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บทสรุปผู้บริหาร 

(Executive Summary)

ตามที่อาเซียนมีมติจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจอาวุโส (Senior Economic Official Meeting: SEOM) และที่
ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister Meeting: AEM) ครั้งที ่42 ในระหว่างวันที ่24 
ถึง 25 สิงหาคม 2553 ณ ประเทศเวียดนามให้มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME Advisory 
Board) ซ่ึงเป็นเวทีร่วมภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน โดยการ
ประชุมจะประกอบด้วยหน่วยงานส่งเสริม SMEs และตัวแทนผู้ประกอบการ SMEs ของแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียนน้ัน ส่งผลให้อาเซียนมีมติร่วมกันในการจัดตั้ง / รวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละ
ประเทศ เพื่อเป็นผู้แทนในการประชุม ASEAN SME Advisory Board  ดังน้ัน ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะ
ต้องรวมกลุ่มผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทันสมัยสอดคล้องกับมติอาเซียนดังกล่าว ซ่ึงทางสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้ดำเนินโครงการกิจกรรมศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมการ
สร้างเครือข่าย SMEs ในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประเทศเป้าหมายที่ประสบความ
สำเร็จด้านการรวมกลุ่ม SMEs ทั้งในด้านกฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสำเร็จในด้านการบังคับ
ใช้ เพื่อนำผลการศึกษาดังกล่าวไปจัดทำแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ที่เหมาะสมในการดำเนินนโยบายการ
รวมกลุ่ม SMEs ในประเทศไทยต่อไป

โดยผลการศึกษาเปรียบเทียบประเทศเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จด้านการรวมกลุ่ม SMEs พบว่าจากประเทศที่
สามารถเป็นตัวอย่างความสำเร็จประกอบไปด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต ้อิตาล ีฟินแลนด์ และ
เดนมาร์ก ซ่ึงทุกประเทศที่กล่าวมามีสัดส่วน SMEs ที่มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายประเภทใดประเภทหน่ึงอยู่ใน
ระดับสูงเกินกว่าร้อยละ 60 
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หลังจากได้ประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดด้านกฎหมาย และมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มทั้งสิ้น 3 กลุ่มดัชนี อันประกอบไป
ด้วย 

(1) โครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุ่ม SMEs
(2) ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ และ
(3) โครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และบทบาทขององค์การเอกชนที่เป็น     

ตัวแทน SMEs

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สำคัญในการผลักดันการดำเนินการเพื่อพัฒนาโครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหาร
จัดการอันนำไปสู่การรวมกลุ่ม SMEs อย่างมีประสิทธิภาพ คือการให้ความสำคัญเชิงนโยบายที่มีต่อการส่งเสริมให้
ความช่วยเหลือ SMEs ในทุกระดับทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถ่ิน ในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และ
เกาหลี มีกฎหมายเฉพาะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของ SMEs หรือในบางประเทศอาทิเช่น อิตาล ีพบว่า
วัฒนธรรมที่ผูกพันกับ SMEs มาช้านานสามารถส่งเสริมให้เกิดสภาพวัฒนธรรมที่รองรับการรวมกลุ่มของ SMEs 
ประเภทต่างๆ สำหรับปัจจัยความสำเร็จในด้านการมีส่วนร่วมในระบบเจรจาทางสังคม และการกำหนดนโยบาย
สาธารณะน้ันพบว่าปัจจัยด้านโครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชนภายในประเทศมีความสำคัญ 
และสามารถผลักดันให้ SMEs ที่มีการรวมกลุ่มกันสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากข้ึน โดยพบว่าในประเทศที่เป็น
กรณีตัวอย่างความสำเร็จน้ัน องค์การเอกชนตัวแทน SMEs จะเข้าไปมีบทบาทเชิงนโยบายในระดับชาติ ซ่ึงรวมถึง
การรายงานสถานการณ ์ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ชี้แจง และเร่งรัดให้มีการดำเนินการจากภาครัฐในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต ้และอิตาล ีซ่ึงได้รับคะแนนการประเมินดัชนีชี้วัด
สูงสุด 3 อันดับแรก มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจในระดับชาต ิซ่ึงตัวแทนภาค SMEs สามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นหน่ึงในกรรมการได้ นอกจากน้ันยังมีการให้อำนาจการเป็นตัวแทนขององค์การเอกชนในระบบ
เจรจาทางสังคมประเด็นต่างๆ อีกด้วย

สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทย พบว่ามีกฎหมายบางฉบับที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อเงื่อนไข
การรวมกลุ่ม SMEs เช่น 
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● ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าด้วยสมาคม มาตรา 80 ซ่ึงกำหนดเงื่อนไขของการใช้ชื่อว่าต้อง
มีคำว่า “สมาคม” ทำให้ไม่สะดวกต่อการรวมกลุ่ม SMEs ซ่ึงต้องการรวมกลุ่มเป็นองค์การเอกชนใน
รูปแบบสมาพันธ์ หรือ สหพันธ ์

● พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ไม่ครอบคลุมถึงรูป
แบบของการรวมกลุ่มแบบต่างๆ อาทิเช่น สมาพันธ ์สหพันธ ์และองค์การเอกชน ซ่ึงทำให้เป็นปัญหา
ต่อการรับจดทะเบียนในชื่ออื่นนอกเหนือจากคำว่าสมาคมเท่าน้ัน 

● พระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 4 ซ่ึงกำหนดนิยามของ “คณะบุคคล” ก็ยังมีความ
หมายไม่ชัดเจนว่าหมายความรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์การเอกชน ซ่ึง
อาจเกิดความซับซนว่ากลุ่มของ SMEs สามารถรวมตัวกันใช้สิทธิจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้หรือไม่ตาม
กฎหมายน้ี และอาจเกิดปัญหาความเข้าใจผิดว่ากฎหมายน้ีเฉพาะเพื่อการเกษตรเท่าน้ัน 

● พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ในมาตรา 3 เกี่ยวกับ ความหมายของคำว่า “คณะ
บุคคล” ยังขาดความชัดเจนว่าหมายความรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
องค์การเอกชน ทำให้เกิดความสับสนว่าว่ากลุ่มของ SMEs สามารถรวมตัวกันใช้สิทธิจัดตั้งเป็น
วิสาหกิจชุมชนได้ตามกฎหมายน้ี และให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกฎหมายน้ีได้

● พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 และพ.ร.บ. ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ยังขาดความชัดเจนว่าครอบคลุมรวม
ไปถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์การเอกชนว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตาม
กฎหมายเหล่าน้ี

● พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 17 ซ่ึงในปัจจุบันยังพบปัญหาการครอบคลุมถึง
ผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมซ่ึงยังไม่ครอบคลุมถึงการรวมกลุ่มของ SMEs ในการขอรับการส่งเสริม ทั้งยัง
ไม่รองรับสถานะของ “องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs” อีกด้วย

นอกจากน้ันยังพบปัญหาอุปสรรคบางประการจากการยอมรับสถานภาพของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม หรือองค์การมหาชน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งภาคแรงงานสัมพันธ ์อาทิเช่น ตามพระราชบัญญัติ
หอการค้า พ.ศ. 2509  พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530  และพระราชบัญญัติสภา
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 เน่ืองจากองค์ประกอบคณะกรรมการสภาฯ ทั้งสามยังไม่มีการ
ระบุอย่างชัดเจนว่าต้องมีผู้แทนของ “องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs” เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยซ่ึงทำให้
สถานภาพของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนอาจไม่ได้รับการยอมรับ รวมถึง พระ
ราชบัญญัตสิ่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซ่ึงควรมีการปรับแก้ไขมาตรา 6 วรรค 2 ใน
ประเด็นด้านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งจากผู้แทนองค์การเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการฯ ด้วย นอกจากน้ัน
องค์ประกอบของคณะกรรมการต่างๆ ตามพ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2511 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ควรมีกรรมการซ่ึงเป็นตัวแทนของภาค SMEs เข้า
ร่วมเป็นองค์ประกอบด้วย

ผลการศึกษายังพบว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการกำหนดสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางหรือขนาดย่อมหรือองค์การมหาชนพบว่ากฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับการรวมกลุ่มของ 
SMEs ให้มีสิทธิประโยชน์มากกว่าองค์กรแต่ละราย ซ่ึงรวมถึง พระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534

สำหรับประเด็นด้านระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะน้ัน ผลการศึกษาพบ
ว่ากฎหมายยอมรับการเข้าไปมีส่วนร่วมขององค์การเอกชนตัวแทน SMEs ในรูปแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากดัชนี
ด้านโครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และบทบาทขององค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs พบ
ว่าองค์การเอกชนตัวแทน SMEs ตามกฎหมายของประเทศไทยน้ัน ต้องประกอบไปด้วยสมาชิกเกินกึ่งหน่ึงที่เป็น 
SMEs จะเห็นได้ว่าสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยสามารถจัดเป็นองค์การเอกชนตัวแทน SMEs ได ้ซ่ึงทั้งสามสภาฯ ดังกล่าวได้เข้าไปมีส่วนร่วมในคณะ
กรรมการหลายประเภททั้งในด้านการส่งเสริม SMEs แรงงานสัมพันธ ์มาตรฐานคุณภาพ ฯลฯ อย่างไรก็ตามควรมี
การพัฒนาให้ผู้แทนองค์การเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการฯ เพื่อส่งเสริมระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วน
ร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดตั้งสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมข้ึนในปัจจุบัน
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จากการศึกษาเชิงปฐมภูมิทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสำรวจ พบว่าผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ส่วนใหญ่มี
การรวมกลุ่ม และเครือข่ายธุรกิจอย่างไม่เป็นทางการเสียเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายดังกล่าวเป็น
ลักษณะความใกล้ชิดสนิทสนมส่วนตัวระหว่างผู้ประกอบการ หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เคยค้าขายกันมาในอดีต 
ซ่ึงช่องทางเหล่าน้ีสามารถใช้เป็นช่องทางการหาข้อมูลหรือสถานการณ์ การศึกษาแนวโน้มการตลาด การตรวจสอบ
สถานภาพของคู่ค้า รวมถึงเป็นแหล่งของความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ สำหรับการรวม
กลุ่มสร้างเครือข่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อจัดตั้งการรวมกลุ่มที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลพบว่าผู้ประกอบการ SMEs 
ในประเทศไทยมีการรวมกลุ่มโดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลในอัตราที่ต่ำมาก โดยในประเทศไทยมีสมาคมธุรกิจเพียง 
857 สมาคมในปี 2555 และในจำนวนดังกล่าวประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็น SMEs เพียง 65,955 องค์กร โดยผู้
ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่มีทัศนคติว่าปัญหาอุปสรรคต่อการรวมกลุ่ม SMEs ในประเทศไทยคือ การที่ผู้
ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล/ต้องการรักษาความลับจากผู้ประกอบการ SMEs 
อื่นๆ (X= 3.94, S.D. = .932) ผู้ประกอบการ SMEs ขาดความรู/้ข้อมูลในการรวมกลุ่ม (X= 3.94, S.D. = .921) 
และผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยต้องการมีอิสระในการบริหาร/ในการประกอบธุรกิจสูง (X= 3.89, S.D. 
= .863) โดยผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมตอบคำถามในการวิจัยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริม
การรวมกลุ่ม SMEs และมีความต้องการให้ภาครัฐเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ใน
ประเทศไทยสามารถรวมกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาอุปสรรคที่พบในการศึกษาข้อมูลทุติยภูม ิและปฐมภูมิซ่ึงนำไปสู่การจัดทำ
แผนการดำเนินงาน (Roadmap) สำหรับการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ใน
ประเทศไทย ได้ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ เพื่อ “สร้างพลังรากฐานทางเศรษฐกิจด้วยการรวมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้
เป็นพลังผลักดันการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” 
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ระยะเวลาของแผน กำหนดไว้เป็น 3 ระยะ โดยแบ่งเป็น
● ระยะสั้น ภายใน 1 ปี 

● ระยะกลางระหว่าง 2 ถึง 5 ปี และ

● ระยะยาวซ่ึงใช้เวลาเกิน 5 ปีข้ึนไป 

สำหรับแผนระยะสั้นมีการเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศ และระเบียบ อาทิเช่น ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยการให้ความช่วยเหลืออุดหนุนแก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์กรเอกชน จากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 แก้ไขประกาศทีต่าม พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 
และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซ่ึงสามารถดำเนินการได้เร็วกว่าการแก้ไขพระราชบัญญัต ิหรือ
การออกพระราชบัญญัติฉบับใหม ่ซ่ึงจะต้องผ่านรัฐสภา โดยการปรับปรุงแก้ไขประกาศ และระเบียบ หน่วยงานที่
รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้เลย โดยจำเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อนเท่าน้ัน 

แผนระยะกลาง ได้เสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติ อันประกอบไปด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
สมาคม พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ. 
2542 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2530 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า     
ขาออก พ.ศ. 2511 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ซ่ึงต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบนำเสนอแก้ไขกฎหมาย และต้อง
ผ่านการกลั่นกรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งต้องผ่านการเห็นชอบ
จากรัฐสภา 
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แผนระยะยาว ได้เสนอให้มีการออกกฎหมายใหม่ในรูปของพระราชบัญญัต ิได้แก ่การเสนอต่อรัฐสภาให้อนุมัต ิ
 “ร่างพระราชบัญญัติสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. …”  ซ่ึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต้องทำการศึกษาวิจัยถึงความจำเป็นในการออกกฎหมาย เหตุผลและเจตนารมณ์ของการออกกฎหมาย และผล 
กระทบของการออกกฎหมายก่อนทำการเสนอร่างกฎหมายข้ึน โดยจะต้องผ่านการกลั่นกรองของหน่วยงานที่รับผิด
ชอบ และต้องผ่านการกลั่นกรองของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และสุดท้ายต้องผ่านการเห็นชอบจาก
รัฐสภา ประกอบกับการจัดตั้งสภาฯ จะต้องเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มขององค์การเอกชนจำนวนมากและเข้มแข็ง
เพื่อผลักดันการออกกฎหมายน้ี  อีกทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีการจัดตั้งสภาฯ    
มีความจำเป็นต้องเกิดจากจิตสำนึกของผู้ประกอบการ SMEs ให้เล็งเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มสร้างเครือ
ข่าย SMEs ดังน้ันจึงมีความจำเป็นที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ต้องดำเนิน    
การสร้างตระหนักตื่นตัวในกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร ่ให้ความรู ้และประชาสัมพันธ์
ผ่านกิจกรรมให้ความรูด้้านประโยชน์ของการรวมกลุ่ม SMEs ในรูปแบบต่างๆ จัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษา และให้บริการ
จัดตั้งกลุ่ม SMEs พร้อมสายด่วน (Hotline) ให้บริการแนะนำด้านการจัดตั้งกลุ่ม สิทธิประโยชน์ของกลุ่ม การเข้า
ถึงแหล่งทุน แก้ไขปัญหาทางด้านต่างๆ ของกลุ่ม รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการจัดตั้งกลุ่ม SMEs 
ประเภทต่างๆ เช่น การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มธุรกิจ SMEs เพื่อนำไปสู่การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)      
และประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเครือข่ายทางสังคมของเครือข่าย SMEs รวมถึงมาตรการต่างๆ อันจะนำไปสู่ความรู ้
และความตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกลุ่ม SMEs เพื่อเป็นแรงผลักดันเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง 
ต่อไป
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บทที ่1
บทนำ

1) หลักการและเหตุผล

ตามที่อาเซียนได้ร่วมกันจัดตั้งสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME Advisory Board) ซ่ึงเป็นเวทีร่วม
ภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน โดยการประชุมจะประกอบ
ด้วยหน่วยงานส่งเสริม SMEs และตัวแทนผู้ประกอบการ SMEs ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนน้ัน ส่งผลให้
อาเซียนมีมติร่วมกันในการจัดตั้ง / รวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs อย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละประเทศ เพื่อเป็น
ผู้แทนในการประชุม ASEAN SME Advisory Board  ดังน้ัน ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มผู้
ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทันสมัยสอดคล้องกับมติอาเซียนดังกล่าว ซ่ึงเป็นที่ทราบและ
ตระหนักกันแล้วว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises – SMEs) เป็น
กลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยยังประสบกับปัญหาหลาย
ประการที่ส่งผลให้ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบด้านการแข่งขันทางการค้า จึงทำให้รัฐบาลเห็นความจำเป็นตองให้
ความสำคัญทำการส่งเสริม SMEs ในประเทศไทย ด้วยการออกกฎหมายเป็นการเฉพาะข้ึนคือ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 

ทั้งน้ี จากการศึกษาของธนาคารโลก ได้ชี้ว่าเน่ืองจากลักษณะของผู้ประกอบการ SMEs จึงมีเหตุผลที่ภาครัฐจำ
ต้องให้การสนับสนุน กล่าวคือ

(1) โดยทั่วไปผู้ประกอบการ SMEs จะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ทำให้ขาดความประหยัดจากขนาด 
(Lack of economies of scale) และมีต้นทุนด้านข้อมูลสูง (High cost of information) 
ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งทุนและสินเชื่อ รวมทั้งขาดการลงทุนในการวิจัยพัฒนา
และการฝึกอบรม

(2) การกระจายตัวของผู้ประกอบการ SMEs อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งในพื้นที่ห่างไกล 
ทำให้ขาดอำนาจร่วมกันในการต่อรอง (Lack of collective voice) ขาดอิทธิพลในการกำหนด
นโยบาย (Lack of influence on policies) และมีต้นทุนสูงทางธุรกรรม จึงไม่สามารถได้รับ
ประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ผู้ประกอบการ SMEs มีทรัพยากรจำกัด ทำให้ไม่สามารถเข้ารับบริการด้านการเงิน การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และการฝึกอบรมต่างๆ ที่จำเป็น ส่งผลให้ขาดศักยภาพด้านการบริหาร และ
ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ต่างก็เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างการรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงได้มีการดำเนินการไว้หลายรูปแบบ โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นต้นมา คณะ
กรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ใน
สหภาพยุโรป ทั้งในรูปแบบการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการในภูมิภาคเดียวกัน และการส่งเสริม
ความร่วมมือผ่านสมาคม สหภาพ หรือสมาพันธ ์SMEs รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทุน และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการ
วิจัย

ส่วนในระดับประเทศ พบว่าประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งหลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอิตาลี ได้มีการออกกฎหมายและมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ    
การรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย รวมถึงจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างบูรณาการ อันก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพจากความร่วมมือ (External Economies of Scale) ให้เป็นกลไกสำคัญต่อ 1) การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  2) การเสริมสร้างอำนาจในการต่อรองให้กับผู้ประกอบการ SMEs  และ 3) การส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงห่วงโซ่มูลค่าในระดับสากล และมีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสามารถ
ทนทานต่อสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ดังน้ัน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงเห็นควรศึกษากฎหมายและมาตรการส่ง
เสริมการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมในการประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เพื่อจัดทำเป็นแนวทางแผนการดำเนินการ 
(Roadmap) ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

2) วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อจัดทำแผนการดำเนินการ (Roadmap) ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย

3) กรอบแนวคิดในการศึกษา

การศึกษาโครงการกิจกรรมศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย SMEs ในต่างประเทศ แบ่งออก
เป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
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(1) กลุ่มกิจกรรมการศึกษากฎหมาย/มาตรการของต่างประเทศ 
ศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัด (Index) เปรียบเทียบประสิทธิภาพความสำเร็จด้านกฎหมายและมาตรการ
ในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และลักษณะโครงสร้างการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่
ประสบความสำเร็จ เพื่อกำหนดประเทศเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จอย่างน้อย 3 ประเทศ และ
เพื่อศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย มาตรการ และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs ในประเทศตัวอย่าง 

(2) กลุ่มกิจกรรมการศึกษากฎหมาย/มาตรการของไทย
เป็นการวิเคราะห์กฎหมายและมาตรการของประเทศไทยที่ส่งเสริม/เป็นอุปสรรค และหาแนวทางที่
เหมาะสม โดยการศึกษาลักษณะของ/ความต้องการต่อการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ใน
ประเทศไทย รวมทั้งศึกษากฎหมาย/มาตรการที่ส่งเสริม/เป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่ม SMEs ใน
ประเทศไทย เพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค (Bottlenecks) ในการรวมกลุ่ม SMEs ใน
ประเทศไทย

ทั้งน้ี จะได้นำข้อมูลที่ได้จาก 2 กิจกรรมมาทำการวิเคราะห์ ในลักษณะของการวิเคราะห์กฎหมาย (Legal 
analysis) เพื่อจัดทำแนวทางการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย และร่างแผนการดำเนินงาน (Roadmap) 
พร้อมกับการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจำนวน 2 ครั้ง เพื่อรับฟังทัศนคติและความคิดเห็นประกอบการ
ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ในรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

โดยมีกรอบแนวคิดการศึกษาดังต่อไปน้ี
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แผนภาพท่ี 1.1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา

4) วิธีการดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงานศึกษา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยแบบผสานวิธ ี(Mixed Methodology) ประกอบด้วย
● การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
● การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

โดยมีรายละเอียดวิธีการดำเนินงานดังต่อไปน้ี
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ตารางท่ี 1.1   เปรียบเทียบขอบเขตการดำเนินงาน และวิธีการดำเนินงาน
ท่ี ขอบเขตการดำเนินงาน ข้ันตอนการดำเนินงาน ระเบียบวิธีวิจัย รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน
1 5.1 ศึกษาข้อมูลโครงสร้างการรวม

กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
พร้อมด้วยกฎหมายและ
มาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการรวม
กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ของ
ประเทศเป้าหมายท่ีประสบ
ความสำเร็จในการบังคับใช้
กฎหมายและมีมาตรการในการ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
จำนวนอย่างน้อย 3 ประเทศ

การศึกษาประสิทธิภาพความ
สำเร็จในด้านกฎหมายและ
มาตรการในการรวมกลุ่มผู้
ประกอบการ SMEs

การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ
กำหนดดัชน ี(Index) เพื่อช้ีวัด 
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ความ สำเร็จของประเทศต่างๆ 
ด้านกฎหมาย และมาตรการใน
การรวมกลุ่มผู้ประกอบ การ 
SMEs

การพัฒนาดัชนีช้ีวัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมายและมาตรการการ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs โดยมีดัชนีดังต่อไปนี้
1.  โครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุ่ม SMEs (The Legal 

and administrative Framework and its Practical Implications)
2.  ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ (The System of 

Social Dialogue and Public Policy Making)
 

2 ศึกษาลักษณะและโครงสร้าง
การรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs ท่ีประสบความสำเร็จ

การพัฒนาดัชนีช้ีวัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมายและมาตรการการ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs โดยมีดัชนีดังต่อไปนี้
1.  โครงสร้างระบบการรวมกลุ่ม SMEs และบทบาทขององค์กรท่ีเป็นตัวแทน SMEs (The 

Associational System of Business and its Actors)

3 กำหนดประเทศเป้าหมายท่ี
ประสบความสำเร็จอย่างน้อย 
3 ประเทศ

คัดเลือกประเทศเป้าหมายท่ีประสบความสำเร็จอย่างน้อย 3 ประเทศท่ีได้รับคะแนนดัชนีช้ีวัด 
แล้วเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมายและมาตรการการรวมกลุ่มผู้ประกอบ
การ SMEs สูงสุด 3 อันดับแรก
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ท่ี ขอบเขตการดำเนินงาน ข้ันตอนการดำเนินงาน ระเบียบวิธีวิจัย รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน
4 ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย 

มาตรการ และปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จในการรวมกลุ่มผู้
ประกอบการ SMEs ใน
ประเทศตัวอย่าง

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
วิเคราะห์กฎหมาย (Legal 
Analysis) เพื่อกำหนดปัจจัย
แห่งความสำเร็จของการรวม
กลุ่มผู้ ประกอบการ SMEs ใน
ต่างประเทศ

การวิจัยกฎหมายและมาตรการเพื่อกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs ในต่างประเทศโดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
1.  ตัวบทกฎหมาย หมายถึง ความชัดเจนของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และความโปร่งใสของ

การใช้กฎหมาย อันเป็นข้อกำหนดให้ต้องมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs
2.  ผู้บังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท่ีชัดเจน และไม่ซ้ำซ้อนกับ

หน่วยงานอ่ืน
3.  ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การตระหนักรู้หรือความพึงพอใจในการมีกฎหมาย และ

มาตรการใช้บังคับ อันส่งผลถึงความต้องการในการเข้ารวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs 
เช่น การกำหนดมาตรการส่ิงจูงใจให้เกิดการรวมกลุ่ม ความมั่นใจในการดำเนินงานของ
ตัวแทนกลุ่ม เป็นต้น

5 5.2 ศึกษาข้อมูลการรวมกลุ่มของผู้
ประกอบ การ SMEs และข้อมูล
กฎหมาย/มาตรการท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ
เอกสารแนวทางการรวมกลุ่มผู้
ประกอบการ SMEs ไทย โดยจะ
ต้องมีแนวทางในการดำเนินการ
ประกอบด้วย

ศึกษาลักษณะของความ
ต้องการต่อการรวมกลุ่มผู้
ประกอบการ SMEs ใน
ประเทศไทย และวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรค 
(Bottlenecks)  ของการรวม
กลุ่ม SMEs  ในประเทศไทย

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม SMEs ท้ังส่วน
ราชการ และ องค์การภาค เอก
ชนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ง
เสริม SMEs จำนวนไม่น้อยกว่า 
10 หน่วยงาน

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview ) กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs เพื่อศึกษา
1. ลักษณะของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย
2. ความต้องการต่อการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย
3. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค (Bottlenecks) ในการรวมกลุ่ม SMEs ในประเทศไทย
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ท่ี ขอบเขตการดำเนินงาน ข้ันตอนการดำเนินงาน ระเบียบวิธีวิจัย รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน
- การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิท่ี

เกี่ยวข้อง
- การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การส่งเสริม SMEs ท้ังส่วน
ราชการ และองค์การภาคเอก
ชนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ง
เสริม SMEs

6 ศึกษากฎหมายและมาตรการ
ท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการรวมกลุ่ม SMEs ใน
ประเทศไทย

การวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิจัย
ข้อมูลทุติยภูมิผ่านการวิเคราะห์
กฎหมาย (Legal Analysis) 
และวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับส่วนราชการ และ 
องค์การภาคเอกชน

การวิจัยกฎหมายและมาตรการเพื่อกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จในการส่งเสริมและเป็น
อุปสรรคต่อการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยโดยครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

1.  ตัวบทกฎหมาย หมายถึง ความชัดเจนของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และความโปร่งใส
ของการใช้กฎหมาย อันเป็นข้อกำหนดให้ต้องมีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs

2.  ผู้บังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท่ีชัดเจน และไม่ซ้ำซ้อน
กับหน่วยงานอ่ืน

3.  ผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง ความพึงพอใจในการมีกฎหมาย และมาตรการใช้บังคับ 
อันส่งผลถึงความต้องการในการเข้ารวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs เช่น การกำหนด
มาตรการส่ิงจูงใจให้เกิดการรวมกลุ่ม ความมั่นใจในการดำเนินงานของตัวแทนกลุ่ม 
เป็นต้น

7 5.3 จัดทำเอกสารแนวทางการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ท่ี ขอบเขตการดำเนินงาน ข้ันตอนการดำเนินงาน ระเบียบวิธีวิจัย รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน
8 5.4 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ

แนวทางการรวมกลุ่มผู้ประกอบ
การ SMEs ไทยจากผู้ประกอบ
การและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
คร้ังท่ี 1 จำนวนอย่างน้อย 50 
ราย

การจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอ
แนวทางการรวมกลุ่มผู้
ประกอบการ SMEs ไทย 
และจัดประชุมรับฟังความคิด
เห็นต่อแนวทางการรวมกลุ่ม

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ และ
2. การวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการโดย
1. การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อความเหมาะสม ข้อดี และข้อเสียของแนวทางการ

รวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทยท่ีนำเสนอ
2. การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อความเหมาะสมของขั้นตอนและระยะเวลาของ

แนวทางการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดำเนินการโดย

การจัดทำแบบสำรวจ (Survey) ความคิดเห็น และการยอมรับของผู้ประกอบการและหน่วย
งานท่ีเกี่ยวข้องต่อแนวทางการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย

9 5.5 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
(Roadmaps) ท่ีเหมาะสมใน
การดำเนินนโยบายในการรวม
กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย 

ศึกษากฎหมาย/มาตรการท่ี
ส่งเสริม/เป็นอุปสรรคต่อการ
รวมกลุ่ม SMEs ใน
ประเทศไทย

1.   การวิจัยเชิงคุณภาพ   โดย
การวิจัยข้อมูลทุติยภูมิผ่าน
การวิเคราะห์ตัวบทและหลัก
กฎหมาย (Legal Analysis) 
และการวิเคราะห์ข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก

2.   การวิจัยเชิงปริมาณ   ผ่านการ
วิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน (Roadmaps) ท่ีเหมาะสมในการดำเนินนโยบายการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
ไทย ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อย
− กฎหมายและมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย
− รายละเอียดการปรับแก้กฎหมาย และ/หรือ มาตรการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง สาระ

สำคัญและกระบวนการในการปรับแก้ 
− การพัฒนากฎหมาย และ/หรือ มาตรการใหม่ (หากมี) ซึ่งรวมถึงอย่างน้อย สาระ

สำคัญ กระบวนการ และผู้รับผิดชอบในการพัฒนากฎหมาย และ/หรือมาตรการ
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ท่ี ขอบเขตการดำเนินงาน ข้ันตอนการดำเนินงาน ระเบียบวิธีวิจัย รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน

− บทบาทหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในการร่วมผลักดันเพื่อให้สามารถปรับแก้
และพัฒนากฎหมายและมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไป
ดำเนินการในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 โดยจะต้องศึกษาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ขั้นตอนและระยะเวลาของแนวทางในการปรับแก้ 
/พัฒนา กฎหมายและ/หรือมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย

10 5.6 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างแผนการดำเนินการ 
(Roadmap) จากผู้ประกอบการ 
SMEs และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
คร้ังท่ี 2 จำนวนอย่างน้อย 50 
ราย

การจัดสัมมนาเพื่อนำเสนอ
ร่างแผนการดำเนินงาน 
(Roadmap) และจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นต่อความ
เหมาะสมของแผนการดำเนิน
งาน (Roadmap)

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ และ
2. การวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินงานโดย
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อความเหมาะสม ข้อดี และข้อเสียของ

I. กฎหมายและมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย
II. รายละเอียดการปรับแก้กฎหมาย และ/หรือ มาตรการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง สาระสำคัญ

และกระบวนการในการปรับแก้ 
III. การพัฒนากฎหมาย และ/หรือ มาตรการใหม่ (หากมี) ซึ่งรวมถึงอย่างน้อย สาระสำคัญ 

กระบวนการ และผู้รับผิดชอบในการพัฒนากฎหมาย และ/หรือมาตรการ
IV. บทบาทหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในการร่วมผลักดันเพื่อให้สามารถปรับแก้และ

พัฒนา กฎหมายและมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไปดำเนินการ
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

การวิจัยเชิงปริมาณ  ดำเนินงานโดยการจัดทำแบบสำรวจ (Survey)  ความคิดเห็น และการ
ยอมรับของผู้ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อแผนการดำเนินการ (Roadmap) ในการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย

หน้า 1-9



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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ท่ี ขอบเขตการดำเนินงาน ข้ันตอนการดำเนินงาน ระเบียบวิธีวิจัย รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน
11 5.7 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา

แผนการดำเนินงาน
กฎหมาย/มาตรการท่ีส่ง
เสริม/เป็นอุปสรรคต่อการ
รวมกลุ่ม SMEs ใน
ประเทศไทย

1. การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
วิเคราะห์กฎหมาย (Legal 
Analysis) และวิเคราะห์
ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

2. การวิจัยเชิงปริมาณผ่านการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ 
เพื่อจัดพัฒนาแผนการดำเนินงาน (Roadmaps) ท่ีเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อย

1. แผนการดำเนินการ (Roadmaps) 
2. ผลลัพธ์การศึกษาโครงสร้างการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบันของ

ประเทศไทยและประเทศเป้าหมาย
3. ผลลัพธ์การวิเคราะห์กฎหมายและมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ 

SMEs ในประเทศไทย และประเทศเป้าหมาย
4. ผลลัพธ์การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค (Bottlenecks) ในการรวมกลุ่มของผู้ประกอบ

การ SMEs ในประเทศไทย และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors) ของการ
รวมกลุ่มในประเทศเป้าหมาย
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บทที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ในบทนี้ จะเปนการศึกษาที่ครอบคลุมถึงแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการสรางเครือขาย 

SMEs ในระดับสากล โดยไดแบงออกเปนหัวขอศึกษาดังนี้

• ประวัติความเปนมาของการสงเสริมการสรางเครือขาย SMEs 

• ความจำเปนของการรวมกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ

• ประโยชนของการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

นอกจากนั้น จะไดศึกษาถึงตัวแบบที่นำมาใชในการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปนหัวขอศึกษาดังนี้

• ดัชนีชี้วัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมายและมาตรการการรวมกลุมผู

ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) รวมถึงการอธิบายคะแนน ซึ่งประกอบ

ดวยรายละเอียดดานตางๆ ดังนี้

◦ โครงสรางดานกฎหมาย และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุม SMEs  

◦ ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีสวนรวมกำหนดนโยบายสาธารณะ

◦ โครงสรางระบบการรวมกลุมระหวางองคการเอกชน และบทบาทขององคการเอกชนที่เปน

ตัวแทน SMEs

• เปรียบเทียบประเทศเปาหมายที่ประสบความสำเร็จในการเสริมสรางเครือขาย SMEs ไดแก 

ประเทศญี่ปุน เกาหลีใต อิตาลี่ เดนมารก และฟนแลนด

1) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการสรางเครือขาย SMEs

ในชวงไมกี่ปที่ผานมา แนวคิดเกี่ยวกับการสรางความรวมมือและสงเสริมเครือขาย (Networks) ของ SMEs    

ไดรับความสนใจอยางมากในเวทีนานาชาติ เนื่องจากองคการระดับนโยบายหลายหนวยงาน เชน องคการ

พัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO) องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(OECD, 2006) สหภาพยุโรป (EU, 2011) ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (APEC) รวมถึงสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน (ASEAN) ไดเล็งเห็นความสำคัญของเครือขายวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงมหภาคและจุลภาค ดังจะเห็นไดจากการที่

สหภาพยุโรป โดยการริเริ่มของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ไดใหความสำคัญในการสง

เสริมใหมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบของเครือขาย SMEs ประเภทตางๆ ภายในสหภาพยุโรป เชน ความรวม
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มือเปนเขตหรือกลุมธุรกิจ (Aggregation) ยานธุรกิจ/ยานอุตสาหกรรม (Business/Industrial District) 

กิจการรวมคา (Consortia) และความรวมมือเปนเครือขาย (Networking) (Villa & Antonelli, 2009) 

สำหรับในอาเซียน ก็ไดมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน (ASEAN SME Adviosry Board) ซึ่งไดรับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนาที่เศรษฐกิจอาวุโส (Senior Economic Official Meeting: SEOM) และ 

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister Meeting: AEM) ครั้งที่ 42 ในระหวาง  

วันที่ 24 ถึง 25 สิงหาคม 2553 ณ ประเทศเวียดนาม 

1.1) ประวัติความเปนมาของการสงเสริมการสรางเครือขาย SMEs

แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เริ่มมีขึ้นตั้งแตยุคกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม   

ในยุโรปและอเมริกาในชวงศตวรรษที่ 18 ซึ่งมีความเปนมาของการพัฒนาในลักษณะเครือขายเชิงภูมิศาสตร   

โดยมีวิสาหกิจเขามารวมเปนเครือขายในลักษณะของยานอุตสาหกรรมหรือยานธุรกิจ (Industrial/Business 

District Aggregation) 

หนังสือเลมแรกๆ ที่ไดมีการกลาวถึงเครือขายวิสาหกิจคือ “A Tour Throu' The Whole Island of Great 

Britain” เขียนโดย Daniel Defoe  (1724) ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธทางการคาระหวางผูประกอบการ

ตางๆ ในยานอุตสาหกรรมหลายแหงในประเทศอังกฤษ อาทิเชน ในยานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหุม

บริเวณเขตฮาลิแฟกซ (Halifax) ในเขตยอรคเชียตะวันตก (West Yorkshire) ของประเทศอังกฤษ ซึ่ง Defoe 

ไดอธิบายวา 

“พื้นที่โดยรอบ Halifax ทำธุรกิจคาสิ่งทอ โรงงานใหญนอยตั้งกระจายตามเนินเขา มีทั้งโรงยอมผา ...  

