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การวิจยัในครั/ งนี/  มีวตัถุประสงคเ์พื&อศึกษาประวติัความเป็นมาของธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ประเทศไทย แนวคิดในการวางกรอบกฎเกณฑ ์กฎหมายไทย และแนวคิดในการสนบัสนุน ส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ของภาครัฐและเอกชน ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที&ใช้วิจยัได้แก่   
กลุ่มธุรกิจอาหาร  ธุรกิจการศึกษา  และธุรกิจหนงัสือ มีจาํนวนทั/งสิ/น 144 กลุ่มตวัอยา่ง ผลการวิจยั
พบวา่ การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรมีกฎหมายบงัคบัใชโ้ดยเฉพาะ ระดบัความคิดเห็นมากที�สดุ 

( X = 4.64 ) ลาํดบัต่อมาคือกฎหมายที&ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไม่เหมาะสมเนื&องจากกฎหมายบางฉบบัไม่
เกี&ยวขอ้งโดยตรงในระดบัความคิดเห็นร้อยละ 66.70 และควรมีกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
บงัคบัใชโ้ดยเฉพาะ เพื&อที&จะไดมี้ขอ้กาํหนดและวิธีการควบคุมที&ชดัเจนในระดบัความคิดเห็นร้อย
ละ67.40 ในส่วนปัญหากฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ห้ามแฟรนไชส์เซอร์กล่าวอา้งการ
คืนทุน ในระดบัความคิดเห็นร้อยละ 76.40 และกฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรปรับปรุง
การเรียกเก็บค่าประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในระดับความคิดเห็น ร้อยละ71.50  ซึ& งใน
ปัจจุบนั ยงัคงตอ้งนาํประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาปรับใชใ้นเรื&องขอ้กาํหนดหรือเงื&อนไข
ในสัญญา การขายแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ที&กาํหนด ที&ผูใ้ห้สิทธิตอ้งเปิดเผยขอ้มูล แฟรนไชส์เซอร์ ต่อ 
แฟรนไชส์ซี รวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์มีขอ้จาํกดัการปรับใช้กฎหมาย จึงไดเ้สนอแนะให้มีการออก
กฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์บงัคบัใชโ้ดยเฉพาะ โดยให้เป็นหนา้ที&ของ แฟรนไชส์เซอร์ที&
จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี&ยวกับแฟรนไชส์ที&จาํเป็น ภายในระยะเวลาที&กาํหนดต่อ แฟรนไชส์ซี 
นอกจากนั/น ควรมีหน่วยงานที&ตั/งขึ/นมากาํกบัดูแลธุรกิจ   แฟรนไชส์ เพื&อให้เกิดความเป็นธรรม 
และป้องกนัการหลอกลวง ในการดาํเนินธุรกิจแฟรนไชส์ การทาํสัญญา ระหวา่ง แฟรนไชส์เซอร์ 
และแฟรนไชส์ซีดว้ย โดยเฉพาะจะเกิดผลดีอยา่งยิ&งต่อแฟรนไชส์ซี ที&จะไดรั้บทราบขอ้มูลที&ถูกตอ้ง
และสมบูรณ์เกี&ยวกบัแฟรนไชส์เซอร์ ส่งผลใหแ้ฟรนไชส์ซีตดัสินใจวา่จะลงทุนหรือไม ่ 

 
 
 

สาขาวชิาการประกอบการ           บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร              ปีการศึกษา 2552 
ลายมือชื&อนกัศึกษา........................................ 
ลายมือชื&ออาจารยที์&ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ........................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



จ 

51602746 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 
KEY WORDs :  FRANCHISE  BUSINESS LAW / Franchiser / Franchisee 

SUWAN  CHANTHAHIRUN : APPROPRIATE FRANCHISE BUSINESS LAW :                       
A CASE STUDY OF THAILAND. THESIS ADVISOR :KRISADA PACHRAVANICH. Ph.D  97  pp. 
 
  

The objectives of this research were to study the franchise business background in 
Thailand concerning perspectives of the rules set as its scopes for the law of Thailand and of 
the support and promotion in running a franchise business of both governmental and private 
sectors. 144 population and sampling used in such a research were 3 groups of the franchise 

business: food business group, educational business group and books business one. Its 

results were found that such the franchise business running should have its law particularly 

enforced.Their opinions were at the highest level in scale       ( X = 4.64 ) . The following level of 

their opinions that the law enforced today was inappropriate due to a certain law not related 
directly being 66.70 percent, their opinions level that there should be the franchise business 
law particularly enforced in order to have vivid regulations and ways of control being 67.40 
percent. For a problem of the law running the franchise business by prohibiting the franchiser 
to mention his turn-over, their opinions level was 76.40 percent and their opinions level that the 
law running the franchise business should  be improved in charging an assessment free in 
feasibility of business being 71.50 percent. 

However, nowadays, the Civil and Commercial Codes have still been adapted for 
use in the regulation or conditions in an agreement on sale of the franchise and in some rule 
set for those who have possessed the franchise to disclose its information to the franchisees, 
including its business limits of the law adaptation in force. Therefore, some suggestions were 
given to legislate the franchise business running law to be particularly enforced on condition 
that it was the franchise’s duty to disclose necessary franchise information to the franchisee 
within duration already set. Apart from these, there should be working units established under 
the law enforcement to have fairness and protect deception caused in the franchise business 
running and also in the agreement made between the franchiser and the franchisee. In doing 
so, it would bring good advantage especially to the franchisee to know  correct and proper 
information on the franchiser, encouraging the franchisee to decide whether he should invest 
in such business or not.  
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บทที� 1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

แฟรนไชส์  เป็นศพัทภ์าษาองักฤษที�มีรากศพัท์มาจากภาษาฝรั�งเศสวา่ Franchir ซึ� งมี
ความหมายวา่ ไม่เป็นทาส    เช่นเดียวกบัความหมายในภาษาองักฤษที�วา่  สิทธิพิเศษ คือสิทธิที�
พระราชาในสมยัโบราณพระราชทานให้ ( ถวิลวงศ์ ถายะพิงค์ 2533 : 5)  ประเทศองักฤษให้
ความหมายของ   แฟรนไชส์ว่า เป็นการอนุญาตตามสัญญาที�ผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์แก่ผูรั้บสิทธิ 
แฟรนไชส์  โดยอนุญาตหรือกาํหนดให้ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ประกอบการโดยการใชชื้�อ ของผูใ้ห้
สิทธิแฟรนไชส์ ( ถวิลวงศ ์ถายะพิงค ์2533 : 9)   ผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์จะควบคุมระยะเวลาแฟรน
ไชส์ที�ผูรั้บสิทธิ แฟรนไชส์ดาํเนินธุรกิจภายใตส้ัญญาแฟรนไชส์  โดยจะตอ้งให้ความช่วยเหลือการ
ดาํเนินการ  ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์  ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา   
แฟรนไชส์ เพื�อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ� งผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์จัดหาแก่ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์            
( ปริศนา   จิรวฒันพร 2548 : 15-16 )  สหรัฐอเมริกา ใหค้าํนิยามไวว้า่ แฟรนไชส์ เป็นความสัมพนัธ์
อยา่งต่อเนื�องที�ผูใ้ห้แฟรนไชส์ไดสิ้ทธิพิเศษในการทาํธุรกิจรวมทัMงให้ความช่วยเหลือในการเริ�ม
ก่อตัMง การฝึกสอน การขายสินคา้ หรือบริการ และการจดัการให้แก่ผูรั้บแฟรนไชส์ โดยผูรั้บ แฟรน
ไชส์จ่ายคา่ธรรมเนียมเป็นการตอบแทน (ถาวร เกียรติทบัทิว 2532 : 53) 

สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศแรกที�สร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ขึMนมา ในเริ�มแรกเป็นการ
ใหสิ้ทธิสินคา้และตรา ที�เนน้การใหสิ้ทธิในการจดัจาํหน่ายและการใชต้ราสินคา้ หรือใหสิ้ทธิในการ
ผลิตสินคา้สําเร็จรูปโดยอาศยัความเชี�ยวชาญเฉพาะหรือส่วนประกอบพิเศษที�เจา้ของธุรกิจเป็นผู ้
กาํหนด การใหสิ้ทธิแฟรนไชส์เริ�มมีการพฒันาและมีเคา้โครงชดัเจนในปี ค.ศ. 1853 (Pachravanich  
2000 quoting Vieux 1999 )  เจา้ของบริษทัขายจกัรเยบ็ผา้เป็นผูใ้ห้ความรู้ระบบการคา้ปลีกแก่ร้าน
เครือข่ายเป็นครัM งแรก เพื�อใช้เป็นช่องทางหนึ�งในการกระจายสินคา้แทนการส่งสินคา้ เนื�องจาก
คา่ใชจ่้ายของระบบการขนส่งทางไกลในสมยันัMนแพงมาก  รวมทัMงไมมี่เงินทุนพอที�จะลงทุนในเรื�อง
สถานประกอบการและบุคลากรที�จะใชใ้นการจาํหน่ายสินคา้ การจดัตัMงระบบการขายที�เป็นตวัแทน
ต้องมีการจ่ายเงินค่าสิทธิ เพื�อแลกเปลี�ยนกับสิทธิในการขายสินค้าของบริษัท คือจักรเย็บผา้ 
ระบบแฟรนไชส์ที�เป็นการให้สิทธิและตรานัMน  เป็นระบบที�ไม่เนน้การสร้างความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัการธุรกิจ ทาํใหร้ะบบนีM ก่อตัMงง่ายไม่ซบัซ้อน แต่หากมีการกระจายแฟรนไชส์ในจาํนวนมาก 
มกัจะเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ ดงันัMนระบบการขายดงักล่าวจึงยุติลงไปในเวลาไม่นานนกั  
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(Pachravanich 2000 quoting Vieux  1999 : 37 )    การให้สิทธิแฟรนไชส์เริ�มมีการพฒันาและมี   
เคา้โครงชดัเจน ในปี ค.ศ.  1853 อยา่งไรก็ตาม ถือไดว้า่วิธีคิดดงักล่าวเป็นจุดกาํเนิดการให้สิทธิซึ� ง
เป็นรากฐานสําคญัของระบบแฟรนไชส์หลงัจากนัMนบริษทัขนาดใหญ่อยา่ง General Motor ไดน้าํ
ระบบงานแฟรนไชส์มาปรับใชใ้นธุรกิจ โดยการขายแฟรนไชส์ให้ใครก็ตามที�สามารถรับผิดชอบ
การดาํเนินงานเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของเจา้ของกรรมสิทธ̀ิ โดยมีการถ่ายทอดวิธีการดาํเนิน
ธุรกิจแบบร้านมาตรฐาน(ธาราทิพย ์นิงสานนท ์ 2548 อา้งถึงใน Garner 2003) ในปี ค.ศ. 1898 และ
เชื�อมต่อมาสู่ยคุของ Ray Kroc แห่ง McDonald’s ในปี 1954  ซึ� งถือวา่เป็นบิดาของระบบแฟรนไชส์  
ได้ปฏิวติัระบบแฟรนไชส์ใหม่ซึ� งเป็นแฟรนไชส์เต็มรูปแบบที�เรียกว่า  Business Format 
Franchising  หรือ Package Franchise   เป็นการขายรูปแบบการทาํธุรกิจที�ผูใ้ห้แฟรนไชส์ในการ
กระจายสินคา้หรือให้บริการและช่วยเหลือผูรั้บแฟรนไชส์โดยการสอนแผนการดาํเนินงาน เป็น
รายละเอียดปฏิบติังาน เช่น แผนการตลาด สัญลกัษณ์ ป้ายหรือสถานประกอบการที�เป็นเอกลกัษณ์
การโฆษณา รูปแบบเอกสารต่าง ๆ เช่นเอกสารบญัชี และรูปแบบการแต่งกายของพนกังาน เพื�อเป็น
การตอบแทนที�ผูรั้บแฟรนไชส์ตอ้งจ่ายค่าสิทธิ และค่าธรรมเนียมอื�นๆ (ธาราทิพย ์นิงสานนท ์2548 
อา้งถึงใน Gerner 2003) ปัจจุบนัธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทใหม่ที�เรียกวา่ Conversion เป็นระบบ 
แฟรนไชส์ที�ให้สิทธิ เพื�อจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของผูใ้ห้แฟรนไชส์ รวมถึงการให้สิทธิการใช้
เครื�องหมายการคา้ของผูผ้ลิต โดยผูผ้ลิตไดเ้ปลี�ยนธุรกิจเดิมที�มีอยูแ่ลว้ให้เปลี�ยนมาใช้รูปแบบใหม ่
การที�จะสร้างตลาดของตนเองขึM นเท่ากับเพิ�มจาํนวนการแข่งขันและผูค้ ้าเข้าไปอีก การสร้าง
ประโยชน์ให้ผูข้ายเดิมเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกัน โดยมีผลประโยชน์ในการรวมกลุ่มมากขึMน    
(ธาราทิพย ์นิงสานนท ์2548 : 5)ในสหรัฐอเมริกา บริษทัซิงเกอร์เป็นบริษทัแรกที�พฒันาระบบแฟรน
ไชส์ภายหลงัจากสงครามกลางเมือง (Pachravanich 2000 quoting Vaughn 1979) ในปี 1898 
William E Metzger เริ�มทาํแฟรนไชส์กบัตวัแทนจาํหน่ายเรือกลไฟ จากนัMนอุตสาหกรรมรถยนต์
และเครื�องดื�มไดเ้ริ�มธุรกิจแฟรนไชส์ในส่วนสําคญัของระบบการกระจายสินคา้ ในช่วงตน้ศตวรรษ
ที� 20  (Pachravanich 2000 quoting Thompson 1971) ไดร้ะบุอีกวา่ การแข่งขนัที�รุนแรงของระบบ
เศรษฐกิจเป็นเหตุผลหลกัของการทาํ แฟรนไชส์ เช่น ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์อิสระในธุรกิจจาํหน่าย
รถยนต์ถูกบงัคบัให้เปิดเผยส่วนของต้นทุนในการผลิตที�มากเกินไปหรือ ความผิดพลาดในการ
ออกแบบที�เกิดจากผูผ้ลิต  ตวัแทนจาํหน่ายจาํเป็นตอ้งแบกรับความผนัผวนของราคา  ขายปลีก ภาษี
รัฐ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ความเป็นจริงผูผ้ลิตรถยนต์ไม่ไดมี้เงินทุนเพียงพอที�จะซืMอธุรกิจจาก
ผูรั้บแฟรนไชส์กลบัมาเพื�อสร้างระบบการกระจายสินคา้ของตวัเองในช่วงแรกเริ�มการทาํธุรกิจ  
(Pachravanich 2000 ) Washy Mashy เป็นแฟรนไชส์รายแรกที�ถูกก่อตัMงในปี ค.ศ. 1982  
(Pachravanich 2000 quoting Lakananit 1993) ผูใ้ห้แฟรนไชส์ได้เคยไปศึกษาในสหรัฐและ
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ประทับใจในบริการซักรีด เมื�อกลับมาในประเทศไทย จึงได้จัดตัM งบริษัทให้บริการซักรีดใน
รูปแบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยร่วมกบัMaytagโดยใชเ้วลา2ปี  ในการก่อตัMงระบบแฟรนไชส์ของ
การซกัรีด ในขณะเดียวกนั ประเทศไทยเริ�มที�จะพฒันาดา้นอุตสาหกรรมทาํให้การยา้ยถิ�นของคน
จากต่างจงัหวดัเขา้มาหางานทาํในเมืองเป็นจาํนวนมาก ในเวลานัMน การยา้ยถิ�นเป็นสาเหตุทาํให้เกิด
การขาดแคลนที�อยู่อาศัย คนทาํความสะอาด และปัญหาจราจร   นอกจากนัMนการบริการของ         
วอเชอร์แอนด์ดรายเยอร์ยงัมีราคาค่อนขา้งสูง  สําหรับคนที�มีรายไดใ้นระดบักลางและระดบัล่าง  
การเริ�มใช้บริการซักรีดในระบบแฟรนไชส์ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควร  (Pachravanich 
2000 quoting Lakananit 1993)   แฟรนไชส์ที�ไดข้ยายไปยงัต่างประเทศ มีสองส่วน ส่วนแรกจะได้
ส่วนแบง่การตลาดในประเทศที�มีรายไดต่้อหวัสูง  ต่อมาจะขยายไปยงัประเทศที�มีความหลากหลาย
อย่างมากทางด้านวฒันธรรม รายได้ และระบบการเมือง โดยทั�วไปของธุรกิแฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศ  คือ ผูไ้ดรั้บสิทธิ แฟรนไชส์รายแรกร่วมคา้ และลงทุนโดยตรง   (Pachravanich  2000  
quoting Chan&Justis 1990 )  

แฟรนไชส์ต่างประเทศรายแรกที�เข้ามาดําเนินการในประเทศไทย คือ เคนตักกีM    
ฟรายด ์ชิกเกน้ในปี  พ.ศ.  2525   มีสองสาขา คือ   สีลมและสุขมุวทิแตสุ่ดทา้ยประสบลม้เหลวเนื�อง 
มาจากจาํนวนของนกัท่องเที�ยวนอ้ยมากและระดบัรายไดข้องคนไทยอยูใ่นเกณฑ์ตํ�า รสชาติไม่ถูก
ปาก และความขดัแยง้ในสัญญา ในที�สุดสาขาทัMงสองจึงถูกปิดลง ในปี พ.ศ. 2537 (Pachravanich 
2000  quoting Lakananit 1993)  เคเอ็ฟซี ไดก้ลบัมาอีกครัM งโดยดาํเนินงานร่วมกบั เซ็ลทรัล กรุ๊ป ผู ้
ดาํเนิน กิจการห้างสรรพสินคา้รายใหญ่ที�สุดในประเทศไทยซึ� งก็ถือวา่เป็น แฟรนไชส์รายแรกใน
ประเทศไทยที�ร่วมมือกับเซ็นทรัล กรุ๊ป  แต่อย่างไรก็ตามการเติบโตของสาขาไม่ได้ประสบ
ความสาํเร็จแมว้า่รายไดข้องคนไทยจะเพิ�มขึMนอยา่งเห็นไดช้ดัดงันัMนในปี1989 

เคเอฟ็ซีไดจ้ดทะเบียนเป็นแฟรนไชส์รายแรกในไทยกบั ซีพี กรุ๊ป ธุรกิจกลุ่มการเกษตร
ที�ใหญ่ที�สุดในประเทศไทย ซีพี กรุ๊ป ขยายสาขาแฟรนไชส์และเป็นผูผ้ลิตไก่นกัเก็ตรายใหญ่ให้กบั 
เคเอฟ็ซีในเแถบเอเชีย ปัจจุบนัธุรกิจแฟรนไชส์ นบัเป็นธุรกิจประเภทหนึ�งที�ผูค้นให้ความสนใจกนั
อยา่งมากโดยเฉพาะกบัผูที้�ตอ้งการเป็นเจา้ของกิจการ แฟรนไชส์ไดรั้บการพฒันา ส่งเสริมทัMงจาก
ภาครัฐและเอกชนมากขึMน แต่ยงัขาดในเรื� องการกาํกบัดูแล การตรวจสอบของรัฐในการเสนอ
ขายแฟรนไชส์ ดงัเช่นในต่างประเทศ  ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยตรง  ประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายใดที�จะนาํมาใชใ้นการป้องกนัการ
เอาเปรียบและการ(Pachravanich  2000 quoting Lakananit 1993) หลอกลวงจากผูใ้ห้สิทธิในการทาํ
สัญญา ตลอดจนการตดัสินขอ้พิพาทและเป็นแนวทางปฏิบติัในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เมื�อ
เกิดขอ้โตแ้ยง้หรือปัญหาขึMน  การพิจารณาตดัสินจึงตอ้งนาํกฎหมายในเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งหรือ
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เทียบเคียงมาปรับใช ้ ซึ� งอาจมีความแตกต่างกนัของผลในการปฏิบติัควบคุมและการพิจารณาตดัสิน
คดี  ผูที้�เกี�ยวขอ้งในเรื�องแฟรนไชส์ ยงัขาดความเขา้ใจในเรื�อง แฟรนไชส์อยา่งแทจ้ริง คู่สัญญาที�
ไดรั้บคาํปรึกษาจากที�ปรึกษาที�มีคุณภาพความรู้ความเขา้ใจ มีเฉพาะในวงจาํกดั  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 ศึกษาประวติัความเป็นมา แนวความคิด ลกัษณะของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ
ไทย 

2.2 แนวคิดในการวางกรอบกฎเกณฑ์ และกฎหมายของไทยที�จะรองรับการ ประกอบ
ธุรกิจ  แฟรนไชส์ของไทย 

2.3 แนวคิดในการสนบัสนุนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของภาครัฐและ
เอกชน  

 

3. ขอบเขตการวจัิย 

3.1 ขอบเขตดา้นเนืMอหา ศึกษาประวติั ความเป็นมา แนวคิด ลกัษณะธุรกิจแฟรนไชส์
ในประเทศไทย ศึกษาหลกักฎหมายไทยที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ศึกษาปัญหา
และขอ้จาํกดัในการบงัคบัใชก้ฎหมายที�มีอยูใ่นปัจจุบนัในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และศึกษา
แนวคิดทางกฎหมายของไทยที�มีอยู่ในปัจจุบนั ที�ใช้กาํกบัดูแล หรือตรวจสอบแฟรนไชส์เซอร์
และแฟรนไชส์ซี  

3.2 ขอบเขตดา้นพืMนที� พืMนที�ที�ใชใ้นการศึกษา เป็นประเทศไทย  
3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาการศึกษาวิจยัตัMงแต่เดือน 1 มิถุนายน 2552 – 31 

มีนาคม 2553 รวมระยะเวลา 10 เดือน 
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4 . กรอบแนวคิด 

 

 
ภาพที� 1 กรอบแนวคิด  
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5. ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

5.1 ทราบประวติั ความเป็นมา แนวคิด ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย  
5.2 ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในปัจจุบนั และร่างพระราชบญัญติัประกอบ

ธุรกิจแฟรนไชส์ที�ควบคุม ดูแลการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์                         
5.3 ทราบถึงมาตรการที�ภาครัฐและเอกชนสนบัสนุนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ      

แฟรนไชส์         

 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ  

แฟรนไชส์   คือรูปแบบความสัมพันธ์ขององค์กรที� เกี�ยวข้องระหว่างองค์กรแม ่     
(ผูใ้หสิ้ทธิแฟรนไชส์) และหา้งร้าน (ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์)   ในการขายสินคา้และบริการโดยการใช้
เครื� องหมายการค้าที�ถูกพฒันาและเป็นเจ้าของโดยผู ้ให้สิทธิแฟรนไชส์ผู ้ให้สิทธิแฟรนไชส์   
โดยทั�วไปจะขายสิทธิในการดําเนินธุรกิจให้กบัผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์จ่าย
คา่ธรรมเนียมขัMนตน้และคา่ธรรมเนียมรายปีที�ขึMนอยูก่บัยอดขายในแต่ละช่วงเวลาให้ผูใ้ห้สิทธิแฟรน
ไชส์ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ ถูกจาํกดัใหด้าํเนินการตามขอ้กาํหนดของผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์ในเรื�องของ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ วิธีการดําเนินงาน การจัดการบุคคล การบัญชีและการ
ตรวจสอบ ดา้นผลตอบแทน ผูใ้ห้สิทธิ แฟรนไชส์เป็นผูช่้วยในการบริหารงาน การฝึกอบรม การ
โฆษณา กระบวนการดาํเนินงาน การออกแบบจดัวางร้านและการเลือกที�ตัMง (Pachravanich 2000 
:17-19) 

ในทางเศรษฐศาสตร์ได้ให้คาํนิยามวา่ แฟรนไชส์เป็นรูปแบบการดาํเนินธุรกิจแบบ
ผสมที�รวมในส่วนของตลาดและลาํดบัขัMนไวด้ว้ยกนั (Pachravanich 2000 quoting Shane 1996) 
โครงสร้างตลาดเป็นสาเหตุใหผู้รั้บสิทธิแฟรนไชส์ดาํเนินกิจการดว้ยทกัษะความเป็นเจา้ของกิจการ
ของตวัเอง ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์เป็นผูจ้ดัการกิจการของตวัเองซึ� งจะไดรั้บความเสี�ยงและรายไดจ้าก
ผลกาํไรของกิจการ ความเสี� ยงเป็นภาระของผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์โดยจะแตกต่างอย่างมากจาก
รูปแบบธุรกิจอื�นอยู ่2 อยา่ง คือ หนึ�ง ในหลายๆองคก์าร หน่วยงานที�แบกรับความเสี�ยงจะแยกจาก
หน่วยงานบริหารงานประจาํ ยกตวัอย่างเช่น ในการดาํเนินธุรกิจมหาชนขนาดใหญ่ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่จะแบกรับความเสี�ยงจากดอกผล แต่ก็ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงาน ความเสี�ยงเกี�ยวขอ้ง
กบัการบริหารบริษทัตวัแทนทัMงหมด ไม่เพียงแต่สาขาใดสาขาหนึ�ง (Pachravanich 2000 :17-19) 
ในทางตรงกนัข้าม ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์จะมีความเสี� ยงในปันผลสําหรับสาขาตนเองในระบบ  
แฟรนไชส์ และเกี�ยวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดในการดาํเนินการประจาํวนั  สอง สัญญาแรงงานบางฉบบั ทาํ
ให้มีพนักงาน ผูจ้ดัการ และผูไ้ดรั้บประโยชน์ส่วนเหลือ โดยการเชื�อมส่วนของค่าตอบแทนเป็น
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รายไดจ้ากดอกผลของบริษทัตวัแทนผ่านการแบ่งปันผลกาํไรสัญญาแฟรนไชส์จะแตกต่างตรงที� 
ผูรั้บแฟรนไชส์จะกลายมาเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ส่วนที�เหลือโดยการจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเขา้และ
คา่ธรรมเนียมรายปี (Pachravanich 2000 :17-19 ) 

แฟรนไชส์เซอร์ (Franchiser) หมายถึงบุคคล หรือ นิติบุคคล หรือ องค์กร ที�มีความรู้ 
ประสบการณ์ อนัเป็นความลบัเฉพาะของตนในการประกอบกิจการ หรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ� ง จน
สามารถประสบความสาํเร็จในการประกอบธุรกิจดงักล่าว ซึ� งเป็นที�พิสูจน์ไดแ้ละมีความตอ้งการใน
การขยายธุรกิจที�ตนประกอบมานัMนให้ออกไปกวา้งขวางขึMน ดว้ยการหาบุคคลอื�นที�มีความสนใจใน
การประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนัโดยใช้รูปแบบเดียวกนักบัที�ตนดาํเนินมาและเขา้ร่วมในการ
ขยายธุรกิจดว้ย วิธีการรับสิทธิในการใช้ระบบ และรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงเครื�องหมาย
การคา้ ไปประกอบธุรกิจนัMนๆโดยที�แฟรนไชส์ จะไดรั้บค่าสิทธิดงักล่าวจากผูเ้ขา้ร่วมเป็นการตอบ
แทน (Pachravanich 2000 :18) 

แฟรนไชส์ซี (Franchisee) หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุคคล หรือ องคก์ร มีความตอ้งการ
ดาํเนินธุรกิจหนึ�ง แต่ขาดความรู้ ความชาํนาญ หรือศกัยภาพในการประกอบธุรกิจนัMน ดว้ยตนเอง
อยา่งเป็นอิสระ จึงมีความตอ้งการเขา้ร่วมการขยายธุรกิจที�ดาํเนินธุรกิจมาดว้ยความสําเร็จ ดว้ยการ
ขอรับสิทธิเพื�อใช้ระบบหรือรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ รวมทัMงเครื�องหมายการคา้ของแฟรน์ไชส์ใน
การประกอบธุรกิจที�ตอ้งการนัMน และจ่ายค่าสิทธิของการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นการตอบแทนแก่ 
แฟรนไชส์ (Pachravanich 2000 :18) 

แฟรนไชส์ของต่างประเทศ หมายถึง ผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์ที�แสดงในหนังสือคู่มือ
โอกาสในการทาํแฟรนไชส์ในปี 2552 โดยโรเบิร์ท อี บอนท ์(Robert E.Bond) มีสํานกังานใหญ่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา  

แฟรนไชส์ของไทย หมายถึง เป็นแฟรนไชส์ของคนไทยที�แสดงในคู่มือโอกาสธุรกิจ
และแฟรนไชส์ ในปี 2552  มีสาํนกังานใหญ่อยูใ่นประเทศไทย 

มาตรฐานของคุณภาพ หมายถึง คุณคา่ของสินคา้และบริการที�เหมือนกนัไมว่า่ที�ไหน 
การจดัมาตรฐานเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคถ่ายทอดขอ้มูลที�เขาเคยมีประสบการณ์ที�ผา่นมาใหก้บัสาขา
ยอ่ยอื�น ๆ    ผูใ้หสิ้ทธิแฟรนไชส์จะช่วยเหลือและควบคุมผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ในการคงคุณภาพของ
รูปแบบผลิตภณัฑ ์โดยการใหป้ฏิบติัตามกฏเกณฑก์ารปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัดผูใ้หสิ้ทธิแฟรนไชส์
มกัจะตอ้งการใหผู้รั้บสิทธิแฟรนไชส์ซืMอขอ้มูลจากผูจ้ดัหา (Supplier) ที�ระบุใหห้รือกลุ่มของผูจ้ดัหา
ที�ไดรั้บความเชื�อถือในเรื�องของคุณภาพสินคา้และบริการ  อีกทัMงผูใ้หสิ้ทธิแฟรนไชส์ยงัควบคุมผูรั้บ
สิทธิแฟรนไชส์ตามเงื�อนไขสัญญาที�อนุญาตใหมี้การบอกเลิกสัญญาผา่ยเดียว    โดยผูใ้หสิ้ทธิ 
แฟรนไชส์และตวัแทนของขอ้มูล    หรือขอ้มูลสาํรองที�อาจจะทาํใหคุ้ณภาพของสินคา้และบริการ
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เสียหายและสินทรัพยข์องผูใ้หสิ้ทธิแฟรนไชส์   (Pachravanich 2000 quoting Norton  1988: 20-21) 
ในดา้นผลตอบแทน ผูใ้หสิ้ทธิแฟรนไชส์จะไดรั้บยอดขายของหน่วยแฟรนไชส์ในอนาคต     รายได้
ต่อเนื�องจากการดาํเนินกิจการ   แฟรนไชส์และมูลคา่ที�เพิ�มขึMนของสิทธิในทรัพยสิ์นและเครื�องหมาย
การคา้(Pachravanich 2000 :20-21 ) 

ผลการดําเนินงาน หมายถึง ผลการดาํเนินงานเป็นกฎเกณฑท์างการเงินที�ถูกวดัโดยการ
เติบโตของยอดขาย การเติบโตของผลกาํไร ผลตอบแทนจากการลงทุนของสาขาย่อยที�เป็น     
แฟรนไชส์ (Pachravanich 2000 : 21)  

ข้อสัญญา (Term of Contract) หมายถึง เอกสารตามกฎหมายที�ระบุขอ้ตกลงระหวา่ง
ผูใ้หสิ้ทธิ แฟรนไชส์และผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ โดยผูใ้หสิ้ทธิแฟรนไชส์จะสามารถบอกเลิกสัญญาได ้
แต่โดยทั�วไปผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์จะไม่บอกเลิกสัญญากบัผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์เพราะผูใ้ห้สิทธิ 
แฟรนไชส์ยงัคงคาํนึงเกี�ยวกบัชื�อเสียงเมื�อยงัพยายามขายที�ตัM งแฟรนไชส์เพิ�ม แต่อย่างไรก็ตาม 
ระยะเวลาของสัญญาที�ยาวนานกวา่ ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ก็จะอยูใ่นสถานะที�ดีกวา่ ตวัอยา่งเช่น ผูใ้ห้
สิทธิแฟรนไชส์กาํหนดสิทธิที�ผูรั้บสิทธิจะขายแฟรนไชส์ สิทธิของทายาทของผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์
ในการสืบทอดธุรกิจและสิทธิในการเปิดธุรกิจเพื�อแข่งขนัหลงัจากยุติการเป็นผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์  
ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์สามารถบอกเลิกขอ้ตกลงเกือบทัMงหมด แต่ภายใตก้ฏเกณฑ์ที�ต่อตา้นการผกูขาด 
ความสามารถของผูรั้บสิทธิในการควบคุมพฤติกรรมของผูรั้บสิทธิและข้อสัญญาการบอกเลิก 
ดงันัMน สัญญาในระยะยาวสามารถลดปัญหาการจดัสรรแบบ Quasi-rent (Pachravanich 2000 
quoting rickey & Dark  1987) ถา้การเช่าระยะสัMนสูง  ผูไ้ดสิ้ทธิแฟรนไชส์จะเป็นผูจ้ดัสรรความ
เสี�ยงนีM  (Pachravanich 2000 quoting Carney and Gedajlovic : 1991) ความเสี�ยงในการจดัสรรการ
เช่าระยะสัMนจะมากที�สุดเมื�อการลงทุนเริ�มแรกที�สูงถูกเรียกร้องเพื�อก่อตัMงแฟรนไชส์ มนัจะยงัคงช่วย
ใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อการลงทุนของผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ในตน้ทุนดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละตน้ทุน
ทางกายภาพ (Human and physical capital) กบัความถี�ในการต่อรองขอ้สัญญา ความเป็นไปไดข้อง
การจดัสรรโดยผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ในการเช่าระยะสัMนจากประเภทของการเพิ�มการลงทุนในทาง
ตรงกนัขา้ม สัญญาระยะสัMนที�มีการต่อรองในรายละเอียดของเงื�อนไขอาจมีประโยชน์ ถา้มูลค่าของ
เครื�องหมายการคา้สูงและสัญญาระยะยาวไดก่้อให้เกิดปัญหาการแบกรับความเสี�ยงอยา่งเห็นไดช้ดั 
(Pachravanich 2000 :19-20) 

Quasi-rent  หมายถึง การลงทุนซึ� งไม่สามารถขายทิMงได้โดยไม่ขาดทุน โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งทรัพย์สินที�ใช้ในการผลิตแฟรนไชส์ซีได้รับอตัราผลตอบแทนตามปกติแต่ตอนสิMนสุด
สัญญาอาจทาํให้เกิดสินไหมการลงทุน (Capital Cost Penalty) ซึ� งไม่สามารถขายทรัพยสิ์นนัMนได้
ตามราคาปกติตวัอยา่งเช่น ลกัษณะของตึก หรือเฟอร์นิเจอร์ที�เป็นลกัษณะเฉพาะ แฟรนไชส์ซีไม่
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สามารถใช้ทรัพยสิ์นเหล่านีM เพื�อวตัถุประสงค์อื�นได ้ตามคาํจาํกดัความตาม Quasi-rent จะคงอยูถ่า้
มูลค่าของทรัพย์สินในการใช้ตามวัตถุประสงค์หนึ� งสูงกว่าการใช้ตามวัตถุประสงค์อื�นๆ 
ตวัอยา่งเช่น แฟรนไชส์เซอร์ซืMอที�ดิน หลงัจากนัMนให้แฟรนไชส์ซีเช่าที�ดินต่อซึ� งเป็นสถานที�ร้านคา้
ตัMงอยู ่ตอนสัญญาสิMนสุดแฟรนไชส์ซีจะไม่ไดเ้ป็นเจา้ของทรัพยสิ์น แต่แฟรนไชส์ซีจะไดรั้บอตัรา
ผลตอบแทนตามปกติ สาํหรับการใชตึ้กนัMนระหวา่งช่วงอายสุัญญา  (Pachravanich 2000 :19 ) 
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บทที� 2 
เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 
การศึกษากฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ที�เหมาะสม เป็นการศึกษากฎหมายของไทยที�

