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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. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
แฟรนไชส์ เป็ นศัพท์ภาษาอังกฤษทีมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรังเศสว่า Franchir ซึ งมี
ความหมายว่า ไม่เป็ นทาส เช่นเดียวกับความหมายในภาษาอังกฤษทีวา่ สิ ทธิ พิเศษ คือสิ ทธิ ที
พระราชาในสมัยโบราณพระราชทานให้ ( ถวิลวงศ์ ถายะพิงค์ 2533 : 5) ประเทศอังกฤษให้
ความหมายของ แฟรนไชส์ ว่า เป็ นการอนุ ญาตตามสัญญาที ผูใ้ ห้สิท ธิ แฟรนไชส์ แก่ ผูร้ ับ สิ ท ธิ
แฟรนไชส์ โดยอนุ ญาตหรื อกําหนดให้ผรู้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์ ประกอบการโดยการใช้ชือ ของผูใ้ ห้
สิ ทธิ แฟรนไชส์ ( ถวิลวงศ์ ถายะพิงค์ 2533 : 9) ผูใ้ ห้สิทธิ แฟรนไชส์จะควบคุมระยะเวลาแฟรน
ไชส์ทีผรู้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์ดาํ เนินธุรกิจภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ โดยจะต้องให้ความช่วยเหลือการ
ดํา เนิ นการ ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ ผูร้ ั บ สิ ท ธิ แฟรนไชส์ จะต้อ งจ่า ยค่า ตอบแทนตามสัญญา
แฟรนไชส์ เพือ สิ น ค้า และบริ ก ารต่า งๆ ซึ ง ผูใ้ ห้สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์ จ ัด หาแก่ ผูร้ ั บ สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์
( ปริ ศนา จิรวัฒนพร 2548 : 15-16 ) สหรัฐอเมริ กา ให้คาํ นิยามไว้วา่ แฟรนไชส์ เป็ นความสัมพันธ์
อย่างต่อเนื องทีผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ได้สิทธิ พิเศษในการทําธุ รกิจรวมทัMงให้ความช่วยเหลือในการเริ ม
ก่อตัMง การฝึ กสอน การขายสิ นค้า หรื อบริ การ และการจัดการให้แก่ผรู้ ับแฟรนไชส์ โดยผูร้ ับ แฟรน
ไชส์จา่ ยค่าธรรมเนียมเป็ นการตอบแทน (ถาวร เกียรติทบั ทิว 2532 : 53)
สหรัฐอเมริ กา เป็ นประเทศแรกทีสร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ขM ึนมา ในเริ มแรกเป็ นการ
ให้สิทธิสินค้าและตรา ทีเน้นการให้สิทธิในการจัดจําหน่ายและการใช้ตราสิ นค้า หรื อให้สิทธิในการ
ผลิตสิ นค้าสําเร็ จรู ปโดยอาศัยความเชี ยวชาญเฉพาะหรื อส่ วนประกอบพิเศษทีเจ้าของธุ รกิ จเป็ นผู้
กําหนด การให้สิทธิแฟรนไชส์เริ มมีการพัฒนาและมีเค้าโครงชัดเจนในปี ค.ศ. 1853 (Pachravanich
2000 quoting Vieux 1999 ) เจ้าของบริ ษทั ขายจักรเย็บผ้าเป็ นผูใ้ ห้ความรู้ระบบการค้าปลีกแก่ร้าน
เครื อข่ายเป็ นครัMงแรก เพือใช้เป็ นช่องทางหนึงในการกระจายสิ นค้าแทนการส่ งสิ นค้า เนื องจาก
ค่าใช้จา่ ยของระบบการขนส่ งทางไกลในสมัยนัMนแพงมาก รวมทัMงไม่มีเงินทุนพอทีจะลงทุนในเรื อง
สถานประกอบการและบุคลากรทีจะใช้ในการจําหน่ายสิ นค้า การจัดตัMงระบบการขายทีเป็ นตัวแทน
ต้อ งมี ก ารจ่ า ยเงิ น ค่ า สิ ท ธิ เพื อ แลกเปลี ย นกับ สิ ท ธิ ใ นการขายสิ น ค้า ของบริ ษ ัท คื อ จัก รเย็บ ผ้า
ระบบแฟรนไชส์ทีเป็ นการให้สิทธิ และตรานัMน เป็ นระบบทีไม่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการธุรกิจ ทําให้ระบบนีMก่อตัMงง่ายไม่ซบั ซ้อน แต่หากมีการกระจายแฟรนไชส์ในจํานวนมาก
มักจะเกิดปั ญหาในการควบคุมคุณภาพ ดังนัMนระบบการขายดังกล่าวจึงยุติลงไปในเวลาไม่นานนัก
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(Pachravanich 2000 quoting Vieux 1999 : 37 ) การให้สิทธิ แฟรนไชส์เริ มมีการพัฒนาและมี
เค้าโครงชัดเจน ในปี ค.ศ. 1853 อย่างไรก็ตาม ถือได้วา่ วิธีคิดดังกล่าวเป็ นจุดกําเนิดการให้สิทธิ ซ ึ ง
เป็ นรากฐานสําคัญของระบบแฟรนไชส์ หลังจากนัMนบริ ษทั ขนาดใหญ่อย่าง General Motor ได้นาํ
ระบบงานแฟรนไชส์ มาปรับใช้ในธุ รกิจ โดยการขายแฟรนไชส์ ให้ใครก็ตามทีสามารถรับผิดชอบ
การดําเนิ นงานเป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของเจ้าของกรรมสิ ทธิ` โดยมีการถ่ายทอดวิธีการดําเนิ น
ธุรกิจแบบร้านมาตรฐาน(ธาราทิพย์ นิงสานนท์ 2548 อ้างถึงใน Garner 2003) ในปี ค.ศ. 1898 และ
เชือมต่อมาสู่ ยคุ ของ Ray Kroc แห่ง McDonald’s ในปี 1954 ซึงถือว่าเป็ นบิดาของระบบแฟรนไชส์
ได้ป ฏิ ว ตั ิ ร ะบบแฟรนไชส์ ใ หม่ ซ ึ ง เป็ นแฟรนไชส์ เ ต็ม รู ป แบบที เ รี ย กว่า Business Format
Franchising หรื อ Package Franchise เป็ นการขายรู ปแบบการทําธุ รกิจทีผใู้ ห้แฟรนไชส์ในการ
กระจายสิ นค้าหรื อให้บริ การและช่วยเหลือผูร้ ับแฟรนไชส์ โดยการสอนแผนการดําเนิ นงาน เป็ น
รายละเอียดปฏิบตั ิงาน เช่น แผนการตลาด สัญลักษณ์ ป้ ายหรื อสถานประกอบการทีเป็ นเอกลักษณ์
การโฆษณา รู ปแบบเอกสารต่าง ๆ เช่นเอกสารบัญชี และรู ปแบบการแต่งกายของพนักงาน เพือเป็ น
การตอบแทนทีผรู้ ับแฟรนไชส์ตอ้ งจ่ายค่าสิ ทธิ และค่าธรรมเนียมอืนๆ (ธาราทิพย์ นิงสานนท์ 2548
อ้างถึงใน Gerner 2003) ปั จจุบนั ธุ รกิจแฟรนไชส์ ประเภทใหม่ทีเรี ยกว่า Conversion เป็ นระบบ
แฟรนไชส์ ที ใ ห้สิ ท ธิ เพื อจัดจํา หน่ า ยผลิ ต ภัณฑ์ข องผูใ้ ห้แฟรนไชส์ รวมถึ ง การให้สิ ท ธิ ก ารใช้
เครื องหมายการค้าของผูผ้ ลิต โดยผูผ้ ลิตได้เปลียนธุ รกิจเดิมทีมีอยูแ่ ล้วให้เปลียนมาใช้รูปแบบใหม่
การที จ ะสร้ า งตลาดของตนเองขึM น เท่ า กับ เพิ ม จํา นวนการแข่ ง ขัน และผูค้ ้า เข้า ไปอี ก การสร้ า ง
ประโยชน์ใ ห้ผูข้ ายเดิ ม เข้า มาอยู่ใ นระบบเดี ย วกัน โดยมี ผ ลประโยชน์ใ นการรวมกลุ่ ม มากขึM น
(ธาราทิพย์ นิงสานนท์ 2548 : 5)ในสหรัฐอเมริ กา บริ ษทั ซิงเกอร์เป็ นบริ ษทั แรกทีพฒั นาระบบแฟรน
ไชส์ ภายหลังจากสงครามกลางเมือง (Pachravanich 2000 quoting Vaughn 1979) ในปี 1898
William E Metzger เริ มทําแฟรนไชส์กบั ตัวแทนจําหน่ายเรื อกลไฟ จากนัMนอุตสาหกรรมรถยนต์
และเครื องดืมได้เริ มธุรกิจแฟรนไชส์ในส่ วนสําคัญของระบบการกระจายสิ นค้า ในช่วงต้นศตวรรษ
ที 20 (Pachravanich 2000 quoting Thompson 1971) ได้ระบุอีกว่า การแข่งขันทีรุนแรงของระบบ
เศรษฐกิจเป็ นเหตุผลหลักของการทํา แฟรนไชส์ เช่น ผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์ อิสระในธุ รกิจจําหน่าย
รถยนต์ถูกบัง คับให้เปิ ดเผยส่ วนของต้นทุนในการผลิ ตทีม ากเกิ นไปหรื อ ความผิดพลาดในการ
ออกแบบทีเกิดจากผูผ้ ลิต ตัวแทนจําหน่ายจําเป็ นต้องแบกรับความผันผวนของราคา ขายปลีก ภาษี
รัฐ และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ความเป็ นจริ งผูผ้ ลิตรถยนต์ไม่ได้มีเงินทุนเพียงพอทีจะซืM อธุ รกิจจาก
ผูร้ ับแฟรนไชส์ กลับมาเพือสร้ างระบบการกระจายสิ นค้าของตัวเองในช่ วงแรกเริ มการทําธุ รกิ จ
(Pachravanich 2000 ) Washy Mashy เป็ นแฟรนไชส์ รายแรกทีถูกก่อตัMงในปี ค.ศ. 1982
(Pachravanich 2000 quoting Lakananit 1993) ผูใ้ ห้แฟรนไชส์ ไ ด้เคยไปศึ ก ษาในสหรั ฐและ
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ประทับ ใจในบริ ก ารซัก รี ด เมื อ กลับ มาในประเทศไทย จึ ง ได้จ ัด ตัMง บริ ษ ัท ให้บ ริ ก ารซัก รี ด ใน
รู ปแบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยร่ วมกับMaytagโดยใช้เวลา2ปี ในการก่อตัMงระบบแฟรนไชส์ของ
การซักรี ด ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยเริ มทีจะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมทําให้การย้ายถินของคน
จากต่างจังหวัดเข้ามาหางานทําในเมืองเป็ นจํานวนมาก ในเวลานัMน การย้ายถินเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิด
การขาดแคลนที อ ยู่อาศัย คนทํา ความสะอาด และปั ญ หาจราจร นอกจากนัMนการบริ ก ารของ
วอเชอร์ แอนด์ดรายเยอร์ ยงั มีราคาค่อนข้างสู ง สําหรับคนทีมีรายได้ในระดับกลางและระดับล่าง
การเริ มใช้บ ริ การซักรี ดในระบบแฟรนไชส์ ถือว่าประสบความสําเร็ จพอสมควร (Pachravanich
2000 quoting Lakananit 1993) แฟรนไชส์ทีได้ขยายไปยังต่างประเทศ มีสองส่ วน ส่ วนแรกจะได้
ส่ วนแบ่งการตลาดในประเทศทีมีรายได้ต่อหัวสู ง ต่อมาจะขยายไปยังประเทศทีมีความหลากหลาย
อย่า งมากทางด้า นวัฒ นธรรม รายได้ และระบบการเมื อ ง โดยทัว ไปของธุ ร กิ แ ฟรนไชส์ ใ น
ต่างประเทศ คือ ผูไ้ ด้รับสิ ทธิ แฟรนไชส์รายแรกร่ วมค้า และลงทุนโดยตรง (Pachravanich 2000
quoting Chan&Justis 1990 )
แฟรนไชส์ ต่ า งประเทศรายแรกที เ ข้า มาดํา เนิ น การในประเทศไทย คื อ เคนตัก กีM
ฟรายด์ ชิกเก้นในปี พ.ศ. 2525 มีสองสาขา คือ สี ลมและสุ ขมุ วิทแต่สุดท้ายประสบล้มเหลวเนือง
มาจากจํานวนของนักท่องเทียวน้อยมากและระดับรายได้ของคนไทยอยูใ่ นเกณฑ์ตาํ รสชาติไม่ถูก
ปาก และความขัดแย้งในสัญญา ในทีสุดสาขาทัMงสองจึงถูกปิ ดลง ในปี พ.ศ. 2537 (Pachravanich
2000 quoting Lakananit 1993) เคเอ็ฟซี ได้กลับมาอีกครัMงโดยดําเนินงานร่ วมกับ เซ็ลทรัล กรุ๊ ป ผู้
ดําเนิ น กิจการห้างสรรพสิ นค้ารายใหญ่ทีสุดในประเทศไทยซึ งก็ถือว่าเป็ น แฟรนไชส์ รายแรกใน
ประเทศไทยที ร่ ว มมื อ กับ เซ็ น ทรั ล กรุ๊ ป แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามการเติ บ โตของสาขาไม่ ไ ด้ป ระสบ
ความสําเร็ จแม้วา่ รายได้ของคนไทยจะเพิม ขึMนอย่างเห็นได้ชดั ดังนัMนในปี 1989
เคเอ็ฟซีได้จดทะเบียนเป็ นแฟรนไชส์รายแรกในไทยกับ ซีพี กรุ๊ ป ธุรกิจกลุ่มการเกษตร
ทีใหญ่ทีสุดในประเทศไทย ซี พี กรุ๊ ป ขยายสาขาแฟรนไชส์และเป็ นผูผ้ ลิตไก่นกั เก็ตรายใหญ่ให้กบั
เคเอ็ฟซีในเแถบเอเชีย ปั จจุบนั ธุ รกิจแฟรนไชส์ นับเป็ นธุ รกิจประเภทหนึงทีผคู้ นให้ความสนใจกัน
อย่างมากโดยเฉพาะกับผูท้ ีตอ้ งการเป็ นเจ้าของกิจการ แฟรนไชส์ได้รับการพัฒนา ส่ งเสริ มทัMงจาก
ภาครั ฐและเอกชนมากขึM น แต่ย งั ขาดในเรื องการกํา กับ ดู แล การตรวจสอบของรั ฐในการเสนอ
ขายแฟรนไชส์ ดังเช่นในต่างประเทศ ปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายทีเกียวข้องกับการ
ประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์โดยตรง ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดทีจะนํามาใช้ในการป้ องกันการ
เอาเปรี ยบและการ(Pachravanich 2000 quoting Lakananit 1993) หลอกลวงจากผูใ้ ห้สิทธิ ในการทํา
สัญญา ตลอดจนการตัดสิ นข้อพิพาทและเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ เมือ
เกิดข้อโต้แย้งหรื อปั ญหาขึMน การพิจารณาตัดสิ นจึงต้องนํากฎหมายในเรื องต่างๆ ทีเกียวข้องหรื อ
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เทียบเคียงมาปรับใช้ ซึงอาจมีความแตกต่างกันของผลในการปฏิบตั ิควบคุมและการพิจารณาตัดสิ น
คดี ผูท้ ีเกียวข้องในเรื องแฟรนไชส์ ยังขาดความเข้าใจในเรื อง แฟรนไชส์ อย่างแท้จริ ง คู่สัญญาที
ได้รับคําปรึ กษาจากทีปรึ กษาทีมีคุณภาพความรู้ความเข้าใจ มีเฉพาะในวงจํากัด
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 ศึกษาประวัติความเป็ นมา แนวความคิด ลักษณะของธุ รกิจแฟรนไชส์ ในประเทศ
ไทย
2.2 แนวคิดในการวางกรอบกฎเกณฑ์ และกฎหมายของไทยทีจะรองรับการ ประกอบ
ธุรกิจ แฟรนไชส์ของไทย
2.3 แนวคิดในการสนับสนุนและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของภาครัฐและ
เอกชน
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนืM อหา ศึกษาประวัติ ความเป็ นมา แนวคิด ลักษณะธุ รกิจแฟรนไชส์
ในประเทศไทย ศึกษาหลักกฎหมายไทยทีเกียวข้องกับการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ศึกษาปั ญหา
และข้อจํากัดในการบังคับใช้กฎหมายทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั ในการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ และศึกษา
แนวคิ ดทางกฎหมายของไทยที มีอยู่ใ นปั จจุบนั ทีใช้กาํ กับ ดูแล หรื อตรวจสอบแฟรนไชส์ เซอร์
และแฟรนไชส์ซี
3.2 ขอบเขตด้านพืMนที พืMนทีทีใช้ในการศึกษา เป็ นประเทศไทย
3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาการศึกษาวิจยั ตัMงแต่เดือน 1 มิถุนายน 2552 – 31
มีนาคม 2553 รวมระยะเวลา 10 เดือน
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4 . กรอบแนวคิด

ภาพที 1 กรอบแนวคิด
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5. ประโยชน์ ทคี าดว่าจะได้ รับ
5.1 ทราบประวัติ ความเป็ นมา แนวคิด ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
5.2 ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในปัจจุบนั และร่ างพระราชบัญญัติประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ทีควบคุม ดูแลการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
5.3 ทราบถึงมาตรการทีภาครัฐและเอกชนสนับสนุนและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
แฟรนไชส์
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
แฟรนไชส์ คื อ รู ป แบบความสั ม พัน ธ์ ข ององค์ก รที เ กี ย วข้อ งระหว่า งองค์ก รแม่
(ผูใ้ ห้สิทธิแฟรนไชส์) และห้างร้าน (ผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์) ในการขายสิ นค้าและบริ การโดยการใช้
เครื อ งหมายการค้า ที ถู ก พัฒ นาและเป็ นเจ้า ของโดยผู้ใ ห้ สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์ ผู้ใ ห้สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์
โดยทัว ไปจะขายสิ ท ธิ ใ นการดํา เนิ นธุ รกิ จให้ก บั ผูร้ ั บ สิ ท ธิ แฟรนไชส์ ผูร้ ั บ สิ ท ธิ แฟรนไชส์ จ่า ย
ค่าธรรมเนียมขัMนต้นและค่าธรรมเนียมรายปี ทีขM ึนอยูก่ บั ยอดขายในแต่ละช่วงเวลาให้ผใู้ ห้สิทธิ แฟรน
ไชส์ผรู้ ับสิ ทธิแฟรนไชส์ ถูกจํากัดให้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดของผูใ้ ห้สิทธิ แฟรนไชส์ในเรื องของ
ส่ ว นประกอบของผลิ ตภัณ ฑ์ คุ ณ ภาพ วิธี ก ารดํา เนิ น งาน การจัดการบุ ค คล การบัญ ชี และการ
ตรวจสอบ ด้านผลตอบแทน ผูใ้ ห้สิทธิ แฟรนไชส์ เป็ นผูช้ ่วยในการบริ หารงาน การฝึ กอบรม การ
โฆษณา กระบวนการดําเนิ นงาน การออกแบบจัดวางร้านและการเลือกทีตM งั (Pachravanich 2000
:17-19)
ในทางเศรษฐศาสตร์ ได้ให้คาํ นิ ยามว่า แฟรนไชส์ เป็ นรู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิ จแบบ
ผสมทีรวมในส่ วนของตลาดและลําดับขัMนไว้ดว้ ยกัน (Pachravanich 2000 quoting Shane 1996)
โครงสร้างตลาดเป็ นสาเหตุให้ผรู้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์ดาํ เนินกิจการด้วยทักษะความเป็ นเจ้าของกิจการ
ของตัวเอง ผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์เป็ นผูจ้ ดั การกิจการของตัวเองซึ งจะได้รับความเสี ยงและรายได้จาก
ผลกํา ไรของกิ จการ ความเสี ยงเป็ นภาระของผูร้ ั บสิ ทธิ แฟรนไชส์ โดยจะแตกต่า งอย่า งมากจาก
รู ปแบบธุ รกิจอืนอยู่ 2 อย่าง คือ หนึง ในหลายๆองค์การ หน่วยงานทีแบกรับความเสี ยงจะแยกจาก
หน่ วยงานบริ หารงานประจํา ยกตัวอย่างเช่น ในการดําเนิ นธุ รกิจมหาชนขนาดใหญ่ ผูถ้ ื อหุ ้นราย
ใหญ่จะแบกรับความเสี ยงจากดอกผล แต่ก็ไม่ได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ความเสี ยงเกียวข้อง
กับการบริ หารบริ ษทั ตัวแทนทัMงหมด ไม่เพียงแต่สาขาใดสาขาหนึง (Pachravanich 2000 :17-19)
ในทางตรงกันข้า ม ผูร้ ั บ สิ ท ธิ แฟรนไชส์ จะมี ค วามเสี ย งในปั นผลสํา หรั บสาขาตนเองในระบบ
แฟรนไชส์ และเกียวข้องอย่างใกล้ชิดในการดําเนินการประจําวัน สอง สัญญาแรงงานบางฉบับ ทํา
ให้มีพนักงาน ผูจ้ ดั การ และผูไ้ ด้รับประโยชน์ส่วนเหลื อ โดยการเชื อมส่ วนของค่าตอบแทนเป็ น
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รายได้จากดอกผลของบริ ษทั ตัวแทนผ่านการแบ่งปั นผลกําไรสัญญาแฟรนไชส์ จะแตกต่างตรงที
ผูร้ ับแฟรนไชส์จะกลายมาเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ส่วนทีเหลือโดยการจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
ค่าธรรมเนียมรายปี (Pachravanich 2000 :17-19 )
แฟรนไชส์ เซอร์ (Franchiser) หมายถึงบุคคล หรื อ นิติบุคคล หรื อ องค์กร ทีมีความรู้
ประสบการณ์ อันเป็ นความลับเฉพาะของตนในการประกอบกิจการ หรื อธุ รกิจใดธุ รกิจหนึ ง จน
สามารถประสบความสําเร็ จในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ซึงเป็ นทีพิสูจน์ได้และมีความต้องการใน
การขยายธุรกิจทีตนประกอบมานัMนให้ออกไปกว้างขวางขึMน ด้วยการหาบุคคลอืนทีมีความสนใจใน
การประกอบธุ รกิ จประเภทเดี ยวกันโดยใช้รูปแบบเดียวกันกับทีตนดําเนิ นมาและเข้าร่ วมในการ
ขยายธุ รกิจด้วย วิธีการรับสิ ทธิ ในการใช้ระบบ และรู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิจ รวมถึ งเครื องหมาย
การค้า ไปประกอบธุ รกิจนัMนๆโดยทีแฟรนไชส์ จะได้รับค่าสิ ทธิ ดงั กล่าวจากผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นการตอบ
แทน (Pachravanich 2000 :18)
แฟรนไชส์ ซี (Franchisee) หมายถึง บุคคล หรื อ นิติบุคคล หรื อ องค์กร มีความต้องการ
ดําเนิ นธุ รกิจหนึง แต่ขาดความรู้ ความชํานาญ หรื อศักยภาพในการประกอบธุ รกิจนัMน ด้วยตนเอง
อย่างเป็ นอิสระ จึงมีความต้องการเข้าร่ วมการขยายธุ รกิจทีดาํ เนินธุ รกิจมาด้วยความสําเร็ จ ด้วยการ
ขอรับสิ ทธิ เพือใช้ระบบหรื อรู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิจ รวมทัMงเครื องหมายการค้าของแฟรน์ไชส์ใน
การประกอบธุ รกิ จที ตอ้ งการนัMน และจ่ายค่า สิ ทธิ ของการใช้สิ ท ธิ ดังกล่ าวเป็ นการตอบแทนแก่
แฟรนไชส์ (Pachravanich 2000 :18)
แฟรนไชส์ ของต่ า งประเทศ หมายถึ ง ผูใ้ ห้สิ ท ธิ แฟรนไชส์ ที แสดงในหนัง สื อคู่มื อ
โอกาสในการทําแฟรนไชส์ในปี 2552 โดยโรเบิร์ท อี บอนท์ (Robert E.Bond) มีสํานักงานใหญ่อยู่
ในสหรัฐอเมริ กา
แฟรนไชส์ ของไทย หมายถึง เป็ นแฟรนไชส์ ของคนไทยทีแสดงในคู่มือโอกาสธุ รกิจ
และแฟรนไชส์ ในปี 2552 มีสาํ นักงานใหญ่อยูใ่ นประเทศไทย
มาตรฐานของคุณภาพ หมายถึง คุณค่าของสิ นค้าและบริ การทีเหมือนกันไม่วา่ ทีไหน
การจัดมาตรฐานเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ โภคถ่ายทอดข้อมูลทีเขาเคยมีประสบการณ์ทีผา่ นมาให้กบั สาขา
ย่อยอืน ๆ ผูใ้ ห้สิทธิแฟรนไชส์จะช่วยเหลือและควบคุมผูร้ ับสิ ทธิแฟรนไชส์ในการคงคุณภาพของ
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ โดยการให้ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์การปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัดผูใ้ ห้สิทธิแฟรนไชส์
มักจะต้องการให้ผรู้ ับสิ ทธิแฟรนไชส์ซMือข้อมูลจากผูจ้ ดั หา (Supplier) ทีระบุให้หรื อกลุ่มของผูจ้ ดั หา
ทีได้รับความเชือถือในเรื องของคุณภาพสิ นค้าและบริ การ อีกทัMงผูใ้ ห้สิทธิแฟรนไชส์ยงั ควบคุมผูร้ ับ
สิ ทธิแฟรนไชส์ตามเงือนไขสัญญาทีอนุญาตให้มีการบอกเลิกสัญญาผ่ายเดียว โดยผูใ้ ห้สิทธิ
แฟรนไชส์และตัวแทนของข้อมูล หรื อข้อมูลสํารองทีอาจจะทําให้คุณภาพของสิ นค้าและบริ การ
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เสี ยหายและสิ นทรัพย์ของผูใ้ ห้สิทธิแฟรนไชส์ (Pachravanich 2000 quoting Norton 1988: 20-21)
ในด้านผลตอบแทน ผูใ้ ห้สิทธิแฟรนไชส์จะได้รับยอดขายของหน่วยแฟรนไชส์ในอนาคต รายได้
ต่อเนืองจากการดําเนินกิจการ แฟรนไชส์และมูลค่าทีเพิม ขึMนของสิ ทธิในทรัพย์สินและเครื องหมาย
การค้า(Pachravanich 2000 :20-21 )
ผลการดําเนินงาน หมายถึง ผลการดําเนินงานเป็ นกฎเกณฑ์ทางการเงินทีถูกวัดโดยการ
เติ บ โตของยอดขาย การเติ บ โตของผลกํา ไร ผลตอบแทนจากการลงทุ น ของสาขาย่อ ยที เ ป็ น
แฟรนไชส์ (Pachravanich 2000 : 21)
ข้ อสั ญญา (Term of Contract) หมายถึง เอกสารตามกฎหมายทีระบุขอ้ ตกลงระหว่าง
ผูใ้ ห้สิทธิ แฟรนไชส์และผูร้ ับสิ ทธิแฟรนไชส์ โดยผูใ้ ห้สิทธิแฟรนไชส์จะสามารถบอกเลิกสัญญาได้
แต่โดยทัว ไปผูใ้ ห้สิ ท ธิ แฟรนไชส์ จะไม่บ อกเลิ ก สัญญากับผูร้ ับ สิ ทธิ แฟรนไชส์ เพราะผูใ้ ห้สิ ท ธิ
แฟรนไชส์ ย งั คงคํา นึ ง เกี ยวกับชื อเสี ย งเมื อยังพยายามขายทีตM งั แฟรนไชส์ เพิม แต่อย่างไรก็ตาม
ระยะเวลาของสัญญาทียาวนานกว่า ผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์ก็จะอยูใ่ นสถานะทีดีกว่า ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ห้
สิ ทธิแฟรนไชส์กาํ หนดสิ ทธิ ทีผรู้ ับสิ ทธิ จะขายแฟรนไชส์ สิ ทธิ ของทายาทของผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์
ในการสื บทอดธุ รกิจและสิ ทธิ ในการเปิ ดธุ รกิจเพือแข่งขันหลังจากยุติการเป็ นผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์
ผูร้ ับสิ ทธิแฟรนไชส์สามารถบอกเลิกข้อตกลงเกือบทัMงหมด แต่ภายใต้กฏเกณฑ์ทีต่อต้านการผูกขาด
ความสามารถของผูร้ ั บ สิ ท ธิ ใ นการควบคุ มพฤติ ก รรมของผูร้ ั บ สิ ท ธิ และข้อสัญญาการบอกเลิ ก
ดังนัMน สัญญาในระยะยาวสามารถลดปั ญหาการจัดสรรแบบ Quasi-rent (Pachravanich 2000
quoting rickey & Dark 1987) ถ้าการเช่าระยะสัMนสู ง ผูไ้ ด้สิทธิ แฟรนไชส์จะเป็ นผูจ้ ดั สรรความ
เสี ยงนีM (Pachravanich 2000 quoting Carney and Gedajlovic : 1991) ความเสี ยงในการจัดสรรการ
เช่าระยะสัMนจะมากทีสุดเมือการลงทุนเริ มแรกทีสูงถูกเรี ยกร้องเพือก่อตัMงแฟรนไชส์ มันจะยังคงช่วย
ให้เกิดผลประโยชน์ตอ่ การลงทุนของผูร้ ับสิ ทธิแฟรนไชส์ในต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และต้นทุน
ทางกายภาพ (Human and physical capital) กับความถีในการต่อรองข้อสัญญา ความเป็ นไปได้ของ
การจัดสรรโดยผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์ ในการเช่าระยะสัMนจากประเภทของการเพิมการลงทุนในทาง
ตรงกันข้าม สัญญาระยะสัMนทีมีการต่อรองในรายละเอียดของเงือนไขอาจมีประโยชน์ ถ้ามูลค่าของ
เครื องหมายการค้าสู งและสัญญาระยะยาวได้ก่อให้เกิดปั ญหาการแบกรับความเสี ยงอย่างเห็นได้ชดั
(Pachravanich 2000 :19-20)
Quasi-rent หมายถึ ง การลงทุนซึ งไม่สามารถขายทิMงได้โดยไม่ขาดทุน โดยเฉพาะ
อย่า งยิง ทรั พย์สิ นทีใ ช้ใ นการผลิ ตแฟรนไชส์ ซี ไ ด้รับ อัตราผลตอบแทนตามปกติแต่ตอนสิM นสุ ด
สัญญาอาจทําให้เกิดสิ นไหมการลงทุน (Capital Cost Penalty) ซึ งไม่สามารถขายทรัพย์สินนัMนได้
ตามราคาปกติตวั อย่างเช่น ลักษณะของตึก หรื อเฟอร์ นิเจอร์ ทีเป็ นลักษณะเฉพาะ แฟรนไชส์ ซีไม่

9
สามารถใช้ทรัพย์สินเหล่านีM เพือวัตถุประสงค์อืนได้ ตามคําจํากัดความตาม Quasi-rent จะคงอยูถ่ า้
มู ล ค่ า ของทรั พ ย์สิ น ในการใช้ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ห นึ งสู ง กว่ า การใช้ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ อื น ๆ
ตัวอย่างเช่น แฟรนไชส์เซอร์ ซMื อทีดิน หลังจากนัMนให้แฟรนไชส์ซีเช่าทีดินต่อซึ งเป็ นสถานทีร้านค้า
ตัMงอยู่ ตอนสัญญาสิM นสุ ดแฟรนไชส์ซีจะไม่ได้เป็ นเจ้าของทรัพย์สิน แต่แฟรนไชส์ ซีจะได้รับอัตรา
ผลตอบแทนตามปกติ สําหรับการใช้ตึกนัMนระหว่างช่วงอายุสัญญา (Pachravanich 2000 :19 )