โรงงานซักผา ... และรานตัดเย็บ”

นอกจากนั้น Defoe ยังกลาวถึงความสัมพันธทางการคาระหวางผูประกอบการธุรกิจหลากหลายประเภท

ภายในยานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการศึกษาอันดับแรกๆ ของโลกซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงเครือขาย

ธุรกิจภายในยานอุตสาหกรรม ดังเห็นไดจากคำกลาวที่วา

“ชางตัดเสื้อตองมีมาซักตัวหรือสองตัว เพื่อใชบรรทุกสินคาที่ซื้อมา และบรรทุกเสื้อผาที่เย็บเสร็จ   

รวมถึงการไปซื้อขนสัตว และเครื่องมือจากตลาด เพื่อนำดายดิบไปใหชางปนดาย นำผลผลิตไปยังโรงซักผา 

และเมื่อกิจกรรมเหลานั้นเสร็จสิ้น ก็นำสินคาไปยังตลาดเพื่อจำหนาย”
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ความสัมพันธเชิงเครือขายในยานอุตสาหกรรมยังรวมถึงรูปแบบการลงทุนอีกดวย เชน 

“ชางตัดเสื้อไดครอบครองที่ดินบางสวนในยานทอผาขนสัตว เพื่อเปนการกระจายแหลงรายได     

ของครอบครัว”

นอกจากความสัมพันธภายในยานการคาแลว Dafoe ยังแสดงใหเห็นถึงเครือขายการคาระหวางภูมิภาค รวมถึง

การคาระหวางยานอุตสาหกรรม ยานธุรกิจ หรือภูมิภาคการเกษตรตางๆ ในประเทศอังกฤษ เชนภูมิภาค West 

Riding มีการผลิตสิ่งทอเพื่อการคาแลกเปลี่ยนกับธัญพืชจากภาคตะวันออกของประเทศอังกฤษ และเนื้อสัตว

จากทางภาคเหนือ 

“ถึงแมวาพื้นที่สวนใหญในแควนเวลสจะแหงแลง วางเปลาและเต็มไปดวยภูเขา แตเมือง Brecknock  

ก็ไมไรประโยชนซะทีเดียว เนื่องจากทุกป เมืองนี้จะสงฝูงโคดำฝูงใหญไปสูอังกฤษ เพื่อขายในงานเทศกาล และ

ตลาดตางๆ รวมถึงตลาด Smithfield ในกรุงลอนดอนดวย”

ในภาคเหนือของประเทศอิตาลีเปนอีกภูมิภาคสำคัญของยุโรปที่มีการพัฒนาเครือขายและระบบความรวมมือ

ระหวางผูประกอบการ SMEs มายาวนาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหุมในเขตปราโต (Prato) 

อุตสาหกรรมกระเบื้องและเซรามิคในเขตซัสซูโอโล (Sassuolo) หรืออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ของเขตวาเลนโซ โป (Valenza Po) ในจังหวัดอเลสซานเดรีย (Alessandria) ตั้งแตศตวรรษที่ 18 ผูประกอบ

การ SMEs เริ่มพัฒนาธุรกิจเครื่องประดับ และยานการคาทองคำ อัญมณี และหินมีคา ทั้งนี้ ยอนหลังไปในป 

ค.ศ. 1840 ความเปนมาของยานอุตสาหกรรมแหงนี้เริ่มจากการตั้งโรงงานผลิตทองคำรูปพรรณ โดย 

Vincenzo Morosetti และ Vincenze Melchiorre ผูเปนศิษยซึ่งภายหลังไดเดินทางไปฝกฝมือชางทองคำใน

เมืองตูริน และปารีส หลังจากนั้นไดกลับมาตั้งโรงงานผลิตเครื่องประดับคุณภาพสูงในเขตนี้ ภายหลังธุรกิจ

ทองคำรูปพรรณ และเครื่องประดับมีการเติบโตอยางมาก และมีผูประกอบการ SMEs เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในป 

ค.ศ. 1945 มีผูประกอบการ SMEs จำนวนกวา 300 รายในพื้นที่ จนตองมีการ กอตั้ง “สมาคมผูผลิตทอง” 

แหงวาเลนซา (Valenza Goldsmith’s Association) ขึ้น เปนองคการเอกชนที่มีบทบาทหนาที่ในการกำหนด

นโยบายการผลิตและการตลาดรวมกันระหวางผูประกอบการ SMEs ที่เขาเปนสมาชิก ในปจจุบันภายในเขต 

Valenza Po มีการแปรรูปทองคำรูปพรรณกวา 30 ตัน และนำเขาอัญมณีมีคาคิดเปนรอยละ 80 ของมูลคา

การนำเขาประเทศอิตาลี  (Villa & Antonelli, 2009)

สำหรับในเอเชีย มีการกลาวถึงแนวคิดดานความสัมพันธระหวางเครือขายในเชิงพื้นที่กับการพัฒนาของ

ประเทศในหลายดาน เชน ความสัมพันธระหวางยานอุตสาหกรรมที่สงผลตอการรับและประยุกตใชเทคโนโลยี 

อันสงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การถือกำเนิดของชนชั้นผูประกอบการ รวมถึงการกระจายความ

เชี่ยวชาญของแรงงานฝมือ โดยมีขอมูลยอนหลังไปตั้งแตยุคกอนการฟนฟูเมจิ (Meiji Restoration)          
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ของประเทศญี่ปุน ซึ่ง Nakamura (1965) ไดกลาวถึงการรับเครื่องจักร เทคโนโลยี และรูปแบบองคกร      

การผลิตจากตะวันตกเขามาในจังหวัดนางาซากิ ตั้งแตป ค.ศ. 1855 เพื่อการบำรุงรักษาเรือรบ ซึ่งนำไปสู  

การกระจายตัวและการพัฒนาของอุตสาหกรรมตอเรือในพื้นที่ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน แนวคิดคลายๆ กัน พบได

อีกในหลายภูมิภาคของประเทศญี่ปุน เชน อุตสาหกรรมปนดายในจังหวัดคาโกชิมา และโอซากา

การพัฒนาอุตสาหกรรมหนักของประเทศญี่ปุน ในระยะแรกไดรับอิทธิพลมาจากการกระจายเทคโนโลยี     

ผานรัฐวิสาหกิจซึ่งลงทุนในเทคโนโลยีที่รับมาจากประเทศตะวันตก โดยเทคโนโลยีจากตะวันตกเหลานั้นได 

แพรไปยัง SMEs ผานเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจและแรงงาน ซึ่งในชวงเริ่มตนของยุคการฟนฟูเมจิ 

อุตสาหกรรมหนักสวนใหญเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการบริหารของรัฐ  มีวัตถุประสงคเพื่อการผลิตอาวุธ

ยุทโธปกรณ โรงงานของรัฐวิสาหกิจ เชน โรงงานปนใหญโตเกียว (Tokyo Artillery Factory) โรงงานปนใหญ

นาวีโยโกซูกะ (Yokosuka Naval Arsenal) โรงงานปนใหญโอซากา (Osaka Artillery Factory) และโรงงาน

ปนใหญนาวีคูเระ (Kure Naval Arsenal) ใชเทคโนโลยีการผลิต และเครื่องจักรจากตะวันตก มีการจางผูเชี่ยว 

ชาญจากตะวันตกเขามาควบคุมการผลิต รวมถึงมีการลงทุนนำเขาเครื่องจักรเพื่อการผลิตมาจากชาติตะวันตก 

อยางไรก็ ตามปลายยุคเมจิ พบวาเริ่มมีการถายทอดเทคโนโลยีจากภาครัฐไปสูเอกชนเนื่องจากวิศวกร และ

แรงงานในโรงงานของรัฐวิสาหกิจเหลานั้นยายงานไปทำงานกับภาคเอกชนมากขึ้น หรือแรงงานหลายรายหัน

ไปตั้งธุรกิจของตนเองเพื่อรับทำธุรกิจรับเหมาชวงตอจากโรงงานดังกลาว แนวโนมเหลานี้ทำใหเกิดการเติบโต

ของวิสาหกิจขนาดยอมจำนวนมากที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมตางๆ ในโตเกียว และ     

โอซากา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (Ohno, 2000)

ปจจุบันแนวคิดดานเครือขาย SMEs มีการขยายกวางมากขึ้น เนื่องจากความซับซอนของระบบการคาและ

ระบบการลงทุนของโลก สงผลใหสภาพแวดลอมและระบบความสัมพันธทางการคาเปลี่ยนแปลงไป ประกอบ

กับความจำเปนที่ตองพัฒนาการแขงขันที่สูงขึ้น รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน ทำใหความสัมพันธของเครือขาย 

SMEs มิไดจำกัดอยูแตภายในยานอุตสาหกรรมหรือยานการคาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเทานั้น (Antoldi, 2006)  

โดย Williamson (1995) ไดแสดงใหเห็นวาในหลายประเทศ SMEs ไดเขาเปนสวนหนึ่งของเครือขายตามหวง

โซมูลคาของการคาโลกมากขึ้น (Value Chain Network Integration) โอกาสเชนนี้เกิดจากการลงทุนตรง   

ในตางประเทศ (Foreign Direct Investment - FDI) ของบริษัทขามชาติขนาดใหญ เชน ในอุตสาหกรรม     

ยานยนต เปนตน

การลงทุนในตางประเทศดังกลาวสงผลใหมีการพัฒนา SMEs อันเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนขึ้นในทองถิ่น ซึ่ง

ความจำเปนในการจางผลิตและธุรกิจรับเหมาชวงตอสงผลให SMEs ในทองถิ่นสามารถเขามามีสวนรวม       

ในหวงโซมูลคาของการคาโลก โดยการผลิตชิ้นสวนปอนโรงงานที่ตางชาติเขามาลงทุน มักไมใชชิ้นสวนสำคัญ 
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ไมมีมูลคาสูง หรือเปนชิ้นสวนที่บริษัทขามชาติเหลานี้พิจารณาวามีความเสี่ยงในการผลิตดวยตนเอง จึงควรจัด

จางภายนอกผลิต อยางไรก็ตามการรวมตัวเปนเครือขายประเภทนี้ ยังมีขอเสียอยูบาง เนื่องจาก SMEs ที่เขา

เปนสมาชิกของเครือขายมักถูกครอบงำโดยบริษัทขนาดใหญซึ่งมีอำนาจในการตอรองสูงมาก โดย SMEs ตอง

พึ่งพาองคกรเหลานี้ เพราะขาดศักยภาพในเรื่องการตลาด การวิจัยพัฒนา และเทคโนโลยีของตนเอง มักไมมี

การวิจัยพัฒนานวัตกรรมภายในองคกร และตองพึ่งพาทักษะเทคโนโลยีจากบริษัทขนาดใหญ อีกทั้งยัง

ปราศจากความเปนอิสระทางธุรกิจ ประกอบกับไมมีโอกาสในการรับรู เขาใจ และเขาถึงอุปสงคของผูบริโภค 

ทำใหไมมีสวนรวมในการพัฒนาสินคาหรือบริการในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจของตน

จากการศึกษายังพบวาตามธรรมชาติของการดำเนินธุรกิจ SMEs มักถูกจำกัดขอบเขตทั้งในเชิงพื้นที่หรือเชิง

ธุรกิจ อีกทั้งผูประกอบการ SMEs ยังไมรับรูถึงผลประโยชนของความรวมมือสรางเครือขาย ทำใหเกิดปญหา

และอุปสรรคในการหาหุนสวนทางธุรกิจใหมๆ เขามาในเครือขายธุรกิจ (Networking adversity) สำหรับการ

พัฒนานวัตกรรม ทำใหมีผลกระทบเชิงลบตอการเรียนรู และนวัตกรรม ดังนั้น การเสริมสราเครือขายของ 

SMEs ใหกวางขวางมากขึ้น จะสามารถสงเสริมใหการพัฒนาความรวมมือ และประสานงานกับหุนสวนทาง

ธุรกิจที่จำเปน ทำไดสะดวก สามารถเขาถึงความรูทางเทคโนโลยีในระดับที่กวางขวางมากขึ้นและครอบคลุม 

หุนสวนที่จำเปนทั้งจากคูคา กลุมผูใชงาน รวมถึงสถาบันสนับสนุนตางๆ เชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย      

นักออกแบบ และหุนสวนที่จำเปนในการสนับสนุนธุรกิจอื่นๆ พรอมทั้งยังมีโอกาสในการขยายโอกาสในการได

รับผลตอบแทนจากนวัตกรรมขององคกร (PRO INNO Europe, 2011)

อีกแนวคิดหนึ่งที่สงเสริมการรวมกลุมเปนเครือขายของ SMEs คือการสรางการมีสวนรวมของ SMEs ในการ

รวมกำหนดทิศทางนโยบาย กฎหมาย มาตรการทางเศรษฐกิจ และความชวยเหลือของรัฐที่มีตอ SMEs รวมถึง

ความสัมพันธระหวาง SMEs กับภาคสวนอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคแรงงาน ในการรวม

กลุมลักษณะนี้ผูประกอบการ SMEs จะรวมกลุมกันเพื่อสรางองคการเอกชนขึ้นเปนตัวแทนในการมีสวนรวม

กำหนดนโยบาย และมาตรการทางเศรษฐกิจระดับมหภาคของภาครัฐ อันครอบคลุมถึงนโยบายการเงิน     

การคลัง นโยบายดานคาจางแรงงาน และสวัสดิการแรงงาน นโยบายเกี่ยวกับการกำกับ และการใหความชวย

เหลือ SMEs การกำหนดมาตรฐานคุณภาพและพัฒนาคุณภาพสินคา/บริการ รวมถึงในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

(The European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME), 2012)

การมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายของรัฐที่มีตอระบบเศรษฐกิจ และตอ SMEs นั้น สามารถทำไดหลาย

แนวทาง ซึ่งองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD), 2006) และสหภาพยุโรป (European Commission, 2011) ได
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ระบุความสำคัญที่ภาครัฐตองกำหนดใหมีกระบวนการประชาพิจารณ (Public consultation process) จาก

ภาคสวนตางๆ รวมถึง SMEs ในนโยบายในการสงเสริมใหความชวยเหลือหรือนโยบายที่อาจสงผลกระทบตอ 

SMEs ทั้งนี้ ภายในกระบวนการประชาพิจารณดังกลาวตองรวมถึงการอธิบายชี้แจงตอมาตรการดำเนินการของ

ภาครัฐเพื่อสรางใหเกิดการยอมรับตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอีกดวย

อีกกลไกหนึ่งในการสรางการมีสวนรวมของ SMEs ในระบบเศรษฐกิจ คือการสงเสริมระบบการเจรจาทาง

สังคม (Social dialogue) ในระบบไตรภาคี (Tripartite) ซึ่งเปนระบบที่ภาครัฐ ภาคเอกชนตัวแทนผูประกอบ

การ รวมถึงผูประกอบการ SMEs และภาคแรงงานรวมกันหาทางออกในการพัฒนาและบริหารจัดการความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภายใตการตกลงรวมกันที่ทุกภาคสวนยอมรับและปฏิบัติได โดยทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของตองไดรับสิทธิในการใหคำปรึกษา ใหขอมูล และขอเสนอแนะ มีสวนรวมในการตัดสินใจในกฎหมาย

หรือมาตรการตางๆ ที่สงผลกระทบตอตนเอง  (European Commission, 2012) ซึ่งแนวทางดังกลาวเปน

แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอยางมีประสิทธิภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับระบบเจรจาทางสังคมแบบไตรภาคีไดรับความสนใจ และถูกนำมาใชอยางแพรหลายในหลาย

ประเทศ เชน ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุน และประเทศสิงคโปร เพื่อกำหนดทิศทางใน  

การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมหภาค ทั้งทางดานการปฏิรูปโครงสรางอุตสาหกรรม สรางระบบเศรษฐกิจที่

หลากหลาย และมีความทนทานตอสภาพแวดลอมทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน การพัฒนานวัตกรรม คุณภาพ

สินคาและบริการ แรงงานสัมพันธ การพัฒนาทักษะแรงงาน  การกำหนดคาจางแรงงาน และสวัสดิการ รวมถึง

ดานอื่นๆ ที่จำเปนตองอาศัยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคแรงงาน 

ทั้งนี้ เพื่อใหประสิทธิภาพในการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและระบบการเจรจาทางสังคมมีความครอบคลุม

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ สหภาพยุโรปไดดำเนินการสงเสริมใหเกิดเครือขายของ SMEs ผานการจัดตั้งองคการ

เอกชนเพื่อเปนตัวแทนภาคธุรกิจ โดยมีการกำหนดใหองคการเอกชนที่เปนตัวแทน SMEs มีสถานะเปนหุนสวน

ทางสังคม (Social Partner) ของสหภาพยุโรป โดยองคการเอกชนที่เปนหุนสวนทางสังคมมีบทบาทหนาที่   

ในการเสนอขอคิดเห็น คำแนะนำ และรวมการเจรจาทางสังคม  สนธิสัญญาจัดตั้งประชาคมยุโรป (The EC 

Treaty) ไดกำหนดใหมีระบบการมีสวนรวมในการเจรจาทางสังคมกับสหภาพยุโรป (European social 

dialogue) ภายใตมาตรา 138 ที่กำหนดใหคณะกรรมาธิการยุโรปตองรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ           

ทั้งจากฝายผูบริหารและฝายแรงงาน เพื่อใหมีการสนับสนุนจากทั้งสองฝาย และมาตรา 139 ที่กำหนดใหผล

การเจรจาทางสังคมสามารถมีผลผูกพันตามกฎหมาย
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1.2) ความจำเปนในการรวมกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

มีสาเหตุหลายประการที่สงผลใหมีความจำเปนในการรวมกลุมเปนเครือขายของ SMEs โดยการรวมกลุมอาจ

เกิดขึ้นจากการตอบสนองตอปญหาความไมสมบูรณของระบบเศรษฐกิจ จากการศึกษาของ Morikawa (1992) 

เกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนในยุคเมจิตั้งแตป ค.ศ. 1868 พบวาในชวงดังกลาวประเทศญี่ปุน

ประสบปญหาทางเศรษฐกิจหลายประการทั้งจากการที่เปนประเทศที่เริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมลาชากวา

ประเทศตะวันตก1 ประกอบกับมีระบบการเงิน และระบบการพาณิชยที่ลาหลัง ดังจะเห็นไดจากคำกลาวที่วา

“ธุรกิจเอกชนประสบปญหาขาดแคลนเครื่องจักร เนื่องจากชนชั้นพอคาไมเต็มใจในการลงทุนใน

เทคโนโลยีที่ไมคุนเคย ปญหาอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสูงทำใหขาดเงินทุนสำรองในการขยายกิจการ และปญหา

ตลาดทุนที่ออนแอ ประกอบกับขาดการกำหนดสิทธิในทรัพยสินที่ดี และปญหาอุปสรรคในการเขาถึงเงินรวม

ลงทุน” (Morikawa, 1992)

มีการศึกษามากมายที่ระบุถึงปญหาอุปสรรคในระบบเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอ SMEs อันประกอบไปดวย

ปญหาคอรัปชั่นในระบบการเมืองที่สงผลตอตนทุนของระบบเศรษฐกิจ  (Allen, Chakrabarti, De, Qian, & 

Qian, 2006) การขาดสถาบันหรือบริการทางการเงินที่มีการพัฒนา (Aghion, Howitt, และ Mayer-Foulkes, 

2005) ปญหาการขาดขอมูลเครดิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Sorge และ Zhang, 2006) และ

ปญหาอุปสรรคในการเขาถึงกองทุนเงินรวมลงทุน (Venture Captial Fund) (Morikawa, 1992) ปญหา 

เหลานี้สรางภาระ และตนทุนของผูประกอบการ SMEs ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งทำใหสงผลกระทบหลายดาน

ใหกับ SMEs เชน

● เปนอุปสรรคตอการเกิดวิสาหกิจขนาดยอมรายใหมๆ  (Aghion, Fally, & Scarpetta, 2006)

● ทำใหการขยายธุรกิจจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไปสูวิสาหกิจขนาดใหญเปนไปไดยาก

เพราะภาระหนี้สินเปนอุปสรรคตอการขยายกิจการ (Garonna, 2004) 

● เปนอุปสรรคทำใหยอดขายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเติบโตชา  (Beck, Demirgüç-

Kunt, Laeven, & Levine, 2005)

● เปนอุปสรรคตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการลงทุนสำหรับนวัตกรรม

ใหมๆ เพื่อการแขงขันในระดับสากล เนื่องจากในประเทศยากจน ปราศจากกลไกทางการเงินที่มี

ประสิทธิภาพสงผลใหเกิดอุปสรรคในการเขาถึงแหลงเงิน หรือทำใหตนทุนของเงินกูมีราคาสูง ซึ่ง

ปญหาดังกลาวสามารถสงผลกระทบเชิงมหภาคไดโดยจากผลการศึกษาขอมูลกวา 70 ประเทศที่มี

อุปสรรคตอการเขาถึงแหลงเงินทุนพบวาประเทศดังกลาวมักมีระดับการพัฒนาชากวาประเทศที่

1  ประเทศอังกฤษเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแตทศวรรษที่ 1750 จากนั้นแพรหลายไปยังประเทศในยุโรปตะวันตก จนเขาสูประเทศ

สหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ 1820

หนา 2-7



คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

เขาถึงแหลงเงินไดสะดวกกวา และพบความสัมพันธระหวางระดับการพัฒนาระบบการเงินกับ 

การพัฒนาเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  (Aghion, Howitt, และ Mayer-Foulkes, 2005)

นอกจากการใชเครือขาย SMEs เพื่อแกไขปญหาสภาพระบบเศรษฐกิจที่ไมสมบูรณ และปญหาโครงสรางระบบ

ตลาดเงินตลาดทุนที่ไมมีประสิทธิภาพแลว ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการตอสูกับการครอบงำของกลุม

บริษัทขนาดใหญไดดวย จากการศึกษาของ Tang (2009) ไดอธิบายถึงเครือขาย SMEs ในประเทศญี่ปุนชวง

กอนและหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งผูประกอบการ SMEs มีการรวมตัวเปนเครือขายเพื่อสรางประสิทธิภาพ 

ผานการลดตนทุนธุรกรรมระหวางกัน เนื่องจากในระยะเวลาดังกลาว SMEs ขาดศักยภาพการเขาถึงตลาดทุน 

ทำใหไมสามารถขยายกิจการ และสรางผลตอบแทนที่มากขึ้นผานความประหยัดจากขนาด (Economies of 

Scale) นอกจากนั้น การรวมกลุมเปนเครือขายของ SMEs ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการตอสูกับพฤติกรรม

การแขงขันที่ไมเปนธรรมของวิสาหกิจขนาดใหญและรวมกันปกปองสิทธิผลประโยชนของ SMEs ที่เปนสมาชิก 

เนื่องจากการที่วิสาหกิจขนาดใหญมีสวนแบงการตลาดสูงอาจทำใหมีโอกาสใชอำนาจทางการตลาดโดยมิชอบ

หรือมีพฤติกรรมที่ขัดขวางการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม อาทิเชน การจัดตั้งความตกลงรวมในการกำหนด

ราคาขายรวมกันหรือความตกลงรวมในการผูกขาดการคา (Cartel) ซึ่งการกระทำดังกลาวลวนสงผลกระทบ

เชิงลบตอ SMEs (European Commission, 2011)

ความจำเปนอีกประการหนึ่งของเครือขาย SMEs คือรวมตัวเพื่อสรางการมีสวนรวมในการผลักดันใหทิศทาง

ของนโยบาย กฎหมาย และยุทธศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสอดคลองกับแนวทาง

การสงเสริม SMEs จากรายงานของธนาคารโลก  (World Bank, 2003) ไดชี้ถึงปญหาการขาดการมีสวนรวม

ในเชิงนโยบายของ SMEs อันสืบเนื่องจากการขาดอำนาจรวมกันในการตอรอง (Lack of collective voice) 

และขาดอิทธิพลในการกำหนดนโยบาย (Lack of influence on policies) เนื่องจาก SMEs มีการกระจายตัว

สูง และปราศจากการรวมกลุมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับในระยะแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจในหลาย

ประเทศ รัฐบาลประเทศดังกลาวมีแนวโนมใหความสำคัญกับการสงเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจผานการสง

เสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดใหญมากกวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

นอกจากนั้น วิสาหกิจขนาดใหญมักมีความสัมพันธและเสนสายที่ดีกับพรรคการเมือง ทำใหนโยบายของ

ประเทศตอบสนองความตองการของบรรดาวิสาหกิจขนาดใหญมากกวา และอาจเปนอุปสรรคตอ SMEs ได 

สถานการณเชนนี้พบในหลายประเทศ เชน ในประเทศญี่ปุนยุคทศวรรษที่ 1920 มีระบบพรรคการเมือง    

สองพรรค ไดแก พรรคเซยูไก (Seiyukai party) และพรรคเคนเซไก (Kenseikai party) ซึ่งกลุมวิสาหกิจขนาด

ใหญอยางเชนกลุมไซบัทสึในเครือมิทซุย (Mitsu Zaibatsu) มีอิทธิพลเหนือพรรคเซยูไก ในขณะที่กลุมไซบัทสึ

ในเครือมิทซูบิชิ (Mitsubishi zaibatsu) ควบคุมพรรคเคนเซไก  (Matsuura, 2000) ลักษณะเชนเดียวกันนี้ 
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พบในประเทศเกาหลีใตดวย ซึ่งในชวงกอนวิกฤติการเงิน ค.ศ. 1997 รัฐบาลประเทศเกาหลีใตมีนโยบายพัฒนา

เศรษฐกิจที่สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมครอบคลุมหวงโซมูลคาแนวดิ่ง โดยเนนดานการสงออกผาน      

การสงเสริมกลุมบริษัทขนาดใหญที่เรียกวาแชโบล (Chaebol) เพื่อใหสินคาสงออกจากเกาหลีใตสามารถ

แขงขันไดในเวทีโลก นโยบายดังกลาวสงผลใหรัฐบาลเกาหลีใตมีนโนบาย และมาตรการตางๆ ที่เอื้อตอ

วิสาหกิจขนาดใหญเหลานี้ และ SMEs ถูกมองวาเปนสวนหนึ่งของหวงโซมูลคาของแชโบล ในฐานะเปนธุรกิจ

รับเหมาชวงตอ (Subcontractor) เทานั้น ทำใหเกิดชองวางของการพัฒนาระหวางวิสาหกิจขนาดใหญกับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทำใหการจางงานไมเติบโตแมวาจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

และยังเกิดปญหาทางสังคมเชน ความแตกตางระหวางระดับการพัฒนาระหวางเขตเมือง และเขตชนบท    

รวมถึงชองวางของรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น อันสงผลใหเปนภาระตอระบบสวัสดิการสังคมของประเทศ (Park, 2012)

ความจำเปนในการมีสวนรวมในการกำหนดทิศทางนโยบาย กฎหมาย และยุทธศาสตร มีความสำคัญมาก

สำหรับ SMEs  เพราะทั้งนโยบาย และกฎหมาย รวมทั้งภาระในการถูกกำกับดูแลตามกฎหมาย (Regulatory 

Burden) ยอมสงผลกระทบตอการสงเสริม SMEs  โดยเฉพาะตอศักยภาพของการประกอบธุรกิจของ SMEs 

ในระดับสูงดวย (Klapper, Laeven, & Rajan, 2006) ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรป  

(European Commission, 2007) ที่ชี้วาภาระของกฎระเบียบทางกฎหมายสงผลตอการประกอบธุรกิจใน

ระดับที่แตกตางกัน ในขณะที่วิสาหกิจขนาดใหญมีตนทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายต่ำกวาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม และยังแสดงผลการศึกษาดวยวาวิสาหกิจขนาดกลางมีคาใชจายในการปฏิบัติตามกฎหมายสูง

กวาวิสาหกิจขนาดใหญประมาณ 5 เทา และวิสาหกิจขนาดยอมมีคาใชจายในการปฏิบัติตามกฎหมายสูงกวา

วิสาหกิจขนาดใหญประมาณ 10 เทาโดยเฉลี่ย

1.3) ประโยชนของการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Benefits of Small 

and Medium Enterprise Network)