เกี�ยวกบัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ไดน้าํเอาหลกักฎหมาย ทฤษฎี และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง มาเป็น
แนวทางในการศึกษาประเด็นปัญหาคือการกาํกบัดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์  
ภายใตก้ฎหมายไทย  การกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยนั3น  ปัจจุบนัยงัไม่
มีกฎหมายโดยตรงมาบงัคบัใช ้นอกจากกฎหมายที�มีอยูเ่ดิมไม่วา่จะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
กฎหมายวา่ดว้ยขอ้สัญญาที�ไมเ่ป็นธรรม  กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายการประกอบธุรกิจคน
ต่างดา้ว กฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ กฎหมายลิขสิทธิ8  กฎหมายสิทธิบตัร และกฎหมายความลบัทาง
การคา้ ผูว้จิยัไดน้าํหลกักฎหมาย ทฤษฎี มาเป็นแนวทางในการวจิยัดงันี3  

1. แนวคิดและความหมายแฟรนไชส์ 
2. แนวคิดกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
3. แนวคิดกฎหมายวา่ดว้ยขอ้สัญญาไมเ่ป็นธรรม 
4. แนวคิดกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ 
5. แนวคิดคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธิ8  สิทธิบตัร เครื�องหมายการคา้ 
6. แนวคิดกฎหมายความลบัทางการคา้ 
7. แนวคิดกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
8. แนวคิดกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างดา้ว 
9. แนวคิดกฎหมายอาญาความผดิฐานฉอ้โกง 
10. แนวคิดแฟรนไชส์กบัสัญญาอื�น 
11. ความรับผดิชอบของแฟรนไชส์เซอร์ 
12. ทฤษฎีความไมส่มบูรณ์ของตลาดทุน 
13. สมมติฐานความไมส่มมาตรของขา่วสาร  
14. ทฤษฎีตวัการ - ตวัแทน 
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1. แนวคิดและความหมายแฟรนไชส์ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1.1 แนวคิดของแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นที�สนใจมากในหมู่ประชาชน ผูเ้ป็น
เจา้ของธุรกิจก็ประสงค์จะขยายธุรกิจของตนออกไป หมายถึงไดรั้บเงินค่าตอบแทนมากขึ3น ส่วน
ผูเ้ขา้ร่วมประกอบธุรกิจกค็าดหวงัส่วนแบ่งการตลาดจากเจา้ของธุรกิจ ผลกาํไรที�ควรไดรั้บกลบัคืน
มาในการเขา้ร่วมธุรกิจดงักล่าว สิ� งหนึ� งที�สําคญัในการทาํธุรกิจแฟรนไชส์ ก็คือ สัญลกัษณ์หรือ
เครื�องหมายการคา้หรือเครื�องหมายบริการของเจา้ของธุรกิจ ซึ� งเมื�อใหส้ัญญาแฟรนไชส์ แก่ผูใ้ดแลว้
สัญลกัษณ์ หรือเครื�องหมายการคา้หรือเครื�องหมายบริการของเจา้ของที�จะตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของผูรั้บแฟรนไชส์ดว้ยพร้อมกบัการผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพดีหรือมาตรฐานที�ดีของการ
ใหบ้ริการที�จะตอ้งควบคูไ่ปพร้อมกบัการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวนั3นดว้ย  (พิบูลย ์ตนัศุภผล  2548 ) 
ฟฟฟฟฟฟฟฟการพฒันาดา้นธุรกิจคา้ปลีก มีมาอยา่งต่อเนื�อง ตั3งแต่ ช่วงพ.ศ. 2520 โดยมีธุรกิจดา้น
ค้าปลีกของต่างประเทศที�มีการลงทุนในประเทศ เป็นตวัผลักดันให้นักธุรกิจไทยต้องปรับตัว     
(ศราวดี   จุลโสภณศรี และ นริศรา อุดมวงศ์ 2539 : 4 ) การคา้ปลีกที�มีความหลากหลาย รูปแบบ
การคา้ใหม่เริ�มมีความซับซ้อนมากขึ3น และมีระบบการขยายงานที�น่าสนใจก็คือ การขยายตวัโดย
การเปิดธุรกิจในรูปแบบสาขามากขึ3น การสร้างความพอใจ และการยอมรับใหก้บัผูบ้ริโภคโดยสร้าง 
จุดเด่นและการยอมรับในตราสินคา้ร้านคา้อยา่งเป็นกระบวนการ กลยทุธ์หนึ�งที�เห็นความสําคญัของ
การกระจายสาขาก็คือ ระบบแฟรนไชส์ และดว้ยเหตุนี3 คนไทยที�เป็นกลุ่มนกัธุรกิจดา้น ระบบงาน
สาขา ทั3งที�ได้เริ�มกิจการจากการรับเอารูปแบบธุรกิจ จากต่างประเทศเขา้มาทาํตลาดในประเทศ
รวมถึงกลุ่มที�ตอ้ง การพฒันาระบบ แฟรนไชส์เอง ไดร้วมกลุ่มกนัเพื�อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและมี
จุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ การสร้างความรู้ ดา้น แฟรนไชส์ให้กบัสังคมนักลงทุนในบา้นเราให้มาก
ที�สุด ( กรมพฒันาธุรกิจการคา้  2546 )   
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1.2 ความหมายของแฟรนไชส์ คาํวา่ แฟรนไชส์ (Franchise) คือ กระบวนการทาง
ธุรกิจที�องคก์รธุรกิจหนึ�ง ๆ ไดพ้ฒันาวิธีการและ รูปแบบ จนไดรั้บการพิสูจน์ดว้ยระยะเวลาแลว้วา่
ประสบความสําเร็จในการประกอบการและการจดัการธุรกิจในระดบัหนึ�งและไดถ่้ายทอดสิทธิใน
การประกอบธุรกิจตามวิธีการและรูปแบบดงักล่าว พร้อมกบัตวัสินคา้หรือบริการให้กบับุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลอื�นภายใตต้รา หรือเครื�องหมายการคา้ / บริการ อนัหนึ�งอนัใด ( กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
2546  24 ) กระบวนการที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํนิติกรรมระหวา่งบุคคลสองกลุ่มในขา้งตน้ในบางกรณี
อาจรวมถึงบุคคลอื�นดว้ย  ดงันั3นในการทาํสัญญา    แฟรนไชส์นั3น ส่วนหนึ�งของสัญญาจะตอ้งระบุ
กาํหนดให้ผูรั้บแฟรนไชส์จะตอ้ง ใช้เครื�องหมายการคา้หรือเครื�องหมายบริการของเจา้ของธุรกิจ
ควบคู่ไปพร้อมกบัการดาํเนินธุรกิจเสมอ เจา้ของ ธุรกิจเองก็คงไม่ประสงค์จะให้ผูรั้บแฟรนไชส์
นาํเอาเครื�องหมายการคา้ของคนอื�นมาใช้ควบคู่ไปพร้อมกบัเครื�อง หมายการคา้/บริการของตนเอง
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อยา่งแน่นอนและเพื�อป้องกนัมิให้บุคคลอื�นลอกเลียนแบบเครื�องหมายการคา้/บริการ เจา้ของธุรกิจ
จะต้องจดทะเบียนเครื� องหมายการค้าและเครื� องหมายบริการไว้ที�กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เครื�องหมายการคา้/บริการ เป็นทรัพยสิ์นที�สาํคญัที�สุดอยา่งหนึ�งของทุกๆ ธุรกิจ และเป็นสิ�งที�อาจจะ
เรียกไดว้า่มีคา่สูงสุดในบรรดาทรัพยสิ์นต่าง ๆ เมื�อธุรกิจนั3นประสบความสําเร็จ เครื�องหมายการคา้
เป็นเสมือนตวัแทนของธุรกิจต่อสายตาของผูบ้ริโภค เป็นเครื�องหมายที�แสดงถึงความมีคุณภาพ
มาตรฐาน หรือความแตกต่างใด ๆ ของสินคา้หรือบริการของแต่ละธุรกิจ  ธุรกิจแฟรนไชส์ก็เช่นกนั 
เครื�องหมายการคา้เป็นสิ�งที�จาํเป็นที�ควบคู่ไปกบัการใหสิ้ทธิ8   ดงันั3นเมื�อธุรกิจของแฟรนไชส์ไดผ้า่น
การดาํเนินการมาระยะเวลาหนึ�งตรา หรือเครื�องหมายทางการคา้/บริการของแฟรนไชส์ยอ่มเป็นที�
คุน้เคยและยอมรับในระดบัหนึ�งของผูบ้ริโภค ซึ� งแฟรนไชส์ชี ยอ่มไดรั้บประโยชน์ จากเครื�องหมาย
การคา้และบริการที�ไดรั้บการยอมรับในตลาดแลว้ไปดว้ย ทาํให้การเริ�มตน้ธุรกิจของแฟรนไชส์ซี 
เป็นไปไดร้วดเร็วกวา่เพราะไมต่อ้งสร้างเครื�องหมายการคา้ใหมม่าทาํตลาดในพื3นที�ดงักล่าว    (พิบูล 
ตนัศุภผล  2548 ) 
  
2. แนวคิดกฎหมายแพ่งและพาณชิย์    
ฟฟฟฟฟฟฟฟการนาํประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยนิติกรรมและสัญญามาใชก้บัสัญญา       
แฟรนไชส์นั3น  สามารถนาํมาใชบ้งัคบัในส่วนของการเกิดสัญญา คาํเสนอสนอง การตีความ ผลของ
สัญญา  การบอกเลิกสัญญา การผิดสัญญา และการวิเคราะห์สัญญาในกรณีที�วา่ในระหวา่งคู่สัญญา
นั3นได้มีการกระทาํอนัใดที�ต้องด้วยบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�จะทาํให้สัญญานั3นทั3 งหมดหรือ
บางส่วนใช้บังคับไม่ได้หรือตกเป็นโมฆะเช่นสัญญาได้ทาํถูกต้องตามแบบหรือไม่สัญญามี
วตัถุประสงค์ตอ้งห้ามชัดแจง้โดยกฎหมายหรือไม่ สัญญามีวตัถุประสงค์เป็นการพน้วิสัยหรือไม ่
แมว้า่กฎหมายไทยจะไม่มีบทบญัญติัคุม้ครองผูรั้บแฟรนไชส์ให้ปลอดจากการถูกกลฉ้อของผูใ้ห ้
แฟรนไชส์ แต่กฎหมายนิติกรรมวา่ดว้ยการแสดงเจตนาไดมี้บทบญัญติัคุม้ครองให้ผูแ้สดงเจตนาอนั
เนื�องมาจากการถูกกลฉ้อฉลโดยวิธีต่าง ๆ ทั3งที�เป็นกลฉ้อฉลโดยตรง ( ประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์2535  :121 ) และกลฉ้อฉลโดยการจงใจนิ�งเสียไม่ไขขอ้ความจริง หรือคุณสมบติัอนัใด
อนัหนึ�งอนัคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ�งมิไดรั้บรู้ ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์2535 : 124 ) ตลอดจน
คุม้ครองผูรั้บ แฟรนไชส์ในกรณีที�ผูใ้หแ้ฟรนไชส์กาํหนดเงื�อนไขยกเวน้ความรับผิดดว้ย ( ประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์2535 : 220 , 373 ) ในส่วนของขอ้สัญญาที�เกี�ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของ
คูสัญญานั3น ก็สามารถนาํบทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยเอกเทศสัญญาอื�น 
ๆ  มาปรับใช้ไดเ้ช่น หนี3  ซื3อขาย  เช่าทรัพย ์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดบ้ญัญติัในส่วน
ของสัญญาซึ�งเป็นหลกักฎหมายทั�วไปอนัไดแ้ก่ 
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ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.1 หลักสุจริต ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์2535 : 5) เป็นหัวใจสําคญัของ
กฎหมายสัญญาในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยใ์นเรื�องหนี3  ฉะนั3นการมีความสัมพนัธ์ทางหนี3
จึงอยูบ่นพื3นฐานของความซื�อสัตยแ์ละไวว้างใจระหวา่งบุคคลวา่จะไมเ่อารัดเอาเปรียบกนัเกินไป 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.2 หลักการตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา  ( ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์2535 : 368 ) การตีความตามประสงค์หรือเจตนาของคู่สัญญาตอ้งแปลจากสัญญาทั3ง
ฉบบั ไมใ่ช่ยกเอาขอ้ความเฉพาะตอนใดตอนหนึ�งหรือสัญญาขอ้ใดขอ้หนึ�งขึ3นมาแปล 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.3 หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  ( ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์2535 : 150) เป็นขอบเขตของเสรีภาพในการทาํสัญญาที�บุคคลจะกาํหนดเจตนา
หรือขอ้สัญญาให้มีวตัถุประสงค์หรือเนื3อหาที�มิชอบด้วยกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อย
หรือ  ศีลธรรมอนัดีของประชาชนไมไ่ด ้
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.4 หลกัการตีความให้เป็นคุณแก่ผู้ต้องเสียเปรียบในมูลหนี3   ( ประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์ 2535 : 11) โดยปกติข้อสัญญาที�เป็นธรรมหรือไม่นั3นมกัจะกาํหนดไม่ชัดเจน ไม่
แน่นอนเนื�องจากผูร่้างสัญญาสาํเร็จรูปมกัจะร่างสัญญาใชค้าํกวา้งสามารถครอบคลุมไดทุ้กกรณี 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.5 หลกัของการเปิดเผยข้อมูล  ( ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์2535 : 156 ) ถือ
เป็นหลกัของความสําคญัผิด ซึ� งหากผูรั้บสิทธิเขา้ทาํสัญญาแฟรนไชส์โดยสําคญัผิดในสิ�งที�เป็น
สาระสําคญัไม่วา่จะเป็นสําคญัผิดในลกัษณะของสัญญาหรือสําคญัผิดในคู่กรณีซึ� งก็คือผูใ้ห้สิทธิ8  
แฟรนไชส์ กถื็อวา่สัญญาที�ทาํขึ3นจากเหตุดงักล่าวนั3นเป็นโมฆะ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.6 หลักของการฉ้อฉล  ( ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์2535 : 162 ) การที�ฝ่าย
หนึ�งฝ่ายใดจงใจนิ�งเสียไมไ่ขขอ้ความจริงซึ� งคู่กรณีอีกฝ่ายมิไดรู้้และหากนิ�งเสียเช่นนั3นนิติกรรมอนั
นั3นคงจะมิได้กระทาํขึ3นให้ถือเป็นกลฉ้อฉล และการแสดงเจตนาอนัได้      เพราะกลฉ้อฉลเป็น
โมฆียะ  ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์2535 :159 ) แต่ถา้เป็นกลฉ้อฉลเพื�อจูงใจให้อีกฝ่าย
หนึ�งยอมรับเอาขอ้กาํหนดอนัหนกัยิ�งกวา่ที�เขาจะยอมรับโดยปกติคู่กรณีฝ่ายนั3นจะบอกลา้งไม่ไดแ้ต่
จะเรียกเอาคา่สินไหมทดแทนได ้( ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์2535 :161 ) 
ฟฟฟฟฟฟฟ   ในประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์บงัคบัใช้และกฎหมายการแข่งขนัทาง
การค้าก็ยงัคงมีอุปสรรคในบางเรื� องเนื�องจากกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถปรับใช้ได้กบัธุรกิจ  
แฟรนไชส์อยา่งครอบคลุมทั3งหมด ฉะนั3นในเรื�องของขอ้บงัคบัดงักล่าวจึงตอ้งอาศยักฎหมายแพ่ง
และพาณิชยที์�เป็นกฎหมายทั�วไปมาปรับใช้ก่อนโดยหลกัเกณฑ์ของการห้ามทาํธุรกิจแข่งขนันั3น
ตอ้งพิจารณาวา่ขอ้หา้มดงักล่าวขดัต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมหรือไม่ ( ประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย ์2535 : 150 )  และยงัปรากฏอยูใ่นความสัมพนัธ์ของหุ้นส่วนวา่ห้ามมิให้ผูเ้ป็นหุ้นส่วน
ประกอบกิจการอยา่งหนึ�งอยา่งใดมีสภาพดุจเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของห้างหุ้นส่วน
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นั3นไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ตนเองหรือผูอื้�นโดยมิไดรั้บความยินยอมของผูเ้ป็นหุ้นส่วนคนอื�นๆ     
( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2535 : 1038 ) แสดงให้เห็นว่ากฎหมายยอมรับและให้
ความสําคญัแก่การจาํกดัสิทธิในลกัษณะนี3 ไว ้หลกัเกณฑ์การพิจารณาความเป็นธรรมของขอ้ห้าม
โดยตอ้งคาํนึงถึงสาระสาํคญั 4 ประการ คือ บุคคลที�ถูกหา้ม พื3นที�ขอบเขตที� ถูกห้าม ประเภทกิจการ
และระยะเวลาที�ถูกห้าม ซึ� งสามารถนาํมาปรับใชก้บักรณีของสัญญาแฟรนไชส์ไดบ้า้ง กฎหมายวา่
ดว้ยละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์อาจนาํมาปรับใชบ้งัคบักบัผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์  
ถา้กรณีการละเมิดเกิดขึ3นโดยฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดทั3งจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทาํต่อบุคคลภายนอก
จนได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ� งอย่างใด                
( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์2535 : 420 )  อนัเนื�องมาจากการประกอบธุรกิจ   แฟรนไชส์ 
โดยมากการละเมิดที�เกิดขึ3นผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ตอ้งรับผิดชอบเองเพราะถือวา่ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์
นั3นเป็นคู่สัญญาอิสระไมไ่ดมี้ความผกูพนัร่วมกบัผูใ้ห้สิทธิแต่อยา่งใด เวน้แต่ในบางกรณีที�สามารถ
พิสูจน์ไดว้า่เหตุแห่งการละเมิดนั3นมาจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูใ้ห้สิทธิ เช่น วสัดุที�
ผูใ้ห้สิทธินาํมาผลิต ประกอบหรือวิธีการดาํเนินการตามสิทธิที�เป็นแฟรนไชส์ รวมทั3งสินคา้ที�ผูใ้ห้
สิทธิส่งมาให้ผูรั้บสิทธิจาํหน่ายโดยไม่ได้เป็นความผิดของผูรั้บสิทธิแต่อย่างใด เช่นนี3 ผูใ้ห้สิทธิ
จะตอ้งรับผดิต่อบุคคลภายนอกที�ซื3อสินคา้หรือใชบ้ริการ เพราะเนื�องจากวา่ผูใ้ห้สิทธินั3นยอ่มรับรอง
อยูใ่นตวัแลว้ถึงความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของแฟรนไชส์ตน เพราะโดยปกติแลว้ผูใ้ห้สิทธิมี
สิทธิตรวจตรากระบวนการผลิตหรือการดาํเนินธุรกิจของผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์เพื�อควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานของสินคา้หรือบริการอยูแ่ลว้ 
  
3. แนวคิดกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม 
ฟฟฟฟฟฟฟฟพระราชบญัญติัว่าด้วยข้อสัญญาที�ไม่เป็นธรรม ถือเป็นกฎหมายสําคญัที�ออกมา
ควบคุมและคุม้ครองคู่สัญญาที�มีอาํนาจต่อรองทางเศรษฐกิจดอ้ยกวา่สัญญาที�มีลกัษณะเป็นการเอา
รัดเอาเปรียบโดยคูส่ัญญาที�มีอาํนาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกวา่ สัญญาสําเร็จรูปวา่ดว้ยขอ้สัญญา
ไมเ่ป็นธรรมกล่าวไวว้า่สัญญาแฟรนไชส์จดัเป็นสัญญาสําเร็จรูปแบบหนึ�ง ( พระราชบญัญติัวา่ดว้ย
ขอ้สัญญาที�ไม่เป็นธรรม พุทธศกัราช 2540 : 3 ) สัญญาแฟรนไชส์มีขอ้ตกลงในลกัษณะที�ถือวา่ทาํ
ให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ� งไดเ้ปรียบอีกฝ่ายหนึ� งเกินสมควร ( พระราชบญัญติัวา่ด้วยขอ้สัญญาที�ไม่เป็น
ธรรม พุทธศกัราช 2540 : 4 ) ลกัษณะสําคญัของขอ้สัญญาที�ไม่เป็นธรรมที�จะกาํหนดไวใ้นสัญญา
มาตรฐานหรือสัญญาสาํเร็จรูปคือ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟข้อสัญญาไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาประเภทใดจะมีลักษณะเป็นเงื�อนไขทั�วไป หรือ
มาตรฐานทั�วไป เป็นเงื�อนไขของสัญญาที�ตอ้งมีอยูเ่ปลี�ยนแปลงไมไ่ด ้
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ฟฟฟฟฟฟฟฟการใช้รูปแบบของสัญญามาตรฐานหรือสัญญาสําเร็จรูปในวงการธุรกิจมีส่วนดีคือ
ช่วยให้เกิดความเป็นอันหนึ� งอันเดียวกัน สัญญามีแบบเดียวในธุรกิจแต่ละประเภทและเกิด
ความกา้วหน้าในทางกฎหมายธุรกิจ ซึ� งเป็นการกาํหนดขอ้สัญญาตามความตอ้งการและความมุ่ง
หมายของธุรกิจประเภทนั3น เช่นสัญญาแฟรนไชส์ สัญญาร่วมลงทุน เป็นตน้ แต่สิ�งที�เป็นอนัตรายก็
คือความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งคู่สัญญาที�เห็นไดช้ดัเจนฝ่ายที�เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพจึงกาํหนดขอ้
สัญญาในลกัษณะที�ตนไดเ้ปรียบอีกฝ่ายหนึ�งเป็นอยา่งมาก 
ฟฟฟฟฟฟฟฟความไมเ่ทา่เทียมกนัในความรู้เทคโนโลยใีนดา้นเศรษฐกิจทาํใหเ้กิดความไม่เท่าเทียม
กนัในการ ตอ้งปฏิบติัตามสัญญาของคู่สัญญาโดยปริยาย การมีโอกาสกาํหนดขอ้สัญญาต่างๆไว้
ล่วงหน้าเป็นช่องทางที�ทาํให้เกิดขอ้สัญญาที�ไม่เป็นธรรมในลกัษณะที�ให้ประโยชน์แก่คู่สัญญาที�
ได้เปรียบในการทาํสัญญาไวก่้อนล่วงหน้าโดยลกัษณะของสัญญามกัจะกาํหนดเนื3อหาของสิทธิ
หนา้ที�ที�แตกต่างกนัไปจากกฎหมายสัญญาโดยทั�วไปซึ� งอาจเรียกไดว้า่เป็นการบิดเบือนบทบญัญติั
ของกฎหมายและมีการทาํลายหลกัพื3นฐานของสัญญา ( ดาราพร ถิระวฒัน์  2538 : 49-50 )  
ฟฟฟฟฟฟฟฟกฎหมายว่าด้วยขอ้สัญญาไม่เป็นธรรม ยงัมีบทบญัญติัห้ามผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์ใช้
วิธีการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรมและมีผลจาํกดัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของผูรั้บสิทธิแฟรน
ไชส์ไดว้างแนวทางไวด้งันี3  
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1. การกาํหนดราคาขายที�ต ํ�าเกินควร โดยขายตํ�ากวา่ใบแจง้หนี3  เวน้แต่เป็นการขายที�มี
ความจาํเป็นที�สามารถอธิบายเหตุผลได ้เช่นสินคา้ใกลห้มดอาย ุ
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2. การใช้อาํนาจต่อรองที�เหนือกว่าเอาเปรียบผูอื้�นโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรใน
ลกัษณะทาํลาย ทาํให้เสียหาย ขดัขวาง กีดกนั หรือจาํกดัการประกอบธุรกิจของผูอื้�นเพื�อมิให้ผูอื้�น
ประกอบธุรกิจหรือตอ้งลม้เลิกการประกอบธุรกิจ ซึ� งไดก้าํหนดการกระทาํที�เขา้ข่ายลกัษณะดงักล่าว
ไว ้เช่นการบงัคบัให้คู่คา้ซื3อ ขายสินคา้หรือบริการ หรือการกาํหนดเงื�อนไขในการประกอบธุรกิจ
หรือทาํขอ้ตกลงพิเศษที�มีลกัษณะจาํกดัโอกาสในการประกอบธุรกิจของคูค่า้ เช่นห้ามคู่คา้ขายสินคา้
ใหคู้แ่ขง่ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. การปฏิบติักบัคู่คา้ที�ไม่เท่าเทียมกนั โดยกาํหนดเงื�อนไขหรือราคาที�แตกต่างกนั 
หรือ การปฏิเสธที�จะประกอบธุรกิจดว้ยโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
ฟฟฟฟฟฟฟ4. การกระทําด้วยประการใดๆให้ได้มาซึ� งข้อมูลหรือความลับทางการค้าหรือ  
เทคโนโลยขีองคู่คา้ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5. การบงัคบัหรือชกัจูงใจใหลู้กคา้ตอ้งประกอบธุรกิจกบัตนเอง     โดยไมมี่เหตุผลอนั 
สมควร เช่นการเสนอประโยชน์ที�ไม่สมเหตุผลในทางการคา้ให้การบงัคบัซื3อสินคา้อื�นพว่งไปกบั
สินคา้ที�ตอ้งการซื3อ ( พระราชบญัญติัวา่ดว้ยขอ้สัญญาที�ไมเ่ป็นธรรม พุทธศกัราช 2540 : 29 )  
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4. แนวคิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
ฟฟฟฟฟฟฟฟผูป้ระกอบธุรกิจรายใดรายหนึ� ง  จะกระทาํการร่วมกบัผูป้ระกอบธุรกิจอีกรายหนึ� ง
เป็นการผกูขาด หรือ จาํกดัการแข่งขนัในลกัษณะที�กฎหมายบญัญติัไวไ้ม่ได ้( พระราชบญัญติัการ
แข่งขนัทางการคา้  พุทธศกัราช 2542 : 27 ) เป็นการกาํหนดเงื�อนไข หรือวิธีปฏิบติัเกี�ยวกบัการซื3อ
หรือจําหน่ายสินค้าหรือการบริการ เพื�อให้ปฏิบัติ เป็นแบบเดียวกันหรือตามที�ตกลงกัน  
(พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พุทธศกัราช 2542 : 27(10) )  เช่นกาํหนดสัดส่วนในการให้
ส่วนลดแก่ลูกคา้ หรือระยะเวลาในการให้เครดิตแก่ลูกคา้  เพื�อลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการแข่งขนัลง 
โดยการกาํหนดเงื�อนไขและวธีิ การปฏิบติัเป็นแบบเดียวกนั  หรือตามที�ตกลงกนัยงัเป็นพฤติกรรมที�
ใชก้นัเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์โดยผูใ้ห้สิทธิจะกาํหนดให้ผูรั้บสิทธิทุกรายตอ้งซื3อ
สินคา้หรือวตัถุดิบจากผูใ้ห้สิทธิหรือจากบุคคลภายนอกที�ผูใ้ห้สิทธิกาํหนด กฎหมายว่าด้วยการ
แขง่ขนัทางการคา้ของไทยไมไ่ดถื้อเป็นพฤติกรรมที�ตอ้งห้ามโดยเด็ดขาด ผูใ้ห้สิทธิที�ประสงคจ์ะทาํ
การตกลงตอ้งขออนุญาตต่อคณะกรรมการ (พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พุทธศกัราช 
2542 : 35 ) ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นที�ตอ้งทาํความตกลงนี3  เช่น เพื�อที�จะควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสินคา้ของผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ ในส่วนเรื�องการกาํหนดแหล่งที�มาของวตัถุดิบและ
สัมภาระในสัญญาแฟรนไชส์ดงักล่าวเป็นผลเป็นการทาํลาย ทาํให้เสียหาย ขดัขวาง กีดกนั หรือ
จาํกดัการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจอื�นหรือไม่ (พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ 
พุทธศกัราช 2540 : 29 ) 
 
5. แนวคิดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ลขิสิทธิ7 สิทธิบัตร และเครื�องหมายการค้า 
ฟฟฟฟฟฟฟฟแนวคิดในการให้สิทธิในการใช้เครื�องหมายการคา้ถือเป็นองค์ประกอบที�สําคญั
ประการหนึ� งในการทาํสัญญาแฟรนไชส์ เนื�องจากเครื�องหมายการคา้มีส่วนเกี�ยวพนัอยา่งมากกบั
มาตรฐานของคุณภาพของสินคา้หรือบริการ เพื�อให้ลูกคา้มั�นใจไดว้า่สินคา้หรือบริการที�ไดรั้บนั3น
จะเหมือนกนัไมว่า่สินคา้นั3นจะซื3อสินคา้หรือใชบ้ริการที�ใด ( ธาราทิพย ์นิงสานนท ์2548 : 99 )  
ฟฟฟฟฟฟฟฟหลักพื3นฐานประการหนึ� งตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที�
เกี�ยวกบัการคา้รวมทั3งที�เกี�ยวกบัการคา้สินคา้ปลอม หรือที�เรียกกนัโดยยอ่วา่ความตกลงทริปส์ คือ
หลกัดินแดน ซึ� งหมายความวา่สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาจะถูกกาํหนดโดยกฎหมายภายในของแต่
ละรัฐ และสามารถบงัคบัใช้สิทธิไดเ้ฉพาะภายในเขตอาํนาจอธิปไตยของรัฐนั3น อยา่งไรก็ตามใน
การคุม้ครองสิทธิเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา อาจกล่าวไดว้า่ไม่มีประเทศใดให้ความคุม้ครองใน
ลกัษณะผูกขาด แต่มกัจะกาํหนดขึ3นภายในขอบเขตและระยะเวลาที�จาํกดั อนัเนื�องมาจากความ
จาํเป็นทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมในสังคม ดงันั3นคู่สัญญาจึงตอ้งแน่ใจวา่เครื�องหมายการคา้
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นั3 นได้รับการคุ้มครองไม่ว่าจะโดยทางสัญญาหรือทางกฎหมายในทุกพื3นที�ที� มีการให้สัญญา    
แฟรนไชส์และก่อนที�จะมีการทาํสัญญาแฟรนไชส์ ทั3งนี3 ให้รวมถึงทรัพยท์างปัญญาอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง
กับธุรกิจแฟรนไชส์ เช่นลิขสิทธิ8  สิทธิบัตร ตลอดจนความลับทางการค้า และความรู้ในทาง
เทคโนโลยอืี�นๆ ( จกัรกฤษณ์ ควรพจน์ 2542 : 42-43 )  
ฟฟฟฟฟฟฟฟสัญญาแฟรนไชส์มีความเกี�ยวขอ้งกบัสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเสมอโดยเฉพาะใน
เรื�องเครื�องหมายการคา้ ลิขสิทธิ8 และสิทธิบตัร เป็นการอนุญาตเฉพาะราย คือในพื3นที�นั3นๆจะไม่
อนุญาตใหบุ้คคลอื�นทาํการผลิตแข่งขนัได ้จะเห็นไดว้า่การดาํเนินธุรกิจแฟรนไชส์จะมีลกัษณะของ
การถอดแบบให้เหมือนกบัผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์ ซึ� งลกัษณะของการให้สิทธิแฟรนไชส์นั3นมีความ
แตกต่างไปจากสิทธิอื�นๆ กล่าวคือเป็นการรวมสิทธิในการดาํเนินธุรกิจที�ให้มาเป็นชุด คือ นอกจาก
จะเป็นการอนุญาตใหใ้ชเ้ครื�องหมายการคา้ ชื�อทางการคา้แลว้ยงัให้รูปแบบการดาํเนินการความลบั
ทางการคา้ รวมทั3งทรัพยสิ์นทางปัญญาอื�นๆดว้ยพร้อมกนั ดงันั3นสัญญาแฟรนไชส์ จึงมีลกัษณะของ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่จาํเป็นตอ้งเป็นสัญญาแฟรนไชส์เสมอไป       
( สมชาย  รัตนซื�อสกุล 2546 : 30-31 )ระบบแฟรนไชส์มักจะรวมลิขสิทธิ8  สิทธิบัตร หรือ
เครื�องหมายการคา้ด้วย ผูรั้บสิทธิจะตอ้งรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผูใ้ห้สิทธิไวใ้ห้ได้ การ
บงัคบัให้ผูรั้บสิทธิตอ้งซื3อวตัถุดิบจากผูใ้ห้สิทธิจึงอาจเพื�อตอ้งการให้สินคา้หรือบริการของผูรั้บ
สิทธิได้คุณภาพมาตรฐานของผูใ้ห้สิทธิก็ได้ นอกจากนี3 กฎหมายลิขสิทธิ8  และสิทธิบตัรได้มีการ
กล่าวไวใ้นเรื� องการขายพ่วงให้กับผูรั้บอนุญาตเพื�อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาตามที�ผูใ้ห้สิทธิกาํหนดไว ้เช่นการกาํหนดให้ผูรั้บอนุญาตจดัหาวสัดุเพื�อใชใ้น
การผลิตสําเนางานที�ไดรั้บอนุญาตทั3งหมดหรือบางส่วนจากเจา้ของลิขสิทธิ8 หรือจากผูจ้าํหน่ายที�
เจา้ของลิขสิทธิ8 กาํหนดไมว่า่วสัดุที�ใชน้ั3นจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เวน้แต่จาํเป็นตอ้งกาํหนดเช่นนั3น 
เพื�อใหไ้ดส้าํเนางานตามมาตรฐานที�เจา้ของลิขสิทธิ8 กาํหนด ( สรวศิ  ลิมปรังษี 2543 : 151-152 ) 
ฟฟฟฟฟฟฟฟในส่วนกฎหมายสิทธิบตัร กาํหนดให้ผูที้�ไดรั้บอนุญาตจดัหาวสัดุเพื�อใชใ้นการผลิต
ทั3งหมดหรือบางส่วนจากผูท้รงสิทธิบตัร ผูท้รงอนุสิทธิบตัร หรือจากผูจ้าํหน่ายที�ผูท้รงสิทธิบตัร
หรือผูท้รง     อนุสิทธิบตัร อนุญาตไม่วา่วสัดุที�ใช้นั3นจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เวน้แต่พิสูจน์ไดว้า่
จาํเป็นตอ้งกาํหนดเช่นนั3น เพื�อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ที�ผลิตขึ3นไดผ้ลตามสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ใน
ส่วนเครื�องหมายการคา้ เจา้ของหรือผูอ้นุญาต สามารถกาํหนดเงื�อนไขหรือขอ้กาํหนดให้เจา้ของ
เครื�องหมายการค้านั3นสามารถควบคุมคุณภาพสินคา้ของผูข้อจดทะเบียนเป็นผูรั้บอนุญาตอย่าง
แทจ้ริง แต่เจา้ของเครื�องหมายการคา้และผูรั้บอนุญาตอาจร่วมกนัร้องขอต่อนายทะเบียนให้แกไ้ข
เปลี�ยนแปลงรายการจดทะเบียนในส่วนที�เกี�ยวกบัเงื�อนไข  หรือขอ้จาํกดัที�เจา้ของเครื�องหมายการคา้
ไดก้าํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตได ้ (พระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พุทธศกัราช 2534 :70 ,72) 
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6. แนวคิดกฎหมายความลบัทางการค้า  
ฟฟฟฟฟฟฟฟแนวคิดทางกฎหมายการคุ้มครองความลับทางการค้าภายใต้กฎหมายอาญา การ
เปิดเผยความลบัของผูอื้�นเป็นความผดิ ( ประมวลกฎหมายอาญา 2499 : 323 , 324 ) ในส่วนกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยเ์กี�ยวขอ้งในเรื�องสัญญาและละเมิด กฎหมายดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมทุกเรื�องราว
ทั3งความลบัทางธุรกิจแฟรนไชส์ดว้ย ดงันั3นกฎหมายความลบัทางการคา้ ไดใ้ห้คาํจาํกดัความซึ� งเป็น
ขอ้มูลทางการคา้นาํมาปรับเขา้กบัขอ้มูลในธุรกิจแฟรนไชส์ จะเห็นได้วา่ความลบัทางการคา้ใน
ธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้งมีลกัษณะดงันี3  
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1. เป็นขอ้มูลทางการคา้  
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2. ขอ้มูลทางการคา้นั3นยงัไม่เป็นที�รู้จกัหรือเขา้ถึงไม่ไดใ้นหมู่บุคคลซึ� งโดยปกติแลว้
ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าว 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. ขอ้มูลทางการคา้นั3นมีประโยชน์ในเชิงพาณิชยเ์นื�องจากเป็นความลบั หมายความ
วา่หากขอ้มูลเหล่านั3นถูกเปิดเผยกจ็ะหมดประโยชน์ทนัที 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ4. ผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์ต้องวางมาตรการที�เหมาะสมเพื�อรักษาข้อมูลนั3นไวเ้ป็น
ความลบั (พระราชบญัญติัความลบัทางการคา้ พุทธศกัราช 2545 : 3) 
ฟฟฟฟฟฟฟฟกฎหมายความลบัทางการคา้ ถึงแมจ้ะไม่ได้เป็นกฎหมายแฟรนไชส์โดยตรงแต่ก็
สามารถนาํมาปรับใชไ้ด ้ซึ� งถือไดว้า่เป็นกฎหมายอีกฉบบัหนึ�งที�คุม้ครองผูใ้ห้สิทธิในเรื�องความลบั
ทางการคา้ ฉะนั3นหากผูรั้บสิทธิเป็นผูเ้ปิดเผยหรือใช้ความลบัทางการคา้ของผูใ้ห้สิทธิ ผูใ้ห้สิทธิ
สามารถฟ้องคดีทางแพง่ในเรื�องผิดสัญญาได ้เนื�องจากสัญญาแฟรนไชส์โดยทั�วไปจะมีขอ้กาํหนด
ในการรักษาความลบัอยูแ่ลว้ หรือหากบุคคลภายนอกเป็นผูก้ระทาํก็สามารถฟ้องร้องในเรื�องละเมิด
ได ้องคป์ระกอบที�ถือวา่เป็นการกระทาํที�ผดิกฎหมายความลบัทางการคา้ ตอ้งมีรายละเอียดดงันี3  
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1. เป็นการเปิดเผย เอาไป หรือใชค้วามลบัทางการคา้ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของความลบัทางการคา้นั3น 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. มีลกัษณะขดัต่อแนว ทางปฏิบติัในเชิงพาณิชยที์�สุจริตต่อกนั 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ4. ผูก้ระทาํตอ้งรู้หรือมีเหตุอนัควรรู้วา่การกระทาํนั3นเป็นการขดัต่อ แนวปฏิบติัในเชิง
พาณิชยที์�สุจริตต่อกนัดว้ย (พระราชบญัญติัความลบัทางการคา้ พุทธศกัราช 2545 : 6) 
 
7. แนวคิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
ฟฟฟฟฟฟฟฟแนวทางกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค ในด้านสิทธิของผูบ้ริโภคอีกสิ�งหนึ� งก็คือ การ
ไดรั้บขอ้มูลขา่วสารทั3งขอ้มูลขา่วสารที�เกี�ยวกบัสรรพคุณของสินคา้หรือบริการ ซึ� งก็คือการโฆษณา 
การโฆษณาอยูภ่ายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคในเรื�องการโฆษณา การดาํเนินการส่งเสริมการขาย
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ของธุรกิจแฟรนไชส์มกัจะมีทั3งในระดบัทอ้งถิ�น ระดบัภูมิภาค และระดบัประเทศ การส่งเสริมการ
ขายเหล่านั3นเป็นขอ้มูลที�มีอิทธิพลในระดบัหนึ� งต่อการตดัสินใจซื3อหรือรับบริการจากแฟรนไชส์ 
ซึ� งการโฆษณาในระบบแฟรนไชส์นั3นมกัจะมาจากเงินกองทุนโฆษณาที�ผูรั้บสิทธิมีหน้าที�จะตอ้ง
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมให้กบัผูใ้ห้สิทธิซึ� งจะเป็นผูด้าํเนินการด้านการโฆษณาให้ ดงันั3นหากจะมี
ความรับผิดอนัเกิดจากการโฆษณาดงักล่าวผูใ้ห้สิทธิที�เป็นผูจ้ดัทาํการโฆษณาจึงตอ้งรับผิด ส่วน
ผูรั้บสิทธิจะตอ้งร่วมรับผิดดว้ยหรือไม่นั3น ตอ้งพิจารณาว่าการโฆษณานั3นปรากฏอยูใ่นบริเวณที�
ผูรั้บสิทธิเปิดกิจการหรือไม ่หากใช่ผูรั้บสิทธิก็มีหนา้ที�ที�จะระมดัระวงัการโฆษณาที�เกี�ยวกบักิจการ
ของตนประกอบกบัตนเป็นผูร่้วมออกค่าใช้จ่ายในการจดัให้มีการโฆษณานั3นดว้ย สิทธิขั3นพื3นฐาน
ของผูบ้ริโภค คือ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1. สิทธิจะไดรั้บข่าวสารทั3งคาํพรรณนา คุณภาพที�ถูกตอ้งและเพียงพอกบัสินคา้และ
บริการ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2. สิทธิที�จะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้และบริการ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. สิทธิที�จะไดรั้บความปลอดภยัจากการใช้สินคา้หรือบริการ และไดรั้บความเป็น
ธรรมในการทาํสัญญา 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ4. สิทธิที�จะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ( พระราชบญัญติัคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค พุทธศกัราช 2522 : 4 ) 
ฟฟฟฟฟฟฟฟประเด็นปัญหาที�อาจเกิดขึ3นกบัผูบ้ริโภคจากสินคา้หรือบริการของผูรั้บสิทธิแฟรน
ไชส์จากการโฆษณาที�ทาํขึ3นโดยผูใ้หสิ้ทธิจะแบง่ออกเป็น 3 เรื�อง 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1. การควบคุมการประกอบการการควบคุมการประกอบการของผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์
ต่อผูรั้บสิทธิกฎหมายไทยไมมี่บทบญัญติัไว ้แต่คงจะมีเพียงอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเครื�องหมายการคา้
รวมทั3งเครื�องหมายบริการตอ้งมีการควบคุมคุณภาพและบริการ ระบบแฟรนไชส์ผูใ้ห้สิทธิมีหนา้ที�
ที�จะตอ้งควบคุมคุณภาพของสินคา้และบริการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของผูใ้หสิ้ทธิภายใตเ้ครื�อง 
หมายการคา้ ดงันั3นผูใ้ห้สิทธิจึงมีหน้าที�ในการควบคุมดูแลการดาํเนินงานของผูรั้บสิทธิในธุรกิจ 
แฟรนไชส์เพื�อคงไว้ซึ� ง คุณภาพและมาตรฐานของผู ้ให้สิทธิที� มี ต่อค่า นิยมของผู ้บ ริโภค 
(พระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พุทธศกัราช 2534 :70) 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2. ความรับผดิในผลิตภณัฑโ์ดยทั�วไปหมายถึงความรับผดิทางแพง่ของผูผ้ลิตสินคา้ 
เพื�อความเสียหายในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินอื�นของบุคคลอันเกิดขึ3 นทางสินค้าขาดความ
ปลอดภยั   ( อนนัต ์  จนัทรโอภากร 2545 : 16 ) ปัญหาดงักล่าวอาจเกิดขึ3นไดใ้นกรณีที�ผูรั้บสิทธิเป็น
ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ที�ผูใ้ห้สิทธิเป็นผูป้ระกอบขึ3นหรือส่งมาเพื�อจาํหน่าย หากผลิตภณัฑ์ดงักล่าว
เกิดความเสียหายกบัผูบ้ริโภคแลว้ผูใ้หสิ้ทธิตอ้งรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
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ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. การโฆษณา  สิทธิของผูบ้ริโภคที�สาํคญัอีกสิ�งหนึ�งก็คือ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทั3ง
ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัสรรพคุณของสินคา้หรือบริการ ซึ� งก็คือการโฆษณา การโฆษณาอยูภ่ายใต้
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 
8. แนวคิดกฎหมายการประกอบธุรกจิคนต่างด้าว  
ฟฟฟฟฟฟฟ   แนวคิดหลกักฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจแฟรนไชส์ระหวา่งประเทศที�คู่สัญญาตอ้ง
ให้ความสําคญัเป็นพิเศษก็คือ พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พุทธศกัราช 2542  
เป็นกฎหมายฉบบัเดียวในปัจจุบนัที�กาํหนดการเขา้สู่ตลาดของคนต่างดา้วในประเทศไทยโดยตรง 
ซึ� งไดเ้ปลี�ยนหลกัการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วตามประกาศคณะปฏิวติัฉบบัที� 281 
เดิม ที�มีวตัถุประสงคเ์ป็นการลดการจาํกดัการเขา้สู่ตลาดการคา้บริการ จาก “ โดยหลกัแลว้ปิดตลาด 
เวน้แต่สาขาที�กฎหมายระบุให้เปิด” มาเป็น “โดยหลกัแลว้เปิดหมด เวน้แต่สาขาที�กฎหมายระบุให้
ปิด” พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พุทธศกัราช  2542 ถือวา่เป็นเงื�อนไขการ
ลงทุนของคนต่างดา้วในไทยมากขึ3น แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการเพิ�มการเปิด
เสรีแบบกา้วหน้าเป็นลาํดบั สอดคลอ้งกบัพนัธกรณีที�มีต่อ WTO ตามหลกัปฏิบติัเสมือนคนชาติ
เดียวกนั โดยพระราชบญัญติันี3 กาํหนดสถานภาพของการเป็น คนต่างด้าว สําหรับนิติบุคคลที�จด
ทะเบียนในประเทศไทย ซึ� งจะนับจากจาํนวนทุนของคนต่างชาติในนิติบุคคลนั3น โดยไม่จาํกดั
จํานวนผู ้ถือ หุ้นแบบร้อยละ 49 :51  เ ช่นประกาศคณะปฏิว ัติฉบับ ที�  281  เ ดิม อีกต่อไป 
(พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจคนต่างดา้ว พุทธศกัราช 2542 : 4 ) 
ฟฟฟฟฟฟฟ   กฎหมายที�เป็นหลกัเกณฑส์าํคญัในการกาํหนดการลงทุน การร่วมทุน ถือหุ้น หรือเขา้
ซื3อกิจการทั3 งหมดหรือบางส่วนเพื�อการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย ได้แก่
พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจคนต่างดา้ว และกฎหมายอื�น เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่า
ดว้ยเรื� องหุ้นส่วนบริษทั พระราชบญัญติัคนเขา้เมือง การขอใบอนุญาตทาํงาน ประเทศไทยเป็น
ประเทศเสรีใหผู้ป้ระกอบการต่างชาติเขา้มาทาํธุรกิจในไทย โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์  ซึ� งเป็นการ
ใหสิ้ทธิในระบบการดาํเนินทางธุรกิจ สิ�งที�ประเทศไทยไดรั้บคือเทคโนโลยแีละการจดัการสมยัใหม ่
ซึ� งเป็นสิ�งจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจและการพฒันาประเทศไทย หลกัเกณฑ์ที�คนต่างดา้วยื�นคาํขอ
อนุญาตประกอบธุรกิจตอ้งจดัทาํรายละเอียดแผนงาน รูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื�อ
ยื�นคาํขอ และตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานอยา่งนอ้ยปีละครั3 ง ( พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจ
คนต่างดา้ว พุทธศกัราช 2542 : 4,8(3),10,18  )  
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9. แนวคิดความผดิฉ้อโกง  
ฟฟ   แนวคิดความผิดทางอาญาในขอ้หาฉ้อโกงในรูปแบบของการประกอบการออกร้าน

ธุรกิจแฟรนไชส์ นั3นปัจจุบนัมีการโฆษณาชวนเชื�อ ชกัจูงประชาชนผา่นสื�อทางอินเตอร์เน็ต วิทย ุ
โทรทศัน์ และตามห้างสรรพสินคา้ แนะนาํการประกอบอาชีพ ให้ประชาชนนาํเงินไปลงทุนใน
ธุรกิจ แฟรนไชส์ ของบริษทั เพื�อแลกกบัผลตอบแทนในอตัราสูง โดยไม่มีอุปกรณ์หรือสินคา้ให้
ประกอบธุรกิจตามที�แนะนาํแต่อยา่งใด การกระทาํดงักล่าว ถือเป็นความผิดทางอาญา หากมีผูเ้สีย
หลงเชื�อนําเงินมาลงทุนเกิน 10 คนขึ3นไป ถือว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน  ( ประมวล
กฎหมายอาญา 2499 : 90 , 91 ,343 ) และการกระทาํดงักล่าวยงัเขา้ข่าย การกระทาํความผิดการกูย้ืม
เงินอนัเป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือ แชร์ลูกโซ่  ( พระราชกาํหนดกูย้ืมเงินที�เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน พุทธศกัราช 2527 : 4,5,12,15 ) 
 
10. แนวคิดสัญญาแฟรนไชส์กบัสัญญาอื�น 
ฟฟฟฟฟฟฟ   แนวคิดสัญญาแฟรนไชส์กบัสัญญาอื�น ในการดาํเนินธุรกิจแฟรนไชส์ไม่วา่จะเป็นใน
ประเทศไทยหรือในต่างประเทศ สิ�งสําคญัที�ผูใ้ห้สิทธิและโดยเฉพาะผูรั้บสิทธิตอ้งให้ความสําคญั
เป็นอยา่งมากคือสัญญาแฟรนไชส์ เนื�องจากเป็นสิ�งที�กาํหนดรายละเอียดต่างๆ ที�จะเกิดขึ3นระหวา่ง
ผูใ้ห้สิทธิและผูรั้บสิทธิ ไม่วา่จะเป็นรายละเอียดขั3นตอนการดาํเนินธุรกิจ เช่นในเรื�องการเปิดปิด 
การบญัชี การตลาด เครื�องแต่งกาย รวมทั3งสิทธิหนา้ที�และความรับผิดที�ผูใ้ห้สิทธิและผูรั้บสิทธิมีต่อ
กนั ตวัอย่างของปัญหาประจาํวนัที�อาจเกิดขึ3นรวมทั3งการแก้ไขปัญหาเบื3องต้น คู่มือปฏิบติัการ 
ขอบเขตพื3นที�และสถานที�ตั3 งของธุรกิจ จะเห็นว่าสัญญาแฟรนไชส์เป็นสัญญาที�มีความยาว
ค่อนขา้งมาก สืบเนื�องจากลักษณะของความสัมพนัธ์ในธุรกิจแฟรนไชส์ที�คู่สัญญามีต่อกนันั3น
มากกวา่การดาํเนินธุรกิจแบบอื�น อีกทั3งสัญญาแฟรนไชส์ยงัมีลกัษณะที�แตกต่างจากสัญญาประเภท
อื�นอาจเห็นวา่มีความใกลเ้คียงกนัมากไม่วา่จะเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สัญญาจา้งงาน สัญญา
ตวัแทน สัญญาหุน้ส่วน สัญญาแต่งตั3งตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ หรือสัญญาถ่ายโอนเทคโนโลยี ซึ� งแม้
จะมีความใกลเ้คียงกนัในรายละเอียดบางเรื�องแต่สิ�งที�สัญญาแฟรนไชส์แตกต่างจากสัญญาอื�นก็คือ 
ความสัมพนัธ์ในสัญญาแฟรนไชส์ ผูใ้หสิ้ทธิจะตอ้งดูแล แนะนาํ ตลอดจนช่วยเหลือในการประกอบ
กิจการแฟรนไชส์ของผูรั้บสิทธิในรายละเอียดอยา่งใกลชิ้ดตลอดระยะเวลาของสัญญา แฟรนไชส์ 
ซึ� งความสัมพนัธ์แบบนี3จะไม่พบในสัญญาประเภทอื�น สัญญาแฟรนไชส์ถือวา่มีความสําคญัต่อการ
ดาํเนินธุรกิจแฟรนไชส์อยา่งมาก เพราะเป็นตวักาํหนดสิทธิหน้าที�ของผูใ้ห้สิทธิและผูรั้บสิทธิใน
สัญญาแฟรนไชส์ ผูใ้ห้สิทธิมีหน้าที�ในการตรวจสอบดูแลทาํธุรกิจของผูรั้บสิทธิให้เป็นไปตาม
วิธีการที�กาํหนดให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั3 งระบบ ในส่วนสิทธิหน้าที�ของผูรั้บสิทธิในธุรกิจ     
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แฟรนไชส์นั3น คงจะเริ�มตน้ขึ3นหลงัจากสัญญา แฟรนไชส์มีผลใชบ้งัคบั ผูใ้ห้สิทธิจะตอ้งปฏิบติัตาม
สัญญาโดยผูรั้บสิทธิจะตอ้งดาํเนินธุรกิจตามรูปแบบและนโยบายที�ผูใ้ห้สิทธิกาํหนดไวใ้นสัญญา 
หน้าที�ในการจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามจาํนวนและระยะเวลาที�กาํหนด รวมทั3งมีหน้าที�ในการ
รักษาความลบัทางการคา้ของผูใ้หสิ้ทธิ นอกจากนี3ผูใ้หสิ้ทธิยงัมีสิทธิในการรับการฝึกอบรม สิทธิใน
การประกอบกิจการภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ของผูใ้หสิ้ทธิดว้ย (ปริศนา จิรวฒันพร: 2546) 
ฟฟฟฟฟฟฟ   กกก 10.1 แฟรนไชส์กบัสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ   สัญญาแฟรนไชส์มีความเกี�ยวขอ้ง
กบัสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิเสมอ กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งไดแ้ก่กฎหมายเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
เครื� องหมายการค้า ลิขสิทธิ8   สิทธิบัตร เป็นการให้อาํนาจอันชอบธรรมที�บุคคลหนึ� งมีเหนือ
ทรัพยสิ์นหรือปัญญาความคิดสร้างสรรค ์( ถวลิวงศ ์ถายะพิงค ์2533 : 13 )   
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ  10.2 แฟรนไชส์กับสัญญาตัวแทน  สัญญาแฟรนไชส์ไม่มีลกัษณะของสัญญา
ตวัแทน ในเรื�องการควบคุมเป็นเพียงเพื�อใหไ้ดร้ะดบัมาตรฐานของผูใ้หสิ้ทธิก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์
แบบตัวแทน แต่ถ้าหากผู ้ให้สิทธิแฟรนไชส์เข้าใช้อ ํานาจควบคุมดูแลเกินจําเป็นเพื�อรักษา
ผลประโยชน์กมี็ความเป็นตวัแทนเกิดขึ3น ( ไผทชิต เอกจริยากร 2540 : 6 ) 
                                    10.3 สัญญาแฟรนไชส์กับสัญญาหุ้นส่วน  หุ้นส่วนเป็นวิธีการทาํธุรกิจซึ� ง
พฒันาและมีที�มาต่างไปจากธุรกิจแฟรนไชส์ แฟรนไชส์เป็นเรื�องของการไดรั้บสิทธิเป็นพิเศษของ
ผูอื้�นมาดาํเนินการ แต่หุน้ส่วนเป็นการทาํธุรกิจร่วมกนั แมจ้ะมีความเชื�อมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัธุรกิจ   
แฟรนไชส์แต่ก็มีลักษณะของความเป็นหุ้นส่วน เช่น การแบ่งกาํไร การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ8
รวมกนั รับผดิชอบร่วมกนัหรืออื�นๆที�แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นหุน้ส่วนกนัตามกนัตามกฎหมาย ( สุรศกัดิ8  
วาจาสิทธิ8  และ สหธน  รัตนไพจิตร 2543 : 7-10 ) 
                                    10.4 สัญญาแฟรนไชส์กับสัญญาจ้างแรงงาน  ผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์มีอาํนาจ
ควบคุมเหนือผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ ลกัษณะจึงคลา้ยคลึง กบัความสัมพนัธ์แบบนายจา้งลูกจา้ง การ
ควบคุมในธุรกิจแฟรนไชส์เป็นเพียงเพื�อให้ไดร้ะดบัมาตรฐาน แต่การควบคุมใกลชิ้ดมากเกินไปจะ
ทาํใหมี้ลกัษณะของนายจา้งผูใ้หสิ้ทธิแฟรนไชส์ตอ้งมีภาระหนา้ที�ภายใตก้ฎหมายแรงงานและก็ตอ้ง
รับผิดเพื�อบุคคลภายนอก ผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์จึงไม่ปรารถนาให้ผลของความสัมพนัธ์เช่นนั3น
เกิดขึ3น  (ไผทชิต   เอกจริยากร 2542 : 32-34) 
                                    10.5 แฟรนไชส์กับสัญญาจ้างทําของ   สัญญาจ้างทําของเป็นการให้
ค่าตอบแทนกนั ส่วนสัญญาแฟรนไชส์เป็นสัญญาที�ตกลงในการประกอบธุรกิจอยา่งหนึ� งอยา่งใด
ระหวา่งผูใ้ห้สิทธิและผูรั้บสิทธิโดยผูรั้บสิทธิประกอบธุรกิจภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ รูปแบบและ
วธีิการดาํเนินการของผูใ้หสิ้ทธิ สัญญาแฟรนไชส์จึงไม่มีลกัษณะเป็นการวา่จา้งให้ทาํงานอยา่งหนึ�ง
อยา่งใด 
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                                    10.6  แฟรนไชส์กบัสัญญาเช่า  สัญญาเช่าประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ผูใ้ห้เช่าตก
ลงใหผู้เ้ช่าไดใ้ชห้รือไดรั้บประโยชน์ในทรัพยสิ์นอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ในเวลาที�จาํกดั และผูเ้ช่าตกลง
ใหค้า่เช่าเพื�อการนั3น ส่วนแฟรนไชน์เป็นการประกอบธุรกิจภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ รูปแบบ และ
วิธีการดาํเนินธุรกิจของผูใ้ห้สิทธิในส่วนของการดาํเนินธุรกิจแฟรนไชส์อาจจะมีเรื�องสัญญาเช่ามา
เกี�ยวขอ้ง โดยอาจทาํสัญญาเช่ากบัเจา้ของที�นั3นโดยตรง หรือบางแฟรนไชส์ผูใ้ห้สิทธิเป็นผูห้าพื3นที�
ให้ก็อาจจะต้องเช่าพื3นที�นั3 นกับผูใ้ห้สิทธิเท่านั3 น ทาํให้สัญญาเช่าและสัญญาแฟรนไชส์ไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัแต่อยา่งใด  (ไผทชิต   เอกจริยากร 2543:110-111 ) 
                                    10.7  แฟรนไชส์กับสัญญาตั3งผู้จัดจําหน่ายสินค้า  ผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ คือผูที้�
มีหน้าที�ในการซื3อสินคา้มาจากผูผ้ลิตเพื�อนาํมาขายต่อให้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายรายอื�นหรือขายให้กบั
ผูบ้ริโภค ส่วนสัญญา  แฟรนไชส์ซึ� งส่วนใหญ่จะบงัคบัให้ผูรั้บสิทธิขายสินคา้ของผูใ้ห้สิทธิ หรือ
จากที�ผูใ้หสิ้ทธิอนุญาตเทา่นั3น หรือบางสัญญาก็บงัคบัให้ตอ้งซื3อสินคา้จากผูใ้ห้สิทธิเพียงผูเ้ดียว แต่
ในธุรกิจแฟรนไชส์มิใช่เพียงแค่ซื3อมาขายไปเท่านั3น ส่วนวิธีการขาย การเก็บสินคา้ การจดัร้าน 
รวมทั3 งนโยบายการขาย ผู ้รับสิทธิจะต้องทําตามคําแนะนําของผู ้ให้สิทธิ  ดังนั3 นหากเป็น
ความสัมพนัธ์ในรูปของผูจ้ดัจาํหน่าย เจา้ของสินคา้จะไมมี่ขอ้บงัคบักบัผูจ้ดัจาํหน่ายมากเท่ากบัผูรั้บ
สิทธิในธุรกิจแฟรนไชส์  ซึ� งจะทาํให้ผูจ้ดัจาํหน่ายมีความเป็นอิสระมากกวา่ และเป็นสิ�งสําคญัที�ทาํ
ใหส้ัญญาทั3งสองนี3 มีความแตกต่างกนั (สมชาย  รัตนซื�อสกุล 2546:28 ) 
                                    10.8  แฟรนไชส์กับสัญญาถ่ายโอนเทคโนโลยี เทคโนโลยี วิธีการผลิต หรือ
การจดัการ ที�มีความรู้ จะไม่ได้รับการคุ้มครองในรูปทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าเป็นสิทธิบตัร 
ลิขสิทธิ8  หรือเครื�องหมายการคา้ แต่เจา้ของเทคโนโลยีดงักล่าวสามารถทาํสัญญาถ่ายทอดกนัได ้ซึ� ง
ไมต่่างจากสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิโดยเฉพาะในเรื�องที�เจา้ของสิทธิหรือผูใ้ห้สิทธิจะควบคุมเฉพาะ
การใช้เทคโนโลยี ที�ระบุไวใ้นสัญญาเท่านั3น ในสัญญาแฟรนไชส์ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดว้ย
เสมอ ซึ� งจะพว่งมากบัสัญญา       แฟรนไชส์ แต่นอกจากจะดูในเรื�องเทคโนโลยีที�ถ่ายทอดให้แลว้ 
ผูใ้หสิ้ทธิยงัตอ้งคอยดูแลแนะนาํในเรื�องรายละเอียดของการทาํกิจการแฟรนไชส์ดว้ย จุดนี3 เองจึงทาํ
ใหก้ารถ่ายทอดเทคโนโลยต่ีางจากสัญญา แฟรนไชส์   (ปริศนา  จิรวฒันพร 2546 : 54 ) 
 
11. ความรับผดิชอบของแฟรนไชส์เซอร์ 
ฟฟฟฟฟฟฟ   ความรับผดิในผลิตภณัฑ ์โดยทั�วไปหมายถึงความรับผิดทางแพง่ของผูผ้ลิตสินคา้เพื�อ
ความเสียหายในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นอื�นของบุคคลอนัเกิดขึ3นทางสินคา้ขาดความปลอดภยั 
ปัญหาดงักล่าวอนัเกิดขึ3นไดใ้นกรณีที�ผูรั้บสิทธิเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ที�ผูใ้ห้สิทธิประกอบขึ3น
หรือส่งมา จาํหน่าย ถ้าหากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูบ้ริโภคแล้ว ผูใ้ห้สิทธิ
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จะตอ้งรับผดิต่อผูบ้ริโภคตามหลกักฎหมายวา่ดว้ยความรับผดิในผลิตภณัฑห์รือหลกักฎหมายละเมิด 
( อนนัต ์  จนัทร์โอภากร 2545 : 16 ) ผูที้�ไดรั้บความเสียหายดงักล่าวสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก
ผูข้ายหรือผูผ้ลิตได้ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนบทบัญญัติที�
เกี�ยวขอ้งกบัการฟ้องร้องผูข้ายใหรั้บผดิในความชาํรุดบกพร่องของสินคา้ที�ขาย   ( ประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์2535 : 472 , 473 ) ในส่วนของผูใ้ห้สิทธิกฎหมายที�ผูเ้สียหายจะฟ้องให้ผูผ้ลิตที�
ไมไ่ดเ้ป็นคู่สัญญาซื3อขาย รับผดินั3นยงัไมไ่ด ้ 
ฟฟฟฟฟฟฟ  ในส่วนความสัมพนัธ์แฟรนไชส์นั3นโดยปกติผูใ้หสิ้ทธิไมต่อ้งรับผดิต่อบุคคลภายนอก
หรือลูกคา้ในกรณีที�ได้รับความเสียหายอนัเนื�องมาจากผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์ เพราะผูรั้บสิทธิเป็น
คูส่ัญญาอิสระและไมไ่ดเ้ป็นตวัแทนของผูใ้ห้สิทธิ แต่อาจเกิดขึ3นไดใ้นกรณีกฎหมายบญัญติัไว ้เช่น
ในกรณีที�กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคมีบทบญัญติัป้องกนัมิให้ผูผ้ลิตหรือผูจ้าํหน่ายหรือผูบ้ริการเอา
เปรียบผูบ้ริโภคในดา้นสินคา้หรือบริการที�เสื�อมประโยชน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกรณีผูรั้บสิทธิแฟรน
ไชส์ประเภทตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของผูใ้ห้สิทธิ ผูรั้บสิทธิแฟรนไชส์เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ที�
ผูใ้ห้สิทธิประกอบขึ3น หรือส่งมาเพื�อการจาํหน่าย ถา้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผูบ้ริโภคแล้ว ผูใ้ห้สิทธิอาจจะตอ้งรับผิดตามหลกักฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภณัฑ์หรือ
ละเมิดอนัเกิดจากอนัตรายของสินคา้ ในทาํนองเดียวกนัถา้หากผูใ้ห้สิทธิแฟรนไชส์เป็นผูก้าํหนด
มาตรฐานในการผลิตให้กบัผูรั้บสิทธิ ผูใ้ห้สิทธิก็ยงัต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกที�ได้รับความ
เสียหายอนัเนื�องมาจากผลิตภณัฑใ์นฐานะเป็นผูผ้ลิตหรือจาํหน่าย ( ปริศนา จิรวฒันพร 2546 : 54 ) 
 
