสรางภาระตนทุนในการดําเนินกิจการของ SMEs (Operating Cost) 
อุปสรรคทางดานตนทุนแกผูประกอบการ SMEs  ผลจากการเปรียบเทียบดัชนีความสะดวกใน 
การประกอบธุรกิจของประเทศไทยกับประเทศพัฒนาแลวอยาง OECD และประเทศเพื่อนบานที่มีทั้ง
ประเทศเปนผูผลิตสินคาแขงขันกับไทย และประเทศคูคาที่นําเขาสินคาจากไทย พบวากฎระเบียบที่
ไทยยังมีความเสียเปรียบเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศดังกลาว ประกอบดวย กระบวนการขั้นตอนทาง
ศุลกากร  ประสิทธิภาพในการบังคับคดีใหเปนไปตามสัญญา และกระบวนการขั้นตอนในการยกเลิก
และปดกิจการ แตเนื่องจากวัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อประเมินกฎระเบียบและมาตรการที่มี 

                                            
9 เกณฑที่กําหนดตามมาตรา 25 มีรายละเอียด ดังน้ี    
(1) ผูประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่ง ในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่งที่มีสวนแบงตลาดในปที่ผานมาตั้งแต
รอยละ 50 ข้ึนไป และมียอดเงินขายในปที่ผานมาตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป หรือ 
(2) ผูประกอบการ 3 รายแรก ในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่งที่มีสวนแบงตลาดในปที่ผานมารวมกันตั้งแต
รอยละ 75 ข้ึนไป และมียอดเงินขายในปที่ผานมาตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป 
โดยที่ประกาศดงักลาวนี้ไมรวมไปถึงผูประกอบการที่มีสวนแบงตลาดในปที่ผานมาต่ํากวารอยละ 10 หรือยอดเงินในปที่ผานมา
ต่ํากวา 1,000 ลานบาท 
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ผลตอขีดความสามารถในการแขงขัน ดังนั้น การศึกษาในขั้นตอไปจึงจํากัดเฉพาะ 2 ประเด็นแรก คือ 
กระบวนการขั้นตอนทางศุลกากร  ประสิทธิภาพในการบังคับคดีใหเปนไปตามสัญญา  

กลุมที่ 4 มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแขงขันของ SMEs ในดานการจํากัดโอกาสในการเขาสูตลาดของ SMEs (Barriers to Entry)  
อุปสรรคในการเขาสูตลาดของ SMEs ที่สําคัญ ไดแก  (1) การเขาถึงแหลงเงินลงทุน จะทําการศึกษา
หนวยงานของรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวของกับการใหสินเชื่อแก SMEs ไดแก SME Bank และ บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (2) ความรูความชํานาญในการประกอบธุรกิจ (know-how) จะ
ทําการศึกษาหนวยงานของรัฐที่มีบทบาทเกี่ยวของกับสงเสริม พัฒนา ฝกอบรม ใหคําปรึกษา แก 
SMEs ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก สสว. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมสงเสริมผูประกอบการ 
SMEs และสถาบันพัฒนา SMEs  (3) การเขาถึงเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (R&D) ศึกษาจาก 
การจดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา และ (4) กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานสินคา จะดําเนินการศึกษา
มาตรฐานสุขอนามัยสินคาอาหาร  

กลุมที่ 5 มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแขงขันของ SMEs ในดานอุปสรรคในการแขงขันในตลาด จะดําเนินการศึกษาการบังคับใช
พระราชบัญญัติแขงขันทางการคาวามีผลอยางไรตอการสรางความเปนธรรมในการแขงขันระหวาง
ผูประกอบการรายใหญและรายเล็ก 

แนวทางการศึกษาในบทตอไป จะประเมินความสามารถในการเขาถึงและใชสิทธิประโยชน
ดังกลาวของ SMEs ศึกษาหาสาเหตุของอุปสรรคในกรณีที่ SMEs ไมสามารถใชประโยชนจาก 
สิทธิประโยชนที่รัฐสงเสริม ตลอดจนจัดทําขอเสนอแนะเพื่อแกปญหาดังกลาว 
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บทที่ 3  
การประเมินความสามารถของ SMEs ในการเขาถึงสทิธิ

ประโยชนจากมาตรการสงเสริมของรัฐ 
การประเมินความสามารถของ SMEs ในการเขาถึงสิทธิประโยชนจากมาตรการสงเสริมของ

รัฐในการศึกษานี้เริ่มจากการพิจารณา SMEs ที่มีศักยภาพในการเขาถึงสิทธิประโยชนของรัฐในหัวขอ
ที่ 3.1 เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนวา SMEs ที่สามารถเขาถึงสิทธิประโยชนของรัฐดังกลาวมีจํานวนมาก
นอยเพียงใด จากนั้นจึงจะทําการประเมินความสามารถของ SMEs ในการเขาถึงสิทธิประโยชน โดย
แบงการประเมินออกเปน 2 หมวด หมวดแรกเปนกลุมมาตรการดานสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริม 
การประกอบกิจการของธุรกิจ SMEs ไดแก กลุมที่หนึ่ง มาตรการสงเสริมดานสิทธิประโยชนทางภาษี
อากร และกลุมที่สอง มาตรการสงเสริมการลงทุน  หมวดที่สองเปนกลุมมาตรการหรือกฎระเบียบของ
รัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ไดแก กลุมที่สาม มาตรการ
หรือกฎระเบียบของรัฐที่มีผลตอการสรางภาระตนทุนในการดําเนินกิจการของ SMEs (Operation 
Cost) กลุมที่สี่ มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่มีผลตอการจํากัดโอกาสในการเขาสูตลาดของ SMEs 
(Barriers to Entry) และกลุมที่หา อุปสรรคในการแขงขันในตลาด ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

3.1 SMEs กับความสามารถในการเขาถึงสทิธิประโยชนจากมาตรการสงเสริม
ของรัฐ  

ฐานขอมูลของ SMEs ที่สสว.ไดรวบรวมจากขอมูลสถิติที่สํารวจจากแหลงตางๆ พบวาในป 
2548 มีจํานวน SMEs 2,249,718 ราย แตจากจํานวนดังกลาว  มีเพียง 509,944 รายที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลและยังเปดดําเนินการอยูจริง สวนอีก 1,739,774 รายเปนผูประกอบการทั่วไปที่ไมได 
จดทะเบียนพาณิชย คิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 77.3 (ตารางที่ 3.1) กิจการเหลานี้สันนิษฐานวาเปน
กิจการในกลุมวิสาหกิจรายยอย (Micro enterprises) ที่สวนใหญอยูในภาคการผลิตขนาดเล็ก  
ภาคบริการ และภาคการคาปลีก-คาสง ซึ่งอาจดําเนินการในลักษณะของ “คณะบุคคล” หรืออาจเปน
กิจการนอกระบบที่ไมไดนํารายไดมาคํานวณเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล 
หรือที่เรียกวาเปนกิจการที่อยู “นอกระบบ” (informal sector) 

ตารางที่ 3.1 ขอมูลจํานวนวิสาหกิจของไทยในป 2548 จําแนกตามการจดทะเบียน 

ประเภทวิสาหกิจ จํานวน (ราย) รอยละ 
-นิติบุคคลที่ยังดําเนินการอยู 509,944 22.7 
-ผูประกอบการทั่วไปที่ไมไดจดทะเบียน 1,739,774 77.3 
รวมจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด 2,249,718 100.0 

 
ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 2548. รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ป 2548 และแนวโนมป 2549. 
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เนื่องจากการไมจดทะเบียนพาณิชยทําใหกิจการเหลานี้มิไดยื่นภาษีรายไดนิติบุคคล จึงไม
สามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบที่ตองการเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย
ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และไมสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนทางภาษีและมาตรการสงเสริมอื่นๆ 
ของรัฐได จึงไมควรนับรวมในกลุมของ SMEs ที่มี “ศักยภาพ” ในการใชประโยชนจากมาตรการ
สงเสริมตางๆ ของรัฐได   

จากขอมูลการจดทะเบียนธุรกิจที่รวบรวมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
พบวากิจการที่จดทะเบียนพาณิชยและยังดําเนินกิจการอยูจนถึงเดือนธันวาคม 2550 มีจํานวน 
486,651 ราย (ตารางที่ 3.2) แตการจําแนกวากิจการทั้ง 486,651 รายนี้เปนกิจการ SMEs กี่ราย  
ไมสามารถทําไดโดยตรง เพราะจํานวนกิจการดังกลาวมีการนับรวมกิจการที่เพิ่งจดทะเบียนและ
กิจการที่ไมไดสงงบการเงินแตยังเปดดําเนินการอยู การคํานวณหาจํานวนกิจการที่จัดอยูในกลุม 
SMEs ซึ่งตองพิจารณาจากเกณฑดานสินทรัพยถาวรของกิจการ จึงตองอาศัยขอมูลจากกิจการที่มีสง
งบการเงินอยูจํานวน 348,078 ราย โดยนําขอมูลสินทรัพยของกิจการมาจําแนกขนาดของกิจการ 
กลาวคือ กิจการที่จัดเปน SMEs ใหหมายถึงกิจการที่มีขนาดสินทรัพยไมเกิน 200 ลานบาท  
สวนกิจการขนาดใหญหมายถึงกิจการที่มีสินทรัพยเกิน 200 ลานบาท จากเกณฑดังกลาวพบวา จาก
กิจการที่มีการสงงบการเงินทั้งหมดมีกิจการที่จัดเปน SMEs รอยละ 96.8 สวนกิจการขนาดใหญมี
สัดสวนรอยละ 3.2 (ตารางที่ 3.3) หากนําสัดสวน SMEs รอยละ 96.8 ของกิจการทั้งหมดนี้มา
คํานวณหาจํานวน SMEs ที่จดทะเบียนพาณิชยและยังเปดดําเนินการอยูจากจํานวนกิจการทั้งหมด 
486,651 ราย จะไดจํานวนวิสาหกิจ SMEs ที่คาดวาจะมีศักยภาพในการเขาถึงสิทธิประโยชนจาก
มาตรการตางๆ ของรัฐ ประมาณ 471,078 รายในป 2550  

ตารางที่ 3.2 จํานวนของกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย 

ประเภทการจดทะเบียน จํานวนทัง้หมด (ราย) จํานวนธุรกิจที่ยังดําเนิน
กิจการอยู (ราย) 

นิติบุคคล 499,983 298,079 
หางหุนสวนและอื่นๆ 358,335 188,572 

รวม 858,318 486,651 
ที่มา : รวบรวมจากขอมูลกิจการที่จดทะเบียนพาณิชยในเว็บไซต www.bol.co.th นับถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2550 

ตารางที่ 3.3 การจําแนกขนาดของกิจการตามจํานวนสินทรัพยของกิจการ* 

สินทรัพย จํานวน (ราย) สัดสวน (รอยละ) 
0-200 ลานบาท 336,925 96.8 
มากกวา 200 ลานบาทขึ้นไป 11,153 3.2 

รวม 348,078 100.0 
หมายเหตุ : เฉพาะกิจการที่ยื่นงบการเงิน 
ที่มา : รวบรวมจากขอมูลกิจการที่จดทะเบียนพาณิชยในเว็บไซต www.bol.co.th นับถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2550 
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3.2 การประเมินการเขาถึงมาตรการสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการประกอบ
กิจการของธุรกิจ SMEs ดานภาษีอากร 

สิทธิประโยชนดานภาษีอากรที่ผูประกอบการ SMEs ไดรับจากกรมสรรพากรมี 3 ประเภท
ตามที่ไดอธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับแตละมาตรการ ในหัวขอ 2.2.1 ในบทที่ 2 ไดแก 

• การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวในวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท โดยมีอัตราภาษีลักษณะขั้นบันได
(ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรา
รัษฎากร ฉบับที่ 431)  

• การลดอัตราหักคาเสื่อมราคาทรัพยสิน (ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินฉบับที่ 
395) และ 

• การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกกิจการรวมทุนกับ SMEs (ตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 396)  

3.2.1 การประเมินการเขาถงึสิทธิประโยชนของผูประกอบการ SMEs จากมาตรการใน
การลดหยอนภาษีเงินไดนติิบุคคล 

ภาครัฐตองการชวยเหลือผูประกอบการขนาดเล็กโดยการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล จึงได
ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 431 โดย
ที่ผูประกอบการที่จะไดรับสิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตองเปนไปตามเงื่อนไข
ที่วา มีทุนจดทะเบียนชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท การประเมิน
การเขาถึงสิทธิประโยชนดังกลาวของผูประกอบการ SMEs วามีมากนอยเพียงใด จะทราบไดจาก
ฐานขอมูลของกรมสรรพากรตามแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ 
ภ.ง.ด.50 ที่ผูประกอบการยื่นประกอบการชําระภาษีทุกป อยางไรก็ดี เนื่องจากขอมูลใน ภ.ง.ด.50 
ไมไดจําแนกผูประกอบการตามนิยาม SMEs ที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงทั้งในแงจํานวนการจาง
งานและมูลคาทรัพยสินถาวร ซึ่งไมรวมที่ดิน ดังนั้น ในการจําแนกผูประกอบการที่ยื่นเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลทั้งหมดวาเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนเทาใด จึงตองอาศัยขอมูล
สินทรัพยไมหมุนเวียน ซึ่งปรากฏอยูในแบบภ.ง.ด.50 โดยหักสินทรัพยไมหมุนเวียนในสวนของที่ดิน
และอาคารที่หักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาแลวไมเกิน 200 ลานบาท เปนตัวแบงกลุมผูประกอบการ 
SMEs จากผูประกอบการทั้งหมดที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล   

ตารางที่ 3.4 แสดงจํานวนผูประกอบการที่ยื่นแสดงรายการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งหมด 
พบวา ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดป 2548 มีจํานวนผูประกอบการ SMEs ที่ยื่นแสดงรายการเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล 306,824 ราย คิดเปนรอยละ 98.89 ของจํานวนผูประกอบการที่ยื่นแสดงรายการเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลทั้งหมด จากจํานวนรวมทั้งหมดของผูประกอบการที่ยื่นแสดงรายการเสียภาษี
ทั้งหมด 310,279 ราย   
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ตารางที่ 3.5 แสดงถึงจํานวนผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 431 พบวา แนวโนมของผูประกอบการ SMEs ที่มีกําไรสุทธิที่ตองเสีย
ภาษีและมีทุนจดทะเบียนชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท มีการใช
สิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นทุกป นั่นคือ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ป 25451 จํานวน
ผูประกอบการ SMEs ที่มีกําไรสุทธิที่ตองเสียภาษีและมีทุนจดทะเบียนชําระแลวในวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท ที่ใชสิทธิลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 70,371 ราย คิดเปน
รอยละ 85.53 ของผูประกอบการ SMEs ที่มีสิทธิทั้งหมด เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 115,315 ราย คิดเปน
รอยละ 98.66 ของผูประกอบการ SMEs ที่มีสิทธิทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ป 2548 
คํานวณไดเปนอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยรอยละ 16.1 ตอป (ป 2545-2548) สาเหตุที่จํานวน
ผูประกอบการ SMEs ที่มีกําไรสุทธิที่ตองเสียภาษีและมีทุนจดทะเบียนชําระแลวในวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาทมีแนวโนมการใชสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้น เปน
เพราะผูประกอบการมีชองทางในการรับรูขาวสารมากขึ้น โดยเฉพาะในแบบภ.ง.ด.50 เองก็มีระบุ 
สิทธิประโยชนสําหรับกิจการที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 
ลานบาท สามารถใชสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได ทําใหผูประกอบการรูถึงสิทธิประโยชนที่ตน
จะไดรับ  

ตารางที่ 3.4 จํานวนผูประกอบการที่ย่ืนแสดงรายการเสียภาษีกรมสรรพากร* 

 

 

  

 
 
หมายเหตุ : *ผูประกอบการที่ยื่นแสดงรายการเสียภาษี บางรายไมตองเสียภาษี 
              ผูประกอบการ SMEs คือ ผูประกอบการที่มีสินทรัพยไมหมุนเวียน โดยไมรวมที่ดินและอาคารที่หักคาสึกหรอและ 

คาเสื่อมราคาแลว ไมเกิน 200 ลานบาท 
ที่มา : กรมสรรพากร 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ป 2545 คือ ผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจมีรายไดในป 2545 และตองทําการยื่นแสดงรายการเสีย
ภาษีในป 2546 

จํานวน (ราย) รอยละ จํานวน (ราย) รอยละ จํานวน (ราย) รอยละ จํานวน (ราย) รอยละ
ผูประกอบการ SMEs 258,820 98.88 277,139 98.92 294,334 98.90 306,824 98.89
ผูประกอบการขนาดใหญ 2,927 1.12 3,035 1.08 3,260 1.10 3,455 1.11
ผูประกอบการทีย่ื่นแสดง
รายการเสียภาษีทัง้หมด 261,747 100.00 280,174 100.00 297,594 100.00 310,279 100.00

ผูประกอบการ / ป
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด

ป 2548ป 2547ป 2546ป 2545
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ตารางที่ 3.5 จํานวนผูประกอบการ SMEs ที่ใชสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 431 

 

 

 
 

หมายเหตุ : ผูประกอบการ SMEs ในตารางนี้หมายถึง ผูประกอบการที่มีกําไรสุทธิที่ตองเสียภาษีเทานั้น และมีทุนจดทะเบียนที่
ชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท 

ที่มา : กรมสรรพากร 

3.2.2 การประเมินการเขาถงึสิทธิประโยชนของผูประกอบการ SMEs จากมาตรการใน
การลดอัตราหักคาเส่ือมราคาทรัพยสิน  

สิทธิประโยชนทางดานภาษีอีกประการหนึ่งที่ผูประกอบการ SMEs จะไดรับจากกรมสรรพากร 
คือ การลดอัตราหักคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินฉบับที่ 395 สําหรับทรัพยสินประเภท
คอมพิวเตอร อาคาร และเครื่องจักรในอัตราพิเศษ ซึ่งการประเมินการเขาถึงสิทธิประโยชน ของ
ผูประกอบการ SMEs วามีมากนอยเพียงใด จะทราบไดจากฐานขอมูลของกรมสรรพากรตามแบบ 
ภ.ง.ด.50 เชนเดียวกับสิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล แตเนื่องจากตามแบบ 
ภ.ง.ด.50 ไมไดมีการแยกคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตามประเภทของทรัพยสิน ดังนั้นจึงไมสามารถ
ประเมินไดวามีผูประกอบการ SMEs ที่ใชสิทธิลดอัตราหักคาเสื่อมราคาทรัพยสินตามพระราช
กฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 395 จํานวนมากนอยเพียงใด 

3.2.3 การประเมินการเขาถงึสิทธิประโยชนของผูประกอบการ SMEs จากมาตรการ
ยกเวนภาษีเงนิไดนิติบุคคลใหแกกิจการรวมทนุกับ SMEs 

มาตรการสงเสริมการลงทุนใน SMEs อีกประการหนึ่งที่รัฐไดใหสิทธิประโยชนดานภาษีเพื่อ 
จูงใจใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital)2 นําเงินลงทุนมารวมทุนกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม โดยรัฐไดประกาศใชพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545 เพื่อยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทมหาชน
จํากัดหรือบริษัทจํากัดที่ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital) สําหรับเงินปนผลหรือ
ผลประโยชนที่ไดรับจากการถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเหลานั้น ตลอดจนการยกเวน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกผูลงทุนสําหรับเงินปนผลและผลประโยชนจาก
การโอนหุนที่ไดรับจากการถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัดที่ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน 
(VC) เหลานี้ดวย 

                                            
2 ธุรกิจเงินรวมลงทุน (Venture Capital : VC) หมายถึง ธุรกิจที่ระดมเงินทุนจากแหลงตางๆ มาเพื่อนําไปลงทุนในกิจการที่มี
ศักยภาพในการเติบโต โดย VC จะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลหรือผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุน 

จํานวน (ราย) รอยละ จํานวน (ราย) รอยละ จํานวน (ราย) รอยละ จํานวน (ราย) รอยละ
ผูประกอบการ SMEs ทีใ่ชสิทธิลดอัตราภาษี 70,371 85.53 92,420 96.88 105,159 98.07 115,315 98.66
ผูประกอบการ SMEs ทีไ่มใชสิทธิลดอัตราภาษี 11,903 14.47 2,974 3.12 2,068 1.93 1,567 1.34
ผูประกอบการ SMEs ทัง้หมด ทีม่ีสิทธิในการขอลด
อัตราภาษี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที ่431

82,274 100.00 95,394 100.00 107,227 100.00 116,882 100.00

ป 2547 ป 2548ผูประกอบการ / ป
รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด

ป 2545 ป 2546
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Venture Capital เปนธุรกิจเงินรวมลงทุนโดยเขาไปซื้อหุนในกิจการใดๆ ที่มีศักยภาพใน 
การเติบโตสูงโดยมุงหวังที่จะใหกิจการนั้นสามารถพัฒนาใหสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพยใหม (Market for Alternative Investment : MAI)  
ซึ่งเปนตลาดทุนที่สามารถรองรับการขยายตัวของกิจการในอนาคต ปจจุบันไทยมีบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจเงินรวมลงทุนมากกวา 10 ราย (ตารางที่ 3.6) อีกทั้งยังมีกองทุนแบบธุรกิจเงินรวมลงทุนของรัฐที่
จัดต้ังขึ้น เชน กองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ขนาดกองทุน 1,000 ลานบาท) 
อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลของพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 ดังกลาวซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนรวมกันระหวางบริษัทธุรกิจเงินรวมลงทุนกับ SMEs นั้น กลับพบวา 
นับต้ังแตประกาศใชพระราชกฤษฎีกาดังกลาวในป 2545 จวบจนมีการขยายระยะเวลาในการขึ้น
ทะเบียนของบริษัทธุรกิจเงินรวมลงทุนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.) จากเดิมที่สิ้นสุดในป 2548 เปนถึงวันที่ 30 มกราคม 25513 นั้น มีบริษัทจัดการเงิน
รวมลงทุนไดจดทะเบียนกับ กลต. เพื่อมีสิทธิในการรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
ฉบับที่ 396 จํานวน 2 ราย แตทั้ง 2 รายก็ยังไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามที่กําหนดไวใน 
พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 เนื่องจากไมสามารถผานหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
กฎหมายดังกลาว  

ตารางที่ 3.6 รายชื่อบริษัททีป่ระกอบธุรกจิเงินรวมลงทนุในไทย* 

บริษัท 
1. บริษัท เอเชี่ยน ไดเร็ค แคปปตอล แมนเนจเมนท จํากัด 
2. บริษัท ธนสถาปนา จํากัด 
3. บริษัท ซี ดี ซี แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด 
4. บริษัท วีเนท แคปปตอล จํากัด 
5. บริษัท เจเอไอซี เอเชีย โฮลดิ้ง จํากัด 
6. บริษัท ฟนันซา จํากัด 
7. บริษัท เอช แอนด คิว (ประเทศไทย) จํากัด 
8. บริษัท รสา โฮลดิ้ง จํากัด 
9. บริษัท พามา กรุป จํากัด 
10. บริษัท เนวิส แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 
11. บริษัท ดารบ้ี เอเชีย อินเวสเตอร (ฮองกง) จํากัด 
12. บริษัทไทยสแตรเทจิก แคปปตอล จํากัด 

หมายเหตุ : เฉพาะบริษัทที่เปนสมาชิกสามัญของสมาคมไทยผูประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน 
ที่มา : สมาคมไทยผูประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุน 

                                            
3 ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 
439) พ.ศ.2548 
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สาเหตุที่พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 ยังไมบรรลุเปาหมายในการกระตุนใหเกิดการลงทุน
รวมกันระหวางบริษัทเงินรวมลงทุนกับ SMEs มีหลายประการดังนี้ 

ประการแรก เงื่อนไขในดานคุณสมบัติของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จะไดรับ 
การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับจากการถือหุนตามที่บัญญัติในพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับ
ที่ 396 มาตรา 3 เพิ่มความเปนมาตรา 5 อัฎฐารส อนุ (1) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500 โดยกําหนดใหเปนนิติบุคคลรวม
ลงทุนตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกําหนดกิจการจัดการเงินรวมลงทุนใหเปนธุรกิจหลักทรัพย 
เพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน และมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 200 ลานบาท โดยมีการชําระ
คาหุนครั้งแรกเปนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนและชําระคาหุนที่เหลือทั้งหมดภายใน
ระยะเวลา 3 ปนับแตวันจดทะเบียน ขอกําหนดดังกลาวเปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหบริษัท 
venture capital (VC) ทั่วไปที่ไมมีลักษณะเปนธุรกิจหลักทรัพยขาดคุณสมบัติและไมสามารถใช 
สิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 ได สวนบริษัทที่อยูในธุรกิจหลักทรัพยเอง
ก็มีขอจํากัดในดานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย เนื่องจากธุรกรรมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพยสวน
ใหญอยูในตลาดทางการเงิน เชน การบริหารกองทุนเพื่อลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนกับภาคการผลิตแทจริง (real sector) ซึ่ง
ตองอาศัยความชํานาญในการวิเคราะหโครงการของกิจการที่จะเขารวมลงทุนเปนอยางมาก นอกจากนี้
การกําหนดใหบริษัทที่จะดําเนินธุรกิจเงินรวมลงทุนตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 200 ลานบาท ก็
เปนเงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่ทําใหโอกาสที่จะมีบริษัทเงินรวมลงทุนที่เขาขายไดรับสิทธิประโยชนมี
จํานวนนอย เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง การระดมทุนจํานวนมากถึง 200 ลานบาทเพื่อลงทุนใน
กิจการหรือโครงการที่บริษัทไมมีความชํานาญในการลงทุนในภาคการผลิตแทจริง (Real Sector) จึง
เกิดขึ้นไดยาก 

ประการที่สอง เปนเงื่อนไขดานการลงทุนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 มาตรา 
3 เพิ่มความเปนมาตรา 5 อัฎฐารส อนุ (3) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500 วาบริษัทเงินรวมลงทุนตองถือหุนในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไมนอยกวารอยละของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทตามเกณฑดังตอไปนี้ 

• รอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่หนึ่ง เวนแตมีเหตุอันสมควรและไดรับ
อนุญาตจากอธิบดี จะมีจํานวนนอยกวารอยละ 20 ก็ได 

•  รอยละ 40 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่สอง 

• รอยละ 60 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่สาม 

• รอยละ 80 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่สี่เปนตนไป 

การกําหนดเงื่อนไขดานสัดสวนเงินลงทุนตามระยะเวลาดังกลาว ในทางปฏิบัติเปนไปไดยาก 
เพราะเปาหมายของการรวมลงทุนของธุรกิจ venture capital คือตองการกําไรเปนผลตอบแทนของ
การลงทุนในกิจการที่เขาไปรวมลงทุน ดังนั้นกอนที่บริษัทเงินรวมลงทุนจะตัดสินใจรวมลงทุนในกิจการ
ของ SMEs จําเปนจะตองมีการตรวจสอบขอเท็จจริง และขอมูลดานตางๆ ของบริษัทที่จะรวมลงทุน 
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ในเรื่องความโปรงใสของขอมูล (Transparency) และความเปนธรรมรัฐ (Good Governance) ใน 
การบริหารงาน มาตรฐานทางบัญชี ตลอดจนพิจารณาเงื่อนไขการเขารวมลงทุน ทั้งนี้เพื่อประเมิน
ความเปนไปไดของโครงการและผลตอบแทนที่ธุรกิจรวมลงทุนจะไดรับ เมื่อคาดวาการลงทุนจะคุมคา
จึงเกิดการลงทุน ซึ่งขั้นตอนดังกลาวตองใชเวลานาน การกําหนดสัดสวนเงินลงทุนตามระยะเวลาจึงมี
ผลเปนอุปสรรคตอการเขาถึงสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 

ประการที่สาม เงื่อนไขดานคุณสมบัติของ SMEs ในพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 มาตรา 3 
เพิ่มความเปนมาตรา 5 อัฎฐารส อนุ (3) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งกําหนดใหการลงทุนของบริษัทธุรกิจเงินรวมทุนที่
จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีนั้นเฉพาะเมื่อ SMEs ที่เขาไปลงทุนนั้นยังคงมีคุณสมบัติเปน SMEs ณ 
ทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเทานั้น หากธุรกิจที่เขาไปลงทุนมีการเติบโตเกินกวาคํานิยามการเปน 
SMEs ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 คือ เปนกิจการที่มีสินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมที่ดิน ไมเกิน 
200 ลานบาท และ มีการจางงานไมเกิน 200 คน บริษัทธุรกิจเงินรวมลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชน
ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 ซึ่งการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวมีผลขัดแยงกับแรงจูงใจ
ของบริษัทธุรกิจเงินรวมลงทนุในการลงทุนใน SMEs เพราะเปาหมายของบริษัท VC ที่เขาไปลงทุนคือ
ตองการกําไรจากการขายหุน การลงทุนจึงตองคัดเลือกกิจการที่มีศักยภาพ สามารถเติบโตและพัฒนา
จนเขาสูตลาดหลักทรัพยได ดังนั้นการที่กฎหมายกําหนดใหบริษัท VC ที่เขาไปลงทุนจน SMEs เกิด
การขยายตัวเกินกวาการเปน SMEs ไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีแลว จะสงผลใหแรงจูงใจใน 
การลงทุนใน SMEs ของบริษัท VC ลดลง เพราะเกรงวาจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีดังกลาว 

ขอจํากัดในดานหลักเกณฑคุณสมบัติของบริษัทเงินรวมลงทุนและเง่ือนไขการลงทุนดังกลาว
ขางตนที่ไมสอดคลองกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน จึงทําใหพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 
ไมบรรลุเปาหมายในการกระตุนใหเกิดการลงทุนใน SMEs ตามเจตนารมณของกฎหมาย ขอเสนอแนะ
ตอการสงเสริมการลงทุนใน SMEs โดยใชสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 
เปนเครื่องมืออยางมีประสิทธิผล รัฐจําเปนตองผอนปรนเงื่อนไขที่ เปนอุปสรรคในการไดรับ 
สิทธิประโยชนทางภาษีในประเด็นดังตอไปนี้ 

• ผอนปรนคุณสมบัติของบริษัท VC ที่จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราช
กฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 เหตุผลเนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง คุณสมบัติที่จะทําให
การรวมลงทุนประสบความสําเร็จนั้น ในสวนของบริษัทเงินรวมลงทุนตองไมเปนแต
เพียงผูระดมทุน แตจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในธุรกิจที่จะเขาไปรวมลงทุน
ดวย ประกอบกับการพัฒนา SMEs ใหเติบโตและเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทาน 
(supply chain) ไดนั้น จําเปนตองอาศัยองคความรู (know-how) และการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยี ดังนั้น การใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อจูงใจใหเกิดการรวม
ลงทุนใน SMEs จึงไมควรจํากัดเฉพาะบริษัท VC ที่ดําเนินธุรกิจหลักทรัพยเทานั้น 
แตควรเปดกวางใหบริษัท VC ที่มีความรู ความเขาใจหรือเคยประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวของกับ SMEs ที่จะเขาไปลงทุน หรือบริษัท holding company ของวิสาหกิจ
ขนาดใหญ ตลอดจนนักลงทุนที่เปนบรรษัทขามชาติที่มีองคความรูและเทคโนโลยี
เหนือกวา เขามารวมลงทุนใน SMEs เพื่อพัฒนาศักยภาพของ SMEs  
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• ผอนปรนเงื่อนไขดานสัดสวนการลงทุนจากเดิมที่กําหนดสัดสวนการลงทุนไวในแต
ละป ใหมีระยะเวลาในชวงเริ่มตนที่ไมกําหนดสัดสวนการลงทุน เพื่อใหบริษัท VC 
และ SMEs ไดมีชวงเวลาเตรียมการและปรับตัวในการดําเนินธุรกิจรวมลงทุนใน
ระยะแรก 

• ผอนปรนเงื่อนไขดานคุณสมบัติของ SMEs ที่บริษัท VC เขาไปรวมลงทุน โดยยึด
คุณสมบัติการเปน SMEs ณ วันแรกที่กองทุนเขารวมลงทุน เพื่อใหสอดคลองกับ
เปาหมายของนโยบายสงเสริม SMEs ที่ประสงคใหเกิดการเติบโตของธุรกิจจาก 
การรวมลงทุน 

3.2.4 สรุปการประเมินการเขาถงึสิทธิประโยชนดานภาษีอากร 

จากการประเมินการเขาถึงสิทธิประโยชนของผูประกอบการ SMEs จากมาตรการดานภาษี
อากรทั้ง 3 ดังที่กลาวมานี้ พบวา ผูประกอบการ SMEs ที่มีกําไรสุทธิที่ตองเสียภาษี สวนใหญเขาถึง
สิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 431 เปนจํานวน
มาก เฉลี่ยถึงรอยละ 95 ของผูประกอบการ SMEs ที่มีสิทธิทั้งหมด (ป 2545-2548) แตสําหรับ
มาตรการในการลดอัตราหักคาเสื่อมราคาทรัพยสินตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 395 นั้น ไม
สามารถประเมินไดวามีจํานวนผูประกอบการ SMEs ใชสิทธิประโยชนมากนอยเพียงใด เนื่องจากวา
ทางกรมสรรพากรไมมีการเก็บขอมูลคาเสื่อมราคาแยกตามประเภทของทรัพยสิน สวนมาตรการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกกิจการรวมทุนกับ SMEs ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 พบวา 
ยังไมมีผูใชสิทธิประโยชนดังกลาวเนื่องจากติดขัดในขอกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑของผูไดรับสิทธิ
ประโยชนหลายประการ หากรัฐตองการใหพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 บรรลุวัตถุประสงคในการ
ชวยเหลือใหเกิดการรวมทุนในกิจการ SMEs เพิ่มขึ้น จําเปนตองแกไขพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเพื่อ
ผอนปรนหลักเกณฑใหผูประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุนสามารถเขาถึงสิทธิประโยชนทางภาษีตาม
เจตนารมณของกฎหมาย จึงจะเกิดผลตอเนื่องไปยังการขยายเงินรวมลงทุนในกิจการ SMEs ได   

3.3 การประเมินการเขาถึงมาตรการสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการประกอบ
กิจการของธุรกิจ SMEs ดานการสงเสริมการลงทุน 

3.3.1 ภาพรวมของมาตรการสงเสริมการลงทุน 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหการสงเสริมการลงทุนสําหรับ
ผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจตามประเภทกิจการที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการสงเสริม 
การลงทุนตางๆ ซึ่งแบงออกเปน 7 หมวด ดังนี้ หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกสและโลหะขั้นมูลฐาน หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ 
เครื่องจักรและอุปกรณขนสง หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา หมวด 6 
เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก และหมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
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ตามปกติทาง BOI จะใหการสงเสริมการลงทุนสําหรับโครงการที่มีขนาดการลงทุนขั้นตํ่าไม
นอยกวา 1 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว 
คือ จะตองมีมูลคาเพิ่ม4ไมนอยกวา รอยละ 20 ของรายได ยกเวน การผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
และชิ้นสวน กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร สําหรับโครงการที่เสนอที่เปนโครงการใหม
ตองมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนจดทะเบียนไมเกิน 3 ตอ 1 สวนโครงการที่ขอขยายกิจการจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม อีกทั้งยังตองมีการใชกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ใชเครื่องจักรใหม และมีระบบ
ปองกันสภาพแวดลอมเปนพิษที่เพียงพอ เปนตน  

3.3.2 การประเมินการเขาถงึมาตรการสงเสริมการลงทนุของ SMEs 

ในป พ.ศ. 2549 รอยละ 91.87 ของโครงการที่ขอรับการสงเสริมทั้งหมดเปน SMEs หาก
พิจารณาสถิติในชวงป พ.ศ. 2541–2549 ตามที่ปรากฏในภาพที่ 3.1 พบวา จํานวนและมูลคา 
การลงทุนโครงการ SMEs ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น นั่นคือ ในป 2549 มี
จํานวนโครงการ SMEs ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จํานวนทั้งสิ้น 1,129 โครงการและมีมูลคา 
การลงทุน 215,629 ลานบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาของจํานวนโครงการ SMEs ที่ไดรับการสงเสริม 
การลงทุนในป 2541 ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 592 โครงการและมีมูลคาการลงทุน 116,116 ลานบาท คํานวณ
จํานวนโครงการไดเปนอัตราการเพิ่มโดยเฉลี่ยรอยละ 7.6 ตอป (ป 2541-2549) 

ภาพที่ 3.1 จํานวนโครงการและมูลคาการลงทุนที่ไดรบัการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :โครงการ SMEs คือโครงการที่มีเงินลงทุน โดยไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน ไมเกิน 200 ลานบาท หรือมี 

การจางงานไทยไมเกิน 200 คน 
โครงการขนาดใหญ คือ โครงการที่มีเงินลงทุน โดยไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน มากกวา 200 ลานบาท และ
มีการจางงานไทยมากกวา 200 คน 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

                                            
4 มูลคาเพิ่ม คือ รายไดในปที่ 3 – คาวัตถุดิบ – คาบริการสาธารณูปโภค 
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เพิ่มข้ึน
จํานวน
โครงการ

เงินลงทุน 
(ลานบาท)

จํานวน
โครงการ

เงินลงทุน 
(ลานบาท)

จํานวน
โครงการ

โครงการที่เปน  SMEs 13 1,099 42 3,083 29
โครงการขนาดใหญ 6 2,383 23 10,753 17
โครงการทั้งหมด 19 3,482 65 13,836 46

โครงการที่เปน  SMEs 7 561 39 3,155 32
โครงการขนาดใหญ 2 511 22 11,037 20
โครงการทั้งหมด 9 1,072 61 14,192 52

โครงการที่เปน  SMEs 35 1,387 127 5,494 92
โครงการขนาดใหญ 25 32,138 40 47,028 15
โครงการทั้งหมด 60 33,525 167 52,522 107

โครงการที่เปน  SMEs 35 1,241 79 2,829 44
โครงการขนาดใหญ 10 13,042 42 64,280 32
โครงการทั้งหมด 45 14,283 121 67,109 76
รวมโครงการ SMEs ท่ีไดรบัอนุมัติตามประกาศฯทั้ง 2 ฉบับ 42 1,802 118 5,984 76
โครงการ SMEs ท้ังหมดที่ไดรบัการสงเสรมิจาก BOI 770 176,658 1,106 429,699 336

2. เรือ่งนโยบายสงเสรมิการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI)

ประกาศคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน
ป 2546 ป 2547

การขอรับการสงเสริมการลงทุน
1. เรือ่งมาตราการสงเสรมิการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรไทย

การขอรับการสงเสริมการลงทุน

การอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน

การอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน

 จากภาพที่ 3.1 อาจสังเกตไดวา ในป 2547 จํานวนโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก 
BOI เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด ทั้งนี้เปนเพราะมีประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่เดนชัด  
2 เรื่อง คือ 1.ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 7/2546 เรื่องมาตรการสงเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมเกษตรไทย5 และ 2.ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2547 เรื่องนโยบาย
สงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & 
INNOVATION - STI)6 ซึ่งครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทําใหมีธุรกิจหลายประเภทที่ดําเนินการตาม
นโยบายการสงเสริมนี้ มาขอและไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมของ BOI เปนจํานวนมาก ซึ่ง
จํานวนโครงการ SMEs ที่ไดรับการสงเสริมตามประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับนี้ คิดเปนรอยละ 10.7 ของ
โครงการ SMEs ทั้งหมดที่ไดรับการสงเสริมจาก BOI ในป 2547 (ตารางที่ 3.7) 

ตารางที่ 3.7 จํานวนโครงการและมูลคาการลงทุนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามประกาศฯ 
ทั้ง 2 ฉบบั เกีย่วกับอุตสาหกรรมเกษตรไทยและ STI ในป 2546-2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : โครงการ SMEs คือ โครงการที่มีเงินลงทุนนอยกวา 200 ลานบาท ไมไดดูจํานวนการจางงาน 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

                                            
5 ตัวอยางประเภทของกิจการที่ขอรับการสงเสริมตามประกาศฯ น้ี เชน กิจการอบพืชและไซโล กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจาก
พืชผักผลไม กิจการผลิตหรือถนอมอาหารพรอมรับประทาน และกิจการหองเย็น เปนตน 
6 ตัวอยางประเภทของกิจการที่ขอรับการสงเสริมตามประกาศฯ น้ี เชน กิจการซอฟตแวร กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส 
กิจการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร และกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ เปนตน 
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ขอมูลของ BOI ตามที่ปรากฏในภาพที่ 3.2 ชี้วา ในชวงป 2541-2549 เฉลี่ยประมาณรอยละ 
94.3 ของ SMEs ที่ขอรับการสงเสริมการลงทุนจะไดรับการอนุมัติ ผูที่ไดรับการอนุมัติทุกรายที่
สัมภาษณ จากการสัมภาษณผูประกอบการ SMEs จํานวน 5 รายที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ตามปกติและตามนโยบายสงเสริม SMEs ของ BOI พบวา ผูประกอบการสวนใหญไมมีปญหาอุปสรรค
ใดๆ ในการขอรับการสงเสริมการลงทุน สวนระยะเวลาในการขอรับการสงเสริมจนกระทั่งอนุมัติใช
ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 2 เดือน ขั้นตอนในการดําเนินการไมมีความยุงยาก อีกทั้งเจาหนาที่ยังให
คําแนะนําเปนอยางดี (ดูตารางที่ 3.8) 

ภาพที่ 3.2 จํานวนโครงการ SMEs ที่ขอรบัการสงเสริม ไดรับการอนมุัติและไดรับการออกบัตร
สงเสริม จาก BOI ในแตละป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
หมายเหตุ :โครงการ SMEs คือโครงการที่มีเงินลงทุน โดยไมรวมคาที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน ไมเกิน 200 ลานบาท หรือมี 

การจางงานไทยไมเกิน 200 คน 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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ตารางที่ 3.8 ผลการสัมภาษณผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับการสงเสริมการลงทนุ 

ผูประกอบการ เงิน
ลงทุน 
(ลาน
บาท) 

สัดสวน 
ผูถือหุน
สัญชาติ
ไทย  
(รอยละ) 

การ
จาง
งาน 
(คน) 

การรับการสงเสริม 
การลงทุน 

สาระสําคัญท่ีไดจากการ
สัมภาษณ 

1. โครงการผลิต
ไกเนื้อ  

19.2 100 14 • โครงการอนุมัติ
เดือน มกราคม 
2550 โดย
ดําเนินการขอ
สิทธิประโยชน
ดวยตัวเอง 

• การขอสิทธิประโยชนไม
ยุงยาก เพียงแตจัดเตรียม
เอกสารใหพรอม ตามที่
เจาหนาที่ BOI ตองการ 

•  จากนั้นเจาหนาที่ก็จะมาตรวจ
สถานที่ ใหคําแนะนํา และให
การสงเสริมดาน
สาธารณูปโภคดวย  

• ระยะเวลาในการขอรับการ
สงเสริมจนกระทั่งอนุมัติใช
ระยะเวลาไมเกิน 2 เดือน และ
ไมมีการเสียคาใชจายใดๆ ใน
การขอรับการสงเสริม 

2. โครงการผลิต
เนื้อโคชําแหละ  

18 100 69 • โครงการอนุมัติ
เดือนกุมภาพันธ 
2550 โดย
ดําเนินการขอ
สิทธิประโยชน
ดวยตนเอง 

• ขอรับสิทธิประโยชนจาก 
BOI ไดดําเนินการทาง
อินเตอรเน็ตไมถึง 2 อาทิตย 
เจาหนาที่ทาง BOI ก็ติดตอ
มานัดชี้แจงโครงการ และ
เตรียมเอกสารใหพรอม 

• ระยะเวลาในการขอรับการ
สงเสริมจนกระทั่งอนุมัติใช
ระยะเวลาไมเกิน 2 เดือน 
และไมมีการเสียคาใชจาย
ใดๆ ในการขอรับการ
สงเสริม 

• ไมพบปญหาและอุปสรรค
ใดๆ เจาหนาที่ BOI ทํางาน
เปนระบบอยางดี 

3.โครงการขยาย
กิจการผลิตสัตว
น้ําอบแหง  

20 100 30 • โครงการอนุมัติ 
ตามนโยบาย
สงเสริม SMEs 
เดือนกุมภาพันธ 

• ขั้นตอนในการขอรับสิทธิ
ประโยชนไมยุงยากและ
ซับซอน ทําตามที่เจาหนาที่
แนะนํา 
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ผูประกอบการ เงิน
ลงทุน 
(ลาน
บาท) 

สัดสวน 
ผูถือหุน
สัญชาติ
ไทย  
(รอยละ) 

การ
จาง
งาน 
(คน) 

การรับการสงเสริม 
การลงทุน 

สาระสําคัญท่ีไดจากการ
สัมภาษณ 

2550 โดย
ดําเนินการขอ
สิทธิประโยชน
ดวยตัวเอง 

• ระยะเวลาในการขอรับการ
สงเสริมจนกระทั่งอนุมัติใช
ระยะเวลา 2-3 เดือน และไมมี
การเสียคาใชจายใดๆ ในการ
ขอรับการสงเสริม  

• ไมพบปญหาและอุปสรรคใดๆ 
เจาหนาที่ใหความรวมมือเปน
อยางดี 

4. โครงการผลิต
เฟอรนิเจอรหรือ
ชิ้นสวน
เฟอรนิเจอรจาก
ไม  

10.5 100 40 • โครงการอนุมัติ 
ตามนโยบาย
สงเสริม SMEs 
เดือน มกราคม 
2550 โดย
ดําเนินการ
ขอรับสิทธิ
ประโยชนดวย
ตัวเอง 

• ขั้นตอนและเอกสารในการ
ขอรับสิทธิประโยชนไมยุงยาก 

• ระยะเวลาในการขอรับการ
สงเสริมจนกระทั่งอนุมัติใช
ระยะเวลา 3 เดือน และไมมี
การเสียคาใชจายใดๆ ในการ
ขอรับการสงเสริม  

• ไมพบปญหาและอุปสรรคใดๆ  

5. โครงการผลิต
ขาวสารคัด
คุณภาพ  

45 100 17 • โครงการอนุมัติ 
ตามนโยบาย
สงเสริม SMEs 
เดือน เมษายน 
2546 

• ระยะเวลาในการขอรับการ
สงเสริมจนกระทั่งอนุมัติใช
ระยะเวลา ประมาณ 1 เดือน
กวาๆ และไมมกีารเสีย
คาใชจายใดๆ ในการขอรับ
การสงเสริม  

• ไมพบปญหาและอุปสรรคใดๆ 
ที่มา: จากการสัมภาษณ 

สําหรับผูประกอบการบางรายที่ไมไดรับการอนุมัตินั้น จากการสัมภาษณเจาหนาที่ BOI 
พบวา เหตุผลมักเกิดจากการที่โครงการที่เสนอไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทาง BOI กําหนดไว อาทิเชน 
ไมมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย หรือ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนจดทะเบียนเกิน 3 ตอ 1 เปนตน อีกทั้ง
ทาง BOI ไดมีการพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ โดยพิจารณาจากแผนงานโครงการ 5 ป ที่
ผูประกอบการนํามาเสนอ ถาโครงการนั้นมีความเปนไปได ทําใหธุรกิจมีกําไร และมีตลาดรองรับ ก็จะ
ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  
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นอกจากมาตรการสงเสริมการลงทุนทั่วไปท่ีกลาวถึงแลว สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 
การลงทุน (BOI) ไดมีมาตรการสงเสริมการลงทุนแก SMEs โดยเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 6/2546 เรื่องนโยบายสงเสริม SMEs ของประเทศไทย ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546 
ประกาศฯ ในการสงเสริม SMEs ดังกลาว เพิ่มสิทธิประโยชนในการยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรและ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป ไมวาตั้งอยูในเขตใด และไมจํากัดวงเงินรายไดที่สามารถใชยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (ตารางที่ 3.9) อีกทั้งยังลดขนาดเงินลงทุนขั้นตํ่าจาก 1 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน
และทุนหมุนเวียน) เหลือเพียง 5 แสนบาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) อยางไรก็ดี การขอรับ
สิทธิประโยชนตามประกาศฯ ในการสงเสริม SMEs จํากัดเฉพาะผูประกอบการ SMEs ที่ประกอบ
ธุรกิจ 2 ประเภทกิจการ อันไดแก (1) ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป7 และ (2) อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค 
โดยเนนที่ LIFESTYLE PRODUCT และผลิตภัณฑแนว DESIGN8 เทานั้น 

ตารางที่ 3.9 เปรียบเทียบสิทธิประโยชนจาก BOI ที่ไดตามปกติกับตามประกาศฯ 
 ในการสงเสรมิ SMEs 

สิทธิประโยชน ตามปกติ ตามประกาศฯ ในการสงเสริม SMEs 

1. อากรขาเขาเครื่องจักร ยกเวน/ลดหยอนอากรขาเขา
เครื่องจักร ตามเขตที่ต้ังของ
โรงงาน* 

ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร โดยไม
จํากัดแหลงที่ต้ังของโรงงาน 

2. ภาษีเงินไดนิติบุคคล ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
เปนระยะเวลา 3 ป, 7 ป, 8 ป 
หรือไมไดรับสทิธิประโยชน 
ขึ้นอยูกับเขตทีต้ั่งของโรงงาน 

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปน
ระยะเวลา 8 ป โดยไมจํากัดแหลงที่ต้ัง
ของโรงงาน 

3. วงเงินรายไดที่สามารถ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 

ขึ้นอยูกับประเภทของกิจการ  ไมจํากัดวงเงินรายไดที่สามารถใช
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

หมายเหตุ : * สิทธิประโยชนตามเขตที่ตั้งของโรงงาน มีรายละเอียดอยูในภาคผนวก ก 
ที่มา: คูมือการขอรับการสงเสริมการลงทุน 

                                            
7 ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป ไดแก ประเภท 1.11 กิจการการผลิตหรือถนอมอาหาร หรือส่ิงปรุงแตงอาหารโดยใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย (ยกเวนการผลิตนํ้าดื่ม ลูกอมและไอศกรีม) ประเภท 1.13 กิจการการคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษา พืช ผัก ผลไม 
ดอกไม และประเภท 1.20 กิจการผลิตผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร 
8 อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค โดยเนนที่ LIFESTYLE PRODUCT และผลิตภัณฑแนว DESIGN ไดแก ประเภท 3.1.3 กิจการ
ผลิตผา ประเภท 3.1.6 กิจการผลิตเคร่ืองนุงหม ประเภท 3.6 กิจการผลิตของเลน ประเภท 3.7.2 กิจการผลิตของชํารวยและ
ของท่ีระลึก ประเภท 3.7.3 กิจการผลิตส่ิงประดิษฐ ประเภท 3.10 กิจการผลิตเคร่ืองเขียนหรือชิ้นสวน และประเภท 3.11 กิจการ
ผลิตเคร่ืองเรือนหรือชิ้นสวน 
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จํานวนโครงการ

ผลการศึกษา พบวา มาตรการดังกลาวไมไดรับความสําเร็จเทาที่ควร ดังภาพที่ 3.3 แสดงให
เห็นวา แนวโนมของจํานวนผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับการอนุมัติการสงเสริมตามนโยบายสงเสริม 
SMEs ต้ังแตป 2547-2549 ลดลงอยางตอเนื่อง จาก 37 รายในป พ.ศ. 2547 เหลือเพียง 25 รายใน 
ป พ.ศ. 2549 อนึ่ง โครงการ SMEs ที่ไดรับสิทธิภายใตประกาศดังกลาว คิดเปนจํานวนนอยกวา 
รอยละ 4 ของ SMEs ที่ไดรับสิทธิในการสงเสริมทั่วไป 

ภาพที่ 3.3 จํานวนโครงการ SMEs ที่ขอรบัการสงเสริม ไดรับการอนมุัติ และไดรับการออกบัตร
สงเสริมตามประกาศฯ ในการสงเสริม SMEs สําหรับ 2 ประเภทกจิการ โดย BOI ในแตละป 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : * ป 2550 ขอมูลตั้งแตเดือนมกราคม-กันยายน 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

จากภาพที่ 3.3 ที่ไดแสดงจํานวนโครงการที่ไดรับอนุมัติใหการสงเสริม สามารถแยกตาม
ประเภทของกิจการที่ SMEs ไดรับการสงเสริมการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรกในป พ.ศ. 2549 คือ 
กิจการคัดคุณภาพและบรรจุ เก็บรักษาพืชผัก ผลไม ดอกไม (ประเภท 1.13) กิจการผลิตหรือถนอม
อาหารจากพืช ผัก ผลไม (ประเภท 1.11.2) กิจการผลิตสิ่งปรุงแตงอาหาร (ประเภท 1.11.5) กิจการ
ผลิต/ถนอมอาหาร/สิ่งปรุงแตงอาหารโดยใชเทคโนโลยีทันสมัย (ประเภท1.11) และกิจการผลิตถนอม
อาหารจากสัตว (ประเภท 1.11.1) ตามลําดับ (ตารางที่ 3.10)  

กรณีตัวอยาง ในป 2549 พบวา ผูประกอบการ SMEs 2 ประเภทกิจการ ไดแก 1.ผลิตภัณฑ
เกษตรแปรรูป และ 2.อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค โดยเนนที่ LIFESTYLE PRODUCT และผลิตภัณฑ
แนว DESIGN ที่ไดรับสงเสริมการลงทุนจาก BOI ตามปกติและตามนโยบายสงเสริม SMEs มีจํานวน 
83 ราย ในจํานวนนี้มีเพียง 25 รายเทานั้น ที่ไดรับสงเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 6/2546 เรื่องนโยบายสงเสริม SMEs ของประเทศไทย คิดเปนรอยละ 30 ของ
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จาํนวน
โครงการ

เงินลงทนุ 
(ลานบาท)

จาํนวน
โครงการ

เงินลงทนุ 
(ลานบาท)

จาํนวน
โครงการ

เงินลงทนุ 
(ลานบาท)

1.13  กิจการคัดคุณภาพและบรรจุ เก็บรักษา 
พชืผัก ผลไม ดอกไม 13 1,093 11 867 10 643
1.11.2 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจาก
พชืผักผลไม 10 465 6 453 3 284
1.11.5 กิจการผลิตส่ิงปรุงแตงอาหาร 4 372 2 102 2 240
1.11  กิจการผลิต/ถนอมอาหาร/ส่ิงปรุงแตง
อาหารโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย* - - - - 2 48
1.11.1 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจากสัตว - - 3 67 2 45
1.11.3 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจากขาว
หรือธญัพชื 4 188 3 78 - -
1.20  กิจการผลิตผลิตภณัฑจากพชืสมุนไพร 
(ยกเวน สบู ยาสระผม) 3 114 - - - -
อ่ืน ๆ 3 - 5 - 6 -
รวมทั้งหมด 37 - 30 - 25 -

ประเภทกิจการ
2547 25492548

ประเภทกิจการเดียวกันที่ขอรับการสงเสริม สวนใหญเปนธุรกิจประเภทผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป มี
จํานวน 22 ราย และอีก 3 ราย เปนธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค (ตารางที่ 3.11) 

ตารางที่ 3.10 โครงการ SMEs ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามประกาศฯ ในการสงเสริม 
SMEs ที่มีจํานวนโครงการสูงสุด 5 อันดับแรกในป 2547-2549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมายเหตุ :  
1)  โครงการ SMEs หมายถึง 1. โครงการที่มีเงินลงทุน** โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน ไมเกิน 200 ลานบาท 2. มีผูถือ

หุนสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละ 51 และ 3. เปนกิจการที่กอตั้งใหมและไมเคยไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI 
** เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนทั้งหมด (รวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