การสงเสริมให SMEs รวมกลุมเปนเครือขายอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะสงผลใหเกิดประโยชนหลายประการ 

ทั้งในเชิงมหภาคและจุลภาค โดยผลประโยชนเชิงมหภาคของเครือขาย SMEs รวมถึงการสรางการมีสวนรวม

ในการกำหนดทิศทางเชิงนโยบาย สรางอำนาจตอรอง เพิ่มศักยภาพในเชิงยุทธศาสตร  ในขณะที่ผลประโยชน

เชิงจุลภาครวมถึงการสงเสริมการเขาถึงตลาดในระดับสากล พัฒนาการเรียนรู สรางผลตอบแทนทางธุรกิจ 

พัฒนานวัตกรรม ไปจนถึงการสงเสริมประสิทธิภาพและความประหยัด โดยมีผลการศึกษาตางๆ ดังนี้

● เครือขาย SMEs สามารถเปนตัวแทนของ SMEs ในการรวมกำหนดทิศทางเชิงนโยบาย กฎหมาย 

และมาตรการตางๆ เพื่อใหการตรากฎหมายใหมๆ สามารถทำไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(European Commission, 2011)
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● สงเสริมใหผูประกอบการ SMEs มีศักยภาพในการเขาถึงตลาดในระดับสากลมากขึ้น 

(Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2009)

● สงเสริมการเขาถึงขอมูล เพิ่มประสิทธิภาพของการกระจายทรัพยากร เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

ของสมาชิก สงเสริมการยกระดับความสามารถของเจาของกิจการ และเปนการแบงรับความเสี่ยง 

(Share of Risk) ระหวางสมาชิก (Gubik, 2005)

● ความรวมมือผานเครือขาย SMEs สามารถลดตนทุนทางธุรกรรมในธุรกิจระหวางสมาชิกเครือขาย 

และการครอบครองตลาดหรือสวนแบงการตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้นเนื่องจากความไววางใจ    

ซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก  (Thomson, 2003)

● เครือขาย SMEs สามารถสงเสริม SMEs ที่เปนสมาชิกใหมีศักยภาพในการเรียนรูและนวัตกรรม

มากขึ้น (United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 2001)

● เครือขาย SMEs สามารถสงเสริมให SMEs ที่เปนสมาชิกเพิ่มความประหยัดเนื่องจากความรวมมือ 

(External Economies of Scale) ความประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจาก

การขยายขนาดการผลิตและเพิ่มอำนาจในการตอรองเจรจา (Negotiation power)  (United 

Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 2001)

● เพิ่มศักยภาพในการบริหารเชิงยุทธศาสตร เนื่องจากเครือขาย SMEs มีศักยภาพในการตัดสินใจ ดี

กวา SMEs ที่ไมมีการรวมมือกัน เนื่องจากความรวมมือเปนเครือขายสามารถชวยลดปจจัยเสี่ยง

ตางๆ ได (United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 2001)

● เครือขาย SMEs สามารถสรางผลกำไรสูงสุดใหสมาชิก (Profit maximalization) ลดคาใชจาย 

เสริมสรางความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากโดยภาพรวมเครือขายสามารถปรับตัวเขา

กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดดีกวา SMEs แตละราย เสริมสรางความแข็งแกรงใหพนักงาน

ผานการแขงขัน เนื่องจากพนักงานภายใน SMEs ที่เปนสมาชิกในเครือขายสามารถเรียนรู และ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับพนักงานใน SMEs อื่นๆ นอกจากนั้น พนักงานจำเปนตองพัฒนา

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง มิฉะนั้นผูประกอบการที่เปนนายจางอาจตัดสินใจจัดจางจากภายนอก 

(Outsourcing) หรือตัดสินใจซื้อสินคา/วัตถุดิบจากภายนอกองคกรแทน นอกจากนั้นยังสามารถ

เสริมสรางทรัพยากรใหกับ SMEs ผานการแบงปนความรู ความรวมมือสรางพัฒนาความรูใหมๆ 

และความรวมมือในการวิจัยและพัฒนา (R&D)  (Kocsis, 2000)

● สงเสริมให SMEs สามารถเขารวมในหวงโซมูลคาระดับสากล (Global Value Chain) 

(Williamson, 1995)
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2) ดัชนีชี้วัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมายและมาตรการการรวม

กลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) รวมถึงการอธิบายคะแนน

ในการศึกษาประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมายและมาตรการการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ไดแบง

ออกเปน 3 กลุม อันประกอบไปดวย 

(1) โครงสรางดานกฎหมายและการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุม SMEs (The Legal and 

administrative Framework and its Practical Implications) 

(2) ระบบการเจรจาทางสังคมและการมีสวนรวมกำหนดนโยบายสาธารณะ (The System of Social 

Dialogue and Public Policy Making) และ 

(3) โครงสรางระบบการรวมกลุมระหวางองคการเอกชนและบทบาทขององคการเอกชนที่เปนตัวแทน 

SMEs (The Associational System of Business and its Actors)

กลุมแรกอธิบายถึงโครงสรางของระบบกฎหมาย และโครงสรางดานการบริหาร ซึ่งเปนเงื่อนไขสำคัญในการ

สรางองคการเอกชนเพื่อเปนตัวแทนของ SMEs การกำหนดบทบาทของการทำหนาที่เปนตัวแทนของ SMEs  

ที่เปนสมาชิก และการสงเสริมจากภาครัฐใหกับสมาชิกขององคการเอกชน ทั้งนี้ดัชนีชี้วัด (Index) และ  

เปรียบเทียบประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมายและมาตรการการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ใน

โครงการประยุกตใชดัชนีเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมาคมตัวแทนธุรกิจ และสมาคมตัวแทน SMEs ใน

สหภาพยุโรป (Traxler, 2005) ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

2.1) โครงสรางดานกฎหมายและการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุม SMEs  (The Legal 

and Administrative Framework and its Practical Implications)

จากลักษณะตามธรรมชาติของการบริหารงานที่เปนอิสระ การกระจายตัว และความหลากหลายของธุรกิจ 

รวมถึงขอจำกัดจากทรัพยากร ทำใหการเสริมสรางเครือขายของ SMEs จากการริเริ่มของผูประกอบการ    

ฝายเดียวไมสามารถทำไดงายนัก ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสงเสริมการสรางโครงสรางดานกฎหมาย และการ

บริหารจัดการที่ดี อันสามารถสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs เกิดการรวมกลุมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

การกำหนดใหมีมาตรการหรือมีการใหสิทธิพิเศษแกองคการเอกชน 
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ทั้งนี้ รูปแบบของสิทธิพิเศษแกองคการเอกชน อาจจัดไดหลายแนวทาง เชน

(1) การบังคับตามกฎหมายใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองเปนสมาชิกขององคการ

เอกชน (Legally-Based Obligatory Membership)

การบังคับตามกฎหมายให SMEs ตองเปนสมาชิกขององคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs 

หมายถึงการที่มีบทบัญญัติหรือมาตรการของกฎหมายที่กำหนดให SMEs ตองเปนสมาชิกของ

องคการเอกชนดังกลาว และใหองคการเอกชนมีฐานะเปนตัวแทนสมาชิกได

(2) ธรรมเนียมปฏิบัติที่สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาเปนสมาชิกขององคการ

เอกชน (De Facto Obligatory Membership)

ธรรมเนียมปฏิบัติที่สงเสริมให SMEs เขาเปนสมาชิกขององคการเอกชน หมายถึงตามธรรมเนียม

ปฏิบัติของประเทศนั้นๆ มีการใหสิทธิการเปนตัวแทนแกองคการเอกชน และผลการเจรจารวมกัน

ที่องคการเอกชนเปนตัวแทนมีผลบังคับผูกพันเปนการทั่วไป (erga omnes) ครอบคลุมถึง SMEs 

ทั้งที่เปนสมาชิกหรือไมเปนสมาชิกขององคการเอกชนนั้นๆ มาตรการดังกลาวมีแนวโนมในการสง

เสริมให SMEs ที่ยังไมเปนตัวแทนขององคการเอกชน ใหมีแรงจูงใจในการเขาเปนสมาชิก

(3) การสนับสนุนจากภาครัฐใหกับองคการเอกชน (Public Subsidies)

เปนมาตรการที่รัฐใชในการกำหนดสถานะพิเศษใหกับองคการเอกชนซึ่งเปนตัวแทน SMEs โดย

ไมมีขอกำหนดหรือขอบังคับที่ผูกพัน หรือเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนกับบริการบางดาน หรือการ

ปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะที่องคการเอกชนดังกลาวปฏิบัติแทนรัฐ  ซึ่งการกำหนดสถานะ

พิเศษอาจมีการดำเนินการผานสัญญาระหวางรัฐ และองคการเอกชนดังกลาว
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ตารางที่ 2.1 การอธิบายคะแนนดัชนีชี้วัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมายและมาตรการการรวมกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง                     

และขนาดยอม (SM
Es)

ปจจัยในการวิเคราะหเลือกประเทศเปาหมาย
0 คะแนน

1 คะแนน
คำอธิบายคะแนน

1.
โครงสรางดานกฎหมายและการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุม 

SM
Es (The Legal and adm

inistrative Fram
ew

ork and its Practical 

Im
plications)

1) องคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SM
Es มีสิทธิพิเศษในฐานะเปน

องคกรและ/หรือเปนตัวแทนของ SM
Es หรือไม (เชนการบังคับให 

SM
Es ตองเปนสมาชิกสมาคม/องคกร) 

ไมมี
มี

เนื่องจาก SM
Es มีแนวโนมในการรวมกลุมกันมีระดับต่ำ ดังนั้น การมีกฎหมายกำหนดบังคับให 

SM
Es ตองรวมกลุมเพื่อสรางตัวแทนรวม สามารถสงเสริมให SM

Es พัฒ
นาศักยภาพในการมี

สวนรวมเชิงนโยบายมากขึ้น

2) มีกฎหมาย/มาตรการที่สงเสริมหรือเปนอุปสรรค SM
Es ในการจัดตั้ง

องคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SM
Es

เปน

อุปสรรค

สงเสริม
การกำหนดกฎหมาย และมาตรการที่สงเสริมการจัดตั้งองคการเอกชนเพื่อเปนตัวแทน SM

Es 

เชนการมีกฎหมาย และมาตรการที่ชัดเจนรองรับสถานะขององคการเอกชนที่จัดตั้งขึ้น การมีขั้น

ตอนในการจัดตั้งที่สะดวก หรือมีมาตรการชวยเหลืออุดหนุนองคการเอกชน

3) มีกฎหมาย/มาตรการจูงใจพิเศษเพื่อใหองคการเอกชนที่เปนตัวแทน 

ของ SM
Es มีสิทธิในการหาขอตกลงรวมกันกับหนวยงานอื่นๆ

ไมมี
มี

สิทธิพิเศษในการเปนตัวแทน (Representational privilege) รวมถึงสิทธิในการเปนตัวแทนหา

ขอตกลงรวม
 

    (Right to conclude collective agreem
ents) 

 
 หรือสิทธิในการเปนตัวแทนให
 

 

คำปรึกษากับภาครัฐในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย

4) หากภาครัฐมีโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม SM
Es องคการเอกชนที่เปน

ตัวแทนของ SM
Es ดังกลาว มีสวนรวมในการดำเนินการโครงการ

ไมมี

สวนรวม

มี

สวนรวม

โครงการสงเสริมการพัฒ
นา SM

Es อาจสงเสริมการจัดตั้งองคการเอกชนเพื่อเปนตัวแทน SM
Es 

หากภาครัฐเปดโอกาสใหองคการเอกชนเปนผูมีสวนรวมในการดำเนินโครงการ ในปจจุบันภาค

รัฐมีโครงการสงเสริม SM
Es หลายโครงการ ทั้งจากสวนกลาง และในระดับภูมิภาค 
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2.2) ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีสวนรวมกำหนดนโยบายสาธารณะ (The System of 

Social Dialogue and Public Policy Making)

การมีอำนาจขององคการเอกชนขึ้นอยูกับยุทธศาสตรในการเปนตัวแทนสมาชิกในการเจรจากับสหภาพแรงงาน 

และรัฐบาล โดยปกติองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs จะไมถูกจัดตั้งขึ้น หากภาครัฐหรือแรงงาน      

ในประเทศนั้นๆ นิยมการเจรจาโดยตรงกับผูประกอบการ SMEs ในระดับองคกรมากกวาเจรจาผานองคการ

เอกชนที่เปนตัวแทน หรือนิยมเจรจากับวิสาหกิจขนาดใหญ/องคการเอกชนที่เปนตัวแทนวิสาหกิจขนาดใหญ

มากกวา

ในหลายประเทศ สหภาพแรงงานนิยมเจรจากับวิสาหกิจขนาดใหญหรือองคการเอกชนที่เปนตัวแทนวิสาหกิจ

ขนาดใหญมากกวาการเจรจากับ SMEs หรือองคการเอกชนที่เปนตัวแทน SMEs เนื่องจากวิสาหกิจขนาดใหญ

มักใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิตเปนสัดสวนสูงใชแรงงานเปนสัดสวนในการผลิตนอย ทำใหคาจาง

แรงงานถือเปนตนทุนสวนนอย เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนตนทุนคาจางแรงงานในภาค SMEs ซึ่งมักใชแรงงาน

เปนสวนประกอบสูงกวา (Labor Intensive) ปรากฏการณเชนนี้ทำใหการเรียกรองเพิ่มคาแรงงานและ

สวัสดิการสงผลตอ SMEs มากกวาวิสาหกิจขนาดใหญ และทำใหวิสาหกิจขนาดใหญสามารถยินยอมปฏิบัติ

ตามขอเรียกรองของแรงงานไดมากกวา SMEs นอกจากนั้น ยังมีความเปนไปไดที่รัฐบาลนิยมเจรจาหาขอตกลง

รวมกับวิสาหกิจขนาดใหญหรือองคการเอกชนที่เปนตัวแทนหรืออยูภายใตอิทธิพลของวิสาหกิจขนาดใหญ 

เนื่องจากวิสาหกิจขนาดใหญมีศักยภาพในการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตระหวางประเทศ (Transnational 

factors of production mobility) ดังนั้น อำนาจในการตอรองของวิสาหกิจขนาดใหญจึงมีมากกวา SMEs 

เนื่องจากสามารถใชการยายฐานการผลิตเปนเครื่องมือในการตอรองได แนวโนมทั้งสองประการขางตน

สามารถพบไดบอยครั้งในประเทศที่องคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs ไมมีสวนรวมในการเจรจาหา    

ขอตกลงรวม หรือองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs ไมไดรับการยอมรับเปนหนึ่งในสมาชิกของระบบ

เจรจาทางสังคมแบบทวิภาคีหรือแบบไตรภาคี (Bipartite and Tripartite Social Dialogue) สงผลให SMEs 

ปราศจากตัวแทนที่จำเปนในการรักษาผลประโยชนของตนในระบบความสัมพันธทางนโยบาย รวมทั้ง     

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆ

อยางไรก็ตาม บางครั้งองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs อาจปฏิเสธเขารวมในระบบเจรจาทางสังคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวของกับคาจางแรงงาน เนื่องจากคาจางแรงงานถือเปนสัดสวนที่สูงสำหรับ 

SMEs ดังนั้น SMEs อาจไมสามารถปฏิบัติตามขอเรียกรองของสหภาพแรงงานได 
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ดังนั้น การมีสวนรวมขององคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs ในระบบการเจรจาทางสังคม อาจแตกตาง

กันขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ อาทิเชน ประเภทของนโยบายที่เกี่ยวของ (องคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs 

อาจตองการมีสวนรวมกับการกำหนดนโยบาย และมาตรการความชวยเหลือแกธุรกิจ มากกวาการเจรจาขอ 

ขึ้นคาจางแรงงาน เนื่องจากการมีสวนรวมในการกำหนดมาตรการชวยเหลือทางธุรกิจสามารถสรางผล

ประโยชนโดยตรงใหกับสมาชิกที่เปน SMEs ในขณะที่การเปนตัวแทนเจรจากับภาคแรงงานสงผลตอตนทุน 

ทางธุรกิจ) และการมีสวนรวมอาจขึ้นอยูกับความสัมพันธกับพรรคการเมืองหรือนักการเมือง อยางไรก็ตามการ

ผูกพันกับพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งอาจเปนทั้งโอกาส และอุปสรรคในการดำเนินการขององคการ

เอกชนได หากพิจารณาถึงความตอเนื่องของการมีสวนรวมเชิงนโยบายพบวาการที่องคการเอกชนมีความ

สัมพันธใกลชิดกับพรรคการเมืองมากเกินไปอาจสงผลกระทบเชิงลบในระยะยาวไดสืบเนื่องจากความสัมพันธ

ดังกลาวบั่นทอนระบบการเจรจาทางสังคม และสถานะขององคการเอกชนที่เปนตัวแทน SMEs ในฐานะเปน

สวนหนึ่งของกลไกการเจรจาทางสังคมที่ถาวรของประเทศ

การวิเคราะหประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมายและมาตรการการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ควร

พิจารณาระบบการเจรจาทางสังคม และการมีสวนรวมกำหนดนโยบายสาธารณะ (The System of Social 

Dialogue and Public Policy Making) ทั้งจากภาคแรงงาน ภาครัฐ รวมถึงการยอมรับสถานะขององคการ

เอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs และความสัมพันธระหวางองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs และภาค

การเมือง อันสามารถสงผลตอความยั่งยืนของการมีสวนรวมกำหนดนโยบายสาธารณะ
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ตารางที่  2.2  การอธิบายคะแนนดัชนีชี้วัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมายและมาตรการการรวมกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง            

และขนาดยอม (SM
Es)

ปจจัยในการวิเคราะหเลือกประเทศเปาหมาย
0 คะแนน

1 คะแนน
คำอธิบายคะแนน

2. ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีสวนรวมกำหนดนโยบายสาธารณ
ะ (The 

System
 of Social Dialogue and Public Policy M

aking)

1) สหภาพแรงงาน ยอมรับในสถานะภาพขององคการเอกชนตัวแทน SM
Es   

เพื่อเปนตัวแทนของสมาชิกในการขอรับคำแนะนำ และ/หรือเจรจารวมกัน

ไมยอมรับ
ยอมรับ

การที่สหภาพแรงงานยอมรับสถานะขององคการเอกชนที่เปนตัวแทน SM
Es ในฐานะเปนตัวแทน 

และ/หรือมีสิทธิในการหาบรรลุขอตกลงรวม

2) รัฐบาลยอมรับในสถานะขององคการเอกชนตัวแทนของ SM
Es ในการขอรับ

คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ และ/หรือมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายสาธารณ
ะ 

ไมยอมรับ
ยอมรับ

การที่รัฐบาลยอมรับสถานะองคการเอกชนที่เปนตัวแทน SM
Es ในฐานะเปนหุนสวนทางสังคม 

(Social partners) และการมีสวนรวมของในกระบวนการประชาพิจารณ
 (Public consultation 

process) 

3) องคการเอกชนตัวแทน SM
Es ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการในฐานะเปน

ตัวแทนของ SM
Es ในการเจรจาทางสังคมระดับประเทศ (Nationw

ide) และ

การเจรจาระดับทวิภาคี และไตรภาคีแบบไขวสาขาธุรกิจ (Cross-sectoral)

ไมยอมรับ
ยอมรับ

เพื่อกำหนดองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ
 

    SM
Es

 
    ในภาพรวม
 

  มีความจำเปนตองกำหนดสถานะ 

และบทบาทในการเปนตัวแทนขององคการดังกลาวในระบบการเจรจาทางสังคม โดยมีความจำเปน

ที่องคการเอกชนดังกลาวตองมีสวนรวมในระบบการเจรจาทางสังคมในสถานะเปนองคการเอกชน

ระดับประเทศ (มีสมาชิกอยูทุกภาคของประเทศ) และเปนตัวแทนสาขาธุรกิจในลักษณ
ะไขวสาขา

ธุรกิจ (เปนตัวแทนธุรกิจเกิน 3 ประเภทธุรกิจขึ้นไป) ในการเจรจาแบบทวิภาคีและไตรภาคี

4) โอกาสขององคการเอกชนตัวแทน SM
Es ในการมีสวนรวมในการเจรจาทาง

สังคม สืบเนื่องมาจากความสัมพันธระหวางองคการกับพรรคการเมือง

ใช
ไมใช

ความสัมพันธระหวางองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SM
Es กับพรรคการเมืองอาจบั่นทอนระบบ 

และกลไกการเจรจาทางสังคมในระยะยาวได ดังนั้นการยอมรับสถานะขององคการเอกชนในฐานะ

เปนตัวแทนของ
 

    SM
Es

 
    ควรเกิดจากกฎหมาย
 

    กฎระเบียบทางสังคม
 

    หรือธรรมเนียมปฏิบัติในการ
 

 

บริหาร
 

 /  ทางธุรกิจ
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2.3) โครงสรางระบบการรวมกลุมระหวางองคการเอกชนและบทบาทขององคการเอกชนที่เปน

ตัวแทน SMEs (The Associational System of Business and its Actors)

จากการศึกษาพบวาการรวมกลุมของ SMEs ยังอยูในระดับที่ต่ำ และ SMEs ยังรูสึกและรับรูวาองคการเอกชน

ที่มีอยูในระบบเศรษฐกิจในปจจุบันไมสามารถเปนตัวแทนเพื่อปกปองผลประโยชนของตนไดอยางมีประสิทธ ิ

ภาพ ดังนั้น หากตองการจูงใจ SMEs ใหตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกลุม ก็จะตองดำเนินการในเรื่อง

สำคัญกับสามเรื่องตอไปนี้คือ

● เรื่องสิทธิในการออกเสียงของสมาชิก เนื่องจากโดยทั่วไปสิทธิออกเสียงมักจะขึ้นอยูกับขนาด 

ของวิสาหกิจที่เปนสมาชิก สิทธิในการออกเสียงในโครงสรางการบริหารองคการเอกชนขึ้นอยู   

กับมูลคาของเงินคาสมาชิกที่สมาชิกจายสบทบใหกับองคการเอกชน เนื่องจากมูลคาของเงิน    

คาสมาชิกมักคำนวณจากขนาดของวิสาหกิจ ยอดขาย จำนวนพนักงาน ฯลฯ ซึ่งการคำนวณเงิน

คาสมาชิกตามกรณีดังที่กลาวมาจะสงผลใหอำนาจในการบริหารองคการเอกชนขึ้นอยูกับขนาด

ของวิสาหกิจ ดังนั้น จึงตองจัดให SMEs ที่เปนสมาชิกทุกรายมีสิทธิในการออกเสียงไดอยาง    

เทาเทียมกัน โดยไมคำนึงถึงขนาดหรือมูลคาของเงินคาสมาชิกที่จายใหกับองคการเอกชนนั้นๆ 

● เรื่องการใหความชวยเหลือในการดำเนินงานขององคการเอกชนจากสมาชิกซึ่งเปนวิสาหกิจ

ขนาดใหญ เนื่องจากองคการเอกชนโดยทั่วไปอาจพึ่งพาความชวยเหลือโดยสมัครใจ (Voluntary 

support) จากสมาชิกในระดับสูง (นอกเหนือจากการเก็บเงินคาสมาชิก) ซึ่งความชวยเหลือโดย

สมัครใจประกอบไปดวยเงินบริจาค และความชวยเหลือดานแรงงาน เชน การสงพนักงานเขามา

ชวยในการดำเนินงานขององคการเอกชน การใหบริการจากวิสาหกิจที่เปนสมาชิกแกองคการ

เอกชน หรือการที่สมาชิกสงตัวแทนมาทำงานประจำในองคการเอกชน ทั้งนี ้วิสาหกิจที่มีขนาด

ใหญสามารถใหความชวยเหลือโดยสมัครใจแกองคการเอกชนไดมากกวาผูประกอบการ SMEs  

ซึ่งสงผลถึงอำนาจและอิทธิพลภายในองคการเอกชนมีมากขึ้นอีกดวย ดังนั้น จึงตองลดชองวาง

ระหวางวิสาหกิจขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ใหมากที่สุด โดยไมตองคำนึงถึงเงิน    

ชวยเหลือในการดำเนินงานขององคการเอกชน

● เรื่องบทบาทดานการใหบริการสมาชิกขององคการเอกชน และการเปนตัวแทนของสมาชิก 

(Representation) ซึ่งครอบคลุมถึงประเภทของบริการ และคาธรรมเนียมการใชบริการที่

องคการเอกชนอาจเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสมาชิก  และบทบาทดานการเปนตัวแทนของสมาชิก 

โดยทั่วไปบริการขององคการเอกชนซึ่ง SMEs ตองการไดรับ จะครอบคลุมบริการประเภทตางๆ 

ดังนี้
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◦ ใหบริการดานความสัมพันธแรงงาน เชน การใหคำแนะนำ และการบริการในการเจรจา

ระหวางสมาชิกซึ่งเปนวิสาหกิจเขา หรือเปนตัวแทนสมาชิกในศาลแรงงาน

◦ ใหบริการวิสาหกิจที่เปนสมาชิกเพื่อขอเขารวมโครงการชวยเหลือทางเศรษฐกิจ เชน แนะนำ

การสมัครเขารับเงินชวยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐ 

◦ ใหบริการสรางความสัมพันธกับคูคา เชน การใหบริการขอมูลดานคุณภาพ จำนวน และราคา

ของสินคา/วัตถุดิบ

◦ ใหบริการสรางความสัมพันธกับลูกคา เชน ขอมูลเกี่ยวกับตลาดใหมๆ หรือ การสงเสริมการ

สงออก

◦ ใหบริการความสัมพันธทางการเงิน เชน การค้ำประกันรวมระหวางสมาชิก (mutually-

guarantee scheme)

◦ ใหบริการเกี่ยวของกับการฝกอบรมอาชีพแกพนักงานของวิสาหกิจที่เปนสมาชิก

◦ ใหบริการเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติของพนักงาน (qualification) ของวิสาหกิจที่เปน

สมาชิก

◦ ใหบริการเกี่ยวกับการพัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการของสมาชิก โดย

อาจครอบคลุมการออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพตางๆ 

นอกจากนั้น บทบาทหนาที่ที่สำคัญขององคการเอกชนคือการเปนตัวแทนของสมาชิกในเรื่องตอไปนี้

● การเปนตัวแทนในการเจรจากับสหภาพแรงงาน รัฐบาล ลูกคา คูคา 

● การเปนตัวแทนในการเขามีสวนรวมในการพัฒนา/ดำเนินการดานฝกอบรมอาชีพของภาครัฐ

● การเปนตัวแทนในการมีสวนรวมในการพัฒนา/ดำเนินการโครงการของภาครัฐในการใหความ 

ชวยเหลือภาคธุรกิจ

● การเปนตัวแทนในการมีสวนรวมในการพัฒนา/ดำเนินการดานมาตรฐาน และคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ

เนื่องจากขอจำกัดดานทรัพยากรทำใหบางองคการเอกชนอาจจำกัดประเภทการบริการแกสมาชิก หรือลด

คุณภาพของบริการที่จัดใหมีเพื่อเปนประโยชนแกสมาชิก โดยอาจเรียกเก็บเงินคาบริการนอกเหนือจาก        

คาสมาชิก ปญหาขางตนลวนสงผลกระทบตอสมาชิกที่เปน SMEs เนื่องจากบริการที่ลดลง หรือคาบริการที่สูง

ขึ้นนั้นเปนภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้นของ SMEs นอกจากนั้น ยังพบวาดวยขอจำกัดดานทรัพยากรดังที่กลาวมา 

องคการเอกชนบางองคการอาจเลือกที่จะลดหรือจำกัดการใหบริการแกสมาชิก แตเปลี่ยนยุทธศาสตรการ

ดำเนินการ โดยมุงไปใหความสำคัญกับการเปนองคการตัวแทน (Representational organization) ของ
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สมาชิกในการเจรจาตางๆ มากกวาการใหบริการในดานอื่นๆ เนื่องจากสิทธิพิเศษดานการเปนตัวแทนในการ

เจรจาตอรองมิไดมีตนทุนสูงหากเปรียบเทียบกับภาระในดานการใหบริการอื่นๆ แกสมาชิก

สถานการณที่กลาวมาอาจสงผลใหผูประกอบการ SMEs รวมกันผลักดันในการจัดตั้งองคการเอกชนเพื่อเปน

ตัวแทน SMEs ขึ้นมาในประเทศ เนื่องจากหากองคการเอกชนที่สำคัญของประเทศมีการตัดสินใจโนมเอียง 

และไดรับอิทธิพลจากอำนาจของวิสาหกิจขนาดใหญที่มีอำนาจในโครงสรางการบริหารองคการเอกชนดังกลาว 

หรือการดำเนินงานขององคการเอกชนขึ้นอยูกับการชวยเหลือจากวิสาหกิจขนาดใหญ หรือองคการเอกชน   

คิดคาบริการตางๆ จากสมาชิก ปรากฏการณทั้งหมดที่กลาวมาจะสงผลให SMEs ขาดโอกาสในการเขาถึง  

ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และทำใหการเปนสมาชิกภายในองคการเอกชนมีตนทุนสูงขึ้น

โครงสรางระบบการรวมกลุมระหวางองคการเอกชนที่เปนตัวแทนวิสาหกิจประเภทตางๆ มีหลายรูปแบบ 

เนื่องจากองคการเอกชนอาจเปนสมาชิกซึ่งกันและกัน หรืออาจเปนสมาชิกขององคการเอกชนในระดับที่สูงขึ้น

ไปอีกดวย โดยทั่วไปองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs อาจเปนสมาชิกขององคการเอกชนในระดับสูงขึ้น

ไป เชน สภาหอการคา อยางไรก็ตามในบางประเทศองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs อาจมีบทบาทเปน

ตัวแทนของผูประกอบการ SMEs ไดในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อาทิ The European Association of 

Craft, Small and Medium-Sized Enterprises (UEAPME) ซึ่งเปนตัวแทนผูประกอบการ SMEs และเปน

ตัวแทนของผูประกอบการดานงานฝมือ การคา และ SMEs โดยมีบทบาทเปนตัวแทนผูประกอบการ SMEs ใน

การเปนหุนสวนการเจรจา และในกระบวนการประชาพิจารณกับสหภาพยุโรปในนโยบายที่เกี่ยวของกับ SMEs

หากพิจารณาตามบทบาทหนาที่การเปนองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs ในประเทศตางๆ แลว 

สามารถแบงโครงสรางของระบบการรวมกลุมของ SMEs ไดเปน 2 ขั้ว คือ

(1) องคการเอกชนที่มีบทบาทหนาที่เปนตัวแทนของวิสาหกิจขนาดใหญเปนองคการเอกชนที่มี

สมาชิกเปนวิสาหกิจทุกประเภท ตามโครงสรางประเภทนี้ องคการเอกชนที่เปนตัวแทนของผู

ประกอบการ SMEs จะเขาไปเปนสมาชิกขององคการเอกชนที่เปนตัวแทนวิสาหกิจขนาดใหญ 

โดยอาจไดรับบริการตางๆ หรือไดรับเงินสนับสนุนจากองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของวิสาหกิจ

ขนาดใหญเปนการตอบแทน ทั้งนี้ องคการเอกชนที่เปนตัวแทนวิสาหกิจขนาดใหญอาจจัดตั้ง

องคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs ขึ้นมาภายใตการกำกับดูแลขององคการของตนก็ได โดย

องคการเอกชนที่เปนตัวแทนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอาจมิไดมีโอกาสในการแสดง

บทบาท หรือเปนตัวแทนของสมาชิกในระดับชาติในการเจรจา หรือมีสวนรวมเชิงนโยบายกับ 

ภาครัฐ สหภาพแรงงาน คูคา หรือลูกคา
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(2) องคการเอกชนที่เปนตัวแทนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระดับประเทศ 

โครงสรางระบบการรวมกลุมวิสาหกิจในรูปแบบเชนนี้จะเกิดองคการเอกชนของ SMEs ที่มี

อำนาจระดับสูง เปนองคการเอกชนในระดับสูงสุด (Peak Organization) ซึ่งมีบทบาทและมี

ศักยภาพในการเปนตัวแทนของ SMEs ไดทั้งประเทศ โดยมีองคการเอกชนตัวแทน SMEs ใน

ระดับทองถิ่น หรือระดับสาขาธุรกิจเขามาเปนสมาชิกในระดับตอไป

โครงสรางระบบการรวมกลุมขององคการเอกชนในประเทศตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามสภาวะ

แวดลอมตางๆ เชน กระบวนการโลกาภิวัฒนสงผลใหสภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น สงผลใหผูประกอบ