12 . ทฤษฎคีวามไม่สมบูรณ์ของตลาดทุน (Capital Market Imperfection Thesis) 
ฟฟฟฟฟฟ   Pachravanich (2000 : 24 , quoting Norton 1988, Brickley, Dark และ Weisbach 1991) 
อธิบายไวว้า่ระบบแฟรนไชส์ไดปู้แนวทางไวส้ําหรับให้แฟรนไชส์เซอร์ เพิ�มเงินทุนหลายบริษทั
อยากจะเปลี�ยนจากการเป็นเจา้ของระบบ ปฏิบติัการทั3งหมดมาเป็นระบบแฟรนไชส์ หากพวกเขามี
เงินทุนเพียงพอ Pachravanich (2000 : 24 , quoting Oxen feldt and Kelly 1969;Oxenfeldt and 
Thompson 1969;Hunt 1973; Sherman 1999) แฟรนไชส์เซอร์ที�ขยายตวัตอ้งเผชิญกบัประเด็นปัญหา
เรื�องเงินทุนและการเขา้สู่ตลาดตราสารหนี3  เงินทุนไมเ่พียงพอส่งผลใหบ้ริษทั ไม่สามารถตอบสนอง
ต่ออุปสงคที์�เพิ�มขึ3นอยูต่ลอดไดท้นัทว่งที   การประสบกบัขอ้จาํกดัทางดา้นเงินทุนทาํให้ แฟรนไชส์
เซอร์สามารถเพิ�มเงินทุนได้โดยเสียค่าใช้จ่ายตํ�ากว่าการจดัการอื�นๆ ที�สามารถทาํได้ผ่านระบบ 
แฟรนไชส์  Pachravanich (2000 : 24 , quoting Oxenfeldt and Kelly 1969 Hunt 1973;Caves and 
Murphy 1976 ;  Weinrauch 1986)  นอกจากนี3แฟรนไชส์เซอร์ไดน้าํเงินทุนของ แฟรนไชส์ซีมาใช้
สําหรับการขยายธุรกิจ ในทางกลบักนัแฟรนไชส์ซีไดรั้บสิทธิ8 ทางการตลาด การผลิตหรือการจดั
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จาํหน่ายสินคา้และบริการของ    แฟรนไชส์เซอร์  กล่าวอีกนยัหนึ�งคือ  ความตอ้งการเงินลงทุนเพื�อ
การเติบโตทางธุรกิจของแฟรนไชส์เซอร์นั3นลดลง ผลที�ตามมาคือ แฟรนไชส์เซอร์อาจใชเ้งินทุนอนั
จาํกดัสําหรับวตัถุประสงคอื์�นๆ  Pachravanich (2000 : 24 , quoting Vaughn 1979) หากตลาดทุน
สมบูรณ์แบบ แฟรนไชส์เซอร์จะไมไ่ดรั้บเงินทุนเพิ�มเติมในอตัราค่าใชจ่้ายที�ต ํ�าลง ดงันั3น แฟรนไชส์
ซีจึงถูกมองวา่เป็นแหล่งเงินทุนราคาถูก Pachravanich (2000 : 24 , quoting Vaughn 1979; Smith 
1982 และ Brickley  และคณะ 1991)  Pachravanich (2000 : 24 , quoting Martin 1988 และ Martin 
กบั Justis 1993) และพบวา่การจาํกดัสภาพคล่องส่งผลต่ออตัราการ เติบโตของระบบที�ยงัไม่เติบโต
เต็มที� ในขณะที�อตัราการเติบโตของระบบที�เติบโตเต็มที�แลว้ไม่ไดรั้บ ผลกระทบจากเงื�อนไขทาง
เครดิต 
           Pachravanich (2000 : 25 , quoting Love 1986) รายงานวา่ในช่วงตน้ๆ แมคโดนลัด์
ได้นาํเงินทุนของแฟรนไชส์ซีมาใช้เป็นหลกัทรัพยค์ ํ3 าประกนัอสังหาริมทรัพยไ์วส้ําหรับเสาะหา
ที�ดินแลว้  แมคโดนลัด์ก็นาํมาให้แฟรนไชส์ซีเช่าโดยเพิ�มราคาค่าเช่า  จากนั3นพวกเขาตอ้งกูเ้งินจาก
เจา้ของที�ดินและธนาคารเพื�อมาลงทุนกบัตวัอาคาร  แฟรนไชส์ซีของแมคโดนลัด์และเจา้ของที�ดิน
จะตอ้งเซ็นสัญญาและรับผดิชอบการกูเ้งินจากธนาคารในกรณีที�ผดินดัการชาํระเงิน  ผลประโยชน์ที�
เจา้ของที�ดินจะไดรั้บคือ การเกบ็คา่เช่า ส่วนทางธนาคารจะไดรั้บประโยชน์ จากอตัราเงินกูที้�สูงและ
คา่นายหนา้ แฟรนไชส์เซอร์ตอ้งการเงินทุนมากขึ3นเพื�อให้ธุรกิจเติบโตและอยูร่อดได ้ นกัวิจยัส่วน
ใหญ่คาดการว่า  ขนาดของธุรกิจที� ใหญ่   อัตราการอยู่รอดขององค์กรจะสูงขึ3 นเท่านั3 น   
Pachravanich (2000 : 25 , quoting Star and Massel 1981;Martin 1988;Bates and Nucci 1989 
Castrogiovanni; Justis and Julian 1993 และBates 1995)  ร้านคา้ที�มีหลายสาขา  สามารถเพิ�มความ
เป็นไปไดข้องอตัราการอยู่รอดของบริษทัใหม่  อนัเนื�องมาจากงบประมาณของการพฒันาอย่าง
รวดเร็ว ของการประหยดัจากขนาดการผลิต  Pachravanich (2000 : 25 , quoting Oxenfeldt and 
Kelly 1969; Combs and Castrogiovanni 1994 , Shane 1996) เมื�อระบบ แฟรนไชส์เป็นระบบใหม่
และเป็นระบบเล็กๆ จึงทาํให้ขาดการประหยดัจากขนาดการผลิตอยูห่ลายดา้น อาทิเช่น การจดัซื3อ
วตัถุดิบ ค่าดาํเนินการในการจดัจาํหน่าย    และการแนะนาํตราสินคา้   การประหยดัตน้ทุนในการ
จดัซื3อวตัถุดิบของบริษทัเล็กๆ จะบรรลุผลไดร้วดเร็วยิ�งขึ3นก็ดว้ยการดาํเนินการผา่นระบบ  แฟรน
ไชส์ซึ� งก็เร็วกว่าการขยายตวั ตามรูปแบบของบริษทัเอง ยิ�งไปกว่านั3 นการลงเงินโฆษณาแบบ
กระจายไปสู่คนส่วนใหญ่นั3น มีประสิทธิภาพมากกว่าการที�แต่ละร้านจดัทาํโฆษณาเผยแพร่ของ
ตวัเอง Pachravanich (2000 : 25 , quoting Caves and Murphy 1976; Vaughn 1979) การประหยดั
จากขนาดการผลิตนั3นแทรกอยูใ่นหลากหลายกิจกรรมที�แฟรนไชส์เซอร์เขา้ไปมีส่วนร่วม  ดงันั3น ยิ�ง
ระบบแฟรนไชส์ใหญ่มากเท่าไหร่ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินธุรกิจต่อหน่วยก็ตํ�าลงเท่านั3น  เมื�อแฟรน
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ไชส์เซอร์หนา้ใหม่เขา้มาสู่อุตสาหกรรมที�มีคู่แข่งอยูแ่ลว้นั3น ความรวดเร็วในการที�เขาจะตอ้งทาํให้
ธุรกิจเ ติบโตขึ3 นในระดับที� เขาสามารถบริหารได้ในต้นทุนที�แข่งขันได้ถือเป็นสิ� งสําคัญ  
Pachravanich (2000 : 26 , quoting  Martin 1988)   จนกวา่แฟรนไชส์เซอร์มีจาํนวนของร้านคา้ที�
พอเหมาะพอดีซึ� งเขาสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตน้ทุนที�แข่งขนัไดต่้อหนึ�งร้านคา้ระบบ แฟรนไชส์
ใหมก่จ็ะเสียเปรียบทางดา้นการแข่งขนัเมื�อตอ้งเผชิญหนา้กบัระบบที�มีอยูแ่ลว้  Pachravanich (2000 
: 26 , quoting Oxenfeldt and Kelly 1969, Martin and Justis 1993)  การอยูร่อดของระบบใหม่ขึ3นอยู่
กับความสามารถในการเติบโตของธุรกิจด้วยจํานวนร้านค้าจํานวนหนึ� งซึ� งสามารถพัฒนา
โครงสร้างของตน้ทุนใหอ้ยูใ่นระดบัที�แขง่ขนัไดก่้อนที�กระแสเงินสดจะหมด  Pachravanich (2000 : 
26 , quoting Lillis, Narayana and Gilman 1976, Carney and Gedajlovic 1991) การเติบโตอยา่ง
รวดเร็วนั3นทาํให้ระบบแฟรนไชส์มีความเป็นไปได้มากขึ3นที�บริษทัหนึ� งๆ จะขยายขนาดได้จน
สามารถดาํเนินธุรกิจได้ในระดบัที�แข่งขนัได้ก่อนที�จะตอ้งประสบกบัปัญหากระแสเงินสดซึ� งจะ
เป็นสาเหตุของความลม้เหลว  Pachravanich (2000 : 26 , quoting Martin and Justis 1993) เพื�อให้
อยูร่อดไดพ้ร้อมกบัสร้างความประหยดัจากขนาดการผลิตไดด้ว้ยนั3น  แฟรนไชส์เซอร์ที�กาํลงัตั3งตวั
หรือยงัไม่เติบโตเต็มที�ตอ้งพยายามจบัทาํเลทองใหม่ๆ ให้ได ้   ดงันั3นถา้ แฟรนไชส์เซอร์ตอ้งหยุด
การเติบโตอย่างรวดเร็วอนัเนื�องมาจากเงินทุนที�จาํกดันั3น การจะได้ทาํเลใหม่ๆที�น่าสนใจก็คง
เป็นไปไม่ไดอี้กต่อไป         ถา้แฟรนไชส์เซอร์สามารถหาแหล่งเงินทุนได ้แต่ แฟรนไชส์ซีไม่ไดมี้
ส่วนเกี� ยวข้อง  แฟรนไชส์เซอร์สามารถที�จะขยายธุรกิจด้วยร้านค้าที�บริษัทเป็นเจ้าของ 
Pachravanich (2000 : 26 quoting Caves and Murphy 1976, Martin 1988) วิธีการนี3 จะเป็นการรักษา
ทาํเลไวแ้ละเสนอโอกาสที�จะทาํแฟรนไชส์ไดใ้นอนาคต หากแหล่งเงินทุนเขา้มาเกี�ยวพนักบัทาง 
แฟรนไชส์ซีโดยที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัแฟรนไชส์เซอร์  แฟรนไชส์เซอร์ สามารถที�จะขยายธุรกิจดว้ย
ร้านคา้ที�เป็นแฟรนไชส์ 
           Pachravanich (2000 : 26 , quoting Martin 1988) กล่าวไวว้า่การขาดแคลนเงินทุน
เป็นปัจจยัพื3นฐานที�ผลกัดนัไปสู่การทาํระบบ แฟรนไชส์คูแ่ขง่สามารถที�จะเลียนแบบแนวคิดในเชิง 
นวตักรรมได ้ Pachravanich  (2000 : 26 quoting Carney and Gedajlovic 1991) ดงันั3น การลงทุนไป
กบัสินทรัพย ์อยา่งเช่น การโฆษณาแบรนด์สินคา้จะช่วยลดความสามารถของคู่แข่งที�จะตามทนั
นวตักรรม  การรวบรวมแนวคิดเชิงนวตักรรมตั3งแต่แรกเริ�ม นับเป็นความได้เปรียบจากการเริ�ม
บุกเบิกตลาด  อยา่งไรก็ตาม นักวิชาการหลายคนก็ยงัคงวิจารณ์เกี�ยวกบัประเด็นความไม่สมบูรณ์
ของตลาดทุน 
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ข้อโต้แย้ง 
                          ผูก้่อตั3ง Kentucky Fried Chicken ต่อมากลายเป็น KFC ไม่เคยของบการเงิน 
(Financial Statement) จากผูที้�จะมาเป็นแฟรนไชส์ซี  ทาง Colonel ตระหนกั ตั3งแต่แรกเริ�มแลว้วา่ผู ้
ที�จะมาเป็น แฟรนไชส์ซีนั3นคงไม่มีเงินทุนเพียงพอ แต่เขาก็ยงัคงจดัการเรื�องใบอนุญาตแฟรนไชส์ 
KFC ให้กบั แฟรนไชส์ซี   Pachravanich (2000 : 27 , quoting Vaughn 1970 , Rubin 1978 และ 
Baucus, และ Human 1993) เขียนไวว้า่ แฟรนไชส์เซอร์มกัจะให้แบบฟอร์มทางการเงินแก่  แฟรน
ไชส์ซี อยา่งเช่น การรับรองการกูเ้งินจากธนาคาร  หรือการเจรจาต่อรองในเรื�องค่าเช่าอาคารและ
อุปกรณ์  Pachravanich (2000 : 27 , quoting Rubin 1978) ชี3 วา่ตลาดทุนนั3นสมบูรณ์แบบและใช้
สมมุติฐานนี3สําหรับการสํารวจตรวจสอบต่อไป เขากล่าววา่เนื�องจากแฟรนไชส์เซอร์เป็นเจา้ของ
ร้านคา้ในทาํเลที�แตกต่างกนัและโดยทั�วไปแลว้แฟรนไชส์ซีเป็นเจา้ของร้านคา้เพียงหนึ�งแห่งหรือ
สองสามแห่งในพื3นที�เดียวกนั ดังนั3นการลงทุนสําหรับแฟรนไชส์ซีก็ย่อมเสี� ยง กว่าการลงทุน
สาํหรับแฟรนไชส์เซอร์ที�เป็นผูค้รอบครองกลุ่มธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์(Portfolio) แฟรนไชส์  อธิบาย
ให้ชดัเจนยิ�งขึ3นไดว้า่ แฟรนไชส์ซีน่าจะตอ้งการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ของหุ้นส่วนใน
ร้านคา้ที�เป็น   แฟรนไชส์ทั3งหมดมากกวา่การจาํกดัการลงทุนกบัร้านเพียงร้านเดียว  Pachravanich 
(2000 : 27 , quoting Carney and Gedajlovic 1991) ดงันั3น ไม่วา่จะเป็น แฟรนไชส์ซีที�กลวั ความ
เสี�ยงหรือเฉยๆ กบัการเสี�ยงก็ตอ้งการอตัราผลตอบแทนการลงทุนที�สูงขึ3นจากเงินทุนของเขา หาก
เขาตอ้งลงทุนในร้านคา้หนึ�งร้านแทนที�จะลงทุนในกลุ่มธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์(Portfolio) ของร้านคา้
ที�มีหลายสาขา  Pachravanich (2000 : 27, quoting Carney and Gedajlovic 1991) ในทางกลบักนั    
แฟรนไชส์เซอร์น่าจะยอมรับในอตัราผลตอบแทนการลงทุนที�ต ํ�าลง ดงันั3นพอจะสรุปไดว้า่  แฟรน
ไชส์เซอร์เป็นพวกที�กลวัความเสี�ยงมากกวา่แฟรนไชส์ซี ซึ� งนี�อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ประเด็นก็
ได ้ Pachravanich (2000 : 27 , quoting Rubin 1978) นอกจากนี3 แฟรนไชส์ซีที�คาดหวงัอตัรา
ผลตอบแทนที�สูงขึ3นตอ้งจ่ายคา่รอยลัตี3  คา่เช่าที�เพิ�มขึ3นและคา่ธรรมเนียมการจดัการซึ� งในทางทฤษฎี
แลว้จะทาํใหก้ารปฏิบติัการในระบบแฟรนไชส์นั3นเป็นไปไมไ่ด ้ กล่าววา่ เริ�มแรกเลย 92 เปอร์เซ็นต์
ของแฟรนไชส์เซอร์จะคิด ค่ารอยลัตี3 ต่อเนื�องในอตัราเฉลี�ย 3 – 4.8 เปอร์เซ็นตข์องยอดขายทั3งหมด  
ลาํดบัที�สอง คา่ธรรมเนียม แฟรนไชส์โดยเฉลี�ยอยูที่� 5,950 – 11,540 ดอลล่าร์สหรัฐ ลาํดบัที�สาม 73 
เปอร์เซ็นต์ของแฟรนไชส์เซอร์ ไดร้ายไดจ้ากค่าเช่าหรือการให้เช่าที�ดินและอาคาร ลาํดบัที�สี�  60 
เปอร์เซ็นตข์องแฟรนไชส์ซอร์ไดรั้บรายไดจ้ากการขายเครื�องมืออุปกรณ์หรือการให้เช่า  สุดทา้ย 70 
เปอร์เซ็นตข์องแฟรนไชส์ซอร์รวบรวมรายไดใ้นการโฆษณาโดยเรียงลาํดบัจาก 1.3 -2.6 เปอร์เซ็นต์
ของยอดขายทั3งหมด  Pachravanich (2000 : 28 , quoting Vaughn 1979) กล่าวต่อวา่ ธุรกิจคา้ปลีก
บางอยา่งไม่เหมาะกบัระบบ       แฟรนไชส์อนัเนื�องมาจากขอ้ผูกมดัทางการเงินสูงเกินไปสําหรับ
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นักลงทุนรายบุคคลและตํ�าเกินไปสําหรับกลุ่มที�เป็นเจา้ของร่วมหากแฟรนไชส์เซอร์ตอ้งพึ�งพา
เงินทุนของแฟรนไชส์ซีเสมือนเป็นแหล่งเงินทุน แฟรนไชส์เซอร์น่าจะสร้างกลุ่มธุรกิจหรือ
ผลิตภณัฑข์องหุน้ส่วนร้านคา้สาขาทั3งหมดใหดี้ขึ3น แลว้ขายหุน้เหล่านี3 ใหก้บัแฟรนไชส์ซี   
Pachravanich (2000 : 28 , quoting  Rubin 1978, Carney and Gedajlovic 1991) วิธีนี3 น่าจะเป็นการ
กระจายความเสี�ยงสําหรับแฟรนไชส์ซีที�ไม่มีผลกระทบทางดา้นเงินทุนและอตัราผลตอบแทนของ
การลงทุนต่อแฟรนไชส์เซอร์  Pachravanich (2000 : 28  , quoting Lafontaine 1992) แสดงให้เห็น
วา่ แฟรนไชส์เซอร์ 223 จาก 1,114 ร้าน ไดใ้ห้การช่วยเหลือทางดา้นการเงินในรูปแบบต่างๆ แก่  
แฟรนไชส์ซีของพวกเขา นักวิชาการหลายท่านยืนยนัว่าการจดัหาเงินทุนของแฟรนไชส์ซีเป็น
รูปแบบการผสมผสานที�นําเอาการจัดหาเงินทุนมาผสมผสานกับทักษะการบริหารจัดการ  
Pachravanich (2000 : 28 , quoting Hunt 1973;Caves and Murphy 1976;Carney and Gedajlovic 
1991; Shane 1996; Elango and Fried 1997 Norton 1988)  Pachravanich (2000 :28, quoting 
Bradach 1998) ไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงของ Pizza Hut,KFC  และ Fisherman’s Landing เขา
ไดเ้รียนรู้ถึงความสามารถทางการบริหารจดัการที�จาํกดัมากกวา่เรื�องของเงินทุนที�จาํกดัการเติบโต
ของระบบแฟรนไชส์ การขยายตวัของร้านคา้ที�เป็นเจา้ของโดยบริษทันั3นตอ้งการเวลาในการบริหาร
จดัการอยา่งมาก Pachravanich (2000 : 29 , quoting  Hunt 1973) ในทางกลบักนั        แฟรนไชส์ซี
บางรายตอ้งการการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยและใช้ทรัพยากรไม่มาก Pachravanich (2000 : 29 , 
quoting Rollinson 1980) แฟรนไชส์ซีที�มีประสบการณ์เหล่านี3 คุน้เคยกบัระบบปฏิบติัการและเคยอยู่
ในระบบนี3มาก่อน      Pachravanich (2000 : 29 quoting Bradach 1998) ดงันั3นพวกเขาจึงตอ้งการ
แหล่งทรัพยากรของ      แฟรนไชส์เซอร์นอ้ยลง  Pachravanich (2000 : 29 quoting Caves and 
Murphy, 1976, Lafontaine 1992)  กล่าววา่ จาํนวนองคก์รที�ตอ้งการสาขาแฟรนไชส์ที�เพิ�มขึ3นโดย
การเพิ�ม แฟรนไชส์ซีหนา้ใหมน่ั3นยงันอ้ยกวา่องคก์รที�ตอ้งการเพิ�มสาขาบริษทั     การเพิ�มสาขาจาก      
แฟรนไชส์ซีที�มีอยูน่ั3นเป็นวิธีการเติบโตที�เสี�ยงน้อยกวา่เพิ�มแฟรนไชส์ซีหนา้ใหม่ที�คุณไม่เคยรู้ได้
เลยวา่จะได ้แฟรนไชส์ซีแบบไหนเขา้มา  การมี  แฟรนไชส์ซี 140 รายแลว้เพิ�ม 1 สาขาต่อปีนั3นง่าย
กวา่การมีบริษทัที�เพิ�ม 140 สาขาต่อปี  ผลสรุปคือ เป็นที�แน่ชดัวา่ขอ้โตแ้ยง้ในเรื�องความไม่สมบูรณ์
ของตลาดทุนไมไ่ดอ้ธิบายถึงระบบแฟรนไชส์แต่อยา่งใด 
 
13 . สมมติฐานความไม่สมมาตรของข่าวสาร (Information Asymmetry Hypothesis) 
                     Pachravanich (2000 : 29 quoting Martin และ Justis 1993) ยืนยนัวา่เงินทุนไดถู้ก
แบง่เป็นสัดส่วนสาํหรับบริษทัที�มีขอ้จาํกดัโดยทาํในรูปที�ไม่ใช่ตวัเงิน อยา่งเช่น การไมอ่นุญาตเงินกู้
หรือการจํากัดจํานวนตลาดไม่ได้แบ่งเงินทุนเครดิตเป็นสัดส่วนโดยผูกขาดอัตราดอกเบี3 ย 
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Pachravanich (2000:29 , quoting Evans and Jovanovic 1989, Martin and Justis 1993)  
Pachravanich (2000 : 29 , quoting Sherman 1999) ชี3 ให้เห็นวา่ผูใ้ห้กูย้ืมส่วนมากพอใจที�จะอนุมติั
การกูย้ืมเงินในเบื3องตน้ สําหรับการซื3อเครื�องมืออุปกรณ์และอสังหาริมทรัพยใ์นทางตรงกนัขา้มผู ้
กูย้มื/แฟรนไชส์เซอร์ตอ้งจดัหาเงินทุนไวส้ําหรับพฒันาตราสินคา้ การโฆษณา การพฒันาคู่มือ และ
ค่าธรรมเนียมในการสรรหาบุคลากร  นอกจากนี3  ถา้ผูใ้ห้กูย้ืมนายธนาคารไม่ไดจ้ดัสรรเครดิตให้
และตลาดก็ไม่สามารถส่งสัญญาณให้รับรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพถึงประเภทของผูกู้ย้ืม  ดงันั3น ทุก
คนก็สามารถกูย้ืมเงินได ้ Pachravanich (2000 : 29 , quoting Martin and  Justis 1993) ในความเป็น
จริงแลว้ ผูใ้หกู้ย้มืนายธนาคารรู้ขอ้มูลเกี�ยวกบัธุรกิจของผูข้อกูย้มืเงินนอ้ยมากหรือรู้ นอ้ยกวา่ แฟรน
ไชส์เซอร์ผูข้อกูย้ืมเอง Pachravanich (2000 : 29  , quoting  Sherman 1999) พบวา่   แฟรนไชส์เซอร์
ผูข้อกูย้มืต่างกมี็บญัชีงบดุลที�แตกต่างกนั  การจดัสรรเงินทุนที�ไม่ไดส้ัดส่วน ทีมบริหารจดัการที�ไม่
เหมือนกัน แหล่งที�มาของรายได้แตกต่างกันและกลยุทธ์ในการเติบโตที�ไม่ เท่าเทียมกัน  
Pachravanich (2000 : 30 , quoting  Bradach 1998) รายงานวา่โครงสร้างและการแปรผนัของระบบ
บริหารจัดการเหล่านี3 ทาํให้แฟรนไชส์เซอร์ ผูข้อยืมเงินมีจุดแข็งและจุดอ่อนที�แตกต่างกัน  
Pachravanich (2000 : 30  , quoting Love 1986) คน้พบวา่แมคโดนลัจา้งนกับญัชีที�ไม่ตรงตาม
มาตรฐานทางบญัชีแต่กไ็มไ่ดล่้วงละเมิดทฤษฎีพื3นฐานทางบญัชีแต่อยา่งใด   
    ดงันั3นเครดิตจึงถูกจดัสรรไปตามความไม่ได้สัดส่วนของข่าวสารการให้กูห้รือให้
เครดิตนั3นถูกจาํกดัเช่นกนั เนื�องจากผลกระทบจากการคดัเลือกเชิงปฏิปักษ์ (Adverse Selection 
Effect) Pachravanich (2000 : 30 , quoting Evans and Jovanovic 1989, Martin and Justis 1993) 
หากผูใ้ห้กูย้ืมเงินนายธนาคารไม่สามารถแยกโอกาสในการกูย้ืมเงินที�มีคุณภาพสูงออกจากโอกาส
ในการลงทุนที�มีคุณภาพตํ�าแล้ว แฟรนไชส์เซอร์ผูข้อกูย้ืมที�มีโอกาสในการลงทุนที�มีคุณภาพตํ�า
อาจจะมีสิ�งกระตุน้จูงใจใหเ้ลียนแบบพฤติกรรมของผูข้อกูย้ืมที�มีโอกาสในการลงทุนที�มีคุณภาพสูง
ได ้Pachravanich (2000 : 30 , quoting Sherman 1999) ชี3 วา่เพื�อเป็นการรับรอง ผูใ้ห้กูย้ืมเงิน/นาย
ธนาคารส่วนใหญ่ตอ้งการที�จะพิจารณาหลกัทรัพยค์ ํ3าประกนัที�จบัตอ้งไดใ้นบญัชีงบดุลของผูกู้ย้ืม
มากกวา่พิจารณาที�ทรัพยสิ์นทางปัญญารายไดจ้ากค่ารอยลัตี3 ที�มีและแผนการทางธุรกิจ ผูข้อกูย้ืมที�
ไม่มีคุณสมบติัในการเป็นผูกู้ย้ืมไดน้ั3น รับรู้ไดถึ้งแนวทางปฏิบติัของผูใ้ห้กูย้ืมและก็จะปรับเปลี�ยน
ธุรกิจของพวกเขาให้เป็นไปตามขอ้ปฏิบติั ดงักล่าว  Pachravanich (2000 : 30 , quoting Akerlof 
1970)  ดว้ยเหตุนี3ผูใ้ห้กูย้ืม/นายธนาคารที�เลือกที�จะไม่จาํกดัจาํนวนการให้กูย้ืมก็จาํเป็นตอ้งมีอตัรา
ดอกเบี3 ยส่วนเพิ�มเพื�อป้องกันการสูญเสียจากการให้เงินลงทุนแก่กลุ่มผูกู้ ้ยืมที�ขาดคุณสมบัติ   
Pachravanich (2000 : 30 , quoting Martin and Justis 1993) ตน้ทุนของการให้เครดิตแก่กลุ่มที�มี
โอกาสในการลงทุนตํ�านั3น มีค่าใช้จ่ายเท่ากบักลุ่มที�มีโอกาสในการลงทุนสูง  เมื�อพิจารณามุมมอง
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ของแฟรนไชส์เซอร์/ผูข้อกูย้ืมที�มีคุณภาพในการลงทุนสูงพบวา่ส่วนชดเชยความเสี�ยงที�ผูใ้ห้กูย้ืม/
นายธนาคาร ตอ้งการนั3นไม่ได้สะทอ้นความเสี�ยงในการลงทุนจริงแต่อย่างใด ดงันั3น แฟรนไชส์
เซอร์/ผูข้อกูย้ืมจึงละทิ3งตลาดเครดิตแบบเดิมๆ มาคน้หาแหล่งเงินทุนใหม่ อยา่งเช่น  ธุรกิจเงินร่วม
ลงทุน (Venture Capital) 
                       ความไมไ่ดส้ัดส่วนของขา่วสารนั3นลดลงเพราะบริษทัที�เป็นผูข้อกูย้ืมนั3นแข็งแกร่งขึ3น
ตั3งแต่ที�ไดส้ร้างประวติัศาสตร์แห่งการลงทุนขึ3นมา  Pachravanich (2000 : 31 , quoting Martin and 
Justis 1993) ในเวลานี3แฟรนไชส์เซอร์/ผูข้อกูย้ืมที�มีคุณสมบติัครบถว้นสามารถเขา้ถึงตลาดทางการ
เงินไดห้ลายแห่ง แฟรนไชส์เซอร์/ผูข้อกูย้ืม ที�มีความระมดัระวงัความเสี�ยงตํ�านั3นถูกยบัย ั3งดว้ยอตัรา
ดอกเบี3ยที�สูงขึ3นในขณะที�แฟรนไชส์เซอร์/ผูข้อกูย้มืที�ไมมี่ความระมดัระวงัความเสี�ยงกลบัไม่อาจถูก
ยบัย ั3งดว้ยอตัราดอกเบี3ยที�สูงขึ3นได ้   ดงันั3นอตัราดอกเบี3ยสูงจึงไม่สามารถยบัย ั3งการกูเ้งินที�มีความ
เสี�ยงสูงได ้ จาก เป็นที�ชดัเจนวา่ในช่วงที�ปัญหาของความไมไ่ดส้ัดส่วนของข่าวสารยงัคงเป็นปัญหา
ร้ายแรง ผูใ้หกู้ย้มื/ นายธนาคารน่าจะจาํกดัเครดิตที�จะให ้ แฟรนไชส์เซอร์/ผูข้อกูย้มืก่อนเพราะยงัไม่
สามารถรู้ชัดได้ว่าผูข้อกูย้ืมอาจจะเป็นเพียงเถ้าแก่บริษทัเล็กๆ หรือเป็นบริษทัยงัไม่เติบโตเต็มที�  
โดยสรุป ความไม่ไดส้ัดส่วนของข่าวสารในตลาดเครดิตแบบดั3งเดิมอาจนาํไปสู่ส่วนชดเชย ความ
เสี�ยงหรือการจาํกดัจาํนวนเงินทุนกไ็ด ้ไม่วา่จะในกรณีใดก็ตาม อตัราการเติบโตของบริษทัก็ยงัคงมี 
ขอ้จาํกดัในเรื�องสภาพคล่องอยู ่ 
 
14 . ทฤษฎตีัวการ - ตัวแทน ( Agency Theory) 
                       องคก์รสมยัใหมไ่ดแ้ยกส่วนระหวา่งความเป็นเจา้ของกบั การควบคุมออกจากกนั การ
แยกหน่วยงานที�รับภาระความเสี�ยงและหน่วยงานที�มีหน้าที�ตดัสินใจจะพบได้ในองค์กรเหล่านี3
เนื�องจากข้อได้เปรียบทางด้านความเชี�ยวชาญด้านเทคนิค การจดัการกบัการรับ ความเสี� ยงที�มี
ประสิทธิภาพ และการควบคุมตน้ทุนของตวัแทน  Pachravanich (2000 , quoting Fama and Jensen, 
1983a Jensen และ Meckling 1976) พบวา่การแยกส่วนความเป็นเจา้ของและการควบคุมออกจาก
กนั  ทาํใหเ้กิดตน้ทุนของตวัแทน ขึ3น  Pachravanich (2000 , quoting Norton (1988a) ไดใ้ห้คาํนิยาม
ตน้ทุนของตวัแทน เป็นค่าใช้จ่ายที� เกิดขึ3นเพื�อทาํให้สิ�งจูงใจตวัการและตวัแทน รวมถึงหุ้นกู ้การ
ตรวจสอบและปริมาณผลผลิตที�กาํหนดไว ้อนัเกิดขึ3นจากกิจกรรมเหล่านี3 มีความสอดคล้องกนั
ตน้ทุนของตวัแทน ไดเ้กิดขึ3นตั3งแต่ที�สัญญายงัไม่ไดถู้ก เขียนขึ3นและดาํเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย    
Pachravanich (2000 , quoting Fama and Jensen, 1983a; Mathewson & Winter, 1985)  ตน้ทุนของ
ตวัแทนนั3นรวมค่าใชจ่้ายในการวางโครงสร้างสัญญาและการตรวจสอบค่าธรรมเนียมหุ้นกูแ้ละค่า
ขาดทุนส่วนที�เหลือ  ค่าดาํเนินการตามสัญญานั3นเกินกวา่ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ    นอกจากนี3ตน้ทุน
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ของตวัแทนจะเพิ�มขึ3นหากเจา้ของ/ตวัการและพนกังาน/ตวัแทนผูที้�ปฏิบติังานไม่ใช่คนคนเดียวกนั  
พนักงานจะไม่ดําเนินงานเพื�อประโยชน์สูงสุดของเจ้าของ/ตัวการและมักจะ บ่ายเบี�ยงงาน  
Pachravanich (2000 , quoting Combs and Castrogiovanni, 1994; Fama and Jensen, 1983a; Fama 
and Jensen, 1983a; Jensen and  Meckling, 1976; Norton, 1988b) แรงจูงใจที�จะบ่ายเบี�ยงงานมีสูง
ในธุรกิจที�ใช้แรงงาน เป็นหลักดังนั3น เจ้าของ/ตวัการต้องลงทุนเวลาและเงินเพื�อควบคุมและ
ตรวจสอบ พนกังาน  ระบบแฟรนไชส์ไดล้ดตน้ทุนของตวัแทนโดยปรับเปลี�ยนแรงจูงใจแก่ตวัแทน
ใหม่     แฟรนไชส์น่าจะจา้งงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เมื�อตน้ทุนส่วนเพิ�มในการตรวจสอบของ
ร้านคา้ที�บริษทัเป็นเจา้ของนั3นใหญ่กวา่ตน้ทุนส่วนเพิ�มในเรื�องตวัแทนของร้านแฟรนไชส์ ต่อมา     
แฟรนไชส์ซีถูกแฟรนไชส์เซอร์มองว่าเป็นเสมือนพนัธมิตรทางธุรกิจ Pachravanich (2000  , 
quoting Bradach, 1998) ตวัแทน/แฟรนไชส์ซีจะไดรั้บการชดเชยจากการเรียกร้องค่าใชจ่้ายส่วนที�
เหลือจากร้านแฟรนไชส์เฉพาะ Pachravanich (2000 quoting, Caves and Murphy, 1976; Fama and 
Jensen, 1983a; Norton, 1988b) ผลก็คือ แฟรนไชส์ซีมีแรงจูงใจ ที�จะบริหารตน้ทุนของหน่วยธุรกิจ     
แฟรนไชส์ให้มีประสิทธิภาพ  Pachravanich (2000 quoting Carney and Gedajlovic 1991) ดว้ยเหตุ
นี3ความตอ้งการในการตรวจสอบก็ลดลงเพราะแฟรนไชส์ซีสามารถบงัคบัตนเองให้บริหารร้านให้ดี
ได ้ความสัมพนัธ์ในระบบแฟรนไชส์นั3นแรงกระตุน้จูงใจถือเป็นสัดส่วนที�เท่ากนั      แฟรนไชส์
เซอร์ ผูที้�รายได ้ของเขาไดถู้กกาํหนดไวแ้ลว้วา่เป็นเปอร์เซ็นต์ตายตวัจากยอดขายต่อหน่วยก็มีแรง
กระตุน้จูงใจที�จะเพิ�ม ยอดขายผา่นการบริหารและการทาํรายการส่งเสริมการขายที�มีประสิทธิภาพ 
ขณะที�ระบบแฟรนไชส์ไดป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบ แต่ก็ยงัไม่ถือวา่มีประสิทธิภาพ โดย
สมบูรณ์ การใช้แรงกระตุน้จูงใจสูงทาํให้เกิดปัญหาในเรื�องตวัแทนอื�นๆ อยู ่3 ประการดว้ยกนัคือ 
การบา่ยเบี�ยงงานและการขายเพื�อเอากาํไรโดยผูจ้ดัการสาขา การลงทุนในการรับภาระความเสี�ยง ที�
ไม่มีประสิทธิภาพ  และปัญหาการใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมการขายของผูอื้�น Pachravanich 
(2000 , quoting Free rider) (Brickley and others,1991; Brickley and Dark, 1987; Carney and 
Gedajlovic, 1991; Norton, 1988a; Shane, 1996) การบ่ายเบี�ยงงานและการขายเพื�อเอากาํไรโดย
ผูจ้ดัการสาขาในระบบ     แฟรนไชส์ แฟรนไชส์เซอร์เป็นเจา้ของบางสาขาและบางสาขาก็เป็น
ของแฟรนไชส์ซี  ผูจ้ดัการของสาขาที�บริษทัเป็นเจา้ของได้รับเงินเดือนตายตวั เงินชดเชยที�เป็น
แรงจูงใจ และการเลื�อนตาํแหน่ง  เขาถือเป็นพนักงานของแฟรนไชส์เซอร์  Pachravanich (2000 
quoting Bradach, 1998)  เปิดเผยวา่ผูจ้ดัการถูกประเมินตามมาตรฐานทางการเงินและการปฏิบติัการ
มากมายที�ระบุไวแ้ล้ว  ยกตวัอย่างเช่น สังเกตเห็นว่าเงินพิเศษที�จดัอยู่ในแพ็คเกจเงินชดเชยนั3น
แบ่งเป็น ร้อยละ 40 ของเป้าทางการการเงินและ ร้อยละ 60 เป็นจุดมุ่งหมายในงาน  แม้จะเป็น
เช่นนั3น สิ�งตอบแทนที�ยิ�งใหญ่ในขอ้ตกลงของบริษทัก็คือการไดเ้ลื�อนตาํแหน่งซึ� งไม่มีการจ่ายเงิน
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ชดเชยตามผลการปฏิบติังานในตาํแหน่งที�ไดรั้บ  ดงันั3น หากพนกังานกินเงินเดือนแอบเอากาํไรไป
บา้งก็จะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสําหรับแฟรนไชส์เซอร์ไม่น้อยทีเดียว เนื�องจากผูจ้ดัการสาขาที�เป็น
เจา้ของโดยบริษทัไม่ไดมี้ส่วน เกี�ยวพนักบัค่าใชจ่้ายทั3งหมดที�เกิดจากการบ่ายเบี�ยงงานและการขาย
เพื�อเอากาํไร เขาก็อาจจะมี แรงจูงใจที�จะกระทาํการแบบนั3นได้  Pachravanich (2000 , quoting 
Brickley and Dark 1987; Brickley and others 1991; Carney and Gedajlovic 1991) ยิ�งไปกวา่นั3น 
ผูว้่าจา้งไม่สามารถวดัผลได้อย่างถูกตอ้งแม่นยาํว่าพนักงานมี พฤติกรรมบ่ายเบี�ยงงานหรือขยนั
ทาํงาน  Pachravanich (2000 , quoting Jensen and Meckling, 1976; Shane, 1996)  ดงันั3น แฟรน
ไชส์เซอร์น่าจะเพิ�มความพยายามในการตรวจสอบสาขาที�ตนเองเป็นเจา้ของให้มากขึ3นกวา่สาขาที� 
เป็นของแฟรนไชส์ซีมาดูทางด้านของ แฟรนไชส์ซี เขาถือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัแฟรนไชส์
เซอร์  กล่าววา่ ทั3งแฟรนไชส์ซีและแฟรนไชส์เซอร์ไดต้กลง ดาํเนินธุรกิจร่วมกนัซึ� งพวกเขาต่างก็มี
ภาระหน้าที�และบทบาทที�แตกต่างกนั รางวลัของ แฟรนไชส์ซีถูกตดัสินโดยพิจารณาวา่สาขาของ
เขามีฐานทางการเงินดีแค่ไหน  Pachravanich (2000 quoting Brickley and others 1991; Bradach, 
1998; Carney and Gedajlovic, 1991; Gallini and Lutz, 1992) แฟรนไชส์ซีตอ้งทาํกาํไรโดยแข่งขนั
ใน ตลาดทอ้งถิ�นของเขาใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เนื�องจากแฟรนไชส์ซีเป็นผูจ้ดัการที�เป็นเจา้ของ
เอง เขาจะไดรั้บรายไดค้งเหลือและแบกรับภาระคา่ใชจ่้ายทั3งหมดของการที�พนกังานบา่ยเบี�ยงหนา้ที�
และแอบขายเพื�อทาํกาํไร  Pachravanich (2000 , quoting Fama and Jensen, 1983a; Norton, 1988b)
ดงันั3น เขาคงจะไม่เขา้ไปมีส่วนในการทาํ เช่นนั3น และหากผลประกอบการของร้านที�เป็นแฟรน
ไชส์ย ํ�าแย ่แฟรนไชส์ซีกอ็าจจะขายสาขานั3นในมูลค่า ที�น่าพึงพอใจตามเงื�อนไขขอ้ตกลงของแฟรน
ไชส์เซอร์  นอกจากนี3 แฟรนไชส์เซอร์จะสงวนสิทธิ8 ไวใ้ห้สาขาใหม่ หรือทาํการต่อสัญญาให้กบั 
แฟรนไชส์ซี ที�ปฏิบติัตามกฎระเบียบ รูปแบบนี3 จะช่วย แฟรนไชส์เซอร์ในการลดค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบได ้นกัสํารวจจาํนวนมากไดน้าํทฤษฎีตวัการ-ตวัแทนมาประยุกต์ใช้ในระบบ     แฟรน
ไชส์  นกัทฤษฎีเรื�องตวัแทนเนน้ไปที� ตน้ทุนของตวัแทนซึ� งประกอบไปดว้ย ค่าหุ้นกู ้ค่าตรวจสอบ
และปริมาณ ผลผลิตที�กาํหนดไว ้ ตน้ทุนของตวัแทนเป็นตวัขบัเคลื�อนหลกัไปสู่ระบบ   แฟรนไชส์
จากระบบปฏิบติัการ แบบบริษทัเป็นเจา้ของ ถา้ไมมี่ตน้ทุนของตวัแทน  แฟรนไชส์เซอร์ก็อยากที�จะ
เป็นเจา้ของทั3งหมด มากกวา่ทาํ แฟรนไชส์   (Pachravanich  2000 ) 
       