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ กียวข้ อง
การศึ ก ษากฎหมายธุ รกิ จแฟรนไชส์ ที เหมาะสม เป็ นการศึ ก ษากฎหมายของไทยที
เกียวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ได้นาํ เอาหลักกฎหมาย ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง มาเป็ น
แนวทางในการศึกษาประเด็นปั ญหาคือการกํากับดูแลและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์
ภายใต้กฎหมายไทย การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยนั3น ปั จจุบนั ยังไม่
มีกฎหมายโดยตรงมาบังคับใช้ นอกจากกฎหมายทีมีอยูเ่ ดิมไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
กฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค กฎหมายการประกอบธุ รกิจคน
ต่างด้าว กฎหมายแข่งขันทางการค้า กฎหมายลิขสิ ทธิ8 กฎหมายสิ ทธิ บตั ร และกฎหมายความลับทาง
การค้า ผูว้ จิ ยั ได้นาํ หลักกฎหมาย ทฤษฎี มาเป็ นแนวทางในการวิจยั ดังนี3
1. แนวคิดและความหมายแฟรนไชส์
2. แนวคิดกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
3. แนวคิดกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็ นธรรม
4. แนวคิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
5. แนวคิดคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิ ทธิ8 สิ ทธิบตั ร เครื องหมายการค้า
6. แนวคิดกฎหมายความลับทางการค้า
7. แนวคิดกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
8. แนวคิดกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
9. แนวคิดกฎหมายอาญาความผิดฐานฉ้อโกง
10. แนวคิดแฟรนไชส์กบั สัญญาอืน
11. ความรับผิดชอบของแฟรนไชส์เซอร์
12. ทฤษฎีความไม่สมบูรณ์ของตลาดทุน
13. สมมติฐานความไม่สมมาตรของข่าวสาร
14. ทฤษฎีตวั การ - ตัวแทน
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1. แนวคิดและความหมายแฟรนไชส์
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1.1 แนวคิดของแฟรนไชส์ ธุ รกิจแฟรนไชส์เป็ นทีสนใจมากในหมู่ประชาชน ผูเ้ ป็ น
เจ้าของธุ รกิจก็ประสงค์จะขยายธุ รกิจของตนออกไป หมายถึงได้รับเงินค่าตอบแทนมากขึ3น ส่ วน
ผูเ้ ข้าร่ วมประกอบธุรกิจก็คาดหวังส่ วนแบ่งการตลาดจากเจ้าของธุ รกิจ ผลกําไรทีควรได้รับกลับคืน
มาในการเข้าร่ วมธุ รกิ จดังกล่าว สิ งหนึ งทีสําคัญในการทําธุ รกิจแฟรนไชส์ ก็คือ สัญลักษณ์ หรื อ
เครื องหมายการค้าหรื อเครื องหมายบริ การของเจ้าของธุรกิจ ซึงเมือให้สัญญาแฟรนไชส์ แก่ผใู้ ดแล้ว
สัญลักษณ์ หรื อเครื องหมายการค้าหรื อเครื องหมายบริ การของเจ้าของทีจะต้องใช้ควบคู่ไปกับการ
ดําเนินธุรกิจของผูร้ ับแฟรนไชส์ดว้ ยพร้อมกับการผลิตสิ นค้าทีมีคุณภาพดีหรื อมาตรฐานทีดีของการ
ให้บริ การทีจะต้องควบคูไ่ ปพร้อมกับการดําเนินธุรกิจดังกล่าวนั3นด้วย (พิบูลย์ ตันศุภผล 2548 )
ฟฟฟฟฟฟฟฟการพัฒนาด้านธุรกิจค้าปลีก มีมาอย่างต่อเนือง ตั3งแต่ ช่วงพ.ศ. 2520 โดยมีธุรกิจด้าน
ค้า ปลี ก ของต่ า งประเทศที มี ก ารลงทุ น ในประเทศ เป็ นตัวผลัก ดันให้นัก ธุ ร กิ จไทยต้องปรั บ ตัว
(ศราวดี จุลโสภณศรี และ นริ ศรา อุดมวงศ์ 2539 : 4 ) การค้าปลีกทีมีความหลากหลาย รู ปแบบ
การค้าใหม่เริ มมีความซับซ้อนมากขึ3น และมีระบบการขยายงานทีน่าสนใจก็คือ การขยายตัวโดย
การเปิ ดธุรกิจในรู ปแบบสาขามากขึ3น การสร้างความพอใจ และการยอมรับให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยสร้าง
จุดเด่นและการยอมรับในตราสิ นค้าร้านค้าอย่างเป็ นกระบวนการ กลยุทธ์หนึงทีเห็นความสําคัญของ
การกระจายสาขาก็คือ ระบบแฟรนไชส์ และด้วยเหตุน3 ี คนไทยทีเป็ นกลุ่มนักธุ รกิจด้าน ระบบงาน
สาขา ทั3งทีได้เริ มกิ จการจากการรับเอารู ปแบบธุ รกิ จ จากต่างประเทศเข้ามาทําตลาดในประเทศ
รวมถึงกลุ่มทีตอ้ ง การพัฒนาระบบ แฟรนไชส์เอง ได้รวมกลุ่มกันเพือสร้างเครื อข่ายทางธุ รกิจและมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การสร้างความรู้ ด้าน แฟรนไชส์ ให้กบั สังคมนักลงทุนในบ้านเราให้มาก
ทีสุด ( กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2546 )
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1.2 ความหมายของแฟรนไชส์ คําว่า แฟรนไชส์ (Franchise) คือ กระบวนการทาง
ธุรกิจทีองค์กรธุ รกิจหนึง ๆ ได้พฒั นาวิธีการและ รู ปแบบ จนได้รับการพิสูจน์ดว้ ยระยะเวลาแล้วว่า
ประสบความสําเร็ จในการประกอบการและการจัดการธุ รกิจในระดับหนึงและได้ถ่ายทอดสิ ทธิ ใน
การประกอบธุ รกิจตามวิธีการและรู ปแบบดังกล่าว พร้อมกับตัวสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั บุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลอืนภายใต้ตรา หรื อเครื องหมายการค้า / บริ การ อันหนึงอันใด ( กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
2546 24 ) กระบวนการทีเกียวข้องกับการทํานิติกรรมระหว่างบุคคลสองกลุ่มในข้างต้นในบางกรณี
อาจรวมถึงบุคคลอืนด้วย ดังนั3นในการทําสัญญา แฟรนไชส์น3 นั ส่ วนหนึงของสัญญาจะต้องระบุ
กําหนดให้ผรู้ ับแฟรนไชส์ จะต้อง ใช้เครื องหมายการค้าหรื อเครื องหมายบริ การของเจ้าของธุ รกิ จ
ควบคู่ไปพร้ อมกับการดําเนิ นธุ รกิจเสมอ เจ้าของ ธุ รกิ จเองก็คงไม่ประสงค์จะให้ผรู้ ับแฟรนไชส์
นําเอาเครื องหมายการค้าของคนอืนมาใช้ควบคู่ไปพร้อมกับเครื อง หมายการค้า/บริ การของตนเอง
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อย่างแน่นอนและเพือป้ องกันมิให้บุคคลอืนลอกเลียนแบบเครื องหมายการค้า/บริ การ เจ้าของธุ รกิจ
จะต้อ งจดทะเบี ย นเครื อ งหมายการค้า และเครื อ งหมายบริ ก ารไว้ที ก รมทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
เครื องหมายการค้า/บริ การ เป็ นทรัพย์สินทีสาํ คัญทีสุดอย่างหนึงของทุกๆ ธุรกิจ และเป็ นสิ งทีอาจจะ
เรี ยกได้วา่ มีคา่ สู งสุ ดในบรรดาทรัพย์สินต่าง ๆ เมือธุ รกิจนั3นประสบความสําเร็ จ เครื องหมายการค้า
เป็ นเสมือนตัวแทนของธุ รกิ จต่อสายตาของผูบ้ ริ โภค เป็ นเครื องหมายทีแสดงถึ งความมีคุณภาพ
มาตรฐาน หรื อความแตกต่างใด ๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การของแต่ละธุ รกิจ ธุ รกิจแฟรนไชส์ก็เช่นกัน
เครื องหมายการค้าเป็ นสิ งทีจาํ เป็ นทีควบคูไ่ ปกับการให้สิทธิ8 ดังนั3นเมือธุ รกิจของแฟรนไชส์ได้ผา่ น
การดําเนิ นการมาระยะเวลาหนึงตรา หรื อเครื องหมายทางการค้า/บริ การของแฟรนไชส์ ยอ่ มเป็ นที
คุน้ เคยและยอมรับในระดับหนึงของผูบ้ ริ โภค ซึงแฟรนไชส์ชี ย่อมได้รับประโยชน์ จากเครื องหมาย
การค้าและบริ การทีได้รับการยอมรับในตลาดแล้วไปด้วย ทําให้การเริ มต้นธุ รกิจของแฟรนไชส์ ซี
เป็ นไปได้รวดเร็ วกว่าเพราะไม่ตอ้ งสร้างเครื องหมายการค้าใหม่มาทําตลาดในพื3นทีดงั กล่าว (พิบูล
ตันศุภผล 2548 )
2. แนวคิดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ฟฟฟฟฟฟฟฟการนําประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยนิติกรรมและสัญญามาใช้กบั สัญญา
แฟรนไชส์น3 นั สามารถนํามาใช้บงั คับในส่ วนของการเกิดสัญญา คําเสนอสนอง การตีความ ผลของ
สัญญา การบอกเลิกสัญญา การผิดสัญญา และการวิเคราะห์สัญญาในกรณี ทีวา่ ในระหว่างคู่สัญญา
นั3นได้มี ก ารกระทํา อัน ใดที ต้องด้วยบทบัญ ญัติ แห่ ง กฎหมายที จ ะทํา ให้สั ญญานั3นทั3ง หมดหรื อ
บางส่ ว นใช้บ ัง คับ ไม่ ไ ด้ห รื อ ตกเป็ นโมฆะเช่ น สั ญ ญาได้ท าํ ถู ก ต้อ งตามแบบหรื อ ไม่ สั ญ ญามี
วัตถุประสงค์ตอ้ งห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายหรื อไม่ สัญญามีวตั ถุ ประสงค์เป็ นการพ้นวิสัยหรื อไม่
แม้วา่ กฎหมายไทยจะไม่มีบทบัญญัติคุม้ ครองผูร้ ับแฟรนไชส์ ให้ปลอดจากการถูกกลฉ้อของผูใ้ ห้
แฟรนไชส์ แต่กฎหมายนิติกรรมว่าด้วยการแสดงเจตนาได้มีบทบัญญัติคุม้ ครองให้ผแู้ สดงเจตนาอัน
เนืองมาจากการถูกกลฉ้อฉลโดยวิธีต่าง ๆ ทั3งทีเป็ นกลฉ้อฉลโดยตรง ( ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ 2535 :121 ) และกลฉ้อฉลโดยการจงใจนิ งเสี ยไม่ไขข้อความจริ ง หรื อคุ ณสมบัติอนั ใด
อันหนึงอันคู่กรณี อีกฝ่ ายหนึงมิได้รับรู้ ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ 2535 : 124 ) ตลอดจน
คุม้ ครองผูร้ ับ แฟรนไชส์ในกรณี ทีผใู้ ห้แฟรนไชส์กาํ หนดเงือนไขยกเว้นความรับผิดด้วย ( ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ 2535 : 220 , 373 ) ในส่ วนของข้อสัญญาทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ของ
คูสัญญานั3น ก็สามารถนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยเอกเทศสัญญาอืน
ๆ มาปรับใช้ได้เช่น หนี3 ซื3 อขาย เช่าทรัพย์ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ได้บญั ญัติในส่ วน
ของสัญญาซึงเป็ นหลักกฎหมายทัว ไปอันได้แก่
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ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.1 หลักสุ จริต ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ 2535 : 5) เป็ นหัวใจสําคัญของ
กฎหมายสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ในเรื องหนี3 ฉะนั3นการมีความสัมพันธ์ทางหนี3
จึงอยูบ่ นพื3นฐานของความซือสัตย์และไว้วางใจระหว่างบุคคลว่าจะไม่เอารัดเอาเปรี ยบกันเกินไป
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.2 หลักการตีความการแสดงเจตนาและการตีความสั ญญา ( ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ 2535 : 368 ) การตีความตามประสงค์หรื อเจตนาของคู่สัญญาต้องแปลจากสัญญาทั3ง
ฉบับ ไม่ใช่ยกเอาข้อความเฉพาะตอนใดตอนหนึงหรื อสัญญาข้อใดข้อหนึงขึ3นมาแปล
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.3 หลักความสงบเรี ยบร้ อยและศี ลธรรมอันดีของประชาชน ( ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ 2535 : 150) เป็ นขอบเขตของเสรี ภาพในการทําสัญญาทีบุคคลจะกําหนดเจตนา
หรื อข้อสัญญาให้มีวตั ถุ ประสงค์หรื อเนื3 อหาทีมิชอบด้วยกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อย
หรื อ ศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ได้
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.4 หลักการตีความให้ เป็ นคุณแก่ ผ้ ูต้องเสี ยเปรียบในมูลหนี3 ( ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ 2535 : 11) โดยปกติ ข ้อสัญญาที เป็ นธรรมหรื อไม่น3 ันมัก จะกํา หนดไม่ชัดเจน ไม่
แน่นอนเนืองจากผูร้ ่ างสัญญาสําเร็ จรู ปมักจะร่ างสัญญาใช้คาํ กว้างสามารถครอบคลุมได้ทุกกรณี
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.5 หลักของการเปิ ดเผยข้ อมูล ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ 2535 : 156 ) ถือ
เป็ นหลักของความสําคัญผิด ซึ งหากผูร้ ับสิ ทธิ เข้าทําสัญญาแฟรนไชส์ โดยสําคัญผิดในสิ งทีเป็ น
สาระสําคัญไม่วา่ จะเป็ นสําคัญผิดในลักษณะของสัญญาหรื อสําคัญผิดในคู่กรณี ซ ึ งก็คือผูใ้ ห้สิทธิ8
แฟรนไชส์ ก็ถือว่าสัญญาทีทาํ ขึ3นจากเหตุดงั กล่าวนั3นเป็ นโมฆะ
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.6 หลักของการฉ้ อฉล ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ 2535 : 162 ) การทีฝ่าย
หนึงฝ่ ายใดจงใจนิงเสี ยไม่ไขข้อความจริ งซึ งคู่กรณี อีกฝ่ ายมิได้รู้และหากนิงเสี ยเช่นนั3นนิติกรรมอัน
นั3นคงจะมิได้กระทําขึ3นให้ถือเป็ นกลฉ้อฉล และการแสดงเจตนาอันได้ เพราะกลฉ้อฉลเป็ น
โมฆียะ ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ 2535 :159 ) แต่ถา้ เป็ นกลฉ้อฉลเพือจูงใจให้อีกฝ่ าย
หนึงยอมรับเอาข้อกําหนดอันหนักยิง กว่าทีเขาจะยอมรับโดยปกติคู่กรณี ฝ่ายนั3นจะบอกล้างไม่ได้แต่
จะเรี ยกเอาค่าสิ นไหมทดแทนได้ ( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ 2535 :161 )
ฟฟฟฟฟฟฟ ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายแฟรนไชส์ บงั คับใช้และกฎหมายการแข่งขันทาง
การค้า ก็ย งั คงมี อุป สรรคในบางเรื องเนื องจากกฎหมายดัง กล่ า วไม่ส ามารถปรั บ ใช้ไ ด้ก บั ธุ รกิ จ
แฟรนไชส์ อย่างครอบคลุมทั3งหมด ฉะนั3นในเรื องของข้อบังคับดังกล่าวจึงต้องอาศัยกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ทีเป็ นกฎหมายทัว ไปมาปรับใช้ก่อนโดยหลักเกณฑ์ของการห้ามทําธุ รกิ จแข่งขันนั3น
ต้องพิจารณาว่าข้อห้ามดังกล่าวขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยของสังคมหรื อไม่ ( ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ 2535 : 150 ) และยังปรากฏอยูใ่ นความสัมพันธ์ของหุ ้นส่ วนว่าห้ามมิให้ผเู้ ป็ นหุ ้นส่ วน
ประกอบกิจการอย่างหนึงอย่างใดมีสภาพดุจเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของห้างหุ ้นส่ วน
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นั3นไม่วา่ จะทําเพือประโยชน์ตนเองหรื อผูอ้ ืนโดยมิได้รับความยินยอมของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนคนอืนๆ
( ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ 2535 : 1038 ) แสดงให้เ ห็ น ว่า กฎหมายยอมรั บ และให้
ความสําคัญแก่การจํากัดสิ ทธิ ในลักษณะนี3 ไว้ หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็ นธรรมของข้อห้าม
โดยต้องคํานึงถึงสาระสําคัญ 4 ประการ คือ บุคคลทีถูกห้าม พื3นทีขอบเขตที ถูกห้าม ประเภทกิจการ
และระยะเวลาทีถูกห้าม ซึ งสามารถนํามาปรับใช้กบั กรณี ของสัญญาแฟรนไชส์ได้บา้ ง กฎหมายว่า
ด้วยละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ อาจนํามาปรับใช้บงั คับกับผูใ้ ห้สิทธิ แฟรนไชส์
ถ้ากรณี การละเมิดเกิดขึ3นโดยฝ่ ายหนึงฝ่ ายใดทั3งจงใจหรื อประมาทเลินเล่อกระทําต่อบุคคลภายนอก
จนได้รั บ ความเสี ย หายแก่ ชี วิ ต ร่ า งกาย เสรี ภ าพ หรื อ ทรั พ ย์สิ น หรื อ สิ ท ธิ อ ย่า งหนึ งอย่า งใด
( ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ 2535 : 420 ) อันเนืองมาจากการประกอบธุ รกิจ แฟรนไชส์
โดยมากการละเมิดทีเกิดขึ3นผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์ตอ้ งรับผิดชอบเองเพราะถือว่าผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์
นั3นเป็ นคูส่ ัญญาอิสระไม่ได้มีความผูกพันร่ วมกับผูใ้ ห้สิทธิ แต่อย่างใด เว้นแต่ในบางกรณี ทีสามารถ
พิสูจน์ได้วา่ เหตุแห่งการละเมิดนั3นมาจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่อของผูใ้ ห้สิทธิ เช่น วัสดุที
ผูใ้ ห้สิทธิ นาํ มาผลิต ประกอบหรื อวิธีการดําเนิ นการตามสิ ทธิ ทีเป็ นแฟรนไชส์ รวมทั3งสิ นค้าทีผใู้ ห้
สิ ทธิ ส่งมาให้ผูร้ ับสิ ทธิ จาํ หน่ ายโดยไม่ได้เป็ นความผิดของผูร้ ับสิ ทธิ แต่อย่างใด เช่ นนี3 ผูใ้ ห้สิท ธิ
จะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีซ3ือสิ นค้าหรื อใช้บริ การ เพราะเนืองจากว่าผูใ้ ห้สิทธิ น3 นั ย่อมรับรอง
อยูใ่ นตัวแล้วถึงความสมบูรณ์และความถูกต้องของแฟรนไชส์ ตน เพราะโดยปกติแล้วผูใ้ ห้สิทธิ มี
สิ ทธิ ตรวจตรากระบวนการผลิตหรื อการดําเนินธุ รกิจของผูใ้ ห้สิทธิ แฟรนไชส์ เพือควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานของสิ นค้าหรื อบริ การอยูแ่ ล้ว
3. แนวคิดกฎหมายว่าด้ วยข้ อสั ญญาไม่ เป็ นธรรม
ฟฟฟฟฟฟฟฟพระราชบัญญัติว่า ด้วยข้อสัญญาที ไ ม่เป็ นธรรม ถื อเป็ นกฎหมายสํา คัญที ออกมา
ควบคุมและคุม้ ครองคู่สัญญาทีมีอาํ นาจต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่าสัญญาทีมีลกั ษณะเป็ นการเอา
รัดเอาเปรี ยบโดยคูส่ ัญญาทีมีอาํ นาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่า สัญญาสําเร็ จรู ปว่าด้วยข้อสัญญา
ไม่เป็ นธรรมกล่าวไว้วา่ สัญญาแฟรนไชส์จดั เป็ นสัญญาสําเร็ จรู ปแบบหนึง ( พระราชบัญญัติวา่ ด้วย
ข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พุทธศักราช 2540 : 3 ) สัญญาแฟรนไชส์มีขอ้ ตกลงในลักษณะทีถือว่าทํา
ให้คู่สัญญาฝ่ ายหนึ งได้เปรี ยบอีกฝ่ ายหนึ งเกินสมควร ( พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ น
ธรรม พุทธศักราช 2540 : 4 ) ลักษณะสําคัญของข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมทีจะกําหนดไว้ในสัญญา
มาตรฐานหรื อสัญญาสําเร็ จรู ปคือ
ฟฟฟฟฟฟฟฟข้อ สัญ ญาไม่ว่า จะอยู่ใ นสั ญ ญาประเภทใดจะมี ล ัก ษณะเป็ นเงื อนไขทัว ไป หรื อ
มาตรฐานทัว ไป เป็ นเงือนไขของสัญญาทีตอ้ งมีอยูเ่ ปลียนแปลงไม่ได้
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ฟฟฟฟฟฟฟฟการใช้รูปแบบของสัญญามาตรฐานหรื อสัญญาสําเร็ จรู ปในวงการธุ รกิจมีส่วนดีคือ
ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความเป็ นอัน หนึ ง อัน เดี ย วกัน สั ญ ญามี แ บบเดี ย วในธุ ร กิ จ แต่ ล ะประเภทและเกิ ด
ความก้าวหน้าในทางกฎหมายธุ รกิจ ซึ งเป็ นการกําหนดข้อสัญญาตามความต้องการและความมุ่ง
หมายของธุรกิจประเภทนั3น เช่นสัญญาแฟรนไชส์ สัญญาร่ วมลงทุน เป็ นต้น แต่สิ งทีเป็ นอันตรายก็
คือความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคู่สัญญาทีเห็นได้ชดั เจนฝ่ ายทีเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พจึงกําหนดข้อ
สัญญาในลักษณะทีตนได้เปรี ยบอีกฝ่ ายหนึงเป็ นอย่างมาก
ฟฟฟฟฟฟฟฟความไม่เท่าเทียมกันในความรู้เทคโนโลยีในด้านเศรษฐกิจทําให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กันในการ ต้องปฏิ บตั ิตามสัญญาของคู่สัญญาโดยปริ ยาย การมีโอกาสกําหนดข้อสัญญาต่างๆไว้
ล่วงหน้าเป็ นช่องทางทีทาํ ให้เกิดข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรมในลักษณะทีให้ประโยชน์แก่คู่สัญญาที
ได้เปรี ยบในการทําสัญญาไว้ก่อนล่วงหน้าโดยลักษณะของสัญญามักจะกําหนดเนื3 อหาของสิ ทธิ
หน้าทีทีแตกต่างกันไปจากกฎหมายสัญญาโดยทัว ไปซึ งอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการบิดเบือนบทบัญญัติ
ของกฎหมายและมีการทําลายหลักพื3นฐานของสัญญา ( ดาราพร ถิระวัฒน์ 2538 : 49-50 )
ฟฟฟฟฟฟฟฟกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็ นธรรม ยังมีบทบัญญัติห้ามผูใ้ ห้สิทธิ แฟรนไชส์ ใช้
วิธีการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรมและมีผลจํากัดการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ของผูร้ ับสิ ทธิ แฟรน
ไชส์ได้วางแนวทางไว้ดงั นี3
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1. การกําหนดราคาขายทีตาํ เกินควร โดยขายตํากว่าใบแจ้งหนี3 เว้นแต่เป็ นการขายทีมี
ความจําเป็ นทีสามารถอธิบายเหตุผลได้ เช่นสิ นค้าใกล้หมดอายุ
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2. การใช้อาํ นาจต่อรองที เหนื อกว่า เอาเปรี ย บผูอ้ ื นโดยไม่มี เหตุ ผลอันสมควรใน
ลักษณะทําลาย ทําให้เสี ยหาย ขัดขวาง กีดกัน หรื อจํากัดการประกอบธุ รกิจของผูอ้ ืนเพือมิให้ผอู้ ืน
ประกอบธุรกิจหรื อต้องล้มเลิกการประกอบธุรกิจ ซึงได้กาํ หนดการกระทําทีเข้าข่ายลักษณะดังกล่าว
ไว้ เช่นการบังคับให้คู่คา้ ซื3 อ ขายสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อการกําหนดเงือนไขในการประกอบธุ รกิจ
หรื อทําข้อตกลงพิเศษทีมีลกั ษณะจํากัดโอกาสในการประกอบธุรกิจของคูค่ า้ เช่นห้ามคู่คา้ ขายสิ นค้า
ให้คูแ่ ข่ง
ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. การปฏิบตั ิกบั คู่คา้ ทีไม่เท่าเทียมกัน โดยกําหนดเงื อนไขหรื อราคาทีแตกต่างกัน
หรื อ การปฏิเสธทีจะประกอบธุรกิจด้วยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ฟฟฟฟฟฟฟ4. การกระทํา ด้ว ยประการใดๆให้ ไ ด้ม าซึ งข้อ มู ล หรื อ ความลับ ทางการค้า หรื อ
เทคโนโลยีของคูค่ า้
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5. การบังคับหรื อชักจูงใจให้ลูกค้าต้องประกอบธุรกิจกับตนเอง โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร เช่นการเสนอประโยชน์ทีไม่สมเหตุผลในทางการค้าให้การบังคับซื3 อสิ นค้าอืนพ่วงไปกับ
สิ นค้าทีตอ้ งการซื3อ ( พระราชบัญญัติวา่ ด้วยข้อสัญญาทีไม่เป็ นธรรม พุทธศักราช 2540 : 29 )
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4. แนวคิดกฎหมายการแข่ งขันทางการค้ า
ฟฟฟฟฟฟฟฟผูป้ ระกอบธุ รกิจรายใดรายหนึ ง จะกระทําการร่ วมกับผูป้ ระกอบธุ รกิ จอีกรายหนึ ง
เป็ นการผูกขาด หรื อ จํากัดการแข่งขันในลักษณะทีกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ ( พระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พุทธศักราช 2542 : 27 ) เป็ นการกําหนดเงือนไข หรื อวิธีปฏิบตั ิเกียวกับการซื3 อ
หรื อจํา หน่ า ยสิ นค้า หรื อการบริ การ เพื อ ให้ ป ฏิ บ ัติ เ ป็ นแบบเดี ย วกัน หรื อตามที ต กลงกั น
(พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พุทธศักราช 2542 : 27(10) ) เช่นกําหนดสัดส่ วนในการให้
ส่ วนลดแก่ลูกค้า หรื อระยะเวลาในการให้เครดิตแก่ลูกค้า เพือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการแข่งขันลง
โดยการกําหนดเงือนไขและวิธี การปฏิบตั ิเป็ นแบบเดียวกัน หรื อตามทีตกลงกันยังเป็ นพฤติกรรมที
ใช้กนั เป็ นปกติในการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์โดยผูใ้ ห้สิทธิ จะกําหนดให้ผรู้ ับสิ ทธิ ทุกรายต้องซื3 อ
สิ นค้าหรื อวัตถุ ดิบจากผูใ้ ห้สิทธิ หรื อจากบุคคลภายนอกทีผูใ้ ห้สิทธิ กาํ หนด กฎหมายว่าด้วยการ
แข่งขันทางการค้าของไทยไม่ได้ถือเป็ นพฤติกรรมทีตอ้ งห้ามโดยเด็ดขาด ผูใ้ ห้สิทธิ ทีประสงค์จะทํา
การตกลงต้องขออนุ ญาตต่อคณะกรรมการ (พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พุทธศักราช
2542 : 35 ) ต้องแสดงให้เห็นถึงความจําเป็ นทีตอ้ งทําความตกลงนี3 เช่น เพือทีจะควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของสิ นค้าของผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์ ในส่ วนเรื องการกําหนดแหล่งทีมาของวัตถุดิบและ
สัมภาระในสัญญาแฟรนไชส์ ดงั กล่าวเป็ นผลเป็ นการทําลาย ทําให้เสี ยหาย ขัดขวาง กีดกัน หรื อ
จํากัดการประกอบธุ รกิจของผูป้ ระกอบธุ รกิ จอืนหรื อไม่ (พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พุทธศักราช 2540 : 29 )
5. แนวคิดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิ ทธิ7 สิ ทธิบัตร และเครืองหมายการค้ า
ฟฟฟฟฟฟฟฟแนวคิ ดในการให้สิ ท ธิ ใ นการใช้เครื องหมายการค้า ถื อเป็ นองค์ประกอบที สํา คัญ
ประการหนึ งในการทําสัญญาแฟรนไชส์ เนื องจากเครื องหมายการค้ามีส่วนเกียวพันอย่างมากกับ
มาตรฐานของคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ เพือให้ลูกค้ามัน ใจได้วา่ สิ นค้าหรื อบริ การทีได้รับนั3น
จะเหมือนกันไม่วา่ สิ นค้านั3นจะซื3อสิ นค้าหรื อใช้บริ การทีใด ( ธาราทิพย์ นิงสานนท์ 2548 : 99 )
ฟฟฟฟฟฟฟฟหลัก พื3นฐานประการหนึ ง ตามความตกลงว่า ด้วยสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญาที
เกียวกับการค้ารวมทั3งทีเกียวกับการค้าสิ นค้าปลอม หรื อทีเรี ยกกันโดยย่อว่าความตกลงทริ ปส์ คือ
หลักดินแดน ซึงหมายความว่าสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกกําหนดโดยกฎหมายภายในของแต่
ละรัฐ และสามารถบังคับใช้สิทธิ ได้เฉพาะภายในเขตอํานาจอธิ ปไตยของรัฐนั3น อย่างไรก็ตามใน
การคุม้ ครองสิ ทธิ เกียวกับทรัพย์สินทางปั ญญา อาจกล่าวได้วา่ ไม่มีประเทศใดให้ความคุม้ ครองใน
ลักษณะผูกขาด แต่มกั จะกําหนดขึ3นภายในขอบเขตและระยะเวลาทีจาํ กัด อันเนื องมาจากความ
จําเป็ นทางเศรษฐกิจและความเป็ นธรรมในสังคม ดังนั3นคู่สัญญาจึงต้องแน่ใจว่าเครื องหมายการค้า
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นั3น ได้รั บ การคุ ้ม ครองไม่ ว่า จะโดยทางสั ญ ญาหรื อ ทางกฎหมายในทุ ก พื3 น ที ที มี ก ารให้สั ญ ญา
แฟรนไชส์และก่อนทีจะมีการทําสัญญาแฟรนไชส์ ทั3งนี3ให้รวมถึงทรัพย์ทางปั ญญาอืนๆทีเกียวข้อง
กับ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ เช่ น ลิ ข สิ ท ธิ8 สิ ท ธิ บ ัต ร ตลอดจนความลับ ทางการค้า และความรู้ ใ นทาง
เทคโนโลยีอืนๆ ( จักรกฤษณ์ ควรพจน์ 2542 : 42-43 )
ฟฟฟฟฟฟฟฟสัญญาแฟรนไชส์ มีความเกียวข้องกับสัญญาอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ เสมอโดยเฉพาะใน
เรื องเครื องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ8 และสิ ทธิ บตั ร เป็ นการอนุ ญาตเฉพาะราย คือในพื3นทีน3 นั ๆจะไม่
อนุญาตให้บุคคลอืนทําการผลิตแข่งขันได้ จะเห็นได้วา่ การดําเนินธุ รกิจแฟรนไชส์จะมีลกั ษณะของ
การถอดแบบให้เหมือนกับผูใ้ ห้สิทธิ แฟรนไชส์ ซึ งลักษณะของการให้สิทธิ แฟรนไชส์ น3 นั มีความ
แตกต่างไปจากสิ ทธิอืนๆ กล่าวคือเป็ นการรวมสิ ทธิ ในการดําเนินธุ รกิจทีให้มาเป็ นชุด คือ นอกจาก
จะเป็ นการอนุญาตให้ใช้เครื องหมายการค้า ชือทางการค้าแล้วยังให้รูปแบบการดําเนินการความลับ
ทางการค้า รวมทั3งทรัพย์สินทางปัญญาอืนๆด้วยพร้อมกัน ดังนั3นสัญญาแฟรนไชส์ จึงมีลกั ษณะของ
การอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ แต่สัญญาอนุ ญาตให้ใช้สิทธิ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นสัญญาแฟรนไชส์ เสมอไป
( สมชาย รั ต นซื อ สกุ ล 2546 : 30-31 )ระบบแฟรนไชส์ ม ัก จะรวมลิ ข สิ ท ธิ8 สิ ท ธิ บ ัต ร หรื อ
เครื องหมายการค้าด้วย ผูร้ ับสิ ทธิ จะต้องรักษาคุ ณภาพและมาตรฐานของผูใ้ ห้สิทธิ ไว้ให้ได้ การ
บังคับให้ผูร้ ับสิ ทธิ ตอ้ งซื3 อวัตถุ ดิบจากผูใ้ ห้สิทธิ จึงอาจเพือต้องการให้สินค้าหรื อบริ การของผูร้ ับ
สิ ทธิ ได้คุณภาพมาตรฐานของผูใ้ ห้สิทธิ ก็ได้ นอกจากนี3 กฎหมายลิ ขสิ ทธิ8 และสิ ทธิ บตั รได้มีการ
กล่ า วไว้ใ นเรื อ งการขายพ่ว งให้ก ับ ผูร้ ั บ อนุ ญ าตเพื อ เป็ นการรั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
ทรัพย์สินทางปั ญญาตามทีผใู้ ห้สิทธิ กาํ หนดไว้ เช่นการกําหนดให้ผรู้ ับอนุญาตจัดหาวัสดุเพือใช้ใน
การผลิตสําเนางานทีได้รับอนุ ญาตทั3งหมดหรื อบางส่ วนจากเจ้าของลิ ขสิ ทธิ8 หรื อจากผูจ้ าํ หน่ายที
เจ้าของลิขสิ ทธิ8กาํ หนดไม่วา่ วัสดุทีใช้น3 นั จะมีค่าตอบแทนหรื อไม่ เว้นแต่จาํ เป็ นต้องกําหนดเช่นนั3น
เพือให้ได้สาํ เนางานตามมาตรฐานทีเจ้าของลิขสิ ทธิ8กาํ หนด ( สรวิศ ลิมปรังษี 2543 : 151-152 )
ฟฟฟฟฟฟฟฟในส่ วนกฎหมายสิ ทธิ บตั ร กําหนดให้ผทู้ ีได้รับอนุ ญาตจัดหาวัสดุเพือใช้ในการผลิต
ทั3งหมดหรื อบางส่ วนจากผูท้ รงสิ ทธิ บตั ร ผูท้ รงอนุ สิทธิ บตั ร หรื อจากผูจ้ าํ หน่ายทีผทู้ รงสิ ทธิ บตั ร
หรื อผูท้ รง อนุ สิทธิ บตั ร อนุญาตไม่วา่ วัสดุทีใช้น3 นั จะมีค่าตอบแทนหรื อไม่ เว้นแต่พิสูจน์ได้วา่
จําเป็ นต้องกําหนดเช่นนั3น เพือให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีผลิตขึ3นได้ผลตามสิ ทธิ บตั รหรื ออนุ สิทธิ บตั ร ใน
ส่ วนเครื องหมายการค้า เจ้าของหรื อผูอ้ นุ ญาต สามารถกําหนดเงือนไขหรื อข้อกําหนดให้เจ้าของ
เครื องหมายการค้านั3นสามารถควบคุ มคุ ณภาพสิ นค้าของผูข้ อจดทะเบียนเป็ นผูร้ ับอนุ ญาตอย่า ง
แท้จริ ง แต่เจ้าของเครื องหมายการค้าและผูร้ ับอนุ ญาตอาจร่ วมกันร้องขอต่อนายทะเบียนให้แก้ไข
เปลียนแปลงรายการจดทะเบียนในส่ วนทีเกียวกับเงือนไข หรื อข้อจํากัดทีเจ้าของเครื องหมายการค้า
ได้กาํ หนดไว้ในสัญญาอนุญาตได้ (พระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พุทธศักราช 2534 :70 ,72)
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6. แนวคิดกฎหมายความลับทางการค้ า
ฟฟฟฟฟฟฟฟแนวคิดทางกฎหมายการคุ ้ม ครองความลับ ทางการค้า ภายใต้ก ฎหมายอาญา การ
เปิ ดเผยความลับของผูอ้ ืนเป็ นความผิด ( ประมวลกฎหมายอาญา 2499 : 323 , 324 ) ในส่ วนกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์เกียวข้องในเรื องสัญญาและละเมิด กฎหมายดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมทุกเรื องราว
ทั3งความลับทางธุรกิจแฟรนไชส์ดว้ ย ดังนั3นกฎหมายความลับทางการค้า ได้ให้คาํ จํากัดความซึ งเป็ น
ข้อมูลทางการค้านํามาปรับเข้ากับข้อมูลในธุ รกิ จแฟรนไชส์ จะเห็ นได้วา่ ความลับทางการค้าใน
ธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้ งมีลกั ษณะดังนี3
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1. เป็ นข้อมูลทางการค้า
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2. ข้อมูลทางการค้านั3นยังไม่เป็ นทีรู้จกั หรื อเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ งโดยปกติแล้ว
ต้องเกียวข้องกับข้อมูลดังกล่าว
ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. ข้อมูลทางการค้านั3นมีประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์เนืองจากเป็ นความลับ หมายความ
ว่าหากข้อมูลเหล่านั3นถูกเปิ ดเผยก็จะหมดประโยชน์ทนั ที
ฟฟฟฟฟฟฟฟ4. ผูใ้ ห้สิ ท ธิ แฟรนไชส์ ต้อ งวางมาตรการที เหมาะสมเพือ รั ก ษาข้อ มูล นั3นไว้เป็ น
ความลับ (พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พุทธศักราช 2545 : 3)
ฟฟฟฟฟฟฟฟกฎหมายความลับทางการค้า ถึ งแม้จะไม่ได้เป็ นกฎหมายแฟรนไชส์ โดยตรงแต่ก็
สามารถนํามาปรับใช้ได้ ซึ งถือได้วา่ เป็ นกฎหมายอีกฉบับหนึงทีคุม้ ครองผูใ้ ห้สิทธิ ในเรื องความลับ
ทางการค้า ฉะนั3นหากผูร้ ับสิ ทธิ เป็ นผูเ้ ปิ ดเผยหรื อใช้ความลับทางการค้าของผูใ้ ห้สิทธิ ผูใ้ ห้สิทธิ
สามารถฟ้ องคดีทางแพ่งในเรื องผิดสัญญาได้ เนืองจากสัญญาแฟรนไชส์ โดยทัว ไปจะมีขอ้ กําหนด
ในการรักษาความลับอยูแ่ ล้ว หรื อหากบุคคลภายนอกเป็ นผูก้ ระทําก็สามารถฟ้ องร้องในเรื องละเมิด
ได้ องค์ประกอบทีถือว่าเป็ นการกระทําทีผดิ กฎหมายความลับทางการค้า ต้องมีรายละเอียดดังนี3
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1. เป็ นการเปิ ดเผย เอาไป หรื อใช้ความลับทางการค้า
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2.โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้านั3น
ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. มีลกั ษณะขัดต่อแนว ทางปฏิบตั ิในเชิงพาณิ ชย์ทีสุจริ ตต่อกัน
ฟฟฟฟฟฟฟฟ4. ผูก้ ระทําต้องรู้หรื อมีเหตุอนั ควรรู้วา่ การกระทํานั3นเป็ นการขัดต่อ แนวปฏิบตั ิในเชิง
พาณิ ชย์ทีสุจริ ตต่อกันด้วย (พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พุทธศักราช 2545 : 6)
7. แนวคิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ฟฟฟฟฟฟฟฟแนวทางกฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ในด้านสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคอีกสิ งหนึ งก็คือ การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารทั3งข้อมูลข่าวสารทีเกียวกับสรรพคุณของสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ งก็คือการโฆษณา
การโฆษณาอยูภ่ ายใต้กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในเรื องการโฆษณา การดําเนินการส่ งเสริ มการขาย