การ SMEs ในหลายประเทศมีจำนวนลดลง หรือยายฐานการผลิตไปตางประเทศ ปญหาดังกลาวอาจสรางแรง

กดดันใหองคการเอกชนตางๆ ตองลดคาใชจาย และดำเนินการโดยยึดหลักความประหยัด จึงตองลดจำนวน

พนักงานในองคการ ลดการบริการหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อสมาชิก รวมถึงลดคาสมาชิกที่จัดเก็บอีกดวย ทั้งนี้

แรงกดดันเพื่อการลดคาใชจายในองคการเอกชนอาจสงผลกระทบถึงสมาชิกในลักษณะที่แตกตางกัน โดยทั่วไป

วิสาหกิจขนาดใหญอาจตองการใหองคการเอกชนลดจำนวนการใหบริการตางๆ ที่ใหบริการแกสมาชิก และให

ความสำคัญกับบทบาทการเปนตัวแทนของสมาชิกในการเจรจาระดับสูงกับหนวยงานตางๆ หรือการ

ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณที่ดีตอสังคมมากกวา ในขณะที่ผูประกอบการ SMEs อาจตองการใหองคการ

เอกชนรักษาการใหบริการตางๆ ไว ทั้งนี้จะเห็นไดวาผลกระทบจากกระบวนการโลกาภิวัตนสามารถสงเสริมให

มีการจัดตั้งองคการเอกชนใหมๆ ที่เปนตัวแทนของ SMEs เนื่องจากกระบวนการโลกาภิวัฒนอาจทำใหองคการ

เอกชนปรับลดการใหบริการแกสมาชิกอันสงผลใหเกิดปญหาการขาดการเขาถึงบริการตางๆ ที่จำเปนตอความ

อยูรอดของ SMEs

รายละเอียดของโครงสรางระบบการรวมกลุมระหวางองคการเอกชน สามารถดูไดจากแผนภาพขางลางนี้
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แผนภาพที่ 2.1 แสดงโครงสรางระบบการรวมกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

สำหรับการอธิบายคะแนนประกอบในดัชนีชี้วัดดานโครงสรางระบบการรวมกลุมระหวางองคการเอกชนและ

บทบาทขององคการเอกชนที่เปนตัวแทน SMEs (The Associational System of Business and its 

Actors) สามารถดูรายละเอียดไดในตารางขางลาง
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ตารางที่ 2.3 การอธิบายคะแนนดัชนีชี้วัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมาย/มาตรการการรวมกลุมผูประกอบการ SM
Es

ปจจัยในการวิเคราะหเลือกประเทศเปาหมาย
0 คะแนน

1 คะแนน
คำอธิบายคะแนน

3.
โครงสรางระบบการรวมกลุมระหวางองคการเอกชนและ

บทบาทขององคการเอกชนที่เปนตัวแทน SM
Es (The 

Associational System
 of Business and its Actors)

1)
องคการเอกชนที่เปนตัวแทน SM

Es เปนองคการที่เปน

ตัวแทน SM
Es ในระดับประเทศ (โดยตองไมเปนสมาชิก

ขององคการเอกชนตัวแทนของ SM
Es อื่นๆ    ใน

ประเทศนั้น) 

ไมใช
ใช

โครงสรางความสัมพันธระหวางองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SM
Es แบงออกไดหลายระดับ โดยทั่วไป 

SM
Es จะเขาเปนสมาชิกของสมาคม กลุม หรือชมรมธุรกิจ ซึ่งสมาคม/กลุม/ชมรมธุรกิจดังกลาวอาจเปน

สมาชิกขององคการเอกชนในระดับสูงขึ้นไปเพื่อความรวมมือการใหบริการและการเปนตัวแทนองคการ

เอกชนที่มีสมาคม/กลุม/ชมรมธุรกิจเปนสมาชิกมักเปนองคการเอกชนในรูปแบบของสมาพันธ 

(Confederation) 1 หรือองคการเอกชนประเภทอื่น เชน สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม ในการศึกษานี้

องคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SM
Es ตองเปนองคการระดับสูงสุดของประเทศ (Peak O

rganization)

2)
องคการเอกชนที่เปนตัวแทน SM

Es มีสมาชิกกระจายอยู

ทั่วประเทศ และไขวสาขาธุรกิจ (มีสมาชิกอยางนอย 3 

ประเภทธุรกิจ)

ไมใช
ใช

เพื่อใหองคการเอกชนมีอำนาจในการเปนตัวแทนของ SM
Es ในการรวมกำหนดทิศทางเชิงนโยบาย 

กฎหมาย และมาตรการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับจากองคกรอื่นๆ ที่เปนคูเจรจา 

องคการเอกชนดังกลาวควรมีสมาชิกกระจายอยูทั่วประเทศ และมีสมาชิกจากหลายกลุมธุรกิจ ทั้งนี้     

ตามนิยามของบางองคกร เชน สหภาพยุโรป กำหนดใหองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SM
Es  ควร

ครอบคลุมอยางนอย 3 ประเภทธุรกิจขึ้นไป

1 สมาพันธ (Confederation) หมายถึงองคการเอกชนที่มีสมาชิกเปนองคการเอกชน อาทิเชน สมาคมธุรกิจ กลุม หรือชมรมธุรกิจ โดยไมมีสมาชิกเปน SM
Es โดยตรง ในหลายประเทศ อาทิเชน ในสหภาพยุโรป (EU) ประเทศญ

ี่ปุน ประเทศ

เกาหลีใต ฯลฯ ยอมรับสถานะของสมาพันธในฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย สำหรับในประเทศไทยพบธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจในการจัดตั้งสมาพันธธุรกิจ อยางไรก็ตามสถานะทางนิติบุคคลของสมาพันธยังไมมีกฎหมายรองรับใน

ประเทศไทย
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ปจจัยในการวิเคราะหเลือกประเทศเปาหมาย
0 คะแนน

1 คะแนน
คำอธิบายคะแนน

3)
องคการเอกชนตัวแทนของ SM

Es มีสิทธิตามกฎหมาย

ในการดำเนินการเปนตัวแทนของสมาชิกในการเจรจา

รวมกันกับหนวยงานภายนอก

ไมมีสิทธิ
มีสิทธิ

โดยทั่วไปบทบาทขององคการเอกชนในการเปนตัวแทนของสมาชิก SM
Es สามารถแบงออกเปน 2 บทบาท 

ไดแก บทบาทการเปนตัวแทนในการรักษาผลประโยชนของสมาชิกในการเจรจากับภาคแรงงาน (Labor 

M
arket Interest of Business) และเปนตัวแทนสมาชิกในการรักษาผลประโยชนในระบบตลาด (M

arket-

Interest) อันรวมถึงความสัมพันธกับกลุมธุรกิจประเภทอื่นๆ (Business Group) คูคา (Supplier) และ

ลูกคา (Custom
er) ตามนิยามของ Schm

itter and Streeck (1981) ไดแบงประเภทขององคการเอกชน

ตามรูปแบบการเปนตัวแทนสมาชิกออกเปน 3 กลุม ไดแก สมาคมนายจาง (Em
ployer Association) เปน

ตัวแทนของสมาชิกในการเจรจากับภาคแรงงาน สมาคมการคา (Trade Association) เปนตัวแทนของ

สมาชิกในระบบตลาด และสมาคมแบบผสม (M
ixed Association) เปนตัวแทนของสมาชิกในการเจรจา

กับภาคแรงงานและเปนตัวแทนของสมาชิกในระบบตลาด

4)
องคการเอกชนตัวแทนของ SM

Es ไดมีการดำเนินการให

บริการโดยตรงแกสมาชิก

ไมดำเนิน

การ

ดำเนินการ
ความสำคัญ

ขององคการเอกชนตอระบบเศรษฐกิจประการหนึ่ง คือการใหบริการแกสมาชิก เนื่องจาก

องคการเอกชนสามารถเขามาทำหนาที่แทนภาครัฐโดยการใหบริการประเภทตางๆ ที่จำเปนตอระบบ

เศรษฐกิจ ดังนั้น ศักยภาพในการใหบริการโดยตรงแกสมาชิกจึงสามารถเพิ่มระดับความสำคัญ
ขององคการ

เอกชนในระดับมหภาคได
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ปจจัยในการวิเคราะหเลือกประเทศเปาหมาย
0 คะแนน

1 คะแนน
คำอธิบายคะแนน

5)
การเปนตัวแทนของสมาชิก (Representation) 

i. องคการเอกชนตัวแทนของ SM
Es สามารถเปน

ตัวแทนของสมาชิก ในการเจรจากับ

สหภาพแรงงาน รัฐบาล ลูกคา คูคา 

ii. องคการเอกชนตัวแทนของ SM
Es สามารถ มี

สวนรวมในการพัฒ
นา/ดำเนินการดานฝกอบรม

อาชีพของภาครัฐ

iii. องคการเอกชนตัวแทนของ SM
Es สามารถ มี

สวนรวมในการพัฒ
นา/ดำเนินการโครงการ ของ

ภาครัฐในการใหความชวยเหลือภาคธุรกิจ

iv. องคการเอกชนตัวแทนของ SM
Es สามารถ มี

สวนรวมในการพัฒ
นา/ดำเนินการดานมาตรฐาน 

และคุณ
ภาพของผลิตภัณ

ฑ

ไมใช

(หากตอบ

ไมใช <= 2 

ขอ ได 0 

คะแนน) 

ใช

(หากใช 

>= 3 ขอ 

ได 1 

คะแนน)

องคการเอกชนสามารถเปนตัวแทนของสมาชิก (Representation) ที่เปน SM
Es ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากหากปราศจากการรวมกลุมเปนเครือขายแลว SM
Es มักไมมีสวนรวมในเชิงนโยบาย ขาดอำนาจ

รวมกันในการตอรอง (Lack of collective voice) ขาดอิทธิพลในการกำหนดนโยบาย (Lack of 

influence on policies) และไมสามารถมีสวนรวมในระบบเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบทบาท

การเปนตัวแทนสามารถแบงไดเปน 4 ประการ ไดแก ตัวแทนในการเจรจา ตัวแทนในการมีสวนรวมกับภาค

รัฐในการฝกอาชีพ การดำเนินโครงการใหความชวยเหลือภาคธุรกิจ และการพัฒ
นามาตรฐาน/ คุณ

ภาพของ

สินคา

6)
องคการเอกชนตัวแทนของ SM

Es สามารถใหบริการ

i.
ใหบริการดานความสัมพันธแรงงาน (เชน ใหคำ

แนะนำ และการบริการในการเจรจารวมกันหรือ

เปนตัวแทนสมาชิกในศาลแรงงาน)

ไมใช

(หากตอบ

ไมใช <= 4 

ขอ ได 0 

ใช

(หากใช 

>= 5 ขอ 

ได 1 

การใหบริการของ SM
Es สามารถแบงออกไดเปน 8 กลุมใหญ

 ไดแก ดานแรงงาน ดานความชวยเหลือทาง

เศรษฐกิจ (โดยสวนใหญ
เปนความชวยเหลือจากภาครัฐ) การสรางความสัมพันธกับคูคา และลูกคา       

ภาคการเงิน คุณ
สมบัติของพนักงาน และคุณ

ภาพของสินคา/บริการ
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ปจจัยในการวิเคราะหเลือกประเทศเปาหมาย
0 คะแนน

1 คะแนน
คำอธิบายคะแนน

ii.
ใหบริการวิสาหกิจที่เปนสมาชิกเพื่อขอเขารวม

โครงการชวยเหลือทางเศรษฐกิจ (เชน แนะนำ

การสมัครเขารับเงินชวยเหลือสนับสนุนจากภาค

รัฐ) 

iii.
ใหบริการสรางความสัมพันธกับคูคา (เชน ขอมูล

คุณ
ภาพ จำนวน และราคาของสินคา/วัตถุดิบ)

iv.
ใหบริการสรางความสัมพันธกับลูกคา (เชน 

ขอมูลเกี่ยวกับตลาดใหมๆ หรือการสงเสริมการ

สงออก)

v.
ใหบริการสรางความสัมพันธกับภาคการเงิน (เชน 

การค้ำประกันรวมระหวางสมาชิก (m
utually-

guarantee schem
e)

vi.
ใหบริการเกี่ยวของกับการฝกอบรมอาชีพ

vii.
ใหบริการเกี่ยวกับการรับรองคุณ

สมบัติของ

พนักงาน (qualification)

viii.
ใหบริการพัฒ

นาและ/หรือตรวจสอบคุณ
ภาพของ

ผลิตภัณ
ฑ/บริการ

คะแนน)
คะแนน)
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3) การเปรียบเทียบประเทศเปาหมายที่ประสบความสำเร็จในการเสริมสรางเครือขายวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม

ระดับความรวมมือเปนเครือขายของ SMEs เปนปรากฏการณที่แตกตางกันในแตละประเทศ ทั้งนี้ ระดับความ

รวมมือเสริมสรางเครือขายของ SMEs อาจมีระดับต่ำในบางประเทศที่ไมมีกฎหมายเพื่อรองรับ สงเสริม หรือ

กำหนดบังคับใหมีการรวมกลุมเปนเครือขาย ประกอบกับการปราศจากวัฒนธรรมทางธุรกิจที่สงเสริมความรวม

มือเปนเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

จากขอมูลการศึกษาของ European Network for Social and Economic Research (2003) พบวาการให

ความสำคัญตอนโยบายและมาตรการสงเสริมความรวมมือและเครือขายของ SMEs ในชวงตนทศวรรษที่ 1990 

เปนหนึ่งในปจจัยสำคัญที่สงเสริมใหมีระดับความรวมมือเปนเครือขายของ SMEs ในระดับสูง โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในประเทศอิตาลี และกลุมประเทศนอรดิก (Nordic countries) อันประกอบไปดวยประเทศฟนแลนด 

เดนมารก นอรเวย ไอซแลนด และสวีเดน นอกจากนั้นยังพบวาบางประเทศอุตสาหกรรมในเอเชีย เชน 

ประเทศญี่ปุนและประเทศเกาหลีไดมีการริเริ่มสงเสริมความรวมมือสรางเครือขายระหวาง SMEs ผาน

มาตรการทางกฎหมายมาชานาน โดยประเทศญี่ปุนมีการออกกฎหมายวาดวยสมาคมสหกรณวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม ค.ศ. 1949  (The Law on the Cooperative Association of Small and Medium 

Enterprises 1949) ในขณะที่ประเทศเกาหลีอออกฎหมายวาดวยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 

ค.ศ.1961 (Small and Medium Enterprise Act 1961)   นอกจากนั้นปจจัยทางวัฒนธรรม และคานิยม

ทางธุรกิจยังสามารถสงผลถึงความรวมมือเปนเครือขายของ SMEs ไดอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อนำมาใช

อธิบายถึงปรากฏการณที่กลุมประเทศนอรดิกในยุโรปซึ่งมีระดับความรวมมือเปนเครือขายของ SMEs ในระดับ

สูงเนื่องจากประเทศดังกลาวมีรากฐานทางวัฒนธรรม และพื้นฐานทางสังคมรวมกัน ซึ่งสงผลถึงระดับความเชื่อ

ถือความไววางใจในการเขาสูระบบความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว

เพื่อเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบการสงเสริมการสรางเครือขาย SMEs ระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ 

และกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ การศึกษาครั้งนี้ไดพิจารณาเลือกประเทศกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

ในการรวมมือเปนเครือขาย โดยพิจารณาจากประเทศที่มี SMEs เขารวมเปนสมาชิกในระดับสูงจำนวน 5 

ประเทศ คือประเทศญี่ปุน (รอยละ 90.1) ฟนแลนด (รอยละ 78) เกาหลีใต (รอยละ 72.7) อิตาลี (รอยละ 64) 

และเดนมารก (รอยละ 61) ซึ่งทุกประเทศมีสัดสวนของ SMEs ที่มีความรวมมือเปนเครือขายในสัดสวนสูงกวา

กึ่งหนึ่งของจำนวน SMEs ทั้งหมดในประเทศ โดยมีรายละเอียดในตารางดังนี้
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ตารางที่ 2.4  สัดสวนของ SMEs ที่มีความรวมมือเปนเครือขาย (รอยละ) ภายในประเทศตางๆ ที่ประสบ

ความสำเร็จ

ประเทศ
สัดสวนของ SMEs ที่มีความรวมมือเปนเครือขาย 

(รอยละ)
เกาหลีใต 90.1% (2006)

ฟนแลนด 78% (2003)

ญี่ปุน 72.7% (2006)

อิตาลี 64% (2003)

เดนมารก 61% (2003)

แหลงที่มาของขอมูล: 

• ประเทศเกาหลีใต  (Korea Federation of Small and Medium Business (KBiz), 2006), 

• ประเทศญี่ปุน (National Federation of Small Business Associations (NFSBA), 2006) และ

• ประเทศฟนแลนด อิตาลี และเดนมารก (European Network for Social and Economic Research, 

2003)

การทำความเขาใจสภาพเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ SMEs ในประเทศที่มีการสรางเครือ

ขาย SMEs อยางมีประสิทธิภาพ จำนวน 5 ประเทศ มาทำการเปรียบเทียบกับประเทศไทย มีขอจำกัดของ

ขอมูลเกี่ยวกับ SMEs ทำใหมีความแตกตางของปฐานที่ใชในการนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับ SMEs โดยขอมูลใน

สวนดังกลาวสำหรับประเทศอิตาลี เดนมารก ฟนแลนด และประเทศไทยเปนขอมูลที่มีฐานจากป ค.ศ. 2010 

ขอมูลสำหรับประเทศเกาหลีเปนขอมูลจากป 2009 และขอมูลเกี่ยวกับ SMEs สำหรับญี่ปุนเปนขอมูลป ค.ศ. 

2006  ดังรายละเอียดตอไปนี้

(1) ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประเทศญี่ปุน เกาหลีใต และอิตาลี จัดเปนประเทศที่มี

เศรษฐกิจขนาดใหญเกินกวาหนึ่งลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสามารถเรียงขนาดเศรษฐกิจจากมากไป

นอย ดังนี้ ประเทศญี่ปุน ($5,497,813) ประเทศอิตาลี ($2,051,412) และประเทศเกาหลีใต 

($1,014,483) สำหรับประเทศที่เหลืออีก 3 ประเทศจัดเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาด

กลางที่มีผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) นอยกวาหนึ่งลานเหรียญสหรัฐฯ โดยประกอบไป

ดวยประเทศไทย ($318,847)ประเทศเดนมารก ($310,405) และประเทศฟนแลนด ($238,801)
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(2) มูลคาผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอประชากร 1 คน (GDP per Capita - PPP) จะเห็น

ไดวาประเทศทั้ง 5 ประเทศ จัดเปนประเทศที่มีมูลคาผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอประชากร  

1 คนอยูในระดับสูง โดยสามารถเรียงจากมากไปนอยไดดังนี้ ประเทศเดนมารก ($36,449.55) 

ประเทศฟนแลนด ($34,585.45) ประเทศญี่ปุน ($33,804.76) ประเทศเกาหลีใต ($29,835.92) 

ประเทศอิตาลี ($29,392.40) และประเทศไทย ($9,187.43)

(3) จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Number of SMEs) หากพิจารณาจากจำนวน 

SMEs ภายในประเทศจะเห็นไดวาประเทศที่คัดเลือกมาสามารถจัดออกไดเปน 2 กลุมหลัก ไดแก

กลุมประเทศที่มีจำนวน SMEs เกินหนึ่งลานราย ไดแกประเทศญี่ปุน จำนวน 4,198,000 ราย 

อิตาลีจำนวน 3,762,921 ราย เกาหลีใตจำนวน 3,066,484 ราย และประเทศไทยจำนวน 

2,913,167 ราย สำหรับประเทศอีกกลุมหนึ่งคือประเทศที่มีจำนวน SMEs นอยกวาหนึ่งลานราย 

ไดแก ประเทศฟนแลนดจำนวน 217,129 ราย และเดนมารกจำนวน 202,467 ราย

(4) สัดสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Percentage of SMEs) เปนดัชนีสำคัญที่แสดงให

เห็นถึงความสำคัญของ SMEs ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ทั้งนี้จะเห็นไดวาสัดสวนของ 

SMEs อยูในระดับสูงเกินกวารอยละ 99 ในทุกประเทศที่มีการศึกษา โดยสามารถเรียงลำดับจาก

มากไปนอยดังนี้ ประเทศอิตาลีและประเทศเกาหลีใตมีสัดสวนรอยละ 99.9 จากจำนวนวิสาหกิจ

ทั้งประเทศ ประเทศญี่ปุน เดนมารก และฟนแลนดมีสัดสวนรอยละ 99.7 และประเทศไทยมี

สัดสวนรอยละ 99.6

(5) สัดสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอประชากรหนึ่งหมื่นคน (Proportion of SMEs 

per 10,000 inhabitants) เปนดัชนีที่แสดงถึงความสำคัญ และความหนาแนนของ SMEs ตอ

ภาคสังคมของประเทศตางๆ โดยประเทศที่มีสัดสวน SMEs ตอประชากรหนึ่งหมื่นคนในระดับสูง

แสดงวาสังคมของประเทศดังกลาวมี SMEs เขาเปนสวนหนึ่งของกลไกสังคมในระดับสูงเชนกัน 

ทั้งนี้ จะเห็นไดวาประเทศอิตาลี (648 ราย) และเกาหลีใต (632 ราย) เปนประเทศที่มีสัดสวน 

SMEs ตอประชากรหนึ่งหมื่นคนในระดับสูงเกิน 600 รายตอประชากรหนึ่งหมื่นคน ประเทศไทย 

และฟนแลนดมีสัดสวน SMEs ตอประชากรหนึ่งหมื่นคนในระดับกลางที่ 434 รายและ 413 ราย

ตามลำดับ  สำหรับประเทศเดนมารกและญี่ปุนมีสัดสวน SMEs ตอประชากรหนึ่งหมื่นคนใน

ระดับคอนขางนอยที่ 367 ราย และ 329 รายตามลำดับ
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(6) สัดสวนการจางงานในภาค SMEs แสดงใหเห็นความสำคัญของภาค SMEs ที่มีตอภาคแรงงาน

ของประเทศ โดยในทุกประเทศที่วิเคราะหพบวามีสัดสวนการจางงานในภาค SMEs เกินกึ่งหนึ่ง 

สามารถเรียงลำดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ประเทศเกาหลีใต (รอยละ 87.7) ประเทศอิตาลี (รอย

ละ 81.4) ประเทศไทย (รอยละ 77.86) ประเทศญี่ปุน (รอยละ 69.4) ประเทศเดนมารก (รอยละ 

66.2) และประเทศฟนแลนด (รอยละ 60.6)

(7) สัดสวนผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่เกิดจาก SMEs (SMEs contribution to GDP) 

(%) เปนดัชนีชี้วัดความสำคัญของ SMEs ที่มีตอการผลิตในระบบเศรษฐกิจ โดยประเทศที่มี

สัดสวนผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่เกิดจาก SMEs ในระดับสูงแสดงใหเห็นถึงความสำคัญ

ของ SMEs ตอการเพิ่มมูลคาของระบบเศรษฐกิจดังกลาว ซึ่งสามารถเรียงลำดับตามลำดับจาก

มากไปนอยดังนี้ ประเทศอิตาลี (รอยละ 71.3) ประเทศเดนมารก (รอยละ 66.5) ประเทศ

ฟนแลนด (รอยละ 54.9) ประเทศเกาหลีใต (รอยละ 49.4) ประเทศญี่ปุน (รอยละ 47.7) และ

ประเทศไทย (รอยละ 37.1)
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ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SM
Es) ในประเทศที่ประสบความสำเร็จ             

โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทย

ประเทศ
ญ
ี่ปุน

เกาหลีใต
อิตาลี

เดนมารก
ฟนแลนด

ไทย

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ GDP (ลานเหรียญ
สหรัฐฯ 2010) (W

orld Bank 2011)
5,497,813

1,014,483
2,051,412

310,405
238,801

318,847

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอประชากร (GDP per Capita (PPP) (เหรียญ
สหรัฐฯ) 

(Econom
y W

atch, 2010)

33,804.76
29,835.92

29,392.40
36,449.55

34,585.45
9,187.43

จำนวน SM
Es (No. of SM

Es)
4,198,000

3,066,484
3,762,921

202,467
217,129

2,913,167

จำนวนวิสาหกิจทุกขนาด  (SM
Es + LEs)

4,210,000
3,069,400

3,765,825
203,137

217,724
2,924,912

สัดสวน SM
Es (Percentage of SM

Es)
99.7%

99.9%
99.9%

99.7%
99.7%

99.6%

สัดสวน SM
Es ตอประชากรหนึ่งหมื่นคน 

(Proportion of SM
Es per 10,000 inhabitants)

329

(2006)

632

(2009)

648

(2010)

367

(2010)

413

(2010)

434

(2010)

จำนวนประชากร (คน)
127,463,611

48,508,972
58,090,681

5,515,575
5,255,068

67,089,500

สัดสวนการจางงานในภาค SM
Es (SM

E contribution to em
ploym

ent) (%
)

69.4%
87.7%

81.4%
66.2%

60.6%
77.86%

สัดสวนผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่เกิดจาก SM
Es  (SM

Es contribution to GDP) %
)

47.7 %
49.4%

71.3%
66.5%

54.9%
37.1%

●
ขอมูลของประเทศญ

ี่ปุน จากขอมูลป 2006 จาก Japan Sm
all Business Research Institute 2011)

●
ขอมูลของประเทศเกาหลีใต จาก Sm

all and M
edium

 Business Adm
inistration 2009, Cunningham

 2010 และ CIA 2009

●
ขอมูลของประเทศอิตาลี เดนมารค และฟนแลนด จาก The European Com

m
ission 2010 และ CIA 2011

●
ขอมูลของประเทศไทย จากขอมูลป 2010 จาก สสว. 2011

 หนา 2-30



คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

ผลการศึกษาดานโครงสรางดานกฎหมาย และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุม SMEs ในประเทศที่

ประสบความสำเร็จทั้ง 5 ประเทศ พบรายละเอียดดังตอไปนี้

ประเทศญี่ปุน

ประเทศญี่ปุนไดใหความสำคัญตอการพัฒนา SMEs มานาน โดยเริ่มตนพัฒนายุคแรกตรงกับชวงของยุคฟนฟู

ประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ป ค.ศ. 1945 จนถึงป ค.ศ. 1955 ซึ่งญี่ปุนไดใหความสำคัญกับการ      

กระจายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสนับสนุน SMEs โดยการดำเนินการจัดตั้งหนวยงานที่สำคัญในการสงเสริม 

SMEs หลายองคกร เชน

• ป ค.ศ. 1936 กอตั้งธนาคาร Shoko Chukin Bank เพื่อสนับสนุนการบริการดานการเงินแก

สหกรณ SMEs หรือ หนวยงานอื่น ๆ ที่มีสมาชิกสวนใหญเปนองคกร SMEs เปนการเฉพาะ

• ป ค.ศ. 1947 ตรากฎหมายปองกันการผูกขาด (Anti Monopoly Act 1947)

• ป ค.ศ. 1948 กอตั้งสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME Agency) เพื่อเปน

องคกรหลักในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs

• ป ค.ศ. 1949 ตรากฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม 1949 แกไขป ค.ศ. 2006  (SME Cooperative Act 1949 - revisions of Act No. 75 of 

2006) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางองคกรความรวมมือที่จำเปนสำหรับ SMEs และภาคสวนที่

เกี่ยวของกับ SMEs เชน ภาครัฐ และภาคแรงงานในอุตสาหกรรม SMEs ใหสามารถรวมมือ      

ในการดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม ซึ่งมีการดำเนินการจัดตั้งองคกรตางๆ ที่จำเปนตอการ      

สรางความรวมมือในภาค SMEs

• ป ค.ศ. 1963 ตรากฎหมายพื้นฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ค.ศ. 1963 แกไข 

ค.ศ.1999 (Small and Medium Enterprises Basic Law Japan 1963 Amended 1999)

ปจจุบันนโยบายของประเทศญี่ปุนในการสงเสริม SMEs ไดใหความสำคัญเรื่องการสงเสริมความรวมมือ และ

เครือขาย SMEs เปนพิเศษ  ภายใตยุทธศาสตรที่สองซึ่งกำหนดใหมีการสงเสริมการแลกเปลี่ยน รวมกลุมและ

รวมมือ (Promotion of Exchange, Tie-Ups and Cooperatives)  (SME Information of Japan, 2012) 

โดยระบุวา “เพื่อสงเสริมให SMEs ชวยเหลือกันและกันอันเปนการสงเสริมทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจ รัฐ

ควรสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน และรวมกลุมในภาค SMEs พัฒนาองคการเอกชนเพื่อสงเสริมความรวมมือ

ระหวาง SMEs สนับสนุนเงินทุนและความชวยเหลือตางๆ ใหกับโครงการที่ดำเนินการรวมกันระหวาง SMEs 

และดำเนินมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ”
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มาตรการในการสงเสริม SMEs ใหมีการแลกเปลี่ยน รวมกลุม และรวมมือนั้น ประเทศญี่ปุนกำหนดไวหลาย

มาตรการ เชน 

(1) สงเสริมพัฒนาการรวมกลุมระหวาง SMEs สงเสริมโดยการสนับสนุนการกอตั้ง และการบริหาร

งานของสหกรณ ตามกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Law 

on the Cooperative Association of Small and Medium Enterprise) กฎหมายวาดวยการจัดตั้ง

องคการเอกชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Law Concerning the Organization of Small and 

Medium Enterprise Organizations) และกฎหมายวาดวยสมาคมสงเสริมยานการคา (Shopping District 

Promotion Association Law)

● ระบบสมาคมภายใตกฎหมายความรวมมือระหวางสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

(Association system under the Law on the Cooperative Association of Small 

and Medium Enterprise) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบความรวมมือระหวาง SMEs 

ในการชวยเหลือสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน ทั้งทางดานเทคโนโลยี 

ขอมูล ทรัพยากรมนุษย ฯลฯ ดวยการจัดตั้งองคการเอกชน และความรวมมือในการดำเนิน

ธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปแบบสหกรณธุรกิจประเภทตางๆ 

ทั้งหมด 6 ประเภท คือ สหกรณสำหรับภาคธุรกิจ (Business Cooperative) สหกรณสำหรับ

วิสาหกิจรายยอย (A minor business cooperative) สหกรณกองทุนชวยเหลือ  อัคคีภัย 

(A fire mutual aid cooperative) สหกรณสินเชื่อ (A credit cooperative)   สมาพันธ

สหกรณ (A federation of cooperatives) และสหกรณรวมธุรกิจ (A joint enterprise 

cooperative) และใหมีสมาพันธสมาคมธุรกิจขนาดยอมระดับประเทศ (NFSBA หรือ 

Chuokai) เปนองคการเอกชนระดับชาติโดยมีหนาที่ใหคำแนะนำ และสื่อสารกับกลุมตางๆ 

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา SMEs ทั้งในระดับบริษัท และระดับการรวมกลุมประเภทตางๆ

● ระบบสมาคมภายใตกฎหมายการจัดตั้งองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ   SMEs   

(Association system under the Law Concerning the Organization of Small and 

Medium Enterprise Organizations) กำหนดใหมีการจัดตั้งสมาพันธสมาคมธุรกิจขนาดยอม

ระดับประเทศ (NFSBA) เพื่อเปนสมาคมใหคำแนะนำแก SMEs กฎหมายดังกลาวยังยอมรับ

และสงเสริมสมาคมบริษัท (Cooperation associations) สมาคมการคา และอุตสาหกรรม 

(Commerce/Industry Trade Association) รวมถึงสมาพันธการคา และอุตสาหกรรม 

(Federations of commercial and industrial associations) ซึ่งมีรูปแบบโครงสรางและ

การดำเนินงานแตกตางจากสหกรณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้ง 6 ประเภทที่กลาว
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มาขางตน เนื่องจากองคการเอกชนภายใตกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงความรวมมือจาก

วิสาหกิจขนาดใหญ และมิไดจำกัดประเภทสมาชิกเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนายยอม 

โดยแนวคิดพื้นฐานของสมาคมประเภทนี้คือ

• ระบบสมาคมภายใตกฎหมายสมาคมสงเสริมยานการคา   (Association system under the 

Shopping District Promotion Association Law) เปนระบบความรวมมือสำหรับองคการ

เอกชนตัวแทนผูประกอบการในดานคาปลีก บริการ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของภายในยาน

การคาเพื่อดำเนินการรวมกันในโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Joint economic 

project) และโครงการรักษาสิ่งแวดลอม (Environmental preservation project) 