การลงทุนรับภาระความเสี�ยงที�ไม่มีประสิทธิภาพ 
                        ธรรมชาติของธุรกิจแฟรนไชส์ประกอบไปดว้ยสาขาต่างๆ จาํนวนมากที�กระจายตวั
กนัไปในเชิงภูมิศาสตร์ ขอ้ไดเ้ปรียบนี3 ช่วยให้ลูกคา้ที�เป็นนกัท่องเที�ยวเขา้ถึงสินคา้และบริการไดใ้น
ตลาดทอ้งถิ�นที�โดยปกติพวกเขาคงไม่ไดแ้วะไปบ่อยนกั  Pachravanich (2000  34 , quoting Caves 
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and Murphy 1976) ดงันั3นดว้ยตราสินคา้และเครื�องหมายการคา้จึงทาํให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้และ
บริการที�เหมือนกนัและรับประกนัคุณภาพที�เหมือนกนั ในทุกๆ สาขาอยา่งไรก็ตาม ทาํเลที�กระจาย
ตวัในเชิงภูมิศาสตร์ก่อใหเ้กิดปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพของสินคา้และบริการ เนื�องจากทาํเลที�
แตกต่างกนัก็จะมีผลตอบแทนที�คาดหวงัต่างกนัและรูปแบบของ ความเสี� ยงที�แตกต่างกนัด้วย  
Pachravanich (200 : 34-35 , quoting Hunt 1973, Caves and Murphy 1976; Fama   and Jensen 
1983b, Martin 1988; Carney and Gedajlovic 1991; Combs and Castrogiovanni 1994) ให้นิยาม
ความเสี�ยงวา่เป็นความแตกต่างระหวา่งกระแสรายไดที้�ไม่แน่นอนกบัการใชจ่้ายเงินที�แน่นอนของ
ตวัแทน  Pachravanich (2000 : 35 , quoting  Brickley and Dark 1987) มองวา่การสร้างระบบที�มี
ประสิทธิภาพเพื�อตรวจสอบพฤติกรรมของพนกังานนั3นมีคุณค่ามากดงันั3นจึงมีความเท่ากนัอยา่ง
เห็นไดช้ดัระหวา่งแรงจูงใจในการตรวจสอบของแฟรนไชส์กแัรงจูงใจในการหลีกเลี�ยงความเสี�ยง
ของ แฟรนไชส์ เมื�อพิจารณาแรงจูงใจในการตรวจสอบ การกระจายตวัของทาํเลที�อยูห่่างไกลกวา่
ย่อมต้องการหัวหน้างานจาํนวนมากขึ3นและต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสูงขึ3นเพราะการ
เคลื�อนยา้ยไประหวา่งพื3นที�นั3นทาํให้เวลาสูญเสียไปมากขึ3น  Pachravanich (2000 : 35,  quoting 
Norton 1988b) ยิ�งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสูงขึ3นเท่าไหร่ ความเป็นไปไดที้�จะทาํระบบ แฟรน
ไชส์ก็มีสูงขึ3นเท่านั3น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบน่าจะตํ�าลงหากการกระจุกตวัของสาขามีสูงขึ3น
เนื�องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง แรงจูงใจในการบ่ายเบี�ยงงานจะลดลงไดโ้ดยขอ้ตกลงใน
ระบบ         แฟรนไชส์เพราะ แฟรนไชส์ซีมีรายไดค้งเหลืออยูแ่ลว้  Pachravanich (2000 : 35 , 
quoting Caves and Murphy 1976, Rubin 1978, Norton 1988b, Brickley  and others 1991)  
นอกจากนี3    Pachravanich (2000:35, quoting Brickley and Dark 1987) มีประสบการณ์มาวา่ทาํเลที�
ไกลออกไปจะถูกเขา้ระบบ    แฟรนไชส์และทาํเลที�กระจุกตวัในเชิงภูมิศาสตร์จะยงัคงเป็นร้านคา้ที�
บริษทัเป็นเจา้ของอยู ่เมื�อบริษทัเติบโตเต็มที�และสัญญาในการแฟรนไชส์หมดอายุ บริษทัอาจจะลด
ตน้ทุนในการตรวจสอบสาขาที�บริษทัเป็นเจา้ของด้วยการซื3อสาขาที�เป็นแฟรนไชส์กลบัคืนมา  
Pachravanich (2000 : 35 , quoting Oxenfeldt and Kelly 1969, Hunt 1973, Martin 1988, Carney 
and Gedajlovic 1991, Combs and Castrogiovanni 1994)  Pachravanich (2000 : 35 , quoting Love 
1986) เปิดเผยว่าแมคโดนลัด์เริ�มซื3อร้านแฟรนไชส์กลบัคืนมาในปี คศ.1967 เมื�อเจาะเขา้ตลาด
สําคญัๆได้ ในเรื�องของแรงจูงใจในการหลีกเลี�ยงความเสี�ยงระบบ   แฟรนไชส์นั3นยอมให้แฟรน
ไชส์เซอร์ถอดถอนทาํเลที�เป็นทาํเลเสี�ยงในขณะที�สามารถรักษาทาํเลที�ให้ผลกาํไรไดม้ากกวา่ไวไ้ด ้ 
ดงันั3น แฟรนไชส์เซอร์อาจจะเลือกที�จะทาํแฟรนไชส์ในทาํเลที�เป็นทาํเลเสี�ยง เพื�อเป็นการหลีกเลี�ยง
ความเสี�ยง ความผนัผวนที�เห็นไดช้ดัในยอดขายของสาขาที�บริษทัเป็นเจา้ของนั3นไดก่้อให้เกิดความ
เสี�ยง เพราะ แฟรนไชส์เซอร์ไม่สามารถระบุพฤติกรรมบ่ายเบี�ยงงานของผูจ้ดัการได ้ ดงันั3น น่าจะ
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ดีกว่าสําหรับแฟรนไชส์เซอร์ในการทาํระบบแฟรนไชส์กบัร้านคา้เหล่านั3นและรักษาร้านคา้ที�มี
ยอดขายคงที�เอาไว ้ ยกตวัอยา่งสาขาที�ใกลถ้นนสายหลกัซึ� งจะมีลูกคา้ที�ไม่ใช่ลูกคา้ที�ใชสิ้นคา้และ
บริการซํ3 าเข้ามาบ่อยและกาจบัจ่ายของลูกค้าก็ไม่แน่นอน ดังนั3น สาขาในทาํเลเช่นนี3 น่าจะเข้า
ระบบแฟรนไชส์มากกวา่ให้บริษทัเป็นเจา้ของ  Pachravanich (2000 : 36 , quoting Brickley and 
Dark 1987; Norton 1988a, Brickley and others 1991; Carney and Gedajlovic 1991)      
ความสามารถของแฟรนไชส์ซอร์ ในการเปลี�ยนความเสี�ยงไปยงัแฟรนไชส์ซีถูกจาํกดัโดยความกลวั
ความเสี�ยงของแฟรนไชส์ซีและโดยผลกาํไรที�คาดหวงัจากทาํเลพื3นที� แฟรนไชส์ซีซื3อร้านทาํเล
ไกลๆเขาก็ถือวา่อยูใ่นตาํแหน่งการลงทุนที�กระจุกตวั อีกทั3งมีความเสี�ยงที�ไม่สามารถคาดคะเนได ้ 
Pachravanich (2000 : 36 , quoting Combs and Castrogiovanni 1994) แฟรนไชส์ซีที�หลีกเลี�ยงความ
เสี�ยงอาจจะลงทุนตํ�าในกิจกรรมต่อเนื�อง อยา่งเช่น การโฆษณาเพราะหุ้นสําคญัๆของเขาผูกติดกบั
ร้านเพียงสาขาเดียว   
    Pachravanich (2000 : 36 quoting Combs & Castrogiovanni 1994) แฟรนไชส์ซีเอง
น่าจะวติกกงัวลมากขึ3นเกี�ยวกบัความเสี�ยงทั3งหมดของโครงการสาขาเขามากกวา่ในภาพของบริษทั   
Pachravanich (2000 : 36 , quoting Brickley and Dark 1987) ดว้ยเหตุนี3  แฟรนไชส์ซีจะยอมรับ
ความเสี� ยงที�สูงขึ3นเฉพาะในกรณีที�เขาได้รับรางวลัอย่างเหมาะสมด้วยผลตอบแทนที�สูงตามที�
คาดหวงั ปัญหาการใชป้ระโยชน์จากการส่งเสริมการขายของผูอื้�น (Free-rider Problems): กระทาํ
โดย   แฟรนไชส์ซี แฟรนไชส์ซีมีแรงจูงใจในการจะลดคุณภาพของสินคา้ถา้การกระทาํเช่นนี3 จะทาํ
ให้ไดก้าํไรเขา้ร้านและค่าใช้จ่ายลดลงไป Pachravanich (2000 : 36-37 , quoting Oxenfeldt and 
Kelly 1969; Caves and Murphy 1976;Rubin 1978, Klein and Saft 1985, Norton 1988a; Norton 
1988b, Brickley and others 1991, Carney & Gedajlovic 1991, Combs and Castrogiovanni 1994, 
Shane 1996) เพื�อสืบใหรู้้แน่ถึงคุณภาพที�เหมือนกนั ในทุกสาขา   แฟรนไชส์เซอร์ตอ้งให้แฟรนไชส์
ซีเขา้รับการอบรมในสาขาที�มีอยูเ่ป็นระยะเวลาหนึ� งสัปดาห์ หรือหลาๆสัปดาห์ก่อนที�ใบอนุญาต
ของ แฟรนไชส์ซีจะได้รับการอนุมติั การฝึกอบรมจะเป็นการให้ความรู้แก่แฟรนไชส์ซีและให ้       
แฟรนไชส์ซีไดเ้รียนรู้บรรทดัฐานและแนวทางปฏิบติัของ แฟรนไชส์เซอร์  แฟรนไชส์ซีสามารถ
จดัหาปัจจยัการผลิตที�มีอิทธิพลต่อคุณภาพของสินคา้และบริการ  ถา้ผูบ้ริโภคไม่สามารถตรวจสอบ
คุณภาพของสินคา้และบริการก่อนซื3อไดแ้ฟรนไชส์ซีอาจมีแรงจูงใจในการตดัตน้ทุนการผลิตและ
ใชว้ตัถุดิบที�มีคุณภาพตํ�า Pachravanich (2000 : 37 , quoting Caves and Murphy 1976; Klein and 
Saft 1985, Mathewson and Winter 1985; Norton1988b, Brickley and others 1991)  แรงจูงใจใน
การใชป้ระโยชน์จากการส่งเสริมการขายของผูอื้�นที�กระทาํโดยแฟรนไชส์ซีนั3นจะเกิดขึ3นมากที�สุด
ในพื3นที�ที�ลูกคา้ที�ใช้สินคา้หรือบริการซํ3 าเป็นเพียงสัดส่วนน้อยของยอดขาย เช่น พื3นที�ท่องเที�ยว
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ไฮเวยห์ลกัๆ และพื3นที�ที�เป็นจุดศูนยก์ลางสาํหรับเขา้เมือง  ภายใต ้สถานการณ์เหล่านี3   แฟรนไชส์ซี
เสนอสินคา้ให้ลูกคา้โดยอา้งตราสินคา้หรือเครื�องหมายการคา้แต่จะส่งมอบสินคา้หรือบริการที�มี
คุณภาพตํ�ากวา่มาตรฐาน    การกระทาํเช่นนี3 จะให้ประโยชน์โดยตรงแก่แฟรนไชส์ซีที�ไม่ไดพ้ึ�งพา
ลูกค้าที�มีการซื3 อสินค้าหรือบริการซํ3 า  ยกตัวอย่าง ในธุรกิจรถยนต์แคตตาล็อกหรือผูค้ ้าทาง
อินเตอร์เน็ตอาจจะใช้ประโยชน์จากการลงทุนของผูค้ ้ารายอื�นโดยไม่มีโชว์รูมและบริการให ้ 
Pachravanich (2000 : 37 , quoting Smith 1982) ในธุรกิจอาหารจานด่วน ร้านคา้ที�อยูใ่นสนามบิน
อาจจะใช้วตัถุดิบในเกรดรองลงมา  วิธีการแบบนี3 เป็นการผลกัภาระไปยงัร้านคา้อื�นๆ โดยทาํให้
ความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคตลดลงไป  Pachravanich (2000 : 37-38 , quoting Caves and 
Murphy 1976; Rubin 1978; Klein and Saft 1985, Brickley and others 1991, Combs and 
Castrogiovanni 1994) ที�สําคญัคือ ตราสินคา้หรือ เครื�องหมายการคา้ของ แฟรนไชส์เซอร์  อาจจะ
ถูกลดคุณคา่ลงเมื�อจะทาํระบบ   แฟรนไชส์ในอนาคต  
       Pachravanich (2000 : 38 , quoting Caves and Murphy 1976) เนื�องจากสินคา้และ
บริการถูกจดัให้อยู่ในระดบัมาตรฐานเดียวกนัผูบ้ริโภคอาจจะต่อว่าผูค้า้ปลีกทั3งกลุ่มที�ใช้ชื�อใน
การคา้เดียวกนั ดงันั3นอุตสาหกรรมที�เป้าหมายไม่ใช่ลูกค้าที�มาใช้สินค้าหรือบริการซํ3 า โรงแรม     
โมเทลและให้เช่ารถยนต ์น่าจะถูกเขา้ระบบแฟรนไชส์นอ้ยกวา่อุตสาหกรรมอื�นๆ  ขอ้มูลทางสถิติ
สนบัสนุนวา่เปอร์เซ็นตข์องร้านคา้ที�เป็น     แฟรนไชส์นั3นมีขนาดใหญ่ขึ3นอยา่งมีนยัสําคญั สําหรับ
กลุ่มลูกคา้ที�ใชสิ้นคา้หรือบริการซํ3 าปัญหาการใชป้ระโยชน์จากการส่งเสริมการขายของผูอื้�น (Free-
rider Problems): กระทาํโดยแฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์เซอร์ถูกกาํหนดให้จดัหาบริการที�เพียงพอ
ให้แก่ แฟรนไชส์ซีเพื�อให้ดาํเนินธุรกิจไดป้ระสบผลสําเร็จ   Pachravanich (2000 : 38 , quoting 
Love 1986) แฟรนไชส์เซอร์มกัมีหนา้ที�รับผิดชอบในการตรวจสอบร้านแฟรนไชส์ในเรื�องของ
คุณภาพและมีหน้าที�จดัทาํโฆษณาประชาสัมพนัธ์  ฝึกอบรม และให้ความช่วยเหลือในด้าน การ
บริหารจดัการแก่ แฟรนไชส์ซี  เนื�องจากกิจกรรมเหล่านี3 มีตน้ทุนค่อนข้างสูงและสัดส่วนของ
ผลประโยชน์จาํนวนไม่น้อยถูกเปลี�ยนเป็นมูลค่าของสาขาแฟรนไชส์  แฟรนไชส์เซอร์ จึงมี
แรงจูงใจที�จะเพิกเฉยต่อหนา้ที�ความรับผดิชอบของเขาในการรับรองมูลคา่ของเครื�องหมายการคา้ 
    Pachravanich (2000 : 38 , quoting Mathewson and Winter 1985; Knight 1986; 
Brickley and Dark 1987) แฟรนไชส์เซอร์อาจจะมีแรงจูงใจเพิ�มขึ3นที�จะจดัหาบริการเหล่านี3 ให้ ถา้
หากพวกเขาตั3งใจที�จะทาํแฟรนไชส์ร้านสาขาในอนาคต หรือถา้เขาไดรั้บรายไดอ้ยา่งต่อเนื�องจาก
การบริหารแฟรนไชส์ และซื3อสาขาต่างๆ กลบัมาในอนาคต  คน้พบวา่หนึ� งในขอ้ไดเ้ปรียบของ
ระบบ   แฟรนไชส์คือ ผลสําเร็จจากความร่วมมือในการจดัซื3อเพื�อที�แฟรนไชส์ซีจะได้สามารถ
ดาํเนินการจดัการตน้ทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  แฟรนไชส์เซอร์ต้องลดราคา
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สิ�งของใหแ้ก่ แฟรนไชส์ซี แฟรนไชส์เซอร์ไมค่วรหารายไดจ้ากหยาดเหงื�อแรงงานของแฟรนไชส์ซี 
แต่ควรที�จะสร้างแฟรนไชส์ของตนใหรุ่้งเรืองดว้ยการช่วยเหลือให ้แฟรนไชส์ซีของพวกเขาประสบ
ความสาํเร็จ  แฟรนไชส์เซอร์บางรายจดัหาวตัถุดิบและเครื�องมืออุปกรณ์ให้แฟรนไชส์ซีแต่ก็อาจจะ
ไม่ไดท้าํเพื�อผลประโยชน์สูงสุดของ แฟรนไชส์ซี Pachravanich (2000 : 39 , quoting Caves & 
Murphy 1976)    เปิดเผยวา่ General Equipment ซึ� งเป็นบริษทัแม่ของ Burger Chef ไม่อนุญาตให ้  
แฟรนไชส์ซีซื3อเครื�องมืออุปกรณ์จากผูข้ายอื�น     แฟรนไชส์ซีจะไม่ไดรั้บเครื�องจกัรที�ดีกวา่แมว้า่
ผูผ้ลิตเครื�องมือรายอื�นนาํเสนอราคาและส่วนประสมผลิตภณัฑที์�ดีกวา่ 
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บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

ฟฟฟฟฟฟฟ กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ที�เหมาะสม กรณีศึกษา ประเทศไทย เป็นการศึกษาวจิยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษาครั8 งนี8 ใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เพื�อศึกษาประวติั ความเป็นมา แนวคิด ลกัษณะธุรกิจแฟรนไชส์
ในประเทศไทย แนวคิดทางกฎหมายของไทยที�มีอยูใ่นปัจจุบนัที�ใชก้าํกบัดูแล หรือตรวจสอบ        
แฟรนไชส์เซอร์และ  แฟรนไชส์ซี ในการดาํเนินการการวจิยัไดใ้ชร้ะเบียบวธีิการวิจยั ดงัต่อไปนี8  
ฟฟฟฟฟฟฟ  1. ประชากรและการกาํหนดขนาดตวัอยา่ง 
ฟฟฟฟฟฟฟ  2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
ฟฟฟฟฟฟฟ  3. ความน่าเชื�อถือของเครื�องมือ 
ฟฟฟฟฟฟฟ  4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ฟฟฟฟฟฟฟ  5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1. ประชากรและการกาํหนดขนาดตัวอย่าง 

ฟฟฟฟฟฟฟ 1.1 ประชากร ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั8 งนี8  คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
จาํนวนทั8งหมด 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบไปดว้ย แฟรนไชส์ร้านอาหาร แฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษา และ 
แฟรนไชส์ธุรกิจหนงัสือ จาํนวนธุรกิจแฟรนไชส์มีสิ8น  225 แห่ง  ( คูมื่อโอกาสธุรกิจและแฟรนไชส์  
กรุงเทพ  2552 ) 
 
ตารางที� 1 แสดงกลุ่มของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยจาํแนกตามประเภทของกิจการ 

กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ จาํนวนกิจการ 

กลุ่มแฟรนไชส์ร้านอาหาร 161 

กลุ่มแฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษา 58 

กลุ่มแฟรนไชส์ธุรกิจหนงัสือ 6 

รวม 225 
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ฟฟฟฟฟฟฟ 1.2 การกาํหนดขนาดตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจแฟรนไชส์ ที�ใชใ้นการวจิยัครั8 งนี8  
ประกอบไปดว้ย แฟรนไชส์ร้านอาหาร      แฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษา   และแฟรนไชส์ธุรกิจ
หนงัสือ  ( คูมื่อโอกาสธุรกิจและ แฟรนไชส์  กรุงเทพ  2552 )  การกาํหนดขนาดตวัอยา่งมีดงันี8 
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ1.2.1  การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของจาํนวนแฟรนไชส์ ใชสู้ตรยามา
เน่  (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 95) ที�ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ 95 ต่อไปนี8  
                   N 
  n   =      
                                            1 + Ne2 
 เมื�อ n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N แทน จาํนวนธุรกิจแฟรนไชส์ที�ตอ้งการศึกษา 
  e        แทน ความคลาดเคลื�อนในการสุ่มตวัอยา่ง 

แทนคา่ในสูตร 
                                225 
 n      =  
                                       1 + 225 (0.05) 2 

n   =     144 
n    ≈     144  แห่ง 

ดงันั8นการวจิยัครั8 งนี8  คาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้144 แห่ง 
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ1.2.2 เลือกจาํนวนตวัอยา่งจากแต่ละกลุ่มกิจการดงันี8  
 
ตาราง 2 แสดงจาํนวนธุรกิจแฟรนไชส์ที�ตอ้งการศึกษาของแต่ละกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์  

กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ จาํนวนกิจการ จาํนวนที�ตอ้งการศึกษา 

แฟรนไชส์ร้านอาหาร 161 103 

แฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษา 58 37 

แฟรนไชส์ธุรกิจหนงัสือ 6 4 

รวม 225 144 
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       1.3 การสุ่มเลือกตัวอย่าง ใช้วิ ธี สุ่มเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น                  
( Nonprobability Sampling) แบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling) เพราะกลุ่มตวัอยา่งทั8ง 3 
ธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที�ไดรั้บความสนใจและมีอตัราการเจริญเติบโตสูง ธุรกิจการศึกษา
และธุรกิจหนงัสือ เป็นกลุ่มตวัอยา่งที�เกี�ยวขอ้งกบัความรู้    
 

2.  การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย   
ฟฟฟฟฟฟฟ   เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัในครั8 งนี8 เป็นแบบสอบถามที�ผูว้ิจยัได้พฒันาจากขอ้มูลที�
เกี�ยวขอ้งกบัพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์พระราชบญัญติัมีการกาํหนดหน้าที�และ
ความรับผดิชอบของแฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซีขั8นตอนในการสร้างเครื�องมือ มีดงัต่อไปนี8  
ฟฟฟฟฟฟฟ  2.1 ศึกษาแนวคิดประมวลกฎหมาย การร่างพระราชบญัญติั พระราชบญัญติัประกอบ
ธุรกิจ แฟรนไชส์ ลกัษณะธุรกิจ แฟรนไชส์ในประเทศไทย หลกักฎหมายไทยที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ปัญหาและขอ้จาํกดัในการบงัคบัใชก้ฎหมายที�มีอยูใ่นปัจจุบนัในการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ แนวคิดทางกฎหมายที�ใชก้าํกบัดูแล  
ฟฟฟฟฟฟฟ 2.2 สร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงค ์ แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด 
โดยแบง่ออกเป็น 3  ตอน ดงันี8    
ฟฟฟฟฟฟฟ  ตอนที� 1 ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น สถานภาพทางครอบครัว 
อาย ุรายไดข้องครอบครัว จาํนวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ การศึกษา เป็นตน้   
ฟฟฟฟฟฟฟ ตอนที 2 ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ทั8งของแฟรนไชส์เซอร์และ 
แฟรนไชส์ซี ทั8งดา้นประวติัความมา ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ขอ้มูลทางการเงิน เป็นตน้ 
ฟฟฟฟฟฟฟ  ตอนที�3 ขอ้มูลเกี�ยวกบัร่างพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ฉบบัปัจจุบนั 
ความคิดเห็นของแฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซี  
ฟฟฟฟฟฟฟ  2.3 การสัมภาษณ์ ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) ผูว้จิยัใชว้ธีิการ
สัมภาษณ์เจา้ของกิจการที�เป็นทั8งแฟรนไชส์เซอร์และที�เป็นแฟรนไชส์ซี  
 
3. ความน่าเชื�อถือของเครื�องมือ 
ฟฟฟฟฟฟฟ   ขั8นที�  1  สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร และผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ 
ฟฟฟฟฟฟฟ ขั8นที� 2 นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 
ทา่น ตรวจสอบความเที�ยงตรงตามเนื8อหา (Content Validity) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Consistency: IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเนื8อหา โดยการให้คะแนนของ
ผูเ้ชี�ยวชาญดงันี8  
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ฟฟฟฟฟฟฟ  +1   เมื�อขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนื8อหา 
    ฟฟฟฟฟฟ  0    เมื�อไมแ่น่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนื8อหา 
ฟฟฟฟฟฟฟ  -1    เมื�อขอ้คาํถามไมส่อดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนื8อหา 
ฟฟฟฟฟฟฟ   ขั8นที� 3 คดัเลือกขอ้คาํถามที�มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั8งแต่ 0.60   ขึ8นไปเพื�อให้ได้
แบบสอบถามที�มีคุณภาพ พร้อมจดัพิมพ ์
ฟฟฟฟฟฟฟ ขั8นที� 4 นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ทาํการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 
30 ชุด                               
ฟฟฟฟฟฟฟ  ขั8นที�5นาํแบบสอบถามมาหาคา่ความเชื�อมั�น(Reliability)โดยใชว้ธีิการหาสัมประสิทธิk
แอลฟา (Coefficient)  ของครอนบคั (Cronbach) 
ฟฟฟฟฟฟฟ   ขั8นที� 6  นาํแบบสอบถามที�ได ้มาหาจุดบกพร่อง และปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 
ฟฟฟฟฟฟฟ   ขั8นที� 7  นาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ฟฟฟฟฟฟฟ  ขั8นที� 8รวบรวมแบบสอบถามทั8งหมดคดัเลือกแบบสอบถามที�สมบูรณ์ นาํมาวเิคราะห์
ขอ้มูล สรุปผลและอภิปรายผลการวจิยั  
  
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ฟฟฟฟฟฟฟ ผูว้จิยัทาํการเก็บขอ้มูลจากกิจการ 3 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มธุรกิจการศึกษา 
และกลุ่มธุรกิจหนงัสือ( คูมื่อโอกาสธุรกิจและ แฟรนไชส์ . กรุงเทพ  2552 ) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
เริ�มตั8งแต่เดือน 1 มิถุนายน 2552 ถึงเดือน  31 มีนาคม 2553 มีช่วงระยะเวลาดาํเนินการเป็นดงันี8 
 
ตารางที� 3 แสดงระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

  2552 2553 

รายการ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ศึกษาความเป็นมา
และความสาํคญั 

          

ศึกษาทฤษฎีและ
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

          

จดัเก็บและรวบรวม   
ขอ้มูล 

          

วเิคราะห์ขอ้มูล            
สรุปผลการวจิยั           
นาํเสนอผลงานวจิยั           
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4.1 ขั-นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูลมีขั-นตอนดังนี- 

ฟฟฟฟฟฟฟฟการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ที�เหมาะสมในครั8 งนี8  รวบรวมขอ้มูล 
2 ประเภทคือ    
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ4.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ผูศึ้กษาทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ย
การแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง เพื�อใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบคาํถามและแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ และเปิดเผย แนวคาํถามเกี�ยวขอ้งกบัหลกักฎหมายไทยที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ ปัญหาและขอ้จาํกดัในการบงัคบัใชก้ฎหมายที�มีอยูใ่นปัจจุบนั ในการ
ประกอบธุรกิจ  แฟรนไชส์ แนวคิดทางกฎหมายของไทยที�ใชก้าํกบัดูแลหรือตรวจสอบแฟรนไชส์
เซอร์และแฟรนไชส์ซี      
 ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ4.1.2  ข้อมูลทุติยภูมิ   ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากประมวลกฎหมาย 
พระราชบญัญติั หนงัสือ วารสาร วทิยานิพนธ์ รายงานทางวชิาการ งานวจิยั และบทความต่าง ๆ เพื�อ
การทบทวน  การทบทวนทาํใหไ้ดท้ฤษฎี กรอบแนวคิด และเคา้โครงในการศึกษาวจิยัในครั8 งนี8 

 
5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ฟฟฟฟฟฟฟฟการวเิคราะห์ขอ้มูลครั8 งนี8ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลที�ไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์  แลว้ดาํเนินการตามขั8นตอนดงันี8  
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.1 นาํแบบสอบถาม ที�คดัเลือกทั8งหมดลงหมายเลขประจาํฉบบั  
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.2 จดัทาํคูมื่อลงรหสั (Code Book) 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.3  นาํขอ้มูลทั8งหมดลงรหสั เพื�อวเิคราะห์ขอ้มูล 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.4 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package 
for the Social Science) การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติอยา่งง่ายเปรียบเทียบเป็นคา่ร้อยละ (Percentage 
of Frequency) คาํนวณหาคา่เฉลี�ย  (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็น
รายดา้น และโดยรวม จากนั8นผูศึ้กษาใชก้ารบรรยายเพื�อใหเ้ขา้ใจกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ที�ส่งผล
ต่อการตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจ  
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.5 แปลความหมายของขอ้มูลตามประเด็นคาํถามเป็นรายขอ้ รายดา้น และโดยรวม 
โดยการหาค่าเฉลี�ยของระดบัคะแนน แบ่งเป็น 5 ช่วง ตามระดบัความสําคญัที�มีต่อปัจจยัต่าง ๆ     
(ธีรวฒิุ เอกะกุล 2549: 116) ดงันี8    
ฟฟฟฟฟฟฟฟคา่เฉลี�ย 4.50 – 5.00 หมายความวา่ มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
ฟฟฟฟฟฟฟฟคา่เฉลี�ย 3.50 – 4.49 หมายความวา่ มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
ฟฟฟฟฟฟฟฟคา่เฉลี�ย 2.50 – 3.49 หมายความวา่ มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ฟฟฟฟฟฟฟฟคา่เฉลี�ย 1.50 – 2.49 หมายความวา่ มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 
ฟฟฟฟฟฟฟฟคา่เฉลี�ย 1.00 – 1.49 หมายความวา่ มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.6วเิคราะห์ปัจจยัที�มีผลต่อการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.7  การถอดเทปขอ้มูลจากการสัมภาษณ์   
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.8 สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอคาํแนะนาํ และจดัทาํเป็นรูปเล่ม เพื�อรายงานผล
การศึกษาต่อไป 
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บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ฟฟฟฟฟฟฟฟกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ที�เหมาะสม กรณีศึกษาประเทศไทย ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
สามารถแบง่ได ้4 หวัขอ้ดงันี. 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1. ปัจจยัส่วนบุคคลของแฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซี 

ฟฟฟฟฟฟฟฟ2. ขอ้มูลระดบัความสาํคญัของกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 

ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. ขอ้มูลระดบัความสาํคญัของขอ้กาํหนดแฟรนไชส์เซอร์ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ4. การวเิคราะห์ปัญหาและขอ้จาํกดัในการบงัคบัใชก้ฎหมายในการประกอบธุรกิจ    
แฟรนไชส์ 
 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของแฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซี 

ฟฟฟฟฟฟฟฟขอ้มูลที�ไดจ้ากการสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่รายละเอียดเรื�อง เพศ อายุ 
พื.นที�อยูอ่าศยั ระดบัการศึกษา สภาพภาพสมรส อาชีพ และรายไดต้นเองต่อเดือน มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี.  
 