19
ของธุ รกิจแฟรนไชส์มกั จะมีท3 งั ในระดับท้องถิน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ การส่ งเสริ มการ
ขายเหล่านั3นเป็ นข้อมูลทีมีอิทธิ พลในระดับหนึ งต่อการตัดสิ นใจซื3 อหรื อรับบริ การจากแฟรนไชส์
ซึ งการโฆษณาในระบบแฟรนไชส์ น3 นั มักจะมาจากเงินกองทุนโฆษณาทีผรู้ ับสิ ทธิ มีหน้าทีจะต้อง
จ่ายเป็ นค่าธรรมเนี ยมให้กบั ผูใ้ ห้สิทธิ ซ ึ งจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการด้า นการโฆษณาให้ ดังนั3นหากจะมี
ความรับผิดอันเกิดจากการโฆษณาดังกล่าวผูใ้ ห้สิทธิ ทีเป็ นผูจ้ ดั ทําการโฆษณาจึงต้องรับผิด ส่ วน
ผูร้ ับสิ ทธิ จะต้องร่ วมรับผิดด้วยหรื อไม่น3 นั ต้องพิจารณาว่าการโฆษณานั3นปรากฏอยูใ่ นบริ เวณที
ผูร้ ับสิ ทธิเปิ ดกิจการหรื อไม่ หากใช่ผรู้ ับสิ ทธิ ก็มีหน้าทีทีจะระมัดระวังการโฆษณาทีเกียวกับกิจการ
ของตนประกอบกับตนเป็ นผูร้ ่ วมออกค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการโฆษณานั3นด้วย สิ ทธิ ข3 นั พื3นฐาน
ของผูบ้ ริ โภค คือ
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1. สิ ทธิ จะได้รับข่าวสารทั3งคําพรรณนา คุณภาพทีถูกต้องและเพียงพอกับสิ นค้าและ
บริ การ
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2. สิ ทธิทีจะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าและบริ การ
ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. สิ ทธิ ทีจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ และได้รับความเป็ น
ธรรมในการทําสัญญา
ฟฟฟฟฟฟฟฟ4. สิ ทธิ ทีจะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหาย ( พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค พุทธศักราช 2522 : 4 )
ฟฟฟฟฟฟฟฟประเด็นปั ญหาทีอาจเกิ ดขึ3นกับผูบ้ ริ โภคจากสิ นค้าหรื อบริ การของผูร้ ับสิ ทธิ แฟรน
ไชส์จากการโฆษณาทีทาํ ขึ3นโดยผูใ้ ห้สิทธิจะแบ่งออกเป็ น 3 เรื อง
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1. การควบคุมการประกอบการการควบคุมการประกอบการของผูใ้ ห้สิทธิ แฟรนไชส์
ต่อผูร้ ับสิ ทธิกฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติไว้ แต่คงจะมีเพียงอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื องหมายการค้า
รวมทั3งเครื องหมายบริ การต้องมีการควบคุมคุณภาพและบริ การ ระบบแฟรนไชส์ผใู้ ห้สิทธิ มีหน้าที
ทีจะต้องควบคุมคุณภาพของสิ นค้าและบริ การให้เป็ นไปตามมาตรฐานของผูใ้ ห้สิทธิภายใต้เครื อง
หมายการค้า ดังนั3นผูใ้ ห้สิทธิ จึงมีหน้าทีในการควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของผูร้ ับสิ ทธิ ในธุ รกิ จ
แฟรนไชส์ เ พื อ คงไว้ซ ึ งคุ ณ ภาพและมาตรฐานของผู้ใ ห้ สิ ทธิ ที มี ต่ อ ค่ า นิ ย มของผู้บ ริ โภค
(พระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พุทธศักราช 2534 :70)
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2. ความรับผิดในผลิตภัณฑ์โดยทัว ไปหมายถึงความรับผิดทางแพ่งของผูผ้ ลิตสิ นค้า
เพือ ความเสี ย หายในชี วิต ร่ า งกาย หรื อทรั พ ย์สิ น อื น ของบุ ค คลอันเกิ ดขึ3 นทางสิ นค้า ขาดความ
ปลอดภัย ( อนันต์ จันทรโอภากร 2545 : 16 ) ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดขึ3นได้ในกรณี ทีผรู้ ับสิ ทธิ เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าทีผใู้ ห้สิทธิ เป็ นผูป้ ระกอบขึ3นหรื อส่ งมาเพือจําหน่าย หากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
เกิดความเสี ยหายกับผูบ้ ริ โภคแล้วผูใ้ ห้สิทธิตอ้ งรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
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ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. การโฆษณา สิ ทธิของผูบ้ ริ โภคทีสาํ คัญอีกสิ งหนึงก็คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารทั3ง
ข้อมูลข่าวสารเกียวกับสรรพคุณของสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ งก็คือการโฆษณา การโฆษณาอยูภ่ ายใต้
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
8. แนวคิดกฎหมายการประกอบธุรกิจคนต่ างด้ าว
ฟฟฟฟฟฟฟ แนวคิดหลักกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจแฟรนไชส์ ระหว่างประเทศทีคู่สัญญาต้อง
ให้ความสําคัญเป็ นพิเศษก็คือ พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พุทธศักราช 2542
เป็ นกฎหมายฉบับเดียวในปั จจุบนั ทีกาํ หนดการเข้าสู่ ตลาดของคนต่างด้าวในประเทศไทยโดยตรง
ซึงได้เปลียนหลักการควบคุมการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าวตามประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที 281
เดิม ทีมีวตั ถุประสงค์เป็ นการลดการจํากัดการเข้าสู่ ตลาดการค้าบริ การ จาก “ โดยหลักแล้วปิ ดตลาด
เว้นแต่สาขาทีกฎหมายระบุให้เปิ ด” มาเป็ น “โดยหลักแล้วเปิ ดหมด เว้นแต่สาขาทีกฎหมายระบุให้
ปิ ด” พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจของคนต่างด้าว พุทธศักราช 2542 ถือว่าเป็ นเงือนไขการ
ลงทุนของคนต่างด้าวในไทยมากขึ3น แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการเพิมการเปิ ด
เสรี แบบก้าวหน้าเป็ นลําดับ สอดคล้องกับพันธกรณี ทีมีต่อ WTO ตามหลักปฏิบตั ิเสมือนคนชาติ
เดี ยวกัน โดยพระราชบัญญัติน3 ี กาํ หนดสถานภาพของการเป็ น คนต่างด้าว สําหรับนิ ติบุคคลทีจด
ทะเบียนในประเทศไทย ซึ งจะนับ จากจํา นวนทุนของคนต่า งชาติในนิ ติบุคคลนั3น โดยไม่จาํ กัด
จํา นวนผู้ถื อ หุ ้ น แบบร้ อ ยละ 49:51 เช่ น ประกาศคณะปฏิ ว ัติ ฉ บั บ ที 281 เดิ ม อี ก ต่ อ ไป
(พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พุทธศักราช 2542 : 4 )
ฟฟฟฟฟฟฟ กฎหมายทีเป็ นหลักเกณฑ์สาํ คัญในการกําหนดการลงทุน การร่ วมทุน ถือหุ ้น หรื อเข้า
ซื3 อ กิ จ การทั3ง หมดหรื อบางส่ ว นเพือ การประกอบธุ รกิ จ ของคนต่า งด้า วในประเทศไทย ได้แ ก่
พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจคนต่างด้าว และกฎหมายอืน เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่า
ด้วยเรื องหุ ้นส่ วนบริ ษทั พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง การขอใบอนุ ญาตทํางาน ประเทศไทยเป็ น
ประเทศเสรี ให้ผปู้ ระกอบการต่างชาติเข้ามาทําธุรกิจในไทย โดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ งเป็ นการ
ให้สิทธิในระบบการดําเนินทางธุรกิจ สิ งทีประเทศไทยได้รับคือเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่
ซึ งเป็ นสิ งจําเป็ นในการดําเนิ นธุ รกิจและการพัฒนาประเทศไทย หลักเกณฑ์ทีคนต่างด้าวยืนคําขอ
อนุญาตประกอบธุ รกิจต้องจัดทํารายละเอียดแผนงาน รู ปแบบ และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ
ยืน คําขอ และต้องรายงานผลการดําเนินงานอย่างน้อยปี ละครั3ง ( พระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจ
คนต่างด้าว พุทธศักราช 2542 : 4,8(3),10,18 )
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9. แนวคิดความผิดฉ้ อโกง
ฟฟ แนวคิดความผิดทางอาญาในข้อหาฉ้อโกงในรู ปแบบของการประกอบการออกร้าน
ธุ รกิจแฟรนไชส์ นั3นปั จจุบนั มีการโฆษณาชวนเชื อ ชักจูงประชาชนผ่านสื อทางอินเตอร์ เน็ต วิทยุ
โทรทัศน์ และตามห้างสรรพสิ นค้า แนะนําการประกอบอาชี พ ให้ประชาชนนําเงิ นไปลงทุนใน
ธุ รกิจ แฟรนไชส์ ของบริ ษทั เพือแลกกับผลตอบแทนในอัตราสู ง โดยไม่มีอุปกรณ์หรื อสิ นค้าให้
ประกอบธุ รกิจตามทีแนะนําแต่อย่างใด การกระทําดังกล่าว ถือเป็ นความผิดทางอาญา หากมีผเู้ สี ย
หลงเชื อ นํา เงิ น มาลงทุ น เกิ น 10 คนขึ3 น ไป ถื อ ว่า มี ค วามผิด ฐานฉ้อ โกงประชาชน ( ประมวล
กฎหมายอาญา 2499 : 90 , 91 ,343 ) และการกระทําดังกล่าวยังเข้าข่าย การกระทําความผิดการกูย้ ืม
เงิ นอันเป็ นการฉ้อโกงประชาชน หรื อ แชร์ ลู ก โซ่ ( พระราชกําหนดกูย้ ืม เงิ นที เป็ นการฉ้อโกง
ประชาชน พุทธศักราช 2527 : 4,5,12,15 )
10. แนวคิดสั ญญาแฟรนไชส์ กบั สั ญญาอืน
ฟฟฟฟฟฟฟ แนวคิดสัญญาแฟรนไชส์กบั สัญญาอืน ในการดําเนินธุ รกิจแฟรนไชส์ไม่วา่ จะเป็ นใน
ประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ สิ งสําคัญทีผใู้ ห้สิทธิ และโดยเฉพาะผูร้ ับสิ ทธิ ตอ้ งให้ความสําคัญ
เป็ นอย่างมากคือสัญญาแฟรนไชส์ เนืองจากเป็ นสิ งทีกาํ หนดรายละเอียดต่างๆ ทีจะเกิดขึ3นระหว่าง
ผูใ้ ห้สิทธิ และผูร้ ับสิ ทธิ ไม่วา่ จะเป็ นรายละเอียดขั3นตอนการดําเนิ นธุ รกิจ เช่นในเรื องการเปิ ดปิ ด
การบัญชี การตลาด เครื องแต่งกาย รวมทั3งสิ ทธิหน้าทีและความรับผิดทีผใู้ ห้สิทธิ และผูร้ ับสิ ทธิ มีต่อ
กัน ตัวอย่างของปั ญหาประจําวันทีอาจเกิ ดขึ3นรวมทั3ง การแก้ไ ขปั ญหาเบื3 องต้น คู่มือปฏิ บ ตั ิก าร
ขอบเขตพื3 น ที แ ละสถานที ต3 ัง ของธุ ร กิ จ จะเห็ น ว่า สั ญ ญาแฟรนไชส์ เ ป็ นสั ญ ญาที มี ค วามยาว
ค่อนข้า งมาก สื บ เนื องจากลักษณะของความสัม พันธ์ ใ นธุ รกิ จแฟรนไชส์ ที คู่สัญญามี ต่อกันนั3น
มากกว่าการดําเนินธุรกิจแบบอืน อีกทั3งสัญญาแฟรนไชส์ยงั มีลกั ษณะทีแตกต่างจากสัญญาประเภท
อืนอาจเห็นว่ามีความใกล้เคียงกันมากไม่วา่ จะเป็ นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สัญญาจ้างงาน สัญญา
ตัวแทน สัญญาหุน้ ส่ วน สัญญาแต่งตั3งตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า หรื อสัญญาถ่ายโอนเทคโนโลยี ซึ งแม้
จะมีความใกล้เคียงกันในรายละเอียดบางเรื องแต่สิ งทีสัญญาแฟรนไชส์แตกต่างจากสัญญาอืนก็คือ
ความสัมพันธ์ในสัญญาแฟรนไชส์ ผูใ้ ห้สิทธิจะต้องดูแล แนะนํา ตลอดจนช่วยเหลือในการประกอบ
กิจการแฟรนไชส์ของผูร้ ับสิ ทธิ ในรายละเอียดอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาของสัญญา แฟรนไชส์
ซึงความสัมพันธ์แบบนี3จะไม่พบในสัญญาประเภทอืน สัญญาแฟรนไชส์ถือว่ามีความสําคัญต่อการ
ดําเนิ นธุ รกิ จแฟรนไชส์ อย่างมาก เพราะเป็ นตัวกําหนดสิ ทธิ หน้าทีของผูใ้ ห้สิทธิ และผูร้ ับสิ ทธิ ใน
สัญญาแฟรนไชส์ ผูใ้ ห้สิ ทธิ มีหน้าทีใ นการตรวจสอบดูแลทําธุ รกิ จของผูร้ ับสิ ทธิ ให้เป็ นไปตาม
วิธี ก ารที ก าํ หนดให้ไ ด้ม าตรฐานเดี ย วกัน ทั3ง ระบบ ในส่ ว นสิ ท ธิ ห น้า ที ข องผูร้ ั บ สิ ท ธิ ใ นธุ ร กิ จ