กฎหมายดังกลาวรับรองสถานะของสหกรณพัฒนายานการคา (Shopping District 

Development Cooperatives)  และสมาพันธสหกรณพัฒนายานการคา (Federation of 

Shopping District Promotion Associations)

(2) เงินกูเพื่อพัฒนาโครงการความรวมมอื SMEs (Loans for upgrading projects) การ      

สงเสริม ดำเนินการภายใตกฎหมายวาดวยบรรษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Japan Small and 

Medium Enterprise Corporation) โดยมีการดำเนินการสงเสริมความรวมมือทางธุรกิจระหวาง SMEs และ

การดำเนินการรวมกันในดานการใชประโยชนจากโรงงานอุตสาหกรรม รานคา บริษัท และองคกรภาครัฐ รวม

ถึงสมาคมการคา และอุตสาหกรรม โดยผานความชวยเหลือจากบรรษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศญี่ปุน (Japan Small and Medium Enterprise Corporation – JASMEC) และรัฐบาลระดับทอง

ถิ่น (Prefectural governments) ซึ่งรวมกันใหเงินชวยเหลือ ใหคำปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจ และจัดหา

เงินกูดอกเบี้ยต่ำระยะยาวเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงคที่กลาวมา
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โครงสรางดานกฎหมาย และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุม SMEs ในประเทศญี่ปุน

ในประเทศญี่ปุน โครงสรางดานกฎหมายและการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุม SMEs มีลักษณะ

เปนการกำหนดใหตัวแทนของ SMEs สามารถเขามีบทบาทในการนำเสนอสถานการณคำแนะนำ และขอ

หวงใยตอรัฐบาล และหนวยงานที่มีหนาที่สงเสริม SMEs ได  โดยมีกฎหมายพื้นฐานวาดวยวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม 1963 และแกไขเพิ่มเติมฉบับป ค.ศ. 1999 (Small and Medium Enterprises Basic Law 

Japan 1963 Amended 1999) กำหนดใหกระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย และอุตสาหกรรม (Ministry of 

Economy, Trade and Industry) สามารถแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(The Small and Medium Enterprise Policy-Making Council) ซึ่งมาจากภาคเอกชนตัวแทน SMEs เพื่อ

มีหนาที่ตามมาตรา 27 (Article 27)1 ดังนี้

“คณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกเหนือจากการจัดการประเด็นตางๆ 

ภายในศักยภาพของคณะกรรมการฯ ภายใตเงื่อนไขที่กฎหมายฉบับนี้อนุญาต ใหมีหนาที่สำรวจ และ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ใหแกกระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย 

และอุตสาหกรรม หรือกระทรวงที่เกี่ยวของ”

นอกจากนั้นมาตรา 27 (2) ยังกำหนดหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให

มีหนาที่ในการแสดงความคิดเห็นไดอีกดวย

“คณะกรรมการฯ อาจแสดงความคิดเห็นแกกระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย และอุตสาหกรรม หรือ

กระทรวงที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับประเด็นที่กลาวมาในยอหนาขางตน”2

1 Article (27) “The Council shall, in addition to handling the matters falling within its competence under the provisions of 

this Law, investigate and deliberate on important matters concerning the enforcement of this Law when requested to give 

advice by the Minister of Economy, Trade and Industry or the Ministers concerned.
2 Article 27 (2) “The Council may state its opinion to the Minister of Economy, Trade and Industry or the Ministers 

concerned, with respect to such matters as prescribed in the preceding Subsection.”
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นอกเหนือจากหนาที่ทั้งสองประการดังที่กลาวมา คณะกรรมการฯ ตองทำตามหนาที่ภายใตขอบเขตที่

กฎหมายกำหนดไว  โดยครอบคลุมถึงหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน 13 ฉบับ)1 

ที่นาสนใจคือประเทศญี่ปุนมีกฎหมายรองรับสถานะขององคการเอกชนที่เปนตัวแทน SMEs ในดานตางๆ เชน 

กฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 1949 ฉบับแกไขป 2006 เริ่ม

บังคับใชเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2007 (Small and Medium-Sized Enterprise Cooperatives Act (revisions 

of Act No. 75 of 2006 (Effective April 1, 2007) ซึ่งกำหนดใหมีการรวมกลุมประเภทสหกรณ เพิ่มขึ้นจาก

กฎหมายเดิมอีก 3 ประเภท รวมเปนทั้งสิ้น 9 ประเภทไดแก 

(1) สหกรณสำหรับภาคธุรกิจ (Business Cooperative) 

(2) สหกรณสำหรับวิสาหกิจรายยอย (A minor business cooperative) 

(3) สหกรณกองทุนชวยเหลืออัคคีภัย (A fire mutual aid cooperative) 

(4) สหกรณสินเชื่อ (A credit cooperative) 

(5) สมาพันธสหกรณ (A federation of cooperatives) 

(6) สหกรณรวมธุรกิจ (A joint enterprise cooperative) 

1  รายชื่อกฎหมายมีดังนี ้

(1) Law on the Cooperative Association of Small and Medium Enterprise (Act No. 181 of 1949),

(2) the Small and Medium Enterprise Support Law (Act No. 147 of 1963), 

(3) the Small Enterprise Mutual Relief Projects Law (Act No. 102 of 1965),

(4) the Law on the Promotion of Subcontracting Small and Medium Enterprises (Act No. 145 of 1970), 

(5) the Law on the Promotion of Small and Medium Retail Business (Act No. 101 of 1973), 

(6) the Law on Securing Business Opportunities for Small and Medium Enterprises by Adjusting the Business Activities of 

Large Enterprises (Act No. 74 of 1977), 

(7) the Law Concerning the Promotion of Improvement of Employment Management in Small and Medium Enterprises for 

Securing Labor Forces and Creating Quality Jobs (Act No. 57 of 1991), 

(8) the Law Concerning the Promotion of Efficient Distribution Systems in Small and Medium Enterprises (Act No. 65 of 

1992), 

(9) the Law on Supporting Small Industries by Commerce and Industry Association and Chamber of Commerce and 

Industry (Act No. 51 of 1993),

(10) the Temporary Law Concerning Measures for the Promotion of the Creative Business Activities of Small and Medium 

Enterprises (Act No. 47 of 1995), 

(11) the Temporary Law Concerning Vitalization of Industrial Agglomeration (Act No. 28 of 1997),

(12) the Law Partially Amending Small Enterprise Mutual Relief Projects Law and Small Business Corporation Law (Act No. 

147 of 1998), and 

(13) the Law on Supporting Business Innovation of Small and Medium Enterprises (Act No. 18 of 1999)
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(7) สหกรณรวมใชพื้นที่ (Common Facility Cooperatives  (Small Common Facility 

Cooperatives) 

(8) สมาคมการคา และอุตสาหกรรม (Commerce/Industry Trade Association) และ

(9) สหกรณพัฒนายานการคา (Shopping District Development Cooperatives) 

โดยการเปนสมาชิกขององคการเอกชนเพื่อความรวมมือและชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตางๆ 

เปนระบบสมัครใจ ตามมาตรา 3 (2) ไดระบุวา 

“สมาชิกสามารถเขารวมหรือถอนตัวจากสหกรณไดโดยสมัครใจ”1

อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติพบวา SMEs ในทุกจังหวัด (Prefecture) มีการเขารวมเปนสมาชิกสหกรณ เนื่องจาก

ระบบสหกรณสำหรับ SMEs ในประเทศญี่ปุนเปนระบบที่เขาถึงไดงายในระดับทองถิ่น และมีความชวยเหลือ

อยางครบวงจร ทั้งนี้มีสมาคมสหกรณอยูในทุก 47 จังหวัดของประเทศ โดยมีรายละเอียดของโครงสรางระบบ

สหกรณในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังนี้

1 Article 3 (ii) Partner shall be able to join or withdraw from the cooperative voluntarily.
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ตารางที่ 2.6  โครงสรางระบบสหกรณ
ในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศญ

ี่ปุน

รายละเอียด
สหกรณ

รวมใชพื้นที ่

(Com
m

on Facility 

Cooperatives (Sm
all 

Com
m

on Facility 

Cooperatives)

สหกรณ
สำหรับ

ภาคธุรกิจ 

(Business 

Cooperatives)

สหกรณ
กองทุนชวย

เหลืออัคคีภัย (M
utual 

Fire Insurance 

Cooperatives)

สหกรณ
สินเชื่อ 

(Credit 

Cooperatives)

(สมาคมการคา และ

อุตสาหกรรม)Com

m
erce/Industry 

Trade Association

สหกรณ
รวมธุรกิจ   

(Joint Business 

Cooperatives)

สหกรณ
พัฒ
นา

ยานการคา 

(Shopping District 

Developm
ent 

Cooperatives)

วัตถุประสงค
เพื่อรวมใชการบริหาร

จัดการระหวางสมาชิก 

และเพื่อแสวงหาโอกาส 

ทางเศรษฐกิจ 

เพื่อสรางหลักประกันดาน

การทำงานและเพื่อใหมี 

การบริหารจัดการโดยหลัก

เหตุผล

เพื่อชดเชยความสูญ
เสีย

จากเหตุไฟไหม

เพื่อรับฝากและ 

ปลอยสินเชื่อ

เพื่อพัฒ
นาและ 

สรางธุรกิจที่มี

ศักยภาพ

เพื่อพัฒ
นาความสามารถ 

ในการผลิตและสรางให

เกิดประโยชนรวมกันผาน 

ความประหยัดจากขนาด

เพื่อสงเสริม

การปรัปปรุงยานการคา

องคประกอบ
คณ
ะบุคคลที่เกี่ยวของ

คณ
ะบุคคลที่เกี่ยวของ

คณ
ะบุคคลที่เกี่ยวของ

คณ
ะบุคคลที่เกี่ยวของ

คณ
ะบุคคลที่เกี่ยวของ

คณ
ะบุคคลที่เกี่ยวของ

คณ
ะบุคคลที่เกี่ยวของ

ประเภทธุรกิจ
เพื่อจัดตั้งพื้นที่รวมใช 

ปลอยสินเชื่อ และพัฒ
นา

ความกินดีอยูดีของสมาชิก

เพื่อดำเนินธุรกิจตามที่

กฎหมายกำหนด (พาณ
ิชย 

อุตสาหกรรม เหมืองแร 

ขนสง และภาคบริการ)

กองทุนรวมประกัน

อัคคีภัยสำหรับสมาชิก 

เพื่อปลอยสินเชื่อให

สมาชิกและรับฝาก

สินเชื่อประเภทออม

ทรัพยและฝากประจำ

แกสมาชิก 

เพื่อใหคำแนะนำ 

วิจัย และอื่นๆ 

การดำเนินการตาม

วัตถุประสงคที่กำหนดไว

โดยสหกรณ


การปรับเปลี่ยน

สภาพแวดลอมและการ

ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวของ

กับยานการคา

การกอตั้ง
การอนุมัติจากรัฐบาล

การอนุมัติจากรัฐบาล
การอนุมัติจากรัฐบาล

การอนุมัติจากรัฐบาล
การอนุมัติจากรัฐบาล

การอนุมัติจากรัฐบาล
การอนุมัติจากรัฐบาล
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รายละเอียด
สหกรณ

รวมใชพื้นที ่

(Com
m

on Facility 

Cooperatives (Sm
all 

Com
m

on Facility 

Cooperatives)

สหกรณ
สำหรับ

ภาคธุรกิจ 

(Business 

Cooperatives)

สหกรณ
กองทุนชวย

เหลืออัคคีภัย (M
utual 

Fire Insurance 

Cooperatives)

สหกรณ
สินเชื่อ 

(Credit 

Cooperatives)

(สมาคมการคา และ

อุตสาหกรรม)Com

m
erce/Industry 

Trade Association

สหกรณ
รวมธุรกิจ   

(Joint Business 

Cooperatives)

สหกรณ
พัฒ
นา

ยานการคา 

(Shopping District 

Developm
ent 

Cooperatives)

เงื่อนไข

ในการกอตั้ง

ผูกอตั้งเปนผูประกอบการ

จำนวนมากกวา 4 ราย 

ผูกอตั้งเปนผูประกอบการ

จำนวนมากกวา 4 ราย 

ผูกอตั้งเปนผูประกอบการ

จำนวนมากกวา 1,000 

รายและมีเงินลงทุน

มากกวา 2 ลานเยน

ผูกอตั้งมากกวา 

300 ราย 

และเงินลงทุนมากกวา 

10 ลานเยน (ภายใน

กรุงโตเกียวและในเมือง

ใหญ
อื่นๆ ที่มีจำนวน

ประชากรมากกวา 5 

แสนราย ตามที่

รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง

กำหนด ตองมีเงิน

ลงทุนมากกวา 20 ลาน

เยน)

 

ผูเขารวมกอตั้งตองเปน

จำนวนมากกวากึ่งหนึ่ง

ของธุรกิจที่เกี่ยวของใน

พื้นที่ดังกลาว ทั้งนี้ 

พื้นที่ที่กำหนดตอง

ครอบคลุมมากกวา 1 

จังหวัด (prefecture)

ผูกอตั้งเปนผูประกอบการ

จำนวนมากกวา 4 ราย 

ผูกอตั้งเปนผูประกอบ

การจำนวนมากกวา 30 

ราย ซึ่งทำธุรกิจดาน

การคาและบริการ 

ภายในยานการคา ซึ่ง

ตองอยูภายในพื้นที่ของ

จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
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รายละเอียด
สหกรณ

รวมใชพื้นที ่

(Com
m

on Facility 

Cooperatives (Sm
all 

Com
m

on Facility 

Cooperatives)

สหกรณ
สำหรับ

ภาคธุรกิจ 

(Business 

Cooperatives)

สหกรณ
กองทุนชวย

เหลืออัคคีภัย (M
utual 

Fire Insurance 

Cooperatives)

สหกรณ
สินเชื่อ 

(Credit 

Cooperatives)

(สมาคมการคา และ

อุตสาหกรรม)Com

m
erce/Industry 

Trade Association

สหกรณ
รวมธุรกิจ   

(Joint Business 

Cooperatives)

สหกรณ
พัฒ
นา

ยานการคา 

(Shopping District 

Developm
ent 

Cooperatives)

คุณ
สมบัติของ

สมาชิก
เปนผูประกอบการขนาดยอม 

ภายในพื้นที่

ขึ้นอยูกับสหกรณ
แตละแหง

ผูประกอบการขนาดยอม 

ที่ดำเนินธุรกิจภายในพื้นที่

ผูประกอบการขนาด

ยอม 

ผูพำนักอาศัย และ

แรงงานภายในพื้นที่

ผูประกอบการขนาด

ยอมภายในพื้นที่ และมี

สมาชิกประเภทอื่นๆ 

นอยกวาหนึ่งในสาม

ของจำนวนผูประกอบ 

การขนาดยอม

ผูประกอบการขนาดยอม

ภายในพื้นที่ และมีสมาชิก

ประเภทอื่นๆ นอยกวาหนึ่ง

ในสี่ของจำนวนผูประกอบ

การขนาดยอม

ผูประกอบการที่ทำธุรกิจ

ประเภทการคา และ

บริการที่เกี่ยวของกับการ

คาภายในยานการคา

ภาระความ 

รับผิดชอบ
จำกัดความรับผิดชอบ

จำกัดความรับผิดชอบ
จำกัดความรับผิดชอบ

จำกัดความรับผิดชอบ
จำกัดความรับผิดชอบ

จำกัดความรับผิดชอบ
จำกัดความรับผิดชอบ

จำนวนผูเริ่ม 

กอตั้ง (ขั้นต่ำ)
มากกวา 4 คน

มากกวา 4 คน
มากกวา 4 คน

มากกวา 4 คน
มากกวา 4 คน

มากกวา 4 คน
มากกวา 4 คน

คาแรกเขา
ไมเสียคาใชจาย

ไมเสียคาใชจาย
ไมเสียคาใชจาย

ไมเสียคาใชจาย
ไมเสียคาใชจาย

ไดรับการอนุมัติ

โดยคณ
ะกรรมการ

ไมเสียคาใชจาย
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รายละเอียด
สหกรณ

รวมใชพื้นที ่

(Com
m

on Facility 

Cooperatives (Sm
all 

Com
m

on Facility 

Cooperatives)

สหกรณ
สำหรับ

ภาคธุรกิจ 

(Business 

Cooperatives)

สหกรณ
กองทุนชวย

เหลืออัคคีภัย (M
utual 

Fire Insurance 

Cooperatives)

สหกรณ
สินเชื่อ 

(Credit 

Cooperatives)

(สมาคมการคา และ

อุตสาหกรรม)Com

m
erce/Industry 

Trade Association

สหกรณ
รวมธุรกิจ   

(Joint Business 

Cooperatives)

สหกรณ
พัฒ
นา

ยานการคา 

(Shopping District 

Developm
ent 

Cooperatives)

การสืบทอด

ตำแหนงของ

สมาชิก

ไมเสียคาใชจาย
ไมเสียคาใชจาย

ไมเสียคาใชจาย
ไมเสียคาใชจาย

ไมเสียคาใชจาย
โดยการโอนหุน

ไมเสียคาใชจาย

สัดสวนของ

สมาชิก
ไมกำหนด

สัดสวนของสมาชิกตองเกิน

กึ่งหนึ่งของจำนวนพนักงาน

ทั้งหมด 

ไมกำหนด
ไมกำหนด

ไมกำหนด
ไมกำหนด

ไมกำหนด

สัดสวนของ

สมาชิกที่ทำ

ธุรกิจประเภท

สหกรณ


ไมกำหนด
มากกวา 2/3 ของสมาชิก

ตองทำธุรกิจประเภทสหกรณ


ไมกำหนด
ไมกำหนด

ไมกำหนด
ไมกำหนด
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รายละเอียด
สหกรณ

รวมใชพื้นที ่

(Com
m

on Facility 

Cooperatives (Sm
all 

Com
m

on Facility 

Cooperatives)

สหกรณ
สำหรับ

ภาคธุรกิจ 

(Business 

Cooperatives)

สหกรณ
กองทุนชวย

เหลืออัคคีภัย (M
utual 

Fire Insurance 

Cooperatives)

สหกรณ
สินเชื่อ 

(Credit 

Cooperatives)

(สมาคมการคา และ

อุตสาหกรรม)Com

m
erce/Industry 

Trade Association

สหกรณ
รวมธุรกิจ   

(Joint Business 

Cooperatives)

สหกรณ
พัฒ
นา

ยานการคา 

(Shopping District 

Developm
ent 

Cooperatives)

สัดสวนการ

ลงทุนสูงสุดตอ

สมาชิกหนึ่งราย

25/100
25/100

25/100
25/100

25/100
50/100 (สัดสวนการลงทุน

สูงสุดของผูที่มิใชสมาชิก

ตองมีมูลคาการลงทุนนอย

กวา 50/100)

25/100

สิทธิในการ

ออกเสียง
เทาเทียมกัน (สมาชิกหนึ่ง

รายมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง

เสียง)

เทาเทียมกัน (สมาชิกหนึ่ง

รายมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง

เสียง)

เทาเทียมกัน (สมาชิกหนึ่ง

รายมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง

เสียง)

เทาเทียมกัน (สมาชิก

หนึ่งรายมีสิทธิออก

เสียงหนึ่งเสียง)

เทาเทียมกัน (สมาชิก

หนึ่งรายมีสิทธิออก

เสียงหนึ่งเสียง)

เทาเทียมกัน แตหาก

สหกรณ
กำหนดไวใน

เงื่อนไขการจัดตั้งสหกรณ


อาจมีสิทธิในการออกเสียง

ขึ้นอยูกับสัดสวนการลงทุน

ก็เปนได

เทาเทียมกัน (สมาชิก

หนึ่งรายมีสิทธิออกเสียง

หนึ่งเสียง) หนา 2-41
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รายละเอียด
สหกรณ

รวมใชพื้นที ่

(Com
m

on Facility 

Cooperatives (Sm
all 

Com
m

on Facility 

Cooperatives)

สหกรณ
สำหรับ

ภาคธุรกิจ 

(Business 

Cooperatives)

สหกรณ
กองทุนชวย

เหลืออัคคีภัย (M
utual 

Fire Insurance 

Cooperatives)

สหกรณ
สินเชื่อ 

(Credit 

Cooperatives)

(สมาคมการคา และ

อุตสาหกรรม)Com

m
erce/Industry 

Trade Association

สหกรณ
รวมธุรกิจ   

(Joint Business 

Cooperatives)

สหกรณ
พัฒ
นา

ยานการคา 

(Shopping District 

Developm
ent 

Cooperatives)

การใชสิทธิของ

ผูที่มิใชสมาชิก
สูงสุดไมเกิน 20/100

ไมมี
สูงสุดไมเกิน 20/100 

(รวมถึงญ
าติพี่นองของ

สมาชิก)

ดานการฝากเงิน สูงสุด

ไมเกิน 20/100 ของ

ยอดเงินฝากทั้งหมด

การสมัครขอรับบริการ

ดานกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของสหกรณ
 

สูงสุดไมเกิน 20/100

ไมมี
สูงสุดไมเกิน 20/100

การจาย

เงินปนผล
จายตามการใชงาน หรือ

สูงสุดไมเกิน 10% ของมูลคา

หุน

จายตามมูลคางาน หรือสูงสุด

ไมเกิน 10% ของมูลคาหุน

จายตามการใชงาน หรือ

สูงสุดไมเกิน 10% ของ

มูลคาหุน

จายตามการใชงาน 

หรือสูงสุดไมเกิน 10%
 

ของมูลคาหุน

จายตามการใชงาน 

หรือสูงสุดไมเกิน 10%
 

ของมูลคาหุน

ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการจาย

เงินปนผลตามระเบียบของ

สหกรณ


จายตามการใชงาน หรือ

สูงสุดไมเกิน 10% ของ

มูลคาหุน

การปรับ

โครงสรางของ

องคกร

สามารถปรับโครงสรางเปน

สหกรณ
รวมธุรกิจ (Joint 

Business Cooperatives) 

หรือบริษัท

สามารถปรับโครงสรางเปน

สหกรณ
รวมธุรกิจ (Joint 

Business Cooperatives)

ไมมี
ปรับเปนธนาคาร

พาณิ
ชย 

(com
m

ercial bank)

ปรับเปนสหกรณ
รวมใช

พื้นที่ (com
m

on 

Facility 

Cooperatives)

ปรับเปนบริษัท 

(corporation)

-

Source: National Federation of Sm
all Business Associations (Chuokai), 2012
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ภายใตโครงสรางระบบสหกรณในประเทศญี่ปุน สมาคมสหกรณสำหรับ SMEs ในระดับจังหวัด ตองเขาเปน

สมาชิกของสมาพันธสมาคมธุรกิจขนาดยอมระดับประเทศ (National Federation of Small Business 

Associations หรือภาษาญี่ปุนเรียกวา Chuokai – NFSBA) ซึ่งมีบทบาทในการใหความชวยเหลือสหกรณ 

เปนตัวแทนของสหกรณ และสงเสริมการพัฒนาสหกรณในจังหวัดตางๆ และมีบทบาทเปนตัวแทนของสหกรณ

ดังกลาวในระดับประเทศอีกดวย โดย NFSBA มีหนาที่ใหคำแนะนำแกพนักงานที่ประจำในระดับทองถิ่นทั่ว

ประเทศ มีการศึกษาขอมูลสภาพธุรกิจของสมาชิก การจัดฝกอบรมสัมมนา รวมถึงจัดพิมพเอกสารขาว รวมถึง

ใหคำแนะนำแกรัฐบาล และหนวยงานอื่นๆ ทั้งยังจัดเตรียมแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดยอม และรวมดำเนินการ

ในการจัดเตรียมขอเสนอ และขอรองเรียนไปยังภาคนิติบัญญัติ โดยมาตรการดังกลาวเปนการสงเสริมความ

แข็งแกรงของ SMEs ภายในประเทศ

นอกจากโครงสรางเพื่อรองรับการรวมกลุม SMEs ภายใตระบบสหกรณแลว กฎหมายญี่ปุนอีกหลายฉบับยัง

รับรองสถานะของการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ในสถานะตางๆ เชน

(1) กฎหมายการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ค.ศ.1969 (Human Resources 

Development Promotion Act, 1969) ที่กำหนดใหอำนาจแกองคการนายจาง สมาพันธ

นายจาง นายจาง หรือบริษัทฝกอบรม รวมทั้งสมาคมตางๆ เชน สมาคมพัฒนาทักษะอาชีพแหง

ประเทศญี่ปุน (Japan Vocational Ability Development Association) หรือสมาคมพัฒนา

ทักษะอาชีพระดับจังหวัด (Prefectural Vocational Ability Development Associations) 

สมาคมที่ไดรับการจดทะเบียนหรือมูลนิธิที่ไดรับการจดทะเบียน สหภาพแรงงานที่เปนนิติบุคคล 

หรือนิติบุคคลที่ไมแสวงหากำไรประเภทอื่นๆ ที่ใหบริการ หรือตองการใหบริการฝกอบรมอาชีพ 

ในการจัดการฝกอบรมอาชีพตามที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการพัฒนา และรักษาระดับของการ

ฝกอบรมอาชีพ ตามระเบียบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ 

(Ministry of Health, Labour, and Welfare) (มาตรา 13)1 นอกจากนั้น ยังกำหนดใหมีความ

รวมมือระหวางนายจาง (Cooperation of Employers) ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานในการจัด

สถานที่เพื่อรองรับการจัดการฝกอบรมของนายจางอื่นๆ ดวย (มาตรา 26)

1 Article 13 Employers, employers' organizations or federations thereof, vocational training corporations, the Japan 

Vocational Ability Development Association or Prefectural Vocational Ability Development Associations, incorporated 

associations or incorporated foundations, labor unions that are juridical persons, or other nonprofit juridical persons that 

provide or intend to provide vocational training (hereinafter collectively referred to as "employers, etc.") may, by receiving 

accreditation whereby the vocational training by said employers, etc. conforms to standards for enhancing and maintaining 

the levels of vocational training as prescribed in Section 4 and Section 7, provide said vocational training.”
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(2) กฎหมายสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสูผูประกอบการธุรกิจเอกชน ค.ศ. 

1998 (Act on the Promotion of Technology Transfer from Universities to Private 

Business Operators, 1998) ซึ่งเปนกฎหมายที่กำหนดเรื่องสำคัญตอไปนี้

a. รับรองสถานะขององคการเอกชนเปนตัวแทนของ   SMEs   ซึ่งหมายถึงบริษัทที่เปน SMEs ใน

กิจการภาคอุตสาหกรรม คาสง บริการ และคาปลีก (มาตรา 2 (i) ถึง 2 (iii)) นอกจากนั้น ยัง

ครอบคลุมถึงองคการเอกชนที่เกิดจากการรวมกลุมของผูประกอบการ SMEs ไมวาจะอยูในรูป

แบบของสหกรณวิสาหกิจ (Enterprise Cooperative) สหกรณพัฒนาผลผลิต Productivity 

Improvement Cooperative) สหกรณธุรกิจ (Business cooperatives) สหกรณวิสาหกิจ

ขนาดยอม (Small business cooperatives) สหกรณธุรกิจระดับภูมิภาค (Regional 

business cooperatives) สมาพันธสหกรณ (Federation of cooperatives) และหางหุน

สวนตางๆ และสหพันธของหางหุนสวนตางๆ ที่กอตั้งขึ้นตามกฎหมายพิเศษและตามมติคณะ

รัฐมนตรี (Cabinet Orders) (มาตรา 2 (iv) ถึง 2 (vi)

b. ใหสิทธิในการรับการถายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีใน

รูปแบบของสิทธิการครอบครองสิทธิบัตร และทรัพยสินอื่นๆ จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยแหง

ชาติดานเทคโนโลยี สถาบันวิจัยรวมระหวางมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงชาติ 

ฯลฯ ไปสูผูประกอบการภาคเอกชนเพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการ

เรียนรูของชาติ โดยการใหสิทธิแกองคการเอกชน

(3) กฎหมายการจัดตั้งและพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคผานการสงเสริมการจัดตั้ง

พื้นที่สำหรับธุรกิจใหม ค.ศ. 2007 (Act on Formation and Development of Regional 

Industrial Clusters through Promotion of Establishment of New Business Facilities, 

2007) ซึ่งเปนกฎหมายที่กำหนดเรื่องสำคัญตอไปนี้

a. การใหคำนิยามคำวาคลัสเตอร  ซึ่งครอบคลุมถึงการรวมกลุมของผูประกอบธุรกิจที่ดำเนิน

ธุรกิจในประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ใกลเคียงกันซึ่งการดำเนินธุรกิจดังกลาว ไดใชความ

รวมมือของบุคลากรจำนวนมากภายในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง โดยจัดเปนภูมิภาคที่เชื่อมโยงกัน

อยางเหนียวแนนจากสภาพธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม (มาตรา 3 (1))1

b. รับรองสถานะขององคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ   SMEs   (Small and Medium-Sized 

Business Operators) อีกดวย โดยกำหนดใหผูประกอบการ SMEs ซึ่งสามารถเขารวมใน

1 Article 3 (1) The term "industrial clusters" as used in this Act means clusters of business operators where the same type of 

business or other businesses closely related thereto are conducted by a considerable number of persons coordinated 

organically within a region that constitutes a coherent whole in terms of natural, economic and social conditions.
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คลัสเตอรอุตสาหกรรมได ครอบคลุมถึงสหภาพซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสหกรณ สหกรณ

ธุรกิจ สหกรณภาคธุรกิจขนาดยอม สมาคมการคา สมาพันธของสหกรณ และสหกรณและสมา

พันธอื่นๆ ที่กอตั้งโดยกฎหมายพิเศษตามมติของคณะรัฐมนตรี1 (มาตรา 3 (6) (vii) (มาตรา 3 

(6) (viii)) 

c. ใหสิทธิแกคลัสเตอรอุตสาหกรรมในการรับการสนับสนุน โดยกำหนดใหรัฐสนับสนุนสงเสริม

การดำเนินการของภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของ SMEs ดวยการพัฒนา

นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 5 ประเภท คือ2

i. มาตรา 3 (3) (i) การพัฒนา และการผลิตสินคาใหมๆ หรือการพัฒนา และใหบริการใหมๆ 

ที่มีการเปลี่ยนองคประกอบของสินคาหรือองคประกอบของบริการที่มีความแตกตาง    

ไปจากเดิมอยางมาก

ii. มาตรา 3 (3) (ii) การแนะนำสินคาใหม หรือรูปแบบการใหบริการแบบใหมที่สงเสริม

ประสิทธิภาพของการผลิตสินคา หรือการใหบริการอยางสูง

iii. มาตรา 3 (3) (iii) การใชทรัพยากร ชิ้นสวน สินคากึ่งสำเร็จรูปประเภทใหมที่สามารถลด

ตนทุนการผลิตสินคาไดอยางมาก

iv. มาตรา 3 (3) (iv) การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ซึ่งสงเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

การผลิตสินคาหรือการใหบริการอยางสูง

v. มาตร 3 (3) (v) การขยายพื้นที่ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและการใหบริการอยางมาก

1 Article 3 (6) (vii) a cooperative union; and (viii) a business cooperative, small business cooperative, commercial association, 

federation of cooperatives and other cooperatives and federations thereof established under special acts, which are 

specified by a Cabinet Order.
2 Article 3 (3) 

(i) development and production of new commodities or the development and provision of new services that will 

considerably change the composition of commodities related to production or the composition of services related to 

provision; 

(ii) introduction of a new commodity production method or a new service provision method that will significantly 

promote efficiency of commodity production or service provision;

(iii) use of new raw materials, parts or half-finished parts that will considerably reduce the commodity production costs;

(iv) improvement in the capacity of facilities that will significantly promote efficiency of commodity production or service 

provision; and

(v) extension of facilities that will significantly increase commodity production or service provision.
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(4) จัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค” (Council for Regional 

Industrial Development) เพื่อใหมีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการรวมกับผูตองการพัฒนา

คลัสเตอรอุตสาหกรรม (มาตรา 7 (1))1รวมทั้งออกกฎระเบียบสำหรับคลัสเตอรอุตสาหกรรมโดย

ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย นอกจากนั้นกฎหมายนี้ยังใหอำนาจแก

เทศบาลและจังหวัดในการแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรม

ระดับภูมิภาค ภายใตเงื่อนไขวาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตองไมเปนบุคคลในการพัฒนาคลัสเตอร

อุตสาหกรรมตามที่กลาวมาขางตน และหนึ่งในองคการเอกชนซึ่งเขามาเปนกรรมการในคณะ

กรรมการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคจะตองมาจากผูแทนของหอการคาหรือ

หอการคาและอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ที่ถูกกำหนดใหเปนคลัสเตอร (มาตรา 7 (2))2

ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีสวนรวมกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศญี่ปุน

ระบบการเจรจาทางสังคมเพื่อกำหนดสภาพการทำงานในประเทศญี่ปุนเปนระบบไตรภาคี ซึ่งประกอบดวย

สหภาพแรงงานญี่ปุน (The Japanese Trade Union Confederation - Rengo) เปนองคการหลักในระดับ

ชาติที่เปนตัวแทนภาคแรงงาน โดยมีสมาพันธธุรกิจญี่ปุน (The Japan Business Federation - Nippon 

Keidanren) เปนตัวแทนผูประกอบการ  ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (Ministry of 

Health, Labour and Welfare) เปนตัวแทนภาครัฐ ซึ่งมีระบบการเจรจาทางสังคมหลายประเภท ไดแก

1. ระบบไตรภาคีระหวางภาครัฐ-ภาคแรงงาน-ภาคธุรกิจ (Government-labour-management)

2. ระบบทวีภาคี อันประกอบไปดวย

1) ระบบเจรจาทางสังคมระหวางภาครัฐ-แรงงาน (Government-labour dialogue)

2) ระบบเจรจาทางสังคมระหวางภาคแรงงาน-ภาคธุรกิจ (Labour-management dialogue)

3) ระบบเจรจาทางสังคมระหวางภาครัฐ-ภาคธุรกิจ (Government-employer dialogue)

1 Article 7 (1) Municipalities and prefectures may, for the purpose of consulting on the basic plan they are going to prepare, 

basic plan for which they have obtained consent as prescribed in Article 5, paragraph (5) (when revision under paragraph (1) 

or paragraph (2) of the preceding Article has been made, basic plan after the revision; hereinafter referred to as the "agreed 

basic plan"), matters necessary for the implementation thereof, and other necessary matters for the formation or 

development of industrial clusters, establish rules through consultation and organize the Council for Regional Industrial 

Development (hereinafter referred to as the "Council") jointly with persons who have conducted or are expected to 

conduct a business for the development of business environments prescribed in Article 5, paragraph (2), item (vii).
2 Article 7 (2) (i) the Chamber of Commerce or the Chamber of Commerce and Industry covering a district including a zone 

designated as a cluster zone
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สวนใหญการเจรจาเพื่อกำหนดสภาพแวดลอมในการทำงานและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับแรงงานภายใน

บริษัทของประเทศญี่ปุนจะดำเนินการในระดับองคกร โดยนายจางจะเจรจากับสหภาพแรงงานในบริษัท 

เนื่องจากมีความเชื่อมั่นและความไววางใจในระดับสูง อยางไรก็ตามหากเปนเรื่องที่จำเปนตองมีการยินยอม

แลกเปลี่ยน (Concessions) ระหวางภาครัฐ-ภาคแรงงาน-ภาคเอกชน ก็จะมีการดำเนินการในระดับประเทศ 

โดยคณะกรรมการปรึกษาภาคอุตสาหกรรม-ภาคแรงงาน (The industry-labour consultation body - 

Sanrokon) ซึ่งถือไดวาเปนชองทางการรับฟงขอมูลประกอบการเจรจาทางสังคมที่เกาแกที่สุดภายในประเทศ 

เพราะเหตุวาในทางปฏิบัติ Sanrokon มีหนาที่ ดังนี้ 

1. เปนเวทีเพื่อทำความเขาใจรวมกันระหวางภาครัฐ แรงงาน และภาคธุรกิจ

2. นำเสนอขอเรียกรอง และเสนอแนะตอรัฐบาล

3. รับฟงภาครัฐอธิบายนโยบายทางเศรษฐกิจ

มีขอสังเกตวา Sanrokon มิไดมีสถานะตามกฎหมาย และเปนเพียงองคกรรับฟง และแลกเปลี่ยนขอมูลอยาง

ไมเปนทางการ  แตกลับปรากฏวาสถานะอยางไมเปนทางการของ Sanrokon ไดสรางความไดเปรียบ 

เนื่องจาก Sanrokon สามารถเปนเวทีในการสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลอยางเสรีระหวางตัวแทนภาครัฐ-ภาค

ธุรกิจ-ภาคแรงงานทั้ง 3 ฝายอยางอิสระ โดยมีผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาตางๆ เขารวมแลกเปลี่ยน

ขอมูล รวมถึงยังสามารถรวบรวมขอเสนอคำแนะนำตางๆ ใหกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ

อีกดวย  ซึ่งถือไดวาเปนองคกรที่สำคัญ เพราะนายกรัฐมนตรีญี่ปุนก็ยังเขารวมพิธีเปด Sanrokon ที่จัดขึ้น

ประจำทุกป เพื่อแถลงนโยบายภาครัฐ และขอความรวมมือจากภาคแรงงาน และภาคเอกชน 

กอนเดือนตุลาคม 1999 Sanrokon มีการจัดประชุมทุกเดือน แตเนื่องจากปญหาความขัดแยงระหวาง

สหภาพแรงงานญี่ปุน (The Japanese Trade Union Confederation - Rengo) กับพรรครัฐบาลในชวงดัง

กลาว จึงไดหยุดการประชุมประจำปไป อยางไรก็ดี ภายหลังจากเดือนพฤศจิกายน 2002 ก็ไดเริ่มจัดประชุมตอ 

แตบทบาทความสำคัญของ Sanrokon ก็ดูจะลดลงไปบาง อยางไรก็ตาม จากการดำเนินการที่ผานมาเปนเวลา

กวา 3 ทศวรรษ ไดแสดงใหเห็นถึงประวัติความสำคัญของระบบเจรจาทางสังคมแบบไตรภาคีระหวางภาครัฐ-

ภาคแรงงาน-ภาคธุรกิจที่เปนเบื้องหลังที่สำคัญของความสำเร็จของความสัมพันธทางเศรษฐกิจ แรงงาน และ

อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน  (International Labour Organization (ILO), 2012)
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การมีสวนรวมกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศญี่ปุน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับนโยบาย 

ดาน SMEs มีลักษณะเดนในเชิงโครงสรางที่มีแบบแผนในเชิงบริหารที่ชัดเจน โดยเปนกลไกที่ภาครัฐ-ภาค

เอกชนยึดถือปฏิบัติรวมกัน ดวยการวางแผนนโยบายและดำเนินการโดย “สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม” (SME Agency) ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย และอุตสาหกรรม 

(Ministry of Economy, Trade and Industry) อันเปนการดำเนินการตามคำแนะนำจาก “คณะกรรมการ

นโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” (The Small and Medium Enterprise Policy-Making 

Council) ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนภาคเอกชนในภาค SMEs ที่ไดรับการแตงตั้งจาก “กระทรวงเศรษฐกิจ 

พาณิชย และอุตสาหกรรม” (Ministry of Economy, Trade and Industry) ซึ่งมีสิทธิในการเสนอรายงาน

การศึกษาสำรวจ และขอเรียกรอง รวมถึงขอวิตกตางๆ ที่เกี่ยวของกับ SMEs  ตอ “สำนักงานวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม” เพื่อใหสำนักงานฯ นำไปใชประกอบการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมแกไขปญหา

ของ SMEs ไดดวย

บทบาทของรัฐบาลตอ SMEs ญี่ปุนนั้น ไดมีการกำหนดไวชัดเจนในกฎหมายพื้นฐานวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 1963 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1999 (Small and Medium Enterprises Basic Law Japan 

1963 Amended 1999) เชน

• ภายหลังจากฟงความเห็นของคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแลว 

รัฐบาลจะตองทำการสำรวจเปนระยะๆ เพื่อกำหนดสถานการณที่แทจริงของ SMEs และจะตอง

เผยแพรผลของการสำรวจนั้นๆ ดวย (มาตรา 10)1

• ภายหลังจากฟงความเห็นของคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแลว 

รัฐบาลจะตองจัดเตรียมเอกสารที่อธิบายถึงมาตรการที่จะนำมาใชกับ SMEs เพื่อเสนอตอรัฐสภา

ญี่ปุน (Diet) (มาตรา 11 (2))2

• รัฐบาลตองรายงานเปนประจำทุกปตอรัฐสภาญี่ปุน (Diet) ในเรื่องแนวโนมเกี่ยวกับ SMEs และ

มาตรการตางๆ ที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อ SMEs (มาตรา 11)3

1 Article 10 “The Government shall, after hearing the opinion of the Small and Medium Enterprise Policy-Making Council, 

periodically conduct the necessary surveys to determine the actual conditions of SMEs and shall publish the results 

thereof.”
2 Article 11 (2) The Government shall, every year after hearing the opinion of the Small and Medium Enterprise Policy-

Making Council, prepare a statement explaining the measures to be adopted in the light of the trends among SMEs 

described in the report stipulated in the preceding Subsection, and shall submit it to the Diet.”
3 Article 11. The Government shall, every year submit to the Diet a report on trends among SMEs and measures 

implemented by the Government for SMEs.
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โครงสรางของการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับ SMEs มีหนวยงานเกี่ยวของหลายฝาย ดังปรากฎในแผนภูมิ

ขางลาง

แผนภาพที่  2.2  โครงสรางระบบการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับ SMEs ของประเทศญี่ปุน

โครงสรางระบบการรวมกลุมระหวางองคการเอกชน และบทบาทขององคการเอกชนที่เปนตัวแทน SMEs 

ในประเทศญี่ปุน

ในประเทศญี่ปุน องคการเอกชนที่มีสถานะสูงสุดในระดับประเทศ และมีบทบาทที่เปนตัวแทนของ SMEs ทั้ง

ในเชิงระบบเจรจาทางสังคม การรวมกำหนดนโยบายสาธารณะ และการรวมดำเนินโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของ

กับ SMEs มีอยูสามองคการ ไดแก 
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(1) สมาพันธธุรกิจญี่ปุน   (Keidanren)   เปนองคการที่มีอิทธิพลอยางมากในเชิงนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวของกับการนำเสนอความคิดเห็นที่มีตอนโยบายเศรษฐกิจ ระบบเจรจาทางสังคม 

และประเด็นดานแรงงาน อยางไรก็ตามองคการดังกลาวไดรับการวิพากษวิจารณในฐานะการเปนตัวแทน

บริษัทเอกชนขนาดใหญมากกวา SMEs1

(2) หอการคาและอุตสาหกรรมแหงประเทศญี่ปุน (Japan Chamber of Commerce and Industry) เปน

องคการเอกชนที่มีสมาชิกครอบคลุมทุกธุรกิจทุกประเภท และทุกขนาด ทั้งยังมีอิทธิพลในเชิงการเสนอแนะ

นโยบายดานเศรษฐกิจ และรวมในการดำเนินการเพื่อนำนโยบายดังกลาวไปสูการปฏิบัติ

(3) สมาพันธสมาคมธุรกิจขนาดยอมระดับประเทศ (National Federation of Small Business 

Associations) ซึ่งมีหนาที่ในการสงเสริมความรวมมือในภาค ผานระบบสหกรณประเภทตางๆ รวมถึงให 

คำแนะนำสะทอนสถานการณของ SMEs ไปยังหนวยงานภาครัฐตางๆ ที่เกี่ยวของ

1 อยางไรก็ตามเทาที่ผานมาคณะผูบริหารของ Keidanren สวนใหญมาจากเจาของกิจการขนาดใหญ หรือเปนผูบริหารบริษัทขนาดใหญ และมี

ทัศนคติจากภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมวาองคการดังกลาวมีแนวคิดเชิงอนุรักษนิยม และเปนตัวแทนผลประโยชนของบริษัทขนาดใหญ
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สมาพันธธุรกิจญี่ปุน 

(The Japan Business Federation - Nippon Keidanren)

สมาพันธธุรกิจญี่ปุน (Keidanren) เปนองคการเอกชนตัวแทนภาคธุรกิจที่ประกอบไปดวยสมาชิกจาก 1,285 บริษัท สมาคม

อุตสาหกรรมจำนวน 127 องคการทั่วประเทศ และองคการตัวแทนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคจำนวน 47 องคการ (ณ วันที่ 

19 มีนาคม 2012)

Keidanren กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการเปนองคการเอกชนหลักในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุน โดยการเปนองคการกลางในการสรางการยอมรับในภาคธุรกิจตอนโยบายทางเศรษฐกิจ

ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติผานการเจรจาทางสังคมในระดับนโยบาย เพื่อใหเกิดการตอบรับจากภาคเอกชน 

พรอมกันกับเปนสื่อกลางในการสื่อสารระหวางภาคธุรกิจกับผูนำทางการเมือง ขาราชการ แรงงาน และภาคประชาชน    

รวมถึงสรางความมั่นใจจากภาคประชาชนที่มีตอภาคธุรกิจ 

Keidanren มีบทบาทหนาที่ตาม Articles of Incorporation Keidanren (Japan Business Federation) (ฉบับแกไข 5 

มิถุนายน 2012) ดังนี้

มาตรา 4 วาดวยกิจกรรมขององคการ (Article 4: Business Activities) 

Keidanren มีหนาที่ในการแลกเปลี่ยนขอมูล และรวมมือกับภาครัฐ ภาคการเมือง กลุม และสถาบันระหวางประเทศ ฯลฯ 

ในการดำเนินการทั้งในประเทศญี่ปุน และตางประเทศ ดังตอไปนี้

(1) สำรวจ และศึกษาประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี แรงงาน และการบริหารจัดการ 

ฯลฯ เพื่อเสนอขอแนะนำจากความรู และประสบการณของภาคธุรกิจ และเพื่อดำเนินการเพื่อใหมีการปฏิบัติตามขอแนะนำ

(2) สงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศโดยภาคเอกชน

(3) สงเสริมความรวมมือระหวางสมาชิก 

(4) จัดเตรียมแผน และหลักการในการปฏิบัติใหกับสมาชิก 

(5) นำเสนอ และสงเสริมความเขาใจที่มีตอสถานการณเศรษฐกิจอยางถองแท และทัศนคติของภาคธุรกิจในประเทศญี่ปุน 

และระดับนานาชาติ

(6) จัดเตรียมวารสาร แถลงการณ และตีพิมพรายงานตางๆ 

(7) จัดงานสัมมนา ประชุมแถลงผลการวิจัย และสรุปสถานการณ ฯลฯ 

(8) จัดหาเงินทุนเพื่อการดำเนินการเพื่อสังคม

(9) บริหารจัดการอาคารสำนักงานขององคการ (Keidanren Kaikan Building)

(10) ดำเนินการทางธุรกิจที่มีความจำเปนในการบรรลุถึงวัตถุประสงคของ Keidanren

(Keidanren, 2012)
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หอการคาและอุตสาหกรรมแหงประเทศญี่ปุน 

(Japan Chamber of Commerce and Industry – JCCI)

หอการคาแหงแรกของญี่ปุนกอตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 1878 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ภายหลังจึงไดมีการกอตั้งหอการคา

ในเมืองตางๆ ขึ้น จนกระทั่งป 1892 จึงไดมีการประชุมระหวางหอการคาจำนวน 15 แหงทั่วประเทศญี่ปุน เพื่อจัดตั้ง สมา

พันธหอการคาและอุตสาหกรรมขึ้น ซึ่งองคการนี้ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปนหอการคาและอุตสาหกรรมแหงประเทศญี่ปุน 

(JCCI) ในป ค.ศ. 1922

ปจจุบัน เมืองสำคัญเกือบทุกแหงในประเทศญี่ปุนมีหอการคาทองถิ่น โดยทั่วประเทศญี่ปุนมีหอการคาจำนวน 517 แหง 

(ขอมูล ณ มีนาคม 2007) โดยจัดเปนองคการเอกชนที่มีสมาชิกมากที่สุดแหงหนึ่งในประเทศญี่ปุนครอบคลุมจำนวนสมาชิก

กวา 1.43 ลานราย (ขอมูล ณ มีนาคม 2006)

รูปแบบการจัดตั้งหอการคาในประเทศญี่ปุนเปนรูปแบบบรรษัทที่มีสถานะพิเศษ ภายใตกฎหมายหอการคาและอุตสาหกรรม 

(Chambers of Commerce and Industry Law) โดยมีลักษณะตางๆ ดังนี้

1. เปนองคการเอกชนระดับภูมิภาค โดยมีหอการคาในทุกเมือง

2. เปนองคการเอกชนที่มีสมาชิกครอบคลุมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม

3. เปนองคการสาธารณะ ไมแสวงหากำไร และไมฝกใฝกับพรรคการเมืองใด

4. เปนองคการเอกชนระดับนานาชาติ และมีโครงสรางรูปแบบเดียวกันกับหอการคาในประเทศตางๆ

หอการคาและอุตสาหกรรมแหงประเทศญี่ปุน (JCCI) เปนองคการกลางที่มีสมาชิกประกอบไปดวยหอการคาในระดับภูมิภาค

ตางๆ โดยเปนองคการสำคัญที่มีบทบาทในการนำเสนอความคิดเห็นทางเศรษฐกิจตอรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของ    

รวมถึงรวมมือในการดำเนินการเพื่อใหขอเสนอแนะสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น JCCI ยังมี

บทบาทสำคัญในการกระจายขอมูลเกี่ยวของกับนโยบาย และโครงการของภาครัฐไปสูผูประกอบการภาคเอกชน 

(Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI), 2012)
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สมาพันธสมาคมธุรกิจขนาดยอมระดับประเทศ

(National Federation of Small Business Associations - NFSBA)

สมาพันธสมาคมธุรกิจขนาดยอมระดับประเทศ (National Federation of Small Business Associations: NFSBA) กอตั้ง

ขึ้นภายใตกฎหมายความรวมมือระหวางสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 1949 ฉบับแกไขป ค.ศ.1958 (The Law 

on the Cooperative Association of Small and Medium Enterprises 1949 Amended 1958) โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อทำหนาที่สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมในการกอตั้ง การใหความรวมมือ และการใหคำแนะนำในการ

บริหาร รวมถึงการใหคำปรึกษาในดานการเงิน ภาษีอากร และแรงงาน ในการทำหนาที่ของ NFSBA จะดำเนินการ          

จัดกิจกรรมตางๆ ทั้งการสัมมนา การใหคำแนะนำโดยผูเชี่ยวชาญ และอื่นๆ กิจกรรมเหลานี้ไดรับการสนับสนุนทางเงินทุน

โดยรัฐบาล NFSBA จะเปนผูรับผิดชอบการรวบรวมความคิดเห็น และคำรองตางๆจากวิสาหกิจขนาดเล็กเหลานี้เพื่อสะทอน

ไปยังรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐ

สมาพันธสมาคมธุรกิจขนาดยอมระดับประเทศ (National Federation of Small Business Associations) นับตั้งแต   

การกอตั้งในป ค.ศ. 1956 ไดมีการดำเนินการใหคำแนะนำ และจัดทำขอเสนอแกรัฐบาล มีบทบาทสำคัญในการสงเสริม และ

ดำเนินการมาตรการตางๆ ที่จำเปนในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดยอมทั่วประเทศ รวมถึงดำเนินการดานสหกรณ และเปน

ศูนยกลางในการสื่อสารระหวางสมาคมวิสาหกิจขนาดยอม และสหกรณในทุกจังหวัด 

สมาชิกของ NFSBA  (National Federation of Small Business Associations, 2006) มีโครงสรางสมาชิกแบงเปน 2 

ประเภท ประกอบไปดวย

1) สมาพันธวิสาหกิจขนาดยอมระดับจังหวัด (Prefectural Federations of Small Business Associations) จำนวน 47 

องคการ ประกอบไปดวยสมาชิกเปนองคกรดังตอไปนี้

1. สหกรณพื้นที่ธุรกิจ (Common facility cooperatives) จำนวน 24,805 องคกร

2. สหกรณพื้นที่ธุรกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดยอม (Small common facility cooperatives) จำนวน 6 องคกร

3. สหกรณประกันอัคคีภัย (Fire insurance cooperatives) จำนวน 42 องคกร

4. สหกรณสินเชื่อ (Credit cooperatives) จำนวน 116 องคกร

5. สมาพันธสหกรณ (Federation of cooperatives) จำนวน 451 องคกร

6. สหกรณธุรกิจ (Business cooperatives) จำนวน 1,207 องคกร

7. สหกรณรวมธุรกิจ (Joint business cooperatives) จำนวน 759 องคกร

8. สมาคมการคา และอุตสาหกรรม (Commerce and industry trade associations) จำนวน 1,082 องคกร

9. สมาคมพัฒนายานการคา (Shopping district development associations) จำนวน 1,165 องคกร
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ประเทศเกาหลีใต

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใตในระยะแรกอยูภายใตการครอบงำของธุรกิจขนาดใหญ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งบริษัทระหวางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนสาขาของบริษัทยักษใหญจากญี่ปุน (Zaibatsu) ในชวงที่

เกาหลีใตถูกยึดครองโดยญี่ปุนจนถึงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ. 1905-1945) เศรษฐกิจของเกาหลีใต

หลังสงครามโลกครั้งที่สองยังคงถูกครอบงำโดยธุรกิจขนาดใหญที่ครั้งหนึ่งเคยเปนของชาวญี่ปุน แตถูกขายให

กับตระกูลร่ำรวย และนักการเมืองชาวเกาหลีในราคาถูกหลังจากที่ญี่ปุนแพสงคราม สงผลใหเกิดกลุมบริษัท

ขนาดใหญสัญชาติเกาหลีใต (Chaebuls) ซึ่งเติบโตอยางรวดเร็ว จากการสนับสนุนและความสัมพันธอันดีกับ

รัฐบาล รวมทั้งการไดรับเงินอุดหนุนของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอยางยิ่งชวงหลังสงครามเกาหลี การ

สงเสริม SMEs ในประเทศเกาหลีใตเริ่มตนอยางจริงจังในตนทศวรรษที่ 1960 โดยมีการดำเนินการดังตอนี้

• ป ค.ศ.1952 จัดตั้งกองทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดยอมเพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจ โดยองคการ

สหประชาชาติไดจัดตั้งสำนักงานเพื่อการฟนฟูประเทศเกาหลี (The United Nations Korean 

Reconstruction Agency) ซึ่งจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดยอมในภาคธุรกิจที่

จำเปนตอการฟนฟูเศรษฐกิจหลังสงครามเกาหลี

• ป ค.ศ.1961 จัดตั้งธนาคารอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ

เกาหลีใต (Industrial Bank of Korea for SMEs) ขึ้น เพื่อเปนแหลงการเงินใหกับ SMEs       

ในประเทศ

• ป ค.ศ.1961 ตรากฎหมายความรวมมือในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME 

Cooperative Act’ 1961) เพื่อสงเสริมการรวมมือระหวาง SMEs กับภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสหภาพแรงงานในทองถิ่น และเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญเพื่อสรางความประหยัด   

จากขนาด (Economies of Scale) โดยเนนการสงเสริมการสงออก เพื่อใหการดำเนินความรวม

มือเปนระบบมากขึ้น กฎหมายดังกลาวไดจัดตั้งสมาพันธวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศเกาหลีใต (Korea Federation of Small and Medium Businesses - KBiz) ขึ้นในป 

ค.ศ.1962 โดยมีหนาที่พัฒนานโยบาย และการวิจัยที่เกี่ยวของกับ SMEs เสริมสรางความรวมมือ

เปนเครือขายในภาค SMEs สนับสนุนสงเสริมการบริหารงานองคกร การขายและการตลาด การ

พัฒนาบุคลากรในภาค SMEs ขอมูลการตลาด และการฝกอบรม สนับสนุน SMEs ในการขยาย

ธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงสงเสริมความรวมมือระหวาง SMEs และวิสาหกิจขนาดใหญ (Les)
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แผนภาพที่ 2.3 โครงสรางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานระบบสหกรณในประเทศ

เกาหลีใต

 (Oh, 2011)

ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีสวนรวมกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศเกาหลีใต

ในประเทศเกาหลีใต ระบบการเจรจาทางสังคมถูกนำมาใชอยางมีประสิทธิภาพในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป 1997 

เนื่องจากความจำเปนในการฟนฟูศักยภาพในการแขงขัน และประสิทธิภาพการผลิตของประเทศหลังภาวะคา

เงินวอนออนตัว โดยในชวงเวลาดังกลาว ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคแรงงานไดรวมกันบรรลุขอตกลงในการ

บริหารจัดการเศรษฐกิจหลังวิกฤติ ซึ่งรวมถึงการลดคาตอบแทนสำหรับผูบริหาร การลดคาจางแรงงาน หรือ

การไมปรับคาแรงเพิ่มขึ้น ลดสวัสดิการบางประการ อยางไรก็ตาม เปนที่นาเสียดายวาภายหลังจากความสำเร็จ

ในการแกไขวิกฤติเศรษฐกิจในชวงดังกลาว รัฐบาลเกาหลีใตมิไดใหความสำคัญกับระบบการเจรจาทางสังคมอีก

ตอไป อันสงผลใหมีความไมไววางใจกันระหวางภาคแรงงาน และภาคธุรกิจอยางสูง  (International Labour 

Organization (ILO), 2012)
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จากการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศเกาหลีใต พบวาสมาพันธวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศเกาหลีใต (KBiz) มีหนาที่ในการศึกษาปญหาอุปสรรคที่สงผลกระทบตอ 

SMEs ในเกาหลีใต และพัฒนานโยบาย รวมถึงเสนอแนะตอรัฐบาล ทำการสำรวจ และวิเคราะหขอมูลสถิติ

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับ SMEs เพื่อนำเสนอผลการวิจัยแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

โครงสรางระบบการรวมกลุมระหวางองคการเอกชน และบทบาทขององคการเอกชนที่เปนตัวแทน SMEs 

ในเกาหลีใต

ในประเทศเกาหลีใต องคการเอกชนที่มีบทบาทเปนตัวแทน SMEs ในระดับประเทศ ไดแก สมาพันธวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศเกาหลีใต (KBiz) ซึ่งไดรับการรับรองสถานะตามกฎหมายวาดวยความ

รวมมือในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ค.ศ. 1961 (SME Cooperative Act’ 1961) และจัดเปน

องคการเอกชนตัวแทน SMEs ในระดับสูงสุดของประเทศ โดยมีองคการเอกชนที่เปนตัวแทนวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมเขารวมเปนสมาชิกกวา 1,618 องคการ
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สมาพันธวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศเกาหลีใต 

(Korea Federation of Small and Medium Businesses - KBiz) 

กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1962 ภายใตกฎหมายวาดวยความรวมมือในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ค.ศ. 1961 (SME 

Cooperative Act’ 1961) โดยมีสมาชิกประกอบไปดวยองคการเอกชนที่เปนตัวแทนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

ทั้งสิ้น 1,618 องคการ ประกอบไปดวย

- สมาพันธธุรกิจ (Federation) จำนวน 32 องคกร

- สหกรณระดับประเทศ (Nationwide Cooperative) จำนวน 260 องคกร

- สหกรณระดับภูมิภาค (Regional Cooperative) จำนวน 664 องคกร

- สมาพันธสหกรณ (Cooperative Federation) จำนวน 662 องคกร (Korea Federation of Small and Medium 

Business, 2006)

KBiz เปนองคกรที่ไมหวังผลกำไร (Non-profit organisation) เพื่อสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยมีหนาที่

ดังนี้

1. กำหนดโครงสรางนโยบายที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

2. พัฒนารูปแบบองคกรธุรกิจ และใหความชวยเหลือในการดำเนินธุรกิจแก SMEs

3. ใหความชวยเหลือในการสรางความแข็งแกรงในการบริหารจัดการ

4. ใหความชวยเหลือในดานชองทางการขาย

5. ใหความชวยเหลือในการพัฒนาบุคลากร

6. สงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจใหญและ SMEs

7. จัดการฝกอบรม และใหขอมูลที่เปนประโยชนแก SMEs

KBiz มีสวนรวมเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในฐานะเปนตัวแทนของสหกรณ และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในการเสนอแนะความตองการของสมาชิกตอรัฐบาลกลางและหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศ

เกาหลี และปกปองผลประโยชนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(Korea Federation of Small and Medium Business (KBiz), 2006)
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ประเทศอิตาลี

ประเทศอิตาลีใหความสำคัญกับ SMEs เปนอยางมาก เนื่องจากลักษณะทางวัฒนธรรมภายในประเทศ และ

โครงสรางระบบเศรษฐกิจที่จำเปนตอการสงเสริมการจัดตั้ง SMEs ประกอบกับประเทศอิตาลีมีผูประกอบการ 

SMEs ในสัดสวนที่สูงมาก (รอยละ 99.9) ซึ่งหากพิจารณาประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) แลว เห็นได

วามีเพียงประเทศกรีซ และสเปน อีกเพียงสองประเทศเทานั้นที่มีสัดสวนของ SMEs ในอัตราที่สูงใกลเคียงกับ

ประเทศอิตาลี หากพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศอิตาลีจะพบเอกลักษณที่นาสนใจประการหนึ่งคือ

อิตาลีเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญเปนอันดับ 8 ของโลก โดยมีผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

มูลคา 2,051,412 ลานเหรียญสหรัฐฯ (World Bank, 2010) และเปนประเทศที่ SMEs มีบทบาททาง

เศรษฐกิจสูงมาก โดยที่ SMEs ในอิตาลีประสบความสำเร็จในการสงออกสินคาคุณภาพ ซึ่งสวนใหญเปนสินคา

อุปโภค-บริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับการออกแบบและแฟชั่น เฟอรนิเจอร สินคาเกษตรแปรรูป 

และอาหารคุณภาพสูง รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรในอุตสาหกรรมตางๆ เชน เครื่องทอผา เครื่องจักรสำหรับ

ผลิตอุปกรณเกี่ยวกับหนังและรองเทา แปรรูปอาหาร เครื่องจักรการเกษตร บรรจุภัณฑ เครื่องแปรรูปไม 

เครื่องจักรสำหรับผลิตเซรามิค นอกจากนั้นผูประกอบการ SMEs ในอิตาลียังมีประสบการณความเชี่ยวชาญ 

ในสินคาที่ใชความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง เชน อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) อุปกรณไฟฟาขนาดเล็ก 

แวนตา หรือเข็มทิศ เปนตน ความสำเร็จของ SMEs ในประเทสอิตาลีในอุตสาหกรรมดังกลาวเกิดจากความ

ยืดหยุนในระบบการผลิตอันเกิดจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Flexible specialization) ศักยภาพทางดาน

การนวัตกรรม และคุณภาพการผลิต (Piore and Sabel 1984; Pike, Sengenberger and Becattini 1990; 

Onida 2004a; Fortis 2004).