2)  * ขอมูลประเภทกิจการ 1.11 กิจการผลิต/ถนอมอาหาร/ส่ิงปรุงแตงอาหารโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่แสดงในตารางที่ 
3.10 หมายถึง กิจการอื่นๆ ที่ไมเขาขายประเภทกิจการที่ 1.11.1 - 1.11.3 และ 1.11.5   

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  

ตารางที่ 3.11 จํานวนโครงการ SMEs ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จาก BOI โดยรวม  
แยกตามประเภทธุรกิจ ป 2549 

ไดรับสิทธิประโยชนตาม 
ประกาศฯในการสงเสริม SMEs (ราย) 

ไดรับสิทธิประโยชน 
ตามปกติ (ราย) 

ประเภทธุรกิจ เงินลงทุน 
0-1 ลานบาท 

เงินลงทุน 
มากกวา 1 
ลานบาท 

เงินลงทุน 
0-1 ลานบาท 

เงินลงทุน 
มากกวา 1 
ลานบาท 

รวม 

ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป 0 22 0 17 39 

อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค 0 3 0 41 44 

รวมทั้งหมด 0 25 
(รอยละ 30) 

0 
 

58 
(รอยละ 70) 

83 
(รอยละ 100) 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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ขอมูลของ BOI ตามที่ปรากฏในตารางที่ 3.11 จะเห็นไดวา ผูประกอบการ SMEs จํานวนมาก
ไมไดรับสิทธิประโยชนตามประกาศฯ ในการสงเสริม SMEs (58 ราย) จากการสัมภาษณเจาหนาที่ 
BOI พบวา สาเหตุหลักมาจากผูประกอบการดังกลาวขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดไว โดยเงื่อนไขที่เปน
อุปสรรคของคุณสมบัติที่ผูประกอบการตองมี คือ ผูประกอบการ SMEs นี้จะตองเปนผูผลิตผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการคัดเลือกเปนผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)9 และไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน หรือเปนผูผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ถาไมมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดก็จะไดรับเพียงสิทธิประโยชนทาง BOI 
ตามปกติ  

อีกทั้งยังพบวา ผูประกอบการที่ไดรับสิทธิประโยชนทั้ง 2 ประเภทกิจการนี้ สําหรับธุรกิจ
ประเภทผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปที่มีขนาดเล็กสุด มีเงินลงทุนขั้นตํ่า 6 ลานบาท และสําหรับ
อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคที่มีขนาดเล็กสุด มีเงินลงทุนขั้นตํ่า 2 ลานบาท จึงไมใชผูประกอบการขนาด
เล็กมากหรือมีขนาดเงินลงทุนนอยกวา 1 ลานบาท ดังนั้นตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ
ที่ 6/2546 เรื่องนโยบายสงเสริม SMEs ของประเทศไทย ที่ลดเงื่อนไขของขนาดเงินลงทุนนั้น มิไดเปน
การเอื้อประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจ SMEs เลย 

3.3.3 สรุปและขอเสนอแนะ 

การศึกษาในบทนี้ ชี้ใหเห็นวามี SMEs จํานวนนอยที่ใชสิทธิประโยชนของ BOI คือ 1,129 
ราย ในป พ.ศ. 2549 หรือคิดเปนเพียงรอยละ 0.32 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด10 การที่ SMEs 
จํานวนนอยใชประโยชนจากสิทธิพิเศษตางๆ อาจเกิดจาก SMEs สวนมากมิไดอยูในธุรกิจ 7 กลุมที่
เปนกลุมธุรกิจเปาหมายของ BOI ยกเวนกลุมธุรกิจเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนี้
แลว SMEs สวนมากขาดแหลงเงินทุนและความเชี่ยวชาญท่ีจะใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตสินคา
และในการสรางนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา ทําใหไมมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไข
ของ BOI การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา SMEs ที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติที่จะไดรับสิทธินั้น สวนมาก
จะไดรับการอนุมัติการสงเสริมการลงทุน อีกทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการอนุมัติมิไดเปนอุปสรรค
ใดๆ ไมวาจะในมิติของเวลาหรือคาใชจาย ซึ่งสามารถสรุปไดวา กระบวนการและขั้นตอนใน 
การพิจารณาสงเสริมของ BOI มิไดมีอุปสรรคแก SMEs 

สําหรับการสงเสริม SMEs ตามประกาศฯ ในการสงเสริม SMEs ผูวิจัยเห็นควรขยายประเภท
ของกิจการที่สามารถใชสิทธิได อาทิเชน หัตถกรรม ไดแก ดอกไมประดิษฐ เบญจรงค เซรามิคและ
เครื่องปนดินเผา เปนตน ขนมตางๆ ของหวาน สุราแช แชมพู เครื่องสําอางและน้ําหอม และกระดาษ 

                                            
9 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จัดตั้งข้ึนเพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาสินคา โดยรัฐพรอมที่
จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการเพื่อเช่ือมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขายและอินเตอรเน็ต เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน สรางชุมชนให
เขมแข็ง พึ่งตนเองได ดังน้ันผูประกอบการ SMEs ที่ไมไดใชภูมิปญญาทองถ่ินในการพัฒนาสินคา ก็ไมสามารถขอรับการ
สงเสริมจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑได 
10 จํานวน SMEs ทั้งหมด คือ ธุรกิจที่มีมูลคาสินทรัพย 1-200 ลานบาท โดยที่สินทรัพยประกอบไปดวยลูกหน้ีการคาและตั๋วเงิน
รับสุทธิ สินคาคงเหลือ และอสังหาริมทรัพย ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ(สุทธิ) จํานวน 348,513 ราย  
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ประเภทของกิจการ
จํานวนสินคา

(รายการ)
อาจมสิีทธิ์ไดรับการสงเสริม

ตามประกาศฯ
อาจไมมสิีทธิ์ไดรับการ
สงเสริมตามประกาศฯ

หัตถกรรม-ผาไหม/ผาฝาย/ผาบาติก 3555
หัตถกรรม-จักสาน/ทอ 2772
อาหารแปรรูป 2353
หัตถกรรม-ผา 2203
หัตถกรรม-ดอกไมประดิษฐ 2019
สมุนไพร พิมเสน ยาหมอง 1282
หัตถกรรม-เบญจรงค 1145
หัตถกรรม-เครื่องใช 1128
หัตถกรรม-ไม 1109
หัตถกรรม-ของพื้นเมือง/ของตกแตง 874
หัตถกรรม-เซรามิค 839
ขนมตางๆ ของหวาน 837
หัตถกรรม-ไมแกะสลัก 816
เครื่องดื่ม 727
หัตถกรรม-กระดาษสา 644
หัตถกรรม-เครื่องประดับ 636
หัตถกรรม-เครื่องปนดินเผา 583
ผลผลิตทางการเกษตร 581
เสื้อผา เครื่องแตงกาย 566
เครื่องปรุง 546
หัตถกรรม-กะลามะพราว/เปลือกตางๆ 544
หัตถกรรม-แกว 528
หัตถกรรม-ผักตบชวา 449
สุราแช 427
แชมพู 370
หัตถกรรม-หนังสัตว 342
ของขนาดจิ๋ว 332
เครื่องสําอางและน้ําหอม 325
หัตถกรรม-ทําจากเทียน 324
ของเลน เชน ตุกตา 312
กระเปาถือ 307
ผลิตภัณฑเครื่องหนัง 304
หัตถกรรม-กระดาษ 298
เฟอรนิเจอรหวาย/ไมไผ/ไมสัก 244
หัตถกรรม-แกะสลักหิน 234
รองเทา 218

เปนตน เนื่องจากผูประกอบการ SMEs สวนใหญประกอบกิจการเหลานี้ แตกิจการเหลานี้อาจไมเขา
ขายประเภทของกิจการตามประกาศฯ ในการสงเสริม SMEs (ตารางที่ 3.12) 

ตารางที่ 3.12 ประเภทของกจิการที่ไดรับ OTOP ที่อาจมีสิทธิหรืออาจไมมีสิทธิไดรับ 
การสงเสริมตามประกาศฯ ในการสงเสรมิ SMEs 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผูวิจัยไดใชดุลพินิจในการพิจารณาแยกประเภทของกิจการที่อาจไดรับสิทธิหรืออาจไมไดรับสิทธิตามประกาศฯ ใน
การสงเสริม SMEs 

ที่มา : www.thaitambon.com และคณะผูวิจัย 
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3.4 การประเมินมาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ในดานการสรางภาระตนทุนใน
การดําเนินกิจการของ SMEs (Operating Cost) 

การศึกษานี้เลือกที่จะศึกษามาตรการหรือกฎ ระเบียบใน 2 เรื่อง คือ กระบวนการทาง
ศุลกากร และกระบวนการบังคับคดีใหเปนไปตามสัญญาเนื่องจาก SMEs จํานวนมากมีการประกอบ
ธุรกิจคาขายระหวางประเทศ ในขณะเดียวกัน ผูประกอบการ SMEs สวนมากตองทํานิติกรรมสัญญา
ในการประกอบธุรกิจที่มักเกิดขอพิพาทหรือปญหาที่ตองดําเนินการทางศาล ความลาชาและไมแนนอน
ของการบังคับคดีทําใหการประกอบธุรกิจมีความเสี่ยงสูง ซึ่งจะมีผลกระทบตอกิจการที่มีขนาดเล็กที่มี
เงินทุนจํากัดมากกวาที่มีขนาดใหญ กระบวนการบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพชวยลดความเสี่ยงใหแก 
SMEs อันจะเปนการสงเสริม SMEs 

3.4.1 มาตรการดานศุลกากร 

มาตรการทางศุลกากรที่รัฐเอื้อใหแกผูประกอบการเพื่อสนับสนุนการคาระหวางประเทศที่
สําคัญ ไดแก คลังสินคาทันฑบน เขตปลอดอากร การคืนภาษีศุลกากรตามมาตรา 19 ทวิและมาตรการ
ชดเชยภาษี ดังสรุปในตารางที่ 3.13  

ตารางที่ 3.13 มาตรการทางศุลกากรเพื่อสนับสนุนการสงออก 
มาตรการ สิทธิประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับ ภาระคาใชจาย 

คลังสินคาทัณฑบน - เม่ือมีการนําเขาวัตถุดิบเพื่อผลิตแลวสงออกไปจําหนาย
ตางประเทศ ภายใน 2 ป จะไดรับการยกเวนการเก็บภาษี
อากรขาเขาและขาออก ภาษีสรรพสามิต และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม  

- ถานําวัตถุดิบออกนอกคลังสินคาทัณฑบนตองชําระคา
ภาษีอากรตามพิกัดอัตราภาษีศุลกากรที่กําหนด     

- ผูประกอบการสามารถขอจัดตั้งคลังสินคาทัณฑบนใน
พื้นที่โรงงานตนเองได 

- ตองมีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมต่ํากวา 1 ลานบาท 
 
 

- ตองลงทุนดานโรงเรือนใหมีอาณา
บริเวณที่ชัดเจน พรอมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณตามทีก่รมศุลกากร
กําหนด 

- เสียคาธรรมเนียมรายป กําหนดปละ 
10,000 บาท 

- ถาไมสามารถผลิตแลวสงออกวัตถุดิบ
ที่นําเขาไดตามกําหนดตองวางหนงัสือ
ค้ําประกันจํานวนรอยละ 10 ของคา
ภาษีอากรวัตถุดิบคงเหลือแตละงวด
บัญชี (ทุก 3 หรือ 6 เดือน ) 

- ใชสูตรการผลิตควบคุมบัญชีวัตถุดิบ 
เขตปลอดอากร - ของท่ีนําเขามาในเขตปลอดอากรแลวสงออกไปจําหนาย

ตางประเทศ ผูประกอบการจะไดรับการยกเวนภาษีอากร
ขาเขาและขาออก ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิ่ม  

- กรณีนําของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อขายในประเทศ 
ผูประกอบการตองชําระภาษีที่มีบนฐานสินคาทั้งหมด คือ 
ภาษีอากรขาเขาและขาออก ภาษีสรรพสามิต และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม  

- ไมมีกําหนดอายุการนําของเขามาในเขตปลอดอากร 
- เอื้อใหผูประกอบการสามารถชะลอการชําระภาษีไดไมมี
กําหนด (ชําระภาษีเม่ือตองการนาํของออกจากเขตปลอด
อากร)  

- เจาของผูจัดตั้งเขตปลอดอากรตองมี
ทุนจดทะเบียนชําระแลวไมต่ํากวา 20 
ลานบาท ตองชําระคาธรรมเนียมแก
กรมศุลกากร ปละ 300,000 บาท  

- ผูประกอบการที่เขาไปใชสิทธิในเขต
ปลอดอากรไมเสียคาใชจายใดแกกรม
ศุลกากร จะเสียคาใชจายเฉพาะใน
สวนของคาเชาหรือคาสาธารณูปโภค
เทานั้นในเขตปลอดอากรเทานั้น 

- ไมกําหนดขนาดของผูประกอบการ 
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มาตรการ สิทธิประโยชนที่ผูประกอบการจะไดรับ ภาระคาใชจาย 
มาตรา 19 ทวิ - เม่ือมีการนําเขาวัตถุดิบเพื่อผลิตแลวสงออกไปจําหนาย

ตางประเทศ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 1 ป 
ผูประกอบการสามารถขอคืนอากรที่ชําระไปแลวทั้งหมด
ในขณะนําเขา  

- ผูประกอบการตองใชเงินสดชําระ
อากร/วางหนังสือค้าํประกันจาก
ธนาคารแลวขอคืนหลังการสงออก 

- เสียภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต 
- ใชสูตรการผลิตควบคุมบัญชีวัตถุดิบ 

ขอชดเชยอากร - เม่ือมีการผลิตและสงออก โดยตองเปนสินคาที่ผลิตภายใน
ราชอาณาจักร สามารถขอชดเชยคาภาษีอากรที่แฝงใน
ตนทุนการผลิตไดตามอัตราที่กําหนด 

- ไดรับเงินชดเชยภายใน 1 ปหลงัการสงออก 

- ผูประกอบการตองชําระภาษีที่มีบน
ฐานสินคาทั้งหมด คือ ภาษีอากรขา
เขา ภาษีสรรพสามิต และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม  

ที่มา : กรมศุลกากร 

3.4.1.1 คลังสินคาทัณฑบนและเขตปลอดอากร 

การจัดต้ังคลังสินคาทัณฑบนของกรมศุลกากรมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการสงออกและ
อํานวยความสะดวกแกผูนําเขาและสงออกที่จะมีสถานที่ที่ใชเพื่อผลิต เก็บรักษาสินคา บรรจุ หรือ 
การเตรียมความพรอมสินคา เพื่อการสงออกหรือจําหนายในประเทศ การจัดต้ังคลังสินคาทัณฑบน
เปนไปตามอํานาจการอนุมัติจัดต้ังของอธิบดีกรมศุลกากร ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามมาตรา 8 
และ 8 ทวิ (2) แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 แกไขเพิ่มเติมตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ
ที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 สินคาที่นําเขาในคลังสินคาทัณฑบนจะไดรับการยกเวนภาษีอากร
เพื่อใหปลอดภาระภาษี มีราคาต่ํา และสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

คลังสินคาทัณฑบนที่ต้ังขึ้นมาสงเสริมการผลิตเพื่อการสงออกเปนประเภทโรงผลิตสินคา11 ซึ่ง
เปนประเภทที่มีจํานวนมากที่สุด ในการศึกษานี้จะเนนที่คลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคาเปน
สําคัญ สิทธิประโยชนสําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิต ไดแก 

1) สามารถนําเครื่องจักร และวัตถุดิบเขามาผลิต ผสม หรือประกอบ เปนสินคาสําเร็จรูป
สงออกไปจําหนายยังตางประเทศ โดยไดรับการยกเวนการเก็บอากรขาเขา และอากรขาออกแกของท่ี
ปลอยออกจากคลังสินคาทัณฑบนเพื่อสงออก  

2) วัตถุดิบที่นําเขามา และผลิตภัณฑที่ผลิตได ถาสงออกจะไมมีภาระภาษีสรรพสามิต และ
สามารถใชการค้ําประกันแทนการชําระภาษีมูลคาเพิ่มได ในกรณีที่ผูประกอบการนําวัตถุดิบหรือ
สินคาออกนอกบริเวณคลังสินคาทัณฑบนเขามาภายในประเทศจะตองชําระภาษีอากรตามสภาพของ
สินคาหรือวัตถุดิบนั้นๆ ตามพิกัดอัตราที่กําหนด  

3) ระยะเวลาในการเก็บของในคลังสินคาทัณฑบนมีอายุ  2 ป  นับแต วันนําเขาใน
ราชอาณาจักร 

                                            
11 คลังสินคาทัณฑบน มี 7 ประเภท ไดแก ประเภทโรงผลิต ประเภทอูซอมและสรางเรือ ประเภทคลังสินคาทัณฑบนสาธารณะ
ทั่วไปเพื่อเก็บรักษาของหรือกระจายสินคา ประเภทสําหรับจัดแสดงสินคาหรือนิทรรศการ สําหรับเก็บนํ้ามัน และประเภทรานคา
ปลอดอากร 
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ผูประกอบการที่ขอใชสิทธิจัดต้ังคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคาจะพบเงื่อนไข 
การปฏิบัติมากกวากรณีมาตรการอื่นและผูประกอบการตองลงทุนสูงในเบื้องตน โดยนอกเหนือจากกรม
ศุลกากรจะกําหนดใหตองเปนกิจการที่มั่นคง มีการวาจางแรงงานเปนจํานวนมากหรือใชเทคโนโลยี 
การผลิตสูงแลว ยังตองมีระบบบัญชีที่ดีควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร และเปนระบบที่จะตองเชือ่มตอกบั
ระบบของกรมศุลกากร อาณาเขตที่ขอจัดต้ังคลังสินคาทัณฑบนฯ ตองเปนสัดสวนและเหมาะสม  
มีรั้วลอมรอบ ประตูเขา-ออก จัดใหมีสถานที่สําหรับเปนที่ทําการของเจาหนาที่ศุลกากร มีระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในการบันทึกภาพเหตุการณบุคคล หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ 
หมายเลขตูคอนเทนเนอร และ/หรือส่ิงที่ผานเขา-ออก มีระบบควบคุมทางบัญชีแบบอิเลคทรอนิกส 
(INVENTORY CONTROL) ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอรสําหรับการบริหารสิทธิประโยชน
ทางภาษีอากร  

ผูขอรับสิทธิจัดต้ังคลังฯ ตองเปนรัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน
ชําระแลวไมตํ่ากวา 1 ลานบาท ตองชําระคาธรรมเนียมประจําปแกกรมศุลกากรเปนประจําปละ 
10,000 บาท ถาภายใน 2 ปวัตถุดิบที่นําเขายังคงคาง ผูประกอบการจะตองทําสัญญาประกันและ
ทัณฑบนกับกรมศุลกากร โดยวางหนังสือค้ําประกันของธนาคารจํานวน รอยละ 10 ของคาภาษีอากร
วัตถุดิบคงเหลือแตละงวดบัญชี แตไมเกิน 1 ลานบาท  

แมการกําหนดคุณสมบัติของผูขอจัดต้ังคลังสินคาทัณฑบนจะมีเงื่อนไขตองเปนนิติบุคคลที่มี
เงินทุนจดทะเบียนชําระแลวไมตํ่ากวา 1 ลานบาท แตจํานวนผูประกอบการที่ใชสิทธิต้ังคลังฯ มีไมมาก
นัก ในป 2550 พบวา มีทั้งสิ้น 134 แหง ในจํานวนผูประกอบการเหลานี้บริษัทที่มีมูลคาสินทรัพยถาวร
นอยที่สุด อยูระหวาง 1-2 ลานบาท มีจํานวน 3 ราย  

จากการศึกษาขนาดของธุรกิจที่ใชสิทธิ พบวา เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากกวา
ครึ่งหนึ่ง โดยธุรกิจขนาดเล็ก (มูลคาสินทรัพยถาวร 0-50 ลานบาท) รอยละ 29.7 ธุรกิจขนาดกลาง 
(มูลคาสินทรัพยถาวร 50-200 ลานบาท) รอยละ 21.6 และ ธุรกิจขนาดใหญ (มูลคาสินทรัพยถาวร
ต้ังแต 200 ลานบาท ขึ้นไป) รอยละ 48.6 (ดูภาพที่ 3.4) แสดงวาการกําหนดเงื่อนไขใหผูขออนุมัติเปน
นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมตํ่ากวา 1 ลานบาท ไมเปนปญหาในการเขาใชสิทธิประโยชนนี้ 
สําหรับประเภทของธุรกิจที่เขามาขอใชสิทธิประโยชนคลังสินคาทัณฑบนมีความหลากหลาย แตธุรกิจ
ที่มีสัดสวนมากที่สุด คือ การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องแตงกาย รอยละ 34.2 รองลงมาเปน 
การผลิตรถยนตและชิ้นสวน และอิเล็กทรอนิกส รอยละ 10.5 และ 9.6 ตามลําดับ (ดูภาพที่ 3.5)  
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รถยนตและ
ชิ้นสวน 10.5%

บรรจุ ขนสงและ
กระจายสินคา 1.8%

อเิลก็ทรอนิกส 9.6%

การผลติอืน่ๆ 43.9%
เสื้อผาสําเร็จรูปและ
เครื่องแตงกาย 34.2%

หมายเหตุ : คํานวณสัดสวนจากจํานวนผูประกอบการจํานวน 134 ราย
ที่มา : กรมศุลกากร

ภาพที่ 3.4 ขนาดของผูประกอบการที่ใชสิทธิประโยชนคลังสินคาทณัฑบน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 ประเภทของอุตสาหกรรมที่ใชสิทธิประโยชนคลังสินคาทัณฑบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับเขตปลอดอากร อธิบดีกรมศุลกากรมีอํานาจอนุมัติใหจัดต้ังตามความในมาตรา 97 ตรี 
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมในหมวด 10 ทวิ โดยมาตรา 8 แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 เพื่อประโยชนในการประกอบอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม ศูนยกระจายสินคาหรือการพักชะลอการสงออกสินคา   

ขนาดกลาง (>
50-200 ลานบาท)

21.6%

ขนาดเล็ก (>0-50
 ลานบาท)

29.7%

ขนาดใหญ (> 200
  ลานบาท)

48.6%

หมายเหตุ : จําแนกขนาดตามมูลคาสินทรัพยถาวรท่ีแจงตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย ป 2549
ท่ีมา : กรมศุลกากร
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ผูประกอบการจะไดรับสิทธิประโยชนจากการตั้งโรงงานในเขตปลอดอากร คือ 

1) ยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่นําเขามาในราชอาณาจักร เพื่อนําเขาไปในเขตปลอดอากร 
รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและสวนประกอบ และยกเวนอากรขาออกสําหรับของที่
ปลอยออกจากเขตปลอดอากรเพื่อการสงออก 

2) ยกเวนภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการนําสินคาจากตางประเทศเขาไปในเขต
ปลอดอากร ใชอัตราภาษีรอยละ 0 ในการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อมีการนําสินคาภายใน
ราชอาณาจักรเขาไปในเขตปลอดอากร   

3) ยกเวนภาษีสุรา การปดแสตมปและคาธรรมเนียม ตามกฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวา
ดวยยาสูบ และกฎหมายวาดวยไพ 

เมื่อมีการนําของออกจากเขตปลอดอากรเขามาภายในประเทศตองชําระภาษีอากรที่อยู 
บนฐานสินคาทั้งหมด (ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิ่ม)  

ผูประกอบการที่ขอต้ังโรงงานในเขตปลอดอากรตองเปนนิติบุคคล และตองดําเนินกิจการที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังเขตปลอดอากร เวนแตเปนผูประกอบกิจการอยูกอนแลวและ
ไดรับอนุมัติเปนเขตปลอดอากร สําหรับคุณสมบัติของผูขอจัดต้ังเขตปลอดอากรตองมีทุนจดทะเบียน
ชําระแลวไมตํ่ากวา 20 ลานบาท และตองชําระคาธรรมเนียมใหกรมศุลกากรปละ 300,000 บาท 

จากขอมูลกรมศุลกากรในป พ.ศ. 2550 มีการประกาศเขตปลอดอากรทั้งหมด 43 แหง โดยมี
ผูประกอบการที่ไดรับอนุมัติใชสิทธิในเขตดังกลาวจํานวน 135 บริษัท (เปดดําเนินการแลวจํานวน 92
ราย) เมื่อพิจารณาขนาดของธุรกิจที่เขามาตั้งในเขตปลอดอากร พบวา เปนธุรกิจขนาดเล็ก จํานวน 34 
ราย (รอยละ 37.0) ธุรกิจขนาดกลาง จํานวน 16 ราย (รอยละ 17.4) และ ธุรกิจขนาดใหญ จํานวน 42 
ราย (รอยละ 45.7) (ดูภาพที่ 3.6) ในบรรดาธุรกิจเหลานี้ กิจการที่มีขนาดเล็กที่สุด มีมูลคาสินทรัพย
ถาวรอยูระหวาง 1-3 ลานบาท มีจํานวน 9 ราย แสดงวาธุรกิจขนาดเล็กไมมีปญหาในการเขาใชสิทธิใน
เขตปลอดอากร  

ประเภทของธุรกิจที่เขามาตั้งโรงงานในเขตปลอดอากรสวนมาก ไดแก ยานยนตและชิ้นสวน 
รอยละ 18.5 ขนสงและกระจายสินคา รอยละ 17.8 และอิเล็กทรอนิกส รอยละ 13.3 (ดูภาพท่ี 3.7) 
สาเหตุที่กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนเขามารับสิทธิประโยชนในเขตปลอดอากรคอนขาง
มากกวากลุมอื่นเพราะนโยบายรัฐตองการสนันสนุนอุตสาหกรรมนี้เปนกรณีพิเศษ จึงประกาศเขตพื้นที่
โรงงานของผูประกอบการใหเปนเขตปลอดอากร ซึ่งโดยปกติเขตปลอดอากรมักเปนนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตพื้นที่ที่มีโรงงานมากกวา 1 บริษัท 
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ภาพที่ 3.6 ขนาดของผูประกอบการที่ใชสิทธิประโยชนเขตปลอดอากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 ประเภทของอุตสาหกรรมที่ใชสิทธิประโยชนเขตปลอดอากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสรุปแลว (1) คลังสินคาทัณฑบนและเขตปลอดอากร ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเขาใชสิทธิ
ได จากเงื่อนไขการกําหนดจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของคลังสินคาทัณฑบนที่เปดโอกาสใหธุรกิจที่มี
เงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวไมตํ่ากวา 1 ลานบาทขอจัดต้ังได ขณะที่เขตปลอดอากรไมไดกําหนด
จํานวนเงินทุนจดทะเบียน นอกจากนี้มาตรการทั้งสองชวยลดภาระคาใชจายคาภาษีอากรแก
ผูประกอบการทั้งภาษีอากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลคาเพิ่ม ถึงแมจะไดรับสิทธิพิเศษดานภาษี

ขนาดใหญ (> 200
  ลานบาท)

45.7%

ขนาดกลาง (>
50-200 ลานบาท)

17.4%

ขนาดเลก็ (>
0-50 ลานบาท)

37.0%

หมายเหตุ : คํานวณจากผูประกอบการจํานวน 92 ราย
ทีม่า : กรมศลุกากร

อืน่ๆ
50.4%

อเิลก็ทรอนิกส
13.3%

ขนสงและ
กระจายสินคา

17.8%

ยานยนตและชิ้นสวน
18.5%

หมายเหตุ : คํานวณสัดสวนจากผูประกอบการท่ีใชสิทธิประโยชนจํานวน 135 ราย
ท่ีมา : กรมศุลกากร
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อากร แตจํานวนผูประกอบการที่ขอรับสิทธิตามมาตรการดังกลาวยังไมมากนัก เนื่องจากการใชสิทธิ
คลังฯ ตองลงทุนสูงในเบื้องตนเพื่อปรับโรงเรือนการผลิตใหเปนไปตามเงื่อนไขของกรมศุลกากร   

(2) เขตปลอดอากรเหมาะสําหรับโรงงานที่ต้ังใหมหรือตองมีเงินลงทุนในการยายเขาไปตั้ง
โรงงานในเขตปลอดอากร หรือนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอาจพบปญหาหางไกลจากแหลงวัตถุดิบและขาด
แคลนแรงงาน 

3.4.1.2 มาตรา 19 ทวิ  

ตามมาตรา 19 ทวิ และการขอชดเชยอากร เปนมาตรการที่ตองการชวยผูประกอบการที่
นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศเขามาผลิตในประเทศแลวสงออก การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แหง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับ
ที่ 18) พ.ศ. 2543 มาตรา 9 เปนการคืนคาภาระภาษีอากร สําหรับวัตถุดิบที่นําเขา ไดแก อากรขาเขา 
คาธรรมเนียมภาษีอื่น ภาษีสรรพสามิต ที่ผูนําเขาไดชําระหรือวางประกันไวขณะนําเขา เมื่อสามารถ
พิสูจนไดวาไดนําวัตถุดิบนั้นไปผลิตผสม ประกอบ หรือบรรจุเปนสินคาสงออก จะไดรับการคืนอากร
โดยจะคํานวณคาภาษีอากรที่คืนใหตามสูตรการผลิต  

ความแตกตางระหวางการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ และการขอชดเชยคาภาษีอากร
ทั่วไป แหงพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 คือ 
ผูนําเขาใชสิทธิมาตรา 19 ทวิ ไมตองใชใบเสร็จในการนําเขาสินคามาขอคาชดเชยอากร สามารถนํา
เอกสารใบขนสินคาขาเขาและขาออกยื่นขอคืนภาษีอากรไดทั้งหมดตามที่ไดชําระไว แตการขอชดเชย
อากรทั่วไป ผูสงออกตองนําใบเสร็จรับเงินการสงออกสินคามายื่นขอชดเชย เนื่องจากอัตราการชดเชย
ที่จะไดรับคํานวณจากอัตรารอยละของราคาสงออก F.O.B. ตามประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (ดู
ตัวอยางอัตราชดเชยตารางที่ 3.14) และที่มาของอัตราเงินชดเชยคํานวณจากคาเฉล่ียตามการใชปจจัย
การผลิตในภาคการผลิตตางๆ และภาระคาอากรขาเขา12  

                                            
12 หลักการคํานวณอัตราเงินชดเชย คํานวณจากภาระคาอากรขาเขาวัตถุดิบ และคาเฉลี่ยจากการใชปจจัยการผลิตในภาคการ
ผลิตตางๆ จากขอมูลตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ของไทย (จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)   
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อตัราเงินชดเชย
รอยละของราคาสงออก

02.01 เนื้อสัตวจําพวกโคกระบือ สดหรือแชเยน็
0201.10.00 - ทัง้ตัวและครึ่งตัว 0.07
0201.20.00 - สวนตัดแบบอืน่ทีม่กีระดูก 0.07
0201.30.00 - ไมมกีระดูก 0.07

03.02 ปลา สดหรือแชเยน็ ไมรวมถงึเนื้อปลาแบบฟลเล และเนื้อปลาแบบอืน่ รวมทัง้
ผลิตภัณฑกึง่สําเร็จรูปทําดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม ตามประเภทที ่03.04

- ปลาแซลมอน ไมรวมถงึตับและไข
0302.11.00  - ปลาเทราต (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส) 0.20

04.01 นมและครีม ทีไ่มทําใหเขมขน และไมเติมน้ําตาล หรือสารทําใหหวานอืน่ ๆ 
0401.10.00 - มไีขมนัไมเกนิรอยละ 1 โดยน้ําหนัก 1.36

07.01 มนัฝร่ัง สดหรือแชเยน็
0701.10.00 - ใชสําหรับการเพาะปลูก 0.09
0701.90.00 - อืน่ ๆ 0.02

07.02 0702.00.00 มะเขอืเทศ สดหรือแชเยน็ 0.06
08.01 มะพราว บราซิลนัตและเมล็ดมะมวงหมิพานต สดหรือแหง จะเอาเปลือกออก

หรือไมกต็าม
- มะพราว

0801.11.00 - - ทําใหแหง 0.04
ผาทอทําดวยเสนใยสั้นสังเคราะหทีม่เีสนใยดังกลาวนอยกวารอยละ 85
โดยน้ําหนัก ผสมกับฝายลวน หรือเปนสวนใหญ และนํ้าหนักเกนิ 170 กรัมตอ
ตารางเมตร
- ไมไดฟอกหรือฟอกแลว

5514.11.00  - ทําดวยเสนใยส้ันโพลิเอสเทอร ทอลายขดั 0.45
72.18 เหล็กกลาไมเปนสนิม ทีเ่ปนอนิกอตหรือมลัีกษณะขัน้ปฐมอืน่ ๆ รวมทัง้ผลิตภัณฑ

กึง่สําเร็จรูปทําดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม
7218.10.00 - อนิกอตและลักษณะขัน้ปฐมอืน่ ๆ 0.77

เคร่ืองโทรศัพทรวมถงึเคร่ืองโทรศัพทสําหรับเครือขายเซลลูลาร หรือสําหรับ
เครือขายไรสายอืน่ ๆ เคร่ืองอปุกรณอืน่ ๆ สําหรับการสง หรือการรับเสียง ภาพ 
หรือขอมลูอืน่ ๆ รวมถงึเครื่องอปุกรณสําหรับ

การสื่อสารในระบบเครือขายทางสายหรือไรสาย (เชน เครือขายเฉพาะกลุม หรือ
เครือขายบริเวณกวาง) นอกจากเครื่องสงหรือเคร่ืองรับตามประเภทที ่84.43  
85.25  85.27  หรือ 85.28

- เคร่ืองโทรศัพทรวมถงึเคร่ืองโทรศัพทสําหรับเครือขายเซลลูลาร หรอืสําหรับ
เครือขายไรสายอืน่ ๆ

8517.11.00 - เคร่ืองโทรศัพทแบบใชสายพรอมดวยปากพูดหฟูง (แฮนดเซต) ไรสาย 1.13
แปน แผง คอนโซล โตะ ตู และฐานรองรับอืน่ ๆ ทีติ่ดตั้งดวย
เคร่ืองอปุกรณตามประเภทที ่85.35 หรือ 85.36 ตั้งแตสองชนิดขึน้ไป
เพื่อควบคุมไฟฟาหรือเพื่อจายกระแสไฟฟา รวมถงึของดังกลาวทีม่อีปุกรณ
หรือเคร่ืองอปุกรณในตอนที ่90 ประกอบรวมอยูดวย และเคร่ืองอปุกรณควบคุม
เชิงตัวเลข นอกจากเครื่องอปุกรณตัดตอสัญญาณตามประเภทที ่85.17

8537.10 - สําหรับแรงดันไฟฟาไมเกนิ 1,000 โวลต
8537.10.10 - แผงสวิตชและแผงควบคุมกระแสไฟฟา 2.47

85.39 หลอดไฟฟาแบบมไีสหรือแบบดิสชารจ รวมถงึหลอดไฟฟาแบบซีลบีม และหลอด
อลัตราไวโอเลตหรือหลอดอนิฟราเรด รวมทัง้อารกแลมป

8539.10 - หลอดไฟฟาแบบซีลบีม
8539.10.10 - สําหรับยานยนตในตอนที ่87 2.47

รถจักรยานยนต (รวมถงึโมเพ็ด) และรถจักรยานทีต่ิดต้ังมอเตอรชวย 2.21
(มหีรือไมมรีถพวงขาง) รวมทัง้รถพวงขาง
รถพวงและรถกึง่รถพวง (เซมเิทรลเลอร) ยานอืน่ ๆ ทีไ่มไดขบัเคลื่อน
ทางกล รวมทัง้สวนประกอบของยานดังกลาว

ทีม่า : กรมศุลกากร

85.17

55.14

ประเภท ประเภทยอย รายการ

87.16 3.86

85.37

87.11  

ตารางที่ 3.14 ตัวอยางบัญชีอัตราเงินชดเชยทายประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยคา
ภาษีอากรสินคาสงออกทีผ่ลิตในราชอาณาจักร 
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เงื่อนไขการขอรับสิทธิตามมาตรา 19 ทวิ มีดังนี้ 

1) ของที่นําเขามาตองนํามาผลิต ผสม ประกอบ หรือบรรจุ แลวสงออกไปตางประเทศ ทั้งนี้
โดยมีเงื่อนไขวาจะตองผลิตสงออกภายใน 1 ป นับต้ังแตวันที่ไดนําเขา และตองขอคืนเงินอากรภายใน 
6 เดือน นับแตวันที่สงของนั้นออกไป โดยทาหรือดานสงออกตองเปนที่เดียวกับที่นําเขาและไดชําระ
อากรไว 

2) ในการนําเขาวัตถุดิบผูประกอบการตองชําระภาษีอากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
สรรพสามิต ตามปกติ การชําระอากรจะชําระเปนเงินสดหรือวางหนังสือธนาคารค้ําประกันตามมูลคา
ภาษีก็ได และสามารถยื่นขอคืนอากรตามจํานวนที่ชําระไวทั้งหมดหลังการสงออก โดยกรมศุลกากร
คํานวณคาภาษีอากรที่คืนใหตามสูตรการผลิต13 ซึ่งตองยื่นขอกอนการสงออกและมีอายุ 3 ป เมื่อมี 
การปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตตองยื่นขออนุมัติตอเจาหนาที่กรมศุลกากรทุกครั้งกอนการสงออก    

ระเบียบปฏิบัติของศุลกากรเกี่ยวกับการยื่นสูตรการผลิต อาศัยอํานาจอธิบดีกรมศุลกากร 
มาตรา 19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศุลกากร 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 2469 ไดกําหนดระเบียบปฏิบัติใหตองยื่นสูตรการผลิตใหกรมศุลกากรพิจารณา
อนุมัติกอนการสงออก โดยตองยื่นรายชื่อวัตถุดิบ รายชื่อผลิตภัณฑ กรรมวิธีการผลิต และปริมาณ 
การใชวัตถุดิบในการผลิตสินคานั้นๆ พรอมตัวอยางวัตถุดิบ และตัวอยางสินคาที่จะผลิต ถาเอกสาร
ครบถวนเจาหนาที่จะพิจารณาอนุมัติสูตรภายใน 30 วัน  สําหรับขั้นตอนการขอคืนอากรผูประกอบการตอง
ยื่นเอกสารใบขนสินคาขาเขาและขาออกพรอมแสดงสูตรการผลิต และจะไดรับคืนอากรภายใน 30 วัน  

ผูขออนุมัติหลักการใชสิทธิตามมาตรา 19 ทวิ มีจํานวนสะสมมาจนถึงป 2550 เทากับ 8,225 
ราย ขนาดของธุรกิจที่เขามาใชสิทธิ พบวากระจายอยูในผูประกอบการทุกขนาด (ภาพที่ 3.8 และภาพ
ที่ 3.9) แตการใชสิทธิเพื่อการนําเขา-สงออกที่ยังมีความเคลื่อนไหวจริงในป 2550 พบวามีจํานวนเพียง 
1,720 ราย เทานั้น และเกือบครึ่งหนึ่งเปนธุรกิจขนาดยอม (เงินทุนจดทะเบียน 0-50 ลานบาท) รอยละ 
49.62 ธุรกิจขนาดกลาง (เงินทุนจดทะเบียน 50-200 ลานบาท) รอยละ 28.81 และ ธุรกิจขนาดใหญ 
(เงินทุนจดทะเบียนต้ังแต 200 ลานบาท ขึ้นไป) รอยละ 21.58 (ดูภาพที่ 3.10) ซึ่งแสดงใหเห็นวาธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงและไดใชสิทธิประโยชนในการคืนภาษีตามมาตรา 19 ทวิ   

 

                                            
13  สูตรการผลิต คือ สัดสวนการผลิตของสินคาในหนึ่งหนวยผลิตภัณฑสําหรับสินคาชนิดน้ันๆ เชน เส้ือหน่ึงตัว ใชวัตถุดิบกี่
ประเภท (ผา กระดุม ซิป ดาย หรือสวนประกอบอื่นๆ) และแตละประเภทใชจํานวนเทาใด เม่ือมีการนําเขาวัตถุดิบ และไดทํา
การผลิตและสงออกตามจํานวนที่แจงไปน้ัน ตองนํามาคํานวณวาการสงออกครั้งดังกลาวนี้ไดใชวัตถุดิบแตละชนิดไปเปนจํานวน
เทาใด และจํานวนที่เหลือเปนเทาใด โดยอากรที่ไดคืนจะเปนไปตามจํานวนวัตถุดิบที่ไดใชไปจริงในการผลิตสําหรับการสงออก
คร้ังน้ันๆ     
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จํานวนผูขอใชสิทธ์ิ (ราย)
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ภาพที่ 3.8 จํานวนผูประกอบการที่ขอใชสิทธิประโยชนมาตรา 19 ทวิ  
จําแนกรายประหวา 2541-2550 (จํานวนสะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : กรมศุลกากร 

ภาพที่ 3.9 จํานวนผูประกอบการที่ขอใชสิทธิประโยชนตามมาตรา 19 ทว ิ
จําแนกตามเงนิทุนจดทะเบยีน (จํานวนสะสม ณ ป 2550)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : การแยกขนาดโดยใชเงนิทุนจดทะเบียนมูลคาตลาดอาจไมสะทอนความเปนจริง ในการคํานวณจึงปรับดวยอัตรา 
เงินเฟอเฉลีย่ (CPI) และคูณดวยอัตราการเติบโตเฉลีย่ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)   

ที่มา : กรมศุลกากร 
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ขนาดเล็ก
49.62%

ขนาดกลาง
28.81%

ขนาดใหญ
21.58%

ภาพที่ 3.10 จาํนวนผูประกอบการที่ใชสิทธิมาตรา 19 ทวิ  และยังมีความเคลื่อนไหว ในป 2550       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : กรมศุลกากร 

การใชสิทธิตามมาตรา 19 ทวิ พบปญหาและอุปสรรคสําคัญ 2 ประการ คือ  

1) ปญหาการอนุมัติสูตรการผลิต ขั้นตอนการพิจารณาสูตรการผลิตใชเวลานานเกินไป14 
เกณฑในการกําหนดสวนสูญเสียขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่ ในบางอุตสาหกรรมการผลิตมี
ความซับซอนตองอาศัยความชํานาญในการพิจารณาเปนพิเศษ หรือ กระบวนการผลิตเกิดการสูญเสีย
โดยธรรมชาติ เชน มีการระเหย เปนตน ทําใหเกิดขอถกเถียงระหวางผูประกอบการและเจาหนาที่ใน
การกําหนดสวนสูญเสีย ความลาชาในการพิจารณาสูตรทําใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบการที่ตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑบอย เนื่องจากเปนสินคาแฟชั่นซึ่งตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
เมื่อตองแจงเพื่อขออนุมัติสูตรการผลิตใหมทุกครั้ง (แมกรมศุลกากรกําหนดระยะเวลาการอนุมัติ 30 
วัน แตตองเปนกรณีที่เอกสารครบและการพิสูจนสูตรไมมีปญหา) ทําใหเกิดความลาชาในการผลักดัน
สินคาใหมใหเขาตลาดใหทันกับความตองการของลูกคา กลุมผูผลิตที่มีปญหาในการกําหนดสวน
สูญเสียตํ่า (กรณีที่สวนสูญเสียจริงมากกวาที่กรมศุลกากรกําหนด) จะไดรับผลกระทบในสวนของ
วัตถุดิบที่ใชผลิตสงออกนอยกวาที่นําเขา สงผลใหมูลคาอากรที่ขอคืนตํ่ากวาที่ชําระไว 

 ที่ผานมา กรมศุลกากรพยายามแกปญหาความลาชาการอนุมัติสูตรการผลิต ดวยการประกาศ
กําหนดสูตรมาตรฐานเพื่อคํานวณเงินอากรที่พึงไดคืน แตสูตรมาตรฐานที่กรมศุลกากรประกาศใชยัง
จํากัดเฉพาะสินคาบางรายการที่กรรมวิธีการผลิตไมซับซอนมากนัก เชน ประกาศกรมศุลกากรที่ 
13/2546 เรื่องสูตรมาตรฐานที่ 1/2546 ถึง 3/2546 ชนิดสินคา เนื้อสุกรถอดกระดูก เนื้อสุกรติดกระดูก 

                                            
14 ระยะในการพิจารณาอนุมัติสูตรการผลิตของกรมศุลกากร ข้ึนอยูกับความยากงายของสูตรการผลิต เจาหนาที่ศุลกากรตอง
พิสูจนการผลิตในหน่ึงหนวยผลิตภัณฑวาใชวัตถุดิบใดและวัตถุดิบแตละประเภทมีสวนสูญเสียมากนอยเพียงใด เชน ผา 1 หลา 
ตัดแขนเสื้อไดกี่ชิ้น มีสวนสูญเสียเทาใด ปจจุบันกรมศุลกากรกําหนดใหมีสวนสูญเสียไดไมเกิน รอยละ 5 เหตุผลในการกําหนด
สวนสูญเสียใหนอยที่สุดเพื่อปองกันการนําวัตถุดิบดังกลาวไปผลิตเพื่อจําหนายในประเทศซึ่งผิดเงื่อนไขการใชสิทธิประโยชน
ตามมาตรา 19 ทวิ  
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เนื้อสุกรทั้งตัวผาซีกแชเย็น หรือแชเย็นจนแข็ง โดยเนื้อสุกรที่สงออกไปนอกประเทศไดมาจาก 
การเลี้ยงโดยวิธีทางวิทยาศาสตร และเปนการผลิตดวยของที่นําเขามาในราชอาณาจักร เชน เมล็ด
ขาวโพด กากถั่วเหลือง ปลาปน และโปรตีนจากพืชอื่น เปนตน  

 นอกจากนี้ ใหสิทธิผูสงออกไดรับการอนุมัติสูตรภายใน 10 วัน ถาผูสงออกใชวิธีคืนอากรดวย
การวางประกันลอย15  ใชตัวแทนออกของที่ไดรับอนุญาต16 หรือเปนผูสงออกที่ไดรับสิทธิบัตรทอง17 

2) การขอคืนอากรลาชา ทําใหเกิดภาระตนทุนคาเสียโอกาสแกผูประกอบธุรกิจ ทั้งในเรื่อง
การขาดเงินทุนหมุนเวียน และมีภาระตนทุนคาธรรมเนียมธนาคารกรณีใชหนังสือค้ําประกันจาก
ธนาคาร 

แนวทางแกไขของกรมศุลกากรไดออกมาตรการในการลดภาระที่เกิดจากการคืนอากรลาชาใน
หลายประการดวยกัน ดังนี้ 

• การใหใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารแทนการชําระดวยเงินสด หรือเลือกใชวิธีการวาง
ประกันลอยขอดีของการใชประกันลอย คือ สามารถขอคืนอากรไดทุกครั้งหลังการสงออก วงเงินวาง
ประกันครั้งเดียวจะครอบคลุมการนําเขาไดหลายครั้ง ยอดวงเงินค้ําประกันจะเคลื่อนไหวปรับลดลงหรอื
เพิ่มขึ้นตามการนําเขาแตละเที่ยวเรือและการสงออกแตละครั้ง   

• ลดระยะเวลาในการคืนอากร โดยใหสิทธิผูที่วางค้ําประกันลอยและผูประกอบการที่ไดรับ
สิทธิเปนผูนําเขาระดับบัตรทอง จะไดสิทธิในการคืนอากรทันทีที่ยื่นคํารอง  และสําหรับผูประกอบการ
ที่ไมไดรับสิทธิระดับบัตรทองแตใชตัวแทนออกของที่ไดรับอนุญาต  จะไดรับอนุมัติคืนอากรภายใน 7 
วันทําการ 18  

• ลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับวัตถุดิบที่นําเขาตามมาตรา 19 ทวิ19 โดยลดลงกึ่งหนึ่งของ
อัตราอากรโดยทั่วไป ซึ่งผูนําเขาตองเปนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง คือ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนบริษัทมหาชน จํากัด และเปนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย หรือ เปนสมาชิกสภาหอการคาแหงประเทศไทย และตองไดรับการรับรองวามีฐานะทาง
การเงินมั่นคงจากสภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการคาฯ และผูสอบบัญชีใหการรับรองวามีกําไรยอนหลัง
ไมตํ่ากวา 2 ป 

                                            
15 ประกาศกรมศุลกากรที่ 85/2545  
16 ประกาศกรมศุลกากรที่ 25/2545 กําหนดรายชื่อตัวแทนออกของ หรือ ชิปปง ที่มีประสบการณเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบพิธีการแทนกรมศุลกากรเพื่อแบงเบาภาระและลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรใหรวดเร็วข้ึน ตัวแทนนี้ตองวางหลักประกัน
แกกรมศุลกากรวงเงินรอยละ 25 ของประมาณการที่ขอรับชดเชยคาภาษีอากร หรือ ยอดคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จํานวน 
อยางนอย 2 ลานบาทแตไมเกิน 10 ลานบาท 
17 ประกาศกรมศุลกากรที่ 8/2542  
18 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 25/2545 
19 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.1/2542  
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• ลดอัตราอากรสําหรับวัตถุดิบที่นําเขาตามมาตรา 19 ทวิเหลือ รอยละ 5 ของอัตราที่เรียก
เก็บเปนการทั่วไป ผูขอใชสิทธินี้ตองเปนผูประกอบการที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูนําของเขาระดับ 
บัตรทองเทานั้น 

จะเห็นไดวา มาตรการแกไขความลาชาการอนุมัติสูตรการผลิตและการคืนอากรดังกลาว
ขางตนเปนมาตรการใหสถาบันการเงิน และบริษัทตัวแทนออกของที่ไดรับอนุญาตค้ําประกัน ซึ่งเปน
การใหเอกชนประเมินความเสี่ยงแทนกรมศุลกากร  เพราะการเขารับสิทธิประโยชนตามมาตรการ
เหลานี้ตองผานกระบวนการคัดเลือกของกรมศุลกากรตาม ประกาศกรมศุลกากรที่ 8/2542 ให
ผูประกอบการสงออกที่มีบัตรทอง (Gold Card) เทานั้น ที่จะไดรับสิทธิพิเศษในการนําเขาและสงออก 
ซึ่งจะไดรับงดเวนการตรวจของจากเจาหนาที่ศุลกากร ใหตัดบัญชีสินคาสําหรับเรือภายหลังการปลอย
ของ ในการสงออกไมตองตรวจสอบพิธีการ และไดรับสิทธิพิเศษในการคืนอากรหรือชดเชยคาภาษี
อากรทันทีที่ยื่นคํารองขอ ซึ่งกรมศุลกากรไดกําหนดเงื่อนไขการคัดเลือกที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

ประการแรก เปนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวไมตํ่ากวา 5 ลานบาท นําเขาหรือ
สงออกมาแลวไมตํ่ากวา 3 ป เปนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือสมาชิกสภาหอการคา
แหงประเทศไทย หรือสมาชิกสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย และตองไดรับการรับรองจาก
องคกรดังกลาววามีฐานะการเงินมั่นคง และมีความพรอมในการผานพิธีการศุลกากรดวยระบบ EDI 
ดวยตัวเอง หรือใชบริการตัวแทนออกของรับอนุญาต 

ประการที่สอง ตองทําสัญญาประกันและทัณฑบนและวางหนังสือค้ําประกันของธนาคารวงเงิน
ไมตํ่ากวา 5 ลานบาท 

ในทางปฏิบัติ การกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะไดรับบัตรทอง และไดรับสิทธิพิเศษดังกลาวมี
ผลใหผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก เชน อุตสาหกรรมทอผา อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม มีเงินทุน
หมุนเวียนไมพอ และไมสามารถวางหนังสือค้ําประกันธนาคารหรือหลักทรัพยอื่นมาวางที่กรมศุลกากร
ได ตลอดจนขาดความพรอมในระบบ EDI ดวย จึงไมสามารถขอรับบัตรทองและรับสิทธิพิเศษเพื่อ
ความคลองตัวเชนเดียวกับธุรกิจขนาดใหญได 

ดังนั้นจะเห็นไดวา มาตรการชวยเหลือดังกลาวนี้ จํากัดเฉพาะผูประกอบการบางสวนเทานั้นที่
ไดรับบัตรทอง ซึ่งปจจุบันมีเพียง 274 ราย หรือมิฉะนั้นตองเปนผูที่ใชบริการตัวแทนออกของ 
รับอนุญาต ซึ่งตัวแทนเหลานี้ตองระมัดระวังการใหบริการลูกคาอีกตอหนึ่งเพราะตองรับความเสี่ยงแทน
ลูกคากรณีกรมศุลกากรตรวจพบความผิด ปจจุบันมีตัวแทนออกของรับอนุญาต จํานวน 236 ราย  

โดยสรุป ผูประกอบการ SMEs สามารถใชสิทธิประโยชนไดตามมาตรา 19 ทวิ แตพบ
อุปสรรคในการใชสิทธิที่สําคัญ คือ ตองชําระคาภาษีอากรไวลวงหนาและขอคืนภายหลังเมื่อมี 
การสงออก กอใหเกิดภาระตนทุนคาใชจายและอาจเกิดการสูญเสียสภาพคลอง นอกจากนี้ 
การปรับเปลี่ยนการผลิตยังไมคลองตัวเพราะความลาชาในการพิจารณาสูตรการผลิตของกรมศุลกากร
ดังที่ไดกลาวมาแลว และที่ผานมากรมศุลกากรมีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการ แตเปนมาตรการที่
ชวยลดขั้นตอนในการคืนภาษีอากรและลดภาระคาใชจายคาภาษีอากร ซึ่งมาตรการดังกลาวยังจํากัด
อยูเฉพาะผูประกอบการที่มีศักยภาพบางกลุม ซึ่งตองผานกระบวนการคัดเลือกของกรมศุลกากร  
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3.4.1.3 มาตรการขอชดเชยอากร 

วัตถุประสงคของมาตรการชดเชยคาภาษีอากรตองการชวยเหลือผูประกอบการรายเล็กที่
ไมไดใชสิทธิคืนอากร ยกเวนอากร หรือลดหยอนอากรตามกฎหมายอื่น เพื่อลดตนทุนการผลิตให
สามารถแขงขันดานราคาในตลาดตางประเทศได โดยรัฐจายเงินชดเชยคาภาษีอากรที่แฝงอยูในตนทุน
สินคาที่สงออกตามอัตราที่กําหนด มาตรการนี้บัญญัติไวในพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคา
สงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 ตามกฎหมายดังกลาวกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณา
ชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร20  

การขอรับสิทธิชดเชยคาภาษีอากร ตองเปนผูผลิตที่นําเขาวัตถุดิบโดยตรงหรือนําเขาผาน
ตัวแทน ทําการผลิตในราชอาณาจักรแลวสงออก หรือขายสินคาภายในประเทศใหแกสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกูจากตางประเทศ และองคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานที่มีสิทธินํา
สินคาเขามาโดยไดรับยกเวนอากร เงินชดเชยจะไดรับในรูปบัตรภาษี ซึ่งสามารถนําไปจายเปนเงินคา
ภาษี สําหรับกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร โดยผูสงออกตองยื่นขอชดเชยคาภาษีอากร 
ภายในหนึ่งปนับจากวันสงออก   

อัตราเงินชดเชยที่ผูสงออกไดรับจะคิดอัตรารอยละจากราคาสงออก F.O.B. (ดูตารางที่ 3.14) 
ปจจุบันการจายเงินชดเชยมีอัตราอยูระหวางรอยละ 0.02-3.86 ของราคาสงออก F.O.B. ในแตละพิกัด
ศุลกากรจะมีอัตราแตกตางกัน เนื่องจากวิธีการคํานวณมาจากภาระคาอากรขาเขา และคาเฉลี่ยจาก
การใชปจจัยการผลิตในภาคการผลิตตางๆ ดังไดกลาวแลว ซึ่งอัตราเงินชดเชยมีแนวโนมจะลดลงตาม
การปรับโครงสรางอัตราอากรศุลกากรของกระทรวงการคลังที่มีการลดอัตราลงเรื่อยๆ   