22
แฟรนไชส์น3 นั คงจะเริ มต้นขึ3นหลังจากสัญญา แฟรนไชส์มีผลใช้บงั คับ ผูใ้ ห้สิทธิ จะต้องปฏิบตั ิตาม
สัญญาโดยผูร้ ับสิ ทธิ จะต้องดําเนิ นธุ รกิจตามรู ปแบบและนโยบายทีผใู้ ห้สิทธิ กาํ หนดไว้ในสัญญา
หน้าทีในการจ่ายค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ตามจํานวนและระยะเวลาทีกาํ หนด รวมทั3งมีหน้าทีในการ
รักษาความลับทางการค้าของผูใ้ ห้สิทธิ นอกจากนี3ผใู้ ห้สิทธิยงั มีสิทธิในการรับการฝึ กอบรม สิ ทธิ ใน
การประกอบกิจการภายใต้เครื องหมายการค้าของผูใ้ ห้สิทธิดว้ ย (ปริ ศนา จิรวัฒนพร: 2546)
ฟฟฟฟฟฟฟ กกก 10.1 แฟรนไชส์ กบั สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ สัญญาแฟรนไชส์มีความเกียวข้อง
กับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เสมอ กฎหมายทีเกียวข้องได้แก่กฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปั ญญา
เครื อ งหมายการค้า ลิ ข สิ ท ธิ8 สิ ท ธิ บ ัต ร เป็ นการให้อ าํ นาจอัน ชอบธรรมที บุ ค คลหนึ ง มี เ หนื อ
ทรัพย์สินหรื อปัญญาความคิดสร้างสรรค์ ( ถวิลวงศ์ ถายะพิงค์ 2533 : 13 )
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ 10.2 แฟรนไชส์ กับสั ญญาตัวแทน สัญญาแฟรนไชส์ ไม่มีลกั ษณะของสัญญา
ตัวแทน ในเรื องการควบคุมเป็ นเพียงเพือให้ได้ระดับมาตรฐานของผูใ้ ห้สิทธิก่อให้เกิดความสัมพันธ์
แบบตัว แทน แต่ ถ้า หากผู้ใ ห้ สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์ เ ข้า ใช้ อ ํา นาจควบคุ ม ดู แ ลเกิ น จํา เป็ นเพื อ รั ก ษา
ผลประโยชน์กม็ ีความเป็ นตัวแทนเกิดขึ3น ( ไผทชิต เอกจริ ยากร 2540 : 6 )
10.3 สั ญญาแฟรนไชส์ กับสั ญญาหุ้นส่ วน หุ ้นส่ วนเป็ นวิธีการทําธุ รกิ จซึ ง
พัฒนาและมีทีมาต่างไปจากธุ รกิจแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ เป็ นเรื องของการได้รับสิ ทธิ เป็ นพิเศษของ
ผูอ้ ืนมาดําเนินการ แต่หุน้ ส่ วนเป็ นการทําธุ รกิจร่ วมกัน แม้จะมีความเชือมโยงอย่างใกล้ชิดกับธุ รกิจ
แฟรนไชส์ แต่ก็มี ล ัก ษณะของความเป็ นหุ ้นส่ วน เช่ น การแบ่ง กํา ไร การเป็ นเจ้าของกรรมสิ ท ธิ8
รวมกัน รับผิดชอบร่ วมกันหรื ออืนๆทีแสดงให้เห็นว่าเป็ นหุน้ ส่ วนกันตามกันตามกฎหมาย ( สุ รศักดิ8
วาจาสิ ทธิ8 และ สหธน รัตนไพจิตร 2543 : 7-10 )
10.4 สั ญญาแฟรนไชส์ กับสั ญญาจ้ างแรงงาน ผูใ้ ห้สิทธิ แฟรนไชส์ มีอาํ นาจ
ควบคุมเหนื อผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์ ลักษณะจึงคล้ายคลึง กับความสัมพันธ์แบบนายจ้างลูกจ้าง การ
ควบคุมในธุรกิจแฟรนไชส์เป็ นเพียงเพือให้ได้ระดับมาตรฐาน แต่การควบคุมใกล้ชิดมากเกินไปจะ
ทําให้มีลกั ษณะของนายจ้างผูใ้ ห้สิทธิแฟรนไชส์ตอ้ งมีภาระหน้าทีภายใต้กฎหมายแรงงานและก็ตอ้ ง
รับ ผิดเพือบุค คลภายนอก ผูใ้ ห้สิ ท ธิ แฟรนไชส์ จึง ไม่ป รารถนาให้ผลของความสัมพันธ์ เช่ นนั3น
เกิดขึ3น (ไผทชิต เอกจริ ยากร 2542 : 32-34)
10.5 แฟรนไชส์ กั บ สั ญ ญาจ้ า งทํ า ของ สั ญ ญาจ้า งทํา ของเป็ นการให้
ค่าตอบแทนกัน ส่ วนสัญญาแฟรนไชส์ เป็ นสัญญาทีตกลงในการประกอบธุ รกิจอย่างหนึ งอย่างใด
ระหว่างผูใ้ ห้สิทธิ และผูร้ ับสิ ทธิ โดยผูร้ ับสิ ทธิ ประกอบธุ รกิจภายใต้เครื องหมายการค้า รู ปแบบและ
วิธีการดําเนินการของผูใ้ ห้สิทธิ สัญญาแฟรนไชส์จึงไม่มีลกั ษณะเป็ นการว่าจ้างให้ทาํ งานอย่างหนึง
อย่างใด
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10.6 แฟรนไชส์ กบั สั ญญาเช่ า สัญญาเช่าประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ ผูใ้ ห้เช่าตก
ลงให้ผเู้ ช่าได้ใช้หรื อได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึง ในเวลาทีจาํ กัด และผูเ้ ช่าตกลง
ให้คา่ เช่าเพือการนั3น ส่ วนแฟรนไชน์เป็ นการประกอบธุ รกิจภายใต้เครื องหมายการค้า รู ปแบบ และ
วิธีการดําเนินธุ รกิจของผูใ้ ห้สิทธิ ในส่ วนของการดําเนินธุ รกิจแฟรนไชส์อาจจะมีเรื องสัญญาเช่ามา
เกียวข้อง โดยอาจทําสัญญาเช่ากับเจ้าของทีน3 นั โดยตรง หรื อบางแฟรนไชส์ผใู้ ห้สิทธิ เป็ นผูห้ าพื3นที
ให้ ก็ อ าจจะต้อ งเช่ า พื3 น ที น3 ัน กับ ผูใ้ ห้ สิ ท ธิ เ ท่ า นั3น ทํา ให้สั ญ ญาเช่ า และสั ญ ญาแฟรนไชส์ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กนั แต่อย่างใด (ไผทชิต เอกจริ ยากร 2543:110-111 )
10.7 แฟรนไชส์ กับสั ญญาตั3งผู้จัดจําหน่ ายสิ นค้ า ผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้า คือผูท้ ี
มีหน้าทีในการซื3 อสิ นค้ามาจากผูผ้ ลิ ตเพือนํามาขายต่อให้กบั ผูจ้ ดั จําหน่ ายรายอื นหรื อขายให้ก บั
ผูบ้ ริ โภค ส่ วนสัญญา แฟรนไชส์ ซ ึ งส่ วนใหญ่จะบังคับให้ผรู้ ับสิ ทธิ ขายสิ นค้าของผูใ้ ห้สิทธิ หรื อ
จากทีผใู้ ห้สิทธิอนุญาตเท่านั3น หรื อบางสัญญาก็บงั คับให้ตอ้ งซื3 อสิ นค้าจากผูใ้ ห้สิทธิ เพียงผูเ้ ดียว แต่
ในธุ รกิ จแฟรนไชส์ มิใช่ เพียงแค่ซ3ื อมาขายไปเท่า นั3น ส่ วนวิธีการขาย การเก็บสิ นค้า การจัดร้ า น
รวมทั3ง นโยบายการขาย ผู้รั บ สิ ท ธิ จ ะต้อ งทํา ตามคํา แนะนํา ของผู้ใ ห้ สิ ท ธิ ดัง นั3น หากเป็ น
ความสัมพันธ์ในรู ปของผูจ้ ดั จําหน่าย เจ้าของสิ นค้าจะไม่มีขอ้ บังคับกับผูจ้ ดั จําหน่ายมากเท่ากับผูร้ ับ
สิ ทธิในธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ งจะทําให้ผจู้ ดั จําหน่ายมีความเป็ นอิสระมากกว่า และเป็ นสิ งสําคัญทีทาํ
ให้สัญญาทั3งสองนี3มีความแตกต่างกัน (สมชาย รัตนซือสกุล 2546:28 )
10.8 แฟรนไชส์ กับสั ญญาถ่ ายโอนเทคโนโลยี เทคโนโลยี วิธีการผลิต หรื อ
การจัดการ ที มี ค วามรู้ จะไม่ไ ด้รับ การคุ ้ม ครองในรู ป ทรั พ ย์สิ นทางปั ญญา ไม่ว่า เป็ นสิ ท ธิ บ ตั ร
ลิขสิ ทธิ8 หรื อเครื องหมายการค้า แต่เจ้าของเทคโนโลยีดงั กล่าวสามารถทําสัญญาถ่ายทอดกันได้ ซึ ง
ไม่ตา่ งจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเฉพาะในเรื องทีเจ้าของสิ ทธิหรื อผูใ้ ห้สิทธิ จะควบคุมเฉพาะ
การใช้เทคโนโลยี ทีระบุไว้ในสัญญาเท่านั3น ในสัญญาแฟรนไชส์ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดว้ ย
เสมอ ซึ งจะพ่วงมากับสัญญา แฟรนไชส์ แต่นอกจากจะดูในเรื องเทคโนโลยีทีถ่ายทอดให้แล้ว
ผูใ้ ห้สิทธิยงั ต้องคอยดูแลแนะนําในเรื องรายละเอียดของการทํากิจการแฟรนไชส์ดว้ ย จุดนี3เองจึงทํา
ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีตา่ งจากสัญญา แฟรนไชส์ (ปริ ศนา จิรวัฒนพร 2546 : 54 )
11. ความรับผิดชอบของแฟรนไชส์ เซอร์
ฟฟฟฟฟฟฟ ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ โดยทัว ไปหมายถึงความรับผิดทางแพ่งของผูผ้ ลิตสิ นค้าเพือ
ความเสี ยหายในชี วิต ร่ างกาย หรื อทรัพย์สินอืนของบุคคลอันเกิดขึ3นทางสิ นค้าขาดความปลอดภัย
ปั ญหาดังกล่าวอันเกิดขึ3นได้ในกรณี ทีผรู้ ับสิ ทธิ เป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าทีผใู้ ห้สิทธิ ประกอบขึ3น
หรื อส่ งมา จําหน่าย ถ้าหากผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผบู้ ริ โภคแล้ว ผูใ้ ห้สิทธิ
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จะต้องรับผิดต่อผูบ้ ริ โภคตามหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิตภัณฑ์หรื อหลักกฎหมายละเมิด
( อนันต์ จันทร์โอภากร 2545 : 16 ) ผูท้ ีได้รับความเสี ยหายดังกล่าวสามารถฟ้ องเรี ยกค่าเสี ยหายจาก
ผูข้ ายหรื อ ผูผ้ ลิ ต ได้ต ามบทบัญ ญัติ ใ นประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ใ นส่ ว นบทบัญ ญัติ ที
เกียวข้องกับการฟ้ องร้องผูข้ ายให้รับผิดในความชํารุ ดบกพร่ องของสิ นค้าทีขาย ( ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ 2535 : 472 , 473 ) ในส่ วนของผูใ้ ห้สิทธิ กฎหมายทีผเู้ สี ยหายจะฟ้ องให้ผผู้ ลิตที
ไม่ได้เป็ นคูส่ ัญญาซื3อขาย รับผิดนั3นยังไม่ได้
ฟฟฟฟฟฟฟ ในส่ วนความสัมพันธ์แฟรนไชส์น3 นั โดยปกติผใู้ ห้สิทธิไม่ตอ้ งรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หรื อลูกค้าในกรณี ทีได้รับความเสี ยหายอันเนื องมาจากผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์ เพราะผูร้ ับสิ ทธิ เป็ น
คูส่ ัญญาอิสระและไม่ได้เป็ นตัวแทนของผูใ้ ห้สิทธิ แต่อาจเกิดขึ3นได้ในกรณี กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น
ในกรณี ทีกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีบทบัญญัติป้องกันมิให้ผผู้ ลิตหรื อผูจ้ าํ หน่ายหรื อผูบ้ ริ การเอา
เปรี ยบผูบ้ ริ โภคในด้านสิ นค้าหรื อบริ การทีเสื อมประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง กรณี ผรู้ ับสิ ทธิ แฟรน
ไชส์ประเภทตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าของผูใ้ ห้สิทธิ ผูร้ ับสิ ทธิ แฟรนไชส์เป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าที
ผูใ้ ห้สิทธิ ประกอบขึ3น หรื อส่ งมาเพือการจําหน่าย ถ้าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
ผูบ้ ริ โภคแล้ว ผูใ้ ห้สิทธิ อาจจะต้องรับผิดตามหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดในผลิ ตภัณฑ์หรื อ
ละเมิดอันเกิดจากอันตรายของสิ นค้า ในทํานองเดียวกันถ้าหากผูใ้ ห้สิทธิ แฟรนไชส์ เป็ นผูก้ าํ หนด
มาตรฐานในการผลิ ตให้ก บั ผูร้ ั บ สิ ท ธิ ผูใ้ ห้สิ ท ธิ ก็ย งั ต้องรั บ ผิดต่อบุ ค คลภายนอกที ไ ด้รับ ความ
เสี ยหายอันเนืองมาจากผลิตภัณฑ์ในฐานะเป็ นผูผ้ ลิตหรื อจําหน่าย ( ปริ ศนา จิรวัฒนพร 2546 : 54 )
12 . ทฤษฎีความไม่ สมบูรณ์ของตลาดทุน (Capital Market Imperfection Thesis)
ฟฟฟฟฟฟ Pachravanich (2000 : 24 , quoting Norton 1988, Brickley, Dark และ Weisbach 1991)
อธิ บายไว้วา่ ระบบแฟรนไชส์ ได้ปูแนวทางไว้สําหรับให้แฟรนไชส์ เซอร์ เพิมเงินทุนหลายบริ ษทั
อยากจะเปลียนจากการเป็ นเจ้าของระบบ ปฏิบตั ิการทั3งหมดมาเป็ นระบบแฟรนไชส์ หากพวกเขามี
เงินทุนเพียงพอ Pachravanich (2000 : 24 , quoting Oxen feldt and Kelly 1969;Oxenfeldt and
Thompson 1969;Hunt 1973; Sherman 1999) แฟรนไชส์เซอร์ทีขยายตัวต้องเผชิญกับประเด็นปั ญหา
เรื องเงินทุนและการเข้าสู่ ตลาดตราสารหนี3 เงินทุนไม่เพียงพอส่ งผลให้บริ ษทั ไม่สามารถตอบสนอง
ต่ออุปสงค์ทีเพิม ขึ3นอยูต่ ลอดได้ทนั ท่วงที การประสบกับข้อจํากัดทางด้านเงินทุนทําให้ แฟรนไชส์
เซอร์ สามารถเพิมเงิ นทุนได้โดยเสี ยค่าใช้จ่ายตํากว่า การจัดการอืนๆ ทีสามารถทําได้ผ่านระบบ
แฟรนไชส์ Pachravanich (2000 : 24 , quoting Oxenfeldt and Kelly 1969 Hunt 1973;Caves and
Murphy 1976 ; Weinrauch 1986) นอกจากนี3 แฟรนไชส์เซอร์ ได้นาํ เงินทุนของ แฟรนไชส์ซีมาใช้
สําหรับการขยายธุ รกิจ ในทางกลับกันแฟรนไชส์ ซีได้รับสิ ทธิ8 ทางการตลาด การผลิตหรื อการจัด
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จําหน่ายสิ นค้าและบริ การของ แฟรนไชส์เซอร์ กล่าวอีกนัยหนึงคือ ความต้องการเงินลงทุนเพือ
การเติบโตทางธุรกิจของแฟรนไชส์เซอร์น3 นั ลดลง ผลทีตามมาคือ แฟรนไชส์เซอร์ อาจใช้เงินทุนอัน
จํากัดสําหรับวัตถุประสงค์อืนๆ Pachravanich (2000 : 24 , quoting Vaughn 1979) หากตลาดทุน
สมบูรณ์แบบ แฟรนไชส์เซอร์จะไม่ได้รับเงินทุนเพิม เติมในอัตราค่าใช้จา่ ยทีตาํ ลง ดังนั3น แฟรนไชส์
ซี จึงถูกมองว่าเป็ นแหล่งเงินทุนราคาถูก Pachravanich (2000 : 24 , quoting Vaughn 1979; Smith
1982 และ Brickley และคณะ 1991) Pachravanich (2000 : 24 , quoting Martin 1988 และ Martin
กับ Justis 1993) และพบว่าการจํากัดสภาพคล่องส่ งผลต่ออัตราการ เติบโตของระบบทียงั ไม่เติบโต
เต็มที ในขณะทีอตั ราการเติบโตของระบบทีเติบโตเต็มทีแล้วไม่ได้รับ ผลกระทบจากเงือนไขทาง
เครดิต
Pachravanich (2000 : 25 , quoting Love 1986) รายงานว่าในช่วงต้นๆ แมคโดนัลด์
ได้นาํ เงิ นทุนของแฟรนไชส์ ซีมาใช้เป็ นหลักทรัพย์ค3 าํ ประกันอสังหาริ มทรัพย์ไว้สําหรับเสาะหา
ทีดินแล้ว แมคโดนัลด์ก็นาํ มาให้แฟรนไชส์ซีเช่าโดยเพิมราคาค่าเช่า จากนั3นพวกเขาต้องกูเ้ งินจาก
เจ้าของทีดินและธนาคารเพือมาลงทุนกับตัวอาคาร แฟรนไชส์ซีของแมคโดนัลด์และเจ้าของทีดิน
จะต้องเซ็นสัญญาและรับผิดชอบการกูเ้ งินจากธนาคารในกรณี ทีผดิ นัดการชําระเงิน ผลประโยชน์ที
เจ้าของทีดินจะได้รับคือ การเก็บค่าเช่า ส่ วนทางธนาคารจะได้รับประโยชน์ จากอัตราเงินกูท้ ีสูงและ
ค่านายหน้า แฟรนไชส์เซอร์ ตอ้ งการเงินทุนมากขึ3นเพือให้ธุรกิจเติบโตและอยูร่ อดได้ นักวิจยั ส่ วน
ใหญ่ ค าดการว่ า ขนาดของธุ ร กิ จ ที ใ หญ่ อัต ราการอยู่ ร อดขององค์ ก รจะสู งขึ3 นเท่ า นั3 น
Pachravanich (2000 : 25 , quoting Star and Massel 1981;Martin 1988;Bates and Nucci 1989
Castrogiovanni; Justis and Julian 1993 และBates 1995) ร้านค้าทีมีหลายสาขา สามารถเพิมความ
เป็ นไปได้ของอัตราการอยู่รอดของบริ ษทั ใหม่ อันเนื องมาจากงบประมาณของการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ ว ของการประหยัดจากขนาดการผลิต Pachravanich (2000 : 25 , quoting Oxenfeldt and
Kelly 1969; Combs and Castrogiovanni 1994 , Shane 1996) เมือระบบ แฟรนไชส์เป็ นระบบใหม่
และเป็ นระบบเล็กๆ จึงทําให้ขาดการประหยัดจากขนาดการผลิตอยูห่ ลายด้าน อาทิเช่น การจัดซื3 อ
วัตถุดิบ ค่าดําเนิ นการในการจัดจําหน่าย และการแนะนําตราสิ นค้า การประหยัดต้นทุนในการ
จัดซื3 อวัตถุดิบของบริ ษทั เล็กๆ จะบรรลุผลได้รวดเร็ วยิงขึ3นก็ดว้ ยการดําเนินการผ่านระบบ แฟรน
ไชส์ ซ ึ ง ก็เร็ ว กว่า การขยายตัว ตามรู ป แบบของบริ ษ ทั เอง ยิง ไปกว่า นั3นการลงเงิ นโฆษณาแบบ
กระจายไปสู่ คนส่ วนใหญ่น3 นั มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการทีแต่ละร้ านจัดทําโฆษณาเผยแพร่ ของ
ตัวเอง Pachravanich (2000 : 25 , quoting Caves and Murphy 1976; Vaughn 1979) การประหยัด
จากขนาดการผลิตนั3นแทรกอยูใ่ นหลากหลายกิจกรรมทีแฟรนไชส์เซอร์เข้าไปมีส่วนร่ วม ดังนั3น ยิง
ระบบแฟรนไชส์ใหญ่มากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุ รกิจต่อหน่วยก็ตาํ ลงเท่านั3น เมือแฟรน
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ไชส์เซอร์หน้าใหม่เข้ามาสู่ อุตสาหกรรมทีมีคู่แข่งอยูแ่ ล้วนั3น ความรวดเร็ วในการทีเขาจะต้องทําให้
ธุ ร กิ จ เติ บ โตขึ3 นในระดับ ที เ ขาสามารถบริ หารได้ ใ นต้น ทุ น ที แ ข่ ง ขัน ได้ ถื อ เป็ นสิ งสํ า คัญ
Pachravanich (2000 : 26 , quoting Martin 1988) จนกว่าแฟรนไชส์เซอร์ มีจาํ นวนของร้านค้าที
พอเหมาะพอดีซ ึ งเขาสามารถดําเนินการได้ดว้ ยต้นทุนทีแข่งขันได้ต่อหนึงร้านค้าระบบ แฟรนไชส์
ใหม่กจ็ ะเสี ยเปรี ยบทางด้านการแข่งขันเมือต้องเผชิญหน้ากับระบบทีมีอยูแ่ ล้ว Pachravanich (2000
: 26 , quoting Oxenfeldt and Kelly 1969, Martin and Justis 1993) การอยูร่ อดของระบบใหม่ข3 ึนอยู่
กับ ความสามารถในการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ด้ว ยจํา นวนร้ า นค้า จํา นวนหนึ งซึ งสามารถพัฒ นา
โครงสร้างของต้นทุนให้อยูใ่ นระดับทีแข่งขันได้ก่อนทีกระแสเงินสดจะหมด Pachravanich (2000 :
26 , quoting Lillis, Narayana and Gilman 1976, Carney and Gedajlovic 1991) การเติบโตอย่าง
รวดเร็ วนั3นทําให้ระบบแฟรนไชส์ มี ความเป็ นไปได้มากขึ3นทีบ ริ ษทั หนึ ง ๆ จะขยายขนาดได้จน
สามารถดําเนิ นธุ รกิ จได้ในระดับทีแข่งขันได้ก่อนทีจะต้องประสบกับปั ญหากระแสเงิ นสดซึ งจะ
เป็ นสาเหตุของความล้มเหลว Pachravanich (2000 : 26 , quoting Martin and Justis 1993) เพือให้
อยูร่ อดได้พร้อมกับสร้างความประหยัดจากขนาดการผลิตได้ดว้ ยนั3น แฟรนไชส์เซอร์ ทีกาํ ลังตั3งตัว
หรื อยังไม่เติบโตเต็มทีตอ้ งพยายามจับทําเลทองใหม่ๆ ให้ได้ ดังนั3นถ้า แฟรนไชส์เซอร์ ตอ้ งหยุด
การเติ บ โตอย่า งรวดเร็ วอันเนื องมาจากเงิ นทุ นที จาํ กัดนั3น การจะได้ท าํ เลใหม่ๆ ที น่า สนใจก็ค ง
เป็ นไปไม่ได้อีกต่อไป
ถ้าแฟรนไชส์เซอร์ สามารถหาแหล่งเงินทุนได้ แต่ แฟรนไชส์ซีไม่ได้มี
ส่ ว นเกี ย วข้ อ ง แฟรนไชส์ เ ซอร์ ส ามารถที จ ะขยายธุ ร กิ จ ด้ ว ยร้ า นค้า ที บ ริ ษัท เป็ นเจ้า ของ
Pachravanich (2000 : 26 quoting Caves and Murphy 1976, Martin 1988) วิธีการนี3 จะเป็ นการรักษา
ทําเลไว้และเสนอโอกาสทีจะทําแฟรนไชส์ ได้ในอนาคต หากแหล่งเงินทุนเข้ามาเกียวพันกับทาง
แฟรนไชส์ ซีโดยทีไม่เกี ยวข้องกับแฟรนไชส์ เซอร์ แฟรนไชส์ เซอร์ สามารถทีจะขยายธุ รกิจด้วย
ร้านค้าทีเป็ นแฟรนไชส์
Pachravanich (2000 : 26 , quoting Martin 1988) กล่าวไว้วา่ การขาดแคลนเงินทุน
เป็ นปัจจัยพื3นฐานทีผลักดันไปสู่ การทําระบบ แฟรนไชส์คูแ่ ข่งสามารถทีจะเลียนแบบแนวคิดในเชิง
นวัตกรรมได้ Pachravanich (2000 : 26 quoting Carney and Gedajlovic 1991) ดังนั3น การลงทุนไป
กับสิ นทรัพย์ อย่างเช่ น การโฆษณาแบรนด์สินค้าจะช่วยลดความสามารถของคู่แข่งทีจะตามทัน
นวัตกรรม การรวบรวมแนวคิดเชิ งนวัตกรรมตั3งแต่แรกเริ ม นับเป็ นความได้เปรี ยบจากการเริ ม
บุกเบิกตลาด อย่างไรก็ตาม นักวิชาการหลายคนก็ยงั คงวิจารณ์ เกียวกับประเด็นความไม่สมบูรณ์
ของตลาดทุน
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ข้ อโต้ แย้ง
ผูก้ ่อตั3ง Kentucky Fried Chicken ต่อมากลายเป็ น KFC ไม่เคยของบการเงิ น
(Financial Statement) จากผูท้ ีจะมาเป็ นแฟรนไชส์ซี ทาง Colonel ตระหนัก ตั3งแต่แรกเริ มแล้วว่าผู้
ทีจะมาเป็ น แฟรนไชส์ซีน3 นั คงไม่มีเงินทุนเพียงพอ แต่เขาก็ยงั คงจัดการเรื องใบอนุ ญาตแฟรนไชส์
KFC ให้กบั แฟรนไชส์ซี Pachravanich (2000 : 27 , quoting Vaughn 1970 , Rubin 1978 และ
Baucus, และ Human 1993) เขียนไว้วา่ แฟรนไชส์เซอร์ มกั จะให้แบบฟอร์ มทางการเงินแก่ แฟรน
ไชส์ ซี อย่างเช่น การรับรองการกูเ้ งินจากธนาคาร หรื อการเจรจาต่อรองในเรื องค่าเช่าอาคารและ
อุปกรณ์ Pachravanich (2000 : 27 , quoting Rubin 1978) ชี3 วา่ ตลาดทุนนั3นสมบูรณ์แบบและใช้
สมมุติฐานนี3 สําหรับการสํารวจตรวจสอบต่อไป เขากล่าวว่าเนื องจากแฟรนไชส์ เซอร์ เป็ นเจ้าของ
ร้านค้าในทําเลทีแตกต่างกันและโดยทัว ไปแล้วแฟรนไชส์ ซีเป็ นเจ้าของร้านค้าเพียงหนึงแห่งหรื อ
สองสามแห่ ง ในพื3นที เดี ย วกัน ดัง นั3นการลงทุ น สํา หรั บ แฟรนไชส์ ซี ก็ย่อ มเสี ย ง กว่า การลงทุ น
สําหรับแฟรนไชส์เซอร์ ทีเป็ นผูค้ รอบครองกลุ่มธุ รกิจหรื อผลิตภัณฑ์(Portfolio) แฟรนไชส์ อธิ บาย
ให้ชดั เจนยิง ขึ3นได้วา่ แฟรนไชส์ซีน่าจะต้องการลงทุนในกลุ่มธุ รกิจหรื อผลิตภัณฑ์ของหุ ้นส่ วนใน
ร้านค้าทีเป็ น แฟรนไชส์ ท3 งั หมดมากกว่าการจํากัดการลงทุนกับร้านเพียงร้านเดียว Pachravanich
(2000 : 27 , quoting Carney and Gedajlovic 1991) ดังนั3น ไม่วา่ จะเป็ น แฟรนไชส์ซีทีกลัว ความ
เสี ยงหรื อเฉยๆ กับการเสี ยงก็ตอ้ งการอัตราผลตอบแทนการลงทุนทีสูงขึ3นจากเงินทุนของเขา หาก
เขาต้องลงทุนในร้านค้าหนึงร้านแทนทีจะลงทุนในกลุ่มธุ รกิจหรื อผลิตภัณฑ์(Portfolio) ของร้านค้า
ทีมีหลายสาขา Pachravanich (2000 : 27, quoting Carney and Gedajlovic 1991) ในทางกลับกัน
แฟรนไชส์เซอร์ น่าจะยอมรับในอัตราผลตอบแทนการลงทุนทีตาํ ลง ดังนั3นพอจะสรุ ปได้วา่ แฟรน
ไชส์เซอร์ เป็ นพวกทีกลัวความเสี ยงมากกว่าแฟรนไชส์ซี ซึ งนีอาจจะใช่หรื ออาจจะไม่ใช่ประเด็นก็
ได้ Pachravanich (2000 : 27 , quoting Rubin 1978) นอกจากนี3 แฟรนไชส์ ซีทีคาดหวังอัตรา
ผลตอบแทนทีสูงขึ3นต้องจ่ายค่ารอยัลตี3 ค่าเช่าทีเพิม ขึ3นและค่าธรรมเนียมการจัดการซึ งในทางทฤษฎี
แล้วจะทําให้การปฏิบตั ิการในระบบแฟรนไชส์น3 นั เป็ นไปไม่ได้ กล่าวว่า เริ มแรกเลย 92 เปอร์ เซ็นต์
ของแฟรนไชส์เซอร์ จะคิด ค่ารอยัลตี3ต่อเนืองในอัตราเฉลีย 3 – 4.8 เปอร์ เซ็นต์ของยอดขายทั3งหมด
ลําดับทีสอง ค่าธรรมเนียม แฟรนไชส์โดยเฉลียอยูท่ ี 5,950 – 11,540 ดอลล่าร์ สหรัฐ ลําดับทีสาม 73
เปอร์ เซ็ นต์ของแฟรนไชส์ เซอร์ ได้รายได้จากค่าเช่าหรื อการให้เช่ าทีดินและอาคาร ลําดับทีสี 60
เปอร์เซ็นต์ของแฟรนไชส์ซอร์ได้รับรายได้จากการขายเครื องมืออุปกรณ์หรื อการให้เช่า สุ ดท้าย 70
เปอร์เซ็นต์ของแฟรนไชส์ซอร์รวบรวมรายได้ในการโฆษณาโดยเรี ยงลําดับจาก 1.3 -2.6 เปอร์ เซ็นต์
ของยอดขายทั3งหมด Pachravanich (2000 : 28 , quoting Vaughn 1979) กล่าวต่อว่า ธุ รกิจค้าปลีก
บางอย่างไม่เหมาะกับระบบ แฟรนไชส์อนั เนืองมาจากข้อผูกมัดทางการเงินสู งเกินไปสําหรับ
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นักลงทุนรายบุค คลและตํา เกิ นไปสํา หรับกลุ่มที เป็ นเจ้าของร่ วมหากแฟรนไชส์ เซอร์ ตอ้ งพึงพา
เงิ น ทุ น ของแฟรนไชส์ ซี เ สมื อ นเป็ นแหล่ ง เงิ น ทุ น แฟรนไชส์ เ ซอร์ น่ า จะสร้ า งกลุ่ ม ธุ ร กิ จ หรื อ
ผลิตภัณฑ์ของหุน้ ส่ วนร้านค้าสาขาทั3งหมดให้ดีข3 ึน แล้วขายหุน้ เหล่านี3ให้กบั แฟรนไชส์ซี
Pachravanich (2000 : 28 , quoting Rubin 1978, Carney and Gedajlovic 1991) วิธีน3 ี น่าจะเป็ นการ
กระจายความเสี ยงสําหรับแฟรนไชส์ซีทีไม่มีผลกระทบทางด้านเงินทุนและอัตราผลตอบแทนของ
การลงทุนต่อแฟรนไชส์เซอร์ Pachravanich (2000 : 28 , quoting Lafontaine 1992) แสดงให้เห็น
ว่า แฟรนไชส์ เซอร์ 223 จาก 1,114 ร้าน ได้ให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินในรู ปแบบต่างๆ แก่
แฟรนไชส์ ซี ข องพวกเขา นัก วิช าการหลายท่า นยืนยันว่าการจัดหาเงิ นทุ นของแฟรนไชส์ ซีเป็ น
รู ป แบบการผสมผสานที นํา เอาการจัด หาเงิ น ทุ น มาผสมผสานกับ ทัก ษะการบริ ห ารจัด การ
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) ได้สัมภาษณ์ผบู้ ริ หารระดับสู งของ Pizza Hut,KFC และ Fisherman’s Landing เขา
ได้เรี ยนรู้ถึงความสามารถทางการบริ หารจัดการทีจาํ กัดมากกว่าเรื องของเงินทุนทีจาํ กัดการเติบโต
ของระบบแฟรนไชส์ การขยายตัวของร้านค้าทีเป็ นเจ้าของโดยบริ ษทั นั3นต้องการเวลาในการบริ หาร
จัดการอย่างมาก Pachravanich (2000 : 29 , quoting Hunt 1973) ในทางกลับกัน แฟรนไชส์ซี
บางรายต้องการการช่ วยเหลื อเพียงเล็กน้อยและใช้ทรัพยากรไม่มาก Pachravanich (2000 : 29 ,
quoting Rollinson 1980) แฟรนไชส์ซีทีมีประสบการณ์เหล่านี3คุน้ เคยกับระบบปฏิบตั ิการและเคยอยู่
ในระบบนี3มาก่อน Pachravanich (2000 : 29 quoting Bradach 1998) ดังนั3นพวกเขาจึงต้องการ
แหล่งทรัพยากรของ แฟรนไชส์ เซอร์ นอ้ ยลง Pachravanich (2000 : 29 quoting Caves and
Murphy, 1976, Lafontaine 1992) กล่าวว่า จํานวนองค์กรทีตอ้ งการสาขาแฟรนไชส์ทีเพิมขึ3นโดย
การเพิม แฟรนไชส์ซีหน้าใหม่น3 นั ยังน้อยกว่าองค์กรทีตอ้ งการเพิมสาขาบริ ษทั การเพิมสาขาจาก
แฟรนไชส์ ซีทีมีอยูน่ 3 นั เป็ นวิธีการเติบโตทีเสี ยงน้อยกว่าเพิมแฟรนไชส์ ซีหน้าใหม่ทีคุณไม่เคยรู้ได้
เลยว่าจะได้ แฟรนไชส์ซีแบบไหนเข้ามา การมี แฟรนไชส์ซี 140 รายแล้วเพิม 1 สาขาต่อปี นั3นง่าย
กว่าการมีบริ ษทั ทีเพิม 140 สาขาต่อปี ผลสรุ ปคือ เป็ นทีแน่ชดั ว่าข้อโต้แย้งในเรื องความไม่สมบูรณ์
ของตลาดทุนไม่ได้อธิบายถึงระบบแฟรนไชส์แต่อย่างใด
13 . สมมติฐานความไม่ สมมาตรของข่ าวสาร (Information Asymmetry Hypothesis)
Pachravanich (2000 : 29 quoting Martin และ Justis 1993) ยืนยันว่าเงินทุนได้ถูก
แบ่งเป็ นสัดส่ วนสําหรับบริ ษทั ทีมีขอ้ จํากัดโดยทําในรู ปทีไม่ใช่ตวั เงิน อย่างเช่น การไม่อนุญาตเงินกู้
หรื อการจํา กัด จํา นวนตลาดไม่ ไ ด้แ บ่ ง เงิ น ทุ น เครดิ ต เป็ นสั ด ส่ ว นโดยผู ก ขาดอัต ราดอกเบี3 ย
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Pachravanich (2000:29 , quoting Evans and Jovanovic 1989, Martin and Justis 1993)
Pachravanich (2000 : 29 , quoting Sherman 1999) ชี3 ให้เห็นว่าผูใ้ ห้กูย้ ืมส่ วนมากพอใจทีจะอนุมตั ิ
การกูย้ ืมเงินในเบื3องต้น สําหรับการซื3 อเครื องมืออุปกรณ์และอสังหาริ มทรัพย์ในทางตรงกันข้ามผู้
กูย้ มื /แฟรนไชส์เซอร์ตอ้ งจัดหาเงินทุนไว้สําหรับพัฒนาตราสิ นค้า การโฆษณา การพัฒนาคู่มือ และ
ค่าธรรมเนี ยมในการสรรหาบุคลากร นอกจากนี3 ถ้าผูใ้ ห้กูย้ ืมนายธนาคารไม่ได้จดั สรรเครดิตให้
และตลาดก็ไม่สามารถส่ งสัญญาณให้รับรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพถึงประเภทของผูก้ ยู้ ืม ดังนั3น ทุก
คนก็สามารถกูย้ ืมเงินได้ Pachravanich (2000 : 29 , quoting Martin and Justis 1993) ในความเป็ น
จริ งแล้ว ผูใ้ ห้กยู้ มื นายธนาคารรู้ขอ้ มูลเกียวกับธุรกิจของผูข้ อกูย้ มื เงินน้อยมากหรื อรู้ น้อยกว่า แฟรน
ไชส์เซอร์ผขู้ อกูย้ ืมเอง Pachravanich (2000 : 29 , quoting Sherman 1999) พบว่า แฟรนไชส์เซอร์
ผูข้ อกูย้ มื ต่างก็มีบญั ชีงบดุลทีแตกต่างกัน การจัดสรรเงินทุนทีไม่ได้สัดส่ วน ทีมบริ หารจัดการทีไม่
เหมื อ นกัน แหล่ ง ที ม าของรายได้ แ ตกต่ า งกัน และกลยุ ท ธ์ ใ นการเติ บ โตที ไ ม่ เ ท่ า เที ย มกัน
Pachravanich (2000 : 30 , quoting Bradach 1998) รายงานว่าโครงสร้างและการแปรผันของระบบ
บริ ห ารจัดการเหล่ า นี3 ทํา ให้แ ฟรนไชส์ เ ซอร์ ผูข้ อยืม เงิ น มี จุด แข็ง และจุ ด อ่ อ นที แตกต่ า งกัน
Pachravanich (2000 : 30 , quoting Love 1986) ค้นพบว่าแมคโดนัลจ้างนักบัญชีทีไม่ตรงตาม
มาตรฐานทางบัญชีแต่กไ็ ม่ได้ล่วงละเมิดทฤษฎีพ3นื ฐานทางบัญชีแต่อย่างใด
ดังนั3นเครดิ ตจึงถูกจัดสรรไปตามความไม่ได้สัดส่ วนของข่าวสารการให้กูห้ รื อให้
เครดิ ตนั3นถูกจํากัดเช่ นกัน เนื องจากผลกระทบจากการคัดเลื อกเชิ งปฏิ ปักษ์ (Adverse Selection
Effect) Pachravanich (2000 : 30 , quoting Evans and Jovanovic 1989, Martin and Justis 1993)
หากผูใ้ ห้กูย้ ืมเงินนายธนาคารไม่สามารถแยกโอกาสในการกูย้ ืมเงินทีมีคุณภาพสู งออกจากโอกาส
ในการลงทุนทีมีคุณภาพตําแล้ว แฟรนไชส์ เซอร์ ผูข้ อกูย้ ืมทีมีโอกาสในการลงทุนทีมีคุณภาพตํา
อาจจะมีสิ งกระตุน้ จูงใจให้เลียนแบบพฤติกรรมของผูข้ อกูย้ ืมทีมีโอกาสในการลงทุนทีมีคุณภาพสู ง
ได้ Pachravanich (2000 : 30 , quoting Sherman 1999) ชี3 วา่ เพือเป็ นการรับรอง ผูใ้ ห้กูย้ ืมเงิน/นาย
ธนาคารส่ วนใหญ่ตอ้ งการทีจะพิจารณาหลักทรัพย์ค3 าํ ประกันทีจบั ต้องได้ในบัญชี งบดุลของผูก้ ูย้ ืม
มากกว่าพิจารณาทีทรัพย์สินทางปั ญญารายได้จากค่ารอยัลตี3ทีมีและแผนการทางธุ รกิจ ผูข้ อกูย้ ืมที
ไม่มีคุณสมบัติในการเป็ นผูก้ ูย้ ืมได้น3 นั รับรู้ได้ถึงแนวทางปฏิบตั ิของผูใ้ ห้กูย้ ืมและก็จะปรับเปลียน
ธุ รกิจของพวกเขาให้เป็ นไปตามข้อปฏิบตั ิ ดังกล่าว Pachravanich (2000 : 30 , quoting Akerlof
1970) ด้วยเหตุน3 ีผใู้ ห้กูย้ ืม/นายธนาคารทีเลือกทีจะไม่จาํ กัดจํานวนการให้กูย้ ืมก็จาํ เป็ นต้องมีอตั รา
ดอกเบี3 ย ส่ ว นเพิ ม เพื อ ป้ องกัน การสู ญ เสี ย จากการให้เ งิ น ลงทุ น แก่ ก ลุ่ ม ผูก้ ู้ยื ม ที ข าดคุ ณ สมบัติ
Pachravanich (2000 : 30 , quoting Martin and Justis 1993) ต้นทุนของการให้เครดิตแก่กลุ่มทีมี
โอกาสในการลงทุนตํานั3น มีค่าใช้จ่ายเท่ากับกลุ่มทีมีโอกาสในการลงทุนสู ง เมือพิจารณามุมมอง
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ของแฟรนไชส์ เซอร์ /ผูข้ อกูย้ ืมทีมีคุณภาพในการลงทุนสู งพบว่าส่ วนชดเชยความเสี ยงทีผใู้ ห้กูย้ ืม/
นายธนาคาร ต้องการนั3นไม่ได้สะท้อนความเสี ยงในการลงทุนจริ งแต่อย่างใด ดังนั3น แฟรนไชส์
เซอร์ /ผูข้ อกูย้ ืมจึงละทิ3งตลาดเครดิตแบบเดิมๆ มาค้นหาแหล่งเงินทุนใหม่ อย่างเช่น ธุ รกิจเงินร่ วม
ลงทุน (Venture Capital)
ความไม่ได้สัดส่ วนของข่าวสารนั3นลดลงเพราะบริ ษทั ทีเป็ นผูข้ อกูย้ ืมนั3นแข็งแกร่ งขึ3น
ตั3งแต่ทีได้สร้างประวัติศาสตร์ แห่งการลงทุนขึ3นมา Pachravanich (2000 : 31 , quoting Martin and
Justis 1993) ในเวลานี3แฟรนไชส์เซอร์ /ผูข้ อกูย้ ืมทีมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้าถึงตลาดทางการ
เงินได้หลายแห่ง แฟรนไชส์เซอร์/ผูข้ อกูย้ ืม ทีมีความระมัดระวังความเสี ยงตํานั3นถูกยับยั3งด้วยอัตรา
ดอกเบี3ยทีสูงขึ3นในขณะทีแฟรนไชส์เซอร์/ผูข้ อกูย้ มื ทีไม่มีความระมัดระวังความเสี ยงกลับไม่อาจถูก
ยับยั3งด้วยอัตราดอกเบี3ยทีสูงขึ3นได้ ดังนั3นอัตราดอกเบี3ยสู งจึงไม่สามารถยับยั3งการกูเ้ งินทีมีความ
เสี ยงสู งได้ จาก เป็ นทีชดั เจนว่าในช่วงทีปัญหาของความไม่ได้สัดส่ วนของข่าวสารยังคงเป็ นปั ญหา
ร้ายแรง ผูใ้ ห้กยู้ มื / นายธนาคารน่าจะจํากัดเครดิตทีจะให้ แฟรนไชส์เซอร์/ผูข้ อกูย้ มื ก่อนเพราะยังไม่
สามารถรู้ชัดได้ว่าผูข้ อกูย้ ืมอาจจะเป็ นเพียงเถ้าแก่บริ ษทั เล็กๆ หรื อเป็ นบริ ษทั ยังไม่เติบโตเต็มที
โดยสรุ ป ความไม่ได้สัดส่ วนของข่าวสารในตลาดเครดิตแบบดั3งเดิมอาจนําไปสู่ ส่วนชดเชย ความ
เสี ยงหรื อการจํากัดจํานวนเงินทุนก็ได้ ไม่วา่ จะในกรณี ใดก็ตาม อัตราการเติบโตของบริ ษทั ก็ยงั คงมี
ข้อจํากัดในเรื องสภาพคล่องอยู่
14 . ทฤษฎีตัวการ - ตัวแทน ( Agency Theory)
องค์กรสมัยใหม่ได้แยกส่ วนระหว่างความเป็ นเจ้าของกับ การควบคุมออกจากกัน การ
แยกหน่ วยงานทีรับภาระความเสี ยงและหน่ วยงานทีมีหน้าทีตดั สิ นใจจะพบได้ในองค์กรเหล่านี3
เนื องจากข้อได้เปรี ย บทางด้า นความเชี ย วชาญด้า นเทคนิ ค การจัดการกับ การรับ ความเสี ยงที มี
ประสิ ทธิภาพ และการควบคุมต้นทุนของตัวแทน Pachravanich (2000 , quoting Fama and Jensen,
1983a Jensen และ Meckling 1976) พบว่าการแยกส่ วนความเป็ นเจ้าของและการควบคุมออกจาก
กัน ทําให้เกิดต้นทุนของตัวแทน ขึ3น Pachravanich (2000 , quoting Norton (1988a) ได้ให้คาํ นิยาม
ต้นทุนของตัวแทน เป็ นค่าใช้จ่ายที เกิดขึ3นเพือทําให้สิ งจูงใจตัวการและตัวแทน รวมถึงหุ ้นกู้ การ
ตรวจสอบและปริ มาณผลผลิ ตที กาํ หนดไว้ อันเกิ ดขึ3 นจากกิ จกรรมเหล่ านี3 มีค วามสอดคล้องกัน
ต้นทุนของตัวแทน ได้เกิดขึ3นตั3งแต่ทีสัญญายังไม่ได้ถูก เขียนขึ3นและดําเนิ นการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Pachravanich (2000 , quoting Fama and Jensen, 1983a; Mathewson & Winter, 1985) ต้นทุนของ
ตัวแทนนั3นรวมค่าใช้จ่ายในการวางโครงสร้างสัญญาและการตรวจสอบค่าธรรมเนี ยมหุ ้นกูแ้ ละค่า
ขาดทุนส่ วนทีเหลือ ค่าดําเนิ นการตามสัญญานั3นเกินกว่าผลประโยชน์ทีได้รับ นอกจากนี3ตน้ ทุน
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ของตัวแทนจะเพิมขึ3นหากเจ้าของ/ตัวการและพนักงาน/ตัวแทนผูท้ ีปฏิบตั ิงานไม่ใช่คนคนเดียวกัน
พนัก งานจะไม่ ด ํา เนิ น งานเพื อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของเจ้า ของ/ตัว การและมัก จะ บ่ า ยเบี ย งงาน
Pachravanich (2000 , quoting Combs and Castrogiovanni, 1994; Fama and Jensen, 1983a; Fama
and Jensen, 1983a; Jensen and Meckling, 1976; Norton, 1988b) แรงจูงใจทีจะบ่ายเบียงงานมีสูง
ในธุ รกิ จ ที ใ ช้แรงงาน เป็ นหลัก ดัง นั3น เจ้า ของ/ตัว การต้อ งลงทุ น เวลาและเงิ น เพือ ควบคุ ม และ
ตรวจสอบ พนักงาน ระบบแฟรนไชส์ได้ลดต้นทุนของตัวแทนโดยปรับเปลียนแรงจูงใจแก่ตวั แทน
ใหม่ แฟรนไชส์น่าจะจ้างงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เมือต้นทุนส่ วนเพิมในการตรวจสอบของ
ร้านค้าทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของนั3นใหญ่กว่าต้นทุนส่ วนเพิมในเรื องตัวแทนของร้ านแฟรนไชส์ ต่อมา
แฟรนไชส์ ซี ถู ก แฟรนไชส์ เ ซอร์ ม องว่า เป็ นเสมื อ นพัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ Pachravanich (2000 ,
quoting Bradach, 1998) ตัวแทน/แฟรนไชส์ซีจะได้รับการชดเชยจากการเรี ยกร้องค่าใช้จ่ายส่ วนที
เหลือจากร้านแฟรนไชส์เฉพาะ Pachravanich (2000 quoting, Caves and Murphy, 1976; Fama and
Jensen, 1983a; Norton, 1988b) ผลก็คือ แฟรนไชส์ซีมีแรงจูงใจ ทีจะบริ หารต้นทุนของหน่วยธุ รกิจ
แฟรนไชส์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ Pachravanich (2000 quoting Carney and Gedajlovic 1991) ด้วยเหตุ
นี3ความต้องการในการตรวจสอบก็ลดลงเพราะแฟรนไชส์ซีสามารถบังคับตนเองให้บริ หารร้านให้ดี
ได้ ความสัมพันธ์ในระบบแฟรนไชส์ น3 นั แรงกระตุน้ จูงใจถือเป็ นสัดส่ วนทีเท่ากัน แฟรนไชส์
เซอร์ ผูท้ ีรายได้ ของเขาได้ถูกกําหนดไว้แล้วว่าเป็ นเปอร์ เซ็นต์ตายตัวจากยอดขายต่อหน่วยก็มีแรง
กระตุน้ จูงใจทีจะเพิม ยอดขายผ่านการบริ หารและการทํารายการส่ งเสริ มการขายทีมีประสิ ทธิ ภาพ
ขณะทีระบบแฟรนไชส์ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ แต่ก็ยงั ไม่ถือว่ามีประสิ ทธิ ภาพ โดย
สมบูรณ์ การใช้แรงกระตุน้ จูงใจสู งทําให้เกิดปั ญหาในเรื องตัวแทนอืนๆ อยู่ 3 ประการด้วยกันคือ
การบ่ายเบียงงานและการขายเพือเอากําไรโดยผูจ้ ดั การสาขา การลงทุนในการรับภาระความเสี ยง ที
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และปั ญหาการใช้ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการขายของผูอ้ ืน Pachravanich
(2000 , quoting Free rider) (Brickley and others,1991; Brickley and Dark, 1987; Carney and
Gedajlovic, 1991; Norton, 1988a; Shane, 1996) การบ่ายเบียงงานและการขายเพือเอากําไรโดย
ผูจ้ ดั การสาขาในระบบ แฟรนไชส์ แฟรนไชส์ เซอร์ เป็ นเจ้าของบางสาขาและบางสาขาก็เป็ น
ของแฟรนไชส์ ซี ผูจ้ ดั การของสาขาทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของได้รับเงินเดื อนตายตัว เงิ นชดเชยทีเป็ น
แรงจูงใจ และการเลื อนตําแหน่ ง เขาถื อเป็ นพนักงานของแฟรนไชส์ เซอร์ Pachravanich (2000
quoting Bradach, 1998) เปิ ดเผยว่าผูจ้ ดั การถูกประเมินตามมาตรฐานทางการเงินและการปฏิบตั ิการ
มากมายที ระบุไ ว้แล้ว ยกตัวอย่างเช่ น สัง เกตเห็ นว่าเงิ นพิเศษทีจดั อยู่ใ นแพ็ค เกจเงิ นชดเชยนั3น
แบ่ง เป็ น ร้ อยละ 40 ของเป้ าทางการการเงิ นและ ร้ อยละ 60 เป็ นจุดมุ่ง หมายในงาน แม้จะเป็ น
เช่นนั3น สิ งตอบแทนทียิง ใหญ่ในข้อตกลงของบริ ษทั ก็คือการได้เลือนตําแหน่งซึ งไม่มีการจ่ายเงิน
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ชดเชยตามผลการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งทีได้รับ ดังนั3น หากพนักงานกินเงินเดือนแอบเอากําไรไป
บ้างก็จะก่อให้เกิ ดค่าใช้จ่ายสําหรับแฟรนไชส์ เซอร์ ไม่น้อยทีเดี ยว เนื องจากผูจ้ ดั การสาขาทีเป็ น
เจ้าของโดยบริ ษทั ไม่ได้มีส่วน เกียวพันกับค่าใช้จ่ายทั3งหมดทีเกิดจากการบ่ายเบียงงานและการขาย
เพือเอากําไร เขาก็อาจจะมี แรงจูง ใจทีจะกระทําการแบบนั3นได้ Pachravanich (2000 , quoting
Brickley and Dark 1987; Brickley and others 1991; Carney and Gedajlovic 1991) ยิง ไปกว่านั3น
ผูว้ ่าจ้างไม่สามารถวัดผลได้อย่างถูกต้องแม่นยําว่าพนักงานมี พฤติกรรมบ่ายเบียงงานหรื อขยัน
ทํางาน Pachravanich (2000 , quoting Jensen and Meckling, 1976; Shane, 1996) ดังนั3น แฟรน
ไชส์เซอร์ น่าจะเพิมความพยายามในการตรวจสอบสาขาทีตนเองเป็ นเจ้าของให้มากขึ3นกว่าสาขาที
เป็ นของแฟรนไชส์ ซีมาดูทางด้านของ แฟรนไชส์ ซี เขาถือเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจกับแฟรนไชส์
เซอร์ กล่าวว่า ทั3งแฟรนไชส์ซีและแฟรนไชส์เซอร์ ได้ตกลง ดําเนินธุ รกิจร่ วมกันซึ งพวกเขาต่างก็มี
ภาระหน้าทีและบทบาททีแตกต่างกัน รางวัลของ แฟรนไชส์ ซีถูกตัดสิ นโดยพิจารณาว่าสาขาของ
เขามีฐานทางการเงินดีแค่ไหน Pachravanich (2000 quoting Brickley and others 1991; Bradach,
1998; Carney and Gedajlovic, 1991; Gallini and Lutz, 1992) แฟรนไชส์ซีตอ้ งทํากําไรโดยแข่งขัน
ใน ตลาดท้องถินของเขาให้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เนืองจากแฟรนไชส์ซีเป็ นผูจ้ ดั การทีเป็ นเจ้าของ
เอง เขาจะได้รับรายได้คงเหลือและแบกรับภาระค่าใช้จา่ ยทั3งหมดของการทีพนักงานบ่ายเบียงหน้าที
และแอบขายเพือทํากําไร Pachravanich (2000 , quoting Fama and Jensen, 1983a; Norton, 1988b)
ดังนั3น เขาคงจะไม่เข้าไปมีส่วนในการทํา เช่นนั3น และหากผลประกอบการของร้ านทีเป็ นแฟรน
ไชส์ยาํ แย่ แฟรนไชส์ซีกอ็ าจจะขายสาขานั3นในมูลค่า ทีน่าพึงพอใจตามเงือนไขข้อตกลงของแฟรน
ไชส์ เซอร์ นอกจากนี3 แฟรนไชส์ เซอร์ จะสงวนสิ ทธิ8 ไว้ให้สาขาใหม่ หรื อทําการต่อสัญญาให้กบั
แฟรนไชส์ซี ทีปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ รู ปแบบนี3 จะช่วย แฟรนไชส์เซอร์ ในการลดค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบได้ นักสํารวจจํานวนมากได้นาํ ทฤษฎีตวั การ-ตัวแทนมาประยุกต์ใช้ในระบบ แฟรน
ไชส์ นักทฤษฎีเรื องตัวแทนเน้นไปที ต้นทุนของตัวแทนซึ งประกอบไปด้วย ค่าหุ ้นกู้ ค่าตรวจสอบ
และปริ มาณ ผลผลิตทีกาํ หนดไว้ ต้นทุนของตัวแทนเป็ นตัวขับเคลือนหลักไปสู่ ระบบ แฟรนไชส์
จากระบบปฏิบตั ิการ แบบบริ ษทั เป็ นเจ้าของ ถ้าไม่มีตน้ ทุนของตัวแทน แฟรนไชส์เซอร์ ก็อยากทีจะ
เป็ นเจ้าของทั3งหมด มากกว่าทํา แฟรนไชส์ (Pachravanich 2000 )
การลงทุนรับภาระความเสี ยงทีไ ม่ มีประสิ ทธิภาพ
ธรรมชาติของธุ รกิจแฟรนไชส์ประกอบไปด้วยสาขาต่างๆ จํานวนมากทีกระจายตัว
กันไปในเชิงภูมิศาสตร์ ข้อได้เปรี ยบนี3ช่วยให้ลูกค้าทีเป็ นนักท่องเทียวเข้าถึงสิ นค้าและบริ การได้ใน
ตลาดท้องถินทีโดยปกติพวกเขาคงไม่ได้แวะไปบ่อยนัก Pachravanich (2000 34 , quoting Caves
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and Murphy 1976) ดังนั3นด้วยตราสิ นค้าและเครื องหมายการค้าจึงทําให้ลูกค้าได้รับสิ นค้าและ
บริ การทีเหมือนกันและรับประกันคุณภาพทีเหมือนกัน ในทุกๆ สาขาอย่างไรก็ตาม ทําเลทีกระจาย
ตัวในเชิงภูมิศาสตร์ก่อให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ เนืองจากทําเลที
แตกต่า งกันก็จะมี ผลตอบแทนที ค าดหวัง ต่า งกันและรู ปแบบของ ความเสี ย งที แตกต่า งกันด้วย
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 ยงว่าเป็ นความแตกต่างระหว่างกระแสรายได้ทีไม่แน่นอนกับการใช้จ่ายเงินทีแน่นอนของ
ตัวแทน Pachravanich (2000 : 35 , quoting Brickley and Dark 1987) มองว่าการสร้างระบบทีมี
ประสิ ทธิ ภาพเพือตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานนั3นมีคุณค่ามากดังนั3นจึงมีความเท่ากันอย่าง
เห็นได้ชดั ระหว่างแรงจูงใจในการตรวจสอบของแฟรนไชส์กแั รงจูงใจในการหลีกเลียงความเสี ยง
ของ แฟรนไชส์ เมือพิจารณาแรงจูงใจในการตรวจสอบ การกระจายตัวของทําเลทีอยูห่ ่างไกลกว่า
ย่อมต้องการหัวหน้า งานจํา นวนมากขึ3 นและต้องมี ค่า ใช้จ่ า ยในการตรวจสอบสู ง ขึ3 นเพราะการ
เคลือนย้ายไประหว่างพื3นทีน3 นั ทําให้เวลาสู ญเสี ยไปมากขึ3น Pachravanich (2000 : 35, quoting
Norton 1988b) ยิง ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสู งขึ3นเท่าไหร่ ความเป็ นไปได้ทีจะทําระบบ แฟรน
ไชส์ ก็มีสูงขึ3นเท่านั3น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบน่ าจะตําลงหากการกระจุกตัวของสาขามีสูงขึ3น
เนื องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง แรงจูงใจในการบ่ายเบียงงานจะลดลงได้โดยข้อตกลงใน
ระบบ
แฟรนไชส์ เพราะ แฟรนไชส์ ซีมีรายได้คงเหลืออยูแ่ ล้ว 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) มีประสบการณ์มาว่าทําเลที
ไกลออกไปจะถูกเข้าระบบ แฟรนไชส์และทําเลทีกระจุกตัวในเชิงภูมิศาสตร์ จะยังคงเป็ นร้านค้าที
บริ ษทั เป็ นเจ้าของอยู่ เมือบริ ษทั เติบโตเต็มทีและสัญญาในการแฟรนไชส์หมดอายุ บริ ษทั อาจจะลด
ต้นทุนในการตรวจสอบสาขาที บริ ษทั เป็ นเจ้า ของด้วยการซื3 อสาขาทีเป็ นแฟรนไชส์ ก ลับ คืนมา
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) เปิ ดเผยว่าแมคโดนัลด์เริ มซื3 อร้านแฟรนไชส์ กลับคืนมาในปี คศ.1967 เมือเจาะเข้าตลาด
สําคัญๆได้ ในเรื องของแรงจูงใจในการหลี กเลี ยงความเสี ยงระบบ แฟรนไชส์ น3 นั ยอมให้แฟรน
ไชส์เซอร์ ถอดถอนทําเลทีเป็ นทําเลเสี ยงในขณะทีสามารถรักษาทําเลทีให้ผลกําไรได้มากกว่าไว้ได้
ดังนั3น แฟรนไชส์เซอร์อาจจะเลือกทีจะทําแฟรนไชส์ในทําเลทีเป็ นทําเลเสี ยง เพือเป็ นการหลีกเลียง
ความเสี ยง ความผันผวนทีเห็นได้ชดั ในยอดขายของสาขาทีบริ ษทั เป็ นเจ้าของนั3นได้ก่อให้เกิดความ
เสี ยง เพราะ แฟรนไชส์เซอร์ ไม่สามารถระบุพฤติกรรมบ่ายเบียงงานของผูจ้ ดั การได้ ดังนั3น น่าจะ
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ดีกว่าสําหรับแฟรนไชส์ เซอร์ ในการทําระบบแฟรนไชส์ กบั ร้านค้าเหล่านั3นและรักษาร้ านค้าทีมี
ยอดขายคงทีเอาไว้ ยกตัวอย่างสาขาทีใกล้ถนนสายหลักซึ งจะมีลูกค้าทีไม่ใช่ลูกค้าทีใช้สินค้าและ
บริ ก ารซํ3า เข้า มาบ่อยและกาจับ จ่า ยของลู ก ค้า ก็ ไ ม่แน่ นอน ดัง นั3น สาขาในทํา เลเช่ นนี3 น่า จะเข้า
ระบบแฟรนไชส์มากกว่าให้บริ ษทั เป็ นเจ้าของ Pachravanich (2000 : 36 , quoting Brickley and
Dark 1987; Norton 1988a, Brickley and others 1991; Carney and Gedajlovic 1991)
ความสามารถของแฟรนไชส์ซอร์ ในการเปลียนความเสี ยงไปยังแฟรนไชส์ซีถูกจํากัดโดยความกลัว
ความเสี ยงของแฟรนไชส์ ซีและโดยผลกําไรทีค าดหวังจากทําเลพื3นที แฟรนไชส์ ซีซ3ื อร้ านทําเล
ไกลๆเขาก็ถือว่าอยูใ่ นตําแหน่งการลงทุนทีกระจุกตัว อีกทั3งมีความเสี ยงทีไม่สามารถคาดคะเนได้
Pachravanich (2000 : 36 , quoting Combs and Castrogiovanni 1994) แฟรนไชส์ซีทีหลีกเลียงความ
เสี ยงอาจจะลงทุนตําในกิจกรรมต่อเนือง อย่างเช่น การโฆษณาเพราะหุ ้นสําคัญๆของเขาผูกติดกับ
ร้านเพียงสาขาเดียว
Pachravanich (2000 : 36 quoting Combs & Castrogiovanni 1994) แฟรนไชส์ซีเอง
น่าจะวิตกกังวลมากขึ3นเกียวกับความเสี ยงทั3งหมดของโครงการสาขาเขามากกว่าในภาพของบริ ษทั
Pachravanich (2000 : 36 , quoting Brickley and Dark 1987) ด้วยเหตุน3 ี แฟรนไชส์ซีจะยอมรับ
ความเสี ย งที สู งขึ3 นเฉพาะในกรณี ที เขาได้รับ รางวัล อย่า งเหมาะสมด้วยผลตอบแทนที สู ง ตามที
คาดหวัง ปั ญหาการใช้ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการขายของผูอ้ ืน (Free-rider Problems): กระทํา
โดย แฟรนไชส์ซี แฟรนไชส์ซีมีแรงจูงใจในการจะลดคุณภาพของสิ นค้าถ้าการกระทําเช่นนี3จะทํา
ให้ได้กาํ ไรเข้าร้านและค่าใช้จ่ายลดลงไป 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) เพือสื บให้รู้แน่ถึงคุณภาพทีเหมือนกัน ในทุกสาขา แฟรนไชส์เซอร์ตอ้ งให้แฟรนไชส์
ซี เข้ารับการอบรมในสาขาทีมีอยูเ่ ป็ นระยะเวลาหนึ งสัปดาห์ หรื อหลาๆสัปดาห์ก่อนทีใบอนุ ญาต
ของ แฟรนไชส์ ซี จะได้รับการอนุ มตั ิ การฝึ กอบรมจะเป็ นการให้ความรู้ แก่แฟรนไชส์ ซีและให้
แฟรนไชส์ ซีได้เรี ยนรู้บรรทัดฐานและแนวทางปฏิบตั ิของ แฟรนไชส์ เซอร์ แฟรนไชส์ ซีสามารถ
จัดหาปัจจัยการผลิตทีมีอิทธิพลต่อคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่สามารถตรวจสอบ
คุณภาพของสิ นค้าและบริ การก่อนซื3 อได้แฟรนไชส์ ซีอาจมีแรงจูงใจในการตัดต้นทุนการผลิตและ
ใช้วตั ถุดิบทีมีคุณภาพตํา Pachravanich (2000 : 37 , quoting Caves and Murphy 1976; Klein and
Saft 1985, Mathewson and Winter 1985; Norton1988b, Brickley and others 1991) แรงจูงใจใน
การใช้ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการขายของผูอ้ ืนทีกระทําโดยแฟรนไชส์ซีน3 นั จะเกิดขึ3นมากทีสุด
ในพื3นทีทีลูกค้าทีใช้สินค้าหรื อบริ การซํ3าเป็ นเพียงสัดส่ วนน้อยของยอดขาย เช่ น พื3นทีท่องเทียว
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ไฮเวย์หลักๆ และพื3นทีทีเป็ นจุดศูนย์กลางสําหรับเข้าเมือง ภายใต้ สถานการณ์เหล่านี3 แฟรนไชส์ซี
เสนอสิ นค้าให้ลูกค้าโดยอ้างตราสิ นค้าหรื อเครื องหมายการค้าแต่จะส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การทีมี
คุณภาพตํากว่ามาตรฐาน การกระทําเช่นนี3จะให้ประโยชน์โดยตรงแก่แฟรนไชส์ซีทีไม่ได้พ ึงพา
ลู ก ค้า ที มี ก ารซื3 อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารซํ3า ยกตัว อย่า ง ในธุ ร กิ จ รถยนต์แ คตตาล็ อ กหรื อ ผูค้ ้า ทาง
อิ น เตอร์ เน็ ตอาจจะใช้ป ระโยชน์จ ากการลงทุ น ของผูค้ ้า รายอื นโดยไม่ มี โ ชว์รูม และบริ ก ารให้
Pachravanich (2000 : 37 , quoting Smith 1982) ในธุ รกิจอาหารจานด่วน ร้านค้าทีอยูใ่ นสนามบิน
อาจจะใช้วตั ถุดิบในเกรดรองลงมา วิธีการแบบนี3 เป็ นการผลักภาระไปยังร้ านค้าอืนๆ โดยทําให้
ความต้องการของลูกค้าในอนาคตลดลงไป Pachravanich (2000 : 37-38 , quoting Caves and
Murphy 1976; Rubin 1978; Klein and Saft 1985, Brickley and others 1991, Combs and
Castrogiovanni 1994) ทีสําคัญคือ ตราสิ นค้าหรื อ เครื องหมายการค้าของ แฟรนไชส์เซอร์ อาจจะ
ถูกลดคุณค่าลงเมือจะทําระบบ แฟรนไชส์ในอนาคต
Pachravanich (2000 : 38 , quoting Caves and Murphy 1976) เนืองจากสิ นค้าและ
บริ ก ารถู กจัดให้อยู่ใ นระดับมาตรฐานเดี ยวกันผูบ้ ริ โภคอาจจะต่อว่าผูค้ า้ ปลี ก ทั3งกลุ่มที ใช้ชื อใน
การค้า เดี ยวกัน ดัง นั3นอุตสาหกรรมทีเป้ าหมายไม่ใ ช่ ลูกค้าทีมาใช้สินค้าหรื อบริ การซํ3า โรงแรม
โมเทลและให้เช่ารถยนต์ น่าจะถูกเข้าระบบแฟรนไชส์นอ้ ยกว่าอุตสาหกรรมอืนๆ ข้อมูลทางสถิติ
สนับสนุนว่าเปอร์เซ็นต์ของร้านค้าทีเป็ น แฟรนไชส์น3 นั มีขนาดใหญ่ข3 ึนอย่างมีนยั สําคัญ สําหรับ
กลุ่มลูกค้าทีใช้สินค้าหรื อบริ การซํ3าปั ญหาการใช้ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการขายของผูอ้ ืน (Freerider Problems): กระทําโดยแฟรนไชส์ ซอร์ แฟรนไชส์เซอร์ ถูกกําหนดให้จดั หาบริ การทีเพียงพอ
ให้แก่ แฟรนไชส์ซีเพือให้ดาํ เนิ นธุ รกิจได้ประสบผลสําเร็ จ Pachravanich (2000 : 38 , quoting
Love 1986) แฟรนไชส์ เซอร์ มกั มีหน้าทีรับผิดชอบในการตรวจสอบร้านแฟรนไชส์ ในเรื องของ
คุณภาพและมีหน้าทีจดั ทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฝึ กอบรม และให้ความช่ วยเหลื อในด้าน การ
บริ หารจัดการแก่ แฟรนไชส์ ซี เนื องจากกิ จกรรมเหล่ า นี3 มี ตน้ ทุ นค่อนข้า งสู ง และสัดส่ วนของ
ผลประโยชน์ จ าํ นวนไม่ น้อ ยถู ก เปลี ย นเป็ นมู ล ค่ า ของสาขาแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ เ ซอร์ จึ ง มี
แรงจูงใจทีจะเพิกเฉยต่อหน้าทีความรับผิดชอบของเขาในการรับรองมูลค่าของเครื องหมายการค้า
Pachravanich (2000 : 38 , quoting Mathewson and Winter 1985; Knight 1986;
Brickley and Dark 1987) แฟรนไชส์เซอร์ อาจจะมีแรงจูงใจเพิมขึ3นทีจะจัดหาบริ การเหล่านี3ให้ ถ้า
หากพวกเขาตั3งใจทีจะทําแฟรนไชส์ร้านสาขาในอนาคต หรื อถ้าเขาได้รับรายได้อย่างต่อเนื องจาก
การบริ หารแฟรนไชส์ และซื3 อสาขาต่างๆ กลับมาในอนาคต ค้นพบว่าหนึ งในข้อได้เปรี ยบของ
ระบบ แฟรนไชส์ คือ ผลสํา เร็ จจากความร่ วมมือในการจัดซื3 อเพือทีแฟรนไชส์ ซีจะได้สามารถ
ดําเนิ นการจัดการต้นทุนได้อย่า งมีประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล แฟรนไชส์ เซอร์ ต้องลดราคา
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สิ งของให้แก่ แฟรนไชส์ซี แฟรนไชส์เซอร์ไม่ควรหารายได้จากหยาดเหงือแรงงานของแฟรนไชส์ซี
แต่ควรทีจะสร้างแฟรนไชส์ของตนให้รุ่งเรื องด้วยการช่วยเหลือให้ แฟรนไชส์ซีของพวกเขาประสบ
ความสําเร็ จ แฟรนไชส์เซอร์บางรายจัดหาวัตถุดิบและเครื องมืออุปกรณ์ให้แฟรนไชส์ซีแต่ก็อาจจะ
ไม่ได้ทาํ เพือผลประโยชน์สูงสุ ดของ แฟรนไชส์ ซี Pachravanich (2000 : 39 , quoting Caves &
Murphy 1976) เปิ ดเผยว่า General Equipment ซึ งเป็ นบริ ษทั แม่ของ Burger Chef ไม่อนุญาตให้
แฟรนไชส์ ซีซ3ื อเครื องมืออุปกรณ์จากผูข้ ายอืน แฟรนไชส์ ซีจะไม่ได้รับเครื องจักรทีดีกว่าแม้วา่
ผูผ้ ลิตเครื องมือรายอืนนําเสนอราคาและส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ทีดีกว่า