อยางไรก็ตาม โครงสรางระบบเศรษฐกิจของประเทศอิตาลียังประสบปญหาที่เปนอุปสรรคตอ SMEs สวนใหญ 

SMEs ดำเนินธุรกิจในลักษณะเปนธุรกิจครอบครัว ทำใหเกิดปญหาในการดานบริหารงาน และการจัดการดาน

การเงิน เนื่องจากการกำหนดแบงสินทรัพยระหวางเจาของกิจการ และสินทรัพยขององคกรทำไดยาก (Onida 

2004b, 266). นอกจากนั้น ระบบการเงินของประเทศอิตาลียังเปนอุปสรรคตอการเขาถึงแหลงเงินทุน        

โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมลงทุน (Venture Capital) สงผลให SMEs จำเปนตองพึ่งพาสินเชื่อระยะสั้นจาก

ธนาคารในสัดสวนที่สูง ทำใหเปนอุปสรรคตอการขยายธุรกิจเนื่องจากตนทุนในการลงทุนโดยอาศัยสินเชื่อ

ระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยสูง ทำใหเปนภาระตอผูประกอบการ SMEs (Garonna, 2004) อีกทั้งผูประกอบการ 

SMEs ยังตองพึ่งพาแรงงานในการผลิตในอัตราสวนที่สูงมาก (Labor-intensive) และยังขาดการลงทุนในการ

วิจัยและพัฒนา (R&D) นอกจากนั้นระบบราชการของอิตาลียังมีปญหาดานประสิทธิภาพ ประกอบกับอัตรา

ภาษีที่สูง ตลาดแรงงานที่มีระเบียบขอกำหนดมาก และระบบบำนาญที่เปนตนทุนทางธุรกิจที่สูงมาก  ซึ่งลวน

แลวแตเปนภาระตอภาคธุรกิจทั้งสิ้น (Business in Italy – Guide, 2551)
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โครงสรางดานกฎหมาย และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุม SMEs ในประเทศอิตาลี

โครงสรางของระบบสถาบันและกฎหมายของประเทศอิตาลียังมีปญหาหลายดาน เชน ดานการปกปอง

ทรัพยสินทางปญญา ระบบการสงเสริมพัฒนานวัตกรรม กฎหมายทางดานบัญชี และการตรวจสอบทางการ

เงิน ประเทศอิตาลียังขาดระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการปกปองนักลงทุนภายนอก และลดภาระความ

เสี่ยงของการลงทุน ซึ่งปญหาดังกลาวผสมผสานกับปญหาภาระดานภาษี (แมวา SMEs สามารถไดรับสิทธิ

พิเศษทางภาษีบางประการได) และอัตราดอกเบี้ยดังที่กลาวมาขางตน ทำให SMEs ไมสามารถเติบโตตอไปได

ขอเท็จจริงและปญหาดังกลาว ทำใหเกิดความแพรหลายของ SMEs อันเห็นไดจากสัดสวน SMEs ที่มีสัดสวน

สูงมากในประเทศนี้ (Kumar, Rajan and Zingales 1999, 22) ความแพรหลายของ SMEs ประกอบกับขอ

จำกัดของระบบเศรษฐกิจ โครงสรางของระบบกฎหมาย และความไมสมบูรณของภาคการเงินในประเทศอิตาลี

ทำใหมีการรวมกลุมสรางเครือขายของ SMEs ในหลายระดับ ทั้งในรูปแบบเครือขาย SMEs ในเชิงยาน

อุตสาหกรรม การจัดตั้งสหกรณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME cooperatives) รวมถึงสมาคมธุรกิจ

ทั้งภาคการคา และหัตถกรรมงานฝมือ นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุมเปนสมาคมนายจางในกลุม SMEs 

(Employer Associations) เพื่อเปนตัวแทน SMEs ในการเจรจาทางสังคมในระบบไตรภาคีกับภาครัฐ และ

ภาคแรงงานอีกดวย

สำหรับระบบการรับรองคุณสมบัติของแรงงาน พบวาไมมีการบังคับคุณสมบัติของแรงงานภาคอุตสาหกรรม 

แตสำหรับแรงงานดานบริการเชน นายหนา ตัวแทนซื้อขาย หรือพอคาคนกลางในธุรกิจทองเที่ยวและการเงิน

ตองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปนอยางนอย และตองผานการเรียนในหลักสูตรเฉพาะทางซึ่งหอการคา 

(Union Camere) ในทองถิ่นเปนผูจัดอบรม และตองผานการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจอีกดวย 

สำหรับวิชาชีพเฉพาะทางอื่นๆ เชน นายหนาหรือพอคาคนกลางในบริการขนสงสินคาทางทะเล คนขับรถแท็กซี่ 

เจาของธุรกิจภัตตาคาร รานอาหาร และบาร ตองผานการสอบขอรับใบอนุญาต โดยบริการขนสงสินคาเพื่อ

การนำเขา-สงออก (Import-export carriers) ตองผานการฝกงานเปนเวลาสองปภายในบริษัทที่ไดรับการ

รับรองอีกดวย หลังจากไดรับใบอนุญาตแลว ผูประกอบการตองจดทะเบียนธุรกิจดังกลาวกับหอการคาในพื้นที่

นอกจากนั้นหอการคา หนวยงานภาครัฐในทองถิ่น และองคการเอกชนตางๆ ยังมีการจัดการฝกอบรม โดย

เฉพาะอยางยิ่งการฝกอบรมใหกับผูตองการจัดตั้งธุรกิจใหม และการสรางเสริมความรูดานกฎหมาย และ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอีกดวย
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อยางไรก็ตามสำหรับอุตสาหกรรมประเภทหัตถกรรม (Handicraft) จะมีการจดทะเบียนธุรกิจที่แตกตาง    

ออกไป เนื่องจากประเทศอิตาลีใหความสำคัญกับชางฝมือ (Craftsmen) ทำใหมีการกำหนดสิทธิพิเศษทั้งทาง

ภาษีและการเงินสำหรับอุตสาหกรรมดังกลาว โดยการสมัครเขารับความชวยเหลือจัดออกเปน 3 ประเภท 

ไดแก การสมัครขอรับความชวยเหลือจากมาตรการสงเสริม SMEs ในภาคหัตถกรรม การคา และอุตสาหกรรม 

(Handicraft, commerce and industry) หรือมาตรการสงเสริม SMEs ในภาคหัตถกรรม (Handicraft) หรือ

สมัครขอรับความชวยเหลือจากมาตรทั้งสองประเภทรวมกัน 

มาตรการชวยเหลือสงเสริม SMEs ในภาคหัตถกรรม การคา และอุตสาหกรรม (handicraft, commerce 

and industry) มีดังตอไปนี้

• เงินทุนสำหรับภูมิภาคดอยพัฒนา (underdeveloped areas fund) กอตั้งขึ้นในปงบประมาณ 

2003 (budget law 2003, § 37) ซึ่งรวมถึงงบประมาณในการพัฒนาภูมิภาคที่ดอยพัฒนา โดย

เฉพาะอยางยิ่งทางภาคใตของประเทศ (Mezzogiorno)  โดยงบประมาณจัดแบงใหกับเขตการ

ปกครองตางๆ ในพื้นที่ดังกลาวตามเกณฑดานจำนวนประชากร รายไดเฉลี่ยของประชากร และ

จำนวนแรงงาน

• กองทุนกลางเพื่อชวยเหลือพัฒนาธุรกิจ SMEs (unitary fund) เปนกองทุนเพื่อชวยเหลือธุรกิจ

กลุมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กองทุนหัตถกรรม (Artigiancassa) ซึ่งกอตั้งขึ้นในป 1947 โดย

ภาครัฐเพื่อใหความชวยเหลือพัฒนาธุรกิจ กลไกของกองทุนดังกลาวจะบริหารงานโดยผานรัฐบาล

ในภูมิภาค รวมกับธนาคารเอกชนเพื่อใหบริการผูประกอบการ SMEs ภาคหัตถกรรม ครอบคลุม

ความตองการทั้งทางธุรกิจ และความตองการทางการเงินสำหรับการดำรงชีวิต โดยมีบริการ เชน 

เงินกูดอกเบี้ยต่ำ บัญชีกระแสเงินหมุนเวียน จำนอง เครดิตการด บริการเชาซื้อ และเชาสถานที่

ประกอบธุรกิจ และบริการระบบการจัดการรานคา (POS solutions) การใหบริการของกองทุน

หัตถกรรมสวนใหญใหบริการผานสมาคมหัตถกรรม และสมาคมวิสาหกิจขนาดยอมในทองถิ่น 

(local craft and small business associations)

• ตามความชวยเหลือของรัฐในปงบประมาณ 2003 ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม สามารถขอ

สวนลดหยอนเพิ่มเติมทางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (personal income tax (named IRPEF) 

ภายใตความชวยเหลือทางภาษีตามมาตรการเพิ่มผลผลิตในระดับภูมิภาค (the regional tax on 

productive activities - IRAP) ซึ่งผูประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมสามารถขอลดหยอนภาษี

เงินไดจากรายจายที่เกี่ยวของกับการจางงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งศูนยแกไขปญหาการ 

หลีกเลี่ยงภาษี และแกไขความขัดแยงทางภาษีระหวางนายจางและภาครัฐ 
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• ตาม 383/2001 (Act 383/2001) กำหนดใหมีการลดหยอนภาษีจากผลกำไรที่นำกลับมาลงทุน 

(re-invested profits)

• ตาม 488/1992 (Act 488/1992) กำหนดใหมีมาตรการสงเสริมการจัดตั้งนิติบุคคลใหม และสง

เสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยใหความสำคัญกับภูมิภาคทางใต และภูมิภาคที่ดอย

พัฒนา

• ตาม 185/2000 (governmental decree 185/2000) กำหนดใหมี “เงินกูตั้งตัวได” (honour 

loans) เพื่อเปดโอกาสใหผูวางงานสามารถเริ่มตนธุรกิจใหมๆ ได โดยเงินกูที่มีเงื่อนไขผอนปรน

กวาปกติ

• ผูประกอบการ SMEs โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมหัตถกรรม สามารถเลื่อนระยะเวลาใน

การจายภาษีเงินเดือน (payroll taxes) ของพนักงานได

• ความชวยเหลือพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมหัตถกรรม (Handicraft-specific provisions) รวมถึง

• การลดหยอนภาษีในการปรับปรุงโครงสรางอาคาร (building restructuring)

• ในกรณีที่มีความจำเปน ผูประกอบการในอุตสาหกรรมหัตถกรรมสามารถจางญาติพี่นอง (นับ

ความสัมพันธไดสองระดับ) เปนพนักงานในองคกรไดสูงสุด 3 เดือน โดยไมตองจายเงินสบทม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (paying pension contributions)

องคการเอกชนที่เปนตัวแทนภาคหัตถกรรม (Handicraft representative organizations) มีบทบาทอยาง

มากในการเรียกรองใหมีความชวยเหลือสงเสริมภาคอุตสาหกรรมดังกลาว อยางไรก็ตาม การมีมาตรการชวย

เหลือสงเสริมพิเศษสำหรับภาคหัตถกรรมมิไดหมายความวาภาคหัตถกรรมจะไดรับการชวยเหลือในระดับสูง

เปนพิเศษเพื่อเปรียบเทียบกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ1 แตองคการเอกชนนี้ก็ยังมีบทบาทในการกดดันทางการ

เมืองคอนขางมาก เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย (Micro and small-medium 

firms) ในประเทศมีพื้นฐานมาจากสินคาหัตถกรรม และการผลิตที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอิตาลี มาตรา 45 (Italian Constitution (Basic Law) § 45) ยังให

ความสำคัญกับภาคหัตถกรรม รวมถึงความรวมมือใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

“สาธารณรัฐอิตาลีเล็งเห็นความสำคัญของกลไกทางสังคมผานความรวมมือในลักษณะความชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันโดยปราศจากการเก็งกำไร กฎหมายสงเสริม และกระตุนใหมีความรวมมือผานมาตรการที่ 

1 การสงเสริมใหความชวยเหลือภาคหัตถกรรมในประเทศอิตาลีไดกลายเปนประเด็นทางการเมืองระหวางประเทศ เนื่องจากการปกปองมาตรฐาน
สินคาหัตถกรรม และมาตรฐานสินคาขั้นสูงไดกลายเปนเครื่องมือในการตอสูกับสินคานำเขาที่มีคุณภาพต่ำกวาจากตางประเทศ และนโยบายดาน

มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานสินคาหัตถกรรมของสหภาพยุโรป
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เหมาะสม และมีการตรวจสอบลักษณะ รวมถึงวัตถุประสงคของความรวมมืออยางเหมาะสม กฎหมายตอง

ปกปอง และสงเสริมหัตถกรรม”1

นอกจากนั้น ภาคหัตถกรรมยังเปนภาคที่มีบทบาทสูงในการศึกษาของประเทศอีกดวย เนื่องจากในภาคนี้มี

ระบบการฝกอบรมชางฝมือ ณ สถานประกอบการ (apprenticeship) ที่แพรหลาย รวมถึงชางทอง คนทำ

ขนมปง ชางซอมรถยนต ชางไฟฟา รวมถึงผูประกอบการเจาของธุรกิจทำความสะอาด และฆาเชื้อ 

(Disinfestations and cleaning sector)  โดยผูผานการฝกอบรมในสาขาวิชาชีพดังกลาว ตองขออนุญาต

ประกอบธุรกิจจากหอการคาเพื่อประกอบการจัดตั้งธุรกิจอีกดวย 

สำหรับการจัดตั้งองคการเอกชนเพื่อเปนตัวแทน SMEs ในประเทศอิตาลี พบวากฎหมายมิไดเปนอุปสรรคใน

การจัดตั้งองคการเอกชน ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอิตาลี มาตรา 18 (Art. 18) กำหนดวา

“ประชาชนมีสิทธิในการจัดตั้งสมาคมอยางเสรี และไมตองขออนุญาต ตราบเทาที่วัตถุประสงคของ

สมาคมมิไดตองหามตามกฎหมายอาญา ทั้งนี้หามมิใหมีการจัดตั้งสมาคมลับ และสมาคมที่มีวัตถุประสงค

ทางการเมืองซึ่งมีลักษณะเปนการสะสมกองกำลัง”2

ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอิตาลียังใหเสรีภาพในการจัดตั้งนิติบุคคลทางเศรษฐกิจในภาคเอกชน รวมถึง

ใหความสำคัญในการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนอีกดวย โดยรัฐธรรมนูญแหง

สาธารณรัฐอิตาลี มาตรา 41 (Art. 41) ไดระบุวา

“การจัดตั้งนิติบุคคลทางเศรษฐกิจในภาคเอกชนสามารถทำไดอยางเสรี แตนิติบุคคลดังกลาวตองไม

ดำเนินการในลักษณะขัดขวางประโยชนสวนรวม หรือในลักษณะที่เปนอันตราย ทำลายเสรีภาพ หรือทำลาย

เกียรติยศของมนุษย กฎหมายตองจัดใหมีโครงการ และมาตรการควบคุมเพื่อใหมีการประสานกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจระหวางภาครัฐ และเอกชนเพื่อวัตถุประสงคทางสังคม"3

1  Article 45: The Republic recognises the social function of co-operation of a mutually supportive, non-speculative nature. 

The law promotes and encourages cooperation through appropriate means and ensures its character and purposes through 

appropriate checks. The law safeguards and promotes the handicrafts.
2 Article 18: Citizens have the right to form associations freely and without authorization for those ends that are not 

forbidden by criminal law. Secret associations and associations that, even indirectly, pursue political aims by means of 

organisations having a military character shall be forbidden.
3 Article 41: Private economic enterprise is free. It may not be carried out against the common good or in such a manner 

that could damage safety, liberty and human dignity. The law shall provide for appropriate programmes and controls so 

that public and private-sector economic activity may be oriented and co-ordinated for social purposes.
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นอกจากนั้น ยังมีมาตรการสงเสริม SMEs ตางๆ ซึ่งมีวัตถุประสงคดังนี้

• เพื่อลดความยุงยากของกฎระเบียบดานการคลัง และการจัดเก็บภาษี

• เพื่อสงเสริมการเขาถึงสินเชื่อ และเครดิตสำหรับการประกอบธุรกิจ เชน 

○ กองทุนหัตถกรรม (Artigiancassa) สำหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมหัตถกรรมและ

ชางฝมือ

○ กองทุนประกันสินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผานการประกันสินเชื่อ

กิจการรวมคาเพื่อการค้ำประกันสินเชื่อใหสมาชิก (consorzi di garanzia fidi) ซึ่งดำเนิน

การโดยกระทรวงกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (Ministry for Productive Activities)1 มากวา 30 ป

• เพื่อรวบรวมมาตรการสงเสริม SMEs ทั้งหมด ใหอยูภายใตกฎหมายฉบับเดียวกันชื่อวา 

“Incentive code”

• เพื่อปรับปรุงมาตรฐานดานการลมละลายในลักษณะที่สงเสริม SMEs

• เพื่อสงเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตามกฎหมายฉบับที่ 46/1982, 675/1977 และ 341/1995 

(Act 46/1982, Act 675/1977, Act 341/1995) โดยการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรทาง

อิเล็กทรอนิกส (electronic deposit of patents) และการใหสิทธิแกองคการเอกชนตัวแทน

ของ SMEs ในการรวมใหคำปรึกษาเกี่ยวของกับการปกปองทรัพยสินทางปญญาในภาค

อุตสาหกรรม 

• เพื่อสนับสนุนผูประกอบการสตรี และผูประกอบการอายุนอย (Female and young 

entrepreneurs) ตามกฎหมายฉบับที่ 44/1986 และ 266/1997 (Act 44/1986 and Act 

266/1997) ในระดับภูมิภาค (Act 44/1986, Act 215/1992, Act 236/1993 and Act 

95/1995);

• เพื่อสงเสริมการสรางเครือขายระหวางนิติบุคคลภาคเอกชนกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(มหาวิทยาลัย และศูนยวิจัย) และสรางเสริม SMEs ที่มีนวัตกรรม (โครงการ Startech) นอกจาก

นั้นยังมี กฎหมายเพื่อสงเสริมนิติบุคคลภาคเอกชนในการลงทุนในนวัตกรรม และการวิจัยและ

พัฒนา (Innovation and R&D investments) ตามกฎหมายฉบับที่ 297/99 (Act 297/99)

• เพื่อสงเสริมการเขาถึง และความแพรหลายของธุรกิจพาณิชยอิเลคทรอนิกสในกลุม SMEs

• เพื่อสงเสริมการสงเสริมการสงออก และการขยายธุรกิจระหวางประเทศ (Act 277/1997 and 

Act 394/1981).

1 เดิมเรียกวากระทรวงเศรษฐกิจ (Ministry of Economy)
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ในอดีตการสงเสริม SMEs ในประเทศอิตาลีพึ่งพามาตรการการประกันสินเชื่อเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการ

ลงทุนในเครื่องจักรใหม ตามกฎหมายฉบับที่ 1329/1965 (“Sabatini Act”) อยางไรก็ตาม ในไมกี่ปที่ผานมา 

มีการวิพากษวิจารณมาตรการความชวยเหลือ SMEs เหลานี้คอนขางสูง เนื่องจากการใชจายเงินงบประมาณ

ภาครัฐมีจำนวนมาก แตไดผลลัพธความสำเร็จยังไมชัดเจน (Onida 2004a, 192-193)1

ชวงไมกี่ปที่ผานมา การจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One-Stop Counter) สำหรับ SMEs ไดรับความ

นิยมมากในประเทศอิตาลี หนวยงานภาครัฐในระดับทองถิ่นไดใหบริการขอมูลตางๆ ที่จำเปนแกภาคเอกชนใน

การติดตอกับหนวยงานภาครัฐตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการสมัครและขอใบอนุญาต ซึ่งพบวามีศูนยบริการ

ดังกลาวกวาครึ่งหนึ่งของสถานที่ราชการในระดับตำบล (รอยละ 59) บริการครอบคลุมประชากรรอยละ 71 

ของประเทศ (OECD 2002)

นอกจากนั้นยังมีมาตรการชวยเหลือทางภาษีเพื่อการฝกอบรม และการจัดหาสถานที่พักใหพนักงาน (crèches) 

มาตรการสงเสริมการจางแรงงานมีฝมือ ใหเงินอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) และการจางวิจัย 

(Contracting out industrial research) รวมถึงมาตรการสงเสริมชวยเหลือระดับภูมิภาคตางๆ เชน โครงการ

พัฒนาภูมิภาคซิซิลี (Sviluppo Italia Sicilia) ซึ่งใหความชวยเหลือดานเงินทุนแกผูประกอบการในภูมิภาคทาง

ใตของประเทศ (Sviluppo Italia Sicilia, 2012)

องคการเอกชนตัวแทนของ SMEs สามารถเขารวมในมาตรการ และโครงการชวยเหลือสงเสริม SMEs ดังที่

กลาวมาผานการระดมความคิด การรวมวางแผน และการรวมยอมรับในมาตรการสงเสริมดังกลาวทั้งในระดับ

ทองถิ่น และระดับประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการสงเสริมพัฒนาระดับพื้นที ่(Territorial pacts or 

“patti territoriali”) ตามกฎหมายฉบับที่ 662/1996 (Act 662/1996) เพื่อพัฒนาพื้นที่ดอยพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ อันเปนความรวมมือของกระทรวงกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (Ministry for Productive Activities) กับ

องคการเอกชนตัวแทน SMEs ตางๆ เชน Confindustria, Confapi, CNA และ Confartigianato

1 คาดการณวามีการใชงบประมาณแผนดินถึงรอยละ 2 ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในการใหความชวยเหลือภาคเอกชน (Ostellino 

2004).
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ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีสวนรวมกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศอิตาลี

ในระดับประเทศ สมาพันธที่มีสมาชิกจำนวนมากเปนตัวแทนผูประกอบการในการรวมเจรจาทางสังคมกับภาค

แรงงาน และมีสวนรวมกับภาครัฐในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับภาคธุรกิจ สมาพันธ  

ผูประกอบการ ไดแก

• สมาพันธอุตสาหกรรมแหงอิตาลี (Confindustria) 

• สมาพันธวิสาหกิจ กิจกรรมวิชาชีพ และงานอิสระแหงอิตาลี (Confcommercio) และ 

• สมาพันธหัตถกรรมแหงอิตาลี (Confartigianato)

อยางไรก็ตามระบบการรวมเจรจาทางสังคมสามารถแบงออกไดหลายระดับทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค/ 

จังหวัด และในสาขาธุรกิจระดับตางๆ องคการเอกชนที่เปนสาขาของสมาพันธที่กลาวมาขางตนอาจเขารวมใน

การเจรจาทางสังคม บางครั้งองคการระดับสาขาอาจมีจุดยืนที่แตกตางกันกับจุดยืนของสมาพันธในระดับ

ประเทศก็เปนได 

Confindustria ไดรับความไววางใจจากภาคแรงงานในการเจรจา เนื่องจากสมาพันธดังกลาวเปนตัวแทนผู

ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และมีจำนวนสมาชิกมากถึง 149,288 องคกรครอบคลุมธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ทุกประเภทในประเทศ  (Confindustria, 2012)

นอกเหนือจากสมาพันธ Confindustria แลว สำหรับสิทธิในการใหคำปรึกษาแกภาครัฐ ยังมีสมาพันธ  

Confcommercio ซึ่งมีสมาชิกมากกวา 850,000 องคกร ครอบคลุมภาคธุรกิจ การคา การทองเที่ยว และ

บริการ ซึ่งโดยปกติแลว Confcommercio จะไดรับการยอมรับในฐานะเปนองคการเอกชนตัวแทน SMEs   

ในภาคการคา และ Confartigianato เปนองคการเอกชนตัวแทนผูประกอบการในอุตสาหกรรมหัตถกรรมซึ่งมี

ความสำคัญมากสำหรับประเทศอิตาลี และเปนภาคที่มีผูประกอบการ SMEs ในสัดสวนที่สูงมาก โดย 

Confartigianato มีจำนวนประมาณ 1,420,000 บริษัท และจางงานมากกวา 1.5 ลานคน
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สมาพันธอุตสาหกรรมแหงอิตาลี 

(Confederation Of Italian Industries – Confindustria)

กอตั้งขึ้นในป 1910 สมาพันธอุตสาหกรรมแหงอิตาลี (Confindustria) เปนองคการเอกชนที่สำคัญของประเทศในการเปน

ตัวแทนบริษัทเอกชนดานการผลิต และบริการในระบบการเจรจาทางสังคม โดยมีสมาชิกจำนวน 149,288 บริษัท ครอบคลุม

ผูประกอบการทุกขนาด โดยบริษัทสมาชิกมีการจางงานจำนวน 5,516,975 คน 

สมาพันธอุตสาหกรรมแหงอิตาลี (Confindustria) จัดตั้งโดยคานิยมพื้นฐานดังนี้

“ความเชื่อถึงพลังของวิสาหกิจ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเสรี ภายใตกลไกของระบบตลาด เปนปจจัยสำคัญในการผลัก

ดันการเติบโต และพัฒนาสังคมโดยภาพรวม” (belief that free enterprise and free economic activity, within the 

framework of a market economy, are key factors for the growth and development of society as a 

whole.)

สมาพันธอุตสาหกรรมแหงอิตาลี (Confindustria) มีบทบาทหนาที่ตามกฎหมาย ในการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศโดยความรวมมือกับสถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับภายในประเทศและ

ระหวางประเทศ โดยเปนตัวแทนบริษัทเอกชนในเวทีการเมือง บริหาร รวมถึงรัฐสภา คณะรัฐมนตรี สหภาพแรงงาน และเปน

หุนสวนทางสังคมในเวทีอื่นๆ

โครงสรางการบริหารงานของสมาพันธอุตสาหกรรมแหงอิตาลี (Confindustria) ประกอบไปดวย

1. สมาพันธนายจางระดับภูมิภาคจำนวน 18 แหง (regional Confindustrias)

2. สมาคมทองถิ่น จำนวน 99 แหง (local Associations)

3. สมาพันธรายสาขาธุรกิจ จำนวน 25 แหง (sectoral Federations)

4. สมาพันธวัตถุประสงคพิเศษ จำนวน 2 แหง (special purpose Federations)

5. สมาคมธุรกิจ จำนวน 97 แหง (trade Associations)

6. สมาชิกสมทบ จำนวน 21 แหง (Associate members)

7. องคกรสมทบ จำนวน 262 องคกร (associate Organisations)

(Confindustria, 2012)
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สมาพันธหัตถกรรมแหงอิตาล ี

(Confartigianato)

Confartigianato เปนองคการเอกชนที่เปนอิสระเพื่อเปนตัวแทนในการแสดงจุดยืน และสรางพลังในการตอรองใหกับ    

ภาคอุตสาหกรรมหัตถกรรมของประเทศอิตาล ีกอตั้งขึ้นเมื่อป 1946 จากหลักการของการเปดรับสมาชิกที่เปดกวางเสรี

ครอบคลุมทุกภูมิภาค สาขาธุรกิจ และประเภทของงานฝมือ สมาชิกสวนใหญขององคการเปนชางฝมือ และผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดยอม 

Confartigianato มีหนาที่ใหขอมูลความรูแกสมาชิก เปนตัวแทนรักษาผลประโยชนของสมาชิกในการเจรจากับสถาบันหรือ

องคกรอื่นๆ บริการดานการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร บริการดานการตลาด การวิจัยและพัฒนา รวมถึงบริการพัฒนาศักยภาพ

องคกรของสมาชิกผานการใหบริการที่ครบวงจร และปรับใหตรงกับความตองการของสมาชิก โดยในปจจุบันองคการมี

สมาชิกครอบคลุมกวา 870 สาขาธุรกิจ 120 สมาคมธุรกิจระดับทองถิ่น (local associations) 20 สมาพันธระดับภูมิภาค 

(regional federations) 12 สมาพันธ (federations) และ 74 กลุมการคา (Groups of trade) องคการมีสำนักงานสาขา 

จำนวน 1,215 แหงในระดับภูมิภาค และมีพนักงานกวา 14,000 คน โดยองคการมีเครือขายกับภาครัฐและเอกชนทั้งใน

ระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

(Confartigianato, 2006)

ทั้งนี้ ตัวแทนจากองคการเอกชนที่ไดรับการพิจารณาจัดใหเปนหุนสวนทางสังคม (social partners) มีสิทธิใน

การรวมกับภาครัฐในการบริหารจัดการระบบประกันสังคม และโครงการดานสวัสดิการของแรงงาน และยังมี

สิทธิในการรวมดำเนินการโครงการดังกลาว ในลักษณะที่คอนขางถาวรและมั่นคง (Regalia and Regini 

1998, 495)

สถาบันที่มีความสำคัญในระบบการเจรจาทางสังคมแบบไตรภาคี (tripartitie) ในระดับประเทศและไขวสาขา

คือคณะมนตรีดานเศรษฐกิจและแรงงานแหงชาติ (National council for economy and labour หรือใน

ภาษาอิตาลี “Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro” - CNEL  www.cnel.it) คณะมนตรี

ดานเศรษฐกิจและแรงงานแหงชาติ (CNEL) มีสถานะตามรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอิตาลี กฎหมายฉบับที่ 

936/1986 และกฎหมายฉบับที่ 383/2000 (Act 936/1986 and Act 383/2000) ประกอบไปดวยสมาชิก 

121 คน แบงเปนตัวแทนจาก Confindustria  จำนวน 14 คน ตัวแทนจาก Confapi (สมาพันธอุตสาหกรรม
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ขนาดกลางและขนาดยอมแหงอิตาลี) จำนวน 2 ราย ตัวแทนจาก Confcommercio จำนวน 5 ราย และ

ตัวแทนจาก Confesercenti (ภาคการคาและบริการ) จำนวน 2 ราย ตัวแทนจาก Confartigianato จำนวน 2 

ราย และตัวแทนจำนวน 1 รายจากสมาพันธอื่นๆ เชน CNA, Casartigiani, CLAAI (งานฝมือ) รวมถึงตัวแทน

จำนวน 1 รายจากภาคสหกรณธุรกิจเชนจาก Legacoop (สมาพันธสหกรณและกองทุนรวมแหงชาติอิตาล)ี, 

UNCI, Confcooperative และ AGCI (Cooperatives) บวกกับตัวแทนจำนวน 3 รายจากสมาคมธุรกิจภาค

บริการ ขนสง และขนสงทางเรือ (shipping) กับตัวแทนจำนวนอีก 9 รายจากองคการภาคการเกษตร 

(Agricultural organizations) 

สมาพันธวิสาหกิจ กิจกรรมวิชาชีพ และงานอิสระแหงอิตาลี 

(Confcommercio)

Confcommercio เปนองคการเอกชนตัวแทนผูประกอบการที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในประเทศอิตาล ีดวยจำนวนสมาชิก

กวา 770,000 รายครอบคลุมภาคการคา การทองเที่ยว การบริการ และการขนสง 

Confcommercio มีสมาชิกกวา 500,000 รายจากภาคการคา และอีกกวา 200,000 รายจากภาคการทองเที่ยว (ครอบคลุม

ผูประกอบการจากกลุมโรงแรม ตัวแทนนำเที่ยว จุดตั้งแคมพ หมูบานทองเที่ยว บาร ภัตตาคาร รานอาหาร หองน้ำ/อาบน้ำ 

สถานบันเทิง โฮสเทล และบริการดานการทองเที่ยวอื่นๆ)  รวมถึงภาคบริการกวา 65,000 รายทั้งภาคบริการธุรกิจ และ

บริการสำหรับผูบริโภค บริการขนสง บริการดานโทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โฆษณาประชาสัมพันธ 

การศึกษา ตัวแทนนายหนาคาอสังหาริมทรัพย และบริการสาธารณสุขภาคเอกชนตางๆ  

Confcommercio มีหนาที่ดังตอไปนี้

1) การปกปองผลประโยชน และเปนตัวแทนของสมาชิกในการเจรจา และใหคำปรึกษากับภาครัฐ ภาคการเมือง สังคม 

และสหภาพแรงงาน รวมถึงในระดับนานาชาต ิ

2) เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และสังคมใหแกผูประกอบการ และสงเสริมการมีบทบาททางสังคมของผูประกอบการ

เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาว  Confcommercio มีการดำเนินการโดยการมีสวนรวมในการหาขอตกลงรวมกับ

สหภาพแรงงานในประเด็นดานแรงงานสัมพันธ และเพื่อปกปองผลประโยชนของผูประกอบการที่เปนสมาชิก สงเสริมการจัด

ตั้งธุรกิจ  เปนตัวแทนของสมาชิกในการปกปองผลประโยชนของผูประกอบการในระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิและสง

เสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจโดยรวมกับหนวยงาน และสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของ

(Confcommercio, 2012)
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สมาพันธอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมแหงอิตาล ี

(Confapi)

กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1947 เพื่อเปนตัวแทนปกปองผลประโยชนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

โดยสมาชิกซึ่งแยกตัวออกมาจาก สมาพันธอุตสาหกรรมแหงอิตาล ี(Confindustria) จากประเด็นความขัดแยงระหวาง SMEs 

กับการครอบงำของบริษัทขนาดใหญในองคการดังกลาว

Confapi ในปจจุบันเปนตัวแทนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคอุตสาหกรรมกวา 120,000 ราย ครอบคลุม

แรงงานกวา 2.3 ลานคน โดยมีบทบาทหนาที่ในการเปนตัวแทนของ SMEs ในการเจรจาทางสังคมในระดับทองถิ่นและระดับ

ประเทศของอิตาล ีรวมถึงการใหคำปรึกษา ออกแบบ และดำเนินโครงการที่เกี่ยวของกับภาค SMEs
 

(Confapi, 2012)

สมาพันธสหกรณและกองทุนรวมแหงชาติอิตาล ี

(Legacoop)

Legacoop เปนองคการเอกชนตัวแทนสหกรณที่เกาแกที่สุดในประเทศอิตาลี โดยกอตั้งขึ้นในป 1886 เพื่อสงเสริมพัฒนา

ความรวมมือ ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และสงเสริมภราดรภาพของสมาชิกสหกรณตางๆ 

ปจจุบันมีสมาชิกจำนวนกวา 15,000 สหกรณทั่วทุกภาค และทุกสาขาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคคาปลีก 

กอสราง แปรรูปอาหาร-เกษตร บริการ การผลิต รวมถึงใหบริการครอบคลุมดานการประกัน การเงิน และสินเชื่อ