ขอถกเถียงของการใชสิทธิประโยชนนี้ คือ คาการชดเชยที่ไดเปนคาเฉล่ียตามการใชปจจัย
การผลิตในภาคการผลิตตางๆ ทําใหไมสามารถคํานวณภาระที่แทจริงได ดังนั้นคาที่ไดรับใน 
การชดเชยจึงเปนคาเฉล่ียตามพิกัดศุลกากร ซึ่งลักษณะนี้ทําใหสินคาชนิดเดียวกันแตมีราคาต่ํากวาจะ
ไดรับเงินชดเชยต่ํากวาความเปนจริง แตอยางไรก็ตาม นอกเหนือจากธุรกิจรายเล็กแลวมาตรการ
ชดเชยยังเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการขนาดใหญทั่วไปที่มีการนําเขาวัตถุดิบและมีสงออกเปน
หลัก แตมีการนําเขาผานบริษัทตัวแทนนําเขา (Trader) ซึ่งไมสะดวกในการใชสิทธิการขอชดเชยดวย
มาตรการอื่น  

ผูประกอบการที่เขาใชสิทธิประโยชนการขอชดเชยอากรถึงป 2550 มียอดใชสิทธิจํานวน 
9,743 ราย แตผูประกอบการที่ใชสิทธิสงออกและยังมีความเคลื่อนไหวคอนขางทรงตัว ในป 2541-
2550 อยูระหวาง 3,351-3,546 ราย หากพิจารณาขนาดของผูประกอบการที่ขอรับสิทธิประโยชนโดย
จําแนกตามเงินทุนจดทะเบียน พบวาผูใชสิทธิกระจายอยูทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเงินทุนจดทะเบียน  

                                            
20 คณะกรรมการพิจารณาชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปน
ประธาน อธิบดีกรมศุลกากร ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวง
พาณิชย ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหาคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งเปนกรรมการ คณะ
กรรมการฯ มีอํานาจกําหนดอัตราเงินชดเชย ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินชดเชย กําหนดชนิดสินคาที่จะไมไดรับเงินชดเชย 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและกําหนดเวลาการจายเงินชดเชย 
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จํานวนผูขอใชสิทธ์ิ (ราย)
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เงนิทุนจดทะเบียน (ลานบาท)

1-2 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของมาตรการดังกลาวนี้ที่ตองการชวยผูประกอบการรายเล็ก 
(ดูภาพที่ 3.11 และภาพที่ 3.12) 

ภาพที่ 3.11 จาํนวนผูประกอบการที่ใชสิทธิขอชดเชยอากร ระหวางป 2541-50 
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จาํนวนผูไดรับอนุมัติให ใชสทิธิ(ราย)

 
หมายเหต ุ: จํานวนผูไดรับอนุมัติใหใชสิทธิเปนจํานวนสะสม 
ที่มา : สํานักสิทธิประโยชนทางภาษอีากร กรมศุลกากร 

ภาพที่ 3.12 จาํนวนผูประกอบการไดรับสิทธิขอชดเชยอากร จําแนกตามเงินทุนจดทะเบียน       
ระหวางป 2541-50 (จํานวนสะสม) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : การแยกขนาดโดยใชเงนิทุนจดทะเบียนมูลคาตลาดอาจไมสะทอนความเปนจริง ในการคํานวณจึงปรับดวยอัตราเงนิ 

เฟอเฉลี่ย (CPI) และคูณดวยอัตราการเติบโตเฉลี่ยของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)   
ที่มา : กรมศุลกากร 
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โดยสรุป จะเห็นไดวากลุมผูประกอบการ SMEs สามารถเขาถึงสิทธิประโยชนโดยดูจาก
จํานวน SMEs ที่ไดรับอนุมัติใชสิทธิประโยชนการชดเชยอากรมีสัดสวนสูง แสดงวาชองทางใน 
การเขาถึงสิทธิประโยชนนี้ไมเปนอุปสรรคตอผูประกอบการขนาดเล็ก เพียงแตอัตราเงินชดเชยที่ไดรับ
คอนขางต่ํา   

3.4.1.4 กระบวนการพิธีศุลกากร 

พิธีการทางศุลกากรที่พิจารณาจะหมายถึง การนําเขาและสงออกสินคาผานกระบวนการทาง
ศุลกากรในชองทางของการขนสงโดยเฉพาะการขนสงทางเรือและทางอากาศ ขั้นตอนการปฏิบัติตาม
ระเบียบเหลานี้เริ่มตนจากการเตรียมเอกสาร ประกอบดวยเอกสารหลักๆ คือ ใบแสดงรายละเอียด
บัญชีราคาสินคา (Invoice) ใบตราสงสินคา ( ฺBill of Lading : B/L) ใบแสดงรายการสินคาที่นําเขา 
(Packing List) จากนั้นเปนขั้นตอนการยื่นเอกสาร ประเมินภาษี และแสดงหลักฐานเอกสารทั้งหมดแก
เจาหนาที่ทาเรือเพื่อตรวจสอบสินคากอนนําสินคาออกจากทาเรือ (ดูภาพที่ 3.13 และภาพที่ 3.14)  

ภาพที่ 3.13 ขัน้ตอนการนําเขาสินคาผานกระบวนการศุลกากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ที่มา : กรมศุลกากร 

จากการศึกษาที่ผานมาของสมเกียรติ และ คณะ (2003) พบวาขั้นตอนการเตรียมและยื่น
เอกสารตางๆ ตามพิธีทางศุลกากร และขั้นตอนการตรวจปลอยสินคาออกจากทาเรือทําใหเกิดภาระ
คาใชจายแกผูประกอบการคอนขางสูง คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 40-65 ของภาระคาใชจายทั้งหมด (ไม
รวมคาภาษีอากรตามมูลคาของสินคาที่นําเขา) โดยคาใชจายดังกลาวสวนมากเปนคาจางชิปปง 
(Shipping) โดยระยะเวลาในการดําเนินการทุกขั้นตอนเฉลี่ยประมาณ 4 วัน  

รับใบตราสั่งสินคา (ฺB/L) 

เตรียมเอกสาร 

ยื่นเอกสาร 

ยื่นประเมินภาษีอากร และภาษีศุลกากร 

ชําระอากร 

ยื่นบัญชีรายการสินคาและเอกสารทั้งหมดแกเจาหนาที ่

ติดตอสวนตรวจปลอยสินคา 

รับสินคา 
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งานวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับรายงานการศึกษาของ Doing Business (2007) 
เกี่ยวกับภาระตนทุนในกระบวนการพิธีศุลกากรนําเขาและสงออกของไทยพบวา ขั้นตอนการเตรียม
เอกสารและยื่นเอกสารมีภาระตนทุนเกิดขึ้นสูงที่สุด ในกรณีของการนําเขาสินคา คิดเปนรอยละ 43.9 
ของตนทุนในการดําเนินการพิธีการทางศุลกากร และในกรณีของการสงออกเทากับ รอยละ 38.2 
คาใชจายสําหรับขั้นตอนดังกลาวสูงกวาประเทศเพื่อนบานที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกับไทยและ
ประเทศที่พัฒนาแลว แตอยางไรก็ตาม ภาระตนทุนในสวนอื่นๆ ของไทยในการผานพิธีการจนถึงนํา
ของออกจากทาเรือคอนขางไดเปรียบเพื่อนบาน (ดูตารางที่ 3.15)  

ปจจุบัน กรมศุลกากรไดปรับปรุงระบบพิธีการสงออก (e-Export) และนําเขา (e-Import) เปน
ระบบอิเล็กทรอนิกสในการปฏิบัติขั้นตอนการผานพิธีการแบบไรเอกสาร (Paperless) ซึ่งระบบ
ดังกลาวนี้ชวยลดการติดตอกันโดยตรงระหวางเจาหนาที่ศุลกากรกับผูนําเขาและสงออก และบุคคลที่
เกี่ยวของ ลดจํานวนเอกสารและขั้นตอนการผานพิธีการ และไมตองจางชิปปงมายื่นใบขน (ดูภาพที่ 
3.14)  

อยางไรก็ตาม ระบบดังกลาวใชไดเฉพาะการสงออกยังไมสามารถครอบคลุมไปถึงการนําเขา 
ในดานการปรับตัวของผูประกอบการสําหรับการใชระบบใหมตองมีการลงทุนพัฒนาบุคลากรรวมทั้ง
พัฒนาเทคโนโลยีในการสงผานขอมูลไปยังระบบของกรมศุลกากร ถึงแมคาใชจายลงทุนเหลานี้จะไมสงู
มากนัก (คาติดต้ังซอฟแวร 10,000 -20,000 บาท และคาใชจายในการสงขอมูลเขาระบบกรมศุลกากร
อัตราสูงสุดไมเกิน 500 บาทตอครั้ง) แตก็เปนภาระสําหรับธุรกิจขนาดเล็กได  
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ขั้นตอนการสงออก ระยะเวลา (วัน) ตนทุน (US$) % ระยะเวลา (วัน) ตนทุน (US$) % ระยะเวลา (วัน) ตนทุน (US$) % ระยะเวลา (วัน) ตนทุน (US$) % ระยะเวลา (วัน) ตนทุน (US$) % ระยะเวลา (วัน) ตนทุน (US$) % ระยะเวลา (วัน) ตนทุน (US$) %
เตรียมเอกสาร 9 270 43.9 10 120 27.8 7 243 32.5 12 50 7.5 5 65 8.7 3 130 14.8 4 200 20.2
การดําเนินตามขั้นตอนและพิธีการ 1 50 8.1 2 40 9.3 2 97 13.0 5 100 14.9 1 30 4.0 1 85 9.7 2 58 5.9
พิธีการทาเรือ 4 75 12.2 3 107 24.8 2 181 24.2 3 369 55.2 3 200 26.8 1 255 29.0 2 238 24.1
การขนสงจากทาเรือถึงโรงงาน 3 220 35.8 3 165 38.2 2 226 30.3 4 150 22.4 2 450 60.4 1 410 46.6 2 493 49.8
รวม 17 615 100.0 18 432 100.0 13 747 100.0 24 669 100.0 11 745 100.0 6 880 100.0 10 989 100.0
ขั้นตอนการนําเขา
เตรียมเอกสาร 8 300 38.2 9 72 18.7 7 243 32.5 12 50 5.7 5 65 8.7 3 300 29.9 5 200 19.1
การดําเนินตามขั้นตอนและพิธีการ 2 66 8.4 1 41 10.6 1 97 13.0 5 100 11.4 1 30 4.0 1 85 8.5 2 116 11.1
พิธีการทาเรือ 2 200 25.4 2 107 27.8 2 181 24.2 4 431 48.9 2 200 26.8 1 210 20.9 2 238 22.7
การขนสงจากทาเรือถึงโรงงาน 2 220 28.0 2 165 42.9 2 226 30.3 2 300 34.1 2 450 60.4 1 410 40.8 2 493 47.1
รวม 14 786 100.0 14 385 100.0 12 747 100.0 23 881 100.0 10 745 100.0 6 1005 100.0 11 1047 100.0
จํานวนเอกสารการสงออก (รายการ) 7 7 7 6 4 4 4
จํานวนเอกสารการนําเขา (รายการ) 9 7 7 8 6 5 5
ที่มา  : www.doing business.org

เนเธอรแลนด ญี่ปุนไทย มาเลเซีย เกาหลีไตหวนั เวยีดนาม

ตารางที่ 3.15 เปรียบเทียบตนทุนทีเ่กิดจากกระบวนการพิธีการศุลกากร ป 2550 
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    green line              red line         

ผานสถานีรับบรรทุก

ขอมลูถูกตองไดรับเลขท่ีใบขน

ขอมูลถกูตองไดรบั
เลขทีใ่บกํากบัฯ

ผูสงออกสงขอมลู
- ใบขน, Invoice

เคร่ืองคอมพิวเตอร
ของกรมศุลกากร

ผูรบัผดิชอบการบรรจุ
จัดทําใบกํากบั
การขนยาย

พบเจาหนาที่เพื่อตรวจของ

รบับรรทกุโดย
อตัโนมัติ

ขอมลูถูกตองไดรับเลขท่ีใบขน

ผูสงออกสงขอมลู
- ใบขน

เคร่ืองคอมพิวเตอร
ของกรมศุลกากร

- ผูสงออกพิมพใบขน
- ใหผูจัดการหรอืผูรบัมอบ
ลงนามใบรบัขน

ผูรบัผดิชอบการบรรจุ
จัดทําใบกํากบั
คอนเทนเนอร

ผานสถานีรับบรรทุก

สงผานระบบ e-Container 
หรอื สงเอกสาร

พบเจาหนาที่เพื่อตรวจของ

รบับรรทกุดวยระบบ 
e-Container หรอื 
ระบบ Manual

รบัใบขนมุมน้ําเงิน

ผูสงออกนําใบขน invoice และ
ใบกํากบัคอนเทนเนอร
มายื่นกบัเจาหนาที่

green line red line

ระบบ EDI ระบบ E-Export

ทีม่า : กรมศุลกากร

 

ภาพที่ 3.14 เปรียบเทียบการผานพิธีการสงออกดวยระบบ EDI และ e-Export  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพิจารณาตนทุนคาใชจายผานพิธีการศุลกากรของผูประกอบการขนาดเล็ก พบวา ภาระ
ตนทุนของผูประกอบการยังไมเปลี่ยนแปลงจากผลการศึกษาที่ผานมามากนัก นั่นคือ การนําเขาของ
ผูประกอบการเปนคาจางชิปปงสําหรับเดินพิธีการศุลกากรถึง รอยละ 48.79 ของตนทุน รองลงมาเปน
คาขนสง ขณะที่การสงออกภายหลังจากที่กรมศุลกากรมีการปรับระบบการผานพิธีการดวยระบบไร
เอกสารแลว ภาระตนทุนคาจางชิปปงยังมีสัดสวนสูงถึง รอยละ 21.73 ของตนทุนการสงออก ภาระ
ตนทุนดังกลาวนี้ถาผูประกอบการสามารถดําเนินการพิธีการศุลกากรดวยตนเองทุกขั้นตอนจะชวย
ประหยัดคาใชจายไดมาก เพราะคาใชจายอื่นๆในการผานพิธีการ เชน คาธรรมเนียมที่ผูประกอบการ
ตองจายใหแกรัฐมีสัดสวนคอนขางต่ํา (ดูตารางที่ 3.16 และตารางที่ 3.17)  
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รายการ จํานวนเงิน (บาท) รอยละ
คาจางชิปปงดําเนินพิธีการศุลกากรทุกขั้นตอน 3,000.00 48.79
คาธรรมเนียมศุลกากรใชสทิธิมาตรา 19 ทวิ 300.00 4.88
คาขนสง  2,000.00 32.52
คาภาษีอากร 410.00 6.67
คาธรรมเนียมศุลกากร 200.00 3.25
คาระวางพักสนิคาบริเวณทาเรือ 239.35 3.89

รวมคาใชจาย 6,149.35 100.00

รายการ จํานวนเงิน (บาท) รอยละ
คาจางชิปปงดําเนินพิธีศุลกากรทุกขั้นตอน 2,300.00 21.73
คาใบรับรองแหลงกําเนิด (Certificate of origin ; C/O) 200.00 1.89
คาระวางสินคา 8,084.01 76.38

รวมคาใชจาย 10,584.01 100.00

ตารางที่ 3.16 คาใชจายการนําเขาสินคาผานทาเรือกรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ : อัตราคาภาระของทาเรือกรุงเทพฯ ไดแก คาภาระการใชทาของตูสินคา คาภาระฝากตูสินคา และคาภาระยกขนตู

สินคา (คิดราคาตามขนาดของตูสินคา 1000-2000 บาทตอตู) คาธรรมเนียมยานพาหนะผานทา (อัตรา 100-200 
บาทตอขนาดตูสินคา) 

ที่มา : จากการสัมภาษณผูประกอบการ กุมภาพันธ 2551 

ตารางที่ 3.17 คาใชจายการสงออกสินคาผานทาเรือกรงุเทพฯ 

 

 

 

 
หมายเหตุ : อัตราคาภาระของทาเรือกรุงเทพฯ ไดแก คาภาระการใชทาของตูสินคา คาภาระฝากตูสินคา และคาภาระยกขนตู

สินคา (คิดราคาตามขนาดของตูสินคา 1000-2000 บาทตอตู) คาธรรมเนียมยานพาหนะผานทา (อัตรา 100-200 
บาทตอขนาดตูสินคา) 

ที่มา : จากการสัมภาษณผูประกอบการ กุมภาพันธ 2551 

ในการปรับตัวของผูประกอบการในการดําเนินการพิธีการศุลกากรมีหลายรูปแบบ ถาเปน
ผูประกอบการขนาดเล็กมีมูลคาการนําเขาสงออกไมมากนักและความถี่ในการสงออกไมสม่ําเสมอ  
มักจางบริษัทชิปปงใหดําเนินการแทนทั้งหมดเพื่อความสะดวกและไมคุมคาในการลงทุนทั้งดาน
เทคโนโลยีและบุคลากร แตสําหรับผูประกอบการขนาดกลางบางรายอาจมีการลงทุนเทคโนโลยีและ
บุคลากรที่รับผิดชอบดานพิธีการศุลกากรโดยเฉพาะ หรือผูประกอบการบางรายดําเนินการพิธีการ
ศุลกากรเองแตวาจางบริษัทชิปปงดําเนินการแทนเฉพาะขั้นตอนการตรวจปลอยของจากทาเรือมาสู
โรงงานเทานั้น  

จะเห็นไดวา แมกรมศุลกากรจะพัฒนาระบบการผานพิธีการศุลกากรใหมมาชวยอํานวยความ
สะดวกในการนําเขาและสงออกใหรวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดจํานวนเอกสารลงก็ตาม แตในเบ้ืองตน 
พบวา ระบบที่นํามาใชนี้มีสวนเพิ่มภาระใหแกผูประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กสวนหนึ่งยังไม
พรอมในการใชงาน เนื่องจากปญหาหลายประการโดยเฉพาะปญหาบุคลากรและเงินทุน ที่จะนํามา
ดําเนินการพัฒนาระบบ 
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3.4.1.5 สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการวิเคราะหมาตรการตางๆ ของภาครัฐในการสงเสริมธุรกิจที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชน
ทางดานภาษีในการนําเขาหรือสงออกสินคาพบวา SMEs สามารถเขาถึงสิทธิประโยชนมาตรการทาง
ศุลกากรไดทั้งสิทธิคลังสินคาทัณฑบน เขตปลอดอากร มาตรา 19 ทวิ และการขอชดเชยอากร แต
จํานวนผูประกอบการที่ใชสิทธิคลังสินคาทันฑบนและเขตปลอดอากรยังมีจํานวนไมมากนัก เนื่องจาก
ตองมีการลงทุนในเบื้องตนสูงเพื่อใหเปนไปตามเกณฑของกรมศุลกากร และเขตปลอดอากรเหมาะ
สําหรับผูที่ตองการสรางโรงงานใหมหรือมีเงินทุนในการยายไปตั้งโรงงานในเขตปลอดอากร แมสิทธิ
ประโยชนจะเอื้อใหผูประกอบการในเขตปลอดอากรสามารถลดภาระคาภาษีอากรเมื่อมีการผลิตเพื่อ
สงออกและสามารถชะลอการชําระภาษีอากรไดกรณีตองการพักสินคากอนจะนําเขามาใน
ราชอาณาจักรก็ตาม  

สําหรับมาตรการ 19 ทวิ แมจะมีจํานวนผูประกอบการใชจํานวนมากก็ตาม แตภาระตนทุนที่
เกิดขึ้นจากคาภาษีอากรที่ตองจายลวงหนาแมจะขอคืนไดเมื่อมีการสงออกก็อาจทําใหสภาพคลองของ
ผูประกอบการไมคลองตัวไดถาการสงออกไมเปนไปตามเปาหมายหรือการไดรับคืนอากรลาชา และ
ปญหาที่สําคัญในขั้นตอนการใชสิทธิอีกประการหนึ่ง คือ การขออนุมัติสูตรการผลิตลาชา  

สําหรับกระบวนการพิธีศุลกากรพบวาขั้นตอนการผานพิธีการศุลกากรสรางภาระตนทุนแก
ผูประกอบการ SMEs มากที่สุด ถึงแมขั้นตอนพิธีศุลกากรและเอกสารจะลดลงมากแลวก็ตาม หลังจาก
กรมศุลกากรไดปรับปรุงระบบมาใชการผานพิธีการโดยไรเอกสาร (Paperless) แตสําหรับธุรกิจขนาด
เล็กยังตองใชระยะเวลาในการเรียนรูระบบใหม ดังนั้นผูประกอบการยังเลือกที่จะใชบริษัทชิปปงให
ดําเนินการพิธีการศุลกากรแทนเพราะไมตองลงทุนระบบเชื่อมขอมูลกับกรมศุลกากร หรือลงทุนดาน
บุคลากร แมจะทําใหเกิดภาระคาใชจายสูงกวาการดําเนินการพิธีการศุลกากรดวยตนเองก็ตาม  

ขอเสนอแนะ 

• ควรลดเงื่อนไขการเขาใชสิทธิตามมาตรการชวยเหลือผูประกอบการในการลดภาระคา
ภาษีอากรและการคืนอากรลาชาตามมาตรา 19 ทวิ ของกรมศุลกากรที่มีอยูแลว  
เพื่อเพิ่มโอกาสใหขยายไปยังผูประกอบการที่มีศักยภาพแตอยูนอกเกณฑสามารถ
เขาถึงมาตรการไดมากขึ้น  

• การรับรองสูตรการผลิต ตามมาตรา 19 ทวิ อาจใหผูประกอบการสามารถรับรองสูตร
การผลิตของตัวเองไดกอนแลวใหกรมศุลกากรตรวจสอบภายหลังในระยะเวลาที่กําหนด 
โดยเริ่มจากกลุมอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตบอย การผลิตไมซับซอน 
และงายตอการตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ 

• สงเสริมใหเอกชน/หนวยงานภายนอก เขามามีสวนรวมในการอนุมัติสูตรการผลิต  
ตามมาตรา 19 ทวิ ใน 2 ทางเลือก คือ  

ทางเลือกที่หนึ่ง : ใหเอกชนหรือหนวยงานที่มีความชํานาญรวมตรวจสอบสูตรการผลิต
ในเบื้องตน แลวเสนอตอคณะกรรมการที่มีกรมศุลกากร สภาอุตสาหกรรม สมาคม
อุตสาหกรรมนั้นๆรวมเปนกรรมการตรวจสอบ เมื่อผานการเห็นชอบจากกรรมการ
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เหลานี้แลวสงใหกรมศุลกากรเปนผูอนุมัติ เพื่อเปนการลดภาระงานในการพิสูจน และ
ลดระยะเวลาการอนุมัติ 

ทางเลือกที่สอง : ใหเอกชนหรือหนวยงานที่มีความชํานาญไดรับการรับรองใหมีอํานาจ
หนาที่ในการอนุมัติสูตรตามกฎหมาย โดยกรมศุลกากรทําหนาที่เปนผูควบคุมและ
ตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อลดภาระงานของกรมศุลกากร แตทางเลือกนี้กรมศุลกากรควร
กําหนดรายละเอียดที่สําคัญ เชน บทลงโทษในการเปดเผยขอมูล/สูตรการผลิตของ
ผูประกอบการ กลไกการกํากับดูแลเอกชนที่เขารวมปฏิบัติงาน และคาธรรมเนียม 
(ปจจุบันกรมศุลกากรไมคิดคาธรรมเนียมการยื่นขอสูตรการผลิต) 

• เพิ่มการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารดานสิทธิประโยชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม
โอกาส/ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารแก SMEs ในการเขาใชสิทธิประโยชน และ
ควรเนนใหมีการประชาสัมพันธผานหนวยงานที่สามารถเขาถึงผูประกอบการ เชน 
บริษัทชิปปง บริษัทตรวจสอบบัญชี เปนตน 

• ควรจัดใหมีศูนยบริการสิทธิประโยชนทางศุลกากร เพื่อแนะนํา ชี้แจง รับเรื่องราวรอง
ทุกขกรณีไมไดรับความสะดวกหรือไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับการผานพิธีการ
ศุลกากร แกไขปญหาเรงดวน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการและ
เจาหนาที่ศุลกากร 

• ควรมีมาตรการเพื่อชวยเหลือผูประกอบการขนาดเล็กที่ยังไมพรอมในการใชระบบ
อิเล็กทรอนิกสผานพิธีการ โดย 

- ไมคิดคาใชจาย/ลดคาใชจายในการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในระยะเวลาที่
กําหนด และลดอัตราคาบริการสงขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกสใหกับ 
SMEs  

- เปดโอกาสใหผูประกอบการมีระยะเวลาในการปรับตัวจากระบบ EDI ไปสู
ระบบอิเล็กทรอนิกส โดยอาจใหทดลองใชควบคูกันไปในระยะเปลี่ยนผาน 

- เพิ่ มการ เผยแพรประชาสัมพันธข าวสารระบบอิ เล็ กทรอนิกส ให
ผูประกอบการยอมรับระบบใหม โดยชี้ใหเห็นประโยชนที่ผูประกอบการจะ
สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ และลดตนทุน 
การดําเนินงานลงได 

3.4.2 ประสิทธิภาพในการบังคับคดีใหเปนไปตามสัญญา (Contracts Enforcement) 

เนื่องจากปจจุบันธุรกิจขนาดกลางและยอม (SMEs) มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจไทยอยาง
มาก ดังนั้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันจึงมีความสําคัญและกลายเปนเปาหมายหลักของ
นโยบายรัฐบาลทุกสมัย ไมวาในเรื่องการปรับปรุงการเขาถึงสิทธิประโยชน การลดหยอนภาระทาง
ภาษี การสงเสริมความรูความเขาใจแกผูประกอบการเพื่อใหสามารถพัฒนาตอยอดธุรกิจไดดียิ่งขึ้น  
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อยางไรก็ตาม ประเด็นหนึ่งที่ยังไมมีการศึกษาอยางจริงจัง แตมีความสําคัญตอการประกอบ
ธุรกิจก็คือปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและประสิทธิภาพในการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาของศาลในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งผิดสัญญา เพราะจากการศึกษาของ The World 
Bank (2005) พบวาความไมมีประสิทธิภาพในการดําเนินคดีในศาลและบังคับคดีทําใหเกิดภาระ
คาใชจายที่สูงเกินควรแกทั้งโจทกและจําเลย 

ในสวนของโจทก หากกระบวนการพิจารณาและบังคับคดีใชเวลายืดเยื้อมากเพียงใด โจทกยิ่ง
สูญเสียโอกาสจากดอกผลที่ควรไดรับชําระหนี้คืนโดยลูกหนี้มากขึ้น และสวนที่ไมไดชําระคืนก็
กลายเปนหนี้คงคางในทางธุรกิจ แมจะถือเปนทรัพยสินอยางหนึ่งในทางบัญชี แตเจาหนี้ก็สูญเสีย
สภาพคลองในการทําธุรกิจ และหากมีความจําเปนตองมีการลงทุนเพิ่มเติมก็อาจตองกูยืมเพื่อใชจาย
และกอใหเกิดภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น 

ในสวนของจําเลย ความยืดเยื้อและความลาชา ความไมแนนอนของผลการตัดสินคดี ทําให
ผูประกอบการอาจตองกันรายไดสวนหนึ่งเพื่อตอสูคดีและชําระหนี้คืนตามคําพิพากษาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต สถานการณดังกลาวอาจกระทบตอสภาพคลองของเงินลงทุนที่จะใชในการขยายธุรกิจใน
อนาคต ฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งเงินปนผลผูถือหุน ดังนั้นยิ่งกระบวนการมีความลาชามาก
เพียงไร ฝายที่ตกเปนจําเลยในคดียิ่งตองกันคาใชจายเพื่อใชตอสูคดีมากยิ่งขึ้น และอาจตองหันไปกูยืม
จากแหลงสินเชื่อภายนอกในการดําเนินธุรกิจหรือขยายกิจการแทน สถานการณดังกลาวสงผลใหธุรกิจ
ตองแบกรับภาระทางการเงินมากกวาที่ควรจะเปน และกระทบตอความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการในที่สุด 

ความไมมีประสิทธิภาพในการบังคับคดีนอกจากสงผลใหเกิดภาระความเสี่ยงและภาระ
คาใชจายที่สูงเกินควรแกภาคธุรกิจ  ยังทําใหเกิดปญหาในทางเศรษฐศาสตรที่เรียกวา “การเลือกรับภัย
ที่ขัดประโยชน” (Adverse Selection) ที่เกิดจากผูประกอบการไมกลาเสี่ยงทําสัญญากับคูคารายใหมที่
ไมรูจักหรือคุนเคยมากอน เพราะไมมั่นใจวาหากอีกฝายผิดสัญญาแลวจะสามารถฟองรองบังคับคดี 
หรือคุมคาคาใชจายและตนทุนที่เกิดขึ้นหรือไม สถานการณดังกลาวทําใหผูประกอบการไมเสี่ยงทํา
สัญญาธุรกิจกับผูประกอบการใดๆ โดยเฉพาะกับผูประกอบการรายยอยที่ขาดหลักทรัพยค้ําประกัน
และผูประกอบการรายใหมที่ขาดประวัติในการกูยืมเงืนที่สามารถอางอิงได  ทําใหผูประกอบการ 
รายยอยที่เปนผูประกอบการใหมในตลาดประสบปญหาการขาดสภาพคลองทางดานการเงินใน 
การประกอบธุรกิจ และสูญเสียโอกาสในการขยายตัวทางการคาและการลงทุนของกิจการ 

คําถามที่นาสนใจก็คือ  

• ประเทศไทยยังมีปญหาอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมขั้นตอนใด และแตกตางกับ
มาตรฐานในตางประเทศหรือไม 

• อุปสรรคดังกลาวมีผลกระทบตอผูประกอบการขนาดกลางและยอมหรือไม อยางไร  

• เราควรปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในสวนใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาพรวมและ
ลดภาระแกผูประกอบการ SMEs  
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3.4.2.1 วิเคราะหแงตนทุนคาใชจายในการบังคับคดีตามสัญญา 

จากรายงานการศึกษา Doing Business 2008 โดยธนาคารโลกในประเด็นเรื่องการบังคับคดี
ตามสัญญา (contract enforcements) ซึ่งทําการสํารวจขอมูลในเรื่องตนทุนคาใชจายที่เกิดขึ้นใน
ระหวางเดือนเมษายน 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2550 จากผูประกอบการในธุรกิจที่ปรึกษาบัญชี และ
กฎหมายที่เปนบริษัทตางชาติและบริษัททองถิ่นในประเทศตางๆ รวม 178 ประเทศทั่วโลก พบวา 
ประเทศไทยมีตนทุนคาใชจายในการบังคับคดีตามสัญญาในภาพรวมต่ํากวาประเทศคูแขงของไทย 
เชน เวียดนาม มาเลเซีย ไตหวัน เพราะประเทศไทยมีตนทุนคาใชจายรวมเพียงรอยละ 14.3 ของทุน
ทรัพย (Claim) ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เชน ไตหวัน มาเลเซีย เวียดนาม มีตนทุนสวนนี้ประมาณ 
รอยละ 17 27 และ 31 ตามลําดับ ขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาตนทุนการบังคับคดีโดยรวมของไทยมี 
ความไดเปรียบเหนือกวาประเทศคูแขงอื่นๆ (ดูตารางที่ 3.18)  

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแงการกระจุกตัวของตนทุนคาใชจายแยกตามหมวดรายจาย
สําคัญสามกลุมหลักตามที่จําแนกในตารางที่ 3.18 พบวา ประเทศไทยมีตนทุนคาใชจายเพื่อดําเนินการ
ขายทอดตลาด ซึ่งประกอบดวยคาใชจายทั้งหมดตั้งแตการยึดทรัพยจนถึงขายทอดตลาดสูงกวา
ประเทศคูแขงอื่นๆอยางเห็นไดชัด เพราะในขณะที่ประเทศเพื่อนบานมีคาใชจายสวนนี้ไมเกินรอยละ 
23 ของตนทุนการบังคับคดีทั้งหมด ประเทศไทยกลับมีตนทุนในหมวดดังกลาวสูงถึงประมาณรอยละ 
34.9 ของคาใชจายรวม  

ตารางที่ 3.18 ตนทุนเฉล่ียคาทนาย คาธรรมเนียมศาล และการขายทอดตลาด 
ในประเทศแถบเอเชีย 

เกาหลีใต ไทย ไตหวัน มาเลเซีย เวียดนาม ประเภท 
% ของ
ทุน
ทรัพย 

% ของ 
คาใชจาย
รวม 

% ของ
ทุน
ทรัพย 

% ของ 
คาใชจาย
รวม 

% ของ
ทุน
ทรัพย 

% ของ 
คาใชจาย
รวม 

% ของ
ทุน
ทรัพย 

% ของ 
คาใชจาย
รวม 

% ของ
ทุน
ทรัพย 

% ของ 
คาใชจาย
รวม 

ตนทุนคาทนาย 9 87.38 9.2 64.34 15.5 89.08 20.2 73.45 26 83.87 
ตนทุนคาใชจาย
ทั้งหมดในการขึ้น
ศาล 

0.6 5.83 0.09 0.63 1.1 6.32 1.1 4.00 5 16.13 

ตนทุนคาใชจาย
ทั้งหมดเพื่อขาย
ทอดตลาด 

0.7 6.80 4.99 34.90 0.8 4.60 6.2 22.55 0 0.00 

รวม 10.3 100.00 14.3 100.00 17.4 100.00 27.5 100.00 31.0 100.00 
ที่มา: The World Bank (2007) Doing Business 2008. 

โดยทั่วไปคาใชจายในการบังคับคดีนั้น ประกอบดวยคาใชจายตางๆ อาทิเชน คาใชจายใน
การสืบทรัพยลูกหนี้ คาตั้งเรื่องยึดสํานวนละ 2,500 บาท คายึดสังหาริมทรัพย รื้อถอน ขับไลสํานวนละ 
1,500 บาท21 คายานพาหนะและคาปวยการในการสงหมาย ประกาศของเจาพนักงานบังคับคดีซึ่งให

                                            
21 ขอ 2 คําสั่งกรมบังคับคดีที่ 261/2548 เร่ือง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยดึทรัพย 
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อางอิงอัตราที่จัดเก็บโดยศาลยุติธรรมที่ต้ังอยูในเขตอํานาจของสํานักงานนั้น22  รวมทั้งคาธรรมเนียม
ขายทอดตลาดอัตรารอยละ 3 ของราคาขาย23 คาใชจายเหลานี้เจาหนี้ตามคําพิพากษาตองเปน
ผูรับผิดชอบเบื้องตนและทดรองจายไปกอนลวงหนา  

โดยทั่วไป ปญหาดานตนทุนที่เกิดขึ้นกับเจาหนี้รายยอยก็คือคาใชจายในการบังคับคดี
บางสวนอาจสรางภาระทางการเงินใหแกผูประกอบการรายยอยมากกวารายใหญเพราะคาใชจาย
บางสวน เชน คาใชจายตั้งสํานวนคดี คายึดทรัพยสิน ลวนแลวแตเปนคาใชจายคงที่ (Fixed Cost) ที่
ไมผันแปรตามขนาดทรัพยสิน และหากคิดเปนรอยละของมูลหนี้ คาใชจายดังกลาวนี้ก็จะมีสัดสวนสูง
กวาสําหรับ SMEs  

นอกจากนี้แลว โดยทั่วไปแลว เจาหนี้รายยอยก็อาจตองรับภาระตนทุนในเรื่องคาใชจายใน
การสืบทรัพยสูงกวารายใหญ เนื่องจากคาใชจายดังกลาวไมมีกฎหมายกําหนดอัตราจัดเก็บไวแตเปน
เรื่องที่ผูใหบริการกับผูรับบริการเจรจาตกลงกันเองได ดังนั้นโดยปกติสํานักงานกฎหมายเอกชนจึงมัก
เรียกเก็บคาบริการในอัตราเหมาจายจากเจาหนี้รายใหญที่วาจางใหติดตามคดีจํานวนมากซึ่งแตกตาง
กับการคิดคาบริการจากเจาหนี้รายยอยซึ่งมีคดีไมมากและเรียกเก็บตามใบเสร็จจริง เชน คาคัดสําเนา
เอกสาร คาเดินทาง คาที่พักถาไปตางจังหวัด รวมทั้งคาธรรมเนียมการใหบริการอื่นๆ ทําใหตนทุนตอ
คดีของรายยอยนั้นสูงกวารายใหญ คาใชจายจะยิ่งสูงถาการติดตามทรัพยทําไดยาก24 

ปญหาอีกประการหนึ่งก็คือ ธุรกิจขนาดเล็กมักมีตนทุนธุรกรรมในการดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบลูกหนี้สูงกวาธุรกิจรายใหญ เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญมักมีการจัดต้ังหนวยงานภายใน
โดยเฉพาะเพื่อทําหนาที่ติดตามและตรวจสอบประวัติลูกหนี้ ธุรกิจขนาดใหญจึงมีความไดเปรียบในเชิง
ขอมูลสารสนเทศและสามารถดําเนินการโดยมีตนทุนตอคดีที่ตํ่ากวาเนื่องจากการประหยัดตอขนาด 
(Economy of Scale) และยิ่งไดประโยชนมากหากมีการดําเนินการหลายๆ คดี  

ดังนั้นแมวาในทายที่สุดลูกหนี้ตองจายคืนตนทุนเหลานี้แกเจาหนี้ก็ตาม แตหากเจาหนี้ 
รายยอยมีปญหาสภาพคลองทางการเงิน เจาหนี้เหลานี้ก็ยอมไดรับความเดือดรอนมากกวาปกติ ดังนั้น
ประเด็นคําถามสําคัญก็คือเราจะสามารถลดภาระตนทุนสวนนี้และบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้นใหแก
ผูประกอบการโดยเฉพาะกลุม SMEs ไดอยางไร  

3.4.2.2 วิเคราะหในแงจํานวนขั้นตอนและประสิทธิภาพในการบังคบัดคี 

จากขอมูลของ The World Bank (2007) ขางตนที่ไดทําการสํารวจขอมูลจํานวนขั้นตอนใน
การพิจารณาคดีในชั้นศาลและการบังคับคดีของประเทศตางๆ ทั่วโลกในชวงป 2550 พบวาประเทศ

                                            
22 ขอ 2 คําสั่งกรมบังคับคดีที่ 268/2548 เร่ือง อัตราคายานพาหนะและคาปวยการในการสงคําคูความ หมาย ประกาศและ
เอกสารในสวนภูมิภาค 
23 มาตรา 9 พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2548  
24 จากการสัมภาษณอดีตเจาหนาที่สวนงานกฎหมายของสถาบันการเงินแหงหน่ึง พบวาในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงินใหญ
ที่มีคดีตองตรวจสอบจํานวนมาก สํานักงานกฎหมายอาจคิดบริการเหมาจายคดีละ 3,000 บาทไมวาเปนการสืบคดีในกรุงเทพ
หรือตางจังหวัด แตถาเปนลูกคารายยอย คาบริการมักคิดสูงกวาและอาจมีมูลคาเบ็ดเสร็จสูงถึงหลักหม่ืน 
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ไทยมีขั้นตอนในกระบวนการทางศาลคอนขางมากเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงอื่นๆ กลาวคือไทยมี
ขั้นตอนต้ังแตยื่นฟองคดีจนถึงศาลมีคําพิพากษารวมทั้งสิ้นประมาณ 26 ขั้นตอนในขณะที่มาเลเซีย 
เวียดนาม และเกาหลีใตมี 19 23 และ 24 ขั้นตอนตามลําดับ 25 อยางไรก็ดี หากพิจารณาจํานวน
ขั้นตอนในชั้นการยึดทรัพยเพื่อขายทอดตลาด กลับพบวาประเทศไทยมีจํานวนขั้นตอนในสวนนี้เพียง 
10 ขั้นตอนเทานั้นซึ่งนอยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงอื่นๆ (ตารางที่ 3.19) 

ตารางที่ 3.19 เปรียบเทียบจํานวนขั้นตอนและระยะเวลาเฉลี่ยรวมในการพิจารณา 
และบังคับคดี 

ประเด็น เกาหลีใต เวียดนาม ไทย มาเลเซีย ไตหวัน 
การกําหนดคดีและพิจารณาในศาลชัน้ตน 
(ข้ันตอน) 

24 23 26 19 31 

การบังคับคดีขายทอดตลาด (ข้ันตอน) 11 12 10 11 16 
ระยะเวลาเฉลี่ยรวม (วัน) 230 295 479 600 510 
ที่มา: The World Bank (2007) Doing Business 2008. 

แมการพิจารณาจํานวนขั้นตอนจะทําใหเราเห็นภาพโดยเปรียบเทียบ แตการจํากัดการศึกษา
เฉพาะจํานวนขั้นตอนอาจไดผลสรุปที่ไมชัดเจนมากนัก ดังนั้นควรตองพิจารณาในเรื่องความรวดเร็วใน
การตัดสินคดีในชั้นศาลและการขายทอดตลาดทรัพยสินในชั้นการบังคับคดีควบคูไปดวย 

ก) ชั้นศาล 

จากขอมูลสถิติในเรื่องความรวดเร็วในการตัดสินคดีในชั้นศาล ชี้ใหเห็นวาแมปริมาณคดีที่ขึ้นสู
ศาลชั้นตนมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป แตศาลชั้นตน (รวมศาลแขวง) สามารถตัดสินคดีเสร็จไป
จากศาลไดถึงประมาณรอยละ 70-80 ของปริมาณคดีทั้งหมดในแตละป (ตารางที่ 3.20)  

ตารางที่ 3.20 อัตราการตัดสินคดีแพงของศาล 
ปงบประมาณ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ  2 ศาลชั้นตน ศาลแขวง 

 จํานวน เสร็จไป จํานวน เสร็จไป จํานวน เสร็จไป จํานวน เสร็จไป 
ป 2549         
ปริมาณคดีรวม 1 9,728 25 % 15,962 28 % 514,596 79.8 % 179,875 80 % 
คดีเสร็จไป 2,436  4,558  410,702  145,265  
ป 2548         
ปริมาณคดีรวม 1 12,608 31.9 % 31,766 30.6 % 511,822 79.1 % 178,779 81 % 
คดีเสร็จไป 4,030  9,746  405,027  144,824  
ป 2547         
ปริมาณคดีรวม 1 14,767 48.3 % 29,725 29.8 % 479,399 74 % 168,591 71.7% 
คดีเสร็จไป 7,130  8,884  354,987  119,813  

หมายเหตุ: 1 ปริมาณคดีรวม หมายถึงจํานวนคดีที่คางยกยอดมาจากปกอนและจํานวนคดีที่เกิดขึ้นหรือรับเขามาใหมในแตละปและปริมาณ
คดีที่เกิดขึ้นคิดเฉพาะคดีแพงทั่วไปเทานั้นไมรวมคดีแพงประเภทอื่นๆ เชน คดีสิ่งแวดลอม คดีผูบริโภค คดีลมละลาย 

2 ขอมูลศาลอุทธรณ ยังไมไดนับรวมคดีที่เกิดขึ้นในศาลอุทธรณภาค 1-9 
ที่มา:   ฝายระบบขอมูลและสถิติ สํานักแผนงานและงบประมาณ สํานักงานศาลยุติธรรม  

                                            
25 สามารถดูรายละเอียดในแตละประเทศไดที่ http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/EnforcingContracts/ 
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ขอมูลขางตนชี้ใหเห็นวา แมจะมีขั้นตอนกระบวนการคอนขางมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 
ในภูมิภาคเดียวกัน แตปจจุบันศาลชั้นตนก็สามารถดําเนินการพิจารณาคดีไดอยางรวดเร็วในระดับที่
นาพอใจ สาเหตุสําคัญในเรื่องนี้เนื่องมาจากระบบศาลชั้นตนของไทยมีการกระจายอํานาจการตัดสินไป
ยังศาลที่มีเขตอํานาจในแตละดานอยางชัดเจน เพราะนอกจากมีการจัดต้ังศาลชํานาญพิเศษ 5 
ประเภทอันประกอบดวย ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลลมละลาย ศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศ และศาลภาษีอากรแลว พระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
พ.ศ. 2543 ยังไดกําหนดใหมีการจัดต้ังศาลชั้นตนตางๆ อันรวมถึง “ศาลแขวง” ดวย 26 

ศาลแขวงเปนศาลที่มีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาพิพากษาและทําการไตสวน หรือมี
คําสั่งในอรรถคดีใดๆ โดยผูพิพากษาคนเดียวในคดีแพงซึ่งราคาทรัพยสินที่พิพาทหรือจํานวนเงินที่
ฟองไมเกินสามแสนบาท 27 บทบัญญัติดังกลาวนี้ชวยใหผูประกอบการรายยอยที่มีขอพิพาทระหวางกนั
และมีทุนทรัพยพิพาทไมสูงมาก สามารถยื่นฟองรองคดีตอศาลแขวงโดยตรงแทนการยื่นฟองตอศาล
แพงซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการที่ยาวนานกวา 28 

นอกจากกระบวนการทางศาลแลว ในปจจุบันในศาลแพงเองก็ยังมีการจัดต้ังศูนยไกลเกลี่ย
และประนีประนอมยอมความ ตาม “ระเบียบศาลแพงวาดวยการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดความ
ประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2537” เพื่อเปนเครื่องมือในการยุติขอพิพาท กระบวนการดังกลาวมี
จุดเดนที่สําคัญ คือสามารถกระทําคูขนานไปพรอมกับกระบวนการพิจารณาในศาลตามปกติ อีกทั้งยัง
ดําเนินการโดยผูพิพากษาที่เปนองคคณะแยกตางหากจากผูพิพากษาเจาของสํานวน ซึ่งเปนผูมีความรู
ความชํานาญในการไกลเกลี่ยโดยเฉพาะ29 และจากขอมูลสถิติของศาลแพงในเรื่องจํานวนคดีที่ไกล
เกลี่ยสําเร็จโดยศูนยไกลเกลี่ยฯ ชี้ใหเห็นวาศูนยไกลเกลี่ยฯ สามารถดําเนินการไดนาพอใจ เพราะจาก
จํานวนคดีทั้งหมดที่เขาสูศูนยไกลเกลี่ยในป 2546 จํานวน 286 คดี ศูนยสามารถไกลเกลี่ยเสร็จสิ้นในป
เดียวกันถึง 235 คดี หรือคิดเปนรอยละ 80 ของคดีทั้งหมด 30  

ดังนั้นกระบวนการทางศาลที่มีอยูในปจจุบันจึงนาจะเพียงพอและสามารถอํานวยความสะดวก
ใหแกผูประกอบการรายยอยไดโดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนคดีแพงที่มีทนุทรัพยไมเกินสามแสนบาทซึ่ง
ปจจุบันมีสัดสวนประมาณรอยละ 35 ของปริมาณคดีแพงทั้งหมดที่ยื่นฟอง 

 

                                            
26 มาตรา 2 แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ไดกําหนดใหศาลชั้นตนมีทั้งส้ิน 9 ประเภท คือ ศาลแพง ศาลแพง
กรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลยุติธรรมอื่นที่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลฯ กําหนดใหเปนศาลชั้นตนซ่ึงปจจุบันมีทั้งส้ิน 5 ลักษณะ คือ ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน 
ศาลลมละลาย ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และศาลภาษีอากร 
27 มาตรา 17 ประกอบมาตรา 25 (4) แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 
28 หากทองที่น้ันไมมีศาลแขวงก็อาจยื่นฟองตอศาลจังหวัดหรือศาลแพงแหงใดแหงหน่ึง และภายใตบทบัญญัติมาตรา 16 (สวนที่ 
3) แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรมฯ ก็ยังไดระบุเพิ่มเติมอีกดวยวาคูความสามารถนําคดีดังกลาวยื่นฟองตอศาลแพงไดแตใหเปน
ดุลยพินิจของศาลแพงที่จะรับคดีน้ันไวหรือไมก็ได แตทั้งน้ีคดีดังกลาวจะตองอยูในเขตอํานาจศาลชั้นตนเทานั้น  
29 โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.cvcourt.com/Service/parties.htm  
30 โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.cvcourt.com/service/cADRs_01.htm 



3-47 

ข) ชั้นการบังคบัคดี 

เมื่อพิจารณามุมของการบังคับคดีกลับพบวากระบวนการดังกลาวในประเทศไทยยังมีปญหา
ความลาชาแมจะมีจํานวนขั้นตอนนอยกวาประเทศอื่นๆ เหตุผลเนื่องจาก เจาหนี้สามารถตั้งเรื่อง
เพื่อใหเจาพนักงานบังคับคดีเขายึดทรัพยสินไดเพียงประมาณรอยละ 50-60 ของจํานวนคดีทั้งหมดที่
ยื่นเขามาสูกรมบังคับคดี และกรมบังคับคดีสามารถดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินและนําเงิน 
ชําระหนี้คืนเจาหนี้ไดสําเร็จเพียงประมาณรอยละ 20 ของปริมาณคดีทั้งหมดในแตละป (ตารางที่ 3.21)  

ตารางที่ 3.21 อัตราการยึดและขายทอดตลาดทรัพยโดยกรมบังคับคดี 
ปงบประมาณ ยึดทรัพย ขายทอดตลาด 

 จํานวน เสร็จไป จํานวน เสร็จไป 
ป 2549     
ปริมาณคดีรวม 93,150 55 % 210,147 24 % 
คดีเสร็จไป 51,072  50,524  
ป 2548     
ปริมาณคดีรวม 111,214 53 % 234,836 22 % 
คดีเสร็จไป 59,188  53,350  
ป 2547     
ปริมาณคดีรวม 141,828 57 % 270,275 24 % 
คดีเสร็จไป 81,764  65,447  

  หมายเหต:ุ  ปริมาณคดีรวม หมายถึงจํานวนคดีที่คางยกยอดมาจากปกอนและจํานวนคดีที่เกิดข้ึนหรือ
รับเขามาใหมในแตละป 
ที่มา: กลุมงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี   

จากการศึกษาของ วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) ซึ่งไดทดสอบความสัมพันธทาง
สถิติระหวางความลาชาในกระบวนการการบังคับคดีกับลักษณะของหนี้และปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
การบังคับคดี ก็พบวา ลักษณะของหนี้หรือขนาดของหนี้ไมไดเปนสาเหตุหลักของความลาชาใน 
การบังคับคดี แตความลาชามีความสัมพันธโดยตรงกับเหตุขัดของในกระบวนการ31  

ความลาชาในการบังคับคดีดังกลาวยอมสรางผลกระทบตอทั้งเจาหนี้และลูกหนี้ หากเจาหนี้ไม
สามารถบังคับคดีได เจาหนี้ก็ไมสามารถรองขอตอศาลเพื่อขอใหออกหมายบังคับคดีและหมายยึด
ทรัพยได ทําใหกระบวนการการขายทอดตลาดมีความลาชาและสงผลใหเจาหนี้ไดรับผลกระทบจากหนี้
ที่ยังไมไดรับชําระคืน  

ในทางกลับกัน หากลูกหนี้ไมสามารถขายทรัพยสินได หรือไดราคาต่ํากวาที่ควรจะเปน ลูกหนี้
เหลานี้ก็ไมสามารถนําเงินมาชําระคืนเจาหนี้ไดครบถวนและตองแบกรับภาระดอกเบี้ยตลอดระยะเวลา
ที่ผิดนัดชําระหนี้จนกวาจะชําระหนี้ครบถวน หากลูกหนี้ยังไมสามารถชําระหนี้คืนครบถวน ขอมูล

                                            
31 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) การบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินลูกหน้ี ภายใตโครงการตามแผนพัฒนากฎหมาย
ประจําป 2548 เสนอตอคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐและ
ติดตามการใชกฎหมาย, หนา 107-108  
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ลูกหนี้ก็จะปรากฏในบัญชีลูกหนี้ผิดนัดในฐานขอมูลของบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (Credit 
Bureau) ทําใหลูกหนี้ไมสามารถกูยืมสินเชื่อจากแหลงเงินกูใดไดอีก 

ปญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหากลูกหนี้เหลานั้นเปนลูกหนี้รายยอยที่มีปญหาสภาพ
คลองและมีประวัติการคางชําระหนี้เพราะนอกจากลูกหนี้จะไมสามารถขอสินเชื่อหรือเขาถึงแหลง
เงินทุนอื่นๆไดอีก 32 หากลูกหนี้หันไปกูยืมจากสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร (Non-Bank) หรือกูจาก
แหลงเงินกูนอกระบบ ลูกหนี้รายยอยเหลานี้ก็มักจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาปรับ
เปนจํานวนมากซึ่งกระทบตอขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 33 ลูกหนี้รายยอยเหลานี้จึงไดรับ
ผลกระทบอยางรุนแรงจากความลาชาของกระบวนการบังคับคดีขายทอดตลาด  

ในแงสาเหตุของความลาชาในกระบวนการบังคับคดีขายทอดตลาด พบวาสามารถจําแนกได
เปนสองดาน คือ 1) ดานโครงสรางของหนวยงานบังคับคดี และ 2) ดานกฎหมาย 

1) ปญหาในเชิงโครงสรางหนวยงานที่ยังเปนระบบรวมศูนย 

ปจจุบันกรมบังคับคดีเปนหนวยงานหลักหนวยงานเดียวในประเทศไทยที่ทําหนาที่บังคับคดี 
แมจะมีสาขาสํานักงานทั้งประเทศรวมประมาณ 102 แหง แตเนื่องจากการบังคับคดีขายทอดตลาดใน
ประเทศไทยตองกระทําการผานเจาพนักงานบังคับคดีเพียงชองทางเดียวเทานั้นประกอบกับอํานาจ
หนาที่ของเจาพนักงานนั้นมีอยูมากมายและกวางขวางมาก สภาพการณดังกลาวทําใหหนวยงานมี
ภารกิจคอนขางมากเมื่อเทียบกับบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู34 และกอใหเกิดความลาชาใน 
การจําหนายทรัพยสิน ดังจะเห็นวาในป 2549 กรมฯ มีจํานวนคดีคางจําหนายประมาณ 1.4 แสนคดีซึ่ง
คิดเปนมูลคารวมมากกวา 1.8 แสนลานบาท35 

 

 

 
                                            
32 ปจจุบันขอมูลผิดนัดชําระหนี้ของลูกหน้ีจะถูกรายงานไปยังบริษัทขอมูลเครดิตตาม มาตรา 19 แหง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ
ขอมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ที่กําหนดใหสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติ ตองมีหนาที่รายงานขอมูล
เครดิตของลูกหน้ีแกบริษัทขอมูลเครดิตที่ตนเปนสมาชิก ดังน้ันขอมูลลูกหน้ีก็จะถูกรายงานในฐานขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิตที่
สถาบันการเงินทั้งเปนธนาคารและมิใชธนาคารซึ่งเปนสมาชิกอยูสามารถตรวจสอบประวัติลูกหน้ีได และแมลูกหน้ีจะไดชําระหนี้
ไปแลวก็ตาม ประวัติการผิดนัดชําระหนี้ก็ยังคงอยูและอาจทําใหลูกหน้ีประสบปญหาในการขอสินเชื่อคร้ังตอไป 
33 บริษัทอีซ่ี บาย จํากัด (มหาชน) เคยถูกฟองรองจากลูกคาวาถูกบริษัทเรียกเก็บดอกเบ้ียสินเชื่อเงินกู คาธรรมเนียม และ
คาปรับที่ไมเปนธรรม ในคดีดังกลาวศาลแขวงเชียงใหม พิจารณาเห็นวาบริษัท อีซ่ี บายฯ ไดเรียกเก็บคาตอบแทนรวมคิดเปน
ดอกเบ้ียรอยละ 30 ตอป ซ่ึงเปนอัตราดอกเบี้ยที่เกินกวาที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ซ่ึงได
กําหนดไวไมเกินรอยละ 15 ตอป และเกินกวาประกาศธนาคารแหงประเทศไทยเรื่องควบคุมธุรกิจ Non Bank ที่ใหเรียกเก็บคา
ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และคาปรับไดไมเกินรอยละ 28 ตอป แมบริษัท อีซ่ี บายฯ จะตอสูวาคาตอบแทนเปนคาธรรมเนียมการ
ใชวงเงินไมใชดอกเบ้ียกูยืม แตศาลพิจารณาเห็นวาอีซ่ี บายมีเจตนาเลี่ยงปดบังขอความและใชขอความอื่นแทน ดังน้ันศาลจึง
ตัดสินใหปรับลดคาดอกเบี้ยลงเหลือรอยละ 7.5 ตอปเทานั้น  (จากหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.
2548)  
34 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) อางแลวเชงิอรรถ 11 หนา 138. 
35 กลุมงานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี   
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2) ปญหาในเชิงกฎหมาย  