ตารางที� 4 แสดงร้อยละของอายจุาํแนกตามเพศของกลุ่มตวัอยา่ง 

อาย ุ
เพศกลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
ชาย หญิง 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 14.00 0.00 14.00 
21-35 ปี 24.30 26.40 50.70 
36-50 ปี 20.10 21.50 41.60 
50 ปีขึ.นไป 28.00 3.50 31.50 
รวม 48.60 51.40 100.00 
 
ฟฟฟฟฟฟฟฟผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีช่วงอาย ุ 21-35 ปี มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 50.70 
รองลงมา คือช่วงอาย ุ36-50 ปี คิดเป็นร้อยละ41.60 และกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายร้อยละ 48.60 เพศ
หญิง ร้อยละ 51.40 ดงัปรากฏในตารางที� 4 
ตารางที� 5 แสดงร้อยละของพื.นที�อยูอ่าศยัจาํแนกตามระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
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ฟฟฟฟฟฟฟฟ 

    ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครโดยมีความรู้ระดบั
ปริญญาตรีมากที�สุดคิดเป็นร้อยละ25.00 รองลงมาตวัอยา่งอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดันนทบุรี โดยมี
ระดบัความรู้ ระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 16.00 ดงัปรากฏในตารางที� 5 
          
ตารางที� 6 แสดงร้อยละอายจุาํแนกตามสถานภาพสมรสของกลุ่มตวัอยา่ง 

อาย ุ
สถานภาพสมรส 

รวม 
โสด 

แต่งงาน
แลว้ 

หยา่ร้าง 
แยกกนั
อยู ่

หมา้ย 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 0.00 1.40 0.00 0.0 0.0 1.40 
21-35 ปี 20.80 25.00 0.70 1.40 2.80 50.70 
36-50 ปี 3.50 22.20 2.10 5.60 8.30 60.60 
50 ปีขึ.นไป 1.40 2.80 0.0 0.0 2.10 6.30 
รวม 25.70 51.40 2.80 6.90 13.20 100.00 

 
ฟฟฟฟฟฟฟฟผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ21-35 ปี ที�แต่งงานแลว้มากที�สุดคือ ร้อยละ 25.00 
รองลงมาคือกลุ่มอาย ุ36-50 ที�แตง่งานแลว้ ร้อยละ 22.20 ดงัปรากฏในตารางที� 6 
 
 
 

อาศยัอยูใ่นพื.นที� 
ระดบัการศึกษา 

รวม มธัยมศึกษา 
หรือ ปวช. 

อนุปริญญา 
หรือ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

กรุงเทพมหานคร 1.40 20.10 25.00 4.90 51.40 

นนทบุรี 0.00 5.60 16.00 0.70 22.30 

จงัหวดัอื�น ๆ  1.40 11.80 9.70 3.50 26.40 

รวม 2.80 37.50 50.70 9.00 100.00 
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ตารางที� 7 แสดงร้อยละของระดบัการศึกษาจาํแนกตามรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ฟฟฟฟฟฟฟฟผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งที�มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ที�มีรายไดต่้อเดือน 
20,000 – 30,000 บาท มากที�สุดร้อยละ 17.40 รองลงมากเ็ป็นกลุ่มตวัอยา่งความรู้ระดบัอนุปริญญา
หรือ ปวส.ที�มีรายไดต่้อเดือน นอ้ยกวา่ 20,000 บาท ร้อยละ 13.20 ดงัปรากฏในตารางที� 7 
 
ตารางที� 8 แสดงร้อยละอาชีพจาํแนกตามรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

อาชีพ 

รายไดต้นเองต่อเดือน 
นอ้ยกวา่ 
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40000 
บาท 

40,001-
50,000 
บาท 

มากกวา่ 
50,000 
บาท 

รวม 

รับจา้งทั�วไป 7.60 13.90 9.70 4.20 0.00 35.40 
รับราชการ 2.80 0.0 2.80 4.80 0.00 10.40 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.50 11.10 3.50 2.70 0.00 20.80 
อื�น ๆ 9.00 6.30 1.40 7.60 10.20 30.60 
รวม 22.90 31.30 17.40 22.10 10.20 100.0 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประกอบอาชีพรับจา้งทั�วไปที�มีรายไดต่้อเดือน 
20,000-30,000 บาท มากที�สุดร้อยละ 13.90 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งพนกังานบริษทัเอกชนที�มี
รายไดต่้อเดือน 20,000-30,000 บาท ร้อยละ 11.10  ดงัปรากฏในตารางที� 8 

ระดบัการศึกษา 

รายไดต้นเองต่อเดือน 
นอ้ยกวา่ 
20,000 
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001-
40000
บาท 

40,001-
50,000 
บาท 

มากกวา่ 
50,000 
บาท 

รวม 

มธัยมศึกษา หรือ ปวช. 0.0 1.40 0.0 0.0 0.0 2.80 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 13.20 9.70 2.10 11.80 1.1 37.50 
ปริญญาตรี 8.30 17.40 12.50 9.00 5.7 50.70 
ปริญญาโท 0.70 2.70 2.10 1.40 3.4 9.00 
รวม 22.20 31.20 17.70 11.4 22.20 100.00 
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2. แสดงระดับความสําคัญของกฎหมายประกอบธุรกจิแฟรนไชส์ 

 

 ตารางที� 9 แสดงคา่เฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของทศันคติเกี�ยวกบักฎหมายประกอบธุรกิจ   
                     แฟรนไชส์ 

 
ฟฟฟฟฟฟฟฟแสดงผลการศึกษาระดบัทศันคติเกี�ยวกบักฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พบวา่ 
ควรมีกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์บงัคบัใชโ้ดยเฉพาะอยูใ่นระดบัมากที�สุด ( X = 4.64 ) 
รองลงมาคือ คณะกรรมการธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้งประกอบดว้ยตวัแทนจากแฟรนไชส์เซอร์และ
คณะกรรมการธุรกิจ แฟรนไชส์ตอ้งประกอบดว้ยตวัแทนจากแฟรนไชส์ซี มากที�สุด ( X = 4.59 ) 
เทา่กนั ดงัปรากฏในตารางที� 9 

 
 
 
 

ประเด็นคาํถามเกี�ยวกบักฎหมายประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์ 

ความคิดเห็นของกฎหมาย 

X  S.D ระดบัความคิดเห็น 
1. ควรมีกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์บงัคบัใช้
โดยเฉพาะ 4.64 0.64 มากที�สุด 
2. ควรมีการแยกการควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์จาก  กรม
พฒันา  ธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์ 2.95 0.82 ปานกลาง 
3. คณะกรรมการธุรกิจแฟรนไชส์ควรประกอบดว้ย
ตวัแทนจากหน่วยงานของรัฐ 3.25 0.63 ปานกลาง 
4. คณะกรรมการธุรกิจแฟรนไชส์ควรประกอบดว้ย
ตวัแทนจาก แฟรนไชส์เซอร์ 4.59 0.64 มากที�สุด 
5. คณะกรรมการธุรกิจแฟรนไชส์ควรประกอบดว้ย
ตวัแทนจากแฟรนไชส์ซี 4.59 0.64 มากที�สุด 
6. การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้งมีการจดทะเบียน
ธุรกิจเฉพาะ                                                                          3.96 0.81 มาก 

รวม 3.99 0.35 มาก             
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3. แสดงระดับความคิดเห็นข้อกาํหนดของแฟรนไชส์เซอร์ 
 
ตารางที�10 แสดงคา่เฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของทศันคติเกี�ยวกบัขอ้กาํหนดของแฟรนไชส์ 

ประเด็นคาํถามเกี�ยวกบัขอ้กาํหนดของแฟรนไชส์ 
ความคิดเห็นของขอ้กาํหนด 

 S.D ระดบัความคิดเห็น 

1. ก่อนการทาํสัญญาหา้มรับเงินมดัจาํ(ยกเวน้คา่
ประเมินความเป็นไปไดข้องธุรกิจ)คา่ตอบแทน หรือ
เงินใดๆจาก แฟรนไชส์ซี 

3.66 1.4 มาก 

2. หา้มแฟรนไชส์เซอร์หรือตวัแทนชกัชวนหรือ
โฆษณาดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรือเกินจริงเกี�ยวกบั
การประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ 

3.83 1.54 มาก 

3. การทาํสัญญาประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้งทาํเป็น
หนงัสือ 

3.78 0.9 มาก 

4. ตอ้งมีการกาํหนดสิทธิ หนา้ที� ความรับผดิชอบของ
ทั.งสองฝ่ายในสัญญา 

3.99 0.71 มาก 

5. สัญญาตอ้งมีการกาํหนดระยะเวลา 4.11 0.85 มาก 

6. สัญญาตอ้งกาํหนดเขตพื.นที�ที�แฟรนไชส์ซีรับผดิชอบ
อยา่งชดัเจน 

3.8 0.83 มาก 

7. สัญญาตอ้งกาํหนดทรัพยสิ์นทางปัญญาที�ใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 

3.93 0.8 มาก 

8. สัญญาตอ้งกาํหนดเงินมดัจาํ  คา่ตอบแทน คา่ใชจ่้าย 
หรือเงินใดๆที�แฟรนไชส์ซีตอ้งจ่ายใหแ้ฟรนไชส์เซอร์ 

3.12 1.06 ปานกลาง 

9. แฟรนไชส์เซอร์ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นภายใน 60
วนั นบัแต่วนัที�แฟรนไชส์ซีทาํสัญญา มิฉะนั.นแฟรน
ไชส์ซีสามารถบอกเลิกสัญญาได ้และตอ้งคืนเงินมดัจาํ
แก่แฟรนไชส์ซีเตม็จาํนวน 

3.9 1.19 มาก 

 

X
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ตารางที� 10 (ต่อ)  

ประเด็นคาํถามเกี�ยวกบัขอ้กาํหนดของแฟรนไชส์ 
ความคิดเห็นของขอ้กาํหนด 

 S.D ระดบัความคิดเห็น 

10. หา้มแฟรนไชส์เซอร์บงัคบัซื.อ เช่า เช่าซื.ออุปกรณ์
สินคา้หรืออุปกรณ์ใดๆเวน้แต่ที�จาํเป็น 

4.13 1.33 มาก 

11. หากแฟรนไชส์เซอร์ชกัชวน โฆษณา  เปิดเผยขอ้มูล 
รับรองหรือยนืยนัวา่จะไดผ้ลตอบแทนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ถา้ไมไ่ดต้ามที�รับรอง  ยนืยนั ตอ้งชดใชเ้งินส่วน
ที�ขาด และชดใชค่้าเสียหายแก่แฟรนไชส์ซี 

3.9 1.48 มาก 

12. แฟรนไชส์เซอร์ ตอ้งมีสาขาอยา่งนอ้ยสองสาขา  
และดาํเนินธุรกิจมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ สองปี 

3.15 0.72 ปานกลาง 

13. คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ 
แฟรนไชส์ จาํนวน 5,000 บาท      

1.9 0.71 นอ้ย 

14. สัญญาตอ้งกาํหนดวธีิการต่อสัญญา การเลิกสัญญา 
การโอนสิทธิ การจ่ายคืนคา่ธรรมเนียมเมื�อเลิกสัญญา 

3.78 0.87 มาก 

15. แฟรนไชส์เซอร์ตอ้งเปิดเผยผลประกอบการของ
ตนเองยอ้นหลงั 5 ปี แก่ แฟรนไชส์ซี 

3.72 1.07 มาก 

16. แฟรนไชส์ซีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอนัไดแ้ก่ฐานะทาง
การเงิน 

2.76 1.18 ปานกลาง 

17. แฟรนไชส์ซีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลที�จาํเป็น
อนัไดแ้ก่ประวติัการศึกษา 

2.03 1.05 นอ้ย 

18. แฟรนไชส์ซีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลประสบการณ์ทาํงาน 3.01 1.04 ปานกลาง 

19. แฟรนไชส์ซีตอ้งเปิดเผยแผนประกอบธุรกิจต่อแฟ
รนไชส์เซอร์              

3.22 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.37 ปานกลาง 

 

X
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ฟฟฟฟฟฟฟฟตารางที� 10 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของทศันคติเกี�ยวกบัขอ้กาํหนด
ของ   แฟรนไชส์เซอร์ผลการศึกษาระดบัทศันคติเกี�ยวกบัขอ้กาํหนดของแฟรนไชส์เซอร์ พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งหา้มแฟรนไชส์เซอร์บงัคบัซื.อ เช่า เช่าซื.ออุปกรณ์สินคา้ใด ๆ เวน้แต่ที�จาํเป็น มากที�สุด         
( X = 4.13)  รองลงมาคือ ในสัญญาตอ้งมีการกาํหนดระยะเวลา มากที�สุด ( X = 4.11) ดงัปรากฏใน
ตารางที� 10 
 
4. การวเิคราะห์ปัญหาและข้อจํากดัในการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบธุรกจิแฟรนไชส์ 

 
ตารางที� 11 แสดงร้อยละของกฎหมายที�บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไมเ่หมาะสม 

ประเด็นคาํถามเกี�ยวกบัเหตุผลที�กฎหมายที�บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไมเ่หมาะสม ร้อยละ 

1. มีกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งหลายฉบบั 57.6 

2. กฎหมายบางฉบบัไมเ่กี�ยวขอ้งโดยตรง 66.7 

3. กฎหมายที�ใชใ้นปัจจุบนัลา้สมยั 47.9 

 

ฤฤฤฤฤฤฤฤผลการศึกษาพบวา่กฎหมายที�บงัคบัใชใ้นปัจจุบนัไมเ่หมาะสม เนื�องจากกฎหมายบาง
ฉบบัไมเ่กี�ยวขอ้งโดยตรง มากที�สุดคิดเป็นร้อยละ 66.70 รองลงมามีกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งหลายฉบบั 
มากที�สุดคิดเป็น ร้อยละ 57.60 ดงัปรากฏในตารางที� 11 
 
ตารางที� 12 แสดงร้อยละการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรมีกฎหมายบงัคบัใชโ้ดยเฉพาะ 

ประเด็นคาํถามเกี�ยวกบัเหตุผลที�การประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ควรมีกฎหมายบงัคบั
ใชโ้ดยเฉพาะ 

ร้อยละ 

1. ธุรกิจแฟรนไชส์มีลกัษณะที�แตกต่างจากธุรกิจทั�วไป 17.4 

2. การมีขอ้กาํหนดและวธีิการควบคุม ดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ที�ชดัเจน 67.4 

3. การเปิดเผยขอ้มูลที�จาํเป็นต่อแฟรนไชส์ซี 38.2 

4. แฟรนไชส์ซีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลต่อแฟรนไชส์เซอร์  22.9 

5. การคุม้ครองแฟรนไชส์ซีจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก แฟรนไชส์เซอร์ 77.8 

6. การพฒันาธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตอยา่งเป็นระบบ 52.8 
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       ผลการศึกษาเกี�ยวกบัเหตุผลที�การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรมีกฎหมายบงัคบัใช้
โดยเฉพาะ พบว่า ควรมีการคุม้ครองแฟรนไชส์ซีจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากแฟรนไชส์เซอร์ 
มากที� สุด คิดเป็นร้อยละ 77.80 รองลงมาคือการมีข้อกําหนดและวิธีการควบคุมดูแลธุรกิจ        
แฟรนไชส์ที�ชดัเจน มากที�สุดคิดเป็นร้อยละ 67.40 ดงัปรากฏในตารางที� 12 
  
ตารางที� 13 แสดงร้อยละปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 

ประเด็นคาํถามเกี�ยวกบัปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายการประกอบธุรกิจ 
แฟรนไชส์ 

ร้อยละ 

1. หา้มเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมก่อนทาํสัญญา 42.40 

2. หา้มแฟรนไชส์เซอร์กล่าวอา้งการคืนทุน 76.40 

3. หา้มแฟรนไชส์เซอร์บงัคบัซื.อสินคา้  เวน้แต่เป็นสินคา้ที�จาํเป็น 70.80 

4. การกาํหนดคุณสมบติัของแฟรนไชส์เซอร์  14.60 
  
ฟฟฟฟฟฟฟฟผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ หา้มแฟรนไชส์เซอร์กล่าวอา้งการคืนทุน มาก
ที�สุดคิดเป็น ร้อยละ 76.40 รองลงมา หา้มแฟรนไชส์เซอร์บงัคบัซื.อสินคา้ เวน้แต่สินคา้ที�จาํเป็น มาก
ที�สุด คิดเป็น  ร้อยละ 70.80 ดงัปรากฏในตารางที� 13 
 
ตารางที� 14 แสดงร้อยละกฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ควรปรับปรุงในเรื�องใดมากที�สุด 

ประเด็นคาํถามเกี�ยวกบักฎหมายการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ ควรปรับปรุงเรื�อง
ใดมากที�สุด 

ร้อยละ 

1. คุณสมบติัการเป็นแฟรนไชส์เซอร์มากเกินไป    34.00 

2. การแสดงหลกัฐานผลกาํไรติดต่อกนัสองปี 41.00 

3. การเรียกเกบ็คา่ประเมินความเป็นไปไดท้างธุรกิจได ้  71.50 

4. การยกเลิกโทษจาํคุก  การกาํหนดคา่ปรับในอตัราที�สูงแทน 19.30 
 
ฟฟฟฟฟฟฟฟผลการศึกษาพบวา่กฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรปรับปรุง การเรียกเกบ็
คา่ประเมินความเป็นไปไดท้างธุรกิจ มากที�สุด คิดเป็น ร้อยละ 71.50 รองลงมา คือการแสดง
หลกัฐานผลกาํไรติดต่อกนัสองปี มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 41.00 ดงัปรากฏในตารางที� 14  
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บทที� 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษากฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ที� เหมาะสมกรณีศึกษาประเทศไทย ผูว้ิจ ัย
ทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 144 คน โดยการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม สามารถสรุป
ผลไดด้งันี2  
  1. ปัจจยัส่วนบุคคลของแฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซี 

  2. ขอ้มูลระดบัความสาํคญัของกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 

  3 .ขอ้มูลระดบัความสาํคญัของขอ้กาํหนดแฟรนไชส์เซอร์ 
  4. การวเิคราะห์ปัญหาและขอ้จาํกดัในการบงัคบัใชก้ฎหมายในการประกอบธุรกิจ 
แฟรนไชส์ 
 

1. สรุปผลการวจัิย 

   1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของแฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซี กลุ่มตวัอยา่งมีช่วงอายุ 
21-35 ปี มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 50.70 รองลงมา คือช่วงอาย ุ36-50 ปี คิดเป็นร้อยละ41.60เป็นเพศ
ชายร้อยละ 48.60 เพศหญิง ร้อยละ 51.40 อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความรู้ระดบั
ปริญญาตรีมากที�สุดคิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดันนทบุรี โดย
มีระดบัความรู้ ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.00 กลุ่มตวัอยา่งอาย ุ21-35 ปี ที�แต่งงานแลว้มาก
ที�สุดคือ ร้อยละ 25.00 รองลงมาคือกลุ่มอาย ุ 36-50 ที�แตง่งานแลว้ ร้อยละ 22.20 กลุ่มตวัอยา่งที�มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ที�มีรายไดต่้อเดือน 20,000 – 30,000 บาท มากที�สุดร้อยละ17.40  
รองลงมากเ็ป็นกลุ่มตวัอยา่งความรู้ระดบัอนุปริญญา หรือปวส. ที�มีรายไดต่้อเดือน นอ้ยกวา่ 20,000 
บาท ร้อยละ 12-3.20 กลุ่มตวัอยา่งประกอบอาชีพรับจา้งทั�วไปที�มีรายไดต่้อเดือน 20,000-30,000 
บาท มากที�สุดร้อยละ 13.90   รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งพนกังานบริษทัเอกชนที�มีรายไดต้อ่เดือน 
20,000-30,000 บาท ร้อยละ 11.10  
    1.2. ข้อมูลระดับความสําคัญของกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ผลการศึกษา
ระดับทศันคติเกี�ยวกบักฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พบว่า ควรมีกฎหมายประกอบธุรกิจ 
แฟรนไชส์บงัคบัใชโ้ดยเฉพาะอยูใ่นระดบัมากที�สุด ( X =4.64) รองลงมาคณะกรรมการธุรกิจแฟรน
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ไชส์ต้องประกอบด้วยตัวแทนจากแฟรนไชส์เซอร์และคณะกรรมการธุรกิจแฟรนไชส์ต้อง
ประกอบดว้ยตวัแทนจากแฟรนไชส์ซี ( X = 4.59 ) 
            1.3 ข้อมูลระดับความสําคัญของข้อกาํหนดแฟรนไชส์เซอร์ 

ฟฟฟฟฟฟฟฟฤฤฤฤ 1.3.1 ผลการศึกษาระดบัทศันคติเกี�ยวกบัขอ้กาํหนดของแฟรนไชส์เซอร์ พบวา่
หา้ม แฟรนไชส์เซอร์บงัคบัซื2อ เช่า เช่าซื2ออุปกรณ์สินคา้ใด ๆ เวน้แต่ที�จาํเป็น มากที�สุด ( X = 4.13 )  
รองลงมาสัญญาตอ้งมีการกาํหนดระยะเวลา ( X = 4.11 ) 
ฟฟฟฟฟฟฟฟฤฤฤฤ 1.3.2   ผลการศึกษาเหตุผลที�กฎหมายที�บงัคบัใชใ้นปัจจุบนัไม่เหมาะสม พบวา่
มีกฎหมายบางฉบบัไม่เกี�ยวขอ้งโดยตรงมากที�สุด ร้อยละ 62.5 รองลงมา คือ มีกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
หลายฉบบั ร้อยละ 57.60  
 ฟฟฟฟฟฟฟฟฤฤฤฤ1.3.3  ผลการศึกษาเกี�ยวกบัเหตุผลที�การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรมี
กฎหมายบงัคบัใชโ้ดยเฉพาะ พบวา่เป็นการคุม้ครองแฟรนไชส์ซีถูกเอารัดเอาเปรียบจากแฟรนไชส์
เซอร์ มากที�สุดร้อยละ77.80 รองลงมา ตอ้งมีขอ้กาํหนดและวิธีการควบคุม ดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ที�
ชดัเจน ร้อยละ 67.40  
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 1.4  การวเิคราะห์ปัญหาและข้อจํากดัในการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบธุรกจิ  

แฟรนไชส์  ผลการศึกษาพบวา่ หา้มแฟรนไชส์เซอร์กล่าวอา้งการคืนทุน มากที�สุด ร้อยละ 76.40 
รองลงมา หา้มแฟรนไชส์เซอร์บงัคบัซื2อสินคา้ เวน้แต่สินคา้ที�จาํเป็น ร้อยละ 70.80 กฎหมายการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรปรับปรุง การเรียกเกบ็คา่ประเมินความเป็นไปไดท้างธุรกิจ มากที�สุด
ร้อยละ 71.50 รองลงมา การแสดงหลกัฐานผลกาํไรติดต่อกนัสองปี  ร้อยละ 41.10 
 
2 . การอภิปรายผล 
 จากกลุ่มตวัอยา่งผลการศึกษาพบวา่ความสาํคญัของกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์  ขอ้กาํหนดของแฟรนไชส์เซอร์ ปัญหาและขอ้จาํกดัในการบงัคบัใชก้ฎหมายในการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์มีขอ้ที�น่าอภิปรายผลจาการวจิยัดงันี2  
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 2.1 การทาํสัญญาประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้งทาํเป็นหนงัสือ ขอ้ตกลงในสัญญา
ระหวา่ง แฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซี เมื�อมีการทาํเป็นหนงัสือแลว้จะเปลี�ยนแปลงไม่ได ้ หาก
ทั2งสองฝ่ายไมใ่หค้วามยนิยอม สัญญาประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เมื�อมีการทาํเป็นหนงัสือ หากฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ�งผดิสัญญาใชเ้ป็นหลกัฐานในการฟ้องร้องได ้ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 2.2 ผลการศึกษาพบวา่ตอ้งมีการกาํหนดสิทธิ หนา้ที� ความรับผดิชอบของทั2งสองฝ่าย
ในสัญญา นอกจากสิทธิ หนา้ที�ตามที�ระบุไวใ้นสัญญาแลว้ ตอ้งมีการกาํหนดความรับผดิชอบของ
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แต่ละฝ่ายไวอ้ยา่งชดัเจน หากฝ่ายใดฝ่ายกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํแลว้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
อีกฝ่ายหนึ�ง อีกฝ่ายหนึ�งจะตอ้งรับผิดชอบ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 2.3 สัญญาตอ้งมีการกาํหนดระยะเวลา  ในเรื�องการกาํหนดระยะเวลาไวใ้นสัญญา 
หากกาํหนดระยะเวลาสั2น จะทาํใหแ้ฟรนไชส์เซอร์ไดเ้ปรียบ เนื�องจากมีการต่อสัญญาในแต่ละครั2 ง     
แฟรนไชส์เซอร์จะไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ หากกาํหนดระยะเวลาไวย้าวจะทาํใหแ้ฟรนไชส์ซี
ไดเ้ปรียบเพราะไมต่อ้งเสียค่าธรรมเนียมแรกเขา้ซํ2 า 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 2.4   แฟรนไชส์เซอร์ตอ้งเปิดเผยผลประกอบการของตนเองยอ้นหลงั 5 ปี แก่แฟรน
ไชส์ซีแฟรนไชส์ซีจะไดท้ราบถึงความมั�นคงของแฟรนไชส์เซอร์หากผลประกอบการเจริญเติบโต
ตลอด 5 ปี แฟรนไชส์ซีตดัสินใจไดโ้ดยง่ายในการที�จะทาํธุรกิจร่วมกนั แต่ในดา้นแฟรนไชส์เซอร์
การเปิดเผยผลประกอบการ 5 ปี ไม่เป็นธรรมกบัแฟรนไชส์เซอร์ที�ทาํธุรกิจมายงัไม่ครบ 5 ปี แต่ผล
การดาํเนินธุรกิจเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วจะเสียโอกาสในการขายแฟรนไชส์ใหก้บัแฟรนไชส์ซี 
 ฟฟฟฟฟฟฟฟ 2.5   ควรมีกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์บงัคบัโดยเฉพาะจะได้มีขอ้กาํหนด
และวิธีการควบคุมดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ที�ชัดเจน  ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไม่มี
กฎหมายที�จะบงัคบัใชโ้ดยเฉพาะ คงอาศยัหลกักฎหมายอื�น กฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
จึงมีการกาํหนดวธีิการควบคุมดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ไวอ้ยา่งชดัเจน 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ  2.6  การที� มีกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์บังคับใช้โดยเฉพาะเป็นการ
คุม้ครองแฟรนไชส์ซีไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากแฟรนไชส์เซอร์ ทั2งแฟรนไชส์เซอร์และแฟรน
ไชส์ซี ต่างกมี็ความสาํคญัในธุรกิจแฟรนไชส์เทา่เทียมกนั  แต่ในปัจจุบนัแฟรนไชส์ซีถูกแฟรนไชส์
เซอร์เอาเปรียบ กฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จึงมีการระบุไวเ้พื�อคุม้ครองแฟรนไชส์ซี
ไมใ่หถู้กเอารัดเอาเปรียบจากแฟรนไชส์เซอร์ 
ฟฟฟฟฟฟฟฟ  2.7 การแสดงหลกัฐานผลกาํไรติดต่อกนัสองปี การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มีการ
ใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมาก ดงันั2นระยะเวลาที�แฟรนไชส์เซอร์จะมีผลกาํไรไดก้ต็อ้งใชเ้วลาไมน่อ้ย
กวา่ 5 ปี ดงันั2นหากจะตอ้งแสดงผลกาํไรติดต่อกนั 2 ปี หลงัจากที�จะสามารถทาํกาํไรได ้ กค็งตอ้ง
ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 ปี ถึงจะขายธุรกิจแฟรนไชส์ให้กบัแฟรนไชส์ซี ซึ� งส่งผลใหก้ารประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ไมเ่ติบโต 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
ฟฟฟฟฟฟฟ  3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ในประเทศไทยธุรกิจแฟรนไชส์มีการเติบโตเป็น
อยา่งมาก ธุรกิจแฟรนไชส์ ควรมีกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์บงัคบัใชโ้ดยเฉพาะ เพราะใน
ปัจจุบนัใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าปรับใช้ในเรื�องขอ้กาํหนดหรือเงื�อนไขในสัญญา 
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กฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จะตอ้งมีขอ้กาํหนดในเรื�องของการเปิดเผยขอ้มูลเบื2องตน้ที�
จาํเป็นของแฟรนไชส์เซอร์ต่อแฟรนไชส์ซีอันเกี�ยวกับธุรกิจ  การที�จะขายแฟรนไชส์ให้กับ      
แฟรนไชส์ซีไปดําเนินกิจการก่อนทําสัญญาจะกระมิได้ ห้ามแฟรนไชส์เซอร์รับเงินมัดจํา 
ค่าตอบแทนใดๆยกเวน้ค่าประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  ห้ามการโฆษณาเกินจริงในการ
ประกอบธุรกิจ หากแฟรนไชส์เซอร์หากยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ไม่ไดต้ามที�ยืนยนั แฟรน
ไชส์เซอร์จะตอ้งชดใช้เงินในส่วนที�ขาดและชดใชค่้าเสียหายแก่แฟรนไชส์ซี   สิทธิ หน้าที� ความ
รับผิดชอบ ระยะเวลา และเขตพื2นที� จะตอ้งมีการกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน  ในส่วนของแฟรนไชส์ซี
จะตอ้งให้ แฟรนไชส์เซอร์ไดรั้บทราบ ในเรื�องฐานะทางการเงินและประสบการณ์ในการดาํเนิน
ธุรกิจ เมื�อมีกฎหมายบงัคบัใช้โดยเฉพาะของการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์แล้ว จะส่งผลให้เกิด
ความเป็นธรรมของทั2งสองฝ่าย  ป้องกนัไมใ่ห ้แฟรนไชส์ซี ถูกเอารัดเอาเปรียบจากแฟรนไชส์เซอร์ 
และกจ็ะส่งผลใหธุ้รกิจแฟรนไชส์เติบโตอยา่งเป็นระบบ  
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั5งต่อไป เมื�อร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
บงัคบัใช้เป็นกฎหมายแล้ว  ควรจะตอ้งสํารวจความคิดเห็นแฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซี ว่า
กฎหมายมีขอ้ที�ควรจะตอ้งแกไ้ขอยา่งไรบา้ง หากมีขอ้ควรแกไ้ขก็จะตอ้งทาํการวิจยัแลว้นาํผลของ
การวจิยัเสนอหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อแกไ้ขกฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต่อไป  
      3.3 ข้อเสนอแนะร่างกฎหมายพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกจิแฟรนไชส์ 

 

ร่างพระราชบัญญตัิกฎหมายการประกอบธุรกจิแฟรนไชส์ 
    
   โดยที� เ ป็นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
พระราชบญัญติันี2 มีบทบญัญติับางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ� งมาตรา 
๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติันี2 เรียกวา่ “พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์  พ.ศ  ๒๕XX” 
มาตรา ๒ พระราชบญัญติันี2 ให้ใช้บงัคบัเมื�อพน้กาํหนดหนึ� งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัถดัจากวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓ พระราชบญัญติันี2ไมใ่หบ้งัคบัแก่ 
                      (๑)  การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ� งแฟรนไชส์เซอร์มีภูมิลาํเนาและทาํสัญญานอก
ราชอาณาจกัร เพื�อให้สิทธิแฟรนไชส์ซีเขา้มาประกอบธุรกิจที�ไดรั้บสิทธินั2นในราชอาณาจกัรดว้ย
ตนเอง                                                  
   (๒) การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
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มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติันี2   “แฟรนไชส์” หมายความวา่ 
                            (๑) การประกอบธุรกิจที�บุคคลหนึ�งเรียกวา่ “แฟรนไชส์เซอร์” ตกลงให้บุคคลอีก
คนหนึ�งเรียกวา่ “แฟรนไชส์ซี” ใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของตน หรือที�ตนมีสิทธิที�จะให้ผูอื้�น 
ประกอบธุรกิจภายในระยะเวลาหรือเขตพื2นที�ที�กาํหนด และการประกอบธุรกิจนั2นภายใต้การ
ส่งเสริมและควบคุมตามแผนการดาํเนินธุรกิจของแฟรนไชส์เซอร์ และแฟรนไชส์ซีมีหนา้ที�ตอ้งจ่าย
คา่ตอบแทนแก่      แฟรนไชส์เซอร์ 
                            (๒) การประกอบธุรกิจอื�นตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
“แฟรนไชส์เซอร์” หมายความวา่ ผูใ้หสิ้ทธิในการประกอบธุรกิจ 
“แฟรนไชส์ซี” หมายความวา่ ผูรั้บสิทธิในการประกอบธุรกิจ 
“ทรัพยสิ์นทางปัญญา” หมายความวา่ ลิขสิทธิW  เครื�องหมายการคา้ สิทธิบตัรและความลบัทางการคา้ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั2น และให้หมายความรวมถึงทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธิประโยชน์อื�น
ใดตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
“การประกอบธุรกิจ” หมายความวา่ การประกอบการคา้ การบริการ หรือกิจการอื�นตามที�กาํหนดใน
กฎกระทรวง 
“คา่ตอบแทน” หมายความรวมถึงประโยชน์อยา่งอื�นที�ไมใ่ช่ตวัเงินดว้ย 
“การเปิดเผยขอ้มูล” หมายความว่า การใด ๆ ซึ� งแฟรนไชส์เซอร์มีหน้าที�เปิดเผยให้แฟรนไชส์ซี
ทราบเพื�อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของแฟรนไชส์ซี และให้หมายความรวมถึงการฝึกอบรม
การทดลองปฏิบติังาน และการอยา่งอื�นที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นดว้ย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
“สาํนกังาน” หมายความวา่ สาํนกังานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
“นายทะเบียน” หมายความวา่ อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้และผูซึ้� งอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้
มอบหมาย 
“พนกังานเจา้หนา้ที�” หมายความวา่ ผูซึ้� งรัฐมนตรีแตง่ตั2งใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติันี2  
 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี2  
มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชยรั์กษาการตามพระราชบญัญติัฉบบันี2  และให้มีอาํนาจ
แต่งตั2 งพนักงานเจ้าหน้าที� กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่ าธรรมเนียมไม่เ กินอัตราท้าย
พระราชบญัญติันี2และกาํหนดกิจการอื�นเพื�อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี2  
กฎกระทรวงนั2นเมื�อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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มาตรา ๖ ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามพระราชบญัญติันี2 ให้นายทะเบียนและพนกังานเจา้หนา้ที�มีอาํนาจ
ดงัต่อไปนี2  
                      (๑)  มีหนงัสือเรียกบุคคลใดมาใหถ้อ้ยคาํ แจง้ขอ้เทจ็จริง หรือทาํคาํชี2 แจงเป็นหนงัสือ 
หรือใหส่้งบญัชี ทะเบียน เอกสารหรือหลกัฐานใดเพื�อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 
          (๒) เขา้ไปในสถานที�ทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ หรือผูป้ระกอบธุรกิจ
อื�นในเวลาทาํการของสถานที�นั2นเพื�อสอบถามขอ้เท็จจริงหรือตรวจดูเอกสาร หรือหลกัฐานเพื�อ
ตรวจสอบการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี2 ในการปฏิบติัหนา้ที�ของนายทะเบียนและพนกังาน
เจา้หนา้ที�ตามวรรคหนึ�งใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๗ ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามพระราชบญัญติันี2นายทะเบียนและพนกังานเจา้หนา้ที�ตอ้งแสดง
บตัรประจาํตวัของนายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ที�แลว้แต่กรณีบตัรประจาํตวัของนายทะเบียน
และพนกังานเจา้หนา้ที�ใหเ้ป็นไปตามแบบที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
มาตรา ๘ ในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี2 ให้กรรมการ อนุกรรมการ นายทะเบียนและ
พนกังานเจา้หนา้ที�เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการการประกอบธุรกจิแฟรนไชส์ 