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ฟฟฟฟฟฟฟ กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ทีเหมาะสม กรณี ศึกษา ประเทศไทย เป็ นการศึกษาวิจยั เชิง
ปริ มาณ (Quantitative Research) และวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษาครั8งนี8ใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เพือศึกษาประวัติ ความเป็ นมา แนวคิด ลักษณะธุรกิจแฟรนไชส์
ในประเทศไทย แนวคิดทางกฎหมายของไทยทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั ทีใช้กาํ กับดูแล หรื อตรวจสอบ
แฟรนไชส์เซอร์และ แฟรนไชส์ซี ในการดําเนินการการวิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ดังต่อไปนี8
ฟฟฟฟฟฟฟ 1. ประชากรและการกําหนดขนาดตัวอย่าง
ฟฟฟฟฟฟฟ 2. การสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ฟฟฟฟฟฟฟ 3. ความน่าเชือถือของเครื องมือ
ฟฟฟฟฟฟฟ 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ฟฟฟฟฟฟฟ 5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและการกําหนดขนาดตัวอย่าง
ฟฟฟฟฟฟฟ 1.1 ประชากร ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครั8งนี8 คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
จํานวนทั8งหมด 3 กลุ่มธุรกิจ ประกอบไปด้วย แฟรนไชส์ร้านอาหาร แฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษา และ
แฟรนไชส์ธุรกิจหนังสื อ จํานวนธุรกิจแฟรนไชส์มีสิ8น 225 แห่ง ( คูม่ ือโอกาสธุรกิจและแฟรนไชส์
กรุ งเทพ 2552 )
ตารางที 1 แสดงกลุ่มของธุ รกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยจําแนกตามประเภทของกิจการ
กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์
จํานวนกิจการ
161
กลุ่มแฟรนไชส์ร้านอาหาร
58
กลุ่มแฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษา
6
กลุ่มแฟรนไชส์ธุรกิจหนังสื อ
รวม
225
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ฟฟฟฟฟฟฟ 1.2 การกําหนดขนาดตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างธุรกิจแฟรนไชส์ ทีใช้ในการวิจยั ครั8งนี8
ประกอบไปด้วย แฟรนไชส์ร้านอาหาร
แฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษา และแฟรนไชส์ธุรกิจ
หนังสื อ ( คูม่ ือโอกาสธุรกิจและ แฟรนไชส์ กรุ งเทพ 2552 ) การกําหนดขนาดตัวอย่างมีดงั นี8
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ1.2.1 การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของจํานวนแฟรนไชส์ ใช้สูตรยามา
เน่ (สุ ธรรม รัตนโชติ 2551 : 95) ทีระดับความเชือมัน ร้อยละ 95 ต่อไปนี8
N
n =
1 + Ne2
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เมือ n
N
แทน จํานวนธุรกิจแฟรนไชส์ทีตอ้ งการศึกษา
e
แทน ความคลาดเคลือนในการสุ่ มตัวอย่าง
แทนค่าในสู ตร
225
n =
1 + 225 (0.05) 2
n = 144
n ≈ 144 แห่ง
ดังนั8นการวิจยั ครั8งนี8 คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 144 แห่ง
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ1.2.2 เลือกจํานวนตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มกิจการดังนี8
ตาราง 2 แสดงจํานวนธุรกิจแฟรนไชส์ทีตอ้ งการศึกษาของแต่ละกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์
จํานวนทีตอ้ งการศึกษา
กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์
จํานวนกิจการ
แฟรนไชส์ร้านอาหาร

161

103

แฟรนไชส์ธุรกิจการศึกษา

58

37

แฟรนไชส์ธุรกิจหนังสื อ

6

4

225

144

รวม
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1.3 การสุ่ มเลื อ กตั ว อย่ า ง ใช้ วิ ธี สุ่ ม เลื อ กตัว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น
( Nonprobability Sampling) แบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling) เพราะกลุ่มตัวอย่างทั8ง 3
ธุรกิจ ธุรกิจร้านอาหารเป็ นธุ รกิจทีได้รับความสนใจและมีอตั ราการเจริ ญเติบโตสู ง ธุ รกิจการศึกษา
และธุรกิจหนังสื อ เป็ นกลุ่มตัวอย่างทีเกียวข้องกับความรู้
2. การสร้ างเครืองมือทีใ ช้ ในการวิจัย
ฟฟฟฟฟฟฟ เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในครั8งนี8 เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ ิจยั ได้พฒั นาจากข้อมูลที
เกียวข้องกับพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์พระราชบัญญัติมีการกําหนดหน้าทีและ
ความรับผิดชอบของแฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซีข8นั ตอนในการสร้างเครื องมือ มีดงั ต่อไปนี8
ฟฟฟฟฟฟฟ 2.1 ศึกษาแนวคิดประมวลกฎหมาย การร่ างพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบ
ธุรกิจ แฟรนไชส์ ลักษณะธุรกิจ แฟรนไชส์ในประเทศไทย หลักกฎหมายไทยทีเกียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ปัญหาและข้อจํากัดในการบังคับใช้กฎหมายทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั ในการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ แนวคิดทางกฎหมายทีใช้กาํ กับดูแล
ฟฟฟฟฟฟฟ 2.2 สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ แบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี8
ฟฟฟฟฟฟฟ ตอนที 1 ข้อมูลทีเกียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น สถานภาพทางครอบครัว
อายุ รายได้ของครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ การศึกษา เป็ นต้น
ฟฟฟฟฟฟฟ ตอนที 2 ข้อมูลทีเกียวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ทั8งของแฟรนไชส์เซอร์และ
แฟรนไชส์ซี ทั8งด้านประวัติความมา ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน เป็ นต้น
ฟฟฟฟฟฟฟ ตอนที3 ข้อมูลเกียวกับร่ างพระราชบัญญัติการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ฉบับปัจจุบนั
ความคิดเห็นของแฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซี
ฟฟฟฟฟฟฟ 2.3 การสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการ
สัมภาษณ์เจ้าของกิจการทีเป็ นทั8งแฟรนไชส์เซอร์และทีเป็ นแฟรนไชส์ซี
3. ความน่ าเชือถือของเครืองมือ
ฟฟฟฟฟฟฟ ขั8นที 1 สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร และผลงานวิจยั ทีเกียวข้องต่าง ๆ
ฟฟฟฟฟฟฟ ขั8นที 2 นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3
ท่าน ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนื8อหา (Content Validity) โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง (Index of
Consistency: IOC) ระหว่างข้อคําถามกับประเด็นหลักของเนื8อหา โดยการให้คะแนนของ
ผูเ้ ชียวชาญดังนี8
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ฟฟฟฟฟฟฟ +1 เมือข้อคําถามสอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื8อหา
ฟฟฟฟฟฟ 0 เมือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื8อหา
ฟฟฟฟฟฟฟ -1 เมือข้อคําถามไม่สอดคล้องตามประเด็นหลักของเนื8อหา
ฟฟฟฟฟฟฟ ขั8นที 3 คัดเลือกข้อคําถามทีมีค่าดัชนี ความสอดคล้องตั8งแต่ 0.60 ขึ8นไปเพือให้ได้
แบบสอบถามทีมีคุณภาพ พร้อมจัดพิมพ์
ฟฟฟฟฟฟฟ ขั8นที 4 นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วทําการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน
30 ชุด
ฟฟฟฟฟฟฟ ขั8นที5นําแบบสอบถามมาหาค่าความเชือมัน (Reliability)โดยใช้วธิ ีการหาสัมประสิ ทธิk
แอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)
ฟฟฟฟฟฟฟ ขั8นที 6 นําแบบสอบถามทีได้ มาหาจุดบกพร่ อง และปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม
ฟฟฟฟฟฟฟ ขั8นที 7 นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ฟฟฟฟฟฟฟ ขั8นที 8รวบรวมแบบสอบถามทั8งหมดคัดเลือกแบบสอบถามทีสมบูรณ์ นํามาวิเคราะห์
ข้อมูล สรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ฟฟฟฟฟฟฟ ผูว้ จิ ยั ทําการเก็บข้อมูลจากกิจการ 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มธุรกิจการศึกษา
และกลุ่มธุรกิจหนังสื อ( คูม่ ือโอกาสธุรกิจและ แฟรนไชส์ . กรุ งเทพ 2552 ) การเก็บรวบรวมข้อมูล
เริ มตั8งแต่เดือน 1 มิถุนายน 2552 ถึงเดือน 31 มีนาคม 2553 มีช่วงระยะเวลาดําเนินการเป็ นดังนี8
ตารางที 3 แสดงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2552

รายการ
ศึกษาความเป็ นมา
และความสําคัญ
ศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
จัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปผลการวิจยั
นําเสนอผลงานวิจยั

2553

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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4.1 ขั-นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูลมีข-นั ตอนดังนีฟฟฟฟฟฟฟฟการเก็บรวบรวมข้อมูลกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ทีเหมาะสมในครั8งนี8 รวบรวมข้อมูล
2 ประเภทคือ
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ4.1.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ ผูศ้ ึกษาทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วย
การแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง เพือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบคําถามและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ และเปิ ดเผย แนวคําถามเกียวข้องกับหลักกฎหมายไทยทีเกียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ ปัญหาและข้อจํากัดในการบังคับใช้กฎหมายทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั ในการ
ประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ แนวคิดทางกฎหมายของไทยทีใช้กาํ กับดูแลหรื อตรวจสอบแฟรนไชส์
เซอร์และแฟรนไชส์ซี
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ4.1.2 ข้ อมูลทุติยภูมิ ผูศ้ ึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประมวลกฎหมาย
พระราชบัญญัติ หนังสื อ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการ งานวิจยั และบทความต่าง ๆ เพือ
การทบทวน การทบทวนทําให้ได้ทฤษฎี กรอบแนวคิด และเค้าโครงในการศึกษาวิจยั ในครั8งนี8
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ฟฟฟฟฟฟฟฟการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั8งนี8ตอ้ งตรวจสอบข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ แล้วดําเนินการตามขั8นตอนดังนี8
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.1 นําแบบสอบถาม ทีคดั เลือกทั8งหมดลงหมายเลขประจําฉบับ
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.2 จัดทําคูม่ ือลงรหัส (Code Book)
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.3 นําข้อมูลทั8งหมดลงรหัส เพือวิเคราะห์ขอ้ มูล
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package
for the Social Science) การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติอย่างง่ายเปรี ยบเทียบเป็ นค่าร้อยละ (Percentage
of Frequency) คํานวณหาค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็ น
รายด้าน และโดยรวม จากนั8นผูศ้ ึกษาใช้การบรรยายเพือให้เข้าใจกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ทีส่งผล
ต่อการตัดสิ นใจในการดําเนินธุรกิจ
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.5 แปลความหมายของข้อมูลตามประเด็นคําถามเป็ นรายข้อ รายด้าน และโดยรวม
โดยการหาค่าเฉลียของระดับคะแนน แบ่งเป็ น 5 ช่วง ตามระดับความสําคัญทีมีต่อปั จจัยต่าง ๆ
(ธีรวุฒิ เอกะกุล 2549: 116) ดังนี8
ฟฟฟฟฟฟฟฟค่าเฉลีย 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมากทีสุด
ฟฟฟฟฟฟฟฟค่าเฉลีย 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
ฟฟฟฟฟฟฟฟค่าเฉลีย 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง

42

ฟฟฟฟฟฟฟฟค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อย
ฟฟฟฟฟฟฟฟค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.6วิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.7 การถอดเทปข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ฟฟฟฟฟฟฟฟ5.8 สรุ ปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอคําแนะนํา และจัดทําเป็ นรู ปเล่ม เพือรายงานผล
การศึกษาต่อไป

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ฟฟฟฟฟฟฟฟกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ทีเหมาะสม กรณี ศึกษาประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สามารถแบ่งได้ 4 หัวข้อดังนี.
ฟฟฟฟฟฟฟฟ1. ปัจจัยส่ วนบุคคลของแฟรนไชส์เซอร์ และแฟรนไชส์ซี
ฟฟฟฟฟฟฟฟ2. ข้อมูลระดับความสําคัญของกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ฟฟฟฟฟฟฟฟ3. ข้อมูลระดับความสําคัญของข้อกําหนดแฟรนไชส์เซอร์
ฟฟฟฟฟฟฟฟ4. การวิเคราะห์ปัญหาและข้อจํากัดในการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลของแฟรนไชส์ เซอร์ และแฟรนไชส์ ซี
ฟฟฟฟฟฟฟฟข้อมูลทีได้จากการสอบถามเกียวกับปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่รายละเอียดเรื อง เพศ อายุ
พื.นทีอยูอ่ าศัย ระดับการศึกษา สภาพภาพสมรส อาชีพ และรายได้ตนเองต่อเดือน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี.
ตารางที 4 แสดงร้อยละของอายุจาํ แนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง
เพศกลุ่มตัวอย่าง
อายุ
ชาย
หญิง
14.00
0.00
น้อยกว่า 20 ปี
21-35 ปี
24.30
26.40
36-50 ปี
20.10
21.50
50 ปี ขึ.นไป
28.00
3.50
รวม
48.60
51.40

รวม
14.00
50.70
41.60
31.50
100.00

ฟฟฟฟฟฟฟฟผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ 21-35 ปี มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 50.70
รองลงมา คือช่วงอายุ 36-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ41.60 และกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายร้อยละ 48.60 เพศ
หญิง ร้อยละ 51.40 ดังปรากฏในตารางที 4
ตารางที 5 แสดงร้อยละของพื.นทีอยูอ่ าศัยจําแนกตามระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
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อาศัยอยูใ่ นพื.นที

มัธยมศึกษา
หรื อ ปวช.