กฎหมายเปดโอกาสใหลูกหนีห้รือเจาหนี้ใชเปนชองทางประวิงเวลาบังคับคดี   

เจาหนี้หรือลูกหนี้ตามคําพิพากษาอาจขอใชสิทธิขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด
โดยอางวาราคาที่เจาพนักงานไดขายไปนั้นตํ่าเกินไปเพราะมีผูเกี่ยวของสมคบกันกดราคาหรือเกิดจาก
ความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาพนักงาน36 บทบัญญัติดังกลาวนี้อาจเปนชองทางใหผูไม
สุจริตใชกลาวอางเพื่อประวิงเวลาทําใหการบังคับคดีลาชาออกไป นอกจากนี้ การที่กฎหมายไทยให
การคุมครองแตเฉพาะแตผูมีสวนไดเสียซึ่งไมไดรวมถึงผูเขาสูราคา37 ชองโหวดังกลาวทําใหผูเขาสู
ราคาที่ชนะการเสนอราคาไมสามารถอางสิทธิเพื่อขอความคุมครองตามกฎหมายไดแมจะไดรับความ
เสียหายจากการถูกเพิกถอนกรรมสิทธ์ิในภายหลังก็ตาม ปญหาดังกลาวทําใหบุคคลภายนอกไมสนใจ
เขารวมตอสูราคาและสงผลเจาพนักงานบังคับคดีจําหนายทรัพยสินไดยากลําบากขึ้นและกระทบตอ
ความสามารถในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้ในทายที่สุด 

นอกจากนี้ เจาหนี้ตามคําพิพากษาอาจอางสิทธิตามกฎหมายในเรื่องระยะเวลาบังคับคดี ซึ่ง
เปดโอกาสใหเจาหนี้สามารถรองขอตอศาลใหมีคําสั่งบังคับคดีเมื่อใดก็ไดภายในเวลา 10 ปนับแตวันมี
คําพิพากษา38 ดังนั้นบทบัญญัติดังกลาวจึงเปดชองใหเจาหนี้สามารถเลือกบังคับคดีกับลูกหนี้รายใหญ
กอนเพื่อตัดหนี้เสียออกจากระบบใหเร็วที่สุดแลวจึงคอยดําเนินการยึดทรัพยจากลูกหนี้รายยอยที่มีเปน
จํานวนมากเมื่อใกลสิ้นสุดระยะเวลา การประวิงเวลาบังคับคดีของเจาหนี้เชนนี้ทําใหลูกหนี้รายยอย
ไดรับความเดือดรอนจากภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาตราบใดที่ยังไมสามารถชําระหนี้คืนเจาหนี้
ไดครบถวน 39 

ระบบการบังคบัคดีที่ยังขาดความหลากหลาย 

นอกเหนือจากเรื่องการประวิงเวลาแลว จากการศึกษาของวิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถและคณะ 
(2548) พบวาความลาชายังสามารถเกิดขึ้นเนื่องจากการที่กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทย
ไมไดมีการแยกกระบวนการบังคับคดีระหวางหนี้ที่มีหลักประกันกับหนี้ที่ไมมีหลักประกันออกจากกัน 
ทําใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่มีหลักประกันอยูแลวตองดําเนินการสืบคนรวบรวมทรัพย ยื่นคํารองตอ
ศาลเพื่อขอใหออกหมายบังคับคดีแทนที่จะสามารถดําเนินการขอใหเจาพนักงานเขายึดทรัพยสินทันที

                                            
36 ม. 309 ทวิ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฯ วางหลักวา ในกรณีที่เจาหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหน้ีตาม
คําพิพากษา หรือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการบังคับคดีเห็นวาราคาที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินมีราคาต่ําเกินสมควร และ
การขายทอดตลาดนั้นเกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูเกี่ยวของในการเขาสูราคาหรือความไมสุจริตหรือความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของเจาพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหนาที่ บุคคลดังกลาวอาจยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหมีคําสั่งเพิก
ถอนการขายทอดตลาด 
37 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) อางแลว หนา 127 
38 ม. 271 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฯ วางหลักวา ถาคูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายแพคดีมิไดปฏิบัติตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางสวน คูความหรือบุคคลซึ่งเปนฝายชนะคดีชอบที่จะรองขอใหบังคับคดีตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งน้ันไดภายในสิบปนับแตวันมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
39 ม. 148 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฯ วางหลักวา หากลูกหน้ีไมชําระหนี้ตามเวลา หรือชําระหนี้ไมครบถวน เจาหนี้
มีสิทธิไดรับดอกเบ้ียจากตนเงินตามที่กําหนดในสัญญา หากไมมีตกลงกันเปนอยางอื่น เจาหนี้มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยผิดนัดรอยละ 
7.5 ตอปจนกวาลูกหน้ีจะชําระเงินเสร็จส้ินแกเจาหนี้ 
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โดยใชหลักฐานหลักประกันแทนหมายศาล40 กระบวนการดังกลาวทําใหการบังคับหนี้ที่มีหลักประกัน
อยูแลวตองใชเวลานานเทาๆ กับหนี้ที่ไมมีหลักประกัน ทั้งๆ กวารอยละ 80 ของหนี้ที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบันลวนเปนหนี้ที่มีหลักประกันอยูแลวทั้งสิ้น ซึ่งทําใหการบังคับคดีและกระบวนการขายทอดตลาด
ลาชาออกไปโดยไมจําเปน 41 

นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังกําหนดวาการบังคับคดีเพื่อชําระหนี้คืนนั้นจะตองกระทําโดย
วิธีการขายทอดตลาดเพียงวิธีเดียว42 แมกระบวนการดังกลาวจะสรางความโปรงใส แตปญหาที่มัก
เกิดขึ้นก็คือ ผูมีอิทธิพลอาจใชวิธีการขมขูผูเขาสูราคาโดยสุจริตเพื่อไมใหเขาครอบครองทรัพยสินได 
ปญหาดังกลาวทําใหไมมีผูสนใจเขาสูราคาโดยเฉพาะหากเปนบุคคลธรรมดาที่เกรงวาจะไดรับอันตราย
หากเขารวมกระบวนการขายทอดตลาด สิ่งที่เกิดขึ้นยอมกระทบตอราคาทรัพยสินและทําใหจําหนาย
ทรัพยสินไดตํ่ากวาราคาที่ควรเปน 

จากปญหาทั้งหมดที่กลาวมาแตตน ประเด็นคําถามสําคัญก็คือ เราจะสามารถลดความลาชา
ในการบังคับคดีไดอยางไร 

3.4.2.3 กรณศีึกษาการบังคับคดีในประเทศพัฒนาแลว 

เมื่อทําการศึกษากระบวนการบังคับคดีในตางประเทศทั้งในประเทศระบบ Common Law 
เชน อังกฤษ และ Civil Law เชน ฝรั่งเศส ญี่ปุน พบวาประเทศเหลานี้มีการพัฒนากระบวนการบังคับ
คดีกาวหนาไปอยางมาก และสามารถลดภาระทั้งในแงคาใชจายและความรวดเร็วในการบังคับคดีใหแก
ทั้งเจาหนี้และลูกหนี้ตามคําพิพากษาอยางมาก  

เมื่อพิจารณาในแงตนทุนคาใชจายในสวนการบังคับคดีขายทอดตลาด จากการศึกษาของ The 
World Bank ในรายงาน Doing Business 2008 พบวาในประเทศพัฒนาแลวเหลานี้ลวนมีตนทุน
คาใชจายสวนนี้ตํ่ากวาไทยทั้งสิ้น อาทิเชน ในประเทศอังกฤษซึ่งมีตนทุนบังคับคดีรวมคิดเปนรอยละ 
23.4 ของทุนทรัพย (Claim) มีตนทุนการขายทอดตลาดทั้งหมดตกอยูที่รอยละ 1.2 ของทุนทรัพย
เทานั้น หรือคิดเปนรอยละ 5.21 ของตนทุนการบังคับคดีรวมซึ่งตํ่ากวาประเทศไทยประมาณรอยละ 
30 ในสวนประเทศญี่ปุน มีตนทุนขายทอดตลาดตกอยูที่รอยละ 0.4 ของทุนทรัพยเทานั้นหรือคิดเปน
รอยละ 1.7 ของตนทุนการบังคับคดีรวม สวนฝรั่งเศสซึ่งมีตนทุนขายทอดตลาดประมาณรอยละ 4 ของ
ทุนทรัพยหรือคิดเปนรอยละ 22.9 ของตนทุนรวม (ตารางที่ 3.22)  

 

 

 

 

 

                                            
40 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) อางแลวเชิงอรรถ 11 หนา 137 
41 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) อางแลว หนา 136 
42 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) อางแลว หนา 140-142  
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ตารางที่ 3.22 ตนทุนเฉล่ียคาทนาย คาธรรมเนียมศาล และการขายทอดตลาด 
ในประเทศพฒันาแลว 

ไทย อังกฤษ ญ่ีปุน ฝร่ังเศส ประเภท 
% ของ
ทุนทรัพย 

% ของ 
คาใช 
จายรวม 

% ของ
ทุนทรัพย 

% ของ 
คาใช 
จายรวม 

% ของ
ทุนทรัพย 

% ของ 
คาใช 
จายรวม 

% ของ
ทุนทรัพย 

% ของ 
คาใช 
จายรวม 

ตนทุนคาทนาย 9.2 64.3 19.6 83.7 9.0 39.6 10.7 61.4 
ตนทุนคาใชจาย
ทั้งหมดในการขึ้น
ศาล 

0.09 0.6 2.6 11.1 13.3 58.5 2.7 15.5 

ตนทุนคาใชจาย
ทั้งหมดในการ
ขายทอดตลาด 

4.99 34.9 1.2 5.2 0.4 1.76 4.0 22.9 

รวม 14.3 100.00 23.4 100.00 22.7 100.00 17.4 100.00 
ที่มา: The World Bank (2007) Doingbusiness 2008 
 

นอกจากความไดเปรียบในดานตนทุนคาใชจาย กระบวนการบังคับคดีในประเทศพัฒนาแลว
เหลานี้ก็ยังรวดเร็วกวาไทย เชน ในประเทศอังกฤษนั้น ปจจุบันนี้เจาพนักงานสามารถดําเนินการ
บังคับคดีขายทอดตลาดและชําระเงินคืนเจาหนี้สําเร็จประมาณรอยละ 35 ของจํานวนคดีทั้งหมดที่ศาล
สั่งยึดทรัพยสินในแตละป 43 ในสวนกรณีของประเทศญี่ปุนพบวาสามารถขายทอดตลาดไดสูงถึงรอยละ 
80 ของการขายทรัพยสินในแตละครั้ง 44 

จากขอมูลขางตน ปจจัยที่ทําใหการบังคับคดีในประเทศเหลานี้มีตนทุนตํ่าและประสบ
ผลสําเร็จในการบังคับคดีมากกวาไทยอาจมาจากสาเหตุตางๆ ดังนี้ 

• มีการดึงภาคเอกชนเขารวมในกระบวนการบังคับคดี และสรางกระบวนการขาย
ทอดตลาดที่หลากหลาย 

จากการศึกษาขอมูลในตางประเทศทั้งประเทศในกลุม Civil Law (เชน ฝรั่งเศส ญี่ปุน) และ 
Common Law (เชน อังกฤษ) พบวาปจจุบันประเทศตางๆ เหลานี้ไดมีการใหภาคเอกชนเขารวมใน
กระบวนการบังคับคดีต้ังแตการยึดทรัพยจนถึงการขายทอดตลาดมากขึ้น ซึ่งตางกับกรณีของประเทศ
ไทยที่อํานาจการบังคับคดียังรวมศูนยอํานาจที่กรมบังคับคดีแตเพียงหนวยงานเดียวและการขาย
ทอดตลาดก็จะตองดําเนินการโดยเจาพนักงานบังคับคดีซึ่งเปนขาราชการของกรมเทานั้น 

ในประเทศฝรั่งเศส ไดเปดโอกาสใหเขาพนักงานบังคับคดีจากเอกชนเขามาทําหนาที่ใน
กระบวนการบังคับคดี เจาพนักงานเหลานี้ตองไดรับความเห็นชอบและแตงต้ังโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม เจาพนักงานเหลานี้มีความเปนอิสระในการประกอบวิชาชีพ แตอยูภายใตการกํากับ

                                            
43 Baldwin, John (2003) Evaluating the Effectiveness of Enforcement Procedures in Undefended Claims in Civil Courts, 
หนา 3 
44 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) อางแลวเชงิอรรถ 11 หนา 52  
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ดูแลโดยสภาวิชาชีพ นอกจากเจาพนักงานบังคับคดีแลว ในฝรั่งเศสยังมีเจาพนักงานขายทอดตลาด 
โนตารี่พับบริกหรือโนแตรที่ทําหนาที่ดําเนินการดานเอกสารและเปนที่ปรึกษาในดานสัญญาทั้งหลาย
ดวย งานเหลานี้แมจะถือเปนการประกอบวิชาชีพอิสระ เจาพนักงานเหลานี้มีสถานะเปนเจาพนักงาน
รัฐตามกฎหมายเชนกันแตไมไดรับงบประมาณจากรัฐบาล 45 

สําหรับในประเทศอังกฤษ ปจจุบันมีเจาพนักงานบังคับคดีทั้งที่เปนเจาหนาที่รัฐ และพนักงาน
ภาคเอกชน โดยในประเทศอังกฤษมีเจาพนักงานบังคับคดีทั้งหมด 6 ประเภท คือ  

- Certificated Bailiffs : พนักงานที่ไดรับอนุญาตจากศาลสูง 

- Sheriffs : พนักงานของศาลที่ทําหนาที่บังคับคดีตามหมายของศาลสูงเพื่อนํา
ทรัพยสินของลูกหนี้ออกจําหนาย 

- County Court Bailiffs : ขาราชการที่เปนลูกจางของศาล 

- Private Bailiffs : พนักงานบังคับคดีภาคเอกชนซึ่งมีหนาที่บังคับคดีในหนี้ที่อยูนอก
เขตอํานาจของพนักงานสามประเภทแรก 

- Distrainors : บุคคลที่มีอํานาจอายัดทรัพยสินของผูอื่น และเก็บภาษีคางจายและ  

- Civilian Enforcement Officers : เจาพนักงานบังคับคดีที่ถูกจางเพื่อบังคับคดีทาง
แพงสําหรับคดีคางชําระคาปรับ 46  

ปจจุบันในอังกฤษมีเจาพนักงานบังคับคดีแพงรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,000 ราย ซึ่งแบงออกเปน 
Sheriffs officers ประมาณ 70 ราย County Bailiffs 635 ราย Civilian enforcement officers 470 ราย 
และเจาพนักงานภาคเอกชนรวมประมาณ 2-3 พันรายที่แยกไดเปน Certificated bailiffs 2,150 ราย 
และ Private bailiffs 500-1,000 ราย47  

การดึงเอกชนเขามารวมในกระบวนการนอกจากจะชวยแบงเบาภาระของหนวยงานรัฐแลว ยงั
ชวยลดอํานาจการผูกขาดของรัฐในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งชวยสงเสริมใหผูประกอบการเอกชนหันมา
พัฒนาการใหบริการแขงขันกันทั้งแงคุณภาพและราคา ทําใหผูรับบริการทั่วไปไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น
จากการความชํานาญของภาคเอกชนและบริการอยางครบวงจรมากขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาใน
ตางประเทศยังพบดวยวา ในบางครั้งเอกชนก็ชวยอํานวยความสะดวกแกลูกคาโดยทดรองจาย
คาใชจายตางๆ ในการบังคับคดีและขายทอดตลาดลวงหนา แนวทางดังกลาวสามารถลดภาระในเรื่อง
การวางคาใชจายในการบังคับคดีที่มีตอเจาหนี้รายยอยอันเนื่องจากการเขาสูกระบวนการบังคับคดีได
ทางหนึ่ง 

                                            
45 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) อางแลว หนา 57-61 
46 สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2550) โครงการศึกษาวิจัย การใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน
การบังคับคดีแพง หนา 20-23 
47 http://www.dca.gov.uk/enforcement/enfrev01/repaa.htm. 
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นอกเหนือไปจากการสรางทางเลือกในการบังคับคดีโดยภาคเอกชนแลว ในประเทศญี่ปุน กไ็ด
มีการกําหนดวิธีการในการขายทอดตลาดที่หลากหลายมากขึ้น เชน เปดโอกาสใหผูสนใจสามารถทํา
คําเสนอราคาผานไปรษณียปดผนึก เปนตน48 วิธีการดังกลาวไมเพียงแตชวยอํานวยความสะดวก
ใหแกผูสนใจที่ไมตองเสียเวลาเดินทางไปเอง แตยังชวยแกปญหาการถูกขมขูคุกคามจากผูมีอิทธิพลใน
ทองที่แสวงหาประโยชนจากการขายทอดตลาด และชวยใหการเสนอราคาสามารถดําเนินไป 
โดยสะทอนราคาตลาดไดดียิ่งขึ้นดวย   

• มีการอาศัยเครื่องมือของรัฐในการชวยเหลือเจาหนี้เพื่อติดตามสืบคนทรัพยสินบาง
ประเภท 

นอกเหนือจากปญหาการผูกขาดอํานาจของหนวยงานรัฐในการบังคับคดี ปญหาสําคัญประการ
หนึ่งที่ทําใหการบังคับคดีลาชาและไมประสบความสําเร็จก็คือการที่เจาหนี้ไมสามารถสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับลูกหนี้และทรัพยสินของลูกหนี้ได ทําใหเจาหนี้ไมสามารถลวงรูไดวาลูกหนี้ครอบครองทรัพยสิน
อะไรบาง และการติดตามสืบคนก็อาจมีคาใชจายสูงไมคุมคากับมูลหนี้ที่มีอยู 

เหตุผลสําคัญที่ทําใหการติดตามสืบคนทําไดยากลําบากและตองใชจายสูงอาจเนื่องมาจาก
ขอมูลบางอยางเชนบัญชีเงินฝากเปนขอมูลความลับที่หนวยงานเกี่ยวของอางวาไมสามารถเปดเผยได 
ปญหาดังกลาวทําใหการสืบคนทรัพยบางอยางกระทําไดยาก ตองใชคาใชจายสูงในการตรวจสอบ
ติดตามทรัพยสินของลูกหนี้ และเปดโอกาสใหลูกหนี้สามารถโยกยายถายเททรัพยสินจนไมเหลือพอให
เจาหนี้บังคับคดีไดอยางเต็มที่  

ดวยเหตุนี้ ประเทศฝรั่งเศสจึงไดมีกฎหมายกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจสืบคนขอมูล
บางอยางของลูกหนี้ที่มีความจําเปนตอการบังคับคดีแมจะเปนความลับก็ตาม แตไดมีการกําหนด
เงื่อนไขในการใชอํานาจดังกลาวอยางเครงครัดและไมสามารถกระทําไดตามอําเภอใจ กลาวคือ ตองมี
การทําคํารองขอไปยังพนักงานอัยการและตองชี้แจงใหชัดเจนไดวาการสืบคนไมสามารถใชวิธีอื่นใดได
อีกแลวนอกเหนือไปจากการใชอํานาจตามกฎหมายของพนักงานอัยการ 49 แนวทางดังกลาวจึงนาจะ
เปนหนทางหนึ่งที่จะสามารถลดภาระตนทุนในการสืบคนติดตามทรัพยสินของลูกหนี้ 

• มีการแยกกระบวนการบังคับคดีสําหรับหนี้ที่มีหลักประกันออกจากหนี้ที่ไมมีหลักประกัน 

จากปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศตามที่กลาวขางตน ในตางประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุน ไดมี 
การแบงแยกประเภทหนี้ออกเปนหนี้ที่มีหลักประกันกับหนี้ที่ไมมีหลักประกันออกจากกัน และอนุญาต
ใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาสามารถนําหลักฐานแหงการมีประกันแทนหมายบังคับคดีของศาลและรอง
ขอใหเจาพนักงานบังคับคดีเขาทําการยึดทรัพยสินที่เปนประกันดังกลาวไดทันที50 กระบวนดังกลาวจึง
ชวยใหเกิดความชัดเจนแกคูความในเรื่องทรัพยสินที่ใชเปนหลักประกันการชําระหนี้กันไว ใน

                                            
48 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) อางแลวเชงิอรรถ 11 หนา 141   
49 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) อางแลว หนา 58 
50 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) อางแลว หนา 50 
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ขณะเดียวกันเจาหนี้ตามคําพิพากษาสามารถดําเนินการบังคับคดีเอากับหนี้ที่มีหลักประกันไดอยาง
รวดเร็ว 

• มีการออกกฎหมายคุมครองสิทธิบุคคลภายนอกที่เขาสูราคาและไดรับผลเสียหายจาก 
การประวิงคดี 

ภายใตกระบวนการบังคับคดีในปจจุบัน ประเทศสวนมากมักกําหนดกระบวนวิธีการที่ชัดเจน
เพื่อลดอํานาจดุลยพินิจของเจาพนักงานบังคับคดี รวมทั้งเปนหลักประกันวาเจาหนี้และลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษาจะไดรับความเปนธรรมจากกระบวนการมากที่สุด  

จากหลักการดังกลาว กฎหมายในประเทศตางๆ จึงมักใหการคุมครองแกทั้งเจาหนี้และลูกหนี้
ตามพิพากษาที่จะสามารถโตแยงเจาพนักงานบังคับคดีไดโดยผูเสียหายสามารถรองขอไปยังศาล
เพื่อใหมีคําสั่งงดหรือเพิกถอนการบังคับคดีหากเห็นวากระบวนการบังคับคดีและขายทอดตลาดไม
โปรงใสหรือไมชอบดวยกฎหมายและทําใหตนไดรับความเสียหาย  

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของ วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถและคณะ (2548) พบวาปจจุบัน
กฎหมายไทยแมจะใหความคุมครองเจาหนี้และลูกหนี้ตามคําพิพากษา แตก็ยังไมครอบคลุมถึง
บุคคลภายนอกที่เขาสูราคาในขั้นตอนการขายทอดตลาด51 ดังนั้นหากเจาหนี้หรือลูกหนี้เห็นวา 
การบังคับคดีหรือขายทอดตลาดเปนไปอยางไมโปรงใส หรือไมชอบดวยกฎหมาย ผูเกี่ยวของเหลานี้
ขอใหศาลสั่งงดหรือเพิกถอนการบังคับคดีได ดังนั้นแมผูเขาสูราคาจะเขารวมการประมูลโดยสุจริต ก็
อาจไมไดรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินในที่สุดทั้งๆ ที่เปนผูเสนอราคาสูงสุดแลวก็ตาม ซึ่งในที่สุดการขาย
ทอดตลาดก็จะไมมีผูสนใจเขารวมการสูราคาและทําใหกรมไมสามารถขายทรัพยสินได  

ในตางประเทศเชน ฝรั่งเศส ไดมีบทบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองบุคคลภายนอกที่เขาสูราคา
โดยสุจริตและใหไดรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยทันทีหากชนะการประมูลแมวาทรัพยสินดังกลาวจะไดมาโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย เชน เปนทรัพยที่ถูกขโมยมาหรือเปนทรัพยสูญหาย หรือเปนทรัพยที่อาจถูกรอน
สิทธิในภายหลัง (เชน มีคนภายนอกอางวาตนเปนเจาของทรัพยที่แทจริงหาใชลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ไม) กรณีเหลานี้ผูซื้อทรัพยสินจากการขายทอดตลาดจะไดรับความคุมครองไมตองคืนทรัพยสินแต
อยางใด52 ในประเทศอังกฤษก็มีบทบัญญัติกฎหมายคลายกันที่ใหการคุมครองผูซื้อที่สุจริตใหรับ
กรรมสิทธิ์จากทรัพยสินที่ขายทอดตลาดดวย53 บทบัญญัติดังกลาวจึงชวยใหเกิดความมั่นใจแกผูซื้อ
ทรัพยสินวากรรมสิทธิ์ของตนจะไมถูกรบกวนในภายหลัง และทําใหการขายทอดตลาดเพื่อนําเงินชําระ
หนี้คืนเจาหนี้ตามคําพิพากษาไมสะดุดหยุดลง 

3.4.2.4 ขอสรุปและขอเสนอแนะ  

เมื่อวิเคราะหทั้งในดานมิติตนทุนคาใชจายและมิติประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมใน
ภาพรวม พบวา ประเทศไทยยังมีปญหาในเรื่องการบังคับคดีขายทอดตลาดมากกวากระบวนการในชั้น

                                            
51 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) อางแลว หนา 127 
52 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) อางแลว หนา 62 
53 วิศิษฎ วิศิษฎสรอรรถ และคณะ (2548) อางแลว หนา 85-86 
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ศาล แมในภาพรวมประเทศไทยจะมีตนทุนการบังคับคดีตามสัญญา (Contract Enforcement) ไมสูง
มาก แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดตนทุนแตละประเภท พบวาตนทุนในสวนการบังคับคดีขาย
ทอดตลาดมีสัดสวนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายจายดานอื่นๆ และสูงกวาประเทศอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ ในขณะเดียวกันอัตราความสําเร็จในการบังคับคดีของประเทศไทยก็ยังนอยกวาหลาย
ประเทศเชนกัน  

เมื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูประกอบการ SMEs ผูประกอบการเหลานี้อาจเสียเปรยีบ
รายใหญในเรื่องตนทุนคาใชจายโดยเฉพาะคาใชจายคงที่บางอยางที่กฎหมายกําหนด และคาใชจายผัน
แปร เชน คาสืบคนติดตามทรัพยลูกหนี้ ที่ขึ้นอยูกับความยากงายในการสืบคนติดตาม นอกจากนี้
ความลาชาในกระบวนการบังคับคดีและขายทอดตลาดก็ทําใหผูประกอบการ SMEs อาจตอง 
แบกรับภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจนกวาจะสามารถขายทรัพยสินและชําระหนี้คืนเจาหนี้ไดจนหมดสิ้น  

เพื่อเปนการชวยเหลือและแกไขปญหาแกผูประกอบการทั่วไปรวมทั้ง SMEs รัฐบาลไทยควร
พิจารณาแกไขปญหาในกระบวนการบังคับคดีในประเด็นดังนี ้

• ควรสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบังคับคดีมากขึ้นดังเชนในประเทศพัฒนา
แลว เชน อังกฤษ ญี่ปุน ฝรั่งเศส เพื่อสงเสริมใหเกิดการแขงขัน กระจายอํานาจและ 
ลดภาระหนาที่ของกรมบังคับคดี และเพื่อสรางทางเลือกแกผูรับบริการในธุรกรรม
บางอยาง เชน การสืบคนและรวบรวมทรัพยสิน งานเอกสารธุรการ บัญชี หรืองาน
ทะเบียน การประเมินราคาทรัพยสิน รวมทั้งการขายทอดตลาดทรัพยสิน ทั้งนี้อาจคง
อํานาจในการยึดทรัพยลูกหนี้ไวใหแกภาครัฐเพราะถือเปนอํานาจที่กระทบตอสิทธิของ
ประชาชนโดยตรง 

• ควรขอความรวมมือกับพนักงานอัยการในการใหความชวยเหลือในกระบวนการสืบคน
ทรัพยลูกหนี้เหมือนในประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะหากเปนทรัพยสินที่สืบคนไดยากและ
อาจตองมีคาใชจายสูงในการติดตาม เชน ขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร วิธีการดังกลาว
นาจะชวยใหเจาหนี้ที่เปน SMEs มีพรอมในเรื่องขอมูลสารสนเทศมากขึ้นและลด
คาใชจายในสวนการติดตามทรัพยสินที่สืบคนยาก 

• ควรปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวของเพื่อลดความลาชาในการบังคับคดี เชน  
- ควรแยกกระบวนการการบังคับคดีสําหรับหนี้ที่มีหลักประกันออกจากหนี้ที่ไมมี

หลักประกันดังเชนในประเทศญี่ปุน 
-  ควรแกไขปญหาการประวิงการบังคับคดีจากการรองขัดทรัพย ของดบังคับคดี 

เหมือนในกรณีประเทศญี่ปุนและฝรั่งเศส โดยแกไขกฎหมายใหความคุมครองแก
บุคคลภายนอกที่เขาสูราคาเพื่อใหไดรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทันทีหากชนะ 
การประมูลราคา 

- เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถสูราคาโดยวิธีอื่นๆ เชน ไปรษณียปดผนึก 
เหมือนญี่ปุน  
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- กําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผูที่เสนอราคาโดยไมสุจริต หรือรบกวนการบังคับคดี
ใหมีความลาชา เพื่อชวยใหกระบวนการบังคับคดีขายทอดตลาดดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง  

• ควรพิจารณาแกไขกฎหมายแพงและพาณิชยโดยกําหนดใหดอกเบี้ยที่เกิดจากการผิด
นัดชําระหนี้ระงับลงนับแตวันที่เจาพนักงานบังคับคดีไดเขายึดทรัพยสินและไมตองรอ
จนกระทั่งขายทรัพยสินไดและชําระหนี้คืนเจาหนี้ครบถวน  

3.5 การประเมินมาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ในดานการจํากัดโอกาสใน 
การเขาสูตลาดของ SMEs (Barriers to Entry) 

3.5.1 การเขาถึงแหลงเงนิทนุ 

3.5.1.1 ภาพรวมของหนวยงานทีเ่ปนแหลงเงินทุน 

การเขาถึงแหลงสินเชื่อไดยากเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอโอกาสในการเขาสูตลาดของ
ผูประกอบการที่ขาดแคลนเงินลงทุนทั้งในกรณีเงินลงทุนเพื่อเริ่มตนกิจการและเงินลงทุนเมื่อตองการ
ขยายกิจการ โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กอาจมีโอกาสเขาถึงแหลง
สินเชื่อไดนอยกวาผูประกอบการรายใหญที่มีกิจการมั่นคง เปนที่นาเชื่อถือตอสถาบันการเงินใน 
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ รัฐบาลจึงไดดําริใหมีการจัดต้ังสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อชวยเหลือ
ผูประกอบการ SMEs ใหมโีอกาสเขาถึงแหลงสินเชื่อไดมากขึ้น  

3.5.1.2 การประเมินประสิทธิผลในการใหสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

การศึกษาสวนนี้จะประเมินประสิทธิผลของมาตรการของรัฐที่สงเสริมการเขาถึงแหลงสินเชื่อ
ของ SMEs ในกรณีของสถาบันการเงินของรัฐที่เกี่ยวของ 2 แหง ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
(บสย.)  

ก. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ซึ่งเดิมทีคือ 
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 ธนาคารฯ มีเปาประสงคในการสงเสริม 
ชวยเหลือ และสนับสนุนการจัดต้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดวยการใหสินเชื่อค้ําประกัน 
รวมลงทุน ใหคําปรึกษาแนะนํา หรือใหบริการที่จําเปนตอการพัฒนา SMEs54  

นับแต ธพว. เริ่มดําเนินการในป 2545 มีการขยายสินเชื่อใหแกผูประกอบการ SMEs โดย
ตลอดจนกระทั่งป พ.ศ. 2548  ตามที่ปรากฏในภาพที่ 3.15 ในป พ.ศ. 2545 มีจํานวน SMEs ที่ไดรับ

                                            
54 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย. รายงานประจําป 2549. 



3-57 

สินเชื่อ 1,744 ราย เพิ่มขึ้นเปน 13,433 รายในป 2548 ในขณะที่จํานวนเงินสินเชื่อที่ ธพว. ปลอยกูใน
แตละปเพิ่มมากขึ้นจาก 15,410 ลานบาทในป 2545 เปน 38,121 ลานบาทในป 2548 ซึ่งคํานวณได
เปนอัตราการเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 29.2 ตอป ซึ่งเปนอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวเฉล่ีย
รอยละ 6 ตอปของการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทั่วไปในชวงเดียวกัน55 

การขยายวงเงินปลอยกูอยางรวดเร็วทําให ธพว. ประสบปญหาหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
ตามที่ปรากฏในภาพที่ 3.16 ธพว. มียอดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นพุงขึ้นจากปละ 7,938  
ลานบาทในป 2548 เปนจํานวน 19,273 ลานบาทในป 2549 สงผลใหสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ตอสินเชื่อคงคางเพิ่มจากรอยละ 19.34 ในป 2548 เปนรอยละ 43.54 ปญหาดังกลาวสืบเนื่องจาก 
การที่เพิ่มจํานวนลูกคาอยางมากในชวงป 2547-2548  ปญหาหนี้เสียทําให ธพว. ตองต้ังสํารองวงเงิน
เพิ่มทําใหมีเงินทุนที่สามารถปลอยกูไดนอยลง สงผลใหปริมาณการใหสินเชื่อแกผูประกอบการ SMEs 
ในป 2549 ลดลงอยางมากจาก 38,121 ลานบาทในป พ.ศ. 2548   เปน 23,734 ลานบาท และจํานวน
ลูกคาลดลงจาก 13,433 ราย เหลือ 8,163 ราย  

ภาพที่ 3.15 ผลการดําเนินงานดานการใหสินเชื่อของ ธพว. แกผูประกอบการ SMEs 

  

 

 

 

 

 
 ที่มา : ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย. รายงานประจําป 2545-2549. 

ภาพที่ 3.16 ปริมาณและสัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อคงคางของ ธพว.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา : ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย. รายงานประจําป 2545-2549. 

                                            
55 ธนาคารแหงประเทศไทย. สถิติเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 2 ป 2550. 
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สาเหตุที่ ธพว.ประสบปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นมาก พบวาเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการไดแก  

ประการแรก ธพว. มีจุดออนในกระบวนการวิเคราะหสินเชื่อคือขาดหลักการในการบริหาร
ความเสี่ยง โดยเฉพาะการขาดประสิทธิภาพในดานการวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ของ
ลูกหนี้ การสอบทานสินเชื่อเปนแบบ Check list เพื่อตรวจสอบเอกสารยื่นขอสินเชื่อของลูกหนี้วาครบ
ตามเงื่อนไขการขอสินเชื่อหรือไมเทานั้น และเมื่อลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดและมีการปรับปรุง
โครงสรางหนี้ ธพว. ก็ยังไมสามารถประเมินถึงความสามารถในการชําระหนี้ที่แทจริงของลูกหนี้ได 
สงผลใหลูกหนี้ที่สวนใหญไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ยอนกลับมาเปนลูกหนี้
ดอยคุณภาพอีก สัดสวนของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อคงคางในป 2549 จึงเพิ่มขึ้นมาก  
แม ธพว. จะลดจํานวนผูไดรับบริการสินเชื่อแลวก็ตาม 

สาเหตุที่ ธพว. มีปญหาดานการบริหารความเสี่ยงซึ่งเปนหัวใจสําคัญของสถาบันการเงินที่
ตองมีในการวิเคราะหสินเชื่อนั้น เกิดจากการที่ธพว.ซึ่งเดิมมิไดเปนหนวยงานที่ทํางานแบบสถาบัน
การเงิน แตถูกปรับสถานะจาก บอย. ใหกลายมาเปนธนาคาร การปรับเปลี่ยนสถานะดังกลาว
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานขององคกรและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับ
สถาบันการเงิน ซึ่งเปนเรื่องที่ตองใชเวลาในการเตรียมการและปรับสถานะในการทํางาน แตเนื่องจาก
ในปแรกๆ ของการทํางาน บุคลากรของธพว.ยังไมเชี่ยวชาญในการวิเคราะหโครงการเพื่อใหสินเชื่อ
อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานของผูเชี่ยวชาญทางการเงินการธนาคาร ทําใหเมื่อพิจารณา
ตัวเลขผลการประกอบการในดานการเกิดหนี้คงคางและหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะในป 2547-2548 ที่ธพว.ไดดําเนินการใหสินเชื่อแกผูประกอบการ SMEs เปนจํานวน
มากถึงกวาหนึ่งหมื่นรายตอป ยิ่งสงผลใหยอดหนี้คงคางและ NPL เพิ่มสูงขึ้นในปตอมา (ภาพที่ 3.16)  

ประการที่สอง เนื่องจากนโยบายของรัฐตองการให SMEs เขาถึงสินเชื่อไดเพิ่มขึ้น แต
ขอเท็จจริงคือ ผูประกอบการ SMEs ที่มาใชบริการกับ ธพว. สวนใหญเปนลูกคาชั้นรอง เพราะลูกคา 
SMEs ชั้นดีสวนใหญมีความสามารถในการเขาถึงสินเชื่อไดดีกวา จึงไปขอกูกับธนาคารพาณิชยได 
เหลือแตลูกคาชั้นรองที่ไปขอกูกับสถาบันการเงินอื่นไมไดเพราะเปนกิจการขนาดเล็กและมีความเสี่ยง
สูงจึงมาขอกูกับธพว. เมื่อธพว.ใหกูกับลูกคาชั้นรองเหลานี้เปนจํานวนมากๆ ราย ประกอบกับปญหา
การขาดประสิทธิภาพในการวิเคราะหสินเชื่อของ ธพว.  ทําใหเกิดหนี้เสีย รัฐตองแกปญหาโดยการ
เพิ่มทุนใหธพว. 

ประการที่สาม ธพว.มีตนทุนทางการเงินสูงกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป เพราะธนาคารพาณิชย
มีแหลงเงินฝาก แตธพว.ใชเงินจากการออกพันธบัตร ตองจายผลตอบแทนตามอัตราอางอิงของ
พันธบัตรนั้น ซึ่งสูงกวาอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดทั่วไป นอกจากนี้ เนื่องจากธนาคารอยูในระยะ
เริ่มตนดําเนินการไดไมนาน ขนาดของธนาคารจึงยังไมไดอยูในระดับที่เกิดการประหยัดตอขนาด 
(economy of scale) เมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินการของธนาคารพาณิชยทั่วไปที่เปดมานานกวา 

ปญหาดังกลาวทําใหปจจุบัน ธพว. ตองชะลอการใหสินเชื่อแกผูประกอบการ เพื่อเรงจัด 
การฝกอบรมพนักงานสินเชื่อ ทั้งดานการวิเคราะหสินเชื่อใหมีมาตรฐานวาอนุมัติสินเชื่อโดยใชเกณฑ
อะไร ตองวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการที่จะปลอยสินเชื่อ ถาหลักประกันของลูกคาไมพอ ให
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ติดตอ บสย. มีการแจงผลการพิจารณาสินเชื่อแกลูกคาภายในระยะเวลาที่กําหนดคือไมเกิน 45 วัน 
ตลอดจนการอบรมใหพนักงานใหมีจิตใจดานการบริการ (service mind) แกลูกคา 

ข. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

บสย. จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ.2534 
โดยมีเปาประสงคใหเปนหนวยงานที่มีบทบาทในการลดอุปสรรคในการเขาถึงแหลงเงินทุนให
ผูประกอบการ SMEs ดวยการค้ําประกันสินเชื่อในกรณีที่หลักประกันของ SMEs ไมเพียงพอตอการกู
เงินจากธนาคารพาณิชย ในป พ.ศ. 2549 บสย. มีโครงการค้ําประกันทั้งหมด 1,916 โครงการ รวมเปน
วงเงิน 7,288.6 ลานบาท คํานวณไดเปนวงเงินโดยเฉลี่ย 3.8 ลานบาทตอโครงการ (ดูภาพท่ี 3.17 
ประกอบ) ซึ่งสูงกวาวงเงินปลอยกูเฉลี่ยในป พ.ศ. 2547 อยางชัดเจน  สถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวา 
บสย. มีแนวโนมที่จะปลอยกูใหธุรกิจขนาดใหญมากขึ้น เพื่อที่จะจํากัดระดับความเสี่ยงหนี้เสีย 

กอนป 2547 บสย. ประสบปญหาสถาบันการเงินสงลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินออนมาให บสย. 
ค้ําประกัน โดย บสย. มิไดมีการวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ดังกลาว  หาก
เพียงแตพิจารณาขอมูลลูกหนี้วามีเอกสารครบถวนตามขอกําหนดหรือไม สงผลใหบสย. ประสบปญหา
มีภาระการค้ําประกันดอยคุณภาพและ บสย.ตองจายเงินชดเชยตามภาระการค้ําประกันที่เสียหายเปน
จํานวนมาก ตอมาในป 2547 บสย. ไดปรับแนวทางการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ SMEs โดยให
สถาบันการเงินรวมรับความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อแก SMEs ดวย โดย บสย. จะค้ําประกันสินเชื่อไม
เกินครึ่งหนึ่งของวงเงินสินเชื่อรวม นอกจากนี้แลว บสย. จะคัดกรองผูประกอบการ SMEs โดยดู
ประวัติการชําระหนี้ที่ผานมา อีกทั้งยังตองมีที่ดินและบุคคลค้ําประกันการชําระหนี้ตอ บสย. โดย
ผูประกอบการ SMEs จะตองเสียคาธรรมเนียมค้ําประกันในอัตรารอยละ 1.75 ตอปและอัตราดอกเบี้ย
ที่สูงกวาผูกูที่มีความเสี่ยงตํ่ากวา การปรับแนวทางการค้ําประกันสินเชื่อดังกลาว ทําใหจํานวน
โครงการที่ผานการอนุมัติการค้ําประกันสินเชื่อ (guarantee approval) หลังป 2547 มีแนวโนมลดลง 
แตจํานวนเงินค้ําประกันไมไดมีแนวโนมลดลงมากตาม (ภาพที่ 3.17) ตามที่ไดกลาวมาแลว 

การทําโครงการรับความเสี่ยงรวมกันกับสถาบันการเงิน  ผูใหสินเชื่อมีวัตถุประสงคเพื่อลด
ความเสียหาย โดยใหธนาคารพาณิชยเปนผูกลั่นกรองลูกคาให บสย. ซึ่งมีธนาคารพาณิชยเขารวม
โครงการเปนจํานวนมาก (ตารางที่ 3.23) เพราะธนาคารประเมินแลววาสามารถกระจายความเสี่ยง
ผานโครงการดังกลาวได โดยธนาคารจะสงลูกคาที่มีความเสี่ยงเกินกวาที่ธนาคารรับไดมาให บสย. 
สวนธนาคารของรัฐเขารวมโครงการนอย เพราะแมวา บสย. จะมีบทบาทในลักษณะธนาคารเพื่อ 
การพัฒนา (development bank) แตตองถูกประเมินแบบธนาคารพาณิชยทั่วไป (commercial bank)  
ทําให บสย. ตองบริหารแบบมืออาชีพ และตองระมัดระวังในการค้ําประกันสินเชื่อ ถาเปนการใหสินเชือ่
ตามนโยบายรัฐหรือมีการเมืองแทรกแซง บสย. จะไมรวมโครงการดวย เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมี
ผลกระทบตอองคกร  อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูบริหารของ บสย. พบวา บสย. เองก็เปนอีก
หนึ่งในสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ประสบปญหาดานบุคลากร เพราะบุคลากรที่ทํางานดาน 
การวิเคราะหสินเชื่อตองมีความเปนมืออาชีพ มีความรูและประสบการณในการวิเคราะหขอมูลของ
ลูกคาที่ธนาคารพาณิชยสงมาใหวามีความเสี่ยงมากนอยแคไหน  แตที่ผานมาพนักงานของ บสย. มี
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ประสบการณนอย และเมื่อทํางานกับ บสย. จนพอมีประสบการณก็ลาออกไปทํางานกับธนาคาร
พาณิชย เพราะ บสย. ใหผลตอบแทนนอยกวา เนื่องจากเปนองคกรไมแสวงหากําไร 

ภาพที่ 3.17 ผลการดําเนินงานดานการค้าํประกันสินเชื่อของ บสย. แกผูประกอบการ SMEs 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
   
 
ที่มา : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม. รายงานประจําป 2549. 

ตารางที่ 3.23 ภาระการค้ําประกัน (Guarantee outstanding) ของ บสย.  
จําแนกตามสถาบันการเงิน 

วงเงิน (ลานบาท) สัดสวน (รอยละ) 
ภาระการค้ําประกัน 2546 2547 2548 2546 2547 2548 

ธนาคารกสิกรไทย     3,601.7     4,809.7      6,872.9        35.9        38.3        40.0  
ธนาคารทหารไทย     1,860.1      2,953.5      3,524.0        18.6        23.5        20.5  
ธพว.     1,032.0      1,266.9      2,164.2        10.3        10.1        12.6  
ธนาคารกรุงเทพ       941.9      1,061.0      1,414.2          9.4          8.5          8.2  
ธนาคารไทยพาณิชย       657.2      1,028.2      1,471.1          6.6          8.2          8.6  
ธนาคารกรุงไทย       754.9        868.9      1,151.5          7.5          6.9          6.7  
สถาบันการเงินอื่นๆ     1,178.2        560.0        593.7        11.8          4.5          3.5  

รวม   10,025.8    12,548.3    17,191.6      100.0      100.0      100.0  
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2549. โครงการศึกษาวิจัยเร่ืองผลกระทบของการค้ําประกันสินเชื่อของ บสย. 
ตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม. 

3.5.1.3 ขอเสนอแนะเพื่อการลดอุปสรรคในการเขาถงึสินเชื่อของผูประกอบการ 
SMEs 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รัฐจัดต้ังมาเพื่อลดอุปสรรคในการเขาถึงแหลงสินเชื่อของ
ผูประกอบการ SMEs ยังอยูระหวางการปรับตัวเพื่อการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพในฐานะ
สถาบันการเงิน และประสิทธิผลในฐานะสถาบันการเงินเพื่อพัฒนา SMEs ผลคือ ระดับการเขาถึง
สินเชื่อของผูประกอบการ SMEs ผาน ธพว. และการค้ําประกันของ บสย. ยังมีปริมาณไมมาก
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เทาที่ควร แตการที่รัฐจะเรงรัดใหทั้ง 2 หนวยงานปลอยสินเชื่อโดยที่ยังไมมีความพรอมและไม
ระมัดระวังก็จะกระทบตอประสิทธิผลในการไดรับชําระหนี้คืนและสงผลเปนภาระตอเศรษฐกิจมวลรวม
ได จากการสัมภาษณผูบริหารของสถาบันการเงิน และผูประกอบการ SMEs มีขอเสนอแนะตอรัฐใน
การดําเนินนโยบายเพื่อเพิ่มโอกาสที่ผูประกอบการ SMEs จะเขาถึงแหลงสินเชื่อโดยไมเปนภาระกับ
รัฐมากจนเกินไปดังนี้ 

1. นโยบายการสงเสริม SMEs ใหเขาถึงแหลงสินเชื่อควรผานธนาคารพาณิชย เพราะ
นอกจากจะมีความเปนมืออาชีพแลวยังมีจํานวนสาขาและพนักงานจํานวนมากกวาสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ มีความใกลชิดกับผูประกอบการสามารถเขาถึง SMEs ไดมากกวา วิธีการดําเนิน
นโยบายอาจทําไดโดยหลายวิธีเชน  

• รัฐบาลประกาศสนับสนุนธนาคารพาณิชยที่ใหสินเชื่อแก SMEs โดยรัฐบาลประกัน
ความเสี่ยงใหบางสวน เชนรัฐบาลค้ําประกันรอยละ 20 ให บสย. ประกันรอยละ 20 
เพื่อลดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยเหลือรอยละ 60  

• รัฐบาลใหการสนับสนุนสถาบันการเงินเอกชนที่ปลอยกูใหแก SMEs เฉพาะสวนของ
ตนทุนของเงินกู เชน มีโครงการใหสินเชื่อกับผูประกอบการ SMEs 10,000  ลาน
บาท โดยเงินทุน 10,000 ลานบาทเปนของธนาคารพาณิชย สวนตนทุนของเงิน เชน 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่นํามาเปนทุนเทากับรอยละ 4  คิดเปน 400 ลานบาท รัฐเปน
ผูจายใหกับธนาคารพาณิชยเพื่อจูงใจใหธนาคารพาณิชยปลอยกูกับ SMEs แต 
การดําเนินนโยบายดังกลาวก็ตองระวังปญหาการรั่วไหล ตองวางระบบปองกัน
ปญหาธนาคารพาณิชยสมคบกับผูประกอบการ โดยการบังคับใชกฎหมายเอาผิด
กรณีฉอโกงรัฐ 

• รัฐควรสงเสริมแหลงเงินทุนอื่นๆ ของ SMEs ที่ไมใชธนาคาร เชน บริษัทแฟคเตอริ่ง 
ที่ทําหนาที่รับซื้อลดลูกหนี้การคาของ SMEs โดยการโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงิน
หนี้ระยะสั้นไมเกิน 120 วัน เพื่อลดภาระการเก็บเงินจากลูกหนี้โดยตรงและให SMEs 
ไดมีเงินหมุนเวียนในกิจการ เปนตน 

2. การเตรียมความพรอมให SMEs ในการเขาถึงแหลงสินเชื่อดวยการอบรมการทําบัญชี  
เนื่องจาก SMEs สวนใหญจัดทําบัญชีไมเปนระบบ ทําใหขาดเอกสารประกอบการขอสินเชื่อที่ตรงตาม
ความตองการของสถาบันการเงิน เมื่อธนาคารไมเชื่อถือบัญชีที่ไมเปนระบบก็ไมอนุมัติสินเชื่อ ดังนั้น
นโยบายนี้จะชวยให SMEs สามารถเขาถึงสินเชื่อได โดยภาครัฐสามารถดําเนินการโดยรวมกับสมาคม
ธนาคารไทยหรือธนาคารพาณิชยเขารวมสนับสนุนจัดหลักสูตรการอบรมให SMEs เพื่อใหองคความรู
วาทําอยางไรจะสามารถเขาถึงสินเชื่อได เพราะสภาวการณแขงขันในปจจุบันทําใหธนาคารพาณิชยก็
หันมาเนนกลุมลูกคา SMEs มากขึ้น เพราะลูกคารายใหญมีอํานาจการตอรองสูง การใหสินเชื่อแก 
SMEs ทําใหธนาคารได margin สูงกวา  
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3.5.2 ความรูความชํานาญในการประกอบธุรกิจ (know-how) 

3.5.2.1 ภาพรวมของหนวยงานที่สงเสริมดานองคความรู 

นอกจากการมีแหลงเงินทุนแลว ผูประกอบการ SMEs ยังตองมีความรูความชํานาญใน 
การประกอบธุรกิจ (know-how) ซึ่งทักษะเหลานี้จะเกิดขึ้นไดทั้งจากการสะสมประสบการณและ 
การเรียนรูผานหลักสูตร การฝกอบรม ดังนั้นนโยบายการสงเสริม SMEs ของรัฐจึงไดกําหนดใหมี 
การกอต้ังหนวยงานที่ทําหนาที่สรางองคความรูเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SMEs 
ประกอบดวย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เปนหนวยงานที่ต้ังขึ้นตาม 
“พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543” โดยมีวัตถุประสงคหลัก 
เพื่อเสนอแนะนโยบายและกําหนดแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ทั้งระดับภาพรวม 
รายสาขา และรายพื้นที่ รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ 
การสงเสริม SMEs ทั้งยังเปนหนวยงานหลักในการผลักดัน สนับสนุน ปฏิบัติการ และประสาน 
การดําเนินงาน ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  พัฒนาศูนยขอมูล SMEs แหงชาติและ
ขอมูลเตือนภัยที่ครบถวน ถูกตอง ทันสมัย รวมทั้งศึกษา วิเคราะห วิจัย และรายงานสถานการณเพื่อ
ประโยชนในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานสงเสริมและใหบริการแก SMEs พัฒนาระบบสงเสริม 
SMEs และดําเนินโครงการนํารอง โครงการบูรณาการ และโครงการเฉพาะกิจเรงดวนเพื่อการสงเสริม 
SMEs รวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  ตลอดจนใชกองทุนสงเสริม SMEs ที่มีการบริหารจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ ใหเปนเครื่องมือในการสงเสริม SMEs ปจจุบัน สสว. จัดใหมีกิจกรรมตางๆ เพื่อ
สงเสริม SMEs มากมาย ทั้งในดานการใหคําปรึกษาในการเริ่มตนและประกอบธุรกิจ มีศูนยให
คําปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญทั้งดานกฎหมาย การบริหารจัดการ การออกแบบผลิตภัณฑ การตลาด และ
การเงิน ฯลฯ  

นอกจาก สสว. แลว หนวยงานของรัฐที่มีบทบาทตอการพัฒนาองคความรูแก SMEs ยังไดแก 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยทั้ง 3 หนวยงานตางก็ดําเนินโครงการจัด
ฝกอบรมใหผูประกอบการ SMEs ทั้งผูประกอบการใหมและผูประกอบการเดิม มีการจัดการที่ปรึกษา
เพื่อใหคําแนะนําในการบริหารจัดการกิจการของผูประกอบการ SMEs (ตารางที่ 3.24) ทั้งนี้องคกรที่มี
บทบาทในการรวมจัดทําการฝกอบรมใหผูประกอบการ SMEs ยังประกอบดวย มูลนิธิสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สพว.)56 ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามคําสั่ง กระทรวงอุตสาหกรรมที่ 153/2542 
ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายโอนภารกิจการพัฒนา SMEs จากภาครัฐมา
ดําเนินการในรูปองคกรสาธารณประโยชน เพื่อการสรางผูประกอบการ SMEs รายใหมที่เขมแข็งและ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจที่ประกอบการอยูแลว และสมาคมสงเสริมผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (สสวท.)57 ซึ่งถือกําเนิดมาจาก SMEs ผูเขารวม
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) จัดโดยกรมสงเสริม

                                            
56 ขอมูลจาก www.ismed.or.th 
57 ขอมูลจาก www.thaisme.org 
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อุตสาหกรรม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนตัวแทนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ในการประสานนโยบาย และดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน  ตลอดจน
สงเสริมและพัฒนาใหสมาชิกมีศักยภาพในการประกอบการ สามารถพัฒนาและขยายธุรกิจใหกาวหนาได  

ตารางที่ 3.24 โครงการสงเสริมศักยภาพดานความรู ความชํานาญแก SMEs  

โครงการ หนวยงาน งบประมาณ จํานวนผูไดรับบริการ 
1. โครงการที่มีลักษณะการอบรมใหความรูเพื่อสรางผูประกอบการใหม 
1.1 โครงการเสริมสรางผูประกอบการ
ใหม (New Enterpreneur Creation : 
NEC) 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

ป 2545 174.5 ลานบาท 
ป 2546 123.2 ลานบาท 
ป 2547 122.3 ลานบาท 

ป 2545 เขารวม 6,565 ราย 
ป 2547 เขารวม 4,564 ราย  

1.2 โครงการเถาแกมือใหม (อบรม
ผูประกอบการ SMEs และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจลงทุนในธุรกิจ) 

สสว. n.a. n.a. 