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ� งเรียกว่า “คณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์” 
ประกอบดว้ย 
                      (๑) ปลดักระทรวงพาณิชยเ์ป็นประธานกรรมการ 
                      (๒) กรรมการโดยตาํแหน่งไดแ้ก่ อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ อธิบดีกรมทรัพยสิ์น
ทางปัญญา อธิบดีกรมการคา้ภายใน ผูแ้ทนสํานกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค ผูแ้ทนสํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ ผูแ้ทนสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
                      (๓) กรรมการซึ�งรัฐมนตรีแตง่ตั2งจากสมาคมการคา้ที�มีวตัถุประสงคเ์กี�ยวกบัธุรกิจ 
แฟรนไชส์จาํนวนสองคน มาจากแฟรนไชส์เซอร์ ๑ คน มาจากแฟรนไชส์ซี ๑ คน 
                     (๔) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนสองคนซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั2งจากผูซึ้� งมีความรู้ ความ
เชี�ยวชาญ เกี�ยวกบัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ให้ผูอ้าํนวยการสํานักงานคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจ   แฟรนไชส์เป็นกรรมการและเลขานุการ 
                      ในการแต่งตั2งกรรมการตาม (๓) ให้บรรดาสมาคมการคา้ที�มีวตัถุประสงค์เกี�ยวกบั
ธุรกิจ    แฟรนไชส์เสนอชื�อผูที้�สมควรต่อรัฐมนตรีเพื�อพิจารณาแต่งตั2งตามหลกัเกณฑ์วิธีการเสนอ
ชื�อบุคคล ที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



57 

มาตรา ๑๐ ใหก้รรมการตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) มีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละสี�ปีกรรมการซึ� งพน้
จากตาํแหน่งอาจได้รับแต่งตั2งอีกไดแ้ต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกนัเมื�อครบกาํหนดวาระตามวรรค
หนึ�ง หากยงัมิไดมี้การแต่งตั2งกรรมการขึ2นใหม่ ให้กรรมการซึ� งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั2นอยูใ่น
ตาํแหน่งเพื�อดาํเนินการต่อไปจนกวา่กรรมการซึ�งไดรั้บแต่งตั2งใหมเ่ขา้รับหนา้ที� 
มาตรา ๑๑ นอกจากการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๐ กรรมการซึ� งรัฐมนตรีแต่งตั2ง
พน้จากตาํแหน่งเมื�อ 
                      (๑)  ตาย 
                      (๒)  ลาออก 
                     (๓)  เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                      (๔)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
                     (๕)  ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แตเ่ป็นโทษสาํหรับความ 
ผดิที�ไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
                      (๖) รัฐมนตรีให้ออกเพราะไม่เขา้ร่วมประชุมสามครั2 งติดต่อกนั บกพร่อง ไม่สุจริต
ต่อหนา้ที�มีความประพฤติเสื�อมเสียหรือหยอ่นความสามารถในกรณีกรรมการพน้จากตาํแหน่งก่อน
ครบวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั2งผูอื้�นเป็นกรรมการแทนไดแ้ละให้ผูที้�ไดรั้บแต่งตั2งให้ดาํรงตาํแหน่ง
อยูใ่นตาํแหน่งเทา่กบัวาระที�เหลืออยูข่องกรรมการซึ�งตนแทน 
มาตรา ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไมอ่ยู ่
ในที�ประชุมใหก้รรมการที�มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวน
กรรมการทั2 งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี2 ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ� งให้มีเสียงหนึ� งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชุม
ออกเสียงเพิ�มขึ2นอีกเสียงเป็นเสียงชี2ขาด 
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอาํนาจและหนา้ที�ดงัต่อไปนี2  
                     (๑) เสนอความเห็นเกี�ยวกับนโยบายและแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต่อรัฐมนตรี 
                      (๒) เสนอความเห็นตอ่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ 
เกี�ยวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี2  รวมทั2งเสนอความเห็นเกี�ยวกบัมาตรการในการกาํกบัดูแล
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
                      (๓) กาํกบัดูแลและติดตามสอดส่องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
                      (๔) เสนอรายงานเกี�ยวกบัสถานการณ์ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต่อรัฐมนตรี 
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และจดัใหมี้การเผยแพร่รายงานดงักล่าวต่อสาธารณชนอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั2 ง 
                      (๕) พิจารณาเรื�องร้องเรียนจากแฟรนไชส์ซี ที�ไดรั้บความเดือดร้อน หรือเสียหายอนั
เนื�องมาจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์เซอร์ที�ไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นธรรม รวมทั2ง
การพิจารณาอนุมติัให้สํานักงานดาํเนินคดีแฟรนไชส์เซอร์ที�ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ถูกตอ้ง
หรือไมเ่ป็นธรรมแทนแฟรนไชส์ซี 
                      (๖) แจง้โฆษณาหรือเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ของแฟรนไชส์เซอร์ที�ไม่ไดม้าตรฐานหรือไม่มีคุณสมบติัหรือมีพฤติการณ์ที�อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายในวงการธุรกิจแฟรนไชส์ 
                      (๗) เรื�องอื�นตามที�รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๔  ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที�ตามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต่งตั2 ง
คณะอนุกรรมการคณะหนึ� งหรือหลายคณะเพื�อพิจารณาหรือปฏิบติัการอย่างหนึ� งอย่างใดแทน
คณะกรรมการกไ็ด ้         
มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะอนุกรรมการใหน้าํมาตรา ๑๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๖ ในการปฏิบติัหนา้ที�ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มีอาํนาจสั�งให้บุคคลหนึ� งบุคคลใดมาให้ขอ้เท็จจริง คาํอธิบาย คาํแนะนาํหรือความเห็น หรือส่ง
เอกสารหรือหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งหรือสิ�งอื�นใดมาเพื�อประกอบการพิจารณาได ้
 

หมวด ๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการประกอบธุรกจิแฟรนไชส์ 

มาตรา ๑๗ ให้จดัตั2งสํานกังานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ขึ2นในกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้โดยใหมี้หนา้ที�รับผดิชอบ ดงันี2  
                      (๑) ดาํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
                      (๒) เสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหวา่งส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชนทั2งในและต่างประเทศและองค์กรระหวา่งประเทศ ในการส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ทั2งในและต่างประเทศ 
                      (๓) ปฏิบติังานธุรการของคณะกรรมการ 
                     (๔) ปฏิบติังานเกี�ยวกบัการรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และงานอื�น
ตามพระราชบญัญติันี2  
                      (๕) ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เพื�อให้มีการ
ปฏิบติัการเป็นไปตามพระราชบญัญติันี2  
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                      (๖) รับเรื� องร้องเรียนจากแฟรนไชส์ซีที�ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน
เนื�องมาจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์เซอร์ที�ไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นธรรม ทาํการ
ไกล่เกลี�ยขอ้พิพาทระหว่างแฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซี และเสนอเรื�องที�สมควรดาํเนินคดี
แทนแฟรนไชส์ซีใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
                      (๗) ดาํเนินคดีแทนแฟรนไชส์ซีตามที�คณะกรรมการไดพ้ิจารณาอนุมติัให้ดาํเนินคดี
ตามมาตรา ๑๓(๕) 
                      (๘) ปฏิบติังานอื�นตามที�รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรืออธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้
มอบหมายดาํเนินคดีแทนแฟรนไชส์ซีในศาลตาม (๗) ใหไ้ดรั้บยกเวน้คา่ฤชาธรรมเนียมทั2งปวง 
 

หมวด ๓ 

การประกอบธุรกจิแฟรนไชส์ 
มาตรา ๑๘ หา้มมิใหบุ้คคลใดที�ไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์กระทาํการดงัต่อไปนี2  
                      (๑) ใช้ชื�อหรือคาํที�เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศซึ� งมีความหมายหรือทาํให้
เขา้ใจไดว้า่ผูน้ั2นประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในการประกอบธุรกิจ หรือในดวงตรา ป้ายชื�อ หนงัสือ
บอกกล่าวป่าวร้อง จดหมาย ใบแจง้ความหรือเอกสารอยา่งอื�นเกี�ยวกบัธุรกิจ เวน้แต่เป็นการใชเ้พื�อ
ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามพระราชบญัญติันี2  
                      (๒)โฆษณาหรือชกัชวนผูอื้�นใหเ้ขา้ร่วมทาํธุรกิจโดยแอบอา้งวา่เป็นแฟรนไชส์ 
มาตรา ๑๙  หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เวน้แต่จะไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติันี2  
มาตรา ๒๐  ห้ามมิให้แฟรนไชส์เซอร์หรือตวัแทนทาํการชกัชวนหรือโฆษณาดว้ยขอ้ความอนัเป็น
เท็จหรือเกินความจริงเกี�ยวกบัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในการชกัชวนหรือโฆษณาให้ผูอื้�นเขา้
ร่วมทาํธุรกิจ แฟรนไชส์เซอร์หรือตวัแทนมีหนา้ที�ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลและรายละเอียดตามที�รัฐมนตรี
ประกาศกาํหนด 
มาตรา ๒๑  ห้ามมิให้แฟรนไชส์เซอร์หรือตวัแทนเรียกเงินมดัจาํ ค่าตอบแทนหรือเงินใด ๆ จาก      
แฟรนไชส์ซีหรือบุคคลใด ๆ ก่อนที�จะมีการทาํสัญญาตามมาตรา ๒๓ เวน้แต่จะเป็นการเรียก
คา่ใชจ่้ายที�จาํเป็นตามที�ไดจ้ดทะเบียนไว ้
มาตรา ๒๒  ก่อนที�จะมีการทาํสัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างแฟรนไชส์เซอร์และ     
แฟรนไชส์ซีไมน่อ้ยกวา่สิบสี�วนั แฟรนไชส์เซอร์หรือตวัแทนมีหนา้ที�จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอนัไดแ้ก่
ขอ้มูลฐานะทางการเงินและผลประกอบการที�ผา่นมา เวน้แต่จะไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลตามที�กาํหนด
ในขณะชกัชวนหรือโฆษณาตามมาตรา ๒๐ วรรคสองแลว้ 
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มาตรา ๒๓ สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ระหวา่งแฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซีจะตอ้งทาํ
เป็นหนงัสือและมีการระบุในเรื�องและรายละเอียดตามที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด ซึ� งอยา่งนอ้ยตอ้ง
มีเรื�อง ดงัต่อไปนี2  
                      (๑) วนัที�ทาํสัญญาและวนัที�สัญญามีผลใชบ้งัคบั 
                      (๒) สิทธิ หนา้ที�และความรับผดิชอบของแฟรนไชส์เซอร์ที�มีตอ่แฟรนไชส์ซี 
                     (๓) สิทธิ หนา้ที�และความรับผดิชอบของแฟรนไชส์ซีทีมีตอ่แฟรนไชส์เซอร์ 
                      (๔) ระยะเวลาและเขตพื2นที�ที�แฟรนไชส์เซอร์ใหสิ้ทธิแฟรนไชส์ซีใชท้รัพยสิ์นทาง 
ปัญญาในการประกอบธุรกิจ 
                      (๕) เงินมดัจาํ คา่ตอบแทนหรือเงินใดๆ ที�แฟรนไชส์ซีตอ้งจ่ายใหแ้ก่แฟรนไชส์เซอร์ 
                      (๖) การตอ่สัญญา การเลิกสัญญา การโอนสิทธิ และการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมเมื�อเลิก
สัญญากรณี แฟรนไชส์เซอร์เป็นฝ่ายผดิสัญญา 
มาตรา ๒๔  สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที�ไม่ได้ทาํเป็นหนงัสือหรือไม่ไดร้ะบุเรื� องและ
รายละเอียดตามที�กาํหนดในมาตรา ๒๓ หรือมีขอ้สัญญาที�มิให้นาํบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี2
ไปใชบ้งัคบัไมว่า่ทั2งหมดหรือบางส่วน ใหส้ัญญานั2นเป็นโมฆะ 
มาตรา ๒๕ ในกรณีที�มีบทบญัญติัของกฎหมายอื�นกาํหนดเรื�องการให้ผูอื้�นใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาตอ้งมีการจดทะเบียนไว ้ให้แฟรนไชส์เซอร์มีหนา้ที�ที�จะตอ้งจดทะเบียนการให้สิทธิดงักล่าว
ใหถู้กตอ้งตามที�กาํหนดในกฎหมายนั2นดว้ย 
มาตรา ๒๖  เมื�อแฟรนไชส์ซีตกลงทาํสัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์กบัแฟรนไชส์เซอร์แลว้ 
แฟรนไชส์เซอร์หรือตวัแทนมีหนา้ที�เปิดเผยขอ้มูลทั2งหมดที�จาํเป็นในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
อนัได้แก่ขอ้มูลฐานะทางการเงิน แลพผลประกอบการที�ผ่านมาแก่แฟรนไชส์ซีภายในหกสิบวนั 
หากพน้กาํหนดเวลาดงักล่าวแลว้แฟรนไชส์เซอร์ไม่ดาํเนินการ แฟรนไชส์ซีมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
และ แฟรนไชส์เซอร์จะตอ้งคืนเงินค่าใชจ่้าย เงินมดัจาํค่าตอบแทนและเงินใดๆ ที�รับไวท้ั2งหมดแก่  
แฟรนไชส์ซี ทั2งนี2ไมต่ดัสิทธิแฟรนไชส์ซีที�จะเรียกร้องคา่เสียหายกบัแฟรนไชส์เซอร์ 
มาตรา ๒๗  ห้ามมิให้แฟรนไชส์เซอร์บงัคบัให้แฟรนไชส์ซีตอ้งซื2อ เช่าหรือเช่าซื2ออุปกรณ์ สินคา้ 
หรือบริการใด ๆ จากแฟรนไชส์เซอร์หรือที�แฟรนไชส์เซอร์กาํหนด เวน้แต่เป็นอุปกรณ์ สินคา้ หรือ
บริการที�จาํเป็นเพื�อให้การประกอบธุรกิจของแฟรนไชส์ซีเป็นไปตามลกัษณะ รูปแบบ มาตรฐาน
และคุณภาพตามที�แฟรนไชส์เซอร์กาํหนด 
มาตรา ๒๘ ในระหวา่งอายุสัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ หากแฟรนไชส์เซอร์โอนกิจการ 
หรือโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใหบุ้คคลอื�น ผูรั้บโอนกิจการหรือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา
ตอ้งผกูพนัตามสัญญาที�ผูโ้อนไดท้าํไวก้บัแฟรนไชส์ซีดว้ย 
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มาตรา ๒๙  แฟรนไชส์เซอร์ตอ้งจดัให้มีคู่มือการปฏิบติังานที�มีความชดัเจน ถูกตอ้งและครบถว้น 
เพื�อให้แฟรนไชส์ซีสามารถปฏิบติัตามที�แฟรนไชส์เซอร์กาํหนดไดคู้่มือการปฏิบติังานตามวรรค
หนึ�งตอ้งระบุเรื�องและรายละเอียดอนัไดแ้ก่ สัญญาตอ้งมีการกาํหนดระยะเวลา ห้ามแฟรนไชส์เซอร์
บงัคบัซื2อ เช่า เช่าซื2ออุปกรณ์สินคา้หรืออุปกรณ์ใด ๆ เวน้แต่ที�จาํเป็น คู่มือการปฏิบติังานตอ้งจดัทาํ
เป็นภาษาไทย และอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้อาจประกาศกาํหนดใหจ้ดัทาํคูมื่อการปฏิบติังานใน
รูปแบบอื�นนอกจากจดัทาํเป็นหนงัสือกไ็ด ้
มาตรา ๓๐  ในการชักชวน โฆษณาหรือเปิดเผยขอ้มูล หากแฟรนไชส์เซอร์รับรองหรือยืนยนัว่า      
แฟรนไชส์ซีจะได้รับผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจที�ได้รับสิทธิไวเ้ป็นจาํนวนที�แน่นอน 
เมื�อแฟรนไชส์ซีไดป้ระกอบธุรกิจแลว้ปรากฏวา่ไมไ่ดรั้บผลตอบแทนตามจาํนวนที�แฟรนไชส์เซอร์
รับรองหรือยืนย ันโดยไม่ ใ ช่ความผิดของแฟรนไชส์ ซี  ให้แฟรนไชส์ ซี  มี สิทธิ เ รียกให ้              
แฟรนไชส์เซอร์ชดใช้เงินส่วนที�ขาดหรือบอกเลิกสัญญา ทั2งนี2 ไม่ตดัสิทธแฟรนไชส์ซีที�จะเรียก
คา่เสียหายจากแฟรนไชส์เซอร์ 
มาตรา ๓๑  ห้ามแฟรนไชส์ซีและตวัแทนเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ เกี�ยวกบัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ที� แฟรนไชส์เซอร์ไดร้ะบุหา้มเปิดเผยไวใ้นสัญญา 
 

หมวด ๔ 

การจดทะเบียนการประกอบธุรกจิแฟรนไชส์ 

มาตรา ๓๒  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๓๓ บุคคลใดประสงคจ์ะประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ให้ยื�นคาํขอจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนในกรณีที�มีการแก้ไขรายการที�จดทะเบียนไวต้ามวรรคหนึ� งหรือเลิก
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์จดทะเบียนการเปลี�ยนแปลงหรือเลิกต่อ
นายทะเบียนภายในสิบหา้วนัการจดทะเบียนตามวรรคหนึ�งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการที�อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ประกาศกาํหนด 
มาตรา ๓๓  ผูซึ้� งจะยื�นจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี2  
                      (๑) มีอายุไม่ต ํ�ากวา่ ๒๐ ปีบริบูรณ์กรณีเป็นบุคคลธรรมดา และกรณีที�เป็นนิติบุคคล
ตอ้งเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
                      (๒) มีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัรหรือไดรั้บอนุญาตให้เขา้มาในราชอาณาจกัรไดเ้ป็น
การชั�วคราวตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง 
                      (๓) ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
                      (๔) ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
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                      (๕) ไม่เคยต้องโทษตามคาํพิพากษาหรือถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดตาม
พระราชบญัญติันี2  เวน้แต่พน้โทษมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สามปีก่อนวนัยื�นขอจดทะเบียน 
                      (๖)  ไม่เคยตอ้งโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน เวน้แต่
พน้โทษมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สามปีก่อนวนัยื�นขอจดทะเบียน 
                      (๗) ไม่ เคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตาม
พระราชบญัญติันี2 ในระยะเวลาสามปีก่อนวนัยื�นขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
                      (๘)  ประกอบธุรกิจที�จะนาํมาเป็นแฟรนไชส์ดว้ยตนเองโดยมีสาขาอยา่งน้อยสอง
สาขา ไม่น้อยกวา่สองปี และสาขามีกาํไรติดต่อกนัไม่น้อยกวา่สองรอบปีบญัชีก่อนวนัที�ยื�นขอจด
ทะเบียนประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ทั2งนี2การแสดงหลกัฐานผลกาํไรของสาขาให้เป็นไปตามที�อธิบดี
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ประกาศกาํหนด 
                     (๙)  ผูย้ื�นขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์จะตอ้งเป็นเจา้ของหรือมีสิทธิ
ในทรัพยสิ์นทางปัญญาที�สามารถนาํไปใหผู้อื้�นใชใ้นการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได ้
                     (๑๐) มีคูมื่อการปฏิบติังานตามมาตรา ๒๙ 
                      (๑๑) มีคุณสมบติัหรือไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มอื�นตามที�รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 
ในกรณีนิติบุคคลเป็นผูข้อจดทะเบียน กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินการของนิติ
บุคคลนั2นตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวในวรรคหนึ�ง และไม่เคยเป็นกรรมการ
ผูจ้ดัการหรือผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการของนิติบุคคลซึ� งเคยตอ้งโทษตามคาํพิพากษา หรือถูก
เปรียบเทียบปรับ หรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามพระราชบญัญติั
นี2  เวน้แต่พน้มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สามปีก่อนวนัยื�นขอจดทะเบียน 
มาตรา ๓๔  เมื�อไดรั้บคาํขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ให้นายทะเบียนพิจารณาและ
ตรวจสอบในเรื�องดงัต่อไปนี2  
                     (๑) ความถูกต้องครบถ้วนของคาํขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบ 
                      (๒) คุณสมบติัและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๓ 
                      (๓) สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นไปตามมาตรา ๒๓ 
                      (๔) การมีอยูข่องคูมื่อการปฏิบติังานตามมาตรา ๒๙ 
                      (๕) การมีอยู่ของแผนการดาํเนินธุรกิจที�แฟรนไชส์เซอร์จะใช้ในการส่งเสริมและ
ควบคุมการประกอบธุรกิจของแฟรนไชส์ซี 
                      (๖) การประกอบธุรกิจที�จะนาํมาเป็นแฟรนไชส์ของผูย้ื�นคาํขอ 
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ในกรณีที�นายทะเบียนไดต้รวจสอบตามวรรคหนึ�งแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และแจง้เป็นหนงัสือให้ผูย้ื�นคาํขอทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที�
ไดรั้บจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
                      ในกรณีที�นายทะเบียนได้ตรวจสอบตามวรรคหนึ� งแล้วเห็นว่าไม่ถูกตอ้ง ให้นาย
ทะเบียนมีคาํสั�งให้ผูย้ื�นคาํขอแกไ้ขหรือเปลี�ยนแปลงสิ�งที�ไม่ถูกตอ้งนั2นให้ถูกตอ้งภายในเวลาอนั
สมควร ทั2 งนี2 ไม่ เกินหกสิบวนันับแต่วนัที�นายทะเบียนมีคําสั�ง เมื�อผู ้ยื�นคําขอได้แก้ไขหรือ
เปลี�ยนแปลงแลว้ ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และแจง้เป็นหนงัสือ
ให้ผูย้ื�นคาํขอทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที�ได้รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ดงักล่าว 
                      ในกรณีที�ผูย้ื�นคาํขอไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งที�ให้แกไ้ขหรือเปลี�ยนแปลงภายในเวลาที�
กาํหนด ใหน้ายทะเบียนมีคาํสั�งไม่รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และให้นายทะเบียน
แจง้เป็นหนงัสือพร้อมทั2งเหตุผลให้ผูย้ื�นคาํขอทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัสิ2นกาํหนดเวลาให้
ปฏิบติัตามคาํสั�งในการรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์นายทะเบียนอาจกาํหนด
เงื�อนไขเพื�อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ดาํเนินการอยา่งหนึ�งอยา่งใดหรือหลายอยา่งกไ็ด ้
มาตรา ๓๕ ในการจดทะเบียนใหเ้สียค่าธรรมเนียมตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๖  ผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ� งไดจ้ดทะเบียนแลว้มีหน้าที�ส่งรายงานผลการประกอบ
ธุรกิจ แฟรนไชส์ประจาํปีตามแบบและรายละเอียดพร้อมด้วยหลกัฐานที�อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ประกาศกาํหนดต่อนายทะเบียนภายในหา้เดือนนบัแต่วนัสิ2นปี 
                      ระยะเวลาตามวรรคหนึ�งใหค้าํนวณตามปีปฏิทิน 
มาตรา ๓๗  กรณีปรากฏแก่นายทะเบียนในภายหลงัวา่ผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์รายใดซึ� งไดจ้ด
ทะเบียนแล้วประกอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามพระราชบญัญติันี2  หรือขาด
คุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๓๓ หรือไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามสัญญาที�ทาํไวก้บั 
แฟรนไชส์ซี หรือไม่ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�นายทะเบียนกาํหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือมีการ
ดาํเนินการในลกัษณะอนัอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่แฟรนไชส์ซีหรือประชาชน ให้นาย
ทะเบียนมีอาํนาจเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ และแจง้เป็นหนงัสือพร้อม
ทั2งเหตุผลที�เพิกถอนให้ผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทราบภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัที�มีคาํสั�งเพิกถอน
เมื�อนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์เซอร์รายใด
ให้แฟรนไชส์ซีไดท้าํสัญญากบัแฟรนไชส์เซอร์รายนั2นมีสิทธิที�จะให้แฟรนไชส์เซอร์ผูกพนัตาม
สัญญาที�ไดท้าํไวก้บัแฟรนไชส์ซีต่อไปหรือบอกเลิกสัญญากไ็ด ้
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มาตรา ๓๘  ห้ามมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ� งถูกเพิกถอนการจดทะเบียนทาํการชักชวน
โฆษณา หรือประกอบธุรกิจแฟรนไชส์กบัรายใหมต่่อไปอีกนบัตั2งแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้การเพิก
ถอนการจดทะเบียน 
 

หมวด ๕ 

การอทุธรณ์ 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที�นายทะเบียนมีคาํสั�งไม่รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์หรือมี
คาํสั�งเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ให้ผูย้ื�นคาํขอหรือผูป้ระกอบธุรกิจ 
แฟรนไชส์ที�ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแลว้แต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้คาํสั�งไม่รับจดทะเบียนหรือหนงัสือแจง้คาํสั�งเพิกถอนของ
นายทะเบียน  คาํวนิิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นที�สุด 
มาตรา ๔๐  หลกัเกณฑ์และวิธีการยื�นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที�
รัฐมนตรีกาํหนด 
 

หมวด ๖ 

บทกาํหนดโทษ 

มาตรา ๔๑   ผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามหนงัสือเรียกของนายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ที� หรือไม่ยอมให้
ขอ้เท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเมื�อนายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ที�สอบถาม หรือ
เรียกตรวจสอบ หรือไมใ่หค้วามสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนกังานเจา้หนา้ที�ตามมาตรา ๖ โดยไม่
มีเหตุอนัสมควร ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตั2งแต่หนึ� งหมื�นบาทถึงหนึ� งแสน
บาทหรือทั2งจาํทั2งปรับ 
มาตรา ๔๒  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั�งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือไม่ยอมให้
ขอ้เท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเมื�อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการสอบถามหรือ
เรียกใหส่้งตามมาตรา ๑๖ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตั2งแต่หนึ�งหมื�นบาทถึงหนึ�ง
แสนบาทหรือทั2งจาํทั2งปรับ 
มาตรา ๔๓  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ ตอ้งระวางโทษปรับตั2งแต่หา้หมื�นบาทถึงหา้แสนบาทและปรับอีก
วนัละหา้หมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืนอยู ่
มาตรา ๔๔  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ ตอ้งระวางโทษปรับตั2งแต่หา้หมื�นบาทถึงห้าแสนบาทและปรับอีก
วนัละหนึ�งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืนอยู ่
มาตรา ๔๕  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ�งตอ้งระวางโทษปรับตั2งแต่หา้หมื�นบาทถึงหา้แสนบาท 
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มาตรา ๔๖ แฟรนไชส์เซอร์หรือตวัแทนฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ตอ้งระวางโทษปรับตั2งแต่ห้าหมื�นบาทถึง
หา้แสนบาท 
มาตรา ๔๗  แฟรนไชส์ซีหรือตวัแทนผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ ตอ้งระวางโทษปรับตั2งแต่ห้าหมื�นบาท
ถึงหา้แสนบาท 
มาตรา ๔๘  ผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ�งหมื�นบาท 
มาตรา ๔๙ ผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ฝ่าฝืนมาตรา๓๖ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ�งหมื�นบาท 
มาตรา ๕๐  ผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ ตอ้งระวางโทษปรับตั2งแต่ห้าหมื�นบาท
ถึงหา้แสนบาทและปรับอีกวนัละหนึ�งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืนอยู ่
มาตรา ๕๑ ในกรณีที�ผูก้ระทาํความผิดซึ� งต้องรับโทษตามพระราชบญัญัตินี2 เป็นนิติบุคคล ให้
กรรมการผูจ้ดัการ หุ้นส่วนผูจ้ดัการ ผูแ้ทนนิติบุคคลหรือบุคคลใดซึ� งรับผิดชอบในการดาํเนินการ
ของนิติบุคคลนั2นตอ้งรับโทษตามที�กฎหมายกาํหนดไวส้ําหรับความผิดนั2น ๆ ดว้ย เวน้แต่จะพิสูจน์
ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนรู้เห็นหรือยนิยอมในการกระทาํความผดิของนิติบุคคลนั2น 
มาตรา ๕๒  บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติันี2 ให้อธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้หรือผูซึ้� งอธิบดี
กรมพฒันาธุรกิจการคา้มอบหมาย มีอาํนาจเปรียบเทียบได ้และเมื�อผูก้ระทาํความผิดไดช้าํระค่าปรับ
ตามที�ไดเ้ปรียบเทียบแลว้ ใหค้ดีเป็นอนัเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๕๓ ผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ� งประกอบธุรกิจอยูแ่ลว้ในวนัที�พระราชบญัญติันี2 ใชบ้งัคบั
หากประสงค์จะประกอบธุรกิจนั2 นต่อไป ให้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที�ก ําหนดในมาตรา ๓๒ ภายในหนึ� งร้อยแปดสิบวันนับตั2 งแต่ว ันที�
พระราชบญัญติันี2 ใช้บงัคบัและในระหว่างที�ยงัไม่ครบหนึ� งร้อยแปดสิบวนัมิให้ถือว่าผูป้ระกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์นั2นประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์โดยไมไ่ดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติันี2  
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามวรรคหนึ� ง จะไม่มีผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจ แฟรนไชส์ที�มีอยูก่่อนการจดทะเบียน 
 

อตัราค่าธรรมเนียม 

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
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ตารางที
 15  รายชื
อกลุ่มตวัอยา่ง ธุรกิจอาหาร 
ลาํดบั ชื
อบริษทั ตราสินคา้ ที
อยู ่
1 บริษทั อุตสาหกรรม แชมป์ 

จาํกดั 
ก๋วยเตี*ยวลูกชิ+นหมู
นาย ฮั+งเพง้/แชมป์ 

เลขที
 256-258, 258/1 ซอย
ลาดพร้าว 64 แขวงวงัทองหลาง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 

2 ผดัไทย บา้นทางเกวยีน ผดัไทย บา้นทาง
เกวยีน 

93/10 ชยักลู  ซ.15 ถ.พระราม 2 
จอมทอง จอมทอง กทม. 10150 

3 ไก่ทอดสมุนไพรเชียงคาํ ไก่ทอดสมุนไพร
เชียงคาํ 

เลขที
 51/18 ถ.พิศาล ต.หยว่น 
อ.เชียงคาํ จ.พะเยา 56110 

4 บริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑ์
อาหาร จาํกดั 

ไก่ยา่งหา้ดาว 111 ซอยบางนา-ตราด 20 แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10 

5 บริษทั เชสเตอร์ ฟู้ ด จาํกดั เชสเตอร์กริลล์ เลขที
 1 ชั+น 18 อาคาร ซี.พี.ทาว
เวอร์2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กทม.10400 

6 บริษทั ยมั เรสเทอรองตส์ 
อินเตอร์เนชั
นแนล (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

เคเอฟซี เลขที
 142 อาคารทูแปซิฟิก
เพลส ชั+น 15  
ถ.สุขมุวทิ คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 

7 ก๋วยเตี*ยวปลาด๊อกเตอร์ ก๋วยเตี*ยวปลาด๊อก
เตอร์ 

88/1 หมู ่5 ต.แคตก อ.บางไทร 
จ.พระนครศรีอยธุยา 13190 

8 บริษทั โอเชี
ยนกูด๊ส์ จาํกดั ชิ+นแซ่บ เยน็ตาโฟ 
(สูตรเยาวราช) 

83/24 หมูบ่า้นพล ซอย วชัรพล 
ถ.รามอินทรา เขต บางเขน 
กทม. 10220 

9 ร้านอาหารโชคดีติ
มซาํ โชคดีติ
มซาํ 48/1-4 จุฬาซอย 7 ถนนบรรทดั
ทอง แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

10 ร้อยเยน ราเมน ร้อยเยน ราเมน 54/9-10 ซ.วดัคูบ้อน50 แขวง
บางชนั เขตลองสามวา 
กรุงเทพฯ 10510 
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ตารางที
 15  (ต่อ) 
11  ก๋วยเตี*ยวกระทุ่ม

แบน 
1524/7 ตรงขา้มหอนาฬิกา         
ต.ตลาด อ.กระทุม่แบน                 
จ.สมุทรสาคร 74110 

12 บริษทั โมบายสเตก็ จาํกดั โมบาย สเตก็ เลขที
 530-532 ซ.ลาดพร้าว94  
(ปัญจมิตร)  ถ.ลาดพร้าว แขวง
วงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 

13 บริษทั ยมั เรสเทอรองตส์ 
อินเตอร์เนชั
นแนล (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

เคเอฟซี เลขที
 142 อาคารทูแปซิฟิก
เพลส  ถ.สุขมุวทิ คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

14 ก๋วยเตี*ยวเรือแซ่บสยาม ก๋วยเตี*ยวเรือแซ่บ
สยาม 

- 

15 บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) 

โออิชิ บุฟเฟต ์ เลขที
 9 อาคารยเูอม็ทาวเวอร์ 
ชั+น 20 ถ.รามคาํแหง แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250 

16 บริษทั เจบีเค ฟู้ ดส์ จาํกดั โจก๊บางกอก 1/226 ซ.35 ถ. โชคชยั 4 
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

17 ไอมฟ์รายส์แทงคกิ์+ว ไอมฟ์รายส์แทงคกิ์+ว - 
18 บริษทั แบล็คแคนยอน 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
แบล็คแคนยอน 
คอฟฟี
  

2991/8 ถนนลาดพร้าว ซอย 
101/3 บางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 

19 บริษทั ทา้พิสูจน์ ฟูดส์ กรุ๊ป 
จาํกดั 

ก๋วยเตี*ยวลูกชิ+นหมู 
พริกกะเหรี
ยง 

เลขที
 46/14 ซอยวดัเสาธงหิน 
ถ.ตลิ
งชนั-สุพรรณบุรี              
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 

20 The Minor Food Group 
Public Co., Ltd. 

เดอะพิซซ่า              
คอมปานี 

15th floor, Berli Jucker House, 
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 
rd, Bangkok 10110 

21 บริษทั สะเตะ๊ทูเดย ์จาํกดั สะเตะ๊ทูเดย ์ อาคารฟอรั
มทาวเวอร์ ชั+น 26 
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ตารางที
 15  (ต่อ) 
22  CM BRAZING FOOD 

SHOP CO.,LTD 
ขนมจีน นอ้มจิตต ์
เส้นสด 

เลขที
  14 อาคารเส้นสด เทพทว ี
แยก 7 ลาดพร้าว 101                     
ถ.ลาดพร้าว คลองจั
น บางกะปิ 
กรุงเทพฯ10240   

23 เดอะตาํ เดอะตาํ - 
24 เคี+ยงเอม็ไพร์ เคี+ยงเอม็ไพร์ - 
25 ก๋วยเตี*ยวลูกชิ+นจกัรพรรดิ ก๋วยเตี*ยวลูกชิ+น

จกัรพรรดิ 
153 ซ.เจริญมิตร ถ.สุขมุวทิ 71 
กทม. 10110 

26 บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) 

โออิชิ ซูชิ บาร์ เลขที
 9 อาคารยเูอม็ทาวเวอร์ 
ชั+น 20 ถ.รามคาํแหง แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250 

27 บริษทั นารายณ์พิซเซอเรีย 
จาํกดั 

นารายณ์ พิซเซอเรีย เลขที
 100 ชั+น 8 อาคาร เจ เพรส 
ทาวเวอร์ 2 ถ. นางลิ+นจี
 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 

28 บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) 

โออิชิ ราเมน เลขที
 9 อาคารยเูอม็ทาวเวอร์ 
ชั+น 20 ถ.รามคาํแหง แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250 

29 - คินเซน ราเมน - 
30 บริษทั เฟรช นูดเดิ+ล มาร์ท 

จาํกดั 
ก๋วยเตี*ยวลูกชิ+นหมู
ทา่เรือ เมืองกาญจน์ 

- 

31 เยน็ตาโฟ เครื
องทรง เยน็ตาโฟ เครื
องทรง 647 รัชดานิเวศน์ แขวงสามเสน
นอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
10320 
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ตารางที
 15  (ต่อ) 
32 โคคาสุกี+  โคคาสุกี+  ชั+น 4 อาคารโคคาสุรวงศ ์8 

ซอยอนุมานราชธน  
ถ.สุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

33 โรตี มะตะบะ โรตี มะตะบะ เลขที
 136 ถนนพระอาทิตย ์
แขวงชนะสงคราม เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร 10200 

34 บะหมี
คนแซ่ลี บะหมี
คนแซ่ลี ใกลแ้ยกเหมง่จ๋าย ตรงขา้ม
หมูบ่า้นเกศินีวลิล์ 

35 บริษทั นีโอ สุกี+ไทยเรสเทอร
องส์ จาํกดั 

นีโอ สุกี+  3678/2 ซอยตรอกนอกเขต 
ถนนประดู่ แขวงบางโคล่            
เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120  

36 บริษทั เอแอนด ์ดบับลิว 
เรสเตอรองต(์ประเทศไทย) 
จาํกดั 

เอแอนด์ดบับลิว สาํนกังานใหญ่ เลขที
 9 อาคาร
ยเูอม็ทาวเวอร์ ชั+น 25              
ถนนรามคาํแหง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

37 บริษทั มายดแ์อนแคร์ 
อินเตอร์เนชั
นแนล จาํกดั 

เฮลทตี์+  มิล 
ร้านอาหารเพื
อ
สุขภาพ ดูดี รู้สึกดี 
ทุกวนั 

5A ร้าน Healthymeal ตึกแฮปปี+
แลนดเ์ซ็นเตอร์ ชั+น1 ถ.แฮปปี+
แลนด์-บางกะปิ (ตรงขา้มหา้ง
เดอะมอลลบ์างกะปิ)            
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

38 ภตัตาคารออมทอง ภตัตาคารออมทอง เลขที
 7/4-5 ซอย แดงอุดม    
ถนนสุขมุวทิ 33 อาํเภอวฒันา 
กรุงเทพฯ 

39 บริษทั สยามเอราวณัคิวซีน 
จาํกดั 

สยามเอราวณั - 
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ตารางที
 15  (ต่อ) 
40 ใบเตย ลูกชิ+นปลาสมุนไพร ใบเตย ลูกชิ+นปลา

สมุนไพร 
77/10 หมูที่
 2 ถนนเพชรเกษม 
หนองคา้งพลู หนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 10160 

41 บริษทั ฮอลลีวดู ฟู้ ด โปร
ดกัส์ จาํกดั 

ฮอลลีวูด้ พิซซ่า - 

42 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ฟู้ ดส์ 
โซลูชั
น 

เฮลทตี์+  ฟรุ๊ทตี+  - 

43 บริษทั เบทเทอร์ เบสท ์ฟู้ ด 
จาํกดั 

ตน้ตาํรับ 98/1 หมุ ่12 ซ.วดับางพลีใหญ่ 
ถ.บางนา-ตราด กม.13 
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่ 
จ.สมุทรปราการ 10540 

44 บริษทั พิซซ่า ทูเดย ์จาํกดั พิซซ่า ทูเดย ์(พิซซ่า
ลอยฟ้า) 

27/3 หมู ่4 ถ.ปทุม-เสนา ต.ทา้ย
เกาะ อ.เสนา จ.ปทุมธานี 1216 

45 บริษทั เจมส์ ชิuคเกน้ไรซ์ 
จาํกดั 

เจมส์ ชิ+กเกน้ไรซ์ 160/154-155 อาคารไอทีเอฟ 
ชั+น 12 ถนนสีลม แขวงสุรวงศ ์
เขตบางรัก กทม.  