ระดับการศึกษา
อนุปริ ญญา
หรื อ ปวส. ปริ ญญาตรี

รวม
ปริ ญญาโท

กรุ งเทพมหานคร

1.40

20.10

25.00

4.90

51.40

นนทบุรี

0.00

5.60

16.00

0.70

22.30

จังหวัดอืน ๆ

1.40

11.80

9.70

3.50

26.40

รวม

2.80

37.50

50.70

9.00

100.00

ฟฟฟฟฟฟฟฟ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครโดยมีความรู้ระดับ
ปริ ญญาตรี มากทีสุดคิดเป็ นร้อยละ25.00 รองลงมาตัวอย่างอาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดนนทบุรี โดยมี
ระดับความรู้ ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 16.00 ดังปรากฏในตารางที 5
ตารางที 6 แสดงร้อยละอายุจาํ แนกตามสถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่าง
สถานภาพสมรส
อายุ
แต่งงาน
แยกกัน
โสด
หย่าร้าง
หม้าย
แล้ว
อยู่
0.00
1.40
0.00
0.0
0.0
น้อยกว่า 20 ปี
21-35 ปี
20.80
25.00
0.70
1.40
2.80
36-50 ปี
3.50
22.20
2.10
5.60
8.30
50 ปี ขึ.นไป
1.40
2.80
0.0
0.0
2.10
รวม
25.70
51.40
2.80
6.90
13.20

รวม
1.40
50.70
60.60
6.30
100.00

ฟฟฟฟฟฟฟฟผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ 21-35 ปี ทีแต่งงานแล้วมากทีสุดคือ ร้อยละ 25.00
รองลงมาคือกลุ่มอายุ 36-50 ทีแต่งงานแล้ว ร้อยละ 22.20 ดังปรากฏในตารางที 6
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ตารางที 7 แสดงร้อยละของระดับการศึกษาจําแนกตามรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา หรื อ ปวช.
อนุปริ ญญา หรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

น้อยกว่า
20,000
บาท
0.0
13.20
8.30
0.70
22.20

20,00130,000
บาท
1.40
9.70
17.40
2.70
31.20

รายได้ตนเองต่อเดือน
30,001- 40,00140000 50,000
บาท
บาท
0.0
0.0
2.10
11.80
12.50
9.00
2.10
1.40
17.70
11.4

มากกว่า
50,000 รวม
บาท
0.0
2.80
1.1
37.50
5.7
50.70
3.4
9.00
22.20 100.00

ทีมีรายได้ตอ่ เดือน
ฟฟฟฟฟฟฟฟผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
20,000 – 30,000 บาท มากทีสุดร้อยละ 17.40 รองลงมาก็เป็ นกลุ่มตัวอย่างความรู้ระดับอนุปริ ญญา
หรื อ ปวส.ทีมีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 13.20 ดังปรากฏในตารางที 7
ตารางที 8 แสดงร้อยละอาชีพจําแนกตามรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง
รายได้ตนเองต่อเดือน
น้อยกว่า 20,001- 30,001- 40,001- มากกว่า
อาชีพ
20,000
30,000
40000
50,000
50,000 รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7.60
13.90
9.70
4.20
0.00 35.40
รับจ้างทัว ไป
รับราชการ
2.80
0.0
2.80
4.80
0.00 10.40
พนักงานบริ ษทั เอกชน
3.50
11.10
3.50
2.70
0.00 20.80
อืน 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
ฟฟฟฟฟฟฟฟผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับจ้างทัว ไปทีมีรายได้ตอ่ เดือน
20,000-30,000 บาท มากทีสุดร้อยละ 13.90 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริ ษทั เอกชนทีมี
รายได้ต่อเดือน 20,000-30,000 บาท ร้อยละ 11.10 ดังปรากฏในตารางที 8
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2. แสดงระดับความสํ าคัญของกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ตารางที 9 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของทัศนคติเกียวกับกฎหมายประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์
ความคิดเห็นของกฎหมาย
ประเด็นคําถามเกียวกับกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์
1. ควรมีกฎหมายประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์บงั คับใช้
โดยเฉพาะ
2. ควรมีการแยกการควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์จาก กรม
พัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
3. คณะกรรมการธุ รกิจแฟรนไชส์ควรประกอบด้วย
ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐ
4. คณะกรรมการธุ รกิจแฟรนไชส์ควรประกอบด้วย
ตัวแทนจาก แฟรนไชส์เซอร์
5. คณะกรรมการธุ รกิจแฟรนไชส์ควรประกอบด้วย
ตัวแทนจากแฟรนไชส์ซี
6. การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้ งมีการจดทะเบียน
ธุรกิจเฉพาะ
รวม

X

S.D ระดับความคิดเห็น

4.64

0.64

มากทีสุด

2.95

0.82

ปานกลาง

3.25

0.63

ปานกลาง

4.59

0.64

มากทีสุด

4.59

0.64

มากทีสุด

3.96
3.99

0.81
0.35

มาก
มาก

ฟฟฟฟฟฟฟฟแสดงผลการศึกษาระดับทัศนคติเกียวกับกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พบว่า
ควรมีกฎหมายประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์บงั คับใช้โดยเฉพาะอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( X = 4.64 )
รองลงมาคือ
คณะกรรมการธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้ งประกอบด้วยตัวแทนจากแฟรนไชส์เซอร์และ
คณะกรรมการธุ รกิจ แฟรนไชส์ตอ้ งประกอบด้วยตัวแทนจากแฟรนไชส์ซี มากทีสุด ( X = 4.59 )
เท่ากัน ดังปรากฏในตารางที 9
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3. แสดงระดับความคิดเห็นข้ อกําหนดของแฟรนไชส์ เซอร์
ตารางที10 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของทัศนคติเกียวกับข้อกําหนดของแฟรนไชส์
ความคิดเห็นของข้อกําหนด
ประเด็นคําถามเกียวกับข้อกําหนดของแฟรนไชส์
S.D ระดับความคิดเห็น
X
1. ก่อนการทําสัญญาห้ามรับเงินมัดจํา(ยกเว้นค่า
ประเมินความเป็ นไปได้ของธุรกิจ)ค่าตอบแทน หรื อ
เงินใดๆจาก แฟรนไชส์ซี

3.66

1.4

มาก

2. ห้ามแฟรนไชส์เซอร์หรื อตัวแทนชักชวนหรื อ
โฆษณาด้วยข้อความอันเป็ นเท็จหรื อเกินจริ งเกียวกับ
การประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์

3.83

1.54

มาก

3. การทําสัญญาประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้ งทําเป็ น
หนังสื อ

3.78

0.9

มาก

4. ต้องมีการกําหนดสิ ทธิ หน้าที ความรับผิดชอบของ
ทั.งสองฝ่ ายในสัญญา

3.99

0.71

มาก

5. สัญญาต้องมีการกําหนดระยะเวลา

4.11

0.85

มาก

6. สัญญาต้องกําหนดเขตพื.นทีทีแฟรนไชส์ซีรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน

3.8

0.83

มาก

7. สัญญาต้องกําหนดทรัพย์สินทางปัญญาทีใช้ในการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

3.93

0.8

มาก

8. สัญญาต้องกําหนดเงินมัดจํา ค่าตอบแทน ค่าใช้จา่ ย
หรื อเงินใดๆทีแฟรนไชส์ซีตอ้ งจ่ายให้แฟรนไชส์เซอร์

3.12

1.06

ปานกลาง

9. แฟรนไชส์เซอร์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลทีจาํ เป็ นภายใน 60
วัน นับแต่วนั ทีแฟรนไชส์ซีทาํ สัญญา มิฉะนั.นแฟรน
ไชส์ซีสามารถบอกเลิกสัญญาได้ และต้องคืนเงินมัดจํา
แก่แฟรนไชส์ซีเต็มจํานวน

3.9

1.19

มาก
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ตารางที 10 (ต่อ)
ความคิดเห็นของข้อกําหนด

ประเด็นคําถามเกียวกับข้อกําหนดของแฟรนไชส์
X

S.D

ระดับความคิดเห็น

10. ห้ามแฟรนไชส์เซอร์บงั คับซื. อ เช่า เช่าซื.ออุปกรณ์
สิ นค้าหรื ออุปกรณ์ใดๆเว้นแต่ทีจาํ เป็ น

4.13

1.33

มาก

11. หากแฟรนไชส์เซอร์ชกั ชวน โฆษณา เปิ ดเผยข้อมูล
รับรองหรื อยืนยันว่าจะได้ผลตอบแทนเป็ นลายลักษณ์
อักษร ถ้าไม่ได้ตามทีรับรอง ยืนยัน ต้องชดใช้เงินส่ วน
ทีขาด และชดใช้คา่ เสี ยหายแก่แฟรนไชส์ซี

3.9

1.48

มาก

12. แฟรนไชส์เซอร์ ต้องมีสาขาอย่างน้อยสองสาขา
และดําเนินธุรกิจมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า สองปี

3.15

0.72

ปานกลาง

13. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ จํานวน 5,000 บาท

1.9

0.71

น้อย

14. สัญญาต้องกําหนดวิธีการต่อสัญญา การเลิกสัญญา
การโอนสิ ทธิ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมเมือเลิกสัญญา

3.78

0.87

มาก

15. แฟรนไชส์เซอร์ตอ้ งเปิ ดเผยผลประกอบการของ
ตนเองย้อนหลัง 5 ปี แก่ แฟรนไชส์ซี

3.72

1.07

มาก

16. แฟรนไชส์ซีตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลอันได้แก่ฐานะทาง
การเงิน

2.76

1.18

ปานกลาง

17. แฟรนไชส์ซีตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลทีจาํ เป็ น
อันได้แก่ประวัติการศึกษา

2.03

1.05

น้อย

18. แฟรนไชส์ซีตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลประสบการณ์ทาํ งาน

3.01

1.04

ปานกลาง

19. แฟรนไชส์ซีตอ้ งเปิ ดเผยแผนประกอบธุรกิจต่อแฟ
รนไชส์เซอร์

3.22

1.03

ปานกลาง

รวม

3.46

0.37

ปานกลาง
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ฟฟฟฟฟฟฟฟตารางที 10 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของทัศนคติเกียวกับข้อกําหนด
ของ แฟรนไชส์เซอร์ผลการศึกษาระดับทัศนคติเกียวกับข้อกําหนดของแฟรนไชส์เซอร์ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างห้ามแฟรนไชส์เซอร์ บงั คับซื.อ เช่า เช่าซื.ออุปกรณ์สินค้าใด ๆ เว้นแต่ทีจาํ เป็ น มากทีสุด
( X = 4.13) รองลงมาคือ ในสัญญาต้องมีการกําหนดระยะเวลา มากทีสุด ( X = 4.11) ดังปรากฏใน
ตารางที 10
4. การวิเคราะห์ ปัญหาและข้ อจํากัดในการบังคับใช้ กฎหมายในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ตารางที 11 แสดงร้อยละของกฎหมายทีบงั คับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ไม่เหมาะสม
ประเด็นคําถามเกียวกับเหตุผลทีกฎหมายทีบงั คับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ไม่เหมาะสม

ร้อยละ

1. มีกฎหมายทีเกียวข้องหลายฉบับ

57.6

2. กฎหมายบางฉบับไม่เกียวข้องโดยตรง

66.7

3. กฎหมายทีใช้ในปัจจุบนั ล้าสมัย

47.9

ฤฤฤฤฤฤฤฤผลการศึกษาพบว่ากฎหมายทีบงั คับใช้ในปัจจุบนั ไม่เหมาะสม เนืองจากกฎหมายบาง
ฉบับไม่เกียวข้องโดยตรง มากทีสุดคิดเป็ นร้อยละ 66.70 รองลงมามีกฎหมายทีเกียวข้องหลายฉบับ
มากทีสุดคิดเป็ น ร้อยละ 57.60 ดังปรากฏในตารางที 11
ตารางที 12 แสดงร้อยละการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรมีกฎหมายบังคับใช้โดยเฉพาะ
ประเด็นคําถามเกียวกับเหตุผลทีการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ควรมีกฎหมายบังคับ
ใช้โดยเฉพาะ

ร้อยละ

1. ธุรกิจแฟรนไชส์มีลกั ษณะทีแตกต่างจากธุรกิจทัว ไป

17.4

2. การมีขอ้ กําหนดและวิธีการควบคุม ดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ทีชดั เจน

67.4

3. การเปิ ดเผยข้อมูลทีจาํ เป็ นต่อแฟรนไชส์ซี

38.2

4. แฟรนไชส์ซีตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลต่อแฟรนไชส์เซอร์

22.9

5. การคุม้ ครองแฟรนไชส์ซีจากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบจาก แฟรนไชส์เซอร์

77.8

6. การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตอย่างเป็ นระบบ

52.8
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ผลการศึกษาเกียวกับเหตุผลทีการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ควรมีกฎหมายบังคับใช้
โดยเฉพาะ พบว่า ควรมีการคุม้ ครองแฟรนไชส์ ซีจากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากแฟรนไชส์ เซอร์
มากที สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 77.80 รองลงมาคื อ การมี ข ้อ กํา หนดและวิ ธี ก ารควบคุ ม ดู แ ลธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ทีชดั เจน มากทีสุดคิดเป็ นร้อยละ 67.40 ดังปรากฏในตารางที 12
ตารางที 13 แสดงร้อยละปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์
ประเด็นคําถามเกียวกับปั ญหาในการบังคับใช้กฎหมายการประกอบธุ รกิจ
แฟรนไชส์

ร้อยละ

1. ห้ามเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมก่อนทําสัญญา

42.40

2. ห้ามแฟรนไชส์เซอร์กล่าวอ้างการคืนทุน

76.40

3. ห้ามแฟรนไชส์เซอร์บงั คับซื. อสิ นค้า เว้นแต่เป็ นสิ นค้าทีจาํ เป็ น

70.80

4. การกําหนดคุณสมบัติของแฟรนไชส์เซอร์

14.60

ฟฟฟฟฟฟฟฟผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ห้ามแฟรนไชส์เซอร์กล่าวอ้างการคืนทุน มาก
ทีสุดคิดเป็ น ร้อยละ 76.40 รองลงมา ห้ามแฟรนไชส์เซอร์ บงั คับซื.อสิ นค้า เว้นแต่สินค้าทีจาํ เป็ น มาก
ทีสุด คิดเป็ น ร้อยละ 70.80 ดังปรากฏในตารางที 13
ตารางที 14 แสดงร้อยละกฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ควรปรับปรุ งในเรื องใดมากทีสุด
ประเด็นคําถามเกียวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ ควรปรับปรุ งเรื อง
ร้อยละ
ใดมากทีสุด
1. คุณสมบัติการเป็ นแฟรนไชส์เซอร์มากเกินไป
34.00
2. การแสดงหลักฐานผลกําไรติดต่อกันสองปี
41.00
3. การเรี ยกเก็บค่าประเมินความเป็ นไปได้ทางธุรกิจได้
71.50
4. การยกเลิกโทษจําคุก การกําหนดค่าปรับในอัตราทีสูงแทน
19.30
ฟฟฟฟฟฟฟฟผลการศึกษาพบว่ากฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรปรับปรุ ง การเรี ยกเก็บ
ค่าประเมินความเป็ นไปได้ทางธุรกิจ มากทีสุด คิดเป็ น ร้อยละ 71.50 รองลงมา คือการแสดง
หลักฐานผลกําไรติดต่อกันสองปี มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 41.00 ดังปรากฏในตารางที 14

บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษากฎหมายธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ที เ หมาะสมกรณี ศึ ก ษาประเทศไทย ผูว้ ิ จ ัย
ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 144 คน โดยการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม สามารถสรุ ป
ผลได้ดงั นี2
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลของแฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซี
2. ข้อมูลระดับความสําคัญของกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
3 .ข้อมูลระดับความสําคัญของข้อกําหนดแฟรนไชส์เซอร์
4. การวิเคราะห์ปัญหาและข้อจํากัดในการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 ปัจจัยส่ วนบุคคลของแฟรนไชส์ เซอร์ และแฟรนไชส์ ซี กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ
21-35 ปี มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 50.70 รองลงมา คือช่วงอายุ 36-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ41.60เป็ นเพศ
ชายร้อยละ 48.60 เพศหญิง ร้อยละ 51.40 อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีความรู้ระดับ
ปริ ญญาตรี มากทีสุดคิดเป็ นร้อยละ 25.00 รองลงมากลุ่มตัวอย่างอาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดนนทบุรี โดย
มีระดับความรู้ ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 16.00 กลุม่ ตัวอย่างอายุ 21-35 ปี ทีแต่งงานแล้วมาก
ทีสุดคือ ร้อยละ 25.00 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 36-50 ทีแต่งงานแล้ว ร้อยละ 22.20 กลุ่มตัวอย่างทีมี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทีมีรายได้ต่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท มากทีสุดร้อยละ17.40
รองลงมาก็เป็ นกลุ่มตัวอย่างความรู้ระดับอนุปริ ญญา หรื อปวส. ทีมีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 20,000
บาท ร้อยละ 12-3.20 กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพรับจ้างทัว ไปทีมีรายได้ต่อเดือน 20,000-30,000
บาท มากทีสุดร้อยละ 13.90 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริ ษทั เอกชนทีมีรายได้ตอ่ เดือน
20,000-30,000 บาท ร้อยละ 11.10
1.2. ข้ อมูลระดับความสํ าคัญของกฎหมายประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ผลการศึกษา
ระดับทัศนคติ เกี ย วกับกฎหมายประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ พบว่า ควรมี กฎหมายประกอบธุ รกิ จ
แฟรนไชส์บงั คับใช้โดยเฉพาะอยูใ่ นระดับมากทีสุด ( X =4.64) รองลงมาคณะกรรมการธุ รกิจแฟรน
51

52
ไชส์ ต้อ งประกอบด้ว ยตัว แทนจากแฟรนไชส์ เ ซอร์ แ ละคณะกรรมการธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ต้อ ง
ประกอบด้วยตัวแทนจากแฟรนไชส์ซี ( X = 4.59 )
1.3 ข้ อมูลระดับความสํ าคัญของข้ อกําหนดแฟรนไชส์ เซอร์
ฟฟฟฟฟฟฟฟฤฤฤฤ 1.3.1 ผลการศึกษาระดับทัศนคติเกียวกับข้อกําหนดของแฟรนไชส์เซอร์ พบว่า
ห้าม แฟรนไชส์เซอร์บงั คับซื2 อ เช่า เช่าซื2ออุปกรณ์สินค้าใด ๆ เว้นแต่ทีจาํ เป็ น มากทีสุด ( X = 4.13 )
รองลงมาสัญญาต้องมีการกําหนดระยะเวลา ( X = 4.11 )
ฟฟฟฟฟฟฟฟฤฤฤฤ 1.3.2 ผลการศึกษาเหตุผลทีกฎหมายทีบงั คับใช้ในปัจจุบนั ไม่เหมาะสม พบว่า
มีกฎหมายบางฉบับไม่เกียวข้องโดยตรงมากทีสุด ร้อยละ 62.5 รองลงมา คือ มีกฎหมายทีเกียวข้อง
หลายฉบับ ร้อยละ 57.60
ฟฟฟฟฟฟฟฟฤฤฤฤ1.3.3 ผลการศึ ก ษาเกี ย วกับ เหตุ ผลที ก ารประกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์ ค วรมี
กฎหมายบังคับใช้โดยเฉพาะ พบว่าเป็ นการคุม้ ครองแฟรนไชส์ซีถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากแฟรนไชส์
เซอร์ มากทีสุดร้อยละ77.80 รองลงมา ต้องมีขอ้ กําหนดและวิธีการควบคุม ดูแลธุ รกิจแฟรนไชส์ ที
ชัดเจน ร้อยละ 67.40
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 1.4 การวิเคราะห์ ปัญหาและข้ อจํากัดในการบังคับใช้ กฎหมายในการประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ ผลการศึกษาพบว่า ห้ามแฟรนไชส์เซอร์กล่าวอ้างการคืนทุน มากทีสุด ร้อยละ 76.40
รองลงมา ห้ามแฟรนไชส์เซอร์บงั คับซื2 อสิ นค้า เว้นแต่สินค้าทีจาํ เป็ น ร้อยละ 70.80 กฎหมายการ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรปรับปรุ ง การเรี ยกเก็บค่าประเมินความเป็ นไปได้ทางธุรกิจ มากทีสุด
ร้อยละ 71.50 รองลงมา การแสดงหลักฐานผลกําไรติดต่อกันสองปี ร้อยละ 41.10
2 . การอภิปรายผล
จากกลุ่มตัวอย่างผลการศึกษาพบว่าความสําคัญของกฎหมายประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์ ข้อกําหนดของแฟรนไชส์เซอร์ ปัญหาและข้อจํากัดในการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์มีขอ้ ทีน่าอภิปรายผลจาการวิจยั ดังนี2
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 2.1 การทําสัญญาประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้ งทําเป็ นหนังสื อ ข้อตกลงในสัญญา
ระหว่าง แฟรนไชส์เซอร์และแฟรนไชส์ซี เมือมีการทําเป็ นหนังสื อแล้วจะเปลียนแปลงไม่ได้ หาก
ทั2งสองฝ่ ายไม่ให้ความยินยอม สัญญาประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เมือมีการทําเป็ นหนังสื อ หากฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึงผิดสัญญาใช้เป็ นหลักฐานในการฟ้ องร้องได้
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 2.2 ผลการศึกษาพบว่าต้องมีการกําหนดสิ ทธิ หน้าที ความรับผิดชอบของทั2งสองฝ่ าย
ในสัญญา นอกจากสิ ทธิ หน้าทีตามทีระบุไว้ในสัญญาแล้ว ต้องมีการกําหนดความรับผิดชอบของ
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แต่ละฝ่ ายไว้อย่างชัดเจน หากฝ่ ายใดฝ่ ายกระทําหรื องดเว้นการกระทําแล้วก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
อีกฝ่ ายหนึง อีกฝ่ ายหนึงจะต้องรับผิดชอบ
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 2.3 สัญญาต้องมีการกําหนดระยะเวลา ในเรื องการกําหนดระยะเวลาไว้ในสัญญา
หากกําหนดระยะเวลาสั2น จะทําให้แฟรนไชส์เซอร์ได้เปรี ยบ เนืองจากมีการต่อสัญญาในแต่ละครั2ง
แฟรนไชส์เซอร์จะได้คา่ ธรรมเนียมแรกเข้า
หากกําหนดระยะเวลาไว้ยาวจะทําให้แฟรนไชส์ซี
ได้เปรี ยบเพราะไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียมแรกเข้าซํ2า
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 2.4 แฟรนไชส์เซอร์ ตอ้ งเปิ ดเผยผลประกอบการของตนเองย้อนหลัง 5 ปี แก่แฟรน
ไชส์ซีแฟรนไชส์ซีจะได้ทราบถึงความมัน คงของแฟรนไชส์เซอร์ หากผลประกอบการเจริ ญเติบโต
ตลอด 5 ปี แฟรนไชส์ซีตดั สิ นใจได้โดยง่ายในการทีจะทําธุ รกิจร่ วมกัน แต่ในด้านแฟรนไชส์เซอร์
การเปิ ดเผยผลประกอบการ 5 ปี ไม่เป็ นธรรมกับแฟรนไชส์เซอร์ ทีทาํ ธุ รกิจมายังไม่ครบ 5 ปี แต่ผล
การดําเนินธุรกิจเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วจะเสี ยโอกาสในการขายแฟรนไชส์ให้กบั แฟรนไชส์ซี
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 2.5 ควรมีกฎหมายประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ บงั คับโดยเฉพาะจะได้มีขอ้ กําหนด
และวิธี ก ารควบคุ ม ดู แ ลธุ รกิ จแฟรนไชส์ ที ชัดเจน ปั จจุ บ นั การประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ไ ม่ มี
กฎหมายทีจะบังคับใช้โดยเฉพาะ คงอาศัยหลักกฎหมายอืน กฎหมายการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์
จึงมีการกําหนดวิธีการควบคุมดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ไว้อย่างชัดเจน
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 2.6 การที มี ก ฎหมายประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ บ ัง คับ ใช้ โ ดยเฉพาะเป็ นการ
คุม้ ครองแฟรนไชส์ซีไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากแฟรนไชส์ เซอร์ ทั2งแฟรนไชส์ เซอร์ และแฟรน
ไชส์ซี ต่างก็มีความสําคัญในธุรกิจแฟรนไชส์เท่าเทียมกัน แต่ในปั จจุบนั แฟรนไชส์ซีถูกแฟรนไชส์
เซอร์ เอาเปรี ยบ กฎหมายการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ จึงมีการระบุไว้เพือคุ ม้ ครองแฟรนไชส์ ซี
ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากแฟรนไชส์เซอร์
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 2.7 การแสดงหลักฐานผลกําไรติดต่อกันสองปี การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มีการ
ใช้เงินลงทุนเป็ นจํานวนมาก ดังนั2นระยะเวลาทีแฟรนไชส์เซอร์จะมีผลกําไรได้กต็ อ้ งใช้เวลาไม่นอ้ ย
กว่า 5 ปี ดังนั2นหากจะต้องแสดงผลกําไรติดต่อกัน 2 ปี หลังจากทีจะสามารถทํากําไรได้ ก็คงต้อง
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี ถึงจะขายธุรกิจแฟรนไชส์ให้กบั แฟรนไชส์ซี ซึงส่ งผลให้การประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ไม่เติบโต
3. ข้ อเสนอแนะ
ฟฟฟฟฟฟฟ 3.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา ในประเทศไทยธุ รกิจแฟรนไชส์มีการเติบโตเป็ น
อย่างมาก ธุ รกิจแฟรนไชส์ ควรมีกฎหมายประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ บงั คับใช้โดยเฉพาะ เพราะใน
ปั จจุบนั ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาปรับใช้ในเรื องข้อกําหนดหรื อเงื อนไขในสัญญา
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กฎหมายการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์จะต้องมีขอ้ กําหนดในเรื องของการเปิ ดเผยข้อมูลเบื2องต้นที
จํา เป็ นของแฟรนไชส์ เ ซอร์ ต่ อ แฟรนไชส์ ซี อ ัน เกี ย วกับ ธุ ร กิ จ การที จ ะขายแฟรนไชส์ ใ ห้ก ับ
แฟรนไชส์ ซี ไ ปดํา เนิ น กิ จ การก่ อ นทํา สั ญ ญาจะกระมิ ไ ด้ ห้ า มแฟรนไชส์ เ ซอร์ รั บ เงิ น มัด จํา
ค่า ตอบแทนใดๆยกเว้นค่า ประเมิ นความเป็ นไปได้ท างธุ ร กิ จ ห้า มการโฆษณาเกิ นจริ ง ในการ
ประกอบธุ รกิจ หากแฟรนไชส์เซอร์ หากยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วไม่ได้ตามทียืนยัน แฟรน
ไชส์ เซอร์ จะต้องชดใช้เงินในส่ วนทีขาดและชดใช้ค่าเสี ยหายแก่แฟรนไชส์ซี สิ ทธิ หน้าที ความ
รับผิดชอบ ระยะเวลา และเขตพื2นที จะต้องมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน ในส่ วนของแฟรนไชส์ ซี
จะต้องให้ แฟรนไชส์ เซอร์ ได้รับทราบ ในเรื องฐานะทางการเงินและประสบการณ์ในการดําเนิ น
ธุ รกิ จ เมือมีกฎหมายบังคับใช้โดยเฉพาะของการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ แล้ว จะส่ งผลให้เกิ ด
ความเป็ นธรรมของทั2งสองฝ่ าย ป้ องกันไม่ให้ แฟรนไชส์ซี ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากแฟรนไชส์เซอร์
และก็จะส่ งผลให้ธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตอย่างเป็ นระบบ
ฟฟฟฟฟฟฟฟ 3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั5งต่ อไป เมือร่ างกฎหมายการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์
บังคับใช้เป็ นกฎหมายแล้ว ควรจะต้องสํารวจความคิดเห็ นแฟรนไชส์ เซอร์ และแฟรนไชส์ ซี ว่า
กฎหมายมีขอ้ ทีควรจะต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง หากมีขอ้ ควรแก้ไขก็จะต้องทําการวิจยั แล้วนําผลของ
การวิจยั เสนอหน่วยงานทีเกียวข้องเพือแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ่ ไป
3.3 ข้ อเสนอแนะร่ างกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ร่ างพระราชบัญญัติกฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
โดยที เ ป็ นการสมควรให้ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบธุ รกิ จ แฟรนไชส์
พระราชบัญญัติน2 ี มีบทบัญญัติบางประการเกียวกับการจํากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลซึ งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน2 ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ ๒๕XX”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน2 ี ให้ใช้บงั คับ เมือพ้นกําหนดหนึ งร้ อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓ พระราชบัญญัติน2 ีไม่ให้บงั คับแก่
(๑) การประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ซ ึ งแฟรนไชส์ เซอร์ มีภูมิลาํ เนาและทําสัญญานอก
ราชอาณาจักร เพือให้สิทธิ แฟรนไชส์ ซีเข้ามาประกอบธุ รกิจทีได้รับสิ ทธิ น2 นั ในราชอาณาจักรด้วย
ตนเอง
(๒) การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด
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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน2 ี “แฟรนไชส์” หมายความว่า
(๑) การประกอบธุ รกิจทีบุคคลหนึงเรี ยกว่า “แฟรนไชส์เซอร์ ” ตกลงให้บุคคลอีก
คนหนึงเรี ยกว่า “แฟรนไชส์ซี” ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของตน หรื อทีตนมีสิทธิ ทีจะให้ผอู้ ืน
ประกอบธุ รกิ จภายในระยะเวลาหรื อเขตพื2นที ที ก าํ หนด และการประกอบธุ รกิ จนั2นภายใต้ก าร
ส่ งเสริ มและควบคุมตามแผนการดําเนินธุรกิจของแฟรนไชส์เซอร์ และแฟรนไชส์ซีมีหน้าทีตอ้ งจ่าย
ค่าตอบแทนแก่ แฟรนไชส์เซอร์
(๒) การประกอบธุรกิจอืนตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวง
“แฟรนไชส์เซอร์” หมายความว่า ผูใ้ ห้สิทธิในการประกอบธุรกิจ
“แฟรนไชส์ซี” หมายความว่า ผูร้ ับสิ ทธิในการประกอบธุรกิจ
“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า ลิขสิ ทธิW เครื องหมายการค้า สิ ทธิ บตั รและความลับทางการค้า
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั2น และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อืน
ใดตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวง
“การประกอบธุรกิจ” หมายความว่า การประกอบการค้า การบริ การ หรื อกิจการอืนตามทีกาํ หนดใน
กฎกระทรวง
“ค่าตอบแทน” หมายความรวมถึงประโยชน์อย่างอืนทีไม่ใช่ตวั เงินด้วย
“การเปิ ดเผยข้อมูล” หมายความว่า การใด ๆ ซึ งแฟรนไชส์ เซอร์ มีหน้าทีเปิ ดเผยให้แฟรนไชส์ ซี
ทราบเพือประโยชน์ในการประกอบธุ รกิจของแฟรนไชส์ซี และให้หมายความรวมถึงการฝึ กอบรม
การทดลองปฏิบตั ิงาน และการอย่างอืนทีเกียวข้องและจําเป็ นด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
“นายทะเบียน” หมายความว่า อธิ บดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าและผูซ้  ึ งอธิ บดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
มอบหมาย
“พนักงานเจ้าหน้าที” หมายความว่า ผูซ้  ึงรัฐมนตรี แต่งตั2งให้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน2 ี
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน2 ี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี2 และให้มีอาํ นาจ
แต่ ง ตั2ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที ก ั บ ออกกฎกระทรวงกํา หนดค่ า ธรรมเนี ย มไม่ เ กิ น อัต ราท้ า ย
พระราชบัญญัติน2 ีและกําหนดกิจการอืนเพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน2 ี
กฎกระทรวงนั2นเมือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
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มาตรา ๖ ในการปฏิบตั ิหน้าทีตามพระราชบัญญัติน2 ีให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจ
ดังต่อไปนี2
(๑) มีหนังสื อเรี ยกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคํา แจ้งข้อเท็จจริ ง หรื อทําคําชี2 แจงเป็ นหนังสื อ
หรื อให้ส่งบัญชี ทะเบียน เอกสารหรื อหลักฐานใดเพือตรวจสอบหรื อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในสถานทีทาํ การของผูป้ ระกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
อืนในเวลาทําการของสถานทีน2 นั เพือสอบถามข้อเท็จจริ งหรื อตรวจดูเอกสาร หรื อหลักฐานเพือ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน2 ี ในการปฏิบตั ิหน้าทีของนายทะเบียนและพนักงาน
เจ้าหน้าทีตามวรรคหนึงให้ผทู้ ีเกียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๗ ในการปฏิบตั ิหน้าทีตามพระราชบัญญัติน2 ี นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าทีตอ้ งแสดง
บัตรประจําตัวของนายทะเบียนหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีแล้วแต่กรณี บตั รประจําตัวของนายทะเบียน
และพนักงานเจ้าหน้าทีให้เป็ นไปตามแบบทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด
มาตรา ๘ ในการปฏิ บ ตั ิก ารตามพระราชบัญญัติน2 ี ใ ห้กรรมการ อนุ ก รรมการ นายทะเบี ย นและ
พนักงานเจ้าหน้าทีเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๑
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
มาตรา ๙ ให้มี ค ณะกรรมการคณะหนึ ง เรี ย กว่า “คณะกรรมการการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ”
ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์เป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหน่งได้แก่ อธิบดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า อธิ บดีกรมทรัพย์สิน
ทางปั ญญา อธิ บดี กรมการค้าภายใน ผูแ้ ทนสํานักงานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ผูแ้ ทนสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ผูแ้ ทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผูแ้ ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๓) กรรมการซึงรัฐมนตรี แต่งตั2งจากสมาคมการค้าทีมีวตั ถุประสงค์เกียวกับธุรกิจ
แฟรนไชส์จาํ นวนสองคน มาจากแฟรนไชส์เซอร์ ๑ คน มาจากแฟรนไชส์ซี ๑ คน
(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวนสองคนซึ งรัฐมนตรี แต่งตั2งจากผูซ้  ึ งมีความรู้ ความ
เชี ย วชาญ เกี ย วกับ การประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ใ ห้ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก งานคณะกรรมการการ
ประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ในการแต่งตั2งกรรมการตาม (๓) ให้บรรดาสมาคมการค้าทีมีวตั ถุประสงค์เกียวกับ
ธุ รกิจ แฟรนไชส์เสนอชือผูท้ ีสมควรต่อรัฐมนตรี เพือพิจารณาแต่งตั2งตามหลักเกณฑ์วิธีการเสนอ
ชือบุคคล ทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด
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มาตรา ๑๐ ให้กรรมการตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละสี ปีกรรมการซึ งพ้น
จากตําแหน่ งอาจได้รับแต่งตั2งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกันเมือครบกําหนดวาระตามวรรค
หนึง หากยังมิได้มีการแต่งตั2งกรรมการขึ2นใหม่ ให้กรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั2นอยูใ่ น
ตําแหน่งเพือดําเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึงได้รับแต่งตั2งใหม่เข้ารับหน้าที
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๐ กรรมการซึ งรัฐมนตรี แต่งตั2ง
พ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความ
ผิดทีได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(๖) รัฐมนตรี ให้ออกเพราะไม่เข้าร่ วมประชุ มสามครั2งติดต่อกัน บกพร่ อง ไม่สุจริ ต
ต่อหน้าทีมีความประพฤติเสื อมเสี ยหรื อหย่อนความสามารถในกรณี กรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระ รัฐมนตรี อาจแต่งตั2งผูอ้ ืนเป็ นกรรมการแทนได้และให้ผทู้ ีได้รับแต่งตั2งให้ดาํ รงตําแหน่ง
อยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการซึงตนแทน
มาตรา ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อยู่
ในทีประชุมให้กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การประชุ ม คณะกรรมการทุ ก คราวต้อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่า กึ ง หนึ ง ของจํา นวน
กรรมการทั2ง หมด จึ ง จะเป็ นองค์ป ระชุ ม การวิ นิ จ ฉัย ชี2 ขาดของที ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้า งมาก
กรรมการคนหนึ งให้มีเสี ยงหนึ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุ ม
ออกเสี ยงเพิม ขึ2นอีกเสี ยงเป็ นเสี ยงชี2ขาด
มาตรา ๑๓ คณะกรรมการมีอาํ นาจและหน้าทีดงั ต่อไปนี2
(๑) เสนอความเห็ น เกี ย วกับ นโยบายและแผนการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การ
ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ่ รัฐมนตรี
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรื อระเบียบ
เกียวกับการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติน2 ี รวมทั2งเสนอความเห็นเกียวกับมาตรการในการกํากับดูแล
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
(๓) กํากับดูแลและติดตามสอดส่ องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
(๔) เสนอรายงานเกียวกับสถานการณ์ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ่ รัฐมนตรี
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และจัดให้มีการเผยแพร่ รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างน้อยปี ละหนึงครั2ง
(๕) พิจารณาเรื องร้องเรี ยนจากแฟรนไชส์ซี ทีได้รับความเดือดร้อน หรื อเสี ยหายอัน
เนืองมาจากการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์เซอร์ ทีไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นธรรม รวมทั2ง
การพิจารณาอนุ มตั ิให้สํานักงานดําเนิ นคดี แฟรนไชส์ เซอร์ ทีประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ไม่ถูกต้อง
หรื อไม่เป็ นธรรมแทนแฟรนไชส์ซี
(๖) แจ้งโฆษณาหรื อเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์
ของแฟรนไชส์ เซอร์ ทีไม่ได้มาตรฐานหรื อไม่มีคุณสมบัติหรื อมีพฤติการณ์ทีอาจก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายในวงการธุรกิจแฟรนไชส์
(๗) เรื องอืนตามทีรัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา ๑๔ ในการดํา เนิ น การตามอํา นาจหน้ า ที ต ามมาตรา ๑๓ คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั2ง
คณะอนุ กรรมการคณะหนึ งหรื อหลายคณะเพือพิจารณาหรื อปฏิ บ ตั ิ การอย่า งหนึ งอย่างใดแทน
คณะกรรมการก็ได้
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะอนุกรรมการให้นาํ มาตรา ๑๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ในการปฏิบตั ิหน้าทีตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ คณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการ
มีอาํ นาจสังให้บุคคลหนึ งบุคคลใดมาให้ขอ้ เท็จจริ ง คําอธิ บาย คําแนะนําหรื อความเห็ น หรื อส่ ง
เอกสารหรื อหลักฐานทีเกียวข้องหรื อสิ งอืนใดมาเพือประกอบการพิจารณาได้
หมวด ๒
สํ านักงานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
มาตรา ๑๗ ให้จดั ตั2งสํานักงานคณะกรรมการการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ข2 ึนในกรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้าโดยให้มีหน้าทีรับผิดชอบ ดังนี2
(๑) ดําเนินการส่ งเสริ มและสนับสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
(๒) เสริ มสร้างความร่ วมมือและประสานงานระหว่างส่ วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชนทั2งในและต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ในการส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ท2งั ในและต่างประเทศ
(๓) ปฏิบตั ิงานธุรการของคณะกรรมการ
(๔) ปฏิบตั ิงานเกียวกับการรับจดทะเบียนการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์และงานอืน
ตามพระราชบัญญัติน2 ี
(๕) ติ ด ตามสอดส่ อ งพฤติ ก ารณ์ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ เ พื อ ให้มี ก าร
ปฏิบตั ิการเป็ นไปตามพระราชบัญญัติน2 ี
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(๖) รั บ เรื อ งร้ อ งเรี ย นจากแฟรนไชส์ ซี ที ไ ด้รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หายอัน
เนืองมาจากการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์เซอร์ ทีไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นธรรม ทําการ
ไกล่เกลี ยข้อพิพาทระหว่างแฟรนไชส์ เซอร์ และแฟรนไชส์ ซี และเสนอเรื องทีสมควรดําเนิ นคดี
แทนแฟรนไชส์ซีให้คณะกรรมการพิจารณา
(๗) ดําเนินคดีแทนแฟรนไชส์ซีตามทีคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมตั ิให้ดาํ เนินคดี
ตามมาตรา ๑๓(๕)
(๘) ปฏิบตั ิงานอืนตามทีรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรื ออธิ บดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
มอบหมายดําเนินคดีแทนแฟรนไชส์ซีในศาลตาม (๗) ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั2งปวง
หมวด ๓
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้บุคคลใดทีไม่ได้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์กระทําการดังต่อไปนี2
(๑) ใช้ชือหรื อคําทีเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาต่างประเทศซึ งมีความหมายหรื อทําให้
เข้าใจได้วา่ ผูน้ 2 นั ประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ในการประกอบธุ รกิจ หรื อในดวงตรา ป้ ายชื อ หนังสื อ
บอกกล่าวป่ าวร้อง จดหมาย ใบแจ้งความหรื อเอกสารอย่างอืนเกียวกับธุ รกิจ เว้นแต่เป็ นการใช้เพือ
ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตามพระราชบัญญัติน2 ี
(๒)โฆษณาหรื อชักชวนผูอ้ ืนให้เข้าร่ วมทําธุรกิจโดยแอบอ้างว่าเป็ นแฟรนไชส์
มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ เว้นแต่จะได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน2 ี
มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้แฟรนไชส์เซอร์ หรื อตัวแทนทําการชักชวนหรื อโฆษณาด้วยข้อความอันเป็ น
เท็จหรื อเกินความจริ งเกียวกับการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ในการชักชวนหรื อโฆษณาให้ผอู้ ืนเข้า
ร่ วมทําธุรกิจ แฟรนไชส์เซอร์ หรื อตัวแทนมีหน้าทีตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลและรายละเอียดตามทีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้แฟรนไชส์ เซอร์ หรื อตัวแทนเรี ยกเงิ นมัดจํา ค่าตอบแทนหรื อเงิ นใด ๆ จาก
แฟรนไชส์ ซี หรื อบุ ค คลใด ๆ ก่ อนที จ ะมี ก ารทํา สัญญาตามมาตรา ๒๓ เว้นแต่จะเป็ นการเรี ย ก
ค่าใช้จา่ ยทีจาํ เป็ นตามทีได้จดทะเบียนไว้
มาตรา ๒๒ ก่อนทีจะมีการทําสัญญาการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ระหว่างแฟรนไชส์ เซอร์ และ
แฟรนไชส์ซีไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี วนั แฟรนไชส์เซอร์หรื อตัวแทนมีหน้าทีจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลอันได้แก่
ข้อมูลฐานะทางการเงินและผลประกอบการทีผา่ นมา เว้นแต่จะได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามทีกาํ หนด
ในขณะชักชวนหรื อโฆษณาตามมาตรา ๒๐ วรรคสองแล้ว
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มาตรา ๒๓ สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างแฟรนไชส์เซอร์ และแฟรนไชส์ซีจะต้องทํา
เป็ นหนังสื อและมีการระบุในเรื องและรายละเอียดตามทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด ซึ งอย่างน้อยต้อง
มีเรื อง ดังต่อไปนี2
(๑) วันทีทาํ สัญญาและวันทีสัญญามีผลใช้บงั คับ
(๒) สิ ทธิ หน้าทีและความรับผิดชอบของแฟรนไชส์เซอร์ทีมีตอ่ แฟรนไชส์ซี
(๓) สิ ทธิ หน้าทีและความรับผิดชอบของแฟรนไชส์ซีทีมีตอ่ แฟรนไชส์เซอร์
(๔) ระยะเวลาและเขตพื2นทีทีแฟรนไชส์เซอร์ให้สิทธิแฟรนไชส์ซีใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในการประกอบธุรกิจ
(๕) เงินมัดจํา ค่าตอบแทนหรื อเงินใดๆ ทีแฟรนไชส์ซีตอ้ งจ่ายให้แก่แฟรนไชส์เซอร์
(๖) การต่อสัญญา การเลิกสัญญา การโอนสิ ทธิ และการจ่ายคืนค่าธรรมเนียมเมือเลิก
สัญญากรณี แฟรนไชส์เซอร์เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา
มาตรา ๒๔ สัญญาการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ทีไม่ได้ทาํ เป็ นหนังสื อหรื อไม่ได้ระบุเรื องและ
รายละเอียดตามทีกาํ หนดในมาตรา ๒๓ หรื อมีขอ้ สัญญาทีมิให้นาํ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน2 ี
ไปใช้บงั คับไม่วา่ ทั2งหมดหรื อบางส่ วน ให้สัญญานั2นเป็ นโมฆะ
มาตรา ๒๕ ในกรณี ทีมีบทบัญญัติของกฎหมายอืนกําหนดเรื องการให้ผอู้ ืนใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทาง
ปัญญาต้องมีการจดทะเบียนไว้ ให้แฟรนไชส์เซอร์ มีหน้าทีทีจะต้องจดทะเบียนการให้สิทธิ ดงั กล่าว
ให้ถูกต้องตามทีกาํ หนดในกฎหมายนั2นด้วย
มาตรา ๒๖ เมือแฟรนไชส์ซีตกลงทําสัญญาการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์กบั แฟรนไชส์ เซอร์ แล้ว
แฟรนไชส์เซอร์หรื อตัวแทนมีหน้าทีเปิ ดเผยข้อมูลทั2งหมดทีจาํ เป็ นในการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์
อันได้แก่ขอ้ มูลฐานะทางการเงิน แลพผลประกอบการทีผ่านมาแก่แฟรนไชส์ ซีภายในหกสิ บวัน
หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วแฟรนไชส์เซอร์ ไม่ดาํ เนินการ แฟรนไชส์ซีมีสิทธิ บอกเลิกสัญญา
และ แฟรนไชส์เซอร์ จะต้องคืนเงินค่าใช้จ่าย เงินมัดจําค่าตอบแทนและเงินใดๆ ทีรับไว้ท2 งั หมดแก่
แฟรนไชส์ซี ทั2งนี2ไม่ตดั สิ ทธิแฟรนไชส์ซีทีจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายกับแฟรนไชส์เซอร์
มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้แฟรนไชส์ เซอร์ บงั คับให้แฟรนไชส์ ซีตอ้ งซื2 อ เช่าหรื อเช่าซื2 ออุปกรณ์ สิ นค้า
หรื อบริ การใด ๆ จากแฟรนไชส์เซอร์หรื อทีแฟรนไชส์เซอร์ กาํ หนด เว้นแต่เป็ นอุปกรณ์ สิ นค้า หรื อ
บริ การทีจาํ เป็ นเพือให้การประกอบธุ รกิจของแฟรนไชส์ ซีเป็ นไปตามลักษณะ รู ปแบบ มาตรฐาน
และคุณภาพตามทีแฟรนไชส์เซอร์กาํ หนด
มาตรา ๒๘ ในระหว่างอายุสัญญาการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ หากแฟรนไชส์ เซอร์ โอนกิจการ
หรื อโอนสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้บุคคลอืน ผูร้ ับโอนกิจการหรื อสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา
ต้องผูกพันตามสัญญาทีผโู้ อนได้ทาํ ไว้กบั แฟรนไชส์ซีดว้ ย