1.3 โครงการอบรมเสริมสราง
ผูประกอบการใหม 

สพว. n.a. ป 2549 เขารวม 1,154 ราย 

1.4 โครงการอบรมความรูเชิงธุรกิจ สพว. n.a. ป 2549 เขารวม 1,176 ราย 
1.5 โครงการอบรมพัฒนาตาม
งบประมาณจากโครงการภาครัฐ 

สพว.* n.a. ป 2549 เขารวม 5,158 ราย 

2. โครงการที่มีลักษณะการอบรมใหความรูแกผูประกอบการ SMEs 
2.1 โครงการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม (คพอ.) 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

n.a. ป 2547 เขารวม 2,725 ราย 

2.2 โครงการอบรมพัฒนา SMEs สพว.* n.a. ป 2549 เขารวม 4,323 ราย 
3. โครงการที่มีการใหคําแนะนําปรึกษาแกผูประกอบการ SMEs 
3.1 โครงการชบุชีวิตธุรกิจไทย เปนการ
สงนักวินิจฉัยเขาไปวิเคราะหปญหาของ
กิจการและแนวทางแกไข โดยรัฐ
สนับสนุนคาจางที่ปรึกษาบางสวน 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

(ป 2544-2547)1,882.5 
ลานบาท 

SMEs จํานวน 3,707 
กิจการ 

3.2 การใหบริการปรึกษาแนะนําดานการ
ลงทุน การจัดตั้งธุรกิจ (Business 
Opportunity Center : BOC) 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

n.a. n.a. 

3.3 การใหบริการเงินสมทบจางที่ปรึกษา
เพ่ือปรับปรุงการผลิต การจัดการ และ
การตลาด (Consultancy Fund : CF) 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

n.a. ป 2544 จํานวน 69 ราย 
ป 2545 จํานวน 56 ราย 

3.4 การใหบริการเงินสนับสนุนการจางที่
ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม (Training Fund : TF) 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

n.a. ป 2544 จํานวน 79 ราย 
ป 2545 จํานวน 19 ราย 

3.5 โครงการระบบพี่เล้ียงผูประกอบการ 
SMEs (Mentorship) เปนการสง
เจาหนาที่พ่ีเล้ียงใหคําปรึกษาแก

สสว. n.a. ป 2547 จํานวน 6 ราย 
ป 2548 จํานวน 215 ราย 
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โครงการ หนวยงาน งบประมาณ จํานวนผูไดรับบริการ 
ผูประกอบการ SMEs ทั้งในดานการเงิน 
บัญชี การตลาด การผลิต การบริหาร 
3.6 การบมเพาะธุรกิจ (Business 
Incubation) เปนการจัดสงที่ปรึกษาเขา
ไปดูแลชวยเหลือในระยะเริ่มตนกอต้ัง
กิจการ 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

n.a. ป 2545 จํานวน 102 ราย 
ป 2546 จํานวน 128 ราย 

3.7 โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
(Business Incubation) เปนการอบรม 
ใหคําปรึกษา ถายทอดเทคโนโลยีแก
ผูประกอบการ SMEs 

สสว. n.a. ป 2548 จํานวน 82 ราย 

3.8 โครงการใหคําแนะนําปรึกษา สพว. n.a. ป 2549 จํานวน  738 ราย 
3.9 การเพิ่มมูลคาผลผลิต/ออกแบบ
ผลิตภัณฑ 

สพว. n.a. ป 2549 จํานวน 291 ราย 

หมายเหตุ : n.a. หมายถึง ไมมีขอมูล   
              * ผลการดําเนินงานของ สพว. อาจนับซํ้ากับ สสว.และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เพราะ สพว. ไดรับงบประมาณจาก
ทั้ง 2 หนวยงานมาดําเนินการ 
ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก. รายงานประจําป 2545-2547. 
        สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. รายงานประจําป 2547-2548. 
        สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. รายงานประจําป 2549. 

3.5.2.2 การประเมินการเขาถึงองคความรูของ SMEs 

อยางไรก็ดี จากการสัมภาษณผูบริหารของหนวยงานที่มีหนาที่สงเสริมพัฒนาองคความรูให 
SMEs ดังกลาวและผูประกอบการ SMEs พบวา การดําเนินงานเพื่อพัฒนาความรูความชํานาญให 
SMEs ยังมีปญหาและขอจํากัดทําใหผูประกอบการ SMEs เขาถึงสิทธิประโยชนในการสงเสริมพัฒนา
ความรูความชํานาญใหผูประกอบการไดนอยดังตอไปนี้ 

1. จากขอมูลตารางที่ 3.24 จะเห็นวา การจัดการฝกอบรมใหผูประกอบการ SMEs ที่ประกอบ
กิจการอยูแลว (Existing  Entrepreneur) มีจํานวนนอย งานฝกอบรมสวนใหญที่ทําไดปริมาณมาก 
เปนการฝกอบรมใหกับผูที่มีความประสงคจะเปนผูประกอบการ (Potential  Entrepreneur) ซึ่งจาก
การสัมภาษณพบวาผูที่เขาอบรมสวนใหญเปนผูจบการศึกษาใหม ยังไมมีความรู ประสบการณ 
ตลอดจนเงินทุน ดังนั้นเมื่ออบรมเสร็จสิ้นแลว สวนใหญจึงมิไดลงมือประกอบธุรกิจ แมการฝกอบรมจะ
มีผลดีชวยเพิ่มพูนความรูใหแกผูที่ปรารถนาจะมีกิจการ แตเพราะงบประมาณที่มีจํากัด จึงควรให
น้ําหนักกับงานเพิ่มพูนความรูแกผูประกอบการ SMEs ที่กําลังเผชิญภาวะกดดันในโลกการแขงขันใน
จํานวนที่มากขึ้นดวย 

2. ผูประกอบการ SMEs มีปญหาการเขาถึงมาตรการสงเสริมพัฒนา SMEs ของรัฐ แม
หนวยงานตางๆ จะมีโครงการ หลักสูตรการฝกอบรม บริการใหคําแนะนําปรึกษา เงินทุนสนับสนุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ หรือการดูงาน เปนจํานวนมาก แตจํานวนผูประกอบการ SMEs ที่รับรูและเขาถึง
การใหบริการดังกลาวมีอยูจํากัด เพราะยังไมมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง สาเหตุที่ 
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การประชาสัมพันธทําไดไมเต็มที่เกิดจาก 2 สาเหตุ สาเหตุแรกคือ ความไมสม่ําเสมอของงบประมาณที่
จัดสรรใหในการพัฒนาผูประกอบการ SMEs บางปไดงบประมาณก็จัดทําโครงการไดมาก บางปไมมี
งบประมาณโครงการก็ชะงักไป สาเหตุที่สองคือ หนวยงานของรัฐ เชน สสว. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา หากประชาสัมพันธโครงการตางๆ ในวงกวางก็มีขีดจํากัดในการใหบริการแก
ผูประกอบการ SMEs เพราะมีงานในหนาที่อื่นๆ นอกเหนือจากงานพัฒนาความรูให SMEs  

3. หนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการพัฒนาผูประกอบการ SMEs โดยตรงอยาง สพว. ก็มีขอจํากัด
ในเรื่องการตองหารายไดเลี้ยงดูองคกร ทําใหตองคิดคาบริการแกผูประกอบการ SMEs ซึ่งไมเพียงพอตอ
ความอยูรอดขององคกร ตองพึ่งพางบประมาณจากหนวยงานรัฐ เชน สสว. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา และสวนราชการในภูมิภาค แตความไมสม่ําเสมอของงบประมาณดังกลาวสง 
ผลกระทบทําใหการดําเนินงานของ สพว. ไมตอเนื่องเชนกัน ประกอบกับงานบางอยางซ้ําซอนกับ
หนวยงานอื่น เชน ศูนยเพิ่มมูลคาผลผลิต ซึ่งมีการใหบริการทั้งที่ สพว. และ สสว. แตของ สสว. 
ใหบริการฟรี สวนของ สพว. มีการเก็บคาบริการ ทําใหผูประกอบการไมมาใชบริการของ สพว. จึงกระทบ
ตอความอยูรอดของโครงการ 

3.5.2.3  ขอเสนอแนะ 

ก. พยายามทําหลักสูตรอบรมใหสม่ําเสมอ มีบริการเปนตารางเวลาตลอดทั้งป เพื่อให SMEs 
วางแผนมาเขาอบรมได ผลการสํารวจของ สพว. พบวารอยละ 70 ของผูเขารวมอบรมทําใหธุรกิจดีขึ้น 
เพราะเปนคนที่ตองการเขามาอบรมเพราะขาดทักษะดานนั้นจริงๆ จากประสบการณของ สพว. พบวา
การจัดอบรมใหผูประกอบการในทุกดานไมคุม เพราะบางเรื่องไมไดใช แตการอบรมเฉพาะเรื่องที่
ผูประกอบการขาดทักษะจะไดผลกวา 

ข. รัฐตองประชาสัมพันธให SMEs ต่ืนตัวในการปรับตัวเอง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นสวนยานยนต สิ่งทอ และเครื่องนุงหม ที่มีธุรกิจหองแถวที่เปน 3rd tier จะไมรูวามีแรงกดดันจาก
การแขงขัน เพราะ 1st tier เปนผูเผชิญ แตการประชาสัมพันธตองมีเปาหมายและวิธีการชัดเจน เพราะ 
SMEs ตามสถิติที่มีอยูมากถึง 2.2 ลานราย มีผูประกอบการที่ทํากิจการจริงๆ จังๆ ไมกี่แสนราย 
ครึ่งหนึ่งจบการศึกษาไมเกินชั้นประถม อีกครึ่งหนึ่งจบสูงกวา ยอมตองการการประชาสัมพันธที่
แตกตางกัน 

ค. การจัดฝกอบรมให SMEs ควรเนนการอบรมเปน segment เพราะผูประกอบการในภาค
การผลิต การคา การบริการมีความตองการทักษะที่แตกตางกัน เชน ธุรกิจในภาคผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับ
การเกษตร ตองการดานบริหารความเสี่ยง ธุรกิจดานการคาตองการทักษะดานการบริหาร stock 
เปาหมายของการฝกอบรมคือตองการใหผูประกอบการ SMEs ปรับปรุงตนเอง ไมไดเนนเรื่อง 
การแขงขันกับผูประกอบการรายใหญ เนนสาขาธุรกิจที่ SMEs สามารถสรางสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ 
(niche) ทําสินคาใหมๆ (innovation) ที่ตอบสนองความตองการของลูกคา 
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3.5.3 การเขาถึงเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (R&D) 

3.5.3.1 ภาพรวมทรัพยสินทางปญญากบัการประกอบธุรกิจ SMEs 

ทรัพยสินทางปญญา หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษย ซึ่งถือเปน
ทรัพยสินชนิดหนึ่งนอกเหนือจากสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย ทรัพยสินทางปญญาจึงเปน 
สิทธิตามกฎหมายที่รัฐออกใหแกผูประดิษฐ เพื่อใชประโยชนในสิทธิครอบครองภูมิปญญาของตนเอง 
ไมใหบุคคลอื่นขโมย หรือลอกเลียนแบบ ดังนั้นทรัพยสินทางปญญาจึงเปนการใหอํานาจพูดขาดระดับ
หนึ่งแกเจาของความคิด 

ทรัพยสินทางปญญา แบงออกเปนสองประเภทใหญ คือ ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม และ
ลิขสิทธิ์ โดยทรัพยสินทางอุตสาหกรรมแบงยอยได 7 ประเภท คือ 1.สิทธิบัตร 2.อนุสิทธิบัตร  
3.เครื่องหมายการคา 4.แบบผังภูมิของวงจรรวม 5.ความลับทางการคา 6.ชื่อการคา และ 7.สิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร ขณะที่ลิขสิทธ์ิ เปนการใหสิทธิแตเพียงผูเดียวแกผูสรางสรรคที่จะกระทําการใดๆ กับงานที่
ไดทําขึ้น โดยงานดังกลาวสวนใหญจะอยูในสาขา วรรณกรรม ศิลปะกรรม การแสดงและบันเทิง 

ความแตกตางทางการไดสิทธิคุมครองระหวางทรัพยสินทางอุตสาหกรรม และลิขสิทธิ์ คือ 
ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ผูขอสิทธิจําเปนตองยื่นเรื่องกับกรมทรัพยสินทางปญญาอยางเปนทางการ
และมีกระบวนการตรวจสอบ เพื่ออนุมัติออกสิทธิให สวนใหญใชเวลาประมาณ 1-2 ปตอหนึ่งสิทธิบัตร 
และมีคาใชจายดําเนินการตลอดจนเสียคาธรรมเนียมรายป58 ขณะที่ลิขสิทธิ์ เปนสิทธิที่ผูสรางสรรค
ผลงานไดรับทันที และไมมีคาใชจายใดๆ 

การศึกษาครั้งนี้ จะเนนที่ทรัพยสินทางปญญาทางอุตสาหกรรม เปนหลัก เพราะเกี่ยวของกับ
ผูประกอบการ SMEs โดยตรง และผูประกอบการจําเปนตองดําเนินการยื่นเรื่องขอรับสิทธิตามขั้นตอน
ตางๆ ประเด็นจึงมีอยูวา “มีมาตรการ ขั้นตอนใด เปนอุปสรรคตอกระบวนการจดสิทธิบัตรของ
ผูประกอบการ SMEs”  

การศึกษาจะแบงหัวขอออกเปน 3 ประเด็นหลัก คือ ก.ลักษณะการถือครองสิทธิบัตรของ
ผูประกอบการไทย เปนการบรรยายภาพรวมเชิงปริมาณ และลักษณะการถือครองสิทธิบัตรแยกตาม
ขนาดสถานประกอบการขนาดเล็ก กลาง ใหญ เมื่อผูอานเห็นภาพรวมทั้งหมดของการถือครองแลว 
ประเด็นที่สอง คือ ข. มาตรการ ที่มีผลตอขีดความสามารถในการเขาถึงทรัพยสินทางปญญา เปน
การศึกษารายละเอียดของมาตรการตางๆ ชวงป 2549-2550 ที่กรมทรัพยสินทางปญญาดําเนินการ 
เพื่อดูวากรมใหความสําคัญกับมาตรการใดบาง และ ค. บทวิเคราะห ขอเสนอแนะ เปนการใหขอมูล
สนับสนุนเพิ่มเติมที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการที่จดสิทธิบัตรและการวิเคราะหขอมูลจากสถิติ 
ที่นําเสนอไว 

3.5.3.2 ลักษณะการถือครองทรัพยสินทางปญญาของผูประกอบการไทย 

ก. สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
                                            
58 คาใชจยเฉลี่ยตอปของการถือครองสิทธิบัตรการประดิษฐ 7,715 บาท(154,300 บาท/20 ป)  สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 
1,005 บาท(10,050 บาท/10 ป) และอนุสิทธิบัตร 1,805 บาท(18,050 บาท/10 ป) 
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สิทธิบัตร เปนหนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐคิดคน หรือออกแบบ
ผลิตภัณฑ ซึ่งเจาของสิทธิสามารถนําการประดิษฐนั้นไปผลิต จําหนาย หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นใช
สิทธิแทนตนได ทั้งนี้วัตถุประสงคสําคัญของกฎหมาย นอกจากจะคุมครองสิทธิอันชอบธรรมของ 
ผูประดิษฐแลว ยังเปนการใหรางวัลตอบแทนและจูงใจใหมีการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม และกระตุนให
เกิดการเปดเผยรายละเอียดการประดิษฐจนเกิดการถายทอดเทคโนโลยี อยางไรก็ตามการจดสิทธิบัตร
นับเปนเรื่องใหม ประเทศไทยเริ่มบังคับใช สิทธิบัตรครั้งแรกในป 2522 ตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 
และมีการปรับปรุงแกไขเนื้องหาทางกฎหมายอีก 2 ครั้ง คือ พรบ.สิทธิบัตร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และ 
พรบ.สิทธิบัตร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ปจจุบันยังมีราง พรบ.ที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติม
รอการอนุมัติจากสภาอีกดวย รวมระยะเวลาบังคับใชกฎหมายจนถึงปจจุบัน 28 ป  

อนุสิทธิบัตร เปนหนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ เชนเดียวกับสิทธิบัตร 
แตอนุสิทธิบัตรกับสิทธิบัตรตางมีสาระของขอบเขตการใหความคุมครองการประดิษฐตางกัน  
โดยอนุสิทธิบัตรเปนการประดิษฐที่มีเทคนิคไมสูงมากนัก อาจเปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอย  
สวนสิทธิบัตรการประดิษฐจะตองมีการแกไขปญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมากอนหรือที่เรียกวามีขั้น
การประดิษฐที่สูงขึ้น ดังนั้นขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใชระยะเวลาสั้นกวาสิทธิบัตรการประดิษฐ
มาก เนื่องจากใชระบบจดทะเบียนแทนการใชระบบที่ตองมีการตรวจสอบกอนการรับจดทะเบียน 

ปจจุบัน (ภาพที่ 3.18) ประเทศไทยมีรายการประดิษฐ การออกแบบ ที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรสะสมตั้งแตป 2524-2550 (26 ป) รวม 24,174 ฉบับ จํานวนนี้มีเพียง 4,100 ฉบับ 
หรือคิดเปน 16.9% ที่เปนสิทธิบัตรจดในนามบริษัท59 ซึ่งแยกเปนบริษัทสัญชาติไทย 3,775 ฉบับ 
บริษัทสัญชาติอื่น 325 ฉบับ นอกนั้นประมาณ 83.1% เปนการจดสิทธิบัตรในนามบุคคลและอื่นๆ  

 

 

                                            
59 ก) คณะผูวิจัย สนใจศึกษาเฉพาะผูจดสิทธิบัตรที่เปนนิติบุคคลเทานั้น เน่ืองจากมีขอสมมติฐานวาผูจดสิทธิบัตรนิติบุคคล
ตองการดําเนินธุรกิจอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน ดังน้ัน ผูจดสิทธิบัตรเหลานี้จึงมีโอกาสเพิ่มศักยภาพการแขงขันในตลาด ได
ดีกวาบุคคลทั่วไป และจากขอมูลตารางที่ 3.24 ชี้ใหเห็นวา ผูจดสิทธิบัตรนิติบุคคลมีโอกาสนําทรัพยสินทางปญญาไปหา
ผลประโยชนทางธุรกิจไดถึง 80% ขณะที่ผูจดสิทธิบัตรนามบุคคล สามารถนําสิทธิบัตรไปหาผลประโยชนทางธุรกิจเพียง 30% 
เทานั้น            
     ข) ขอมูลการจดสิทธิบัตรนิติบุคคล มาจากฐานขอมูลบริการออนไลนระบบสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญาที่สามารถ
เรียกดูไดทาง www.ipthailand.org โดยผูวิจัยสรางเงื่อนไขการเรียกดูขอมูลสวนเจาของสิทธิบัตรดวยคําวา “บริษัท” ซ่ึงหมายถึง
ผูจดสิทธิบัตรในนามบริษัทนั้นเอง และพบรายการสิทธิบัตรทั้งหมด 4,100 รายการ จํานวนนี้มีรายชื่อบริษัทที่ไมซํ้ากันอยู 1,262 
บริษท(ดูรูปที่ 3.18) แตอยางไรก็ตามมีนิติบุคคลอีกจํานวนหนึ่งที่จดสิทธิบัตรโดยไมมีคําวา “บริษัท” เปนองคประกอบของช่ือ 
เชน เอ เอ็ม ซี อินเตอรเนชั่นแนล อัลฟา เมตัลคราฟท, แอคตีโบลาเกต แฮสเซิล เปนตน ดังน้ัน บริษัทเหลานี้จึงตกสํารวจ และ
รายชื่อบริษัท 1,262 รายจึงไมไดหมายถึงนิติบุคคลที่อยูในฐานขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญาทั้ง 100% 
     ค) รายการสิทธิบัตรของบริษัทไทย มีเทากับ 4,100 รายการ ขณะที่ประเทศเกาหลีใต มีรายการสิทธิบัตรของบริษัทเทากับ 
7,166 รายการ ประเทศจีน มีรายการสิทธิบัตรของบริษัทเทากับ 6,632 รายการ จะเห็นวา บริษัทในประเทศไทย มีการจด
สิทธิบัตรนอยกวาบริษัทในประเทศเกาหลีใต และจีน โดยเปรียบเทียบ (ขอมูลประเทศเกาหลีใต และจีน จาก Patent Office 
www.kipo.go.kr และ www.sipo.gov.cn ) 
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ภาพที่ 3.18 โครงสรางการจดสิทธิบัตร60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลการจดสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา, www.ipthailand.org                 
        และขอมูลทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา, www.dbd.go.th 
หมายเหตุ : ขอมูลถึงเดือน พฤศจิกายน 2550 

 
การจดสิทธิบัตรในนามบุคคล(83.1%) เปนการจดโดยคนสัญชาติไทย 19.7% ที่เหลือสวน

ใหญ 63.4% เปนการจดโดยบุคคลตางสัญชาติ นั้นหมายความวาโดยภาพรวมแลวการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาในประเทศไทย ผูที่เขามาหาผลประโยชนจากกฎหมายฉบับนี้สวนใหญเปนคน
ตางชาติ 

สวนของคนไทยเอง การจดสิทธิบัตรในนามบริษัทมีสัดสวน 15.6% ขณะที่การจดสิทธิบัตรใน
นามบุคคลมีสัดสวน 19.7% ซึ่งสะทอนปญหาเรื่องการคิดคนผลงานการประดิษฐของนักประดิษฐไทย
สวนใหญจะดําเนินไปโดยยึดตัวบุคคลเปนหลัก โครงสรางบริษัทยังขาดสวนงานวิจัยและพัฒนา เพราะ
การลงทุนเพื่อ R&D โดยภาคธุรกิจมีสัดสวนเพียง 42% ของการลงทุน R&D ทั้งประเทศ นอยที่สุดเมื่อ
เทียบกับประเทศคูแขงสําคัญ เชน ไตหวัน และมาเลเซีย เปนตน (ภาพที่ 3.19) 

การวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ดําเนินการจดสิทธิบัตรนามบุคคล 19.7% ดังกลาว มีขอกําจัด
เรื่อง เงินทุนวิจัย เครื่องมือ เทคโนโลยี และองคความรูที่ใช จึงทําใหผลงานประดิษฐเหลานี้ ถึงแมจะได
การรับรองสิทธิ แตโอกาสที่บุคคลจะตอยอดทางธุรกิจทําไดยากเนื่องจากผลงานประดิษฐไมมีจุดขายที่
                                            
60 ขอมูลที่ใชวิเคราะหตามรูปที่ 3.18 มาจากฐานขอมูลการจดสิทธิบัตรของกรมทรัพยสินทางปญญา www.ipthailand.org โดย
ผูวิจัยทําการเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวเขากับฐานขอมูลทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจ www.dld.go.th จึงสามารถแยกรายชื่อ
บริษัทที่จดสิทธิบัตรตามขนาดสินทรัพยของบริษัทได   
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เดนชัด เพราะจากการสอบถามผูประกอบการ61 (ตารางที่ 3.25) เปรียบเทียบระหวางบริษัทกับบุคคล 
จะเห็นวา ระยะเวลาการจดสิทธิบัตร และการพัฒนาองคความรูจนเกิดเปนทรัพยสินทางปญญาของคน
ทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางกันมากนัก แตตางกันอยางเห็นไดชัดในเรื่อง เงินลงทุนเพื่อการพัฒนา
องคความรู และสัดสวนการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนทางธุรกิจ กลาวคือ กลุมบริษัทจะใช
เงินลงทุนทางทรัพยสินทางปญญามากกวากลุมบุคคล ทรัพยสินทางปญญาของกลุมบริษัทจึงมี
เทคโนโลยีที่สูงกวา และดวยเหตุดังกลาวทําใหทรัพยสินทางปญญาของกลุมบริษัท เปนสิ่งที่สามารถ
นําไปตอยอดทางธุรกิจไดดีกวา โดยพบวาสัดสวนการหาผลประโยชนจากสิทธิบัตรของกลุมบริษัทมีถึง 
80% ขณะที่บุคคลสามารถหาผลประโยชนไดเพียง 30% เทานั้น ขอมูลนี้สะทอนใหเห็นวาขนาด 
การลงทุนทางทรัพยสินทางปญญามีสวนชวยตอยอดทางธุรกิจในทรัพยสินทางปญญาชิ้นนั้นๆ62  

ตารางที่ 3.25 การใชประโยชนในทรัพยสินทางปญญาของผูประกอบการ 

การจดสิทธิบัตรในนาม 

ขอมูลจากผูประกอบการ บริษัท บุคคล 

ระยะเวลาเฉลี่ยของการดําเนินการจดสิทธิบัตร (ป) 2-5 2-4 

เวลาพัฒนาองคความรู ศึกษา ทดลอง จนเกิดเปน 

     ทรัพยสินทางปญญา (ป) 1-4 2-5 

ใชเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาองคความรู (บาท) 2 แสน – 5 ลาน 5 หม่ืน – 1 แสน 

การหาผลประโยชนจากสิทธิบัตร (%)   

     ยังไมไดหาผลประโยชน 20% 70% 

     หาผลประโยชนได คุม กับการลงทุนทาง 

             ทรัพยสินทางปญญา 50% 10% 

     หาผลประโยชนยังไมคุมกับการลงทุนทาง 

             ทรัพยสินทางปญญา 30% 20% 

    ที่มา : จากแบบสอบถาม 

 

                                            
61 การใชประโยชนในทรัพยสินทางปญญาของผูประกอบการ มาจากแบบสอบถามที่ใหผูประกอบการตอบ โดยแบงเปน บริษัท 
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ อยางละ 10 ตัวอยาง รวมเปน 30 ตัวอยาง บุคคลทั่วไปอีก 20 ตัวอยาง แตไดรับความรวมมือตอบ
แบบสอบถามกลับมาเพียง 6 ตัวอยางสําหรับบริษัท และ 5 ตัวอยางสําหรับบุคคล ดังน้ันขอมูลที่นําเสนอตามตารางจึงไมอาจ
เปนตัวแทนของผูประกอบการไดทั้งหมด แตขอดีของขอมูล คือ การเปรียบเทียบระหวางกลุมบริษัท กับ บุคคล ที่เห็นชัดเจนถึง
ความแตกตางเรื่องเงินลงทุนและการหาผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาของตนเอง 
62 การศึกษาความเปนไปไดในหารายไดจากสิทธิบัตร ยังข้ึนอยูกับปจจัยอื่น เชน ประโยชนของสิทธิบัตรน้ันๆกับอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ ซ่ึงสามารถดูจากความถี่ที่สิทธิบัตรน้ันถูกใชเปนเอกสารอางอิงในการยื่นจดสิทธิบัตรอื่นๆ เปนตน 
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ภาพที่ 3.19 การลงทุนภาคธุรกิจเพ่ือ R&D ตอการลงทนุรวมของประเทศเพื่อ R&D ป 2545 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : IMD (2004) 

จากภาพที่ 3.18 จํานวนสิทธิบัตรที่จดโดยบริษัทสัญชาติไทย 3,775 ฉบับ เมื่อทํา 
การคัดรายชื่อใหเหลือเฉพาะบริษัทที่มีชื่อไมซ้ํากัน (เนื่องจากบางบริษัทถือครองสิทธิบัตรมากกวา 1 
ฉบับ63) ก็จะทราบจํานวนบริษัทสัญชาติไทยที่ถือครองสิทธิบัตรอยางแทจริง มีจํานวน 1,262 บริษัท 
แยกเปนบริษัทขนาดเล็ก 35.14% บริษัทขนาดกลาง 21.16% และบริษัทขนาดใหญ 43.70%64 

จากการนําเสนอโครงสรางการจดสิทธิบัตร ทําใหมองเห็นประเด็นสําคัญที่วา แทจริงแลวมี
บริษัทไทยถือครองสิทธิบัตรเพียง 1,262 บริษัท ซึ่งมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียน
ธุรกิจทั้งประเทศ65 และสวนใหญ(43.70%) เปนบริษัทขนาดใหญที่มีทรัพยสินมากกวา 200 ลานบาท 
และเมื่อแยกตามจํานวนการถือครองสิทธิบัตร (ภาพที่ 3.20) พบวา บริษัทสวนใหญ ถือครองสิทธิบัตร
เพียง 1 ฉบับ มี 783 บริษัท และสวนใหญเปนบริษัทขนาดใหญ สวนการถือครองสิทธิต้ังแต 2-9 ฉบับ 
มี 403 บริษัท และสวนใหญจะเปนบริษัทขนาดใหญเชนกัน กลาวโดยสรุป ถาพิจารณาในแงปริมาณ
การถือครอง (ฉบับ) และตามขนาดบริษัท พบวาผูประกอบการขนาดใหญมีการถือครองสิทธิบัตรมาก
ที่สุด 

 

 

                                            
63 บริษัทที่ถือครองสิทธิบัตรมากกวา 10 ฉบับ มี 68 บริษัท บริษัทที่ถือครองสิทธิบัตร 2-9 ฉบับมี 381 บริษัท และบริษัทที่ถือ
ครองสิทธิบัตรเพียง 1 ฉบับ มี 813 บริษัท รวมเปน 1,262 บริษัท หรือโดยเฉลี่ย 1 บริษัท จะถือครองสิทธิบัตร 2.99 ฉบับ 
64 ก) การจําแนกบริษัทจดทะเบียนตามขนาด เล็ก กลาง ใหญ ใชขอมูลสินทรัพยของบริษัทที่ยื่นงบดุลกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เปนเกณฑแบง โดยบริษัทขนาดเล็กมีสินทรัพย นอยกวา 50 ลานบาท บริษัทขนาดกลางมีสินทรัพยระหวาง 50-200 
ลานบาท และบริษัทขนาดใหญมีสินทรัพย มากกวา 200 ลานบาท 
   ข) สินทรัพย หมายถึง ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับสุทธิ สินคาคงเหลือ และอสังหารินทรัพยประเภท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
65 จํานวนบริษัทจดทะเบียนสะสมรวมทั้งประเทศ ป 2550 เทากับ 499,983 บริษัท แตเปดดําเนินกิจการอยู 298,079 บริษัท 
(ขอมูลจาก www.bol.co.th) 
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ภาพที่ 3.20 จาํนวนการถือครองสิทธิบัตรของ 1,262 บริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลการจดสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา, www.ipthailand.org  
        และขอมูลทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา, www.dbd.go.th 

หากพิจารณาจากประเภทของสิทธิบัตร ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ประเภท66 คือ 1) 
สิทธิบัตรการประดิษฐ 2) สิทธิบัตรการออกแบบ และ 3) อนุสิทธิบัตร (ภาพที่ 3.21) ทําใหมองเห็น
ภาพการถือครองทรัพยสินทางปญญาดีขึ้น กลาวคือ กลุมบริษัทขนาดเล็ก มีการจดอนุสิทธิบัตรมาก
ที่สุด แตการจดอนุสิทธิบัตรมีแนวโนมลดลงเมื่อขนาดบริษัทใหญขึ้น ตรงขามกับสิทธิบัตรการออกแบบ 
และการประดิษฐที่ยิ่งขนาดบริษัทใหญขึ้นแนวโนมการจดสิทธิบัตรจะมากขึ้นตาม แตในภาพรวมแลว
สิทธิบัตรการออกแบบมีจํานวนการจดมากที่สุด อันดับสองคืออนุสิทธิบัตร ขณะที่สิทธิบัตร 
การประดิษฐมีการจดนอยมาก 

 

 

 

 

                                            
66 สิทธิบัตรการประดิษฐ คือ ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะองคประกอบ โครงสรางหรือกลไกของผลิตภัณฑ รวมทั้ง
กรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ ที่ตองมีข้ันตอนการประดิษฐที่สูงข้ึน หรือเปนการ
ประดิษฐข้ึนมาใหม สวนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ คือ ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับการทําใหรูปราง ลักษณะภายนอกของ
ผลิตภัณฑเกิดความสวยงาม และแตกตางไปจากเดิม ขณะที่อนุสิทธิบัตร จะคลายๆกับสิทธิบัตรการประดิษฐ แตอนุสิทธิบัตร
เปนการประดิษฐที่มีเทคนิคที่ไมสูงมากนัก อาจเปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอย 
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ภาพที่ 3.21 สัดสวนการจดสิทธิบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลการจดสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา, www.ipthailand.org  
         และขอมูลทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา, www.dbd.go.th 

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดของธุรกิจและศักยภาพในการจดสิทธิบัตรใหละเอียด
ยิ่งขึ้น คณะผูวิจัยจึงจําแนกขนาดของบริษัทใหละเอียดยิ่งขึ้น เนื่องจากการจําแนกขนาดบริษัท
ออกเปน 3 ระดับ ตามนิยามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงเรื่อง การกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคา
ทรัพยสินถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 คือ วิสาหกิจขนาดยอม มีมูลคา
สินทรัพยถาวรไมเกิน 50 ลานบาท วิสาหกิจขนาดกลาง มีมูลคาสินทรัพยถาวรเกินกวา 50 ลานบาท
แตไมเกิน 200 ลานบาท อาจทําใหทราบขอมูลการจดสิทธิบัตรที่ไมชัดเจนมากนัก เพราะชวงของ
สินทรัพยที่กําหนดกวางเกินไป ดังนั้น ตารางที่ 3.26 และภาพที่ 3.22 แสดงสัดสวนการถือครอง
สิทธิบัตรแยกตามขนาดสินทรัพยที่ละเอียดมากขึ้น โดยพบวา กลุมบริษัทขนาดเล็ก ที่ถือครอง
สิทธิบัตรมากสุด (18%) สวนใหญมีสินทรัพยระหวาง 10-50 ลานบาท ซึ่งอันที่จริงขนาดสินทรัพย
ระดับนี้ยังไมถือวาเปนบริษัทขนาดเล็กอยางแทจริง สวนกลุมบริษัทขนาดกลางที่ถือครองสิทธิบัตรมาก
สุด (17.4%) มีสินทรัพยระหวาง 50-150 ลานบาท แตกลุมบริษัทที่ถือครองสิทธิบัตรมากสุดอยาง
แทจริงคือกลุมบริษัทที่มีสินทรัพยมากกวา 1,000 ลานขึ้นไป (19.4%) ดังภาพที่ 3.22 

นัยของประเด็นนี้คือ กลุมบริษัทที่มีสินทรัพยมากกวา 1,000 ลานบาท เปนกลุมบริษัทที่มี 
การพัฒนาทางความรูและเทคโนโลยีเปนของตนเองมากที่สุด รองลงมาคือกลุมบริษัทที่มีสินทรัพย
ระหวาง 10-150 ลานบาท ซึ่งนาจะถือวาเปนกลุมบริษัทขนาดกลาง นอกจากนี้เมื่อแยกรายละเอียด
ตามประเภทสิทธิบัตร พบวา (ตารางที่ 3.26) การพัฒนาความรูระดับการคิดคนสิ่งใหมๆ (สิทธิบัตร
การประดิษฐ) และการพัฒนาดานการออกแบบ (สิทธิบัตรการออกแบบ) จะมีมากสุดในกลุมบริษัท
ขนาดใหญ (สินทรัพยมากกวา 1,000 ลานบาท โดย 2.8% สําหรับการประดิษฐ และ 13.2% สําหรับ
การออกแบบ) สวนอนุสิทธิบัตรซึ่งถือเปนการพัฒนาความรูระดับปรับปรุง มีอยูมากในกลุมบริษัท
ขนาดกลาง (สินทรัพยระหวาง 20-100 ลานบาท) และเปนที่นาสังเกตวา กลุมบริษัทขนาดเล็กจริงๆ ที่
มีสินทรัพยไมเกิน 1 ลานบาทมีการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีนอยมาก (3.3%) 
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 ตารางที่ 3.26 สัดสวนการถอืครองสิทธบิตัรแยกตามขนาดสินทรัพย 
และประเภทสิทธิบัตร 

สัดสวนการถือครองสิทธิบัตร (%) 
ขนาดสินทรัพย การประดิษฐ การออกแบบ อนุสิทธิบัตร รวม 

บริษัทขนาดเล็ก 
< 1 ลาน 0.3 1.1 1.9 3.3 
1-5 ลาน 0.4 4.5 3.9 8.9 
5-10 ลาน 0.3 2.6 2.1 4.9 
10-20 ลาน 0.7 4.4 2.8 7.9 
20-50 ลาน 0.7 5.3 4.1 10.1 

บริษัทขนาดกลาง 
50-100 ลาน 0.5 6.2 4.2 10.9 
100-150 ลาน 0.4 4.4 1.7 6.5 
150-200 ลาน 0.7 2.0 1.1 3.7 

บริษัทขนาดใหญ 
200-300 ลาน 0.5 4.8 2.1 7.4 
300-400 ลาน 0.4 3.0 1.2 4.5 
400-500 ลาน 0.1 5.2 0.7 6.0 
500-1000 ลาน 0.3 4.8 1.3 6.4 
>1000 ลาน 2.8 13.2 3.4 19.4 

รวม 
รอยละ 8.0 61.6 30.4 100.0 
จํานวน 101 777 384 1,262 

ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลการจดสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา, www.ipthailand.org  
         และขอมูลทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา, www.dbd.go.th 
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ภาพที่ 3.22 สัดสวนการถอืครองสิทธิบัตรแยกตามขนาดสินทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : จากตารางที่ 3.26 

สวนการพิจารณาขอมูลรายป เปนการสะทอนใหเห็นระดับการตื่นตัวตอการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญาของตนเอง ภาพที่ 3.23 นําเสนอจํานวนบริษัทที่ยื่นขอรับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ในแตละป พบวา กลุมบริษัทขนาดใหญมีแนวโนมต่ืนตัวเรื่องทรัพยสินทางปญญามากกวากลุมบริษัท
ขนาดกลางและเล็ก แตการตื่นตัวของทุกกลุมบริษัทเริ่มมีมากขึ้นหลังประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ป 2540 โดยชวง 5 ป (2541-45) หลังวิกฤตเศรษฐกิจ มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรสูงถึง 80.45% เม่ือ
เทียบกับการยื่นจดสิทธิบัตรชวง 5 ป (2536-40) กอนวิกฤตเศรษฐกิจ67 เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ  
อนุสิทธิบัตรเริ่มมีการยื่นจดครั้งแรกป 2542 จึงนับเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหหลังป 2540 ตัวเลขการยื่น 
จดสิทธิบัตรสูงขึ้น 

 

 

 

                                            
67 ขอมูลการยื่นจดสิทธิบัตรของกลุมบริษัทชวง 10 ป (2536-2545) มียอดรวมเทากับ 2,471 ฉบับ เปนการยื่นชวง 5 ป กอน
วิกฤตเศรษฐกิจ (2536-2540) เทากับ 483 ฉบับ และยื่นชวง 5 ป หลังวิกฤตเศรษฐกิจ (2541-2545) เทากับ 1,988 ฉบับ 
จํานวนนี้ เปนการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 242 ฉบับ ภายในชวงป 2542-2545 
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ภาพที่ 3.23 บริษัทจดทะเบยีนที่ย่ืนขอจดสิทธิบัตรในแตละป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลการจดสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา, www.ipthailand.org  
         และขอมูลทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา, www.dbd.go.th 

  

สวนของบริษัทตางชาติ ที่เขามาจดสิทธิบัตรในประเทศไทย (ภาพที่ 3.24 ก) จะเห็นวาสวน
ใหญเปนการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ และการออกแบบผลิตภัณฑตามลําดับ ซึ่งสิทธิบัตรการประดิษฐ
และออกแบบผลิตภัณฑเหลานั้น นาจะเปนสิทธิบัตรที่ผานการรับรองสิทธิในประเทศของตนเองมาแลว 
แตประเด็นที่นาสนใจคือ ป 254968 บริษัทตางชาติเริ่มใหความสนใจจดอนุสิทธิบัตรในประเทศไทยมาก
ขึ้น ซึ่งปจจุบันถึงแมยังมีจํานวนนอยแตคาดวาอนาคตนาจะเพิ่มขึ้น เพราะการจดอนุสิทธิบัตรของคน
ตางชาติเริ่มปรากฏในนามสวนบุคคลมาตั้งแตป 2543 และอนุสิทธิบัตรมีขั้นตอนการจดและการอนุมัติ
ที่ไมยุงยากเมื่อเทียบกับสิทธิบัตร69 ดังนั้นอนาคตแนวโนมที่ผูประกอบการไทยอาจเสียโอกาสทาง
ธุรกิจเนื่องจากไมสามารถนําผลงานการประดิษฐที่ติดอนุสิทธิบัตรสัญชาติตางดาวมาทําการตลาดได 

 

 

                                            
68 การจดอนุสิทธิบัตรของบริษัทตางชาติในประเทศไทย เร่ิมปรากฏขอมูลในป 2549 จํานวน 2 บริษัท เปนบริษัทจากประเทศ 
เนเธอแลนด และจีน อยางละ 1 ประเทศ และป 2550 เปนบริษัทจากประเทศจีน 2 บริษัท รวมบริษัทตางชาติจดอนุสิทธิบัตร 4 
บริษัท ซ่ึงคาดวาการจดอนุสิทธิบัตรของคนตางชาติในประเทศไทยนาจะมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน 
69 การดําเนินการขอรับอนุสิทธิบัตร จะมีข้ันตอนที่ส้ันและงายกวาสิทธิบัตร เน่ืองจากการขอรับอนุสิทธิบัตร ใชระบบจดทะเบียน
โดยจะไมพิจารณาตรวจสอบความใหมกอนการรับจดทะเบียนเหมือนกรณีสิทธิบัตรการประดิษฐ และอนุสิทธิบัตร เปนการ
ประดิษฐที่มีเทคนิคไมสูงมากนัก อาจเปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอย จึงคาดวาในอนาคตแนวโนมการจดอนุสิทธิบัตรจะมีเพิ่ม
มากข้ึน 
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ภาพที่ 3.24 สัดสวนการถอืครองสิทธิบัตรในแตละปของบริษทัตางชาติและบริษัทไทย 

ก.บริษัทตางชาติ 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลการจดสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา, www.ipthailand.org 

 

ข บริษัทไทย 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลการจดสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา, www.ipthailand.org 

 

อยางไรก็ตาม การถือครองสิทธิบัตรไมไดหมายความวา ผูถือจะไดสิทธิครอบครองอยาง
สมบูรณ เพราะกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเปดชองใหผูมีสวนไดสวนเสียรองเรียนเพื่อเพิกถอนสิทธิ
ได70 ถาสามารถพิสูจนไดวาทรัพยสินทางปญญาชิ้นนั้นไดมาอยางไมถูกตอง โดยพบวาสิทธิบัตรที่จด
ในนามบริษัทจํานวน 4,100 ฉบับนี้ มีสิทธิบัตรถูกเพิกถอนและหรืออยูระหวางดําเนินการเพิกถอน 

                                            
70 ถึงแมระบบคัดคานและตรวจสอบ สิทธิบัตร เปนระบบใหมีการคัดคานกอนการออกสิทธิบัตร ภายใน 90 วัน หลังประกาศ
โฆษณา และอนุสิทธิบัตรเปนระบบใหมีการคัดคานหลังที่ออกอนุสิทธิบัตร ภายใน 1 ป แตกฏหมายก็เปดชองใหผูมีสวนไดเสีย 
สามารถยื่นเร่ืองใหตรวจสอบนอกเหนือจากชวงเวลาที่กําหนด ตามมาตรา 31, 54, 64, 65 ฉ, 65 นว 
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1.48% (61 สิทธิบัตร71) จํานวนนี้เปนการเพิกถอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑสูงสุดถึง 68.9% 
(ของ 1.06%) (ภาพที่ 3.25 และตารางที่ 3.27) โดยบริษัทขนาดใหญถูกเพิกถอนสิทธิบัตร 
การออกแบบผลิตภัณฑมากที่สุด (24 ฉบับ) อันดับสองเปนบริษัทขนาดเล็ก (12 ฉบับ) เหตุที่ 
การออกแบบผลิตภัณฑมีสัดสวนการถูกเพิกถอนมาก ก็เนื่องจากลักษณะรูปลักษณของสินคา ของ
ผลิตภัณฑที่วางขายอยูตามทองตลาด เปนสิ่งที่เปดเผยตัวเองจึงงายตอการที่ผูประกอบการรายอื่นจะ
นําความคิดของผูออกแบบ  ที่สะทอนในตัวสินคานั้นๆไปผลิตเปนสินคาใหม แตจากภาพที่ 3.25 จะ
เห็นวาสัดสวนการถูกเพิกถอนมีจํานวนนอยมาก นัยทางสถิติดังกลาวแสดงวาเมื่อไดรับสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญานั้นไป โอกาสที่จะมีการเพิกถอนสิทธิภายหลังมีนอยมาก นอกจากนี้ระยะเวลา
เฉลี่ยของการถือครองสิทธิกอนถูกเพิกถอนกินเวลาประมาณ 3.7 ป ซึ่งนานพอที่จะหาผลประโยชน  

 ภาพที่ 3.25 สัดสวนการถกูเพิกถอนสิทธบิัตรของบรษิทัจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลการจดสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา, www.ipthailand.org 

 

  

 

 

 

                                            
71 ขอมูลสิทธิบัตร 61 ฉบับที่ถูกเพิกถอน ไดมาจากระบบสืบคนฐานขอมูลสิทธิบัตรออนไลนที่บริการอยูในเว็บไซทของกรม
ทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงระบุสถานะสุดทายพรอมวันที่ตามสถานะไวในสิทธิบัตรน้ันๆ และจากการตรวจสอบฐานขอมูลทั้งหมด
ในกลุมบริษัท พบสิทธิบัตรถูกเพิกถอนหรืออยูระหวางดําเนินการจํานวน 61 ฉบับ แตจากการสุมตรวจเลขที่สิทธิบัตรกับผลการ
พิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญา พบความคลาดเลือนขอขอมูลอยูบาง เชน ศาลทรัพยสินทางปญญามีคําสังเพิกถอน
สิทธิบัตร แตในฐานขอมูลกับมีสถานะสุดทายใหชําระคาธรรมเนียมรายป ดังน้ันตัวเลขสิทธิบัตรถูกเพิกถอนจํานวน 61 ฉบับจึง
อาจมีความคลาดเคลื่อนอยูบาง 
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ตารางที่ 3.27 จํานวนบรษิัทที่ถกูเพิกถอนและอยูระหวางการเพิกถอนแยกตามขนาดบริษทั 

ขนาดบริษัท 
สถานะสุดทาย 

เล็ก กลาง ใหญ 
จําแนก 

ขนาดไมได 

 

รวม 

ป(เฉล่ีย)
กอนถูก
เพิกถอน 

สิทธิบัตรการประดิษฐ   1 2 3 7.3 
  - สิทธิบัตรถูกเพิกถอน   1 2 3 7.3 
สิทธิบัตรออกแบบ 12 2 24 4 42 3.6 
  - แจงยกคําขอรับสิทธิบัตร 1    1 0 
  - เจาหนาที่ส่ังเพิกถอนการจดทะเบียน  1   1 4.0 
  - สิทธิบัตรถูกเพิกถอน 11 1 24 4 40 3.2 
อนุสิทธิบัตร 3 1 4 8 16 3.6 
  - คณะกรรมการสั่งเพิกถอนคําขอ 3 1 3 8 15 3.7 
  - แจงเพิกถอนสิทธิบัตร   1  1 6.0 
รวม 15 3 29 14 61  
 ปเฉล่ีย 
(ปที่เพิกถอน-ปที่ออกสิทธิ) 3.1 

 
4.0 4.1 3.6  3.7 

ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลการจดสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา, www.ipthailand.org และขอมูลทะเบียนธุรกิจ กรม
พัฒนาธุรกิจการคา, www.dbd.go.th 

สรุป การเขาถึงทรัพยสินทางปญญาประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของผูประกอบการไทย 
ยังมีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนผูประกอบการทั้งประเทศ เหตุผลหนึ่งมาจากการลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาของผูประกอบการไทยยังอยูในระดับตํ่า โดยเทียบกันระหวางประเทศ ภาคธุรกิจ
ของไทยใชงบลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนานอยกวาภาคธุรกิจของประเทศคูแขงที่สําคัญ เชน ไตหวัน
เกาหลีใต มาเลเซีย เปนตน งบลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา สะทอนถึงโอกาสในการหาผลประโยชน
ทางธุรกิจจากทรัพยสินทางปญญาชิ้นนั้นๆ เพราะเทคโนโลยีที่ซอนอยูในผลงานวิจัยจะทําใหทรัพยสิน
ทางปญญาชิ้นดังกลาวมีความนาสนใจมากขึ้น 

กลุมบริษัทขนาดใหญ (2524-ปจจุบัน) มีโอกาสถือครองทรัพยสินทางปญญามากกวากลุม
บริษัทขนาดเล็ก โดยเฉพาะทรัพยสินทางปญญาประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ที่ตองมีขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น แตหลังป 2542 เปนตนมา เริ่มมีการรรับจดอนุสิทธิบัตร    
ที่เปนการประดิษฐไมสูงมากนัก หรือเปนการปรับปรุงเพียงเล็กนอย ทําใหกลุมบริษัทขนาดเล็กมี
โอกาสถือครองทรัพยสินทางปญญาประเภทอนุสิทธิบัตรมากขึ้น  

ข. เครื่องหมายการคา 

เครื่องหมายการคา พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ไดจัดประเภทของเครื่องหมายที่
ไดรับการคุมครองตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา เปน 4 ประเภท ไดแก  

1.เครื่องหมายการคา หมายถึง เครื่องหมายที่ใชเปนเครื่องหมายเกี่ยวของกับสินคาประเภท
หนึ่งๆ เพื่อแสดงวาสินคานั้นแตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายอื่น ถึงแมจะเปนสินคาประเภทเดียวกัน
ก็ตาม แตก็มีความแตกตางทางความเปนเจาของหรือแหลงกําเนิดสินคา เชน มามา ไวไว เปนตน  
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2.เครื่องหมายบริการ หมายถึง เครื่องหมายที่ใชเปนเครื่องหมายเกี่ยวของกับบริการ  

3.เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายไดรับรองใหกับสินคาหรือ
บริการของบุคคลอื่น ในแงการรับรองแหลงกําเนิด สวนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพสินคา/บริการ 
เปนตน เชน เครื่องหมายรับรอง เชลลชวนชิม ที่มอบใหกับรานอาหารที่เจาของเครื่องหมายรับรอง
เชลลชวนชิม เห็นวามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไดเครื่องหมายนี้ เปนตน  

4.เครื่องหมายรวม เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ใชโดยบริษัทหรือ
รัฐวิสาหกิจในกลุมเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ สหภาพ สมาพันธ กลุมบุคคลหรือ
องคกรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน ทั้งนี้กลุมองคกรอื่นจะไมสามารถนําเครื่องหมายรวมขององคกรอื่นไป
ใชไดโดยไมไดรับอนุญาติ 

การศึกษาเรื่องเครื่องหมายการคา มีขอจํากัดมากกวาสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เนื่องจาก
ระบบฐานขอมูลเครื่องหมายการคาของกรมทรัพยสินทางปญญา ที่อนุญาติใหประชาชนทั่วไปดึงขอมูล
ทางเว็บของกรมในสวน “บริการออนไลน เครื่องหมายการคา72” ยังไมตอบสนองตอการคนหาขอมูล 
เชน ไมสามารถคนหารายการเครื่องหมายการคาโดยใชคําคนที่มีเจาของเปน ”บริษัท” รวมกับ คําวา 
“สัญชาติไทย” เปนตน จึงนับเปนอุปสรรคหนึ่งตอการทํางานวิจัย ทําใหไมสามารถบรรยายลักษณะ 
การถือครองเครื่องหมายการคาไดอยางละเอียดเทาที่ควร ประเด็นที่พอนําเสนอได มีดังนี้ 

 ภาพที่ 3.26 เปนการนําเสนอจํานวนเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา73 
ระหวางป 2525-2550 โดยมีเจาของเครื่องหมายเปนบริษัท74 ปที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
มากสุด คือ ป 2548 (8,819 เครื่องหมาย) การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเริ่มมีแนวโนมมากขึ้น 
โดยเฉพาะชวง 7 ปยอนหลัง (2543-2550) จึงนับวาเครื่องหมายการคา เปนทรัพยสินทางปญญาที่
ผูประกอบการไทยตื่นตัวมากกวาทรัพยสินทางปญญาประเภทอื่น แตอยางไรก็ตามสัดสวนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาในนามบริษัทมีอยูเพียง 27% เทานั้น โดยสวนใหญ 73% เปนการจดใน
นามสวนบุคคล (ภาพที่ 3.27) ซึ่งสะทอนทัศนคติของผูประกอบการไทยเรื่อง “การรักษาผลประโยชน
ไวกับตัวเองปลอดภัยที่สุด” (จากการสัมภาษณผูประกอบการ 2 ราย)  

 

 

 

                                            
72 การดึงขอมูลบริษัทที่จดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาทางเว็บของกรมทรัพยสินทางปญญา ประชาชนทั่วไปสามารถเขามา
ใชบริการไดที่ www.ipthailland.com แตผูใชตองลงทะเบียนกอนจึงจะมีสิทธิ ซ่ึงระบบฐานขอมูลดังกลาวในเฉพาะสวน
เครื่องหมายการคา ยังไมสามารถตอบสนองตอกระบวนการคนหาขอมูลไดดี ซ่ึงนับเปนอุปสรรคหน่ึงตอการเขาถึงทรัพยสินทาง
ปญญาของผูประกอบการ  
73 ไมสามารถแยกรายละเอียดไดวา บริษัทที่เปนเจาของเครื่องหมายการคาในแตละป เปนบริษัทสัญญาชาติไทยเทาใด และการ
เชื่อมโยงระบบกับการจดทะเบียนธุรกิจเพื่อหาขนาดทรัพยสินของบริษัททําไดยากเนื่องจากในแตละปมียอดเครื่องหมายการคา
ที่จดทะเบียนจํานวนมาก 
74 หมายถึงการคนหาขอมูลในฐานขอมูลเครื่องหมายการคา โดยใชคําวา บริษัท เปนองคประกอบหลักในการคาหา 
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ภาพที่ 3.26 เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนคุมครองในนามบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลการจดเครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา, www.ipthailand.org 

ภาพที่ 3.27 สัดสวนการถอืครองเครื่องหมายการคา 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลการจดเครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา, www.ipthailand.org 

 

 

 



3-81 

การเพิ่มขึ้นของการจดทะเบียนเครือ่งหมายการคามาจากปจจัย 2 ดาน คือ 

ก) การอํานวยความสะดวกของกรมทรัพยสินทางปญญา โดยเฉพาะเรื่อง การใหบริการยื่นคํา
ขอเครื่องหมายการคาทางอินเตอรเน็ตผานเว็บของกรมทรัพยสินทางปญญา ทําใหไมเสียเวลาเดินทาง
และไมเสียเวลารอคิวที่เคานเตอรบริการ75ของกรมทรัพยสินทางปญญา (จากเดิมใชเวลา 5 ชั่วโมง 
เหลือ 45 นาที) และการลดขั้นตอนดําเนินงานภายในกรมทรัพยสินทางปญญาเอง เชน การพิจารณา
คําขอจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการคา จากเดิมใชเวลา 23 วันในป 2546 เหลือ 11 วันนับจากป 
2547 การแจงเลขที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จากเดิม 21 วันในป 2546 เหลือ 1 วันนับ
จากป 2547 เปนตน (ตารางที่ 3.28) 

ตารางที่ 3.28 การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาแลวเสร็จงาน ป 2546-2550 

                 หนวย : วัน 
กระบวนงานที่มีการลดขั้นตอน 2546 2547 2548 2549 2550 

เครื่องหมายการคา      
 - แจงเลขที่คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา........................... 21 1 1 1 1 
 - ตอบหนังสือคํารองตางๆในการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย  
        การคาทีย่ื่นที่สํานักงานพาณิชยจังหวัด............................... 26 3 3 3 3 
 - พิจารณาคําขอจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการคา..................... 23 11 11 11 11 
 - พิจารณาคําขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใช          
      เครื่องหมายการคา.............................................................. 40 40 40 40 20 
 - พิจารณาและวินิจฉัยคําคัดคานการจดทะเบียน           
      เครื่องหมายการคา.............................................................. 99 99 99 99 65 
สิทธิบัตรแลอนุสิทธิบัตร      
 - ออกหนังสือรับรองการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร........... 9 6 6 6 6 
 - รับคําขอใหมสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร...................................... 15 7 7 7 7 
 - โอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร....................................................... 14 14 14 7 7 
 - โฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร......................................................... 30 30 30 30 15 
 - ออกบัตรตัวแทนรับมอบอํานาจดําเนินคดี.................................. 22 11 11 11 11 