46 ขนมจีนเกาะเกร็ด ขนมจีนเกาะเกร็ด สาํนกังาน เลขที
 50/16/13 ถ.
สามคัคี ต.ทา่ทราย อาํเภอเมือง 
นนทบุรี 

47 ทาโกซาบิ ขนมครกญี
ปุ่น ทาโกซาบิ ขนมครก
ญี
ปุ่น 

- 

48 ก๋วยเตี*ยวลูกชิ+นจกัรพรรดิ ก๋วยเตี*ยวลูกชิ+น
จกัรพรรดิ 

153 ซ.เจริญมิตร ถ.สุขมุวทิ 71 
กทม. 10110 

49 ก๋วยเตี*ยวสมุนไพร ก๋วยเตี*ยวสมุนไพร ร้านอยูใ่กลก้บัอาคารโนเบิล 
เฮา้ส์ ใกลแ้ยกพญาไท 

50 โจก๊หมอ้ดิน โจก๊หมอ้ดิน 272/21 ลาดพร้าว 122 วงั
ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
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ตารางที
 15  (ต่อ) 
51 หจก. สยาม ฮอทเพลท 

แอนด ์ฟู้ ด โปรดกัส์ 
หอยกะทะจานร้อน-
ผดัไท 

68/7 หมู ่10 ซอยร่วมสุข 4              
ถ.เอกชยั 10/1  
แขวงบางขนุเทียน อาํเภอ
จอมทอง กรุงเทพฯ 10550 

52 บะหมี
ผดัซอสโชยยุากิ บะหมี
ผดัซอสโชยุ
ยากิ 

- 

53 ก๋วยเตี*ยวลูกชิ+นเตา้หู้นายลี+  ก๋วยเตี*ยวลูกชิ+นเตา้หู้
นายลี+  

- 

54 หจก. เอส แอนด ์พี พฒันา
ธุรกิจ  

ก๋วยเตี*ยวไอนํ+า เดอะ
ลุกซ์ 

45 / 4 หมู ่5 ถนน ครีนครินทร์ 
ตาํบล บางเมือง อาํเภอเมือง 
จงัหวดั สมุทรปราการ 10270 

55 ฮ่องกง นูด้เดิ+ล ฮ่องกง นูด้เดิ+ล 513-514 ถ.รองเมือง ปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 (ใกลก้บัสถานี

รถไฟหวัลาํโพง) 
56 บริษทั ขนมจีน พ.ศ.ช จาํกดั ขนมจีน พ.ศ.ช. 68/83 หมูที่
 6 ถ.ตลิ
งชนั - 

สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน          
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 

57 บะหมี
แชมป์โลก บะหมี
แชมป์โลก - 
58 แพลเน็ต ฮอลลีวูด้ แพลเน็ต ฮอลลีวูด้ 1st Floor, Gaysorn Plaza, 999 

Ploenchit Road, Bangkok 
59 บริษทั แมคไทยจาํกดั แมคโดนลัด์ - 
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ตารางที
 16 รายชื
อกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจการศึกษา 
1 สถาบนักวดวชิา Hi-speed 

 
 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

2 สถาบนักวดวชิา สมาร์ท     
อิงลิส  

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

3 สถาบนักวดวชิาคุมอง 
 

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

4 
 

สถาบนักวดวชิาคิงเมทส์  อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

5 สถาบนักวดวชิาสมาร์ทเบรน 
 

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

6 สถาบนักวดวชิาแมค็ 
 

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

7 สถาบนักวดวชิาแมทเนเซี
ยม  สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

8 สถาบนักวดวชิาติวเตอร์คลบั  สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

9 สถาบนักวดวชิาแคมบริดส์  สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

10 สถาบนักวดวชิาแบร์ลิธซ์ 
 

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

11 สถาบนักวดวชิา Best 
 

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

12 สถาบนักวดวชิาเอเซีย
คอมพิวเตอร์ 

 

 สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

12 สถาบนักวดวชิาฟันอิงลิส 
 

 สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
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ตารางที
 16 (ต่อ) 
13 สถาบนักวดวชิาแอปเทค 

 
 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

14 สถาบนักวดวชิา สมาร์ท    
ลีดเดอร์  
 

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

15 สถาบนักวดวชิาสตาร์เมก
เกอร์ 

 สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

16 
 

สถาบนักวดวชิาแมดซายน์  อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

17 สถาบนักวดวชิาบีซีซี  สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

18 สถาบนักวดวชิายนิูเซิบซ์  สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

19 สถาบนักวดวชิาไอแอมจี
เนียส 

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

20 สถาบนักวดวชิาอีเอฟ อิงลิส
เฟริสท ์

 สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

21 สถาบนักวดวชิาคณิตศาสตร์
วนัทูวนั 

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

22 สถาบนัพฒันาเดก้เล็กคิโต ้  สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

23 สถาบนักวดวชิาคลอลิตี+ คิด  
 

 สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

24 สถาบนักวดวชิา อี เอลซี 
 

 สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

25 สถาบนักวดวชิาแมทโซน 
 

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 
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ตารางที
 16 (ต่อ) 
26 สถาบนักวดวชิามา-เอ็ด 

 
 สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  

 
27 สถาบนักวดวชิา คณิตศาสตร์ 

วนัทูวนั     
 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

28 สถาบนัศิลปะเคยเ์วร์ิคส 
 

 สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

29 
 

สถาบนัพฒันามายดเ์บรน  สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

30 สถาบนักวดวชิาจินตคณิต 
 

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

31 สถาบนัศิลปะไท อาร์ตติโน  สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

32 สถาบนัดนตรีมีฟ้า  ถนนสุขมุวทิ เขตวฒันา กรุงเทพ 
 

33 สถาบนัดนตรี เคพีเอน็ อเคดี
มี 

 อาคารสยามกลการ ปทุมวนั 
 

34 สถาบนักวดวชิาแคล   
 

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

35 สถาบนักวดวชิาอินฟอร์เมติก  สยามสแควร์ ปทุมวนั กรุงเทพ  
 

36 สถาบนักวดวชิาอเล็กเซน
เดอร์  
 

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 

37 สถาบนัสตาร์เมกเกอร์ 
 

 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุงเทพ 
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ตารางที
 17 รายชื
อกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจหนงัสือ 

 
 

 

 
 

1 ร้านนายอินทร์ 
 
 

 108 หมู ่2 ตาํบลปลายบาง 
อาํเภอ มหาสวสัดิw   นนทบุรี 

2 ดอกหญา้ 
 

 143/601-603 ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก
นอ้ย กรุงเทพมหานคร 

3 สาํนกัพิมพผ์กัแวน่ 
 
 

 60ซอยสันติคาม แขวงสามเสนนอก 
เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพ  

4 
 

ร้านหนงัสือ เออาร์ฟอร์ย ู
 
 

 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กทม. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 
ฟ 

ฟ ภาคผนวก ข 
                                                                       แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เรื�อง กฎหมายธุรกจิแฟรนไชส์ที�เหมาะสม 

                                                   กรณศึีกษา : ประเทศไทย                                  

 
 

 

 วตัถุประสงค์ 
1. ศึกษาประวติัความเป็นมา แนวความคิด ลกัษณะของธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ประเทศไทย  
2. แนวคิดในการวางกรอบกฎเกณฑ ์และกฎหมายของไทยที.รองรับการประกอบ

ธุรกิจแฟรนไชส์       ของไทย 
3. แนวคิดในการสนบัสนุนและส่งเสริมในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของ

ภาครัฐและเอกชน 
 

 คาํชี,แจง 
1. แบบสอบถามแบง่เป็น 4 ส่วนดงันี5  

   ตอนที. 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
    ตอนที. 2 กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ส่งผลต่อการตดัสินใจในการดาํเนิน
ธุรกิจแฟรนไชส์  
             ตอนที. 3 ขอ้มูลที.เกี.ยวกบัความคิดเห็นกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
   ตอนที. 4 ขอ้เสนอแนะ 

2.    โปรดทาํเครื.องหมาย √ลงในช่อง        หนา้ขอ้ความที.ตรงกบัขอ้มูลของทา่น 
3.    ขอ้มูลที.ไดจ้ากการสอบถามในครั5 งนี5จะเกบ็เป็นความลบัเพื.อใชใ้นการศึกษา

เทา่นั5น 
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ตอนที� 1 ข้อมูลส่วนบุคคล     
1. เพศ     

� ชาย    หญิง     
2. อาย ุ

� นอ้ยกวา่ 20 ปี                  36-50 ปี 
� 21-35 ปี   50 ปีขึ5นไป 

       3. อาศยัอยูใ่นพื5นที. 
� กรุงเทพมหานคร   จงัหวดันนทบุรี 
� จงัหวดัอื.น  สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี ฯลฯ   

4. ระดบัการศึกษา 
� ประถมศึกษา หรือตํ.ากวา่         ปริญญาโท  
� มธัยมศึกษา หรือ ปวช.                         ปริญญาเอก 
� อนุปริญญา หรือ ปวส.          อื.น ๆ (โปรดระบุ) ................. 
� ปริญญาตรี 

5. สถานภาพสมรส 
� โสด             แยกกนัอยู ่
� แตง่งานแลว้            หมา้ย 
� หยา่ร้าง            อื.น ๆ (โปรดระบุ) .................   

6.  อาชีพปัจจุบนั 
� เกษตรกรรม            พนกังานบริษทัเอกชน 
� รับจา้งทั.วไป           อื.น ๆ (โปรดระบุ) .................. 
� รับราชการ     

7. รายไดต้นเองตอ่เดือน 
� นอ้ยกวา่ 20,000 บาท           40,001 - 50,000 บาท 
� 20,001 - 30,000 บาท                              มากกวา่ 50,000 บาท (ขึ5นไป) 
� 30,001 - 40,000 บาท    

       8. เคยประกอบธุรกิจส่วนตวัหรือไม่  
          
        เคย                                                ไมเ่คย                                                             8.............. 

 

 

 

 

1……...... 

2……...... 

3……...... 

4……...... 

5……...... 

6……...... 

7……...... 

 ส่วนของผูว้ิจยั 
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โปรดแสดงความคดิเห็นของท่านในแต่ละคาํถาม 
 

ตอนที� 2 กฎหมายธุรกจิแฟรนไชส์ส่งผลต่อการตัดสินใจในการดําเนินธุรกจิแฟรนไชส์ 
 

5 = เห็นด้วยมากที�สุด   4 = เห็นด้วยมาก   3 = เห็นด้วยปานกลาง   2 = เห็นด้วยน้อย   1 = เห็นด้วย

น้อยมาก 

 

 
 
 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แฟรนไชส์เซอร์ 

ระดับ 

5 4 3 2 1 
14. ก่อนการทาํสัญญาหา้มรับเงินมดัจาํ(ยกเวน้ค่า
ประเมินความเป็นไปไดข้องธุรกิจ)คา่ตอบแทน หรือ
เงินใดๆจาก แฟรนไชส์ซี 

 

     

กฎหมายธุรกจิแฟรนไชส์ ระดับ 

5 4 3 2 1 
8. ควรมีกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะ 
 

     

9. ควรมีการแยกการควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์จาก  กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ 

     

110.คณะกรรมการธุรกิจแฟรนไชส์ควรประกอบดว้ย
ตวัแทนหน่วยงานของรัฐ 

     

111.คณะกรรมการธุรกิจแฟรนไชส์ควรประกอบดว้ย
ตวัแทน แฟรนไชส์เซอร์ 

     

12.คณะกรรมการธุรกิจแฟรนไชส์ควรประกอบดว้ย
ตวัแทน แฟรนไชส์ซี 

     

13 การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้งมีการจดทะเบียน
ธุรกิจเฉพาะ 

     

ส่วนของผูว้จิยั 

8 ………….. 

9 ………….. 

10 ………….. 

11 ………….. 

12 ………….. 

13 ………….. 

14 ………….. 
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15. หา้มแฟรนไชส์เซอร์หรือตวัแทนชกัชวนหรือ
โฆษณาดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็หรือเกินจริงเกี.ยวกบั
การประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ 

     

16. การทาํสัญญาประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้งทาํเป็น
หนงัสือ 
 

     

17. ตอ้งมีการกาํหนดสิทธิ หนา้ที. ความรับผิดชอบของ
ทั5งสองฝ่ายในสัญญา 

 

     

 18.ในสัญญาตอ้งมีการกาํหนดระยะเวลา 
 

     

19 ในสัญญาตอ้งกาํหนดเขตพื5นที.ที.แฟรนไชส์ซี
รับผดิชอบ 
 

     

แฟรนไชส์เซอร์ ระดับ 

5 4 3 2 1 
20. สาระสาํคญัในสัญญาตอ้งกาํหนดทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาที.ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
     

21. สัญญาตอ้งกาํหนดเงินมดัจาํ  คา่ตอบแทน 
คา่ใชจ่้าย หรือเงินใดๆที.แฟรนไชส์ซีตอ้งจ่าย
ใหแ้ฟรนไชส์เซอร์ 

     

22. แฟรนไชส์เซอร์ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลที.จาํเป็นภายใน 
60วนั นบัแต่วนัที.แฟรนไชส์ซีทาํสัญญา 
มิฉะนั5นแฟรนไชส์ซียกเลิกสญัญาได ้และตอ้ง
คืนเงินมดัจาํแก่แฟรนไชส์ซีเตม็จาํนวน 

     

23. หา้มแฟรนไชส์เซอร์บงัคบัซื5อ เช่า เช่าซื5ออุปกรณ์
สินคา้หรืออุปกรณ์ใดๆเวน้แต่ที.จาํเป็น 

     

24. หากแฟรนไชส์เซอร์ชกัชวน โฆษณา หรือเปิดเผย      

15 ………….. 

16 ………….. 

17 ………….. 

18 ………….. 

19 ………….. 

20 ………….. 

21 ………….. 

22 ………….. 

23 ………….. 

24 ………….. 
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ขอ้มูล รับรองหรือยืนยนัวา่จะไดผ้ลตอบแทน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ถา้ไม่ไดต้ามที.รับรอง 
ยนืยนั ตอ้งชดใชเ้งินส่วนที.ขาด และชดใช้
คา่เสียหายแก่แฟรนไชส์ซี 

25.  แฟรนไชส์เซอร์ ตอ้งมีสาขาอยา่งนอ้ยสองสาขา  
และดาํเนินธุรกิจมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ สองปี 

     

26. คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ จาํนวน 5,000 บาท      

     

แฟรนไชส์ซี ระดับ 

5 4 3 2 1 
27. การต่อสัญญา การเลิกสัญญา การโอนสิทธิ การ

จ่ายคืนคา่ธรรมเนียมเมื.อเลิกสัญญา 
     

28. แฟรนไชส์เซอร์ตอ้งเปิดเผยผลประกอบการของ
ตนเองยอ้นหลงั 5 ปี แก่แฟรนไชส์ซี 

 

     

29. แฟรนไชส์ซีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอนัไดแ้ก่ฐานะทาง
การเงิน 
 

     

30. แฟรนไชส์ซีตอ้งเปิดเผยประสบการณ์ในการ
ดาํเนินธุรกิจและแผนประกอบการต่อแฟรนไชส์
เซอร์ 

 

     

25 ………….. 

27 ………….. 

28 ………….. 

29 ………….. 

30 ………….. 

26 ………….. 
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ตอนที� 3 ปัญหาและข้อจํากดัในการบังคับใช้กฎหมายที�มีอยู่ในปัจจุบัน 

ในการประกอบธุรกจิ แฟรนไชแฟรนไชส์  

 

31. เหตุผลที.ทา่นเห็นวา่กฎหมายที.บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัไมเ่หมาะสม 
 ( ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้ ) 
                        มีกฎหมายที.เกี.ยวขอ้งหลายฉบบั 
                        กฎหมายบางฉบบัไมเ่กี.ยวขอ้งโดยตรง 
                         กฎหมายที.ใชใ้นปัจจุบนัมีการบงัคบัใชม้าเป็นเวลานาน   
32. เหตุผลที.ทา่นเห็นวา่การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรมีกฎหมาย 
บงัคบัใชโ้ดยเฉพาะ  ( ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

       ธุรกิจแฟรนไชส์มีลกัษณะที.แตกต่างจากธุรกิจทั.วไป 
                     มีขอ้กาํหนดและวธีิการควบคุม ดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ที.ชดัเจน 
                     เปิดเผยขอ้มูลที.จาํเป็นตอ่แฟรนไชส์ซี 
                     แฟรนไชส์ซีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตอ่แฟรนไชส์เซอร์ 
                     คุม้ครองแฟรนไชส์ซีจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก 

       แฟรนไชส์เซอร์ 
                     ทาํใหธุ้รกิจแฟรนไชส์เติบโตอยา่งเป็นระบบ 
33. ทา่นคิดวา่ ขอ้ใดเป็นปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมายการประกอบ 
ธุรกิจแฟรนไชส์ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

       หา้มเรียกเกบ็คา่ธรรมเนียมก่อนทาํสัญญา 
       หา้มแฟรนไชส์เซอร์บอกวา่จะคืนทุนเมื.อไหร่ 
       หา้มแฟรนไชส์เซอร์บงัคบัซื5อสินคา้  เวน้แต่เป็นสินคา้ที.จาํเป็น 
       กาํหนดคุณสมบติัของแฟรนไชส์เซอร์  

34. ทา่นคิดวา่ กฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ควรปรับปรุง 
ในเรื.องใดมากที.สุด (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
                     คุณสมบติัแฟรนไชส์เซอร์มากเกินไป           
        แสดงหลกัฐานผลกาํไรติดต่อกนัสองปี 
                     เรียกเกบ็คา่ประเมินความเป็นไปไดท้างธุรกิจได ้                
        ยกเลิกโทษจาํคุกใหก้าํหนดคา่ปรับในอตัราสูงแทน 
                      

 

31…….... 

32…….... 

33…….... 

 
 
 
34.............. 

ส่วนของผูว้จิยั 
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ตอนที� 4 ข้อเสนอแนะ 
โปรดระบุถึงขอ้เสนอแนะอื.นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

 
ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ของท่านที.ใหข้อ้มูลในครั5 งนี5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 

แสดงค่าเฉลี�ยแบบสอบถาม 
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ตารางที
  18   แสดงคา่เฉลี
ยกลุ่มกลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

   

 

 

 
 
 

อาชพีปัจจุบนั * รายไดต้นเองต่อเดอืน Crosstabulation

0 0 0 4 0 4
.0% .0% .0% 2.8% .0% 2.8%
11 20 14 6 0 51

7.6% 13.9% 9.7% 4.2% .0% 35.4%
4 0 4 7 0 15

2.8% .0% 2.8% 4.9% .0% 10.4%
5 16 5 4 0 30

3.5% 11.1% 3.5% 2.8% .0% 20.8%
13 9 2 11 9 44

9.0% 6.3% 1.4% 7.6% 6.3% 30.6%
33 45 25 32 9 144

22.9% 31.3% 17.4% 22.2% 6.3% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

เกษตรกรรม

รับจา้งทั$วไป

รับราชการ

พนักงานบรษัิทเอกชน

อ ื$น ๆ

อาชพีปัจจุบัน

Total

นอ้ยกว่า
20,000 บาท

20,001-3
0,000 บาท

30,001-4
0,000 บาท

40,001-5
0,000 บาท

มากกว่า
50,000 บาท
(ข ึ8นไป)

รายไดต้นเองต่อเดอืน

Total

อายุ * เพศ Crosstabulation

2 0 2
1.4% .0% 1.4%

35 38 73
24.3% 26.4% 50.7%

29 31 60
20.1% 21.5% 41.7%

4 5 9
2.8% 3.5% 6.3%

70 74 144
48.6% 51.4% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

นอ้ยกว่า 20 ปี

21-35 ปี

36-50 ปี

50 ข ึ8นไป

อายุ

Total

ชาย หญงิ
เพศ

Total
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อายุ * เคยประกอบธุรกจิส่วนตวัหรอืไม่ Crosstabulation

1 1 2
.7% .7% 1.4%
43 30 73

29.9% 20.8% 50.7%
32 28 60

22.2% 19.4% 41.7%
5 4 9

3.5% 2.8% 6.3%
81 63 144

56.3% 43.8% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

นอ้ยกว่า 20 ปี

21-35 ปี

36-50 ปี

50 ข ึ8นไป

อายุ

Total

เคย ไม่เคย

เคยประกอบธุรกจิสว่นตัวหรื
อไม่

Total

เพศ * เคยประกอบธุรกจิส่วนตวัหรอืไม่ Crosstabulation

48 22 70
33.3% 15.3% 48.6%

33 41 74
22.9% 28.5% 51.4%

81 63 144
56.3% 43.8% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

ชาย

หญงิ

เพศ

Total

เคย ไม่เคย

เคยประกอบธุรกจิสว่นตัวหรื
อไม่

Total

ตารางที
  18   (ต่อ) 
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Descriptive Statistics

144 1.00 5.00 4.6389 .64354
144 1.00 5.00 2.9514 .82216

144 2.00 5.00 3.2500 .63135

144 2.00 5.00 4.5903 .64138

144 2.00 5.00 4.5625 .64471

144 3.00 5.00 3.9583 .80969

144

ควรมกีฏหมายประกอบธุรกจิ
ควรมกีารแยกการควบคุม
ประกอบด้วยตวัแทนจากหน่
วยงานรฐั
ประกอบด้วยตวัแทนจากแฟร
นไชส์เซอร์
ประกอบด้วยตวัแทนจากแฟร
นชไ์ชส์ซี
ต้องมกีารจดทะเบยีนธุรกจิเฉ
พาะ
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

ระดบัการศกึษา * รายไดต้นเองต่อเดอืน Crosstabulation

1 2 1 0 0 4
.7% 1.4% .7% .0% .0% 2.8%
19 14 3 17 1 54

13.2% 9.7% 2.1% 11.8% .7% 37.5%
12 25 18 13 5 73

8.3% 17.4% 12.5% 9.0% 3.5% 50.7%
1 4 3 2 3 13

.7% 2.8% 2.1% 1.4% 2.1% 9.0%
33 45 25 32 9 144

22.9% 31.3% 17.4% 22.2% 6.3% 100.0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

มัธยมศกึษาหรอื ปวช

อนุปรญิญา หรอื ปวส

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

ระดับการศกึษา

Total

นอ้ยกว่า
20,000 บาท

20,001-3
0,000 บาท

30,001-4
0,000 บาท

40,001-5
0,000 บาท

มากกว่า
50,000 บาท
(ข ึ8นไป)

รายไดต้นเองต่อเดอืน

Total

ตารางที
  18   (ต่อ) 
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Descriptive Statistics

144 1.00 5.00 3.6597 1.40012

144 1.00 5.00 3.8264 1.53891

144 2.00 5.00 3.7778 .90410

144 2.00 5.00 4.1111 .84548

144 3.00 5.00 3.9861 .70944

144 2.00 5.00 3.7986 .83272

144 2.00 5.00 3.9306 .79906

144 1.00 5.00 3.1181 1.06105

144 1.00 5.00 3.9028 1.19040

144 1.00 5.00 4.1319 1.33404

144 1.00 5.00 3.8958 1.47577

144 1.00 5.00 3.1528 .72246

144 1.00 4.00 1.8958 .70680

144 1.00 5.00 3.7847 .87036

144 1.00 5.00 3.7222 1.06728

144 1.00 5.00 2.7569 1.18408

144 1.00 5.00 2.0347 1.05389

144 1.00 5.00 3.0139 1.04437

144 1.00 5.00 3.2222 1.03400

144

กอ่นทาํสัญญาห้ามรบัเงนิมดั
จาํ
ห้ามแฟรนไชส์เซอรห์รอืตวัแ
ทนชกัชวน
การทาํสัญญาต้องทาํเป็นหนัง
สือ
ต้องมกีารกาํหนดสิทธิ
สัญญาต้องมกีารกาํหนดระย
ะเวลา
สัญญาต้องกาํหนดเขตพืน้ที่
สัญญาต้องกาํหนดทรพัยสิ์น
ทางปัญญา
สัญญาต้องกาํหนดเงนิมดัจาํ
แฟรนไชส์เซอรต้์องเปิดเผยข้
อมลู
ห้ามเฟรนไชส์เซอรบ์งัคบัซือ้
หากแฟรนไชส์เซอรช์กัชวน
โฆษณา
แฟรนไชส์เซอร์
ต้องมสีาขาอยา่งน้อย
คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบี
ยน
สัญญาต้องกาํหนดวธิกีารตอ่
สัญญา
แฟรนไชส์เซอรต้์องเปิดเผยผ
ลประกอบการ
แฟรนไชส์ซต้ีองเปิดเผยข้อมู
ลอนัได้แก่
แฟรนไชส์ซต้ีองเปิดเผยข้อมู
ลส่วนบุคคล
แฟรนไชส์ซต้ีองเปิดเผยประ
สบการณ์
แฟรนไชส์ซต้ีองเปิดเผยแผน
ประกอบธุรกจิ
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

ตารางที
  18   (ต่อ) 
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Descriptive Statistics

144 1.00 5.00 3.6597 1.40012

144 1.00 5.00 3.8264 1.53891

144 2.00 5.00 3.7778 .90410

144 2.00 5.00 4.1111 .84548

144 3.00 5.00 3.9861 .70944

144 2.00 5.00 3.7986 .83272

144 2.00 5.00 3.9306 .79906

144 1.00 5.00 3.1181 1.06105

144 1.00 5.00 3.9028 1.19040

144 1.00 5.00 4.1319 1.33404

144 1.00 5.00 3.8958 1.47577

144 1.00 5.00 3.1528 .72246

144 1.00 4.00 1.8958 .70680

144 1.00 5.00 3.7847 .87036

144 1.00 5.00 3.7222 1.06728

144 1.00 5.00 2.7569 1.18408

144 1.00 5.00 2.0347 1.05389

144 1.00 5.00 3.0139 1.04437

144 1.00 5.00 3.2222 1.03400

144

กอ่นทาํสัญญาห้ามรบัเงนิมดั
จาํ
ห้ามแฟรนไชส์เซอรห์รอืตวัแ
ทนชกัชวน
การทาํสัญญาต้องทาํเป็นหนัง
สือ
ต้องมกีารกาํหนดสิทธิ
สัญญาต้องมกีารกาํหนดระย
ะเวลา
สัญญาต้องกาํหนดเขตพืน้ที่
สัญญาต้องกาํหนดทรพัยสิ์น
ทางปัญญา
สัญญาต้องกาํหนดเงนิมดัจาํ
แฟรนไชส์เซอรต้์องเปิดเผยข้
อมลู
ห้ามเฟรนไชส์เซอรบ์งัคบัซือ้
หากแฟรนไชส์เซอรช์กัชวน
โฆษณา
แฟรนไชส์เซอร์
ต้องมสีาขาอยา่งน้อย
คา่ธรรมเนียมในการจดทะเบี
ยน
สัญญาต้องกาํหนดวธิกีารตอ่
สัญญา
แฟรนไชส์เซอรต้์องเปิดเผยผ
ลประกอบการ
แฟรนไชส์ซต้ีองเปิดเผยข้อมู
ลอนัได้แก่
แฟรนไชส์ซต้ีองเปิดเผยข้อมู
ลส่วนบุคคล
แฟรนไชส์ซต้ีองเปิดเผยประ
สบการณ์
แฟรนไชส์ซต้ีองเปิดเผยแผน
ประกอบธุรกจิ
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

ตารางที
  18   (ต่อ) 
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ตารางที
  18   (ต่อ) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมขีอ้กําหนดและวธิกีารควบคุม

47 32.6 32.6 32.6
97 67.4 67.4 100.0
144 100.0 100.0

ไม่เลอืก
เลอืก
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Descriptive Statistics

144 2.37 4.42 3.4591 .36530
144

B
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

กฏหมายท ี5ใชใ้นปัจจุบนัลา้สมยั

75 52.1 52.1 52.1
69 47.9 47.9 100.0
144 100.0 100.0

ไม่เลอืก
เลอืก
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ธุรกจิแฟรนไชสม์ลีกัษณะท ี5แตกต่าง

119 82.6 82.6 82.6
25 17.4 17.4 100.0
144 100.0 100.0

ไม่เลอืก
เลอืก
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ตารางที
  18   (ต่อ) 

 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดเผยขอ้มูลท ี5จําเป็น

89 61.8 61.8 61.8
55 38.2 38.2 100.0
144 100.0 100.0

ไม่เลอืก
เลอืก
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

แฟรนไชสซ์ตีอ้งเปิดเผยขอ้มูล

111 77.1 77.1 77.1
33 22.9 22.9 100.0
144 100.0 100.0

ไม่เลอืก
เลอืก
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

หา้มเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมก่อนทําสญัญา

83 57.6 57.6 57.6
61 42.4 42.4 100.0
144 100.0 100.0

ไม่เลอืก
เลอืก
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

หา้มแฟรนไชสเ์ซอรก์ล่าวอา้งการคนืทนุ

34 23.6 23.6 23.6
110 76.4 76.4 100.0
144 100.0 100.0

ไม่เลอืก
เลอืก
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ตารางที
  18   (ต่อ) 
 
 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

หา้มแฟรนไชสเ์ซอรบ์งัคบัซื?อสนิคา้

42 29.2 29.2 29.2
102 70.8 70.8 100.0
144 100.0 100.0

ไม่เลอืก
เลอืก
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

การกําหนดคุณสมบตัขิองแฟรนไชสเ์ซอร ์

123 85.4 85.4 85.4
21 14.6 14.6 100.0
144 100.0 100.0

ไม่เลอืก
เลอืก
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

คุณสมบตัแิฟรนไชสเ์ซอรม์ากเกนิไป

95 66.0 66.0 66.0
49 34.0 34.0 100.0
144 100.0 100.0

ไม่เลอืก
เลอืก
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ชื
อ-สกุล   นายสุวรรณ ฉนัทหิรัญ 

ที
อยู ่    107/9 หมู ่5 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตาํบลมหาสวสัดิ2    

อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 

 

ที
ทาํงาน    สาํนกังานกฎหมาย สุวรรณ ฉนัทหิรัญ 

                                                       107/9 หมู ่5 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตาํบลมหาสวสัดิ2  

                                                       อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 11130 

                                                       สาํนกัเนติธรรม สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย 

                                                       ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2526 สาํเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 

                                            มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

พ.ศ. 2551   ศึกษาต่อระดบัปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

                             สาขาการประกอบการประกอบการ  คณะวทิยาการจดัการ                   

    มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ประวติัการทาํงาน 
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ปรึกษากฎหมาย 
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                                                      สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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