61
มาตรา ๒๙ แฟรนไชส์ เซอร์ ตอ้ งจัดให้มีคู่มือการปฏิบตั ิงานทีมีความชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน
เพือให้แฟรนไชส์ ซีสามารถปฏิบตั ิตามทีแฟรนไชส์ เซอร์ กาํ หนดได้คู่มือการปฏิบตั ิงานตามวรรค
หนึงต้องระบุเรื องและรายละเอียดอันได้แก่ สัญญาต้องมีการกําหนดระยะเวลา ห้ามแฟรนไชส์เซอร์
บังคับซื2 อ เช่า เช่าซื2 ออุปกรณ์สินค้าหรื ออุปกรณ์ใด ๆ เว้นแต่ทีจาํ เป็ น คู่มือการปฏิบตั ิงานต้องจัดทํา
เป็ นภาษาไทย และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจประกาศกําหนดให้จดั ทําคูม่ ือการปฏิบตั ิงานใน
รู ปแบบอืนนอกจากจัดทําเป็ นหนังสื อก็ได้
มาตรา ๓๐ ในการชักชวน โฆษณาหรื อเปิ ดเผยข้อมูล หากแฟรนไชส์ เซอร์ รับรองหรื อยืนยันว่า
แฟรนไชส์ ซี จะได้รับ ผลตอบแทนจากการประกอบธุ รกิ จที ไ ด้รับ สิ ทธิ ไ ว้เป็ นจํานวนทีแน่ นอน
เมือแฟรนไชส์ซีได้ประกอบธุรกิจแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับผลตอบแทนตามจํานวนทีแฟรนไชส์เซอร์
รั บ รองหรื อยื น ยัน โดยไม่ ใ ช่ ค วามผิ ด ของแฟรนไชส์ ซี ให้ แ ฟรนไชส์ ซี มี สิ ทธิ เรี ยกให้
แฟรนไชส์ เซอร์ ชดใช้เงิ นส่ วนทีขาดหรื อบอกเลิ ก สัญญา ทั2งนี2 ไม่ตดั สิ ทธแฟรนไชส์ ซีทีจะเรี ย ก
ค่าเสี ยหายจากแฟรนไชส์เซอร์
มาตรา ๓๑ ห้ามแฟรนไชส์ซีและตัวแทนเปิ ดเผยข้อมูลใด ๆ เกียวกับการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์
ที แฟรนไชส์เซอร์ได้ระบุหา้ มเปิ ดเผยไว้ในสัญญา
หมวด ๔
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
มาตรา ๓๒ ภายใต้บงั คับมาตรา ๓๓ บุคคลใดประสงค์จะประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ให้ยืนคําขอจด
ทะเบี ย นต่ อนายทะเบี ย นในกรณี ที มี ก ารแก้ไ ขรายการที จดทะเบี ย นไว้ตามวรรคหนึ ง หรื อเลิ ก
ประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ให้ผปู้ ระกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ จดทะเบียนการเปลียนแปลงหรื อเลิกต่อ
นายทะเบียนภายในสิ บห้าวันการจดทะเบียนตามวรรคหนึงและวรรคสองให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกําหนด
มาตรา ๓๓ ผูซ้  ึ งจะยืนจดทะเบี ย นเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ จะต้องมีคุ ณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี2
(๑) มีอายุไม่ตาํ กว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์กรณี เป็ นบุคคลธรรมดา และกรณี ทีเป็ นนิ ติบุคคล
ต้องเป็ นนิติบุคคลทีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(๒) มีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักรหรื อได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้เป็ น
การชัว คราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๓) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
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(๕) ไม่ เ คยต้อ งโทษตามคํา พิ พ ากษาหรื อ ถู ก เปรี ย บเที ย บปรั บ ในความผิด ตาม
พระราชบัญญัติน2 ี เว้นแต่พน้ โทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี ก่อนวันยืน ขอจดทะเบียน
(๖) ไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน เว้นแต่
พ้นโทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี ก่อนวันยืน ขอจดทะเบียน
(๗) ไม่ เ คยถู ก เพิ ก ถอนการจดทะเบี ย นการประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ต าม
พระราชบัญญัติน2 ีในระยะเวลาสามปี ก่อนวันยืน ขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
(๘) ประกอบธุ รกิจทีจะนํามาเป็ นแฟรนไชส์ ดว้ ยตนเองโดยมีสาขาอย่างน้อยสอง
สาขา ไม่น้อยกว่าสองปี และสาขามีกาํ ไรติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองรอบปี บัญชี ก่อนวันทียืนขอจด
ทะเบียนประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ทั2งนี2การแสดงหลักฐานผลกําไรของสาขาให้เป็ นไปตามทีอธิ บดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกาศกําหนด
(๙) ผูย้ ืนขอจดทะเบียนการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์จะต้องเป็ นเจ้าของหรื อมีสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาทีสามารถนําไปให้ผอู้ ืนใช้ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได้
(๑๐) มีคูม่ ือการปฏิบตั ิงานตามมาตรา ๒๙
(๑๑) มีคุณสมบัติหรื อไม่มีลกั ษณะต้องห้ามอืนตามทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ในกรณี นิติบุคคลเป็ นผูข้ อจดทะเบียน กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการของนิติ
บุคคลนั2นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวในวรรคหนึง และไม่เคยเป็ นกรรมการ
ผูจ้ ดั การหรื อผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นการของนิติบุคคลซึ งเคยต้องโทษตามคําพิพากษา หรื อถูก
เปรี ยบเทียบปรับ หรื อถูกเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ตามพระราชบัญญัติ
นี2 เว้นแต่พน้ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี ก่อนวันยืน ขอจดทะเบียน
มาตรา ๓๔ เมือได้รับคําขอจดทะเบียนการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ให้นายทะเบียนพิจารณาและ
ตรวจสอบในเรื องดังต่อไปนี2
(๑) ความถูกต้องครบถ้วนของคํา ขอจดทะเบี ยน รายการจดทะเบี ยนและเอกสาร
ประกอบ
(๒) คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓
(๓) สัญญาการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เป็ นไปตามมาตรา ๒๓
(๔) การมีอยูข่ องคูม่ ือการปฏิบตั ิงานตามมาตรา ๒๙
(๕) การมีอยู่ของแผนการดําเนิ นธุ รกิจทีแฟรนไชส์ เซอร์ จะใช้ในการส่ งเสริ มและ
ควบคุมการประกอบธุรกิจของแฟรนไชส์ซี
(๖) การประกอบธุรกิจทีจะนํามาเป็ นแฟรนไชส์ของผูย้ นื คําขอ
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ในกรณี ทีนายทะเบียนได้ตรวจสอบตามวรรคหนึงแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน
การประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์และแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผยู้ ืนคําขอทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที
ได้รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ในกรณี ทีนายทะเบีย นได้ตรวจสอบตามวรรคหนึ งแล้วเห็ นว่าไม่ถู ก ต้อง ให้นาย
ทะเบียนมีคาํ สังให้ผยู้ ืนคําขอแก้ไขหรื อเปลี ยนแปลงสิ งทีไม่ถูกต้องนั2นให้ถูกต้องภายในเวลาอัน
สมควร ทั2ง นี2 ไม่ เ กิ น หกสิ บ วัน นับ แต่ ว นั ที น ายทะเบี ย นมี ค ํา สั ง เมื อ ผู้ยื น คํา ขอได้แ ก้ไ ขหรื อ
เปลียนแปลงแล้ว ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์และแจ้งเป็ นหนังสื อ
ให้ผูย้ ืนคํา ขอทราบภายในสิ บห้าวันนับ แต่วนั ทีได้รับ จดทะเบีย นการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์
ดังกล่าว
ในกรณี ทีผูย้ ืนคําขอไม่ปฏิ บตั ิตามคําสังทีให้แก้ไขหรื อเปลียนแปลงภายในเวลาที
กําหนด ให้นายทะเบียนมีคาํ สังไม่รับจดทะเบียนการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์และให้นายทะเบียน
แจ้งเป็ นหนังสื อพร้อมทั2งเหตุผลให้ผยู้ ืนคําขอทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สิ2 นกําหนดเวลาให้
ปฏิ บ ตั ิ ตามคํา สั ง ในการรั บ จดทะเบี ย นการประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ น ายทะเบี ย นอาจกํา หนด
เงือนไขเพือให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ดาํ เนินการอย่างหนึงอย่างใดหรื อหลายอย่างก็ได้
มาตรา ๓๕ ในการจดทะเบียนให้เสี ยค่าธรรมเนียมตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ผูป้ ระกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ซ ึ งได้จดทะเบียนแล้วมีหน้าทีส่งรายงานผลการประกอบ
ธุ รกิจ แฟรนไชส์ ประจําปี ตามแบบและรายละเอียดพร้ อมด้วยหลักฐานทีอธิ บดี กรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้าประกาศกําหนดต่อนายทะเบียนภายในห้าเดือนนับแต่วนั สิ2 นปี
ระยะเวลาตามวรรคหนึงให้คาํ นวณตามปี ปฏิทิน
มาตรา ๓๗ กรณี ปรากฏแก่นายทะเบียนในภายหลังว่าผูป้ ระกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ รายใดซึ งได้จด
ทะเบี ยนแล้วประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ โดยไม่ปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน2 ี หรื อขาด
คุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ หรื อไม่ปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามสัญญาทีทาํ ไว้กบั
แฟรนไชส์ ซี หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีนายทะเบียนกําหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรื อมีการ
ดําเนิ นการในลักษณะอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่แฟรนไชส์ ซีหรื อประชาชน ให้นาย
ทะเบียนมีอาํ นาจเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ และแจ้งเป็ นหนังสื อพร้อม
ทั2งเหตุผลทีเพิกถอนให้ผปู้ ระกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีมีคาํ สังเพิกถอน
เมือนายทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์เซอร์ รายใด
ให้แฟรนไชส์ ซีได้ทาํ สัญญากับแฟรนไชส์ เซอร์ รายนั2นมีสิทธิ ทีจะให้แฟรนไชส์ เซอร์ ผูกพันตาม
สัญญาทีได้ทาํ ไว้กบั แฟรนไชส์ซีตอ่ ไปหรื อบอกเลิกสัญญาก็ได้
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มาตรา ๓๘ ห้ามมิใ ห้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ซ ึ ง ถูก เพิกถอนการจดทะเบีย นทําการชัก ชวน
โฆษณา หรื อประกอบธุรกิจแฟรนไชส์กบั รายใหม่ตอ่ ไปอีกนับตั2งแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งการเพิก
ถอนการจดทะเบียน
หมวด ๕
การอุทธรณ์
มาตรา ๓๙ ในกรณี ทีนายทะเบียนมีคาํ สังไม่รับจดทะเบียนการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ หรื อมี
คําสังเพิก ถอนการจดทะเบีย นการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ให้ผูย้ ืนคําขอหรื อผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
แฟรนไชส์ทีถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้วแต่กรณี มีสิทธิ อุทธรณ์เป็ นหนังสื อต่อรัฐมนตรี ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อแจ้งคําสังไม่รับจดทะเบียนหรื อหนังสื อแจ้งคําสังเพิกถอนของ
นายทะเบียน คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นทีสุด
มาตรา ๔๐ หลักเกณฑ์และวิธีการยืนอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบที
รัฐมนตรี กาํ หนด
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามหนังสื อเรี ยกของนายทะเบียนหรื อพนักงานเจ้าหน้าที หรื อไม่ยอมให้
ข้อเท็จจริ ง หรื อไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานเมือนายทะเบียนหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีสอบถาม หรื อ
เรี ยกตรวจสอบ หรื อไม่ให้ความสะดวกแก่นายทะเบียนหรื อพนักงานเจ้าหน้าทีตามมาตรา ๖ โดยไม่
มีเหตุอนั สมควร ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิ นหกเดื อนหรื อปรับตั2งแต่หนึ งหมืนบาทถึ งหนึ งแสน
บาทหรื อทั2งจําทั2งปรับ
มาตรา ๔๒ ผูใ้ ดไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตามคํา สัง ของคณะกรรมการหรื อคณะอนุ ก รรมการหรื อไม่ย อมให้
ข้อเท็จจริ ง หรื อไม่ส่งเอกสารหรื อหลักฐานเมือคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการสอบถามหรื อ
เรี ยกให้ส่งตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรื อปรับตั2งแต่หนึงหมืนบาทถึงหนึง
แสนบาทหรื อทั2งจําทั2งปรับ
มาตรา ๔๓ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับตั2งแต่หา้ หมืนบาทถึงห้าแสนบาทและปรับอีก
วันละห้าหมืนบาทตลอดเวลาทียงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๔๔ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษปรับตั2งแต่หา้ หมืนบาทถึงห้าแสนบาทและปรับอีก
วันละหนึงหมืนบาทตลอดเวลาทียงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๔๕ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๐ วรรคหนึงต้องระวางโทษปรับตั2งแต่หา้ หมืนบาทถึงห้าแสนบาท
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มาตรา ๔๖ แฟรนไชส์เซอร์ หรื อตัวแทนฝ่ าฝื นมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับตั2งแต่ห้าหมืนบาทถึง
ห้าแสนบาท
มาตรา ๔๗ แฟรนไชส์ซีหรื อตัวแทนผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับตั2งแต่ห้าหมืนบาท
ถึงห้าแสนบาท
มาตรา ๔๘ ผูป้ ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ผใู้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึงหมืนบาท
มาตรา ๔๙ ผูป้ ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ฝ่าฝื นมาตรา๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท
มาตรา ๕๐ ผูป้ ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ผใู้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับตั2งแต่ห้าหมืนบาท
ถึงห้าแสนบาทและปรับอีกวันละหนึงหมืนบาทตลอดเวลาทียงั ฝ่ าฝื นอยู่
มาตรา ๕๑ ในกรณี ที ผูก้ ระทํา ความผิด ซึ ง ต้องรั บ โทษตามพระราชบัญญัติน2 ี เ ป็ นนิ ติบุ ค คล ให้
กรรมการผูจ้ ดั การ หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ผูแ้ ทนนิ ติบุคคลหรื อบุคคลใดซึ งรับผิดชอบในการดําเนิ นการ
ของนิติบุคคลนั2นต้องรับโทษตามทีกฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั2น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรื อยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั2น
มาตรา ๕๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน2 ีให้อธิ บดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าหรื อผูซ้  ึ งอธิ บดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบหมาย มีอาํ นาจเปรี ยบเทียบได้ และเมือผูก้ ระทําความผิดได้ชาํ ระค่าปรับ
ตามทีได้เปรี ยบเทียบแล้ว ให้คดีเป็ นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๓ ผูป้ ระกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ซ ึ งประกอบธุ รกิจอยูแ่ ล้วในวันทีพระราชบัญญัติน2 ีใช้บงั คับ
หากประสงค์จ ะประกอบธุ ร กิ จ นั2น ต่ อ ไป ให้ จ ดทะเบี ย นการประกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ต าม
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที ก ํา หนดในมาตรา ๓๒ ภายในหนึ งร้ อ ยแปดสิ บ วัน นับ ตั2ง แต่ ว ัน ที
พระราชบัญญัติน2 ี ใช้บงั คับและในระหว่างทียงั ไม่ครบหนึ งร้ อยแปดสิ บวันมิให้ถือว่าผูป้ ระกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์น2 นั ประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์โดยไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน2 ี
การจดทะเบียนการประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ตามวรรคหนึ ง จะไม่มีผลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกิจ แฟรนไชส์ทีมีอยูก่ ่อนการจดทะเบียน
อัตราค่ าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
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ปริ ญ ญานิ ติ ศ าสตร์ ม หาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ คณะนิ ติ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
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จํากัด,2540.
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บิซิเนส เพรส,2546.
สรวิศ ลิมปรังษี.กฎหมายการแข่งขันทางการค้า.กรุ งเทพมหานคร : เม็ดสี การพิมพ์,2543.
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ตารางที 15 รายชือกลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจอาหาร
ลําดับ
ชือบริ ษทั
ตราสิ นค้า
1 บริ ษทั อุตสาหกรรม แชมป์ ก๋ วยเตี*ยวลูกชิ+นหมู
จํากัด
นาย ฮั+งเพ้ง/แชมป์
2

ผัดไทย บ้านทางเกวียน

3

ไก่ทอดสมุนไพรเชียงคํา

4

บริ ษทั ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์
อาหาร จํากัด
บริ ษทั เชสเตอร์ ฟู้ ด จํากัด

5

ผัดไทย บ้านทาง
เกวียน
ไก่ทอดสมุนไพร
เชียงคํา
ไก่ยา่ งห้าดาว
เชสเตอร์กริ ลล์

6

บริ ษทั ยัม เรสเทอรองตส์
เคเอฟซี
อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด

7

ก๋ วยเตี*ยวปลาด๊อกเตอร์

8

บริ ษทั โอเชียนกูด๊ ส์ จํากัด

9

ร้านอาหารโชคดีติมซํา

โชคดีติมซํา

10

ร้อยเยน ราเมน

ร้อยเยน ราเมน

ก๋ วยเตี*ยวปลาด๊อก
เตอร์
ชิ+นแซ่บ เย็นตาโฟ
(สู ตรเยาวราช)

ทีอยู่
เลขที 256-258, 258/1 ซอย
ลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
93/10 ชัยกูล ซ.15 ถ.พระราม 2
จอมทอง จอมทอง กทม. 10150
เลขที 51/18 ถ.พิศาล ต.หย่วน
อ.เชียงคํา จ.พะเยา 56110
111 ซอยบางนา-ตราด 20 แขวง
บางนา เขตบางนา กทม. 10
เลขที 1 ชั+น 18 อาคาร ซี.พี.ทาว
เวอร์2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กทม.10400
เลขที 142 อาคารทูแปซิฟิก
เพลส ชั+น 15
ถ.สุ ขมุ วิท คลองเตย กรุ งเทพฯ
10110
88/1 หมู่ 5 ต.แคตก อ.บางไทร
จ.พระนครศรี อยุธยา 13190
83/24 หมูบ่ า้ นพล ซอย วัชรพล
ถ.รามอินทรา เขต บางเขน
กทม. 10220
48/1-4 จุฬาซอย 7 ถนนบรรทัด
ทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330
54/9-10 ซ.วัดคูบ้ อน50 แขวง
บางชัน เขตลองสามวา
กรุ งเทพฯ 10510
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ตารางที 15 (ต่อ)
11

ก๋ วยเตี*ยวกระทุม่
แบน

12

บริ ษทั โมบายสเต็ก จํากัด

13

บริ ษทั ยัม เรสเทอรองตส์
เคเอฟซี
อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด
ก๋ วยเตี*ยวเรื อแซ่บสยาม
ก๋ วยเตี*ยวเรื อแซ่บ
สยาม
โออิชิ บุฟเฟต์
บริ ษทั โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)

14
15

16

บริ ษทั เจบีเค ฟู้ ดส์ จํากัด

17
18

ไอม์ฟรายส์แทงค์กิ+ว
บริ ษทั แบล็คแคนยอน
(ประเทศไทย) จํากัด

19

บริ ษทั ท้าพิสูจน์ ฟูดส์ กรุ๊ ป
จํากัด

20

The Minor Food Group
Public Co., Ltd.