ที่มา : ประกาศกรมทรัพยสินทางปญญา เร่ือง การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน ป 2546-2550 

ข) การต่ืนตัวดานผลกระทบทางธุรกิจของผูประกอบการ กลาวคือ ชวงป 2544-48 มีสถิติ 
การจับกุมผูกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา จํานวน 5,935 คดี เฉลี่ยการจับกุมปละ 
1,187 คดี จํานวนนี้ เปนคดีดานการละเมิดเครื่องหมายการคาที่ถูกฟองศาลทรัพยสินทางปญญาและ
อยูระหวางพิจารณาคดีในป 2549 อยู 71 คดี (คดีรับใหม 23 คดี คดีคางมา 48 คดี) มีมูลคาทุนทรัพย
ของคดีรับใหมถึง 113.9 ลานบาท หรือเฉลี่ยคดีละ 4.9 ลานบาท ซึ่งมูลคาทุนทรัพยคดี มีลักษณะ
คลายๆกับการประเมินความเสียหายทางธุรกิจที่โจทยไดยื่นตอศาลในฐานะที่ตนถูกละเมิดเครื่องหมาย
                                            
75 รูปแบบการใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา กรมทรัพยสินทางปญญาใชระบบ บัตรคิว เปนระบบที่คลายกับการ
ใหบริการที่เคานเตอรธนาคาร ผูใชบริการตองกดบัตรคิวและรอจนถึงคิวตนเองจึงสามารถติดตอเจาหนาที่ตามชองบริการตางๆ 



3-82 

การคา และถายอนดูขอมูลป 2547 จะเห็นวามูลคาทุนทรัพยตอคดีสูงถึง 120.7 ลานบาท (มูลคาทุน
ทรัพยคดี นับเฉพาะกรณีคดีที่ขึ้นศาล ดังนั้นเมื่อรวมคดีที่อยูระหวางการจับกุมเฉล่ียปละ 1,187 คดี 
ตัวเลขมูลคาทุนทรัพยคดีจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเทาตัว) ดังนั้นหากผูประกอบการไมจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา ก็อาจไดรับความเสียหายทางธุรกิจมากกวานี้ (ตารางที่ 3.29) 

ตารางที่ 3.29 จํานวนคดีรับใหม และทุนทรัพยตอคดีดานทรัพยสินทางปญญา 

                หนวย : ทุนทรัพยตอคดี (ลานบาท) 

2545 2547 2549 
คดีแพง รับ

ใหม 
ทุนทรัพย
ตอคดี 

รับ
ใหม 

ทุนทรัพย
ตอคดี 

รับ
ใหม 

ทุนทรัพย
ตอคดี 

ละเมิดเครื่องหมายการคา 35 2.5 27 120.7 23 4.9 
ขอเพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการ   
     เครื่องหมายการคา 32 - 38 - 57 - 
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 16 - 18 - 28 - 
ละเมิดลิขสิทธิ์ 23 8.1 29 127.6 29 19.6 
ขอเพิกถอนคําวินิจฉัยขอรับสิทธิบัตร 21 0.5 17 0.3 7 - 
ละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 7 13.4 18 11.6 19 4.3 
ผิดสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ 22 0.6 53 28.2 28 3.3 
ละเมิดความลับทางการคา 1 - 5 68.4 4 305.0 
อ่ืนๆ 0 - 7 21.9 5 - 
รวม 157 2.5 212 43.2 200 10.4 

ที่มา : ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ, www.cipitc.or.th  
หมายเหตุ : ทุนทรัพยตอคดี คํานวณจาก ทุนทรัพยของคดีรับใหม หารดวย จํานวนคดีรับใหม 

 สรุป มูลคาความเสียหายทางธุรกิจจากการถูกละเมิดเครื่องหมายการคามีปริมาณความ
เสียหายหลายลานบาทตอป ดวยเหตุดังกลาวผูประกอบการที่เปนเจาของเครื่องหมายการคาจึงนิยม
จดทะเบียนคุมครอง ประกอบกับชวงเวลา 5 ปที่ผานมากรมทรัพยสินทางปญญามีนโยบายลดขั้นตอน
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งพัฒนาระบบฐานขอมูล บริการออนไลนจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาทางอินเตอรเน็ต ทําใหกระบวนการจดทะเบียนทําไดอยางรวดเร็วมากขึ้น ดวยเหตุ
นี้ ปริมาณการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาจึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

3.5.3.3 มาตรการที่มผีลตอขีดความสามารถในการเขาถึงทรัพยสินทางปญญา 

 เปนการสรุปมาตรการ (กรณีนี้อาจเรียกวาโครงการตางๆ) ที่กรมทรัพยสินทางปญญา
ดําเนินการชวงป 2549-50 วามีโครงการดานใดบางที่กรมใหความสําคัญ ซึ่งจากการประมวลขอมูล
โครงการทั้งหมดชวงป 2549-2550 ผูวิจัยสามารถนําโครงการเหลานั้นมาสรุปเปนหัวขอหลักๆได 6 
ดาน คือ (ตารางที่ 3.30) 

1. ดานการสงเสริมใหความรูภาคประชาชนเรื่องทรัพยสินทางปญญาในมิติตางๆ สวนใหญ
เปนการจัดอบรม สัมมนาทั้งในสวนกลางและภูมิภาค   
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2. ดานการนําทรัพยสินทางปญญาใชประโยชนเชิงพาณิชย โครงการหลักๆไดแก การแปลง
ทรัพยสินทางปญญาเปนทุน และการจัดตลาดกลางทรัพยสินทางปญญา 

3. ดานการพัฒนาบุคลากรและสรางเครือขาย เปนการจัดอบรมในมิติตางๆใหกับขาราชการ 
รวมทั้งประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาเปนหนวยงานกลางทําหนาที่บริหาร
จัดการทรัพยสินทางปญญาแบบครบวงจรในภูมิภาคที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู 

4. ดานการพัฒนาระบบขอมูลทรัพยสินทางปญญา เปนการพัฒนาระบบการเขาถึงขอมูล
สิทธิบัตรไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยู ทั้งดานการเชื่อมโยงขอมูลสิทธิบัตรทั่วโลก และ 
การพัฒนาเว็บไซตของศูนยทรัพยสินทางปญญา 

5. ดานการเขาถึงทรัพยสินทางปญญา เปนการจัดบริการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
เชน การรับคําขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเคลื่อนที่  

6. ดานการระงับขอพิพาทและปองปราม เปนมาตรการยุติการกระทําความผิดทางทรัพยสิน
ทางปญญา ทั้งระดับการระงับขอพิพาท และการจัดชุดปองปรามการละเมิด 

ตารางที่ 3.30 มาตรการหลักๆ ดานทรัพยสินทางปญญา ป 2549-50 และงบดําเนินการป 2550 

สรุปมาตรการหลักๆ ชวงป 2549-2550 งบดําเนินการ ป 50 
1. ดานการสงเสริม ใหความรูภาคประชาชน  
   การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม    2,800,000  
   การสงเสริมทรัพยสินทางปญญาสวนภูมิภาค    2,600,000  
2. ดานการนําทรัพยสินทางปญญาใชประโยชนเชิงพาณิชย  
   การแปลงทรพัยสินทางปญญาเปนทุน  12,000,000  
   ตลาดกลางทรัพยสินทางปญญา    1,200,000  
3. ดานการพัฒนาบุคคลากรและสรางเครือขาย  
   ถายทอดเทคโนโลยีในสถาบันการศึกษา       900,000  
   การจัดทําหลักสูตร Distance Learning       200,000  
   การเรียนรูทรัพยสินทางปญญาทางไกล    1,600,000  
   การจัดทําหลักสูตรทรัพยสนิทางปญญา    3,000,000  
   การจัดวางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา    3,700,000  
4. ดานการพัฒนาระบบขอมูลทรัพยสินทางปญญา  
   การพัฒนาระบบสืบคนขอมูลสิทธิบัตร       830,000  
   การพัฒนาเว็บไซตศูนยขอมูลทรัพยสินทางปญญา    2,000,000  
5. ดานการเขาถึงทรพัยสินทางปญญา  
   หนวยบริการทรัพยสนิทางปญญาเคลื่อนที่        30,000  
6. ดานการระงบัขอพิพาทและปองปราม N.A. 
   การไกลเกลี่ยขอพิพาท  
   การออกตรวจการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  

ที่มา : รายงานประจําเดือน ป 2549-2550 และ งบโครงการของกรมทรัพยสินทางปญญาป 2550 



3-84 

มทีรพัยสนิทางปญญา

กระบวนการกอนเขาถึงทรพัยสนิทางปญญา กระบวนการหลังมทีรพัยสนิทางปญญา ความสําเรจ็
ในการหาผล
ประโยชน
ในทรพัยสนิ
ทางปญญา

• การใหความรูแกประชาชน
• พัฒนาบุคคลากรและสรางเครอืขาย
• พัฒนาระบบขอมลูทรพัยสนิทางปญญา
• อํานวยความสะดวกการเขา

• นําทรพัยสนิทางปญญาใชประโยชน
เชงิพาณิชย

• การระงบัขอพิพาท การปองปราม

มทีรพัยสนิทางปญญา

กระบวนการกอนเขาถึงทรพัยสนิทางปญญา กระบวนการหลังมทีรพัยสนิทางปญญา ความสําเรจ็
ในการหาผล
ประโยชน
ในทรพัยสนิ
ทางปญญา

• การใหความรูแกประชาชน
• พัฒนาบุคคลากรและสรางเครอืขาย
• พัฒนาระบบขอมลูทรพัยสนิทางปญญา
• อํานวยความสะดวกการเขา

• นําทรพัยสนิทางปญญาใชประโยชน
เชงิพาณิชย

• การระงบัขอพิพาท การปองปราม

ภาพที่ 3.28 การแบงสวนมาตรการกอนและหลังมีทรัพยสินทางปญญา 

 

 

 

 

 
ที่มา : จากตารางที่ 3.30 

จากมาตรการหลักๆตามตารางที่ 3.30 และภาพที่ 3.28 จะเห็นวา กระบวนการกอนเขาถึง
ทรัพยสินทางปญญา กรมทรัพยสินทางปญญามีมาตรการสนับสนุนหลักๆ 4 ดาน โดยเนนเรื่องการให
ความรู ความเขาใจ การพัฒนาคน ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขอมูลเปนหลัก ซึ่งป 2550 กรม
ทรัพยสินทางปญญาลงทุนตามมาตรการเหลานี้ประมาณ 17.6 ลานบาท แตดูเหมือนวายังขาด
มาตรการสําคัญ คือ การสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตางๆ ใหแกผูประกอบการจนเกิด
เปนทรัพยสินทางปญญาของผูประกอบการรายนั้นๆ โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการขนาดเล็กที่มี
ขอจํากัดเรื่องเงินลงทุน ดานการวิจัยและพัฒนา 

ขณะที่กระบวนการหลังมีทรัพยสินทางปญญา มาตรการสงเสริมเพื่อใหผูประกอบการสามารถ
นําทรัพยสินทางปญญาไปหาผลประโยชนเชิงพาณิชย มี 2 มาตรการหลัก คือ การสนับสนุนโอกาส
เขาถึงแหลงเงินทุนและการปองปรามผูละเมิดทรัพยสินทางปญญา ใชงบประมาณสวนนี้ประมาณ 13.2 
ลานบาท โครงการเดนๆ คือ การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนทุน ต้ังเปาใหมีผูยื่นขอกูเงินจาก
สถาบันการเงินโดยใชทรัพยสินทางปญญาเปนหลักประกันเงินกู 250 ราย/ป ซึ่งป 2548 (ระยะเวลา 8 
เดือน ตุลาคม 2547 – พฤษภาคม 2548) มีผูยื่นคําขอกูเงิน 171 ราย คิดเปนความสําเร็จของโครงการ 
72.16% แตอยางไรก็ตาม ถาพิจารณาจากขอมูลอนุมัติเงินกูจากสถาบันการเงิน พบวามีเพียง 16 ราย
เทานั้นที่ธนาคารเห็นวามีความเปนไปไดทางธุรกิจ วงเงินอนุมัติ 16.53 ลานบาท ดังนั้นมาตรการที่
ควรเนนเพิ่มเติม คือ การอบรมดานการวิเคราะห การเขียนแผนธุรกิจใหกับผูประกอบการ จนสามารถ
หาแหลงเงินกู เพื่อประกอบธุรกิจไดอยางมีอุปสรรคนอยที่สุด 

3.5.3.4 บทวเิคราะห ขอเสนอแนะดานทรัพยสินทางปญญา 

จากการศึกษาตามหัวขอลักษณะการถือครองทรัพยสินทางปญญา และมาตรการของกรม
ทรัพยสินทางปญญาที่กลาวมาตอนตน เห็นวา การที่ผูประกอบการไทยเขาถึงทรัพยสินทางปญญานอย 
ไมไดมาจากอุปสรรคทางกฎหมายและมาตรการเปนหลัก แตปจจัยหนึ่งมาจากความลาชาใน
กระบวนการจดสิทธิบัตร ซึ่งตัวแปรสําคัญ คือ ลักษณะของงานรับจดสิทธิบัตรที่ตองใชความละเอียด
เปนพิเศษ เนื่องจากปริมาณขอมูลที่ตองใชตรวจคนมีปริมาณมหาศาล ดังนั้นงานตรวจคนขอมูลและ
ตรวจสอบจึงเปนงานที่ตองใชเวลาและความละเอียด ตลอดจนความชํานาญงานของเจาหนาที่เปน
อยางมาก เพราะคําที่ใชตรวจคน “เปนศัพทเทคนิค” ที่อาจมีแนวคิดทางเทคนิคเหมือนกันแตสามารถ
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บรรยายดวยคําที่แตกตางกัน นอกจากนี้อาจมีปญหาในเรื่อง “ภาษาเขียน” เชน คําวา เอไมด หรือ  
เอมีด (amide) เปนตน  

จากความยากในขั้นตอนดังกลาว ทําใหระหวางป 2522-2548 มีปริมาณคําขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐสะสมรวมเทากับ 73,580 ฉบับ แตไดมีการรับจดสิทธิบัตรเพียง 9,440 ฉบับ ยังเหลืออยู
ระหวางการตรวจสอบอีก 64,140 ฉบับ ซึ่งป 2548 กรมทรัพยสินทางปญญามีอัตรากําลังเจาหนาที่ผู
ตรวจสอบสิทธิบัตร 11 ทาน นักกฏหมาย 11 ทาน และตําแหนงสนับสนุนอื่นๆ 149 ทาน รวมผูมีสวน
เกี่ยวของ 171 ทาน ถาใหเจาหนาที่เหลานี้ทั้งหมดทําการตรวจคนและตรวจสอบ เจาหนาที่หนึ่งทานจะ
รับผิดชอบคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐเฉลี่ย 375 ฉบับ ซึ่งถือเปนปริมาณงานที่สูงมาก และถา
พิจารณาภาพที่ 3.29 จํานวนปที่รอคอยนับจากปที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรจนถึงปที่ออกสิทธิบัตร แยกตาม
ปที่ออกสิทธิบัตร พบวาชวงตนๆ ผูที่ไดรับสิทธิบัตรการประดิษฐป 2526 จะใชเวลารอคอยเฉลี่ย 2-3 ป 
ตอมาเมื่อปริมาณคําขอรับสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น ผูไดรับสิทธิบัตรป 2548 จะใชเวลารอคอยเฉลี่ยเพิ่มเปน  
6-7 ป ดังนั้นความยากในขั้นตอนการตรวจคนและตรวจสอบจึงถือเปนอุปสรรคหนึ่งเรื่องระยะเวลา 
การเขาถึงทรัพยสินทางปญญาของผูประกอบการ  

ภาพที่ 3.29 จาํนวนปทีร่อคอยนับจากปทีย่ื่นคําขอถึงปที่ออกสิทธิบตัร 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : คํานวณจากฐานขอมูลการจดสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา, www.ipthailand.org 

ปญหาความลาชาอีกประการหนึ่ง มาจากความไมเขาใจในขั้นตอนทางเอกสารระหวาง
เจาหนาที่กับผูประกอบการ โดยเฉพาะประเด็นเนื้อหาสาระของขอถือสิทธิบัตร และการตีความใน
เนื้อหา เมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้น  กระบวนการแกไขจะใชเวลาอีกหลายเดือน สิ่งที่ผูประกอบการ
ตองการ คือสวนงานที่ชวยเตรียมความพรอมใหกับผูคิดจะจดสิทธบิัตรกอนการยื่นเอกสารตามขั้นตอน
จริง เพราะหลายทานเมื่อเดินเขาไป ณ ศูนยสิทธิบัตร จะเริ่มตนดวยการสอบถามเจาหนาที่
ประชาสัมพันธ ซึ่งเจาหนาที่มักจะแนะนําใหกดบัตรคิว76 ไมวาเปนการติดตอเพื่อถามคําถามหรือยื่น
จดสิทธิบัตร แตปญหามีอยูวาชองบริการตามบัตรคิวดังกลาว เปนระบบตอคิว หนึ่งคิวใชเวลานาน

                                            
76 บัตรคิว เปนระบบที่คลายกับการใหบริการที่เคานเตอรธนาคาร ผูใชบริการตองรอจนถึงคิวของตนเองจึงสามารถติดตอ
เจาหนาที่ตามชองบริการตางๆ  
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พอสมควร ทําใหเกิดความไมสะดวกและปญหากระจุกตัวอยูที่การรอคิว ทั้งๆที่ผูประกอบการบางรายมี
ประเด็นขอสงสัยเพียงเล็กนอยเทานั้น 

ปญหาดังกลาวเปนเรื่องระบบบริหารจัดการ เนื่องจากโดยขอเท็จจริงแลว สํานักสิทธิบัตรมี
สวนงานหลายกลุม เชน กลุมอนุสิทธิบัตร กลุมวิศวกรรม กลุมเคมี กลุมออกแบบผลิตภัณฑทั่วไป เปน
ตน ที่สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาเบื้องตน เพียงแตถาผูประกอบการที่ไมเคยจดสิทธิบัตรมากอน เมื่อ
มาติดตอยังกรมทรัพยสินทางปญญาจะไมรู ไมสามารถเขาถึงตัวเจาหนาที่ไดโดยสะดวก การอํานวย
ความสะดวกใหผูมาติดตอบางเรื่องกรมทรัพยสินทางปญญาก็มองขามจุดออนเล็กๆ นอยๆ ไป 

อีกปจจัยหนึ่ง เปนเรื่องขาดมาตรการสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาระดับองคกร (ระดับ
ผูประกอบการแตละราย) ที่ผานมากรมทรัพยสินทางปญญาใชงบประมาณไปกับการสงเสริมความรู
ใหกับประชาชนเรื่องทรัพยสินทางปญญาในมิติตางๆ แตการลงรายละเอียดระดับองคกรจนสามารถ
เขาถึงการวิจัยและพัฒนาทรัพยสินทางปญญาแตละชิ้น ยังไมปรากฏผลงานที่เดนชัด  

กลยุทธหนึ่งที่ควรไดรับการสนับสนุน คือการนําขอมูลสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรที่ไดรับ 
การจด และเผยแพรอยูแลวทั้งในประเทศไทยและตางประเทศมาตอยอดทางความคิดจนเกิดเปน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรผลงานใหมขึ้น โดยรูปแบบการสงเสริมดังกลาวควรมีทั้งแหลงเงินทุน แหลง
ความรู ผูใหคําแนะนําปรึกษา การใหบริการหองทดลอง ใหบริการยืมเครื่องมืออุปกรณการทดลอง 
รวมทั้งเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วกวาปจจุบัน เชน การจัดต้ังสถาบันสงเสริมและ
พัฒนาการตอยอดทางความคิดทรัพยสินทางปญญา ใหกับประชาชนที่สนใจ รวมทั้งควรนําไปสงเสริม
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น77 อยางไรก็ตามการตอยอดทางความคิดดังกลาว ควรมุงเนนที่ผลงาน
ของตางชาติเปนหลัก78 ซึ่งประเด็นนี้ยังเปนแนวความคิดที่ไมแพรหลายเทาไรนักในวงผูประกอบการ
รายยอยและสถาบันการศึกษาของไทย เนื่องจากขาดแรงกระตุนที่ดี รวมทั้งผูประกอบการรายยอยของ
ไทยยังมองโอกาสทางธุรกิจไมถึงขั้นนี้ 

 นอกจากนี้ความขัดแยงกันระหวางสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรก็นับเปนปญหาหนึ่งที่พบเห็นอยู
บอยๆ เชน มีผูประกอบการบางรายนําสิ่งประดิษฐที่ไดรับการจดสิทธิบัตรไปดัดแปลงแลวกลับมาจด
ในอนุสิทธิบัตรที่ไมมีการตรวจสอบวิธีการมากนัก ปญหาการฟองรองระหวางเจาของสิทธิที่แทจริงกับ
ผูดัดแปลงเปนอนุสิทธิบัตรจึงเกิดขึ้น ประเด็นมีอยูวา การคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐมีระยะเวลา 
                                            
77 แนวความคิดน้ี กรมทรัพยสินทางปญญา เร่ิมจากโครงการสรางเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอด
เทคโนโลยีในสถาบันการศึกษา ตั้งเปา ป 2550-53 คือ จัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการ IP และถายทอดเทคโนโลยีใน
สถาบันการศึกษา 5 แหง  แตนักวิจัยหวังวาโครงการดังกลาวจะเดินไปสูการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอน ใหนักเรียน 
นักศึกษา นําผลงานการประดิษฐมาพัฒนาตอในชั้นเรียน และมีการลงทะเบียนเรียนเหมือนหลักสูตรทั่วไป 
78  ประเด็นการตอยอดความคิดจากผลงานคนตางชาติ จะดีกวาการตอยอดผลงานของคนไทยดวยกัน เน่ืองจากการตอยอดงาน
ประดิษฐของตางชาติจะทําใหสังคมไทยโดยรวมไดรับประโยชนอยางเต็มที่ ขณะที่การตอยอดความคิดของคนไทยดวยกันอาจมี
ผลกระทบทางสังคม กลาวคือ นักประดิษฐหลายๆทานคงไมพอใจ และไมชอบใจที่จะเห็นคนอื่นนําผลงานของตนเองไปปรับปรุง 
ดัดแปลง หรือตอยอด ซ่ึงถึงแมจะไมผิดกติกาและถือเปนขอดีตอการพัฒนาประเทศ แตปญหาอยูที่กระบวนการตรวจสอบ 
รองเรียน และฟองรองของไทย ยังไมสะดวก จนมีผูประกอบการบางรายที่ใหสัมภาษณกลาววา ไมม่ันใจและรูสึกยุงยากใน
กระบวนรักษาสิทธิของตน ในกรณีที่มีผูอื่นนําผลงานของตนเองไปดัดแปลง ผูประกอบการรายนี้จึงคิดที่จะเก็บวิธีการประดิษฐ
ของตนเองไวเปนความลับมากกวานําไปจดสิทธิบัตร เพราะตองเปดเผยกระบวนการผลิต 
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20 ป แตกระบวนการฟองรองตอศาลใชเวลานานหลายป เทากับวาผูทรงสิทธิตัวจริงจะเหลือเวลาหา
ผลประโยนชนจากการคิดคนของตนเองแบบไมมีสินคาลอกเลียนแบบไมถึง 20 ป เปนตน และเกิด
ตนทุนการจัดการเรียกรองสิทธิ  

 การที่ผูประกอบการรายหนึ่งจะครอบครองทรัพยสินทางปญญาได คาใชจายไมใชมีเพียงแค
คาดําเนินการจดทะเบียนและการตออายุ แตยังรวมถึงเงินลงทุนเริ่มแรกเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ทรัพยสินทางปญญาชิ้นนั้น คาใชจายเพื่อคอยสํารวจตลาดเพื่อดูวาทรัพยสินทางปญญาของตนถูก
ละเมิดหรือไม และคาใชจายเพื่อดําเนินการรักษาสิทธิตามกฎหมายในกรณีพบการละเมิด เชน คา
ฟองรองคดี คาทนายความ เปนตน ตลอดจนผูประกอบการตองประเมินระดับความเสี่ยงในการถูก
ละเมิด ซึ่งที่ผานมายังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาโครงสรางตนทุนการถือครองทรัพยสินทางปญญาอยางครบ
ทุกขั้นตอน งานวิจัยชิ้นนี้ไดพยายามรวบรวมขอมูลที่พอหาไดจากแหลงตางๆมาเปรียบเทียบเพื่อดู
โครงสรางตนทุนเบื้องตนเทานั้น ตามตารางที่ 3.31  

ตารางที่ 3.31 โครงสรางตนทุนการถือครองทรัพยสินทางปญญา 

โครงสรางตนทุนการถือครองทรัพยสินทางปญญา เงินทุน 
เงินลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
(จากแบบสอบถาม บริษัทขนาดเล็ก 4 ตัวอยาง   
 บริษัทขนาดกลาง 2 ตัวอยาง  บุคคล 5 ตัวอยาง) 

บริษัท  2 แสน - 5 ลาน 
บุคคล  5 หมื่น - 1 แสน 

คาใชจายเฉล่ียตอปตลอดอายุการถือครอง 
(คิดจากคาเฉล่ียตอปของยอดคาใชจายรวมตลอดอายุการถือครอง
สิทธิบัตรการประดิษฐ  154,300 บาท/20 ป   
สิทธิบัตรการออกแบบ 10,050 บาท/10 ป   
อนุสิทธิบัตร 18,050 บาท/10 ป) 

สิทธิบัตร 
- การประดิษฐ   7,715 บาท/ป 
- การออบแบบ  1,005 บาท/ป 
อนุสิทธิบัตร 1805 บาท/ป 
 

การสํารวจตลาดเพื่อตรวจสอบการละเมิด N.A. 
การรักษาสิทธิตามกฏหมาย 
(จาก The World Bank Doing Business 2008. เปนคาใชจาย
เฉล่ียของการขึ้นศาลไทย ไมเจาะจงเรื่องทรัพยสินทางปญญา) 
 

เปอรเซ็นตของคาใชจายรวม 
คาทนาย 64.34% 
คาขึ้นศาล 0.63% 
คาใชจายขายทอดตลาด 34.90% 

การถูกตรวจพบวามีการละเมิด 
(จากสถิติการจับกุมและการขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
- สิทธิบัตรจดทะเบียน 24,174 ฉบับ  จับกุม 38 คดี (2544-48)  
- เครื่องหมายการคาจดทะเบียน 166,086 ฉบับ   
      จับกุม 5,935 คดี (2544-48) 
ภายใตขอสมมติที่วา 1 คดี เทียบกับ 1 สิทธิบัตร และสิทธิบัตร
ทุกฉบับมีโอกาสถูกละเมิดเทาๆกัน) 

เปอรเซ็นตการถูกตรวจพบวามี
การละเมิด (ชวงป 2544-48) 
สิทธิบัตร  0.15% 
เครื่องหมายการคา 3.57% 
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จากตารางที่ 3.31 คาใชจายจดทะเบียนและตออายุการถือครองทรัพยสินทางปญญาที่กําหนด
ตามกฏหมาย อยูที่ 7,715 บาท/ป สําหรับการประดิษฐ และ 1,005 บาท/ป สําหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ เปนยอดคาใชจายที่ไมสูงมากนัก แตคาใชจายหลักๆ อยูที่เงินลงทุนเริ่มแรกเพื่อการวิจัย
และพัฒนา ซึ่งแคระดับบุคคลก็ใชเงินลงทุนถึง 5 หม่ืน-1 แสนบาท นอกจากนี้ถามีการดําเนินคดี
ฟองรองกันทางศาล คาทนายความและคาบังคับคดี ก็เปนตัวแปรดานตนทุนที่สูง เมื่อนําโครงสราง
ตนทุนดังกลาวเปรียบเทียบกับเปอรเซ็นตการถูกตรวจพบวามีการละเมิด กรณีสิทธิบัตร 0.15% และ
กรณีเครื่องหมายการคา 3.57% ที่อยูในระดับตํ่า อาจเปนเหตุผลใหผูประกอบการไทย ขาดความสนใจ
ที่จะจดสิทธิบัตร ดังนั้น กระบวนการสรางทัศนคติที่ถูกตองเรื่องประโยชนจากการถือครองทรัพยสิน
ทางปญญา และการดําเนินการชวยเหลือผูประกอบการภายหลังจดสิทธิบัตร ภาครัฐควรเขามามี
บทบาทเพิ่มมากขึ้น  

 สรุป การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของผูประกอบการไทยยังอยูในระดับตํ่า เหตุผลหลัก
ไมใชมาจากขอจํากัดทางกฎหมายเปนหลัก แตมาจากขอจํากัดเรื่องวิธีการปฎิบัติงานที่ตองใชความ
ละเอียดรอบคอบของเจาหนาที่ เปนสําคัญ เนื่องจากเนื้อหาสาระของขอถือสิทธิบัตร เปนศัพทเฉพาะ 
กระบวนการตรวจสอบขอมูลทั้งในประเทศ และตางประเทศ จําเปนตองใชความรอบคอบเปนพิเศษ 
ขณะเดียวกันกําลังเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานที่มีความชํานาญเฉพาะดานก็มีนอยกวาปริมาณคําขอในแต
ละปหลายเทาตัว จึงเปนเหตุใหเกิดความลาชาในการออกสิทธิบัตรสะสมมาอยางตอเนื่อง  อยางไร 
ก็ตาม กรมทรัพยสินทางปญญาก็ดําเนินมาตรการหลายๆอยางเพื่อบรรเทาปญหา เชน ปรับ
กระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนการขอจดทะเบียน การลงทุนเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถ
ตรวจสอบขอมูลทั่วโลกไดอยางงายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แตในแงของผูประกอบการ ความลาชาไมใช
ปจจัยประการเดียวที่จะทําใหตัดสินใจวาจดหรือไมจดทะเบียน  กระบวนการเรียกรองสิทธิเมื่อมีการ
ละเมิดนับเปนตัวแปรสําคัญเชนกัน เชน เปอรเซ็นตการถูกตรวจพบวามีการละเมิด และคาใชจายฟอง
คดี เปนตน ถาภาระดังกลาวตกอยูกับผูประกอบการทั้งหมด แรงจูงใจที่ผูประกอบการไทยจะลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนาก็จะนอยตามไปดวย 

3.5.4 กฎระเบยีบเกี่ยวกับมาตรฐานสินคา : มาตรฐานสุขอนามัยสินคาอาหารกับ 
SMEs 

3.5.4.1 แนวปฏิบัติของไทยและปญหาที่เกิดขึ้นในปจจบุัน 

โดยทั่วไป ระบบมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยในปจจุบันนี้เกี่ยวของกับ
สามเรื่องหลัก คือ คุณภาพและสุขอนามัยของผลิตภัณฑ คุณภาพของโรงงานและเครื่องมือเครื่องใช 
และระบบการตรวจสอบยอนกลับสินคาอาหาร (Food Traceability)  

ในเรื่องคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ ปจจุบันประเทศไทยไดอางอิงมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) เปนหลักซึ่งกําหนดรายละเอียดเรื่องตางๆ เชน ชนิดสินคา วัตถุเจือปน  
สารปนเปอน สุขาภิบาล การบรรจุ ฉลาก ฯลฯ โดยที่เกณฑสวนใหญนั้นประเทศไทยอางอิงตามระบบ 
CODEX ซึ่งครอบคลุมเกณฑตางๆ ตามมาตรฐานสากลอยูแลว นอกจากนี้ในสวนคุณภาพโรงงานและ
อุปกรณเครื่องใช ก็ไดอางอิงระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร 
(Hazard Analysis and Critical Point Control: HACCP) ซึ่งเปนหลักเกณฑเดียวกับหลักเกณฑ
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วิธีการที่ดีสําหรับการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) ซึ่งกําหนดสุขลักษณะที่ดีใน 
การประกอบการอุตสาหกรรม เชน สถานที่ เครื่องมือ การผลิต การควบคุม การบรรจุและเก็บรักษา 
เปนตน79 สําหรับในสวนของการตรวจสอบยอนกลับไปยังแหลงวัตถุดิบ แมปจจุบันจะยังไมมีกฎหมาย
ไทยกําหนดบังคับไว แตระบบดังกลาวเริ่มมีการกําหนดใชในประเทศผูนําเขาบางประเทศโดยเฉพาะ
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ซึ่งผูประกอบการจะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ทําให
สามารถสืบคนยอนแหลงที่มาตั้งแตสินคาขั้นสุดทาย (final product) จนถึงแหลงวัตถุดิบ 

เนื่องจากการตรวจสอบมาตรฐานสินคาตามขอกําหนดขางตน ผูประกอบการตองแสดง
หลักฐานการรับรองมาตรฐานสินคาที่ผานการตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (ยกเวนเรื่อง 
การตรวจสอบยอนกลับแหลงวัตถุดิบที่ยังเปนเรื่องความสมัครใจของผูสงออก) ดังนั้นผูผลิตจึงตอง
ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเหลานั้นเพื่อทําการตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินคา
ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยประเทศผูสงออกและประเทศผูนําเขา อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา 
กระบวนการดังกลาวกอใหเกิดภาระตนทุนแกผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs หลายดาน  

ประการแรก การตรวจสอบมาตรฐานสินคาเกษตรและออกใบรับรองยังเปนกระบวนการที่สราง
ตนทุนอยางมากแกผูประกอบการรายยอย กลาวคือ กระบวนการในปจจุบันยังไมมีการรวมศูนยหนวยงาน
กลาง (Single Agency) ที่ทําหนาที่ตรวจสอบและออกใบอนุญาตแมกระทั่งมาตรฐานพื้นฐานบางอยางเชน 
HACCP หรือ GMP ดังนั้นหากมีการผลิตสินคาเพื่อสงออก ผูประกอบการอาจตองดําเนินการขอรับใบรับรอง
มาตรฐานดานโรงงานจากหนวยงานหลายแหงซ้ําซอนกันทั้งๆ ที่มาตรฐานดังกลาวอาจใชรวมกันไดสําหรับ
สินคาในแตละกลุม ความซ้ําซอนของหนวยงานที่เกี่ยวของกอใหเกิดภาระแกผูประกอบการในการติดตอและ
กรอกเอกสารขอมูลซ้ําซอนกันเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะหากเปนผูประกอบการสงออกสินคาอาหารที่ผลิต
สินคาสงออกสินคาหลายประเภทในโรงงานเดียวกัน (โปรดดูภาพที่ 3.30 3.31 และ 3.32 ประกอบ)  

นอกจากนี้ แมวาหนวยงานรัฐแตละแหงจะไดมีการนําระบบอินเตอรเนตมาใชเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูประกอบการสงออกในการสงเอกสารคํารองตางๆ ในรูป one stop service เพื่อลดตนทุนและเวลา
ในการขอรับใบรับรองมาตรฐานสินคาโดยไมตองไปถึงที่สํานักงานดวยตนเอง และมีความพยายามในการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวระหวางหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่ในการออกใบรับรองมาตรฐานสินคา
และใบอนุญาตสงออกสินคาตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย (พ.ศ.2550-2554)
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 แตขณะนี้กระบวนการดังกลาวยังอยูคงจํากัดภายใน
หนวยงานแตละแหงเทานั้นและยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ อยางเต็มรูปแบบ 
ผูประกอบการจึงยังมีภาระตนทุนในการติดตอกับหนวยงานหลายแหงอยู และตองกรอกเอกสารที่ซ้ําซอนใน
หลายจุดเพื่อขอใบรับรองและใบอนุญาตการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ 

 

 

                                            
79 ภาควิชาเศรษฐศาสตรการเกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2539) รายงานโครงการพัฒนาและยกระดบัมาตรฐานสินคา
อุตสาหกรรมเกษตรสงออก, หนา 4-1  
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ภาพที่ 3.30 กฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบรับรอง 
สินคากลุมประมงและผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ   http://www.acfs.go.th/km/fisheries_chart.php  
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ภาพที่ 3.31 กฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบรับรอง 
สินคากลุมกลุมพืชและผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  http://www.acfs.go.th/km/agri_chart.php 
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ภาพที่ 3.32 กฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบรับรอง 
สินคากลุมปศุสัตวและผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ   http://www.acfs.go.th/km/livestock_chart.php 
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นอกจากเรื่องความหลากหลายของหนวยงานที่เกี่ยวของแลว ประเด็นปญหาสําคัญอีกประการ
หนึ่งก็คือปญหาในเรื่องตนทุนคาใชจาย กลาวคือ ตนทุนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบดาน
มาตรฐานสุขอนามัยบางอยาง เชน คาตรวจสอบสุขอนามัยของโรงงานเพื่อออกใบรบัรองกระบวนการผลติ
ในโรงงานที่ดําเนินการโดยสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย  ปจจบุนั
ยังเรียกเก็บในอัตราคงที่ (fixed rate) ปญหาดังกลาวยอมสงผลใหผูประกอบการรายยอย ซึ่งสงออกสินคา
จํานวนไมมากตองเสียเปรียบรายใหญเพราะตองแบกรับตนทุนคงที่เมื่อเทียบกับมูลคาสงออกมากกวา
ผูประกอบการรายใหญ 80   

ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การที่ผูนําเขาบางประเทศในปจจุบัน เชน สหภาพยุโรป 
เริ่มใหความสําคัญกับการจัดทํามาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยของอาหารซึ่งครอบคลุมในเรื่อง 
การตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑในหวงโซอาหาร (Food Traceability) แมในปจจุบัน มาตรฐาน
ดังกลาวจะใชบังคับเฉพาะกับผูนําเขาอาหารในสหภาพยุโรปเทานั้น แตในอนาคตคาดวาระบบดังกลาว
จะถูกใชอยางแพรหลายจากประเทศตางๆและจะกลายเปนเงื่อนไขสําคัญที่ผูนําเขาใชเปนเงื่อนไขใน
การไลเบี้ยจากผูสงออกในการสรางระบบการตรวจสอบยอนกลับเพื่อรองรับระเบียบดังกลาว 81 กรณี
เชนนี้ยอมจะทําใหผูสงออกที่เปนผูประกอบการรายยอยเสียเปรียบ เพราะการปรับใชระบบดังกลาว
ตองมีการลงทุนในดานเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลหลายดานและกอใหเกิดภาระดานเอกสารเพิ่มขึ้น 
(paperwork) โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนสินคาเกษตรที่มีผูเกี่ยวของในกระบวนการผลิตจํานวนมาก 
ในกรณีดังกลาวเกษตรกรรายยอยจึงยังไมสามารถนําระบบดังกลาวมาใชอยางจริงจัง  

3.5.4.2 กรณศีึกษาแนวปฏบิัติในตางประเทศ 

จากปญหาขางตน การวิจัยในสวนตอไปจะศึกษาจากประสบการณตางประเทศวารัฐเขามามี
บทบาทมากนอยเพียงใดในการชวยเหลือผูประกอบการรวมทั้ง SMEs ในการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
SPS และ การชวยเหลือดังกลาวมี กฎ ระเบียบรองรับหรือไม อยางไร 

ก. การออกใบรับรองมาตรฐานสินคาอาหาร 

ขณะนี้ในบางประเทศไดมีการพัฒนาระบบการออกใบรับรองมาตรฐานสินคาอาหารซึ่ง
ดําเนินการโดยหนวยงานศูนยกลาง (Single Agency) เพื่อเปนศูนยกลางดานขอมูลมาตรฐานสินคา
และการออกใบรับรองคุณภาพสินคาแบบครบวงจร  

 

 

                                            
80 เชน การออกใบรับรองกระบวนการผลิตในโรงงาน HACCP หรือ GMP ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย  จะคิดคาธรรมเนียมอัตราคงที่ (Fixed rate) เชน หากเปนการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบ 
HACCP สําหรับโรงงานซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร อัตราคาธรรมเนียมจะตกที่ 5,000 บาท แตถาอยูในตางจังหวัดจะตกที่ 
7 ,000 บาท  นอกจากนี้ จะ มีค าธรรมเ นียมคงที่ อื่ นๆ  อีก เชน  คา เอกสาร  คาวั สดุ  (ดูรายละเอียดเพิ่ ม เติมไดที่
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/BQSF/File/RATE/RATE1/RATE_10.HTM)  
81 อังคณา สุวรรณกูฏ, บทความเรื่อง สินคาเกษตรกับการคาแบบตรวจยอนกลับ, กรมวิชาการเกษตร
http://www.doa.go.th/th/ShowArticles.aspx?id=1593 
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• ประเทศจีน 
หนวยงานหลักที่ทําหนาที่ออกใบรับรองมาตรฐานสินคาดังกลาว คือสํานักงานคณะกรรมการ

ควบคุมการรับรองระบบและการอนุญาตแหงชาติ (Certification and Accreditation Administration of 
the People’s Republic of China: CNCA) ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งภายใตสํานักงานควบคุมคุณภาพ
และตรวจสอบกักกันโรคแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน (State General Administration of the 
People’s Republic of China for Quality Supervision and Inspection and Quarantine: AQSIQ) 

CNCA จะทําหนาที่เปน Single Agency ของประเทศจีนที่ออกใบรับรองสินคานําเขา-สงออก 
โดยใน CNCA มีบุคลากรของตนเอง และมีหนวยงานภายใตกํากับหลายหนวย เชน Department For 
Accreditation, Department For Certification, Department For Testing and Inspection, Department 
For International Cooperation เปนตน ทําใหสามารถดําเนินการตรวจสอบและออกใบรับรองได
เบ็ดเสร็จ82 

CNCA มีสํานักงานสาขาทั่วประเทศ และปฏิบัติงานโดยมีกฎหมายใหอํานาจไวชัดเจน ซึ่ง
ไดแก Regulations of the People’s Republic of China on Certification and Accreditation 200383 
นอกจากนี้ CNCA จะทําหนาที่ตรวจสอบมาตรฐานสินคาที่นําเขาหรือสงออกเทานั้นไมเกี่ยวของกับ
สินคาที่ขายในประเทศ ซึ่งเทากับวา CNCA มีภารกิจที่ชัดเจนและไมปะปนกับหนวยงานรับรอง
มาตรฐานอาหารภายในประเทศ 

มาตรฐานที่ CNCA ใชจะอางอิงตามเกณฑมาตรฐานสินคาแตละชนิดซึ่งจะมีหนวยงาน
เจาภาพทําหนาที่กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารตามกฎหมายและระเบียบที่ไดใหอํานาจไว 
เชน  Agriculture Law (โดยสภาประชาชนแหงชาติ หรือ National People’s Congress: NPC) 
Agriculture GMO Labeling (โดยกระทรวงเกษตร) Health Food Standard และ Fisheries Law (โดย

                                            
82 สถาบันอาหาร (2547) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษากฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวกบัมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 
เลม 2 รายประเทศ, หนา 11-14 
83  Article 18 A certification body shall abide by principled certification rules, and specific certification rules and 

procedures when engaging in certification activities. The principled certification rules and specific certification rules 

and procedures shall be formulated by the certification and accreditation regulatory department of the State Council; if 

such principled certification rules, and specific certification rules and procedures are related to functions and duties of 

other departments of the State Council, they shall be formulated by the certification and accreditation regulatory 

department of the State Council jointly with relevant departments of the State Council. 

In case of a new certification area in which there are no specific certification rules and procedures formulated 

by the department referred to in the preceding paragraph, a certification body may develop its own specific 

certification rules and procedures, and shall submit for the record to the certification and accreditation regulatory 

department of the State Council. 
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สภาประชาชน หรือ State Council) Seed Law (โดยกระทรวงเกษตร) (State Council) Milk Product 
(โดยกระทรวงเกษตร) Fruit and Vegetable Products (โดยกระทรวงเกษตร) เปนตน84  

• ประเทศออสเตรเลีย 
สํานักงานกักกันและตรวจสอบแหงประเทศออสเตรเลีย (Australian Quarantine and 

Inspection Service: AQIS) เปนหนวยงานหลักในประเทศออสเตรเลียที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกผู
สงออก รวมทั้งดําเนินการในเรื่องการตรวจคุณภาพและออกใบรับรองแกสินคาสงออกเพื่อใหเปนไป
ตามขอกําหนดในประเทศและสอดคลองกับมาตรฐานสากลที่กําหนดโดยประเทศผูนําเขา85 

โดยทั่วไปการตรวจสอบของ AQIS จะกระทําในรูป Quality Assurance (QA) ซึ่งเปน 
การตรวจสอบตั้งแตวัตถุดิบจนถึงการแปรรูป โดยที่ผูสงออกจะตองลงทะเบียนในฐานขอมูล Export 
Documentation (EXDOC) ซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของ AQIS และเปนฐานขอมูลผูผลิตสินคา
สงออกที่ยื่นความจํานงขอรับใบรับรองคุณภาพสินคา หลังจากนั้นเจาหนาที่จาก AQIS ในแตละดานจะ
เขาไปตรวจสอบรับรองคุณภาพใหเปนไปตามกฎหมายมาตรฐานสินคาที่กําหนดโดยทั่วไปอางอิงจาก
สํานักงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด (Food Standard Australia New Zealand: 
FSANZ) หากสินคาผานเกณฑ AQIS จะออกใบรับรองให ทั้งนี้ขอมูล EXDOC สามารถเขาถึงไดโดย
หนวยงานตรวจสอบคุณภาพทุกแหง รวมทั้งดานศุลกากร และผูนําเขาตางชาติที่นําเขาสินคาที่ผลิต
จากออสเตรเลีย ดังนั้น AQIS จึงทํางานในลักษณะ Single window สําหรับผูสงออก  

AQIS ปฏิบัติงานโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย Export Control Act 1982 ซึ่งเปนกฎหมายที่
ใหสิทธิรัฐหามผูประกอบการสงออกหากสินคาไมไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และ Export 
Control Orders ซึ่งเปนกฎหมายลําดับรองที่ใหอํานาจแกเลขาธิการ AQIS ในการกําหนดรายละเอียด
สําหรับสินคาควบคุมแตละชนิด เชน การจดทะเบียนโรงงาน ลักษณะการบรรจุหีบหอ ฯลฯ ซึ่งจะ
แตกตางกันไปตามประเภทสินคา กฎหมาย Export Control Order จึงเปนกฎหมายเฉพาะสําหรับ
สินคาแตละชนิดไป  

นอกจากเรื่องมาตรฐานสินคาแลว ก็ยังมีการออกกฎหมายควบคุมในเรื่องคาใชจายที่เรียกเก็บ
โดย AQIS ซึ่งปรากฏใน Export Control (fee) Orders ซึ่งกําหนดอัตราคาใชจายในการตรวจสอบและ
ออกใบรับรองคุณภาพสินคา โดยคาใชจายที่เรียกเก็บนั้นมีทั้งขอบเขตงานท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียมใน
อัตราคงที่และอัตราแปรผัน เชน การสงออกเนื้อ หากเปนงานดานเอกสารเชนใบรับรองสุขอนามัยเนื้อ 
(Meat Health Certificate) จะคิดอัตราคงที่ 12 เหรียญออสเตรเลียตอใบรับรอง 1 ฉบับ แตถาเปน 
การเขาไปตรวจสอบคุณภาพสินคาเนื้อ (Meat Inspection) คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บอาจแบงตาม
ระยะเวลาของการรับบริการได เชน หากเปนอัตราเรียกเก็บตอป จะคิดที่ 53,609 เหรียญออสเตรเลีย 
หากคิดอัตราตอเดือน จะตกที่ 4,532 เหรียญออสเตรเลีย หรือหากใชบริการเปนรายวันจะตกที่ 378 

                                            
84 สถาบันอาหาร (2547) อางแลว, เชิงอรรถ 3, หนา 11-21 
85 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.daffa.gov.au/aqis/export/product-overseas 
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เหรียญออสเตรเลีย เปนตน86 นอกจากนี้หากเปนการตรวจสอบสุขลักษณะอนามัยของโรงงาน ตาม
มาตรฐาน Quality Assurance หรือ Food Processing Accreditation การตรวจสอบ (audit and 
inspect) ดังกลาวจะเสียคาใชจายในอัตรา 19.8 เหรียญออสเตรเลียตอเวลา 15 นาที 87 แนวทาง
ดังกลาวจึงเปนการสรางทางเลือกแกผูรับบริการในการขอรับบริการที่คิดวาเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่
ดําเนินการอยู 

ข. การจัดทําระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาอาหาร 

ระบบการตรวจสอบยอนกลับของกลุมสหภาพยุโรป ไดถูกกําหนดไวใน EC General Food 
Law Regulation 178/2002 ซึ่งใหความหมายการตรวจสอบยอนกลับ หมายถึง ความสามารถใน 
การตรวจสอบ ติดตาม หรือตรวจสอบยอนกลับในหวงโซอาหารเริ่มต้ังแตกระบวนการผลิต  
การเพาะปลูก การเลี้ยง การใหอาหารยา สารเคมีไปถึงกระบวนการรวบรวมและสงตอไปยังโรงงาน
ผูผลิตการติดตามตรวจสอบคุณภาพและสิ่งปนเปอนในอาหารกอนการผลิตกระบวนการผลิตที่ได
มาตรฐานตามกระบวนการจัดเก็บ การบรรจุหีบหอของอาหารสําเร็จรูป กระบวนการรวบรวมและสง
ตอไปยังผูซื้อในตางประเทศจนถึงมือผูบริโภค88 

จากความหมายของระบบการตรวจสอบยอนกลับของสหภาพยุโรปขางตนจึงครอบคลุมต้ังแต
ปจจัยการผลิตที่นําเขาสูระบบการผลิต กระบวนการรวบรวม การขนสง การแปรรูป การบรรจุหีบหอ 
การจัดเก็บ การจัดจําหนาย จนกระทั่งถึงมือผูบริโภค ไมวาสินคานั้นจะผลิตจากแหลงใดก็ตาม โดย
ทั้งหมดนี้เปนการดําเนินการตลอดหวงโซอาหาร และหากเมื่อใดพบความผิดปกติขึ้น ตองสามารถ
ตอบไดวา ความผิดปกติดังกลาวเกิดมาจากสาเหตุอะไร และเกิดขึ้น ณ จุดใดของหวงโซการผลิต 

ดวยเหตุนี้ สหภาพยุโรปจึงไดออกระเบียบเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของกฎหมายอาหาร และ
กําหนดขั้นตอนความปลอดภัยทางอาหารใน Regulation EC 178/2002 โดยกําหนดในมาตรา 18 ของ
ระเบียบดังกลาววาการตรวจสอบยอนกลับใหสามารถทราบที่มาที่ไปของอาหาร 1 ขั้นจากจุดที่ตนเอง
รับผิดชอบ (one step up, one step down) โดยกําหนดไวสําหรับสินคาอาหาร อาหารสัตว 
สวนประกอบอาหาร และอาหารสัตว และครอบคลุมต้ังแตขั้นตอนการผลิต แปรรูป จนถึงการกระจาย
ผลผลิต ทั้งนี้ระบบดังกลาวมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2548 ที่ผานมาและกําหนดใหบังคับใช
เฉพาะผูที่นําเขาอาหารในสหภาพยุโรปเทานั้น ยังไมใชบังคับกับผูสงออกสินคาอาหาร89 

เนื่องจากการตรวจสอบยอนกลับเปนระบบที่กําหนดใหผูประกอบการที่เกี่ยวของทั้งหมดใน
หวงโซการผลิตตองรายงานขอมูลที่มาที่ไปของสินคาในสวนที่ตนผลิตทั้งหมด ดังนั้นผูประกอบการจึง
ตองจัดทําฐานขอมูลที่สามารถบงชี้ถึงที่มาที่ไปของสินคาไดอยางถูกตองมากที่สุด ความยากงายของ
ระบบการจัดเก็บและรายงานขอมูลขึ้นอยูกับประเภทและความซับซอนของตัวสินคา เชน ในบางสินคา

                                            
86 ดูรายละเอียดเพิ่มไดที่ http://www.daffa.gov.au/aqis/export/meat/elmer-3/fees-
charges/fees_and_charges_meat_inspection 
87 http://www.daff.gov.au/__data/assets/word_doc/0003/111954/fishfeesandchargesguidelines03.doc 
88 อังคณา สุวรรณกูฏ, อางแลว, เชิงอรรถ 2  
89 อังคณา สุวรรณกูฏ, อางแลว, เชิงอรรถ 2 
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อาจใชเพียงการจดบันทึกประจําวันที่ไมตองมีรายละเอียดมากมาย แตสินคาบางอยางอาจตองมี 
การระบุคุณลักษณะของสินคาที่ชัดเจน เชน DNA ของสิ่งมีชีวิต เปนตน ซึ่งจําเปนตองมีการลงทุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนจํานวนมาก90 

ดวยเหตุนี้ภายหลังการบังคับใชระบบดังกลาว สหภาพยุโรปไดใหความชวยเหลือแก
ผูประกอบการผานโครงการตางๆ เชน การใหเงินทุนสนับสนุนจํานวน 12 ลานเหรียญยูโรเปน
ระยะเวลา 5 ป เพื่อจัดทําแนวทางปฏิบัติ Best practices สําหรับการรายงานขอมูล การอบรมบุคลากร 
การจัดทําโครงการ FoodTrace91 เพื่อพัฒนาแบบฟอรมมาตรฐานเดียวกันสําหรับผูประกอบการเพือ่ให
สามารถบันทึกขอมูลวัตถุดิบตามประเภทกลุมสินคาโดยคํานึงถึงความสะดวกในการใชงานของ
ผูประกอบการ (friendly user software) และการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงขอมูลของ
ผูผลิตทั้งหมดในหวงโซการผลิต โครงการดังกลาวจึงไมเพียงแตสงเสริมผูประกอบการทั่วไปรวมทั้ง 
SMEs ใหสามารถจัดทําระบบการสืบยอนแหลงที่มาของผลิตภัณฑอยางเปนมาตรฐานเทานั้น แตยัง
เปนหนทางหนึ่งที่จะสามารถชวยลดตนทุนในการปรับตัวเขาสูระบบดังกลาวดวย  

3.5.4.3 ขอเสนอแนะ 

จากประเด็นปญหาเรื่องอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานสินคาอาหารที่เกิดขึ้นตอ
ผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs รัฐบาลไทยสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยดําเนินการตามแนวทาง
ดังตอไปนี้ 

• รัฐบาลไทยควรลดภาระผูประกอบการไทยโดยจัดต้ังหนวยงานที่เปน Single 
Agency เหมือนกับในประเทศจีนและออสเตรเลีย โดยอยางนอยหนวยงานดังกลาว
ควรเปนเจาภาพหลักที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการพิจารณาตรวจสอบและ
ออกใบรับรองในเรื่องสําคัญบางเรื่องที่ใชมาตรฐานเดียวกันไมวาจะผลิตสินคาอาหาร
ใดก็ตาม เชน การตรวจสอบสุขลักษณะในโรงงานตามมาตรฐาน HACCP GMP  
สวนมาตรฐานเรื่องอื่นๆ ซึ่งตองใชเครื่องไมเครื่องมือและความรูเฉพาะดาน รัฐบาล
อาจพิจารณาคงอํานาจไวใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของแตละหนวยเปนผูดําเนินการ
พิจารณาออกใบรับรอง แนวทางดังกลาวจะชวยลดปญหาความซ้ําซอนของ
หนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบออกใบรับรองในเรื่องเดียวกัน  

• คาใชจายในการตรวจสอบก็ควรคิดตามสัดสวนของสินคาแทนอัตราคงที่ซึ่งอาจคิด
เปนอัตราแปรผันตามปริมาณสินคา หรือระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบดังเชนใน
ประเทศออสเตรเลีย   