21

บริ ษทั สะเต๊ะทูเดย์ จํากัด

โมบาย สเต็ก

1524/7 ตรงข้ามหอนาฬิกา
ต.ตลาด อ.กระทุม่ แบน
จ.สมุทรสาคร 74110
เลขที 530-532 ซ.ลาดพร้าว94
(ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว แขวง
วังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพฯ 10310
เลขที 142 อาคารทูแปซิฟิก
เพลส ถ.สุ ขมุ วิท คลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
-

เลขที 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์
ชั+น 20 ถ.รามคําแหง แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
โจ๊กบางกอก
1/226 ซ.35 ถ. โชคชัย 4
ลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
ไอม์ฟรายส์แทงค์กิ+ว
แบล็คแคนยอน
2991/8 ถนนลาดพร้าว ซอย
คอฟฟี
101/3 บางกะปิ กรุ งเทพฯ
10240
ก๋ วยเตี*ยวลูกชิ+นหมู เลขที 46/14 ซอยวัดเสาธงหิน
พริ กกะเหรี ยง
ถ.ตลิงชัน-สุ พรรณบุรี
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
15th floor, Berli Jucker House,
เดอะพิซซ่า
คอมปานี
99 Soi Rubia, Sukhumvit 42
rd, Bangkok 10110
สะเต๊ะทูเดย์
อาคารฟอรัมทาวเวอร์ ชั+น 26
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22
CM BRAZING FOOD
SHOP CO.,LTD

23
24
25

เดอะตํา
เคี+ยงเอ็มไพร์
ก๋ วยเตี*ยวลูกชิ+นจักรพรรดิ

26

บริ ษทั โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)

27

บริ ษทั นารายณ์พิซเซอเรี ย
จํากัด

28

บริ ษทั โออิชิ กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)

29
30

บริ ษทั เฟรช นูดเดิ+ล มาร์ท
จํากัด
เย็นตาโฟ เครื องทรง

31

ขนมจีน น้อมจิตต์
เส้นสด

เลขที 14 อาคารเส้นสด เทพทวี
แยก 7 ลาดพร้าว 101
ถ.ลาดพร้าว คลองจัน บางกะปิ
กรุ งเทพฯ10240
เดอะตํา
เคี+ยงเอ็มไพร์
153 ซ.เจริ ญมิตร ถ.สุ ขมุ วิท 71
ก๋ วยเตี*ยวลูกชิ+น
จักรพรรดิ
กทม. 10110
โออิชิ ซูชิ บาร์
เลขที 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์
ชั+น 20 ถ.รามคําแหง แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
นารายณ์ พิซเซอเรี ย เลขที 100 ชั+น 8 อาคาร เจ เพรส
ทาวเวอร์ 2 ถ. นางลิ+นจี แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุ งเทพฯ 10120
โออิชิ ราเมน
เลขที 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์
ชั+น 20 ถ.รามคําแหง แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กทม.
10250
คินเซน ราเมน
ก๋ วยเตี*ยวลูกชิ+นหมู
ท่าเรื อ เมืองกาญจน์
เย็นตาโฟ เครื องทรง 647 รัชดานิเวศน์ แขวงสามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
10320
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ตารางที 15 (ต่อ)
32
โคคาสุ ก+ ี

โคคาสุ ก+ ี

33

โรตี มะตะบะ

โรตี มะตะบะ

34

บะหมีคนแซ่ลี

บะหมีคนแซ่ลี

35

บริ ษทั นีโอ สุ ก+ ีไทยเรสเทอร นีโอ สุ ก+ ี
องส์ จํากัด

36

บริ ษทั เอแอนด์ ดับบลิว
เรสเตอรองต์(ประเทศไทย)
จํากัด

เอแอนด์ดบั บลิว

37

บริ ษทั มายด์แอนแคร์
อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

เฮลท์ต+ ี มิล
ร้านอาหารเพือ
สุ ขภาพ ดูดี รู้สึกดี
ทุกวัน

38

ภัตตาคารออมทอง

ภัตตาคารออมทอง

39

บริ ษทั สยามเอราวัณคิวซีน
จํากัด

สยามเอราวัณ

ชั+น 4 อาคารโคคาสุ รวงศ์ 8
ซอยอนุมานราชธน
ถ.สุ รวงศ์ แขวงสุ ริยวงศ์ เขต
บางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
เลขที 136 ถนนพระอาทิตย์
แขวงชนะสงคราม เขตพระ
นคร กรุ งเทพมหานคร 10200
ใกล้แยกเหม่งจ๋ าย ตรงข้าม
หมูบ่ า้ นเกศินีวลิ ล์
3678/2 ซอยตรอกนอกเขต
ถนนประดู่ แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร 10120
สํานักงานใหญ่ เลขที 9 อาคาร
ยูเอ็มทาวเวอร์ ชั+น 25
ถนนรามคําแหง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ
5A ร้าน Healthymeal ตึกแฮปปี+
แลนด์เซ็นเตอร์ ชั+น1 ถ.แฮปปี+
แลนด์-บางกะปิ (ตรงข้ามห้าง
เดอะมอลล์บางกะปิ )
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
เลขที 7/4-5 ซอย แดงอุดม
ถนนสุ ขมุ วิท 33 อําเภอวัฒนา
กรุ งเทพฯ
-
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ตารางที 15 (ต่อ)
40
ใบเตย ลูกชิ+นปลาสมุนไพร

41
42
43

บริ ษทั ฮอลลีวดู ฟู้ ด โปร
ดักส์ จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ฟู้ ดส์
โซลูชนั
บริ ษทั เบทเทอร์ เบสท์ ฟู้ ด
จํากัด

44

บริ ษทั พิซซ่า ทูเดย์ จํากัด

45

บริ ษทั เจมส์ ชิuคเก้นไรซ์
จํากัด

46

ขนมจีนเกาะเกร็ ด

47

ทาโกซาบิ ขนมครกญีปุ่ น

48

ก๋ วยเตี*ยวลูกชิ+นจักรพรรดิ

49

ก๋ วยเตี*ยวสมุนไพร

50

โจ๊กหม้อดิน

ฮอลลีวดู้ พิซซ่า

77/10 หมูท่ ี 2 ถนนเพชรเกษม
หนองค้างพลู หนองแขม
กรุ งเทพมหานคร 10160
-

เฮลท์ต+ ี ฟรุ๊ ทตี+

-

ใบเตย ลูกชิ+นปลา
สมุนไพร

98/1 หมุ่ 12 ซ.วัดบางพลีใหญ่
ถ.บางนา-ตราด กม.13
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่
จ.สมุทรปราการ 10540
พิซซ่า ทูเดย์ (พิซซ่า 27/3 หมู่ 4 ถ.ปทุม-เสนา ต.ท้าย
ลอยฟ้ า)
เกาะ อ.เสนา จ.ปทุมธานี 1216
160/154-155 อาคารไอทีเอฟ
เจมส์ ชิ+กเก้นไรซ์
ชั+น 12 ถนนสี ลม แขวงสุ รวงศ์
เขตบางรัก กทม.
ขนมจีนเกาะเกร็ ด สํานักงาน เลขที 50/16/13 ถ.
สามัคคี ต.ท่าทราย อําเภอเมือง
นนทบุรี
ทาโกซาบิ ขนมครก
ญีปุ่ น
153 ซ.เจริ ญมิตร ถ.สุ ขมุ วิท 71
ก๋ วยเตี*ยวลูกชิ+น
จักรพรรดิ
กทม. 10110
ก๋ วยเตี*ยวสมุนไพร ร้านอยูใ่ กล้กบั อาคารโนเบิล
เฮ้าส์ ใกล้แยกพญาไท
โจ๊กหม้อดิน
272/21 ลาดพร้าว 122 วัง
ทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ต้นตํารับ
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ตารางที 15 (ต่อ)
51
หจก. สยาม ฮอทเพลท
แอนด์ ฟู้ ด โปรดักส์

52
53
54

55

56

57
58
59

หอยกะทะจานร้อน- 68/7 หมู่ 10 ซอยร่ วมสุ ข 4
ผัดไท
ถ.เอกชัย 10/1
แขวงบางขุนเทียน อําเภอ
จอมทอง กรุ งเทพฯ 10550
บะหมีผัดซอสโชยุ
บะหมีผัดซอสโชยุยากิ
ยากิ
ก๋ วยเตี*ยวลูกชิ+นเต้าหู้นายลี+ ก๋ วยเตี*ยวลูกชิ+นเต้าหู้
นายลี+
หจก. เอส แอนด์ พี พัฒนา ก๋ วยเตี*ยวไอนํ+า เดอะ 45 / 4 หมู่ 5 ถนน ครี นคริ นทร์
ลุกซ์
ธุรกิจ
ตําบล บางเมือง อําเภอเมือง
จังหวัด สมุทรปราการ 10270
513-514 ถ.รองเมือง ปทุมวัน
ฮ่องกง นูด้ เดิ+ล
ฮ่องกง นูด้ เดิ+ล
กรุ งเทพฯ 10330 (ใกล้กบั สถานี
รถไฟหัวลําโพง)
บริ ษทั ขนมจีน พ.ศ.ช จํากัด ขนมจีน พ.ศ.ช.
68/83 หมูท่ ี 6 ถ.ตลิงชัน สุ พรรณบุรี ต.เสาธงหิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
บะหมีแชมป์ โลก
บะหมีแชมป์ โลก
แพลเน็ต ฮอลลีวดู้
แพลเน็ต ฮอลลีวดู้
1st Floor, Gaysorn Plaza, 999
Ploenchit Road, Bangkok
แมคโดนัลด์
บริ ษทั แมคไทยจํากัด
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ตารางที 16 รายชือกลุ่มตัวอย่างธุรกิจการศึกษา
1 สถาบันกวดวิชา Hi-speed
2

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

3

สถาบันกวดวิชา สมาร์ท
อิงลิส
สถาบันกวดวิชาคุมอง

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ
อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

4

สถาบันกวดวิชาคิงเมทส์

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

5

สถาบันกวดวิชาสมาร์ทเบรน

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

6

สถาบันกวดวิชาแม็ค

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

7

สถาบันกวดวิชาแมทเนเซียม

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ

8

สถาบันกวดวิชาติวเตอร์คลับ

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ

9

สถาบันกวดวิชาแคมบริ ดส์

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ

10

สถาบันกวดวิชาแบร์ลิธซ์

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

11

สถาบันกวดวิชา Best

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

12

สถาบันกวดวิชาเอเซีย
คอมพิวเตอร์

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ

12

สถาบันกวดวิชาฟันอิงลิส

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ
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ตารางที 16 (ต่อ)
13 สถาบันกวดวิชาแอปเทค

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

14

สถาบันกวดวิชา สมาร์ท
ลีดเดอร์

15
16

สถาบันกวดวิชาสตาร์เมก
เกอร์
สถาบันกวดวิชาแมดซายน์

17

สถาบันกวดวิชาบีซีซี

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ

18

สถาบันกวดวิชายูนิเซิบซ์

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ

19

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

22

สถาบันกวดวิชาไอแอมจี
เนียส
สถาบันกวดวิชาอีเอฟ อิงลิส
เฟริ สท์
สถาบันกวดวิชาคณิ ตศาสตร์
วันทูวนั
สถาบันพัฒนาเด้กเล็กคิโต้

23

สถาบันกวดวิชาคลอลิต+ ีคิด

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ

24

สถาบันกวดวิชา อี เอลซี

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ

25

สถาบันกวดวิชาแมทโซน

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

20
21

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ
อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ
อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ
สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ
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ตารางที 16 (ต่อ)
26 สถาบันกวดวิชามา-เอ็ด

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ

27

สถาบันกวดวิชา คณิ ตศาสตร์
วันทูวนั

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

28

สถาบันศิลปะเคย์เวิร์คส

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ

29

สถาบันพัฒนามายด์เบรน

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ

30

สถาบันกวดวิชาจินตคณิ ต

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

31

สถาบันศิลปะไท อาร์ตติโน

สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ

32

สถาบันดนตรี มีฟ้า

ถนนสุ ขมุ วิท เขตวัฒนา กรุ งเทพ

33
34

สถาบันดนตรี เคพีเอ็น อเคดี
มี
สถาบันกวดวิชาแคล

35

สถาบันกวดวิชาอินฟอร์ เมติก

36

สถาบันกวดวิชาอเล็กเซน
เดอร์

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

37

สถาบันสตาร์เมกเกอร์

อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ

อาคารสยามกลการ ปทุมวัน
อาคารวรรณสรณ์ พญาไท กรุ งเทพ
สยามสแควร์ ปทุมวัน กรุ งเทพ
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ตารางที 17 รายชือกลุ่มตัวอย่างธุรกิจหนังสื อ
1 ร้านนายอินทร์

2

ดอกหญ้า

3

สํานักพิมพ์ผกั แว่น

4

ร้านหนังสื อ เออาร์ฟอร์ยู

108 หมู่ 2 ตําบลปลายบาง
อําเภอ มหาสวัสดิw นนทบุรี
143/601-603 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขตบางกอก
น้อย กรุ งเทพมหานคร
60ซอยสันติคาม แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพ
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กทม.

ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ
ฟ ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม
เรือง กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ ทีเหมาะสม
กรณีศึกษา : ประเทศไทย

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาประวัติความเป็ นมา แนวความคิด ลักษณะของธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ประเทศไทย
2. แนวคิดในการวางกรอบกฎเกณฑ์ และกฎหมายของไทยที.รองรับการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ ของไทย
3. แนวคิดในการสนับสนุนและส่ งเสริ มในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของ
ภาครัฐและเอกชน

คําชี,แจง
1. แบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่ วนดังนี5
ตอนที. 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ตอนที. 2 กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการดําเนิน
ธุรกิจแฟรนไชส์
ตอนที. 3 ข้อมูลที.เกี.ยวกับความคิดเห็นกฎหมายประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์
ตอนที. 4 ข้อเสนอแนะ
2. โปรดทําเครื. องหมาย √ลงในช่อง หน้าข้อความที.ตรงกับข้อมูลของท่าน
3. ข้อมูลที.ได้จากการสอบถามในครั5งนี5จะเก็บเป็ นความลับเพื.อใช้ในการศึกษา
เท่านั5น
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ตอนที 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
 ชาย
หญิง
2. อายุ
 น้อยกว่า 20 ปี
36-50 ปี
 21-35 ปี
50 ปี ขึ5นไป
3. อาศัยอยูใ่ นพื5นที.
 กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี
 จังหวัดอื.น สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี ฯลฯ
4. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา หรื อตํ.ากว่า
ปริ ญญาโท
 มัธยมศึกษา หรื อ ปวช.
ปริ ญญาเอก
 อนุปริ ญญา หรื อ ปวส.
อื.น ๆ (โปรดระบุ) .................
 ปริ ญญาตรี
5. สถานภาพสมรส
 โสด
แยกกันอยู่
 แต่งงานแล้ว
หม้าย
 หย่าร้าง
อื.น ๆ (โปรดระบุ) .................
6. อาชีพปั จจุบนั
 เกษตรกรรม
พนักงานบริ ษทั เอกชน
 รับจ้างทัว. ไป
อื.น ๆ (โปรดระบุ) ..................
 รับราชการ
7. รายได้ตนเองต่อเดือน
 น้อยกว่า 20,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
 20,001 - 30,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท (ขึ5นไป)
 30,001 - 40,000 บาท
8. เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรื อไม่
เคย

ไม่เคย

ส่ วนของผูว้ ิจยั
1……......
2……......
3……......

4……......

5……......

6……......

7……......

8..............
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โปรดแสดงความคิดเห็นของท่ านในแต่ ละคําถาม
ตอนที 2 กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจในการดําเนินธุรกิจแฟรนไชส์
5 = เห็นด้ วยมากทีส ุ ด 4 = เห็นด้ วยมาก 3 = เห็นด้ วยปานกลาง 2 = เห็นด้ วยน้ อย 1 = เห็นด้ วย
น้ อยมาก

กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์

ระดับ
5 4 3 2 1

8. ควรมีกฎหมายประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะ

8 …………..

9. ควรมีการแยกการควบคุมธุรกิจแฟรนไชส์จาก กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า
110.คณะกรรมการธุ รกิจแฟรนไชส์ควรประกอบด้วย
ตัวแทนหน่วยงานของรัฐ
111.คณะกรรมการธุ รกิจแฟรนไชส์ควรประกอบด้วย
ตัวแทน แฟรนไชส์เซอร์
12.คณะกรรมการธุ รกิจแฟรนไชส์ควรประกอบด้วย
ตัวแทน แฟรนไชส์ซี
13 การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้ งมีการจดทะเบียน
ธุรกิจเฉพาะ

แฟรนไชส์ เซอร์
14. ก่อนการทําสัญญาห้ามรับเงินมัดจํา(ยกเว้นค่า
ประเมินความเป็ นไปได้ของธุรกิจ)ค่าตอบแทน หรื อ
เงินใดๆจาก แฟรนไชส์ซี

ส่ วนของผูว้ จิ ยั

9 …………..
10 …………..
11 …………..
12 …………..
13 …………..

ระดับ
5 4 3 2 1
14 …………..
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15. ห้ามแฟรนไชส์เซอร์หรื อตัวแทนชักชวนหรื อ
โฆษณาด้วยข้อความอันเป็ นเท็จหรื อเกินจริ งเกี.ยวกับ
การประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์
16. การทําสัญญาประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตอ้ งทําเป็ น
หนังสื อ

15 …………..

16 …………..

17. ต้องมีการกําหนดสิ ทธิ หน้าที. ความรับผิดชอบของ
ทั5งสองฝ่ ายในสัญญา

17 …………..

18.ในสัญญาต้องมีการกําหนดระยะเวลา

18 …………..

19 ในสัญญาต้องกําหนดเขตพื5นที.ที.แฟรนไชส์ซี
รับผิดชอบ

19 …………..

แฟรนไชส์ เซอร์
20. สาระสําคัญในสัญญาต้องกําหนดทรัพย์สินทาง
ปัญญาที.ใช้ในการประกอบธุ รกิจ
21. สัญญาต้องกําหนดเงินมัดจํา ค่าตอบแทน
ค่าใช้จา่ ย หรื อเงินใดๆที.แฟรนไชส์ซีตอ้ งจ่าย
ให้แฟรนไชส์เซอร์
22. แฟรนไชส์เซอร์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลที.จาํ เป็ นภายใน
60วัน นับแต่วนั ที.แฟรนไชส์ซีทาํ สัญญา
มิฉะนั5นแฟรนไชส์ซียกเลิกสัญญาได้ และต้อง
คืนเงินมัดจําแก่แฟรนไชส์ซีเต็มจํานวน
23. ห้ามแฟรนไชส์เซอร์บงั คับซื5อ เช่า เช่าซื5ออุปกรณ์
สิ นค้าหรื ออุปกรณ์ใดๆเว้นแต่ที.จาํ เป็ น
24. หากแฟรนไชส์เซอร์ชกั ชวน โฆษณา หรื อเปิ ดเผย

ระดับ
5 4 3 2 1
20 …………..

21 …………..

22 …………..
23 …………..
24 …………..
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ข้อมูล รับรองหรื อยืนยันว่าจะได้ผลตอบแทน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ถ้าไม่ได้ตามที.รับรอง
ยืนยัน ต้องชดใช้เงินส่ วนที.ขาด และชดใช้
ค่าเสี ยหายแก่แฟรนไชส์ซี
25. แฟรนไชส์เซอร์ ต้องมีสาขาอย่างน้อยสองสาขา
และดําเนินธุรกิจมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า สองปี

25 …………..

26. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ จํานวน 5,000 บาท
26 …………..

แฟรนไชส์ ซี
27. การต่อสัญญา การเลิกสัญญา การโอนสิ ทธิ การ
จ่ายคืนค่าธรรมเนียมเมื.อเลิกสัญญา
28. แฟรนไชส์เซอร์ตอ้ งเปิ ดเผยผลประกอบการของ
ตนเองย้อนหลัง 5 ปี แก่แฟรนไชส์ซี

ระดับ
5 4 3 2 1
27 …………..
28 …………..

29. แฟรนไชส์ซีตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลอันได้แก่ฐานะทาง
การเงิน

29 …………..

30. แฟรนไชส์ซีตอ้ งเปิ ดเผยประสบการณ์ในการ
ดําเนินธุ รกิจและแผนประกอบการต่อแฟรนไชส์
เซอร์

30 …………..
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ตอนที 3 ปัญหาและข้ อจํากัดในการบังคับใช้ กฎหมายทีม ีอยู่ในปัจจุบัน
ในการประกอบธุรกิจ แฟรนไชแฟรนไชส์
31. เหตุผลที.ทา่ นเห็นว่ากฎหมายที.บงั คับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ไม่เหมาะสม
( ตอบได้มากกว่า 1ข้อ )
มีกฎหมายที.เกี.ยวข้องหลายฉบับ
กฎหมายบางฉบับไม่เกี.ยวข้องโดยตรง
กฎหมายที.ใช้ในปัจจุบนั มีการบังคับใช้มาเป็ นเวลานาน
32. เหตุผลที.ทา่ นเห็นว่าการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ควรมีกฎหมาย
บังคับใช้โดยเฉพาะ ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ธุรกิจแฟรนไชส์มีลกั ษณะที.แตกต่างจากธุรกิจทัว. ไป
มีขอ้ กําหนดและวิธีการควบคุม ดูแลธุรกิจแฟรนไชส์ที.ชดั เจน
เปิ ดเผยข้อมูลที.จาํ เป็ นต่อแฟรนไชส์ซี
แฟรนไชส์ซีตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลต่อแฟรนไชส์เซอร์
คุม้ ครองแฟรนไชส์ซีจากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบจาก
แฟรนไชส์เซอร์
ทําให้ธุรกิจแฟรนไชส์เติบโตอย่างเป็ นระบบ
33. ท่านคิดว่า ข้อใดเป็ นปั ญหาในการบังคับใช้กฎหมายการประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ห้ามเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมก่อนทําสัญญา
ห้ามแฟรนไชส์เซอร์บอกว่าจะคืนทุนเมื.อไหร่
ห้ามแฟรนไชส์เซอร์บงั คับซื5 อสิ นค้า เว้นแต่เป็ นสิ นค้าที.จาํ เป็ น
กําหนดคุณสมบัติของแฟรนไชส์เซอร์
34. ท่านคิดว่า กฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ควรปรับปรุ ง
ในเรื. องใดมากที.สุด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
คุณสมบัติแฟรนไชส์เซอร์มากเกินไป
แสดงหลักฐานผลกําไรติดต่อกันสองปี
เรี ยกเก็บค่าประเมินความเป็ นไปได้ทางธุรกิจได้
ยกเลิกโทษจําคุกให้กาํ หนดค่าปรับในอัตราสู งแทน

ส่ วนของผูว้ จิ ยั

31……....

32……....

33……....

34..............
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ตอนที 4 ข้ อเสนอแนะ
โปรดระบุถึงข้อเสนอแนะอื.นๆ
…………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งในความอนุเคราะห์ของท่านที.ให้ขอ้ มูลในครั5งนี5

ภาคผนวก ค
แสดงค่ าเฉลีย แบบสอบถาม
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ตารางที 18 แสดงค่าเฉลียกลุ่มกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม
อายุ * เพศ Crosstabulation
เพศ
ชาย
อายุ

น ้อยกว่า 20 ปี
21-35 ปี
36-50 ปี
50 ขึน
8 ไป

Total

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

2
1.4%
35
24.3%
29
20.1%
4
2.8%
70
48.6%

หญิง
0
.0%
38
26.4%
31
21.5%
5
3.5%
74
51.4%

Total
2
1.4%
73
50.7%
60
41.7%
9
6.3%
144
100.0%

ี จจุบนั * รายได้ตนเองต่อเดือน Crosstabulation
อาชพปั
รายได้ตนเองต่อเดือน

อาชพี ปั จ จุ บัน เกษตรกรรม

Total

Count
% of Total
รับจ้างทั$วไป
Count
% of Total
รับราชการ
Count
% of Total
พนักงานบริษัทเอกชน Count
% of Total
อืน$ ๆ
Count
% of Total
Count
% of Total

น ้อยกว่า
20,001-3
30,001-4
40,001-5
20,000 บาท 0,000 บาท 0,000 บาท 0,000 บาท
0
0
0
4
.0%
.0%
.0%
2.8%
11
20
14
6
7.6%
13.9%
9.7%
4.2%
4
0
4
7
2.8%
.0%
2.8%
4.9%
5
16
5
4
3.5%
11.1%
3.5%
2.8%
13
9
2
11
9.0%
6.3%
1.4%
7.6%
33
45
25
32
22.9%
31.3%
17.4%
22.2%

มากกว่า
50,000 บาท
(ขึน8 ไป)
0
.0%
0
.0%
0
.0%
0
.0%
9
6.3%
9
6.3%

Total
4
2.8%
51
35.4%
15
10.4%
30
20.8%
44
30.6%
144
100.0%
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ตารางที 18 (ต่อ)
่ นตวหร
อายุ * เคยประกอบธุรกจ
ิ สว
ั
ือไ ม่ Crosstabulation

อายุ

น ้อยกว่า 20 ปี
21-35 ปี
36-50 ปี
50 ขนไป
ึ8

Total

C ount
% of Total
C ount
% of Total
C ount
% of Total
C ount
% of Total
C ount
% of Total

่ นตัวหรื
เคยประกอบธุรก ิจสว
อไม่
เคย
ไม่เคย
1
1
.7%
.7%
43
30
29.9%
20.8%
32
28
22.2%
19.4%
5
4
3.5%
2.8%
81
63
56.3%
43.8%

Total
2
1.4%
73
50.7%
60
41.7%
9
6.3%
144
100.0%

่ นต ัวหรือไม่ Crosstabulation
เพศ * เคยประกอบธุรกิจสว

เพศ

ชาย
หญิง

Total

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

เคยประกอบธุรกิจ สว่ นตัวหรื
อไม่
เคย
ไม่เคย
48
22
33.3%
15.3%
33
41
22.9%
28.5%
81
63
56.3%
43.8%

Total
70
48.6%
74
51.4%
144
100.0%
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ตารางที 18 (ต่อ)

DescriptiveStatistics
N
ควรมีกฏหมายประกอบธุรกิจ
ควรมีการแยกการควบคุม
ประกอบดว้ ยตัวแทนจากหน่
วยงานรัฐ
ประกอบดว้ ยตัวแทนจากแฟร
นไชสเซ
์ อร์
ประกอบดว้ ยตัวแทนจากแฟร
นชไช
์ สซี
์
ตองมี
้ การจดทะเบียนธุรกิจเฉ
พาะ
ValidN(listwise)

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

144
144

1.00
1.00

5.00
5.00

4.6389
2.9514

.64354
.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

ระดับการศกึ ษา * รายได้ตนเองต่อเดือน Crosstabulation
รายได้ตนเองต่อเดือน

ระดับการศกึ ษา มัธยมศกึ ษาหรือ ปวช Count
% of Total
อนุปริญญา หรือ ปวส Count
% of Total
ปริญญาตรี
Count
% of Total
ปริญญาโท
Count
% of Total
Total
Count
% of Total

น้อยกว่า 20,001-3 30,001-4 40,001-5
20,000 บาท 0,000 บาท 0,000 บาท 0,000 บาท
1
2
1
0
.7%
1.4%
.7%
.0%
19
14
3
17
13.2%
9.7%
2.1%
11.8%
12
25
18
13
8.3%
17.4%
12.5%
9.0%
1
4
3
2
.7%
2.8%
2.1%
1.4%
33
45
25
32
22.9%
31.3%
17.4%
22.2%

มากกว่า
50,000 บาท
(ขึน8 ไป)
0
.0%
1
.7%
5
3.5%
3
2.1%
9
6.3%

Total
4
2.8%
54
37.5%
73
50.7%
13
9.0%
144
100.0%
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ตารางที 18 (ต่อ)
DescriptiveStatistics
N

ํ สัญญาหา้ มรับเงินมัด
กอน
่ ทา
จํา
หา้ มแฟรนไชสเซ
์ อรห
์ รือตัวแ
ทนชักชวน
ํ สัญญาตองท
ํ เปน
็ หนัง
การทา
้ า
สือ
ํ หนดสิทธิ
ตองมี
้ การกา
ํ หนดระย
สัญญาตองมี
้ การกา
ะเวลา
ํ หนดเขตพืน้ ที่
สัญญาตองก
้ า
ํ หนดทรัพยสิน
สัญญาตองก
้ า
์
ทางปัญญา
สัญญาตองกํ
้ าหนดเงินมัดจํา
แฟรนไชสเซ
ดเผยข้
์ อรต์ องเปิ
้
อมูล
หา้ มเฟรนไชสเซ
์ อรบังคั
์ บซือ้
หากแฟรนไชสเซ
์ อรชั
์ กชวน
โฆษณา
แฟรนไชสเซ
์ อร ์
ตองมี
สา
ข
า
อยา่ งนอย
้
้
คา่ ธรรมเนียมในการจดทะเบี
ยน
ํ หนดวิธีการตอ่
สัญญาตองก
้ า
สัญญา
แฟรนไชสเซ
ดเผยผ
์ อรต์ องเปิ
้
ลประกอบการ
แฟรนไชสซี
ดเผยขอมู
์ ตองเปิ
้
้
ลอันไดแก
้ ่
แฟรนไชสซี
ดเผยขอมู
์ ตองเปิ
้
้
ลสว
น
บุค
ค
ล
่
แฟรนไชสซี
ดเผยประ
์ ตองเปิ
้
สบการณ์
แฟรนไชสซี
ดเผยแผน
์ ตองเปิ
้
ประกอบธุรกิจ
ValidN(listwise)

Minimum

Maximum

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

Mean

Std. Deviation
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DescriptiveStatistics
N
กอ
สัญญาหา
่ นทํา
้ มรับเงินมัด
จํา
หา
้ มแฟรนไชสเซ
์ อรห
์ รือตัวแ
ทนชักชวน
ํ สัญญาตอ
ํ เปน
็ หนัง
การทา
้ งทา
สือ
ตอ
้ งมีการกําหนดสิทธิ
สัญญาตอ
้ งมีการกําหนดระย
ะเวลา
สัญญาตอ
้ ที่
้ งกําหนดเขตพืน
สัญญาตอ
ง
กํ
า
ห
น
ด
ท
รั
พ
ย
สิน
้
์
ทางปัญญา
สัญญาตอ
้ งกําหนดเงินมัดจํา
แฟรนไชสเซ
์ อรต
์อ
้ งเปิดเผยข้
อมูล
หา
้
้ มเฟรนไชสเซ
์ อรบั
์ งคับซือ
หากแฟรนไชสเซ
์ อรชั
์ กชวน
โฆษณา
แฟรนไชสเซ
์ อร ์
ตอ
ง
มี
ส
า
ข
า
อยา่ งนอ
้
้ ย
คา่ ธรรมเนียมในการจดทะเบี
ยน
สัญญาตอ
้ งกําหนดวิธีการตอ
่
สัญญา
แฟรนไชสเซ
์ อรต
์อ
้ งเปิดเผยผ
ลประกอบการ
แฟรนไชสซี
์ ตอ
้ งเปิดเผยขอ
้ มู
ลอันไดแ
้ ก่
แฟรนไชสซี
์ ตอ
้ งเปิดเผยขอ
้ มู
ลสว
น
บุค
ค
ล
่
แฟรนไชสซี
์ ตอ
้ งเปิดเผยประ
สบการณ์
แฟรนไชสซี
์ ตอ
้ งเปิดเผยแผน
ประกอบธุรกิจ
ValidN(listwise)

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

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
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DescriptiveStatistics
N
B
ValidN(listwise)

Minimum

Maximum

2.37

4.42

144
144

Mean
3.4591

Std. Deviation
.36530

้
กฏหมายทใช
ี5 ในปั
จจุบ ันล้าสม ัย

Valid

ไม่เล ือก
เล ือก
Total

F requency
75
69
144

Perc ent
52.1
47.9
100.0

Valid Percent
52.1
47.9
100.0

C umulativ e
Percent
52.1
100.0

์ ล
ธุรกจ
ิ แฟรนไ ชสม
ี ักษณะทแตกต่
ี5
าง

Valid

ไม่เลือก
เลือ ก
Total

F requency
119
25
144

Percent
82.6
17.4
100.0

Valid Percent
82.6
17.4
100.0

C umulativ e
Percent
82.6
100.0

การม ข
ี อ
้ กําหนดและวธ
ิ ก
ี ารควบคุม

Valid

ไม่เลอ
ื ก
เล ือก
Total

F requency
47
97
144

Perc ent
32.6
67.4
100.0

Valid Percent
32.6
67.4
100.0

C umulativ e
Perc ent
32.6
100.0
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การเปิ ดเผยข้อมูลทจํ
ี5 าเป็น

Valid

ไม่เลือก
เลือ ก
Total

F requency
89
55
144

Percent
61.8
38.2
100.0

Valid Percent
61.8
38.2
100.0

C umulativ e
Percent
61.8
100.0

์ ต
ี อ
แฟรนไ ชสซ
้ งเปิ ดเผยข้อมูล

Valid

ไม่เลือก
เลือ ก
Total

F requency
111
33
144

Percent
77.1
22.9
100.0

Valid Percent
77.1
22.9
100.0

C umulativ e
Percent
77.1
100.0

ั
ห้ามเร ียกเก็บค่าธรรมเนย
ี มก่อนทําสญญา

Valid

ไม่เลือก
เลือ ก
Total

F requency
83
61
144

Percent
57.6
42.4
100.0

Valid Percent
57.6
42.4
100.0

C umulativ e
Percent
57.6
100.0

์
ห้ามแฟรนไ ชสเซอร
กล่
์
าวอ้างการค ืนทุน

Valid

ไม่เล ือก
เล ือก
Total

F requency
34
110
144

Perc ent
23.6
76.4
100.0

Valid Percent
23.6
76.4
100.0

C umulativ e
Perc ent
23.6
100.0
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ื? สนค
ิ
ห้ามแฟรนไ ชสเ์ ซอรบ
์ งค
ั บซ
ั
อ
า
้

Valid

ไม่เล ือก
เล ือก
Total

F requency
42
102
144

Perc ent
29.2
70.8
100.0

Valid Percent
29.2
70.8
100.0

C umulativ e
Perc ent
29.2
100.0

์
การกําหนดคุณสมบต
ั ิของแฟรนไ ชสเซอร
์

Valid

ไม่เล ือก
เล ือก
Total

F requency
123
21
144

Perc ent
85.4
14.6
100.0

Valid Percent
85.4
14.6
100.0

C umulativ e
Perc ent
85.4
100.0

์
คุณสมบต
ั ิแฟรนไ ชสเซอร
มากเก
์
ินไ ป

Valid

ไม่เล ือก
เล ือก
Total

F requency
95
49
144

P erc ent
66.0
34.0
100.0

Valid Percent
66.0
34.0
100.0

C umulativ e
Perc ent
66.0
100.0
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชือ-สกุล
ทีอยู่

นายสุ วรรณ ฉันทหิ รัญ
107/9 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตําบลมหาสวัสดิ2
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

ทีทํางาน

สํานักงานกฎหมาย สุ วรรณ ฉันทหิรัญ
107/9 หมู่ 5 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตําบลมหาสวัสดิ2
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
สํานักเนติธรรม สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2551

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2526 – ปัจจุบนั
พ.ศ.2547- ปัจจุบนั

สําเร็ จการศึกษาปริ ญญานิติศาสตร์บณั ฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการประกอบการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทนายความ – ทีปรึ กษากฎหมาย
คณะกรรมการเนติธรรม และคณะกรรมการพิทกั ษ์ผบู้ ริ โภค
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