• รัฐบาลไทยควรเตรียมความพรอมในเรื่องการจัดทําระบบตรวจสอบยอนหลังสําหรับ
แหลงที่มาของสินคา โดยอาจพิจารณาแนวทางที่สหภาพยุโรปใหการชวยเหลือ
ภาคเอกชน เพื่อลดตนทุนในการปรับตัวเขาสูระบบของผูประกอบการโดยเฉพาะ

                                            
90 Food Standards Agency (2002) Traceability in the Food Chain (A Preliminary Study), หนา 21-25. 
91 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.foodtrace.org  
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กลุมเกษตรการรายยอยที่ขาดความพรอมทางดานบุคลากรและเทคโนโลยี เชน  
การใหเงินชวยเหลือในการพัฒนาบุคลากร การชวยเหลือพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บ
ขอมูล (Software) ที่งายตอการใชงาน แบบฟอรมมาตรฐานในการบันทึกขอมูล 
รวมทั้งจัดต้ังองคกรหลักที่ เปนศูนยกลางการจัดเก็บขอมูลระดับชาติเพื่อให
ผูประกอบการทุกรายสามารถเขาถึงขอมูลและพัฒนาเปนเครือขายขอมูลหวงโซ 
การผลิตที่สมบูรณแบบ  ซึ่งจะชวยใหการสืบคนแหลงที่มาที่ไปของสินคาทําได
สะดวกแมนยํามากขึ้น 

3.6 การประเมินมาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ในดานอุปสรรคในการแขงขัน
ในตลาด 

3.6.1 ภาพรวมของอุปสรรคในการแขงขันในตลาด 

ดังที่ไดกลาวมาแลววา อุปสรรคในการแขงขันที่สําคัญอาจมิไดมาจากการที่ตองแขงขันกับ
ผูประกอบการที่มีศักยภาพสูงเพียงอยางเดียว แตอาจขึ้นอยูกับการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน
วาสามารถคุมครองใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมไดหรือไม ประเทศไทยไดมีการบังคับใช
พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 มาแลวกวา 9 ป แตในชวงเวลาดังกลาวยังไม
สามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางจริงจัง โดยบทบัญญัติที่คอยควบคุมพฤติกรรมการแขงขันของ
ผูประกอบการไดแก มาตรา 25-29  โดยมาตรา 25 เปนการควบคุมพฤติกรรมของผูประกอบการราย
ใหญที่มีอํานาจเหนือตลาด    มาตรา 26 เปนการควบคุมการควบรวมกิจการของผูประกอบธุรกิจต้ังแต 
2 รายขึ้นไป    มาตรา 27 เปนการควบคุมพฤติกรรมรวมกันของผูประกอบธุรกิจต้ังแต 2 รายขึ้นไป    
มาตรา 28 เปนการควบคุมพฤติกรรมของผูประกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธกับผูประกอบธุรกิจที่
ประกอบกิจการในตางประเทศ  และมาตรา 29 เปนการควบคุมพฤติกรรมการแขงขันที่ไมเปนธรรม
ของผูประกอบธุรกิจไมวาจะเปนผูประกอบธุรกิจรายใหญหรือรายเล็กก็ตาม92   ทั้งนี้ บทบัญญัติทีก่ลาว
                                            
92 พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542  บัญญัติมาตรา 25-29 วา 
มาตรา 25  หามมิใหผูประกอบธุรกิจซ่ึงมีอํานาจเหนือตลาดกระทําการในลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
  (1) กําหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินคาหรือคาบริการอยางไมเปนธรรม 
  (2) กําหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เปนการบังคับโดยทางตรงหรือโดยทางออมอยางไมเปนธรรมใหผูประกอบธุรกิจอื่น
ซ่ึงเปนลูกคาของตนตองจํากัดการบริการ การผลิต การซื้อหรือการจําหนายสินคา หรือตองจํากัดโอกาสในการเลือกซ้ือหรือขาย
สินคา การไดรับหรือใหบริการ หรือในการจัดหาสินเชื่อจากผูประกอบธุรกิจอื่น 
  (3) ระงับ ลด หรือจํากัดการบริการ การผลิต การซื้อ การจําหนาย การสงมอบการนําเขามาในราชอาณาจักรโดยไม
มีเหตุผลอันสมควร ทําลายหรือทําใหเสียหายซึ่งสินคาเพื่อลดปริมาณใหต่ํากวาความตองการของตลาด 
  (4) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผูอื่นโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
มาตรา 26  หามมิใหผูประกอบธุรกิจกระทําการรวมธุรกิจ อันอาจกอใหเกิดการผูกขาดหรือความไมเปนธรรมในการแขงขัน 
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 การประกาศกําหนดของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหระบุวาใหบังคับแกการรวมธุรกิจที่มีผลใหมีสวนแบงตลาด 
ยอดเงินขาย จํานวนทุน จํานวนหุนหรือจํานวนสินทรัพยไมนอยกวาจํานวนเทาใด 
  การรวมธุรกิจตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง 
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มาทั้งหมด  มีบทบัญญัติที่สําคัญที่ชวยคุมครองผูประกอบการรวมถึงผูประกอบการที่เปน SMEs จาก
ผูประกอบการที่มีพฤติกรรมเอาเปรียบหรือกีดกันการแขงขันในตลาด ไดแก มาตรา 25 และมาตรา 29 

                                                                                                                             
 

  (1) การที่ผูผลิตรวมกับผูผลิต ผูจําหนายรวมกับผูจําหนาย ผูผลิตรวมกับผูจําหนายหรือผูบริการรวมกับผูบริการ อัน
จะมีผลใหสถานะของธุรกิจหน่ึงคงอยูและธุรกิจหน่ึงส้ินสุดลงหรือเกิดเปนธรุกิจใหมข้ึน 
  (2) การเขาซื้อสินทรัพยทั้งหมดหรือบางสวนของธุรกิจอื่นเพื่อควบคุมนโยบายการบริหารธรุกิจ การอํานวยการ หรือ
การจัดการ 
  (3) การเขาซื้อหุนทั้งหมดหรือบางสวนของธุรกิจเพื่อควบคุมนโยบายการบรหิารธุรกิจ การอํานวยการ หรือการ
จัดการ 
  การขออนุญาตตามวรรคหนึ่งใหผูประกอบธุรกิจยื่นคําขอตอคณะกรรมการตามมาตรา 35 
มาตรา 27  หามมิใหผูประกอบธุรกิจใดรวมกับผูประกอบธุรกิจอื่นกระทําการใด ๆ อันเปนการผูกขาด หรือลดการแขงขัน หรือ
จํากัดการแขงขันในตลาดสินคาใดสินคาหน่ึงหรือบริการใดบริการหนึ่งในลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ 
  (1) กําหนดราคาขายสินคาหรือบริการเปนราคาเดียวกัน หรือตามที่ตกลงกัน หรือจํากัดปริมาณการขายสินคาหรือ
บริการ 
  (2) กําหนดราคาซื้อสินคาหรือบริการเปนราคาเดียวกนั หรือตามที่ตกลงกัน หรือจํากัดปริมาณการรับซ้ือสินคาหรือ
บริการ 
  (3) ทําความตกลงรวมกันเพื่อเขาครอบครองตลาดหรือควบคุมตลาด 
  (4) กําหนดขอตกลงหรือเงื่อนไขในลักษณะสมรูกัน เพื่อใหฝายหน่ึงไดรับการประมูลหรือประกวดราคาสินคาหรือ
บริการ หรือเพื่อมิใหฝายหน่ึงเขาแขงขันราคาในการประมูลหรือประกวดราคาสินคาหรือบริการ 
  (5) กําหนดแบงทองที่ที่ผูประกอบธุรกิจแตละรายจะจําหนายหรือลดการจาํหนายสินคาหรือบริการไดในทองที่น้ัน 
หรือกําหนดลูกคาที่ผูประกอบธุรกิจแตละรายจะจาํหนายสินคาหรือบริการใหไดโดยผูประกอบธุรกิจอื่นจะไมจําหนายสินคาหรือ
บริการนั้นแขงขัน 
  (6) กําหนดแบงทองที่ที่ผูประกอบธุรกิจแตละรายจะซื้อสินคาหรือบริการได หรือกําหนดตัวผูซ่ึงประกอบธุรกิจจะซ้ือ
สินคาหรือบริการได 
  (7) กําหนดปริมาณของสินคาหรือบริการที่ผูประกอบธุรกิจแตละรายจะผลิต ซ้ือจําหนาย หรือบริการ เพื่อจํากัด
ปริมาณใหต่ํากวาความตองการของตลาด 
  (8) ลดคุณภาพของสินคาหรือบริการใหต่ําลงกวาที่เคยผลิต จําหนาย หรือใหบริการ โดยจําหนายในราคาเดมิหรือ
สูงข้ึน 
  (9) แตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดแตผูเดียวเปนผูจําหนายสินคาหรอืใหบริการอยางเดยีวกันหรือประเภท
เดียวกัน 
  (10) กําหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจําหนายสินคาหรือการบริการ เพื่อใหปฏิบัติเปนแบบ
เดียวกันหรือตามที่ตกลงกัน 
  ในกรณีที่มีความจําเปนทางธุรกิจที่ตองกระทําการตาม (5) (6) (7) (8) (9) หรือ(10) ในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง 
ใหผูประกอบธุรกิจยื่นคําขออนุญาตตอคณะกรรมการตามมาตรา 35 
มาตรา 28  หามมิใหผูประกอบธุรกิจซ่ึงมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูประกอบธุรกิจซ่ึงอยูนอกราชอาณาจักร ไมวา
ความสัมพันธน้ันจะเปนโดยทางสัญญา นโยบาย ความเปนหุนสวน การถือหุน หรือมีความสัมพันธในลักษณะอื่นใดทํานอง
เดียวกัน ดําเนินการใด ๆ เพื่อใหบุคคลซึ่งอยูในราชอาณาจักรที่ประสงคจะซ้ือสินคาหรือบริการมาใชเอง ตองถูกจํากัดโอกาสใน
การเลือกซ้ือสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจซ่ึงอยูนอกราชอาณาจักรโดยตรง 
มาตรา 29 หามมิใหผูประกอบธุรกิจกระทําการใดๆ อันมิใชการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม และมีผลเปนการทําลาย ทําให
เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจํากัดการประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจอื่น หรือเพื่อมิใหผูอื่นประกอบธุรกิจ หรือตองลมเลิก
การประกอบธุรกิจ 
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บทบัญญัติในมาตรา 25 วาดวยการหามมีพฤติกรรมที่เปนการจํากัดการแขงขันของผูมีอํานาจ
เหนือตลาด เชน การกําหนดราคาสินคาต่ําเกินควรหรือตํ่ากวาตนทุน ทําใหคูแขงไมสามารถเขามา
แขงขันในตลาดได หรือการกําหนดเงื่อนไขใดๆ ที่เปนการจํากัดการแขงขัน เปนตน ทั้งนี้ในชวง 8 ปที่มี
การบังคับใชกฎหมายนี้ บทบัญญัตินี้ยังไมสามารถบังคับใชได เนื่องจากยังไมมีการกําหนดเกณฑอํานาจ
เหนือตลาด จึงยังไมสามารถระบุไดวาผูประกอบการรายใดเขาขายเปนผูมีอํานาจเหนือตลาดและตองอยู
ภายใตบทบัญญัตินี้ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ไดมีการกําหนดเกณฑดังกลาวขึ้น93  ดังนั้น
แมในอดีตจะมีขอรองเรียนบางเรื่องที่มีผูประกอบการรายใหญทําการละเมิดตามมาตรา 25 ก็ไมสามารถมี
บทลงโทษได แตหากเกิดกรณีรองเรียนเดียวกันในปจจุบันก็สามารถมีบทลงโทษไดแลว 

แตในบางกรณีที่ผูกระทําผิดไมใชผูประกอบการรายใหญที่มีอํานาจเหนือตลาด แตเปน
ผูประกอบการที่มีอํานาจการตอรองสูงและมีพฤติกรรมที่กอใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมและสราง
ความเสียหายใหกับผูประกอบธุรกิจอื่น  หากสามารถพิสูจนความเสียหายไดก็สามารถนําบทบัญญัติ
แหงมาตรา 29 มาบังคับใชได เพียงแตบทบัญญัติในมาตรา 29 ไดระบุพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม
ไวคอนขางกวาง จึงยังมีความไมชัดเจนอยูวาพฤติกรรมใดจะเขาขายความผิดตามมาตรา 29 บาง อีก
ทั้งการพิสูจนความเสียหายก็เปนเรื่องยากเพราะตองมีหลักฐานอยางชัดเจนจนไมมีขอสงสัยใดๆ 
เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ระบุใหเปนความผิดทางอาญา ทําใหการบังคับใชมาตรา 29 ยังมีอุปสรรคอยู 

3.6.2 การประเมินอุปสรรคในการแขงขนัในตลาด 

ดวยเหตุที่ยังไมสามารถบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาไดอยางจริงจัง ในอดีตที่ผาน
มาแมจะมีขอรองเรียนถึงพฤติกรรมที่เปนการเอาเปรียบผูประกอบการที่เปน SMEs ที่อาจเขาขาย
ความผิดตามมาตรา 25 หรือมาตรา 29 อยูบาง แตไมสามารถลงโทษผูกอใหเกิดความเสียหายได 
ดังเหตุผลที่กลาวมาแลว  ทําให SMEs ตองประสบปญหาในการแขงขันในตลาดดังตอไปนี้ 

3.6.2.1 SMEs ถูกผูประกอบการรายใหญผูกขาดสินคาหรือบริการ ทําใหตนทุนสูงเกินควร จึง
ไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได  ยกตัวอยางเชน กรณีตลาดพันธุไกไข มีผูประกอบการ
รายใหญใชอํานาจจากการเปนผูผลิตพันธุไกไขรายใหญบังคับขายพันธุไกไขพวงไปกับการขายอาหาร
สัตว ซึ่งเปนผลิตภัณฑประเภทหนึ่งที่บริษัทนั้นผลิตอยู  สงผลใหเกษตรกรรายยอยตองซื้ออาหารสัตว
ที่พวงมาดวยในราคา 1.40 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนราคาสูงกวาราคาตลาดเฉลี่ยที่ 1.20 บาทตอ
กิโลกรัม ทําใหตนทุนการผลิตไขไกตอฟองสูงกวาเกษตรกรรายอื่นที่ซื้ออาหารสัตวในราคาตลาด
ประมาณ 30 สตางค94 อีกทั้งหากผูเลี้ยงไกไขรายใดประสงคที่จะซื้อเฉพาะลูกไกไข/ไกสาวโดยไมซื้อ

                                            
93 “เกณฑอํานาจเหนือตลาด” ที่กําหนดตามมาตรา 25 มีรายละเอียด ดังน้ี    
(1) ผูประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่ง ในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่งที่มีสวนแบงตลาดในปที่ผานมาตั้งแต
รอยละ 50 ข้ึนไป และมียอดเงินขายในปที่ผานมาตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป หรือ 
(2) ผูประกอบการ 3 รายแรก ในตลาดสินคาใดสินคาหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่งที่มีสวนแบงตลาดในปที่ผานมารวมกันตั้งแต
รอยละ 75 ข้ึนไป และมียอดเงินขายในปที่ผานมาตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป  
      โดยที่ประกาศดังกลาวนี้ไมรวมไปถึงผูประกอบการที่มีสวนแบงตลาดในปที่ผานมาต่ํากวารอยละ 10 หรือยอดเงินในปที่
ผานมาต่ํากวา 1,000 ลานบาท 
94 เดือนเดน นิคมบริรักษ และคณะ. โครงการปรับปรุงนโยบายการแขงขันของประเทศ. มีนาคม 2549. 
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อาหารสัตวดวย จะไดรับการเลื่อนคิวการจองลูกไกไข/ไกสาวออกไปกอน  โดยผูประกอบการรายใหญให
เหตุผลประกอบวาพันธุไกไขมีไมเพียงพอตองรอรับการจัดสรรในรุนตอไป จึงเปนการบีบบังคับทางออม
ใหเกษตรกรรายยอยตองซื้อพวงระหวางพันธุไกไขกับอาหารสัตวไปพรอมกัน   

สาเหตุที่ผูประกอบการรายใหญดังกลาวมีอํานาจการตอรองในตลาดสูงเนื่องจากเปนผูดําเนิน
ธุรกิจไกไขอยางครบวงจร (Vertical Integration) กลาวคือ มีการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตอาหารสัตว 
การเพาะพันธุสัตว การเลี้ยงสัตวเพื่อการคา การแปรรูป การผลิตผลิตภัณฑอาหารปรุงสุก และการ
สรางตราสินคาและการจัดจําหนาย ทําใหเกิดการผูกขาดในแนวตั้ง กอปรกับการไดเปนหนึ่งในผูไดรับ
การจัดสรรโควตาการนําเขาพอแมพันธุไกไขจากตางประเทศ ทําใหมีอํานาจตอรองมากขึ้นในตลาด
พันธุไกไข  

3.6.2.2 การบังคับขายพวงสินคาของผูประกอบการรายใหญที่ใชอํานาจผูกขาดในตลาดสินคา
หนึ่งขายพวงอีกสินคาหนึ่งเขาไปดวย ทําให SMEs ที่ขายสินคาที่ถูกพวงนั้นไดรับความเสียหาย เพราะ
ไมสามารถหาตลาดได ยกตัวอยางเชน กรณีการขายสุราพวง “น้ําดื่ม”  เกิดขึ้นไดเนื่องจากผูผลิตสุรา
รายใหญมีอํานาจผูกขาดจากการไดรับสัมปทานการผลิตสุราจากภาครัฐ ทําใหมีสวนแบงตลาดสุราตาม
กําลังการผลิตสูงถึงรอยละ 92 ในป 2542 ผูผลิตสุราไดใชอํานาจผูกขาดในตลาดสุราจําหนายสุราพวง
กับสินคาที่ออกใหมของบริษัทตนเอง เชน “น้ําดื่มชาง” หรือ “เบียรชาง” ใหแกตัวแทนจําหนายและ
รานคาจําหนาย  โดยกําหนดเงื่อนไขทางการคากับเอเยนตและซับเอเยนตวาถาซื้อสุราขาว สุราผสม 
หรือสุราผสมพิเศษ จะตองซื้อน้ําดื่มชางพวงไปเปนจํานวนเทาไหร เชน ซื้อสุรา 1 เท (32 ขวด) ตอง
ซื้อน้ําดื่มชาง 3 โหล เปนตน  ดังนั้นรานคาใดที่ตองการสุราเพื่อจําหนายในรานคา จะตองซื้อน้ําดื่ม
พวงไปดวย กลยุทธดังกลาวสงผลใหผูผลิตและโรงงานน้ําดื่มบรรจุขวดรายยอยที่เปนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไมสามารถขายสินคาในตลาดได โดยเฉพาะในจังหวัดทองเที่ยวที่มีโรงแรมและ
รานอาหารอยูมาก เพราะรานคาเหลานั้นตองซื้อทั้งสุราและน้ําดื่มพวงมาดวย95  อีกทั้งในบางครั้ง
สินคาที่ถูกพวงก็มีราคาถูกกวาดวยเพราะเอเยนตตองการระบายสินคาเพื่อจะสามารถซื้อสุราใหมได
รวดเร็วขึ้น 

3.6.2.3 SMEs มีอํานาจการตอรองนอย ทําใหถูกเอาเปรียบจากการกําหนดเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกรรมที่ไมเปนธรรม หรือการกําหนดเงื่อนไขการขายหรือซื้อที่ไมเปนธรรม  ยกตัวอยางเชน  

ก. กรณีตลาดรถจักรยานยนต ที่มีผูประกอบการรายใหญคือบริษัทฮอนดามีสวนแบงตลาด
ตามยอดขายถึงรอยละ 75 ดวยเหตุที่รถจักรยานยนตยี่หอฮอนดาเปนที่นิยมในตลาดสูง ทําใหผูแทน
จําหนายหรือดีลเลอรซึ่งมีโชวรูมและปายยี่หอสินคาติดหนารานสวนใหญอยากจะขายรถจักรยานยนต
ฮอนดา ทําใหบริษัทฮอนดามีอํานาจตอรองสูง จึงสามารถกําหนดเงื่อนไขในการประกอบธุรกรรม
รวมกันอยางไมเปนธรรมได กลาวคือ ในอดีตผูแทนจําหนายบางรายเปนดีลเลอรของคูแขงอยู แต
ตัวแทนของบริษัทฮอนดาขอใหดีลเลอรปลดปายยี่หอของคูแขงออกและเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจมาเปน
ดีลเลอรของฮอนดาเทานั้น โดยใชวิธีการ 1) ขูวาถาไมเปลี่ยนมาเปนโชวรูมของฮอนดาก็จะไมสงสินคา

                                            
95 ขอมูลจากชมรมฯ พบวา ภายในเวลา 2 เดือน ตั้งแต ธ.ค. 2543 จนถึง ม.ค. 2544 มีผูผลิตนํ้าดื่มใน จ.เชียงใหมเลิกกิจการไป 
5 ราย 
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ของฮอนดาที่มียอดขายดีให หรือถายังไมยอมอาจจะไมสงสินคาใหทั้งหมด 2) ขูวาจะใหดีลเลอรราย
ใหมมาตั้งโชวรูมขายแขงบริเวณพื้นที่ขางๆ กับดีลเลอรรายนั้นเพื่อแยงลูกคา  หรือ 3) ใหสิ่งจูงใจ
เพิ่มเติม เชน การไดรับสินคาที่ขายดีเปนประจํา เปนตน ดังนั้นดีลเลอรที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมจึงมีอํานาจตอรองนอยกวาบริษัทฯ เพราะจําเปนตองมีรถจักรยานยนตฮอนดาวางขายอยูใน
รานคาเพื่อสนองตอบความตองการของลูกคา ทําใหถูกเอาเปรียบและถูกจํากัดโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจกับผูจําหนายรถจักรยานยนตยี่หออื่น 

ข. กรณีตลาดหางคาปลีกขนาดใหญ (Hypermarket) มีพฤติกรรมการกําหนดเงื่อนไขใน 
การจําหนายสินคาของซัพพลายเออรในหางคาปลีกขนาดใหญที่ไมเปนธรรม เชน 1) การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมแรกเขาที่สูงอยางมากเปนรายตัวสินคาจากซัพพลายเออรที่ตองการนําสินคาเขามาวาง
จําหนาย ซึ่งสินคาบางตัวถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมสูงถึง 8 แสนบาทตอตัวสินคา 2) การเก็บคา
โฆษณาสินคาที่ลงในใบปลิว แผนพับ หรือที่ลงในหนาโฆษณาของหนังสือพิมพ โดยไมมีหลักเกณฑ
การคํานวณคาใชจายที่แทจริง และขาดความโปรงใสในการเปดเผยตัวเลขคาใชจายนี้ ซึ่งเมื่อรวมยอด
แลวยอดที่เก็บจากทุกซัพพลายเออรสูงกวาคาใชจายจริง 3) การสงคืนสินคากลับไปยังซัพพลายเออร 
โดยอางวาสินคาเกาชํารุด สกปรก บุบสลายทั้งๆ ที่ไมไดมีสาเหตุมาจากซัพพลายเออร หรือ 4) การ
ปฏิเสธการรับซื้ออยางไมเปนธรรม ทั้งๆ ที่ไดสั่งผลิตสินคาไปแลว รวมถึงการกลั่นแกลงและเลือก
ปฏิบัติกับซัพพลายเออรที่หัวแข็ง หรือที่เคยรองเรียนขอความเปนธรรม โดยการปฏิเสธ หรือประวิง
การสั่งซื้อ หรือการนําสินคาตัวนั้นๆ ออกจําหนาย หรือนําสินคาออกจากหิ้ง96   พฤติกรรมที่กลาวมา
ทั้งหมดเปนการใชอํานาจที่มีอยูในตลาดเอาเปรียบทางการคาโดยพยายามบีบเอากําไรสวนเกินหรือ
สรางเงื่อนไขที่ไมเปนธรรมกับซัพพลายเออรโดยเฉพาะซัพพลายเออรรายยอยที่เปน SMEs และมี
อํานาจตอรองนอยกวาซัพพลายเออรรายใหญ หากซัพพลายเออรรายยอยใดไมสามารถทนรับกับ
เงื่อนไขทางการคาของหางคาปลีกขนาดใหญที่มีอํานาจตอรองสูงได หรือไมสามารถหาชองทางการ
จําหนายอื่นได ก็ตองเลิกกิจการไป   

สาเหตุที่หางคาปลีกขนาดใหญมีอํานาจตอรองสูงเนื่องจากเปนตลาดที่มีผูแขงขันนอยรายคือมี
ผูประกอบการเพียง 4 ราย โดยผูประกอบการรายใหญที่สุดคือ เทสโกโลตัส มีสวนแบงตลาดรอยละ 
39 แตเมื่อรวมผูประกอบการรายใหญ 3 อันดับแรก จะมีสวนแบงตลาดรวมกันเปนรอยละ 88 ซึ่งเขา
ขายเกณฑอํานาจเหนือตลาด  อีกทั้งหางคาปลีกขนาดใหญก็มีขนาดการประกอบกิจการที่ใหญกวา 
ซัพพลายเออรคอนขางมาก ทําใหมีอํานาจการตอรองสูงกวา    

3.6.3 ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

พฤติกรรมการกีดกันหรือจํากัดการแขงขันของผูประกอบการรายใหญหรือผูประกอบการที่มี
อํานาจการตอรองสูงดังที่กลาวมา ไดสรางความเสียหายใหกับผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมพอสมควร  บางรายตองทนยอมรับเงื่อนไขทางการคาที่ไมเปนธรรมเพราะมีอํานาจตอรองนอย
กวา  หรือบางรายอาจจะตองเลิกกิจการไปเพราะผูประกอบการรายใหญแยงชิงสวนแบงตลาดจาก 
                                            
96 “ดับคาปลีกยักษในเยอรมนี-เกาหลี” คอลัมน เดินคนละฟาก  โดย กมล กมลตระกูล  ประชาชาติธุรกิจ  วันที่ 21 กันยายน 
พ.ศ. 2549 ปที่ 30 ฉบับที่ 3829 (3029) 
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การขายพวงสินคาที่มีอํานาจผูกขาดอยูแลว  ดังนั้นในตลาดสินคาหรือบริการที่มีการผูกขาดหรือมี 
การแขงขันนอยราย ภาครัฐจะตองเฝาติดตามพฤติกรรมการแขงขันของผูประกอบการในตลาด และ
บังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาที่มีอยูแลว เพื่อคุมครองผูประกอบการรายยอยจากการแขงขัน
ที่ไมเปนธรรมเนื่องจากมีอํานาจการตอรองนอยกวา   

ในป 2550 ภาครัฐไดออกกฎระเบียบที่ชวยคุมครองผูประกอบการรวมถึง SMEs จาก
พฤติกรรมการเอาเปรียบทางการคาของผูประกอบการรายใหญ โดยการกําหนดเกณฑอํานาจเหนือ
ตลาดในมาตรา 25 สงผลใหภาครัฐสามารถบังคับใชบทบัญญัตินี้ไดตามกฎหมาย  อยางไรก็ตาม 
บทบัญญัติในมาตรา 29 ไดกําหนดพฤติกรรมการกระทําความผิดไวกวางๆ เพื่อใหครอบคลุม
พฤติกรรมทั้งหมดที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกผูประกอบการ  แตเนื่องจากยังไมมีแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนวาพฤติกรรมใดบางที่เขาขายความผิดตามมาตรา 29  ทําใหทั้งเจาหนาที่ภาครัฐ และผู
ประกอบธุรกิจยังไมเขาใจวาพฤติกรรมใดบางอาจเขาขายความผิด  จึงยังไมสามารถบังคับใชมาตรา 
29 นี้ไดอยางมีประสิทธิผล  อีกทั้งการพิสูจนพฤติกรรมการกระทําผิดจนสิ้นสงสัยเพื่อมีบทลงโทษทาง
อาญานั้นเปนเรื่องยาก   

จากอุปสรรคดังที่กลาวมา จําเปนตองอาศัยการทําหนาที่อยางจริงจังของคณะกรรมการการ
แขงขันทางการคาในการออกแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 29 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันและ
สามารถนํามาใชบังคับตามกฎหมายได  รวมถึงการชวยเหลือผูเสียหายรวมถึงผูเสียหายที่เปน SMEs 
ในการรวบรวมพยานหลักฐานการกระทําความผิด 

3.7 สรุป 
ในภาพรวมแลว กฎระเบียบที่มีผลทําใหเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของ SMEs จน

กระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันนั้นไดถูกแกไขไปอยางมากแลว  แตความสามารถในการ
เขาถึงสิทธิประโยชนที่รัฐไดมีนโยบายตางๆ เพื่อสงเสริม SMEs ยังอยูในระดับที่ตํ่า เหตุผลหลักเปน
เพราะ SMEs ไมไดรับรูขอมูลวารัฐมีนโยบายสงเสริมสิทธิประโยชนให SMEs อยางมากมาย ดังนั้น 
แนวทางในการเพิ่มความสามารถในการเขาถึงสิทธิประโยชนของรัฐจึงจําเปนตองประชาสัมพันธ
มาตรการที่เปนสิทธิประโยชนเหลานี้ใหมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ในหลายมาตรการ 
จําเปนตองประชาสัมพันธใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงที่วา ในบางธุรกรรมผูประกอบการ 
SMEs ไมไดดําเนินการดวยตัวเอง แตจางที่ปรึกษาเปนผูดําเนินการให เชน สิทธิประโยชนทาง
ศุลกากร ควรประชาสัมพันธผานบริษัทตัวแทน Shipping สิทธิประโยชนทางภาษีอากร ควร
ประชาสัมพันธผานบริษัทรับทําบัญชี เปนตน  

สวนกระบวนการที่กอใหเกิดตนทุนแกผูประกอบการอยางเรื่องการบังคับคดีนั้น  สามารถลด
ตนทุนทั้งระยะเวลาและงบประมาณไดโดยการดึงภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการบังคับคดี และลด
ตนทุนคาใชจายเชน คาธรรมเนียมการบังคับคดี การคํานวณอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อใหการบังคับคดี
เปนผลมากขึ้น ชวยลดภาระแกผูประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ 
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การดึงภาคเอกชนเขามามีสวนรวมยังรวมไปถึงการดึงธนาคารพาณิชยใหเขามามีบทบาทใน
การสนับสนุนสินเชื่อแกผูประกอบการ SMEs และการฝกอบรมใหผูประกอบการโดยเฉพาะทักษะที่
สําคัญ เชน การจัดทําบัญชีใหเปนระบบเพื่อเปนขอมูลที่นาเชื่อถือแกการพิจารณาสินเชื่อของสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้การจัดหลักสูตรอบรมโดยหนวยงานตางๆ ควรมีความสม่ําเสมอ มีตารางเวลาที่แนชัด 
เพื่อผูประกอบการจะไดสามารถบริหารเวลาใหเหมาะสมตรงกับตารางการฝกอบรมในเรื่องที่ตนยังขาด
ทักษะ รวมถึงการประชาสัมพันธทางสื่อใหกวางขวางก็จะชวยใหผูประกอบการ SMEs เขาถึง 
สิทธิประโยชนที่รัฐจัดหาใหไดมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 4  
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

4.1 บทสรุป 
การประกอบกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีบทบาทสําคัญตอ

เศรษฐกิจของประเทศ โดยสามารถสรางผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศถึงรอยละ 39  ทั้งนี้เนื่องจากมี
จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยมากถึง 2.274 ลานราย หรือคิดเปนรอยละ 
99.5 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งประเทศในป 2549  โดยจํานวนธุรกิจ SMEs รอยละ 29.6 อยูในภาค 
การผลิต (โดยเฉพาะภาคการผลิตอาหาร/เครื่องดื่ม และภาคการผลิตเครื่องแตงกาย) สวนภาคบริการ 
และภาคการคาและซอมบํารุงมีสัดสวนรอยละ 29.7 และรอยละ 40.0 ตามลําดับ และกอใหเกิดการจาง
งานในประเทศมากถึง 8,863,334 คน หรือคิดเปนรอยละ 76.7 ของการจางงานรวมทั้งประเทศ 
ในป 2549 

ดวยเหตุที่ธุรกิจ SMEs เปนแรงผลักดันที่สําคัญตอเศรษฐกิจไทย  จึงจําเปนตองศึกษาและ
ประเมินวามาตรการหรือกฎระเบียบที่รัฐประกาศใชอยูในปจจุบันนี้มีผลกระทบตอขีดความสามารถใน
การแขงขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางไรบาง  เพื่อใหการกําหนดมาตรการ และ 
การบังคับใชกฎระเบียบตางๆ สามารถสงเสริมและสรางความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจใหแก 
SMEs  ทั้งนี้ในการศึกษาไดจําแนกมาตรการของรัฐออกเปน 2 สวน ซึ่งแบงไดเปน 5 กลุมมาตรการ
ดังนี้ (ดูภาพดานลางประกอบ) 

สวนที่ 1 มาตรการดานสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการประกอบกิจการของธุรกิจ SMEs ใน
ดานภาษีอากร และดานการสงเสริมการลงทุน 

สวนที่ 2 มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแขงขันของ SMEs ในดานการสรางภาระตนทุนในการดําเนินกิจการของ SMEs (Operating Cost)   
ดานการจํากัดโอกาสในการเขาสูตลาดของ SMEs (Barriers to Entry)  และดานอุปสรรคใน 
การแขงขันในตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการหรอื
กฎระเบียบของรัฐ 

มาตรการดานสิทธิประโยชน
เพ่ือสงเสริม SMEs 

มาตรการหรือกฎระเบียบของ
รัฐที่เปนอุปสรรคตอ SMEs 

1. ดานภาษีอากร 2. ดานการสงเสริม
การลงทุน 

3. ดานการสราง
ภาระตนทุน 

4. ดานการจํากัด
โอกาสการเขาตลาด 

5. ดานอุปสรรค
การแขงขัน 

ที่มา: คณะผูวิจัย 
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ในการจัดลําดับความสําคัญของมาตรการหรือกฎระเบียบที่สงเสริมและเปนอุปสรรคตอ 
การดําเนินธุรกิจของ SMEs นั้น จะเนนศึกษามาตรการหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจ SMEs 
เปนการเฉพาะ เชน  มาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีอากรตอ SMEs มาตรการสงเสริมการลงทุน
ตอ SMEs  หนวยงานที่เปนแหลงเงินทุนหรือใหองคความรูแก  SMEs รวมถึงการเขาถึงเทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา (R&D) ของ SMEs กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัยสินคาอาหาร  และ 
การบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาที่มีผลกระทบตอ SMEs 

นอกจากนี้  จะใชผลการศึกษาของธนาคารโลก (การสํารวจ Doing Business) เปนแนวทาง
ในการพิจารณาวา การประกอบธุรกิจในประเทศไทยยังพบปญหาหรืออุปสรรคในจุดใดบางเพื่อศึกษา
ในเชิงลึกตอไป  ซึ่งจากการศึกษาเปรียบเทียบดัชนีความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
กับประเทศพัฒนาแลวอยาง OECD และประเทศเพื่อนบานที่มีทั้งประเทศเปนผูผลิตสินคาแขงขันกับ
ไทย และประเทศคูคาที่นําเขาสินคาจากไทย พบวากฎระเบียบที่ไทยยังมีความเสียเปรียบเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศดังกลาว ประกอบดวย กระบวนการขั้นตอนทางศุลกากร  และประสิทธิภาพใน
การบังคับคดีใหเปนไปตามสัญญา  โดยมีรายละเอียดใน 5 กลุมมาตรการดังนี้ 

4.1.1 มาตรการดานสิทธิประโยชนเพ่ือสงเสริมการประกอบกิจการของธุรกิจ SMEs ใน
ดานภาษีอากร 

สิทธิประโยชนดานภาษีอากรที่ผูประกอบการ SMEs ไดรับจากกรมสรรพากรมี 3 ประเภท
ไดแก 

ก)  การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวในวันสุดทาย
ของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท โดยมีอัตราภาษีลักษณะขั้นบันได (ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 431)  

ผูประกอบการ SMEs สามารถเขาถึงสิทธิประโยชนในการขอลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ไดเพิ่มขึ้นทุกปจากรอยละ 85.53,  96.88,  98.07 และ 98.66 ของผูประกอบการ SMEs ที่มีสิทธิ
ทั้งหมดในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดป 2545  2546  2547 และ 2548 ตามลําดับ ทั้งนี้เปนเพราะ
ผูประกอบการมีชองทางในการรับรูขาวสารมากขึ้น    โดยเฉพาะในแบบ ภ.ง.ด.50 เองก็มีระบุสิทธิ
ประโยชนสําหรับกิจการที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 
ลานบาท สามารถใชสิทธิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได ทําใหผูประกอบการรูถึงสิทธิประโยชนที่ตน
จะไดรับ  

ข)  การลดอัตราหักคาเสื่อมราคาทรัพยสิน (ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินฉบับที่ 395)  

มาตรการนี้ไมสามารถประเมินไดวามีจํานวนผูประกอบการ SMEs ใชสิทธิประโยชนมากนอย
เพียงใด เนื่องจากวาทางกรมสรรพากรไมมีการเก็บขอมูลคาเสื่อมราคาแยกตามประเภทของทรัพยสิน 

ค)  การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกกิจการรวมทุนกับ SMEs (ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 396)  
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รัฐไดใหสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับเงินปนผลหรือผลประโยชนที่
ไดรับจากการถือหุนในธุรกิจ SMEs แกบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัดที่ประกอบธุรกิจเงินรวม
ลงทุน (Venture Capital) ตลอดจนการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแก
ผูลงทุนสําหรับเงินปนผลและผลประโยชนจากการโอนหุนที่ไดรับจากการถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัด
หรือบริษัทจํากัดที่ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุนเหลานี้ดวย 

ปจจุบันไทยมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินรวมลงทุนมากกวา 10 ราย แตเมื่อพิจารณาถึงผูขอใช
สิทธิประโยชนตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 นี้กลับพบวา นับต้ังแตประกาศใชพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวในป 2545 มีบริษัทจัดการเงินรวมลงทุนที่ขอใชสิทธิประโยชนเพียง 2 ราย แตทั้ง 2 รายก็ยัง
ไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามที่กําหนดไวเนื่องจากไมสามารถผานหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่
กําหนดไวตามกฎหมายได กลาวคือ  

1) ตองเปนนิติบุคคลรวมลงทุนตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกําหนดกิจการจัด
การเงินรวมลงทุนใหเปนธุรกิจหลักทรัพย เพื่อประกอบกิจการธุรกิจเงินรวมลงทุน และมีทุนจดทะเบยีน
ไมนอยกวา 200 ลานบาท โดยมีการชําระคาหุนครั้งแรกเปนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของทุน 
จดทะเบียนและชําระคาหุนที่เหลือทั้งหมดภายในระยะเวลา 3 ปนับแตวันจดทะเบียน      

2) ตองถือหุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมนอยกวารอยละ 20  40  60  และ 80 
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่หนึ่ง  สอง  สาม และส่ี 
ตามลําดับ  ซึ่งเงื่อนไขดานสัดสวนเงินลงทุนนี้เปนไปไดยากในทางปฏิบัติเพราะกอนที่บริษัทเงินรวม
ลงทุนจะตัดสินใจรวมลงทุนในกิจการของ SMEs จําเปนตองใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริง และ
ขอมูลดานตางๆ ของบริษัทที่จะรวมลงทุน  การกําหนดสัดสวนเงินลงทุนตามระยะเวลาจึงเปนอุปสรรค
หนึ่งตอการเขาถึงสิทธิประโยชนทางภาษีฯ  

3) ตองรวมลงทุนกับธุรกิจที่เปน SMEs เทานั้น ในกรณีที่ธุรกิจที่เขาไปลงทุนมีการเติบโตเกิน
กวาคํานิยามการเปน SMEs ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 396 บริษัทธุรกิจเงินรวมลงทุนจะไมไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษีฯ  ซึ่งการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวมีผลขัดแยงกับแรงจูงใจของบริษัทธุรกิจเงิน
รวมลงทุนในการลงทุนใน SMEs เพราะเปาหมายของบริษัท VC ที่เขาไปลงทุนคือตองการกําไรจาก
การขายหุน การลงทุนจึงตองคัดเลือกกิจการที่มีศักยภาพ สามารถเติบโตและพัฒนาจนเขาสูตลาด
หลักทรัพยได  

4.1.2 มาตรการดานสิทธิประโยชนเพ่ือสงเสริมการประกอบกิจการของธุรกิจ SMEs ใน
ดานการสงเสริมการลงทุน   

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหการสงเสริมการลงทุนสําหรับ
ผูประกอบการทั่วไปที่ประกอบธุรกิจใน 7 ประเภทกิจการที่กําหนดไวในประกาศฯ  โดยใหการสงเสริม
การลงทุนสําหรับโครงการที่มีขนาดการลงทุนขั้นตํ่าไมนอยกวา 1 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดินและเงินทุน
หมุนเวียน) และมีมูลคาเพิ่มไมนอยกวารอยละ 20 ของรายได ยกเวนการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
และชิ้นสวน กิจการเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร ทั้งนี้ สําหรับโครงการที่เสนอเปนโครงการ
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ใหมตองมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนจดทะเบียนไมเกิน 3 ตอ 1 สวนโครงการที่ขอขยายกิจการจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม  

อยางไรก็ตาม ในป 2546-2547 ไดมีประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่อาจเกี่ยวโยง
หรือเกี่ยวของโดยตรงกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก 

1) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 7/2546 เรื่องมาตรการสงเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมเกษตรไทย  

2) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2547 เรื่องนโยบายสงเสริมการลงทุนเพื่อ
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION - STI)   

3) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 6/2546 เรื่องนโยบายสงเสริม SMEs ของ
ประเทศไทย   โดยใหสิทธิเฉพาะผูประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทกิจการ อันไดแก 
(1) ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป และ (2) อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค โดยเนนที่ LIFESTYLE PRODUCT 
และผลิตภัณฑแนว DESIGN เทานั้น    ซึ่งไดเพิ่มสิทธิประโยชนในการยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร
และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ปไมวาตั้งอยูในเขตใด และไมจํากัดวงเงินรายไดที่สามารถใชยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล   อีกทั้งยังลดขนาดเงินลงทุนขั้นตํ่าจาก 1 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดินและทุน
หมุนเวียน) เหลือเพียง 5 แสนบาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)  

จากประกาศฯ ที่ 7/2546 และ 1/2547  มีผลทําใหป 2547 มีผูประกอบการ SMEs ขอรับ 
การสงเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด  จากเดิมที่มีการขอรับการสงเสริมฯ จํานวน 770 
โครงการในป 2546 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 1,106 โครงการในป 2547 

สวนประกาศฯ ที่ 6/2546 ที่สงเสริม SMEs โดยตรงกลับไมไดรับความสําเร็จเทาที่ควร  
เนื่องจากมีจํานวนผูประกอบการ SMEs ที่ไดรับการอนุมัติการสงเสริมตามนโยบายสงเสริม SMEs 
ต้ังแตป 2547-2549 ลดลงอยางตอเนื่อง จาก 37 รายในป พ.ศ. 2547 เหลือเพียง 25 รายในป พ.ศ. 
2549  ซึ่งอาจเปนเพราะมีการใหสิทธิแกผูประกอบการ SMEs เพียง 2 ประเภทกิจการ และ 
การกําหนดคุณสมบัติวาผูประกอบการ SMEs ตองเปนผูผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หรือเปนผูผลิต
ผลิตภัณฑที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเทานั้น 

จากขอมูลของ BOI ชี้วา ผูประกอบการ SMEs ที่ยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน จะไดรับ 
การอนุมัติเฉลี่ยในชวงป 2541-2549 ประมาณรอยละ 94.3 ของ SMEs ที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน 
ประกอบกับการสัมภาษณผูประกอบการ SMEs แสดงใหเห็นวา ผูประกอบการสวนใหญไมมีปญหา
อุปสรรคใดๆ ในการขอรับการสงเสริมการลงทุน  สวนระยะเวลาในการขอรับการสงเสริมจนกระทั่ง
อนุมัติใชระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 2 เดือน  มีขั้นตอนในการดําเนินการไมยุงยาก และเจาหนาที่ให
คําแนะนําเปนอยางดี   

ดังนั้นปญหาการขอสงเสริมการลงทุนของผูประกอบการ SMEs มิใชเรื่องขั้นตอนการขอรับ
การสงเสริมการลงทุน  แตเปนการกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผูที่จะยื่นขอรับการสงเสริม  โดยมี
ผูประกอบการ SMEs จํานวนนอยที่ใชสิทธิประโยชนของ BOI คือ 1,129 ราย ในป พ.ศ. 2549 หรือ
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คิดเปนเพียงรอยละ 0.32 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด เนื่องจาก SMEs สวนมากมิไดอยูในธุรกิจ 7 
กลุมที่เปนกลุมธุรกิจเปาหมายของ BOI ยกเวนกลุมธุรกิจเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร อีก
ทั้งยังขาดแหลงเงินทุนและความเชี่ยวชาญที่จะใชเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตสินคาหรือสราง
นวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา ทําใหไมมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขของ BOI และ
แมวาจะมีประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 6/2546 เรื่องนโยบายสงเสริม SMEs ของ
ประเทศไทย เปนการชวยเหลือ SMEs เปนการเฉพาะ แตก็จํากัดประเภทกิจการไวเพียง 2 กิจการ  
ทําใหมีผูใชสิทธิประโยชนนอย 

4.1.3 มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐทีเ่ปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขนัของ SMEs ในดานการสรางภาระตนทุนในการดําเนินกิจการของ SMEs 
(Operating Cost) 

การดําเนินการที่สรางภาระตนทุนใหกับ SMEs (Operating Cost) มี 2 เรื่องที่สําคัญ คือ 
กระบวนการทางศุลกากร และกระบวนการบังคับคดีใหเปนไปตามสัญญา จึงจําเปนตองมีการศึกษาถึง
มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวของวามีประเด็นใดที่ยังคงเปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของ SMEs หรือไม ดังนี้ 

ก) มาตรการดานศุลกากร 

มาตรการดานศุลกากรที่รัฐเอื้อใหแกผูประกอบการเพื่อสนับสนุนการคาระหวางประเทศที่
สําคัญ ไดแก คลังสินคาทันฑบน เขตปลอดอากร  การคืนภาษีศุลกากรตามมาตรา 19 ทวิ  มาตรการ
ขอชดเชยภาษี  และกระบวนการพิธีศุลกากร 

1) คลังสินคาทัณฑบน  

การจัดต้ังคลังสินคาทัณฑบนของกรมศุลกากรมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการสงออกและ
อํานวยความสะดวกแกผูนําเขาและสงออกที่จะมีสถานที่ที่ใชเพื่อผลิต เก็บรักษาสินคา บรรจุ หรือ 
การเตรียมความพรอมสินคา เพื่อการสงออกหรือจําหนายในประเทศ   สินคาที่นําเขาในคลังสินคา
ทัณฑบนจะไดรับการยกเวนภาษีอากรเพื่อใหปลอดภาระภาษี และสามารถแขงขันในตลาด
ตางประเทศได โดยสวนใหญคลังสินคาทัณฑบนจะเปนประเภทโรงผลิตสินคา ซึ่งจะไดสิทธิประโยชน
ดังที่เคยกลาวไวในบทที่ 3  

ผูประกอบการที่ขอใชสิทธิ์จัดต้ังคลังสินคาทัณฑบนประเภทโรงผลิตสินคาจะพบเงื่อนไข 
การปฏิบัติมากกวากรณีมาตรการอื่น และผูประกอบการตองลงทุนสูงในเบื้องตน เชน มีการจางงาน
มาก  ใชเทคโนโลยีการผลิตสูง  จัดทําระบบบัญชีที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรและมีการเชื่อมตอ
กับระบบของกรมศุลกากร รวมถึงตองเปนรัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียน
ชําระแลวไมตํ่ากวา 1 ลานบาท เปนตน   แมวาจะมีเงื่อนไขการจัดต้ังคลังสินคาฯ คอนขางมาก แตจาก
ขอมูลพบวายังมีผูประกอบการรายเล็กที่สุดที่สามารถจัดต้ังคลังสินคาฯ ไดจํานวน 3 ราย (มูลคา
ทรัพยสินถาวรนอยที่สุด 1-2 ลานบาท)  แสดงใหเห็นวาผูประกอบการรายเล็กที่มีศักยภาพ ก็สามารถ
เขาใชสิทธิประโยชนนี้ได  



4-6 

อยางไรก็ตาม ในป 2550 มีจํานวนผูขอจัดต้ังคลังสินคาทัณฑบนไมมากนักคือ 134 ราย โดย
เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากกวาครึ่งหนึ่ง โดยธุรกิจขนาดเล็กมีรอยละ 29.7 ธุรกิจขนาด
กลางรอยละ 21.6 และธุรกิจขนาดใหญมีรอยละ 48.6 เนื่องจากผูประกอบการอาจหันไปใชสิทธิ
ประโยชนดานอื่นแทน 

2) เขตปลอดอากร 

เขตปลอดอากร จัดต้ังขึ้นเพื่อประโยชนในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศูนย
กระจายสินคาหรือการพักชะลอการสงออกสินคา โดยไดรับสิทธิประโยชนดังที่เคยกลาวไวในบทที่ 3  

ผูประกอบการที่ขอต้ังโรงงานในเขตปลอดอากรตองเปนนิติบุคคล และตองดําเนินกิจการที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดต้ังเขตปลอดอากร เวนแตเปนผูประกอบกิจการอยูกอนแลวและ
ไดรับอนุมัติเปนเขตปลอดอากร สําหรับคุณสมบัติของผูขอจัดต้ังเขตปลอดอากรตองมีทุนจดทะเบียน
ชําระแลวไมตํ่ากวา 20 ลานบาท และตองชําระคาธรรมเนียมใหกรมศุลกากรปละ 300,000 บาท 

จากขอมูลกรมศุลกากรในป พ.ศ. 2550 มีการประกาศเขตปลอดอากรทั้งหมด 43 แหง โดยมี
ผูประกอบการที่ไดรับอนุมัติใชสิทธ์ิในเขตดังกลาวจํานวน 135 บริษัท (เปดดําเนินการแลวจํานวน 92
ราย) เมื่อพิจารณาขนาดของธุรกิจที่เขามาตั้งในเขตปลอดอากร พบวา เปนธุรกิจขนาดเล็ก จํานวน 34 
ราย (รอยละ 37.0) ธุรกิจขนาดกลาง จํานวน 16 ราย (รอยละ 17.4) และ ธุรกิจขนาดใหญ จํานวน 42 
ราย (รอยละ 45.7)   ซึ่งการขอใชสิทธิในเขตปลอดอากรของผูประกอบการนี้ ไมมีเงื่อนไขเรื่องทุนจด
ทะเบียนหรือเงื่อนไขอื่นใดเหมือนเชนการจัดต้ังคลังสินคา  ธุรกิจขนาดเล็กจึงไมมีปญหาในการเขาใช
สิทธิ์ในเขตปลอดอากร เพราะกิจการที่มีขนาดเล็กที่สุดมีมูลคาสินทรัพยถาวรอยูระหวาง 1-3 ลานบาท 
มีจํานวน 9 ราย  

3) การคืนภาษีศุลกากรตามมาตรา 19 ทวิ 

มาตรา 19 ทวิ เปนมาตรการที่ตองการชวยผูประกอบการที่นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศเขา
มาผลิตในประเทศแลวสงออก  ซึ่งเปนการคืนคาภาระภาษีอากร สําหรับวัตถุดิบที่นําเขาที่ไดชําระหรือ
วางประกันไวขณะนําเขา  จะไดรับการคืนอากรโดยจะคํานวณคาภาษีอากรที่คืนใหตามสูตรการผลิต  

ผูขออนุมัติหลักการใชสิทธิ์ตามมาตรา 19 ทวิ มีจํานวนสะสมมาจนถึงป 2550 เทากับ 8,225 
ราย ขนาดของธุรกิจที่เขามาใชสิทธิ์พบวากระจายอยูในผูประกอบการทุกขนาด แตการใชสิทธิ์เพื่อการ
นําเขา-สงออกที่ยังมีความเคลื่อนไหวจริงในป 2550 พบวามีจํานวนเพียง 1,720 ราย เทานั้น และ
เกือบครึ่งหนึ่งเปนธุรกิจขนาดยอมรอยละ 49.62   ธุรกิจขนาดกลางรอยละ 28.81 และธุรกิจขนาดใหญ
รอยละ 21.58 ซึ่งแสดงใหเห็นวาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงและไดใชสิทธิประโยชน
ในการคืนภาษีตามมาตรา 19 ทวิ   

อยางไรก็ตาม การใชสิทธิประโยชนตามมาตรา 19 ทวิ ยังพบอุปสรรคอยู คือ 1) มีความลาชา
ในการอนุมัติสูตรการผลิต  โดยเฉพาะสินคาที่มีการเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตบอย เชน สินคาเสื้อผา
แฟชั่น ทําใหตองแจงเพื่อขออนุมัติสูตรการผลิตใหมทุกครั้ง   และ 2) ตองชําระคาภาษีอากรไว
ลวงหนาและขอคืนภายหลังเมื่อมีการสงออก  กอใหเกิดภาระตนทุนคาใชจายและอาจเกิดการสูญเสีย
สภาพคลอง    แมที่ผานมากรมศุลกากรมีมาตรการชวยเหลือผูประกอบการโดยการลดระยะเวลาสูตร
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การผลิต และลดขั้นตอนในการคืนภาษีอากรและลดภาระคาใชจายคาภาษีอากร  แตมาตรการดังกลาว
เปนการผลักภาระความเสี่ยงในการค้ําประกันใหกับสถาบันการเงินและตัวแทนออกของที่ไดรับอนุญาต
แทนกรมศุลกากร  โดยกระบวนการคัดเลือกผูไดรับบัตรทอง (Gold Card) จากกรมศุลกากรตองไดรับ 
การค้ําประกันจากสถาบันการเงิน  สวนตัวแทนออกของ (Shipping)ก็ตองไดรับคัดเลือกจากกรม
ศุลกากรเชนเดียวกนั  

ทั้งนี้  ปจจุบันมีจํานวนผูมีบัตรทองเพียง 274 ราย  ซึ่งผูประกอบการขนาดกลางและเล็กสวน
ใหญ เชน อุตสาหกรรมทอผา อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม มีเงินทุนหมุนเวียนไมมากพอที่จะใหสถาบัน
การเงินออกหนังสือค้ําประกันเพื่อยื่นตอกรมศุลกากรเพื่อขอใชสิทธิประโยชนได 

4) มาตรการขอชดเชยอากร 

มาตรการขอชดเชยภาษีอากรตองการชวยเหลือผูประกอบการรายเล็กที่ไมไดใชสิทธิ์คืนอากร 
ยกเวนอากร หรือลดหยอนอากรตามกฎหมายอื่น เพื่อลดตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันดานราคา
ในตลาดตางประเทศได โดยรัฐจายเงินชดเชยคาภาษีอากรที่แฝงอยูในตนทุนสินคาที่สงออกตามอัตรา
ที่กําหนด   

ความแตกตางระหวางการขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ และการขอชดเชยคาภาษีอากร
ทั่วไป คือ ผูนําเขาใชสิทธิ์มาตรา 19 ทวิ ไมตองใชใบเสร็จในการนําเขาสินคามาขอคาชดเชยอากร 
สามารถนําเอกสารใบขนสินคาขาเขาและขาออกยื่นขอคืนภาษีอากรไดทั้งหมดตามที่ไดชําระไว  แต
การขอชดเชยอากรทั่วไป ผูสงออกตองนําใบเสร็จรับเงินการสงออกสินคามายื่นขอชดเชย เนื่องจาก
อัตราการชดเชยที่จะไดรับคํานวณจากอัตรารอยละของราคาสงออก F.O.B. ตามประเภทพิกัดอัตรา
ศุลกากร และที่มาของอัตราเงินชดเชยคํานวณจากคาเฉลี่ยตามการใชปจจัยการผลิตในภาคการผลิต
ตางๆ และภาระคาอากรขาเขา  ซึ่งปจจุบันการจายเงินชดเชยมีอัตราอยูระหวางรอยละ 0.02-3.86 ของ
ราคาสงออก F.O.B.  โดยอัตราเงินชดเชยมีแนวโนมจะลดลงตามการปรับโครงสรางอัตราอากร
ศุลกากรของกระทรวงการคลังที่มีการลดอัตราลงเรื่อยๆ   

ผูประกอบการที่เขาใชสิทธิประโยชนการขอชดเชยอากรถึงป 2550  มียอดใชสิทธิ์จํานวน 
9,743 ราย แตผูประกอบการที่ใชสิทธิ์สงออกและยังมีความเคลื่อนไหวคอนขางทรงตัว ในป 2541-
2550 อยูระหวาง 3,351-3,546 ราย  หากพิจารณาขนาดของผูประกอบการที่ขอรับสิทธิประโยชนโดย
จําแนกตามเงินทุนจดทะเบียน พบวาผูใชสิทธิ์กระจายอยูทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเงินทุนจดทะเบียน  
1-2 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของมาตรการดังกลาวนี้ที่ตองการชวยผูประกอบการรายเล็ก  

5) กระบวนการพิธีศุลกากร 

พิธีการทางศุลกากรในที่นี้หมายถึง การนําเขาและสงออกสินคาผานกระบวนการทางศุลกากร
ในชองทางของการขนสงโดยเฉพาะการขนสงทางเรือและทางอากาศ  จากการศึกษาพบวาขั้นตอน 
การผานพิธีการศุลกากรทั้งการเตรียมและยื่นเอกสารตางๆ ไดสรางภาระตนทุนแกผูประกอบการ 
SMEs มากที่สุด    

แมปจจุบันกรมศุลกากรไดปรับปรุงระบบมาใชการผานพิธีการโดยไรเอกสาร (Paperless)   
เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการนําเขาและสงออกใหรวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดจํานวนเอกสารลง  
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แตระบบที่นํามาใชนี้มีสวนเพิ่มภาระใหแกผูประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไมพรอม
สําหรับระบบใหม เนื่องจากตองมีการลงทุนพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี  ทําใหผูประกอบการขนาด
เล็กที่มีมูลคาการนําเขาสงออกไมมากนัก และมีความถี่ในการสงออกไมสม่ําเสมอ  เลือกที่จะใชบริการ
ของบริษัทชิปปงใหดําเนินการพิธีการศุลกากรแทนเพราะไมตองลงทุนระบบเชื่อมขอมูลกับ 
กรมศุลกากร หรือลงทุนดานบุคลากร แมจะทําใหเกิดภาระคาใชจายสูงกวาการดําเนินการพิธีการ
ศุลกากรดวยตนเองก็ตาม 

ข) มาตรการในการบงัคับคดี 

จากการศึกษาพบวา ประเทศไทยยังมีปญหาในเรื่องการบังคับคดีขายทอดตลาดมากกวา
กระบวนการในชั้นศาล แมในภาพรวมประเทศไทยจะมีตนทุนการบังคับคดีตามสัญญา (Contract 
Enforcement) ไมสูงมาก แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดตนทุนแตละประเภท พบวาตนทุนในสวนการ
บังคับคดีขายทอดตลาดมีสัดสวนคอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายจายดานอื่นๆ และสูงกวาประเทศอื่นๆ 
โดยเปรียบเทียบ ในขณะเดียวกันอัตราความสําเร็จในการบังคับคดีของประเทศไทยก็ยังนอยกวาหลาย
ประเทศเชนกัน  

เมื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูประกอบการ SMEs ผูประกอบการเหลานี้อาจเสียเปรยีบ
รายใหญในเรื่องตนทุนคาใชจายโดยเฉพาะคาใชจายคงที่บางอยางที่กฎหมายกําหนด เชน คาใชจาย
ต้ังสํานวนคดี คายึดทรัพยสิน ฯลฯ และคาใชจายผันแปร เชน คาสืบคนติดตามทรัพยลูกหนี้ ที่ขึ้นอยู
กับความยากงายในการสืบคนติดตาม    

นอกจากนี้ความลาชาในกระบวนการบังคับคดีและขายทอดตลาดก็ทําใหผูประกอบการ 
SMEs อาจตองแบกรับภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจนกวาจะสามารถขายทรัพยสินและชําระหนี้คืนเจาหนี้ได
จนหมดสิ้น  เนื่องจาก  

1) ปญหาในเชิงโครงสรางของกรมบังคับคดีที่เปนแบบรวมศูนย กลาวคือเปนหนวยงานหลัก
หนวยงานเดียวในประเทศไทยที่ทําหนาที่บังคับคดี ทําใหมีภารกิจคอนขางมากเมื่อเทียบกับบุคลากร
และทรัพยากรที่มีอยู  จึงมีความลาชาในการจําหนายทรัพยสิน ดังจะเห็นวาในป 2549 กรมฯ มีจํานวน
คดีคางจําหนายประมาณ 1.4 แสนคดีซึ่งคิดเปนมูลคารวมมากกวา 1.8 แสนลานบาท    

2) ปญหาในเชิงกฎหมาย เพราะ   ก) เปดโอกาสใหลูกหนี้หรือเจาหนี้มีชองทางประวิงเวลา
บังคับคดี เชน กรณีที่เห็นวาเจาพนักงานไดขายทรัพยสินราคาต่ําเกินไปเพราะมีผูเกี่ยวของสมคบกัน
กดราคาหรือเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาพนักงาน แตกฎหมายใหการคุมครอง
แตเฉพาะแตผูมีสวนไดเสียซึ่งไมไดรวมถึงผูเขาสูราคา  ทําใหผูเขาสูราคาที่ชนะการเสนอราคาไม
สามารถอางสิทธิเพื่อขอความคุมครองตามกฎหมายไดแมจะไดรับความเสียหายจากการถูกเพิกถอน
กรรมสิทธิ์ในภายหลังก็ตาม ปญหาดังกลาวทําใหบุคคลภายนอกไมสนใจเขารวมตอสูราคา และสงผล
ใหเจาพนักงานบังคับคดีจําหนายทรัพยสินไดยากลําบากขึ้น และกระทบตอความสามารถในการชําระ
หนี้คืนของลูกหนี้ในทายที่สุด     และ ข) ไมไดมีการแยกกระบวนการบังคับคดีระหวางหนี้ที่มี
หลักประกันกับหนี้ที่ไมมีหลักประกันออกจากกัน  ทําใหเจาหนี้ตามคําพิพากษาที่มีหลักประกันอยูแลว
ตองดําเนินการสืบคนรวบรวมทรัพย ยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอใหออกหมายบังคับคดีแทนที่จะสามารถ
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ดําเนินการขอใหเจาพนักงานเขายึดทรัพยสินทันทีโดยใชหลักฐานหลักประกันแทนหมายศาล   
กระบวนการดังกลาวทําใหการบังคับหนี้ที่มีหลักประกันอยูแลวตองใชเวลานานเทาๆ กับหนี้ที่ไมมี
หลักประกัน ทั้งๆ ที่กวารอยละ 80 ของหนี้ที่เกิดขึ้นในปจจุบันลวนเปนหนี้ที่มีหลักประกันอยูแลวทั้งสิน้ 
ซึ่งทําใหการบังคับคดีและกระบวนการขายทอดตลาดลาชาออกไปโดยไมจําเปน 

นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังกําหนดวาการบังคับคดีเพื่อชําระหนี้คืนนั้นจะตองกระทําโดย
วิธีการขายทอดตลาดเพียงวิธีเดียว แมกระบวนการดังกลาวจะสรางความโปรงใส แตปญหาที่มัก
เกิดขึ้นก็คือ ผูมีอิทธิพลอาจใชวิธีการขมขูผูเขาสูราคาโดยสุจริตเพื่อไมใหเขาครอบครองทรัพยสินได 
ปญหาดังกลาวทําใหไมมีผูสนใจเขาสูราคาโดยเฉพาะหากเปนบุคคลธรรมดาที่เกรงวาจะไดรับอันตราย
หากเขารวมกระบวนการขายทอดตลาด สิ่งที่เกิดขึ้นยอมกระทบตอราคาทรัพยสินและทําใหจําหนาย
ทรัพยสินไดตํ่ากวาราคาที่ควรจะเปน 

4.1.4 มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐทีเ่ปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขนัของ SMEs ในดานการจาํกัดโอกาสในการเขาสูตลาดของ SMEs (Barriers to 
Entry)   

ก) การเขาถึงแหลงเงินทนุ 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่สงเสริมการเขาถึงแหลงสินเชื่อของธุรกิจ SMEs มี 2 แหง 
ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)   

1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 

ธพว. มีเปาประสงคในการสงเสริม ชวยเหลือ และสนับสนุนการจัดต้ังวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ดวยการใหสินเชื่อค้ําประกัน รวมลงทุน ใหคําปรึกษาแนะนํา หรือใหบริการที่จําเปนตอการ
พัฒนา SMEs  ซึ่งนับแต ธพว. เริ่มดําเนินการในป 2545  มีการขยายสินเชื่อใหแกผูประกอบการ 
SMEs มาโดยตลอดจากจํานวน SMEs ที่ไดรับสินเชื่อ 1,744 ราย เพิ่มขึ้นเปน 13,433 รายในป 2548   
แตการขยายวงเงินปลอยกูอยางรวดเร็ว ทําให ธพว. ประสบปญหามีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วจากจํานวน 7,938 ลานบาทในป 2548 เปนจํานวน 19,273 ลานบาทในป 2549  

ทั้งนี้ปญหาหนี้เสียดังกลาว ทําให ธพว. ตองต้ังสํารองวงเงินเพิ่มขึ้น ทําใหมีเงินทุนที่สามารถ
ปลอยกูไดนอยลง  สงผลใหปริมาณการใหสินเชื่อแกผูประกอบการ SMEs ลดลงอยางมากจาก 38,121 
ลานบาทในป 2548  เปน 23,734 ลานบาทในป 2549  และจํานวนลูกคาลดลงจาก 13,433 ราย เปน 
8,163 รายตามลําดับ 

สาเหตุที่ ธพว. ประสบปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจาก 1) ขาดหลักการ
ในการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการขาดประสิทธิภาพในดานการวิเคราะหความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้  เพราะถูกปรับเปลี่ยนบทบาทใหเปนสถาบันการเงิน ทั้งๆ ที่มิไดเตรียมการไว  
ต้ังแตเริ่มแรก  ทําใหขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะหโครงการเพื่อใหสินเชื่ออยางมี
ประสิทธิภาพในปแรกๆ ของการทํางาน    2) ใหบริการสินเชื่อกับลูกคาชั้นรองเปนสวนใหญ  เพราะ
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ลูกคา SMEs ชั้นดีสวนใหญมีความสามารถในการเขาถึงสินเชื่อไดดีกวา จึงไปขอกูกับธนาคารพาณิชย
ได เหลือแตลูกคาชั้นรองที่ไปขอกูกับสถาบันการเงินอื่นไมไดเพราะเปนกิจการขนาดเล็กและมีความ
เสี่ยงสูงจึงมาขอกูกับ ธพว. 3) มีตนทุนทางการเงินสูงกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป เพราะธนาคาร
พาณิชยมีแหลงเงินฝาก แต ธพว. ใชเงินจากการออกพันธบัตร จึงตองจายผลตอบแทนตามอัตรา
อางอิงของพันธบัตรซึ่งสูงกวาอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดทั่วไป  อีกทั้งธนาคารอยูในระยะเริ่มตน
ดําเนินการไดไมจึงยังไมไดอยูในระดับที่เกิดการประหยัดตอขนาด (economy of scale) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการดําเนินการของธนาคารพาณิชยทั่วไปที่เปดมานานกวา    

2) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)   

บสย. มีเปาประสงคในการลดอุปสรรคในการเขาถึงแหลงเงินทุนใหผูประกอบการ SMEs ดวย
การค้ําประกันสินเชื่อในกรณีที่หลักประกันของ SMEs ไมเพียงพอตอการกูเงินจากธนาคารพาณิชย   
ในป พ.ศ. 2549 บสย. มีโครงการค้ําประกันทั้งหมด 1,916 โครงการ รวมเปนวงเงิน 7,288.6 ลานบาท  
คํานวณไดเปนวงเงินโดยเฉลี่ย 3.8 ลานบาทตอโครงการ  ซึ่งสูงกวาวงเงินปลอยกูเฉลี่ยในป พ.ศ. 
2547 อยางชัดเจน  สถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวา บสย. มีแนวโนมที่จะปลอยกูใหธุรกิจขนาดใหญมาก  

กอนป 2547 บสย. ประสบปญหาสถาบันการเงินสงลูกหนี้ที่มีฐานะการเงินออนมาให บสย. 
ค้ําประกัน โดย บสย. มิไดมีการวิเคราะหความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้  ทําให บสย.ตอง
จายเงินชดเชยตามภาระการค้ําประกันที่เสียหายเปนจํานวนมาก  ตอมาในป 2547 บสย. ไดปรับแนว
ทางการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ SMEs โดยใหสถาบันการเงินรวมรับความเสี่ยงในการปลอย
สินเชื่อแก SMEs ดวย โดย บสย. จะค้ําประกันสินเชื่อไมเกินครึ่งหนึ่งของวงเงินสินเชื่อรวม   

อยางไรก็ตาม บสย. เองก็เปนอีกหนึ่งในสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ประสบปญหาดาน
บุคลากร เพราะบุคลากรที่ทํางานดานการวิเคราะหสินเชื่อตองมีความเปนมืออาชีพ มีความรูและ
ประสบการณในการวิเคราะหขอมูลของลูกคาที่ธนาคารพาณิชยสงมาใหวามีความเสี่ยงมากนอยแคไหน   

ข) ความรูความชํานาญในการประกอบธุรกิจ (know-how) 

หนวยงานของรัฐที่มีบทบาทตอการพัฒนาองคความรูแก SMEs ไดแก 1) สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเสนอแนะนโยบายและกําหนด
แผนแมบทและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ทั้งระดับภาพรวม รายสาขา และรายพื้นที่ รวมทั้ง
เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs 2) กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม และ 3) กรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยทั้ง 3 หนวยงานตางก็ดําเนินโครงการจัดฝกอบรมให
ผูประกอบการ SMEs ทั้งผูประกอบการใหมและผูประกอบการเดิม และมีการใหคําแนะนําใน 
การบริหารจัดการกิจการของผูประกอบการ SMEs   

ทั้งนี้องคกรที่มีบทบาทในการรวมจัดทําการฝกอบรมใหผูประกอบการ SMEs ยังประกอบดวย 
มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สพว.) ที่ตองการสรางผูประกอบการ SMEs 
รายใหมที่เขมแข็งและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจที่ประกอบการอยูแลว  และสมาคม
สงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (สสวท.) ซึ่งถือกําเนิดมา
จาก SMEs ผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
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(คพอ.) จัดโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนตัวแทนของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ในการประสานนโยบาย และดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจรวมกันระหวางภาครัฐ
และเอกชน  ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาใหสมาชิกมีศักยภาพในการประกอบการ สามารถพัฒนาและ
ขยายธุรกิจใหกาวหนาได  

จากการศึกษาการพัฒนาองคความรูใหแกธุรกิจ SMEs ยังมีปญหาและขอจํากัดอยูบาง ไดแก 

1 )  มี ก า ร จั ดก า รฝ ก อบรม ให ผู ป ร ะกอบกา ร  SMEs ที่ ป ร ะกอบกิ จ ก า รอยู แ ล ว 
(Existing  Entrepreneur) จํานวนนอย  งานฝกอบรมสวนใหญที่ทําไดปริมาณมาก เปนการฝกอบรม
ใหกับผูที่มีความประสงคจะเปนผูประกอบการ (Potential  Entrepreneur) ซึ่งผูที่เขาอบรมสวนใหญ
เปนผูจบการศึกษาใหม ยังไมมีความรู ประสบการณ ตลอดจนเงินทุน ดังนั้นเมื่ออบรมเสร็จสิ้นแลว 
สวนใหญจึงมิไดลงมือประกอบธุรกิจ  

2. ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีความไมสม่ําเสมอของงบประมาณที่
จัดสรรใหในการพัฒนาผูประกอบการ SMEs  และมีบุคลากรไมเพียงพอ แมหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของ เชน สสว. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และ กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนหนวยงานที่ชวย
ประชาสัมพันธโครงการตางๆ  แตหนวยงานดังกลาวก็ยังภารกิจอื่นที่ตองทําหนาที่เชนเดียวกัน  

3. มีการทํางานที่ซ้ําซอนระหวางหนวยงาน เชน ศูนยเพิ่มมูลคาผลผลิต ซึ่งมีการใหบริการทั้ง
ที่ สพว. และ สสว. แตของ สสว. ใหบริการฟรี สวนของ สพว. มีการเก็บคาบริการเนื่องจากตองหา
รายไดเลี้ยงดูองคกรเอง  ทําใหผูประกอบการไมมาใชบริการของ สพว. จึงกระทบตอความอยูรอดของ
โครงการ  

ค) การเขาถึงเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (R&D) 

การที่ผูประกอบการไทยเขาถึงทรัพยสินทางปญญานอย ไมไดมาจากอุปสรรคทางกฎหมาย
และมาตรการของภาครัฐเปนหลัก แตมาจากความลาชาในกระบวนการจดสิทธิบัตร เพราะตองใช
ระยะเวลาและความละเอียดเปนพิเศษในการตรวจสอบขอมูลที่มีอยูเปนจํานวนมาก  ทําใหระหวางป 
2522-2548 มีปริมาณคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐสะสมรวมเทากับ 73,580 ฉบับ แตไดมีการรับจด
สิทธิบัตรเพียง 9,440 ฉบับ ยังเหลืออยูระหวางการตรวจสอบอีก 64,140 ฉบับ ซึ่งจากการคํานวณ
พบวา จํานวนปที่รอคอยนับจากปที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรจนถึงปที่ออกสิทธิบัตร จะใชเวลารอคอยเฉลี่ย
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีงานรอการตรวจสอบคงคางคอนขางมากแตมีเจาหนาที่ไมเพียงพอ 

ปญหาความลาชาอีกประการหนึ่ง มาจากความไมเขาใจในขั้นตอนทางเอกสารระหวาง
เจาหนาที่กับผูประกอบการ โดยเฉพาะประเด็นเนื้อหาสาระของขอถือสิทธิบัตร และการตีความใน
เนื้อหา เมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้นกระบวนการแกไขจะใชเวลาอีกหลายเดือน สิ่งที่ผูประกอบการตองการ 
คือสวนงานที่ชวยเตรียมความพรอมใหกับผูคิดจะจดสิทธิบัตรกอนการยื่นเอกสารตามขั้นตอนจริง  

นอกจากนี้ กระบวนการฟองรองตอศาลที่ตองใชเวลานาน เปนอุปสรรคที่ทําใหผูทรงสิทธิตัว
จริงไมสามารถใชประโยชนจากสิทธิบัตรการประดิษฐของตนไดอยางเต็มที่ และยังเกิดตนทุนใน 
การจัดการเรียกรองสิทธิอีกดวย  
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การที่ผูประกอบการรายหนึ่งจะครอบครองทรัพยสินทางปญญาได คาใชจายไมใชมีเพียงแค
คาดําเนินการจดทะเบียนและการตออายุ แตยังรวมถึงเงินลงทุนเริ่มแรกเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ทรัพยสินทางปญญาชิ้นนั้น  คาใชจายเพื่อคอยสํารวจตลาดเพื่อดูวาทรัพยสินทางปญญาของตนถูก
ละเมิดหรือไม และคาใชจายเพื่อดําเนินการรักษาสิทธิตามกฎหมายในกรณีพบการละเมิด เชน        
คาฟองรองคดี คาทนายความ เปนตน ตลอดจนผูประกอบการตองประเมินระดับความเสี่ยงในการถูก
ละเมิด  ดวยภาระดังกลาวตกอยูกับผูประกอบการทั้งหมด ทําใหขาดแรงจูงใจที่ผูประกอบการไทย
รวมถึงผูประกอบการที่เปน SMEs จะลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

ง) กฎระเบียบเกี่ยวกบัมาตรฐานสินคา: มาตรฐานสุขอนามัยสินคาอาหารกับ SMEs 

โดยทั่วไป ระบบมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยในปจจุบันนี้เกี่ยวของกับ
สามเรื่องหลัก คือ คุณภาพและสุขอนามัยของผลิตภัณฑ คุณภาพของโรงงานและเครื่องมือเครื่องใช 
และระบบการตรวจสอบยอนกลับสินคาอาหาร (Food Traceability)  

ในเรื่องคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ และคุณภาพโรงงานและอุปกรณเครื่องใช 
ประเทศไทยไดอางอิงมาตรฐานสากลอยูแลว  สวนของการตรวจสอบยอนกลับไปยังแหลงวัตถุดิบ แม
ปจจุบันจะยังไมมีกฎหมายไทยกําหนดบังคับไว แตระบบดังกลาวเริ่มมีการกําหนดใชในประเทศ 
ผูนําเขาบางประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ซึ่งผูประกอบการจะตองมี 
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ทําใหสามารถสืบคนยอนแหลงที่มาตั้งแตสินคาขั้นสุดทาย (Final Product) 
จนถึงแหลงวัตถุดิบ 

เนื่องจากการตรวจสอบมาตรฐานสินคาตามขอกําหนดขางตน ผูประกอบการตองแสดง
หลักฐานการรับรองมาตรฐานสินคาที่ผานการตรวจสอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ (ยกเวนเรื่อง 
การตรวจสอบยอนกลับแหลงวัตถุดิบที่ยังเปนเรื่องความสมัครใจของผูสงออก) ดังนั้นผูผลิตจึงตอง
ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของเหลานั้นเพื่อทําการตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินคา
ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยประเทศผูสงออกและประเทศผูนําเขา อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา 
กระบวนการดังกลาวกอใหเกิดภาระตนทุนแกผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs หลายดาน ไดแก 

1) ปจจุบันยังไมมีการรวมศูนยหนวยงานกลาง (Single Agency) ที่ทําหนาที่ตรวจสอบออก
ใบรับรองมาตรฐานสินคาและออกใบอนุญาตสงออก ดังนั้นหากมีการผลิตสินคาเพื่อสงออก 
ผูประกอบการจะตองดําเนินการขอรับใบรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับสินคาแตละชนิดซึ่งมี
หลายแหง อีกทั้ง การออกใบรับรองและใบอนุญาตยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดังนั้นผูประกอบการจึงมีภาระในการติดตอหนวยงานซึ่งมีหลายแหงและมีอํานาจหนาที่
ซ้ําซอนกันในบางเรื่อง เชน การออกใบรับรองมาตรฐานสุขลักษณะโรงงานภายใต HACCP และ GMP 
เปนตน  

2) มีภาระตนทุนคาใชจายคงที่ (Fixed Rate) ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบดานมาตรฐาน
สุขอนามัยบางอยาง เชน คาตรวจสอบสุขอนามัยของโรงงานเพื่อออกใบรับรองกระบวนการผลิตใน
โรงงานที่ดําเนินการโดยสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย  ทําให
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ผูประกอบการรายยอย ซึ่งสงออกสินคาจํานวนไมมากตองเสียเปรียบรายใหญเพราะตองแบกรับตนทุน
คงที่เมื่อเทียบกับมูลคาสงออกมากกวาผูประกอบการรายใหญ 

3) มีตนทุนเพิ่มขึ้นจากระบบการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑในหวงโซอาหาร (Food 
Traceability)  ซึ่งผูนําเขาบางประเทศในปจจุบัน เชน สหภาพยุโรป เริ่มใหความสําคัญกับการจัดทํา
มาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยของอาหารนี้  ทําใหผูสงออกที่เปนผูประกอบการรายยอยเสียเปรียบ 
เพราะการปรับใชระบบดังกลาวตองมีการลงทุนในดานเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลหลายดานและ
กอใหเกิดภาระดานเอกสารเพิ่มขึ้น (paperwork) โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนสินคาเกษตรที่มี
ผูเกี่ยวของในกระบวนการผลิตจํานวนมาก ในกรณีดังกลาวเกษตรกรรายยอยจึงยังไมสามารถนําระบบ
ดังกลาวมาใชไดอยางจริงจัง  

4.1.5 มาตรการหรือกฎระเบียบของรัฐทีเ่ปนอุปสรรคตอการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขนัของ SMEs ในดานอุปสรรคในการแขงขันในตลาด 

อุปสรรคในการแขงขันที่สําคัญอาจมิไดมาจากการที่ตองแขงขันกับผูประกอบการที่มีศักยภาพ
สูงเพียงอยางเดียว  แตอาจขึ้นอยูกับการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันวาสามารถคุมครองใหเกิด
การแขงขันอยางเปนธรรมไดหรือไม ประเทศไทยไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติการแขงขันทาง
การคา พ.ศ. 2542 มาแลวกวา 9 ป แตในชวงเวลาดังกลาวยังไมสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยาง
จริงจัง  โดยบทบัญญัติสําคัญที่ชวยคุมครองผูประกอบการรวมถึงผูประกอบการที่เปน SMEs จาก
ผูประกอบการที่มีพฤติกรรมเอาเปรียบหรือกีดกันการแขงขันในตลาด ไดแก มาตรา 25 และมาตรา 29 
ดังที่ไดเคยกลาวมาแลว 

ดวยเหตุที่ยังไมสามารถบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคาไดอยางจริงจัง ในอดีตที่ผาน
มาแมจะมีขอรองเรียนถึงพฤติกรรมที่เปนการเอาเปรียบผูประกอบการที่เปน SMEs ที่อาจเขาขาย
ความผิดตามมาตรา 25 หรือมาตรา 29 อยูบาง  แตไมสามารถลงโทษผูกอใหเกิดความเสียหายได   
ทําให SMEs ตองประสบปญหาในการแขงขันในตลาดดังตอไปนี้ 

1) SMEs ถูกผูประกอบการรายใหญผูกขาดสินคาหรือบริการ ทําใหตนทุนสูงเกินควร จึงไม
สามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได    เชน ผูประกอบการรายใหญใชอํานาจจากการเปนผูผลิต
พันธุไกไขรายใหญบังคับขายพันธุไกไขพวงไปกับการขายอาหารสัตว สงผลใหเกษตรกรรายยอยตอง
ซื้ออาหารสัตวที่พวงมาดวยในราคา 1.40 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งเปนราคาที่สูงกวาราคาตลาดเฉลี่ยที่ 
1.20 บาทตอกิโลกรัม ทําใหตนทุนการผลิตไขไกตอฟองสูงกวาเกษตรกรรายอื่นที่ซื้ออาหารสัตวใน
ราคาตลาดประมาณ 30 สตางค 

2) การบังคับขายพวงสินคาของผูประกอบการรายใหญที่ใชอํานาจผูกขาดในตลาดสินคาหนึ่ง
ขายพวงอีกสินคาหนึ่งเขาไปดวย  ทําให SMEs ที่ขายสินคาที่ถูกพวงนั้นไดรับความเสียหาย เพราะไม
สามารถหาตลาดได  เชน ผูผลิตสุรารายใหญมีอํานาจผูกขาดจากการไดรับสัมปทานการผลิตสุราจาก
ภาครัฐ และใชอํานาจผูกขาดในตลาดสุราจําหนายสุราพวงกับสินคาที่ออกใหมของบริษัทตนเอง เชน 
“น้ําดื่ม”  สงผลใหผูผลิตและโรงงานน้ําดื่มบรรจุขวดรายยอยที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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ไมสามารถขายสินคาในตลาดได  อีกทั้งในบางครั้งสินคาที่ถูกพวงก็มีราคาถูกกวาดวยเพราะเอเยนต
ตองการระบายสินคาเพื่อจะสามารถซื้อสุราใหมไดรวดเร็วขึ้น 

3) SMEs มีอํานาจการตอรองนอย ทําใหถูกเอาเปรียบจากการกําหนดเงื่อนไขการขายหรือ
ซื้อที่ไมเปนธรรม หรือการกําหนดเงื่อนไขในการประกอบธุรกรรมที่ไมเปนธรรม เชน การบังคับดีล
เลอรรายยอยจําหนายสินคาเฉพาะของตนเอง  หรือ การกําหนดเงื่อนไขตางๆ สําหรับซัพพลายเออร
ในการวางสินคาจําหนายที่หางคาปลีกขนาดใหญ  

พฤติกรรมการกีดกันหรือจํากัดการแขงขันของผูประกอบการรายใหญดังที่กลาวมา ไดสราง
ความเสียหายใหกับผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมพอสมควร  บางรายตองทนยอมรับ
เงื่อนไขทางการคาที่ไมเปนธรรมเพราะมีอํานาจตอรองนอยกวา  หรือบางรายอาจจะตองเลิกกิจการไป
เพราะผูประกอบการรายใหญแยงชิงสวนแบงตลาดจากการขายพวงสินคาที่มีอํานาจผูกขาดอยูแลว   

4.2 ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอแนะที่จะสงเสริมการดําเนินธุรกิจของ SMEs สามารถแบงไดเปน 3 สวน คือ 

1) มาตรการที่ใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีของกรมสรรพากร คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และ 
กรมศุลกากร   2) มาตรการของภาครัฐที่สงเสริม SMEs ในดานอื่นๆ ที่ไมใชภาษี อันไดแก มาตรการ
ดานสินเชื่อ และมาตรการดานการสรางองคความรู   และ 3) กฎ ระเบียบ และกระบวนการและ
ขั้นตอนการบังคับกฎ ระเบียบของหนวยงานภาครัฐที่มีผลกระทบตอตนทุนหรือศักยภาพใน 
การแขงขันของ SMEs ในดานตางๆ ไดแก ดานการบังคับคดีตามสัญญา การรับรองมาตรฐาน
สุขอนามัย การคุมครองทรัพยสินทางปญญา และการกํากับดูแลการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม 

4.2.1 มาตรการดานภาษอีากรเพ่ือสงเสริมธุรกิจ 

1) มาตรการดานภาษีสรรพากร 

การศึกษาชิ้นนี้ไดพิจารณามาตรการทางภาษี 3 มาตรการ  พบวา มาตรการการลดหยอน
ภาษีรายไดนิติบุคคลมีการใชประโยชนอยางเต็มที่ มาตรการการเพิ่มสิทธิประโยชนในการหักคาเสื่อม
ราคาทรัพยสินไมมีขอมูลที่สามารถประเมินได และมาตรการสุดทายคือมาตรการสรางแรงจูงใจ
ทางดานภาษีใหแกผูประกอบการที่ลงทุนในการกอต้ังและพัฒนา SMEs ไมมีการใชประโยชนแตอยาง
ใด  คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

• การศึกษานี้ไมสามารถสรุปไดวา SMEs สามารถใชประโยชนจากการลดอัตราหักคา
เสื่อมราคาทรัพยสิน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวย 
การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาทรัพยสินฉบับที่ 395 ไดมากนอยเพียงใด  เนื่องจาก
ฐานขอมูลดังกลาวไมสามารถแยกแยะได  คณะวิจัยจึงเสนอใหกรมสรรพากรปรับปรุง 
การจัดเก็บขอมูลผูเสียภาษีเพื่อที่จะสามารถแยกแยะจํานวน SMEs ที่ใชสิทธิประโยชน
จาก พรฎ. ดังกลาวออกมาจากผูเสียภาษีรายอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถประเมินประสิทธิผล
ของมาตรการดังกลาวได  
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• การศึกษานี้พบวา  ไมมี SMEs แมแตรายเดียวที่สามารถใชประโยชนจาก  พระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 396  เรื่อง 
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกกิจการรวมทุนกับ SMEs  ได  จึงจําเปนที่จะตอง
ทบทวนมาตรการดังกลาว โดยพิจารณาผอนปรนคุณสมบัติของบริษัทรวมทุนที่จะไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษี  ไดแก (1) ยกเลิกขอจํากัดที่กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยเทานั้นที่
สามารถใชสิทธิประโยชนดังกลาวได เพื่อที่จะใหผูประกอบการที่มีประสบการณ และความ
เชี่ยวชาญในสาขาการผลิตมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจใหม (2) ลดขนาดของเงินทุน 
จดทะเบียนขั้นตํ่าที่ 200 ลานบาท  เพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนและเปดกวางให
ผูประกอบการที่มีความสนใจในวงกวางสามารถใชประโยชนจากมาตรการดังกลาวได ไม
เฉพาะบริษัทขนาดใหญ (3) ผอนปรนสัดสวนการลงทุนของบริษัทรวมทุนในธุรกิจใหม
ในชวงปแรกเพื่อใหมีการจัดสรรเงินลงทุนอยางรอบคอบ  และ (4) ในการพิจารณาการให
สิทธิประโยชนทางดานภาษีแกบริษัทรวมทุน ควรยึดคุณสมบัติของ SMEs ที่บริษัทฯ  เขา
ไปรวมลงทุน ณ วันแรกที่เขารวมลงทุนเทานั้น เพื่อที่จะสรางแรงจูงใจใหบริษัทรวมทุนชวย
พัฒนาให SME เติบโตเปนบริษัทขนาดใหญได  

2)  มาตรการดานการสงเสริมการลงทุน 

การศึกษาชิ้นนี้พบวา  มาตรการสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 7/2546 และ 1/2547 ที่เพิ่มสาขาของธุรกิจที่สามารถไดรับ
สิทธิประโยชนในการลงทุน ใหครอบคลุมถึง อุตสาหกรรมการเกษตรไทย และการลงทุนที่เกี่ยวโยงกับ
การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ทําให SMEs จํานวนมากสามารถใชประโยชนจาก
การสงเสริมการลงทุนได  ในทางตรงกันขาม  มาตรการที่มุงเปาโดยตรงในการสงเสริม SMEs 
โดยเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 6/2546 กลับมีผลในการสงเสริมที่จํากัด 
เนื่องจากสาขาที่ไดรับการสงเสริมจํากัดเพียง 2 สาขา คือ ธุรกิจเกษตรแปรรูป และ ธุรกิจเชิง
สรางสรรค ที่เกี่ยวกับเครื่องนุงหม ของเลน ของชํารวย เครื่องเขียน และ เครื่องเรือน กอปร กับ
ขอกําหนดวา ผูที่จะไดรับการสงเสริมจะตองเปนผูผลิตผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดเลือกเปนผลิตภัณฑ
หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหรือ OTOP  และไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน หรือเปนผูผลิตผลิตภัณฑ
ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

คณะผูวิจัยมีขอเสนอใหมีการปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 6/2546 
เรื่องนโยบายสงเสริม SMEs ของประเทศไทย  โดยการขยายประเภทของกิจการที่สามารถใชสิทธิได
มากกวา 2 ประเภทกิจการที่ไดกําหนดไวเดิมตามประกาศฯ  โดยอาจพิจารณาสินคาหัตถกรรม ไดแก 
ดอกไมประดิษฐ เบญจรงค เซรามิคและเครื่องปนดินเผา ฯลฯ  ขนมหรือของหวานตางๆ สุราแช 
แชมพู เครื่องสําอางและน้ําหอม และกระดาษ เปนตน เนื่องจากผูประกอบการ SMEs สวนใหญ
ประกอบกิจการเหลานี้ แตกิจการเหลานี้อาจไมเขาขายประเภทของกิจการตามประกาศฯ  และเปด
กวางใหผูประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑที่ไมเกี่ยวโยงกับโครงการ OTOP มีโอกาสไดรับการสงเสริม
มากขึ้นดวย 
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3)  มาตรการดานภาษีศุลกากร 

การศึกษานี้ไดประเมินการใชสิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากรของ SMEs อันไดแก 
คลังสินคาทัณฑบน เขตปลอดอากร การคืนภาษีตามมาตรา 19 ทวิ และการขอชดเชยภาษีอากร   
พบวา  การใชประโยชนจากคลังสินคาทัณฑบน และเขตปลอดอากร ซึ่งเอื้ออํานวยใหผูประกอบการไม
ตองชําระภาษีศุลกากรสําหรับสินคานําเขาเพื่อการสงออกนั้น มีการใชประโยชนจากธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมบาง แมจะนอยกวาธุรกิจขนาดใหญ  แตการใชประโยชนโดยธุรกิจที่มีขนาดของทุน 
จดทะเบียน 1-2 ลานบาทคอนขางนอยเนื่องจากการใชประโยชนมีคาใชจายคอนขางสูง 

สิทธิประโยชนที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใชมากที่สุด คือ สิทธิประโยชนการคืนภาษี
ตามมาตรา 19 ทวิ  แตพบวาการใชประโยชนดังกลาวยังมีปญหาในสวนของการอนุมัติสูตรการผลิต
สินคา ซึ่งมีความลาชา  คณะผูวิจัยเสนอวา กรมศุลกากรอาจพิจารณาแนวทางในการใหเอกชนเขารวม
ในการตรวจสอบสูตรการผลิตในเบื้องตน แลวเสนอตอคณะกรรมการที่มาจากหลายหนวยงาน  เมื่อ
ผานการเห็นชอบจากกรรมการเหลานี้แลว จึงสงใหกรมศุลกากรเปนผูอนุมัติ  หรือใหเอกชนหรือ
หนวยงานที่มีความชํานาญไดรับการรับรองใหมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติสูตรตามกฎหมาย โดยกรม
ศุลกากรทําหนาที่เปนผูควบคุมและตรวจสอบ แตกรมศุลกากรตองกําหนดรายละเอียดที่สําคัญ เชน 
บทลงโทษในการเปดเผยขอมูล/สูตรการผลิตของผูประกอบการ กลไกการกํากับดูแลเอกชนที่เขารวม
ปฏิบัติงาน และคาธรรมเนียม  

4.2.2 นโยบายหรือมาตรการในการสงเสริม SMEs ภาครัฐที่ไมเกี่ยวกับภาษ ี

1) มาตรการใหสินเชื่อแก SMEs 

การศึกษาชิ้นนี้พบวา แมรัฐจะมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เขามาชวยเหลือดานแหลงเงินทุน
ใหแก SMEs  หลายแหง  แตสถาบันการเงินของรัฐเองยังมีขอจํากัดหลายประการ เชน การขาด
ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงในการปลอยกู ซึ่งมีความสําคัญยิ่งในการปลอยกูใหแก SMEs 
ตลอดจนระบบการประเมินผลงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐโดยกระทรวงการคลังเองก็ยัง
เนนผลการดําเนินงานดานการเงิน  มากกวาการดําเนินการตามเปาหมายในเชิงสังคมทําใหธนาคาร
เฉพาะกิจของรัฐที่ทําหนาที่สงเสริม SMEs ขาดแรงจูงใจที่จะปลอยกูหรือค้ําประกันโครงการ SMEs ที่
อาจมีความเสี่ยงสูงกวาโครงการขนาดใหญ   คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

• รัฐควรเรงพัฒนาขีดความสามารถในการประเมินความเสี่ยงโครงการของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐใหไดมาตรฐานของสถาบันการเงินเอกชน 

• รัฐควรสรางแรงจูงใจใหธนาคารพาณิชยเอกชนรวมใหสินเชื่อกับ SMEs bank  เนื่องจาก
ธนาคารพาณิชยเอกชนมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหความเสี่ยงสูง  มีจํานวนสาขา
และพนักงานจํานวนมากกวาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ  และมีความใกลชิดกับ
ผูประกอบการสามารถเขาถึง SMEs ไดมากกวา   โดยรัฐอาจประกันความเสี่ยงให
บางสวน  หรือจายตนทุน(ดอกเบี้ย) ของเงินกูใหกับธนาคารพาณิชย 
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• เนื่องจากมาตรฐาน Basel II และระบบบัญชี IAS 39 ทําใหสถาบันการเงินที่ปลอยกูหรือ
ค้ําประกันใหแก SMEs ตองต้ังวงเงินสํารองสูงมากขึ้นกวาเดิม  แรงจูงใจในการปลอยกู
ใหแก SMEs นาจะนอยลง  ดวยเหตุผลดังกลาว  คณะผูวิจัยมีความเห็นวา  รัฐควร
พิจารณาสงเสริมแหลงเงินทุนอื่นๆ ของ SMEs ที่ไมใชธนาคาร เชน บริษัทแฟคเตอริ่ง 
เพื่อชวยเหลือ SMEs ในการปลดภาระในการเก็บเงินจากลูกหนี้และชวยให SMEs ไดมี
เงินหมุนเวียนในกิจการ เปนตน 

• กระทรวงการคลังควรกําหนดตัวแปรชี้วัดผลการดําเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ที่มีภารกิจทางดานสังคมที่ชัดเจน  เชน อาจใหสัดสวนวงเงินที่ปลอยกูหรือค้ําประกันให
วิสาหกิจขนาดยอมในแตละปเปนตัวแปรหนึ่งในการใหคะแนนผลงาน  เพื่อจูงใจให
สถาบันการเงินเฉพาะกิจบรรลุเปาหมายในการสงเสริม SMEs แตในขณะเดียวกันก็ตองมี
ตัวแปรกํากับคุณภาพของการปลอยกู เชนอัตราหนี้เสียที่สมเหตุสมผลดวย 

2) มาตรการสงเสริมองคความรู 

การศึกษาพบวา  ในปจจุบันมีหนวยงานของรัฐที่หลากหลายที่มีบทบาทในการใหองคความรู
แก SMEs ในดานตางๆ  แตการฝกอบรมที่รัฐจัดใหนั้น โดยสวนมากเปนการฝกอบรมความรูทั่วไป
สําหรับผูประกอบการรายใหม มิใชองคความรูในเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงสําหรับธุรกิจแตละประเภท  ทํา
ให SMEs หลายรายประสบปญหาการขาดองคความรูที่เพียงพอในการประกอบธุรกิจที่เลือก  
นอกจากนี้แลว ยังพบวางานบริการการสงเสริมองคความรูใหแก SMEs ของภาครัฐนั้นขาดความ
สม่ําเสมอเนื่องจากความไมแนนอนทางงบประมาณทําให SMEs สวนมากไมสามารถวางแผนใน 
การเขารับการฝกอบรมได 

จากผลการศึกษาดังกลาว  คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

• การจัดหลักสูตรอบรมของหนวยงานตางๆ ควรมีความสม่ําเสมอ มีตารางเวลาที่แนชัด 
เพื่อผูประกอบการจะไดสามารถบริหารเวลาใหเหมาะสมตรงกับตารางการฝกอบรมใน
เรื่องที่ตนยังขาดทักษะ    

• หลักสูตรในการฝกอบรม ควรเนนเฉพาะทักษะที่สําคัญ เชน วิธีการจัดทําบัญชีใหเปน
ระบบเพื่อเปนขอมูลที่นาเชื่อถือแกการพิจารณาการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน    

• หัวขอในการฝกอบรมควรเจาะลึกในรายสาขาธุรกิจ  เนื่องจากผูประกอบการในภาคการ
ผลิต การคา การบริการมีความตองการทักษะที่แตกตางกัน เชน ธุรกิจในภาคการผลิตที่
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ตองการทักษะดานบริหารความเสี่ยง ธุรกิจดานการคาตองการ
ทักษะดานการบริหารสินคาคงคลัง เปาหมายของการฝกอบรมคือตองการให
ผูประกอบการ SMEs ปรับปรุงตนเอง ไมไดเนนเรื่องการแขงขันกับผูประกอบการ 
รายใหญ เนนสาขาธุรกิจที่ SMEs สามารถสรางสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ (niche) ทํา
สินคาใหมๆ (innovation) ที่ตอบสนองความตองการของลูกคา 
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4.2.3  กฎ ระเบียบของภาครัฐที่มีผลตอตนทุนและศักยภาพในการแขงขันของ SMEs 

1)  การบังคับคดีตามสัญญา 

การศึกษาชิ้นนี้พบวา กระบวนการขั้นตอนในการบังคับคดีขายทอดตลาดเปนขั้นตอนใน 
การบังคับคดีทางสัญญาที่มีปญหามากที่สุด  เนื่องจากมีคาใชจายสูงเมื่อเทียบกับในประเทศขางเคียง 
และอัตราความสําเร็จในการบังคับคดียังตํ่ากวาประเทศอื่นๆ อีกดวย ทําใหลูกหนี้และเจาหนี้ตามคํา
พิพากษาที่มีปญหาสภาพคลองไดรับผลกระทบจากความลาชาที่ เกิดขึ้น ปญหาหลักเกิดจาก
บทบัญญัติของกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย ตลอดจนขอจํากัดของหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย  
คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการเรงรัดกระบวนการบังคับคดีและลดตนทุนในการดําเนินการดังกลาว
ดังตอไปนี้ 

• เนื่องจากกรมบังคับคดีมีขอจํากัดดานบุคลากรทําใหมีคดีคางจําหนายถึง 1.4 แสนคดี  
คณะผูวิจัยเห็นวากรมฯ อาจพิจารณาใหเอกชนเขามาชวยดําเนินการในบางขั้นตอนของ
การบังคับคดี ดังเชนในตางประเทศ เชน การสืบคนและรวบรวมทรัพยสิน งานเอกสาร
ธุรการ บัญชี หรืองานทะเบียน การประเมินราคาทรัพยสิน รวมทั้งการขายทอดตลาด
ทรัพยสิน ทั้งนี้อาจคงอํานาจในการยึดทรัพยลูกหนี้ไวใหแกภาครัฐเพราะถือเปนอํานาจที่
กระทบตอสิทธิของประชาชนโดยตรง 

• เพื่อเปนการเรงรัดการบังคับคดีขายทอดตลาดโดยเฉพาะหากเปนทรัพยสินที่สืบคนได
ยากและอาจตองมีคาใชจายสูงในการติดตาม เชน ขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร กรมบังคับ
คดีอาจพิจารณความเปนไปไดในการขอความรวมมือจากพนักงานอัยการในการใหความ
ชวยเหลือในกระบวนการสืบคนทรัพยลูกหนี้เหมือนในประเทศฝรั่งเศส วิธีการดังกลาว
นาจะชวยใหเจาหนี้ที่เปน SMEs มีความพรอมในเรื่องขอมูลสารสนเทศมากขึ้นและลด
คาใชจายในสวนการติดตามทรัพยสินที่สืบคนยากโดยอาศัยกลไกของรัฐที่มีอยู 

• พิจารณาปรับปรุงแกไขแกไขกฎหมายบางเรื่อง เชน กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เพื่อ
สรางกลไกคุมครองผูเขาสูราคาที่ชนะประมูลใหไดรับความคุมครองจากการถูกเพิกถอน
การขายทอดตลาดในกรณีที่ศาลเห็นวากระบวนการขายทอดตลาดไมชอบดวยกฎหมาย 
วิธีการดังกลาวจะชวยใหกระบวนการขายทอดตลาดชําระหนี้ไมสะดุดหยุดลงและลด
ปญหาการแสวงหาประโยชนจากการประวิงคดีโดยผูมีสวนไดเสียและทําใหการขายตลาด
ทรัพยสินสะทอนราคาตลาดแทจริง ไมถูกบิดเบือน นอกจากนี้ควรพิจารณาปรับปรุง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงในเรื่องการพิจารณาคดีที่มีประกันโดยใหแยกจากคดีที่ไม
มีประกันเพื่ออํานวยความสะดวกแกเจาหนี้ตามคําพิพากษาในการใชสิทธิบังคับคดีชําระ
หนี้จากทรัพยประกันไดทันทีโดยไมเสียเวลา 

2) การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

การศึกษาชิ้นนี้พบวา  ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2550  มีบริษัทไทยเพียง 1,262 บริษัทที่ถือ
ครองสิทธิบัตร จากจํานวนดังกลาวเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 710 ราย หรือคิดเปนรอยละ 
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56.3  ของจํานวนผูประกอบการที่ถือครองสิทธิบัตรทั้งหมด และรอยละ 0.2 ของจํานวนผูประกอบการ 
SMEs ที่ยื่นเสียภาษีทั้งหมดสามแสนกวาราย  ตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นวา  ผูประกอบไทย
โดยรวมยังเขาถึงการใชผลประโยชนจากการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญานอยมาก   

การศึกษานี้พบวาแมที่ผานมา กรมทรัพยสินฯ ไดมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหความรู  
ความเขาใจแกผูประกอบการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา   
แตก็ยังมีปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของ SMEs หลายประการ ไดแก 
(1) การจดทะเบียนลาชา เนื่องจากกรมฯ เองยังขาดบุคลากรที่ทําหนาที่ตรวจคนและตรวจสอบ
สิทธิบัตร  ทําใหรอยละ 90 ของคําขอรับจดสิทธิบัตรการประดิษฐยังคงอยูระหวางการตรวจสอบในป 
พ.ศ. 2548  สงผลใหระยะวลาในการรอคอยการออกสิทธิบัตร เพิ่มจาก 2.3 ปในป พ.ศ. 2526 เปน  
6-7 ปในป 2548  (2) ผูประกอบการที่ไมเคยจดทะเบียนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาขาดความรู
เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อคุมครองทรัพยสินทางปญญา นอกจากนี้แลว การศึกษายังพบวา  
โครงการแปลงทรัพยสินทางปญญาใหเปนทุนในชวงป พ.ศ. 2547-48  ไมไดรับความสําเร็จเทาใดนัก  
เนื่องจากมีผูประกอบการเพียง 17 รายจากทั้งสิ้น 171 รายที่ยื่นเรื่องขอแปลงทรัพยสินฯ ไดรับอนุมัติ
เงินกูจากสถาบันการเงิน 

คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมให SMEs ใชประโยชนจากการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาดังนี้ 

• กรมทรัพยสินทางปญญาควรนําขอมูลสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียน
แลวเผยแพรใหผูประกอบการทราบ  เพื่อที่จะสงเสริมใหมีการทํานวัตกรรมในลักษณะ
ของการ “ตอยอด” จากสิทธิบัตรที่มีอยู เชน การจัดต้ังสถาบันสงเสริมและพัฒนาการตอ
ยอดทางความคิดทรัพยสินทางปญญา และสนับสนุนใหมีการเรียน การสอน เกี่ยวกับ 
การตอยอดทางความคิดในสถาบันการศึกษา 

• กรมทรัพยสินทางปญญาควรจัดใหมี “hot line” เพื่อตอบคําถามผูประกอบการเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตรทุกประเภท  ไมวาจะเปนสิทธิบัตรการประดิษฐ สิทธิบัตร 
การออกแบบ อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา และควรจัดเจาหนาที่ประจํา(ต้ังโตะ) คอย
ใหคําแนะนํา เตรียมความพรอมใหผูประกอบการ พรอมปายประกาศเพื่อลดปญหา 
การรอคอยใชบริการในบริเวณเคานเตอรรับจดสิทธิบัตร 

3) มาตรการอื่นๆ ของภาครัฐที่มีผลกระทบตอภาระตนทุนของ SMEs 

• ในสวนของภาระตนทุนที่เกิดจากคาบริการและคาธรรมเนียมของภาครัฐโดยทั่วไป  
การศึกษานี้พบวา  การใชบริการของภาครัฐในการประกอบกิจการสวนมากมี
คาธรรมเนียม หรือคาใชจายที่มีลักษณะเปนอัตราคงที่ทําใหผูประกอบการขนาดยอมตอง
แบกรับภาระตนทุนมากกวาผูประกอบการขนาดใหญ  คณะผูวิจัยจึงเสนอวา ควรมี 
การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในอัตราพิเศษสําหรับธุรกิจขนาดยอมเพื่อ
เปนการชวยลดภาระตนทุนและสงเสริมศักยภาพในการแขงขันใหแก SMEs  

• ในสวนของพิธีการทางศุลกากรนั้น  การศึกษาพบวาการดําเนินการพิธีการทางศุลกากร
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสมีคาใชจายคงที่ที่คอนขางสูงสําหรับ SMEs  ทั้งในสวนของ 
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การลงทุนดานฮารดแวร และซอฟทแวร เพื่อเชื่อมเขากับระบบการสงขอมูลหรือ
คาธรรมเนียมในการสงขอมูล  ทําให SMEs จํานวนมากหลีกเลี่ยงที่จะใชระบบดังกลาว  
คณะผู วิจัยจึงเสนอใหกรมศุลกากรพิจารณาลดอัตราคาใชจายในการใชระบบ
อิเล็กทรอนิกสในชวงระยะเวลาเปล่ียนผานภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อสงเสริมให 
SMEs สามารถใชระบบมากขึ้น  

• ในสวนของมาตรฐานดานสุขอนามัยนั้น  คณะผูวิจัยมีความเห็นวา (1) หนวยงานที่
เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานอาหาร  ควรเตรียมความพรอมในเรื่องการจัดทําระบบ
ตรวจสอบยอนกลับสําหรับแหลงที่มาของสินคา  ทั้งในดานการใหเงินชวยเหลือใน 
การพัฒนาบุคลากร การชวยเหลือพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บขอมูล (Software) ที่งายตอ 
การใชงาน แบบฟอรมมาตรฐานในการบันทึกขอมูล รวมทั้งจัดต้ังองคกรหลักที่เปน
ศูนยกลางการจัดเก็บขอมูลระดับชาติเพื่อใหผูประกอบการทุกรายสามารถเขาถึงขอมูล
และพัฒนาเปนเครือขายขอมูลหวงโซการผลิตที่สมบูรณแบบซึ่งจะชวยใหการสืบคน
แหลงที่มาที่ไปของสินคาทําไดสะดวกแมนยํามากขึ้น (2) พิจารณายกรางกฎหมายหลัก
วาดวยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานดานสุขอนามัยเพื่อใหอํานาจแกหนวยงานหลัก
หนวยงานเดียวที่มีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและออกใบรับรองที่
สามารถดําเนินการเปน Single Agency โดยในเบื้องตนอาจมุงเนนในเรื่องการออก
ใบรับรองมาตรฐานสุขลักษณะของโรงงานภายใต HACCP และ GMP ซึ่งเปนมาตรฐานที่
สามารถใชรวมกันไดกับสินคาอาหารประเภทตางๆ (3) เรงผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลผูประกอบการสงออกสินคาอาหารระหวางหนวยงานทั้งหมดที่เกี่ยวของ
กับผูออกใบรับรองและใบอนุญาตสงออกเพื่อลดภาระทางดานเอกสารแกผูประกอบการ
ไมตองดําเนินการซ้ําซอนกันหลายครั้งในเรื่องเดียวกัน โดยใหเปนไปตามกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาโลจิสติกสของประเทศไทย (พ.ศ.2550-2554) ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2550 โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาระบบ
การนําสงและแลกเปลี่ยนขอมูลในกระบวนการโลจิสติกส (e-Logistics) และการพัฒนา
ระบบ Single Window Entry เปนศูนยกลางของระบบสําหรับใหบริการเพื่อการสงออก-
นําเขา 

• ในสวนของการกํากับดูแลการแขงขันที่เปนธรรมในตลาดนั้น  การศึกษาพบวาใน
ชวงเวลา 9 ปที่ผานมาที่ประเทศไทยมีกฎหมายการแขงขันทางการคา  ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมไมไดรับการคุมครองจากพฤติกรรมการแขงขันที่ไมเปนธรรมแตอยางใด
เนื่องจากไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง  คณะผูวิจัยมีความเห็นวา คณะกรรมการ
การแขงขันทางการคาตองทํางานอยางจริงจังเพื่อชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับความ
เสียหายจากพฤติกรรมที่จํากัดการแขงขัน  โดยเริ่มจากการออกกฎ ระเบียบในการบังคับ
ใชกฎหมายเพื่อใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการคาที่อาจผิดกฎหมาย  
รวมทั้งมีการกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการรับเรื่องรองเรียน และดําเนินการ
เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรมแกผูประกอบการที่ไดรับ
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