Legacoop มีบทบาทเปนตัวแทน ใหความชวยเหลือ และปกปองระบบสหกรณในประเทศ ในการใหคำปรึกษา ความรวมมือ 

พัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร รวมถึงสรางความสัมพันธกับภาครัฐทั้งรัฐบาล รัฐสภาทั้งสองระดับ คณะกรรมาธิการตางๆ 

และสถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆ 

(Legacoop, 2012)
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คณะมนตรีดานเศรษฐกิจและแรงงานแหงชาติ (CNEL) มีบทบาทหนาที่ในการใหคำปรึกษาและการนำเสนอ 

ผลการวิจัยที่เกี่ยวของแกภาครัฐ อยางไรก็ตามองคการเอกชนในประเทศอิตาลียังมีชองทางอื่นๆ ในการมีสวน

รวมเชิงนโยบายในการใหคำปรึกษา แนะนำ รายงานสถานการณธุรกิจ และการรวมเจรจาทางสังคมกับ     

ภาคแรงงานทั้งในระดับประเทศ เชน The enti bilaterali ซึ่งเปนระบบเจรจาทวิภาคี (Bilateral) ระหวาง

สหภาพแรงงานและองคการเอกชนตัวแทนนายจางเพื่อการกำหนดสวัสดิการ และการจัดการฝกอบรมใน

อุตสาหกรรมหัตถกรรม รวมถึงระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่นอีกดวย 

โครงสรางระบบการรวมกลุมระหวางองคการเอกชน และบทบาทขององคการเอกชนที่เปนตัวแทน SMEs 

ในประเทศอิตาลี

ประเทศอิตาลีเปนประเทศที่มีองคการเอกชนจำนวนมาก และมีบทบาทซึ่งอาจทับซอนกันบาง อยางไรก็ตาม

องคการในระดับสมาพันธ เชน สมาพันธอุตสาหกรรมแหงอิตาลี (Confindustria) สมาพันธอุตสาหกรรม 

ขนาดกลางและขนาดยอมแหงอิตาลี (Confapi) สมาพันธวิสาหกิจ กิจกรรมวิชาชีพ และงานอิสระแหงอิตาลี 

(Confcommercio) สมาพันธหัตถกรรมแหงอิตาลี (Confartigianato) สมาพันธสหกรณและกองทุนรวมแหง

ชาติอิตาลี (Legacoop) รวมถึงสมาพันธอื่นๆ1 จัดเปนองคการเอกชนในระดับประเทศ มีบทบาทเปนตัวแทน

สมาชิกในการรวมเจรจาตอรอง และบรรลุขอตกลงรวมในระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมถึงการใหคำ

ปรึกษาแนะนำ มีสวนรวมกับภาครัฐในการกำหนดแนวนโยบาย หรือการดำเนินการนโยบายทางเศรษฐกิจ

อยางไรก็ตามบางสมาพันธอาจมีองคการเอกชนซึ่งเปนสมาชิกในระดับสาขาธุรกิจ หรือในระดับภูมิภาค และ

ระดับทองถิ่น ซึ่งสมาชิกดังกลาวสามารถมีสวนรวมในบทบาทการเปนตัวแทนคลายคลึงกับสมาพันธในระดับ

ประเทศ อยางไรก็ตามบทบาทสวนใหญขององคการเอกชนที่เปนสมาชิกเหลานี้มักจำกัดเฉพาะในการเปน

ตัวแทนสาขาธุรกิจ ระดับภูมิภาค หรือทองถิ่นตามลักษณะโครงสรางของสมาชิกองคการเอกชนนั้นๆ 

สำหรับลักษณะของสมาชิกพบวาสมาพันธอุตสาหกรรมแหงอิตาลี (Confindustria) และสมาพันธสหกรณและ

กองทุนรวมแหงชาติอิตาลี (Legacoop) เปดกวางตอสมาชิกซึ่งเปนวิสาหกิจทุกขนาด อยางไรก็ตามสำหรับบาง

สมาพันธ เชน สมาพันธอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมแหงอิตาลี (Confapi) สมาพันธวิสาหกิจ 

กิจกรรมวิชาชีพ และงานอิสระแหงอิตาลี (Confcommercio) รวมถึง Confesercenti กำหนดในระเบียบขอ

กำหนดขององคการวาสมาชิกตองเปน SMEs เทานั้น

1 Confesercenti (Confederazione generale italiana esercenti attività commerciali e turistiche) ในภาคการคา; CNA 

(Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), Casartigiani (Confederazione autonoma dei 

sindacati artigiani, also known as CASA) และ CLAAI (Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane) ในภาคหัตถกรรม 

และสมาพันธดานการสหกรณอีก 3 สมาพันธไดแก Confcooperative (Confederazione cooperative italiane), UNCI (Unione nazionale 

delle cooperative italiane) และ AGCI (Associazione generale delle cooperative italiane)
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ประเทศเดนมารก

ประเทศเดนมารกมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสัญชาติเดนิช (Danish SMEs) รอยละ 99.7 จากจำนวน

วิสาหกิจทั้งหมดในประเทศ SMEs ในประเทศเดนมารกสามารถแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก อุตสาหกรรม 

ขนาดยอม (minor industry) ภาคกอสราง (building) กิจการคาปลีกและภาคบริการ (retail and service) 

ซึ่งนิยมเรียกรวมกันวา ภาคการคาและอุตสาหกรรมขนาดยอม (trade and minor industry หรือในภาษา

เดนิช “Handwerk und Kleinindustri”) โดย SMEs สวนใหญเปนธุรกิจครอบครัว และเจาของกิจการมัก

ทำงานภายในองคกรดวย

โครงสรางดานกฎหมาย และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุม SMEs ในประเทศเดนมารก

ประเทศเดนมารกไมมีกฎหมายบังคับให SMEs ตองเปนสมาชิกในองคการเอกชน อันสงผลใหปราศจาก

มาตรการในการประเมินศักยภาพความเปนตัวแทนขององคการเอกชน (Representativeness) ซึ่งเปน

ตัวแทน SMEs (European Commission, 2005) โดยสวนใหญการยอมรับสถานะทางกฎหมายขององคการ

เอกชน หรือสมาคมที่เปนตัวแทนของ SMEs ในประเทศเดนมารกนั้น เกิดขึ้นจากลักษณะโครงสราง

แรงงานสัมพันธระหวางภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และภาคแรงงานที่มีประวัติความเปนมายาวนาน โดยภาพรวม

รายละเอียดดังนี้

(1)   ตลาดแรงงานที่มีโครงสรางการจัดการที่มีระเบียบ ประกอบดวยสมาคมตัวแทนภาคแรงงาน 

และองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของนายจาง

(2)   ระบบการรวมเจรจาตอรองที่เปนศูนยกลาง (Centralised collective bargaining) โดยการ

เจรจาตอรองระหวางนายจางและภาคแรงงานเปนการเจรจารวมกัน ครอบคลุมทุกภาคสวนใน

ตลาดแรงงาน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันพบวาระบบการรวมเจรจาตอรองดังกลาวเริ่มมีการ 

กระจายอำนาจ โดยใหระดับทองถิ่นสามารถมีการรวมเจรจาตอรองที่เปนอิสระจากสวนกลาง

มากขึ้น

(3)   ความสัมพันธในเชิงมติเอกฉันท (Consensus-based relationship) ระหวางภาคนายจางและ

ลูกจาง ทำใหความขัดแยงทางอุตสาหกรรมอยูในระดับต่ำ

(4)   กฎหมายที่ยึดตามขอตกลงระหวางภาคนายจาง-ลูกจาง โดยความสัมพันธในตลาดแรงงาน

ทั้งหมดเปนรูปแบบความสัมพันธผานระบบการรวมเจรจาตอรอง ภาครัฐแทบจะไมแทรกแซง

ผานกฎหมาย หรือมาตรการอื่นๆ ในประเด็นดานความสัมพันธระหวางนายจาง-แรงงาน (ยกเวน

ในชวงทศวรรษที่ 1970 ซึ่งภาครัฐมีการดำเนินการแทรกแซงดังกลาว)
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ถึงแมวาประเทศเดนมารกไมมีการบังคับใหเปนสมาชิกขององคการเอกชน และยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่ยอมรับ

สถานะขององคการเอกชน แตรัฐธรรมนูญเดนิช (Danish Constitution from 1849, renewed in 1953) ให

เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคม ซึ่งยอมรับสถานะของสมาคมใหมีสิทธิในการเจรจาและเปนตัวแทน โดยมีพื้นฐาน

จากแนวคิดของระบบการยอมรับผลประโยชนซึ่งกันและกันของคูกรณี (Reciprocal recognition)1 ระบบ  

ดังกลาวมีความเปนมากวา 100 ป ยอนหลังไปในสมัยที่เศรษฐกิจและโครงสรางอุตสาหกรรมของเดนิชเริ่มมี

การพัฒนาอุตสาหกรรม และธุรกิจทั้งหมดในประเทศเดนมารกจัดเปน SMEs 

ในชวงทศวรรษที่ 1890 ภาคแรงงานไดทาทายนายจาง โดยการนัดหยุดงานหมุนเวียนกันในหลายภูมิภาคของ

ประเทศ สงผลใหนายจางจำเปนตองรวมตัวกันเปนสมาคมนายจางเพื่อกำหนดมาตรฐานคาแรงและสภาพการ

ทำงาน ผานการเจรจาในสวนกลางกับสหภาพแรงงานตางๆ ผลลัพธดังกลาวทำใหเกิดสมาพันธนายจางเดนนิช

ขึ้น (Danish Employers’ Confederation หรือภาษาเดนนิช เรียกวา Dansk Arbejdsgiverforening - DA) 

ผลลัพธของการเจรจาระหวาง DA และสมาพันธสหภาพแรงงานแหงเดนมารก (The confederation of 

trade unions หรือภาษาเดนนิช Landsorganisationen i Danmark - LO) ในเดือนกันยายน 1899 สงผล

ใหเกิดรัฐธรรมนูญแหงตลาดแรงงานเดนิช (‘constitution of the Danish labour market’) ซึ่งขอตกลงดัง

กลาวไดกำหนดสิทธิใหกับฝายนายจาง และลูกจาง เชน นายจางมีสิทธิในการบริหารงาน และมีสิทธิในการ

เลือกและเลิกจาง  ในขณะที่สหภาพแรงงานมีสิทธิในการรวมกลุมเพื่อเจรจาหาขอตกลงรวมกับนายจางภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด  โดยหามมิใหมีการประทวงหยุดงาน ตราบใดที่ความตกลงยังมีผลบังคับใชอยู ทั้งนี้ จะเห็น

ไดวาการที่นายจางเขารวมเปนสมาชิกกับ DA สามารถสงเสริมใหมีความสัมพันธดานแรงงานที่ดี และหลีกเลี่ยง

ปญหาดานแรงงานไดซึ่งทำใหระบบดังกลาวยังคงประสบความสำเร็จจนถึงปจจุบัน โดยมีการเปลี่ยนแปลง

เพียงเล็กนอยเทานั้น

ระบบการรวมเจรจาตอรองทำใหระบบสมาคมเปนที่ยอมรับทางกฎหมาย เนื่องจากภายใตระบบการรวมเจรจา 

ทั้งนายจางและแรงงานจำเปนตองมีการรวมกลุมที่เขมแข็งเพื่อถวงดุลซึ่งกันและกัน พึ่งพากัน และมีความ

สัมพันธที่มีผลประโยชนรวมกัน (Symbiotic relationship)

ในชวงครึ่งศตวรรษแรกของการกอตั้ง DA สมาคมตัวแทน SMEs มีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการดำเนินการของ

องคการ อยางไรก็ตามในชวงครึ่งศตวรรษหลังพบวาสมาคมมีการรวมตัวกันมากขึ้น เห็นไดจากในป 1961 DA 

มีสมาชิกจำนวน 255 สมาคม และจำนวนสมาชิกลดลงอยางตอเนื่อง เปน 157 สมาคมในป 1981 จำนวน 48 

สมาคมในป 1991 และเหลือเพียง 13 สมาคมในป 2003 ทั้งนี้รูปแบบของสมาคม SMEs ก็มีการเปลี่ยนแปลง

1 Due et al. (1994), Jensen et. al. (2000)
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ไป โดยสมาชิกมีธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากประเทศเดนมารกมีการพัฒนาเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม

ไปสูภาคการบริการเฉกเชนเดียวกับประเทศในสหภาพยุโรป (EU) อื่นๆ1 รัฐบาลเดนิชมีการจัดความชวยเหลือ

สงเสริม SMEs ตางๆ ซึ่งองคการเอกชนที่เปนหุนสวนทางสังคมในระดับตางๆ สามารถเขามีสวนรวมใน

มาตรการดังกลาวผานการใหคำแนะนำการดำเนินโครงการ

ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีสวนรวมกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศเดนมารก

ระบบการเจรจาทางสังคมในประเทศเดนมารกมีการดำเนินการในระดับบริษัท ระดับสาขาธุรกิจ และในบาง

ครั้งอาจมีการเจรจาในระดับชาติที่ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายสาขา สวนใหญการใหคำปรึกษาอยางไมเปน

ทางการ (Informal Consultation) สามารถเกิดขึ้นไดในทุกระดับ แตในทางปฏิบัติการเจรจาทางสังคมจะเกิด

ขึ้นบอยครั้งในระดับสาขาธุรกิจ องคการเอกชนตัวแทนผูประกอบการรายสาขาธุรกิจมีสวนรวมในการใหคำ

ปรึกษาแกภาครัฐในประเด็นทางเศรษฐกิจและธุรกิจ โดยองคการเอกชนหลายองคการมีตำแหนงเปนสมาชิกใน

คณะกรรมการและคณะกรรมาธิการดานเศรษฐกิจตางๆ นอกจากนั้นรัฐบาลยังเปดขอรับคำปรึกษา 

(Consultation) เพื่อรับฟงขอมูลความคิดเห็นจากภาคธุรกิจในประเด็นดานนโยบายตางๆ ที่อาจสงผลกระทบ

ตอผูประกอบการ สาเหตุสำคัญที่การรับคำปรึกษาเปนรูปแบบอยางไมเปนทางการ เนื่องมาจากในประเทศ

เดนมารกปราศจากกฎหมายรับรองสถานะขององคการเอกชนที่เปนตัวแทนผูประกอบการ และปราศจาก

กฎหมายที่กำหนดบทบาทหนาที่ใหกับองคการเอกชนดังกลาว

อยางไรก็ตาม นโยบายดานตลาดแรงงานในประเทศเดนมารกมักถูกกำหนดจากภาครัฐ โดยหุนสวนทางสังคมที่

มีจากภาคเอกชนและแรงงานมีบทบาทสำคัญในการแสดงขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในหลายกรณีที่มติ

รวมระหวางสมาพันธตางๆ มีผลกระทบตอการตัดสินใจของภาครัฐในการนำนโยบายดานแรงงานไปปฏิบัติ 

เนื่องจากสมาพันธตางๆ มีสวนรวมในการใหคำปรึกษาแกภาครัฐในกระบวนการเตรียมความพรอมกอนการ

ออกกฎหมาย (Preparatory phase) ประกอบกับสมาพันธหลายแหงมีบทบาทเปนสมาชิกในคณะกรรมการ 

และคณะกรรมาธิการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการอาชีวศึกษา (Vocational Education) และการฝก

อบรมแรงงาน ทางดานการเจรจาทางสังคมเพื่อบรรลุขอตกลงรวมระหวางภาคแรงงาน และภาคผูประกอบการ

สวนใหญมีการดำเนินการในระดับสาขาธุรกิจเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อบรรลุขอตกลง 

โดยการเจรจารายละเอียดของการดำเนินการจะมีการเจรจาตอในระดับบริษัท

1 Jensen, Strøby et al (2000) มีการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตรของสมาคมนายจางตางๆ ในประเทศเดนมารกในชวงดังกลาว
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สำหรับการเจรจาในระบบไตรภาคี ประเทศเดนมารกมีการสรางระบบการเจรจาระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนอัน

ประกอบไปดวยสมาพันธ และองคการเอกชนตัวแทนผูประกอบการรายสาขา รวมถึงภาคแรงงาน เพื่อบริหาร

ระบบสวัสดิการสังคมและบำนาญสำหรับชาวเดนนิช โดยการจัดตั้งสภาไตรภาคี (Tripartite Forum หรือใน

ภาษาเดนนิช “Trepartsforum-statistikudvalget”)  ขึ้นในป 1998 เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในระบบการ

รวมเจรจาตอรองระหวางนายจาง (นอกจากนายจางภาคธุรกิจแลวยังรวมถึงหนวยงานภาครัฐในระดับรัฐ และ

ระดับเทศบาลในฐานะนายจาง) และแรงงาน  อยางไรก็ตามสภาไตรภาคีไมไดใชเปนกลไกในระบบการเจรจา

ทางสังคมมากนัก เนื่องจากอิทธิพลของ LO และ DA ในการใหคำปรึกษาแกรัฐบาลในระดับสูงอาจเปนหนึ่งใน

สาเหตุที่ทำใหสภาไตรภาคีไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร

โครงสรางระบบการรวมกลุมระหวางองคการเอกชน และบทบาทขององคการเอกชนที่เปนตัวแทน SMEs 

ในเดนมารก

ในประเทศเดนมารก องคการเอกชนที่มีสถานะเปนที่ยอมรับในทางปฏิบัติในฐานะเปนองคการเอกชนตัวแทน 

ผูประกอบการในระดับสูงสุดของประเทศ (Peak National Organization) ประกอบไปดวยสมาพันธนายจาง

เดนนิช (DA) และสมาพันธวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเดนนิช (DFSME) โดย DA จัดเปนองคการ

เอกชนตัวแทนภาคธุรกิจที่เปนนายจางทุกขนาด ในขณะที ่DFSME จัดเปนองคการเอกชนตัวแทน SMEs โดย

เฉพาะอยางยิ่งในภาควิสาหกิจขนาดยอม หัตถกรรม การกอสราง การคา และภาคบริการ มีบทบาทหนาที่หลัก

ในการปกปองผลประโยชน และเปนตัวแทน SMEs ในดานนโยบายที่สงผลตอธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในนโยบายการคา การสงเสริมการสงออก และนวัตกรรม โดย DFSME ไมมีบทบาทในเชิงแรงงานสัมพันธ 

อยางไรก็ตาม องคการเอกชนที่เปนสมาชิกภายใน DFSME อาจมีการรวมเจรจาหาขอตกลงรวมกับภาคแรง 

งานในธุรกิจรายสาขาได
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หอการคาเดนนิช 

(Danish Chamber of Commerce หรือในภาษาเดนนิช “Dansk Erhverv”)

หอการคาเดนนิช (The Danish Chamber of Commerce) เปนองคการเอกชนสำคัญที่ไมแสวงหากำไร มีวัตถุประสงคเพื่อ

ชวยสงเสริมใหผูประกอบการที่เปนสมาชิกสามารถประกอบธุรกิจไดสะดวกขึ้น โดยการทำหนาที่เปนตัวแทนของผูประกอบ

การภาคบริการในประเทศเดนมารก ในเวทีนานาชาติในการเจรจากับภาคการเมือง และสถาบันระหวางประเทศตางๆ รวม

ทั้งการใหบริการแกสมาชิกซึ่งครอบคลุมบริษัทกวา 17,000 บริษัท และมีสมาชิกเปนสมาคมในภาคการคา การทองเที่ยว 

บริการธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการสวัสดิการ และบริการขนสง หอการคาเดนนิชมีพนักงานกวา 200 คน          

และสำนักงานทั้งใน Copenhagen, Aarhus และ Brussels

หอการคาเดนนิชยังมีหนาที่เปนตัวแทนในการเจรจา และบรรลุขอตกลงรวมกันกับสหภาพแรงงาน ในประเด็นดานคาแรง 

สภาพการทำงาน และแรงงานสัมพันธดานตางๆ รวมทั้งบริการใหคำปรึกษาทางดานกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย

ธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทำงาน คำปรึกษาดานทรัพยากรบุคคลและการบริหาร รวมถึงบริการจับคูธุรกิจ

(Danish Chamber of Commerce, 2012)
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สมาพันธวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเดนนิช 

(The Danish Federation of Small and Medium-Sized Enterprises (DFSME)

สมาพันธวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเดนนิช (The Danish Federation of Small and Medium-Sized 

Enterprises (DFSME) หรือในภาษาเดนนิช “Håndværksrådet” (HVR) กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1879 และจัดเปนองคการ

เอกชนตัวแทนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ใหญและครอบคลุมธุรกิจรายสาขาที่สุดในประเทศ โดย DFSME เปน

ตัวแทนบริษัทจำนวนกวา 20,000 บริษัทครอบคลุมทั้งภาคการคา กอสราง อุตสาหกรรม หัตถกรรม และภาคบริการ 

วัตถุประสงคสำคัญของ DFSME คือการพัฒนาสงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมสัญชาติเดนนิช โดยการใหบริการพัฒนาศักยภาพธุรกิจประเภทตางๆ ดังนี้

1.  การศึกษาศักยภาพของตลาด และวิเคราะหหุนสวนทางธุรกิจทั้งในรายสาขา และระดับนานาชาติใหกับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมสัญชาติเดนนิช

2.  การใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการรวมเดินทางไปกับตัวแทนการคาเดนนิชในการเปด

ตลาดใหมๆ ทั่วโลก

3.  ออกเอกสารรับรองการสงออก (ATA carnets) สำหรับบริษัท เพื่อชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในการประหยัดภาษีศุลกากรในการทำธุรกิจระยะสั้น หรือการแสดงสินคาภายนอกสหภาพยุโรป (European 

Union)

4.  ใหคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสงออก และการพัฒนาธุรกิจ ครอบคลุมดานการจับคูธุรกิจ การเตรียมความ

พรอมในการบรรลุขอตกลงและสัญญาการคา การวิจัยตลาดและความเปนไปไดทางธุรกิจ การพัฒนาการ

บริหารจัดการ และการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม (Cross cultural management and communication) 

การเตรียมความพรอมดานการวิเคราะหการเงิน การศึกษาสภาพแวดลอมธุรกิจ การวิเคราะหความตองการใน

การจัดการฝกอบรมแรงงาน 

ทั้งนี้จะเห็นไดวาประเทศเดนมารกใหความสำคัญกับการคาระหวางประเทศอยางมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการ

สงออก อันรวมถึงในภาค SMEs อีกดวย ดังนั้นบริการหลายดานของ DFSME จึงเปนบริการเพื่อสงเสริมศักยภาพของ SMEs 

ในการคาระหวางประเทศ

(The Danish Federation of Small and Medium-Sized Enterprises (DFSME), 2012)
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ประเทศฟนแลนด

เศรษฐกิจของประเทศฟนแลนดพึ่งพาการคาระหวางประเทศในระดับสูง โดยมูลคาการสงออกคิดเปนกวา  

รอยละ 40 ของ GDP ซึ่งตลาดสงออกสำคัญสำหรับประเทศฟนแลนดคือสหภาพยุโรป (EU) โดยเฉพาะ   

อยางยิ่งประเทศเยอรมนี สวีเดน อังกฤษ และฝรั่งเศส นอกจากนั้นตลาดเอเชีย สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย      

ก็เปนตลาดสำคัญของประเทศเชนกัน ทั้งนี้ฟนแลนดยังพึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบที่จำเปนสำหรับอุตสาหกรรม

ของประเทศ และสินคากึ่งสำเร็จรูปเพื่อการแปรรูป โดยมีประเทศคูคาใกลเคียงกับประเทศที่สงออก         

โดยการนำเขาจากประเทศรัสเซียถือเปนสัดสวนสำคัญ และมีการเติบโตสูงอยางตอเนื่อง

โครงสรางดานกฎหมาย และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุม SMEs ในประเทศฟนแลนด

SMEs เปนองคประกอบสำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศฟนแลนด แตไมมีการบังคับให SMEs ตองเขาเปน

สมาชิกองคการเอกชน โดยรัฐธรรมนูญฟนแลนด สวนที่ 13 (2)1 ไดใหเสรีภาพแกบุคคลทุกคน รวมถึง          

ผูประกอบการ SMEs ในการจัดตั้งสมาคมโดยมิตองขอรับใบอนุญาตจากภาครัฐ ทั้งนี้ การที่องคการเอกชน  

จะสามารถเปนตัวแทนของ SMEs ในการรวมเจรจาตอรอง (Collective bargaining) องคการเอกชนดังกลาว

จำเปนตองจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการรวมเจรจาตอรอง (Collective Agreements Act) และตอง

ดำเนินการเพื่อปกปองผลประโยชนของนายจางในประเด็นที่เกี่ยวของกับตลาดแรงงาน ในทางปฏิบัติองคการ

เอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs มักเปนองคการเอกชนรายสาขา โดยเปนตัวแทนภาคนายจางในธุรกิจประเภท

ใดประเภทหนึ่ง ทั้งนี้สมาชิกในองคการเอกชนตองใหอนุญาตแกองคการเอกชนในการเปนตัวแทนในการเจรจา 

และเขารวมหาขอตกลงที่มีผลบังคับใชกับสมาชิก

กฎหมายมิไดกำหนดระดับขั้นต่ำของการเปนตัวแทน อยางไรก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติกำหนดวาองคการเอกชน

ตองเปนตัวแทนที่แทจริงของนายจางในธุรกิจประเภทดังกลาว โดยผูพิพากษาจะเปนผูตัดสินและอนุญาตใหผล

การรวมเจรจามีการบังคับใชตามกฎหมาย ซึ่งผูพิพากษาจะพิจารณาถึงความเหมาะสมขององคการเอกชนที่

รวมเจรจาในฐานะเปนตัวแทนของนายจาง โดยพิจารณาจากความครอบคลุมของสมาชิก และความตอเนื่อง

ของการบังคับใชขอตกลง ซึ่งตามกฎหมายดังกลาว องคการเอกชนมีหนาที่ตรวจสอบใหสมาชิกตองมีการ

ปฏิบัติตามขอตกลง หากฝาฝนจะตองโทษปรับ ถึงแมวาบริษัทมิไดเปนสมาชิกขององคการนายจาง บริษัท

จำเปนตองสมัครรวมเจรจาตอรองภายใตองคการเอกชนที่มีสมาชิกเกินกวากึ่งหนึ่งภายในสาขาธุรกิจดังกลาว 

1 Section 13 (2) Everyone has the freedom of association. Freedom of association entails the right to form an association 

without a permit, to be a member or not to be a member of an association and to participate in the activities of an 

association. The freedom to form trade unions and to organise in order to look after other interests is likewise guaranteed.
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สำหรับสถานะขององคการเอกชนตามกฎหมายพบวามีกฎหมายพิเศษเพื่อรองรับสถานะขององคการเอกชน 

ในภาคการแพทยและทนายความ อยางไรก็ตาม ในประเทศฟนแลนดไมมีกฎหมายรองรับสถานะขององคการ

เอกชนในภาคหัตถกรรมและงานฝมือ 

การสงเสริม SMEs ในประเทศฟนแลนด เปนใหความสำคัญกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

สำหรับผูประกอบการ SMEs ตั้งแตการเริ่มตนธุรกิจ (Start-Up) การพัฒนาใหธุรกิจมีการเติบโตที่แข็งแกรง 

และการขยายธุรกิจไปสูระดับนานาชาติ (Internationalization) โดยมีโครงการตางๆ เชน โครงการพัฒนา

ศักยภาพของเจาของกิจการ (Entrepreneurship) การศึกษาอบรม การวิจัยและพัฒนา (R&D) การสงเสริม

ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต (Growth-inducing areas) นโยบายดานภาษี การปฏิรูปนโยบายดานแรงงาน 

และการแกไขความขัดแยงดานคาแรง ซึ่งการดำเนินโครงการตางๆ ที่ชวยเหลือสงเสริม SMEs มีการดำเนิน

การโดยรวมกับภาคสวนตางๆ รวมถึงองคการเอกชนที่เปนตัวแทนของ SMEs 

ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีสวนรวมกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศฟนแลนด

ระบบความรวมมือระหวางภาคการเมือง แรงงาน และนายจาง (Corporatism) เปนเอกลักษณที่สำคัญของ

ระบบความสัมพันธในภาคอุตสาหกรรม และภาคแรงงานของประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทำงานทุก

ฉบับตองรางโดยความรวมมือแบบไตรภาคี (Tripartite co-operative effort) ระหวางภาครัฐ นายจาง และ

สหภาพแรงงาน

ระบบการรวมเจรจาตอรองที่สำคัญ คือการใหมีผลบังคับสำหรับการรวมเจรจา (Principle of general 

applicability of collective agreements) ซึ่งเปนมาตรการที่นำมาใชตั้งแตป 1971 ภายใตมาตรการ      

ดังกลาว นายจางที่มิไดเปนสมาชิกขององคการเอกชนใดๆ ตองปฏิบัติตามผลของขอตกลงในการเจรจาที่

ดำเนินการในระดับประเทศ โดยขึ้นอยูกับวานายจางอยูในภาคธุรกิจประเภทที่ขอตกลงจะมีผลบังคับใช โดย

ระบบดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อรับรองใหเกิดมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum standard) ในการบรรลุขอตกลง

ตามที่ภาคธุรกิจ และภาคแรงงานยอมรับรวมกัน ในป 2001 มีการพัฒนากระบวนการรับรองการบังคับใชของ

ผลลัพธการรวมเจรจา (Confirmation procedure for universally binding collective agreements) ซึ่ง

ไดมีการนำมาใช โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลมีหนาที่รับรองผลลัพธของการรวมเจรจาใหมีผลบังคับใชตอ

ภาคธุรกิจสาขาใดสาขาหนึ่ง ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของการเปนตัวแทน (Representativeness) ขององคการ

เอกชนที่เขารวมในการเจรจา 
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คุณสมบัติของการเปนตัวแทน (Representativeness) ในสาขาธุรกิจขององคการเอกชนที่เขารวมในการ

เจรจาเปนประเด็นสำคัญที่ทำใหการบังคับใชผลลัพธของการเจรจาสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยทั่วไปคุณสมบัติของการเปนตัวแทนกำหนดจาก 3 ปจจัย ไดแก แนวทางการนำผลลัพธในการเจรจาไป

บังคับใช ธรรมเนียมปฏิบัติในการรวมเจรจาตอรองภายในสาขาธุรกิจนั้นๆ และจำนวนสมาชิกขององคการ

เอกชนที่เขารวมในการเจรจาตอรอง  

โครงสรางระบบการรวมกลุมระหวางองคการเอกชน และบทบาทขององคการเอกชนที่เปนตัวแทน SMEs 

ในฟนแลนด

ประเทศฟนแลนด ไมมีองคการเอกชนที่เปนตัวแทนเฉพาะภาค SMEs แตมีลักษณะเปนองคการเอกชนตัวแทน

ผูประกอบการทุกประเภท ซึ่งจัดเปนองคการเอกชนในระดับสูงสุดของประเทศ (Peak National 

Organization) ประกอบไปดวย 3 องคการที่สำคัญ คือ สมาพันธนายจางในอุตสาหกรรมบริการ (The 

Employers’ Confederation of Service Industries หรือในภาษาฟนนิช “Palvelutyönantajat” - PT) 

สมาพันธอุตสาหกรรม และนายจางฟนนิช (The Confederation of Finnish Industry and Employers 

หรือในภาษาฟนนิช “Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto” - TT) และสมาพันธวิสาหกิจฟนนิช 

(Federation of Finnish Enterprises หรือในภาษาฟนนิช “Suomen Yrittäjät” - SY) โดยสองสมาพันธ

แรกเปนสมาพันธที่ครอบคลุมภาคเอกชนทุกขนาด ในขณะที ่SY มีสถานะเปนตัวแทนของ SMEs  แตสวนใหญ

บทบาทจำกัดอยูในระดับสาขาธุรกิจ ทั้งนี ้SY ยังไดรับการยอมรับในฐานะเปนตัวแทน SMEs ที่ไมไดเปน

สมาชิกองคการเอกชนใดๆ อีกดวย
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สมาพันธวิสาหกิจฟนนิช 

(Federation of Finnish Enterprises หรือในภาษาฟนนิช “Suomen Yrittäjät” - SY)

สมาพันธวิสาหกิจฟนนิช (SY) ประกอบไปดวยสมาชิกจำนวนมากที่สุดในประเทศ มีมากกวา 115,000 บริษัท สมาชิก     

สวนใหญเปน SMEs โดยมีบทบาทเปนตัวแทนสมาชิก มีอิทธิพลเชิงนโยบายตอภาคสวนตางๆ และปกปองผลประโยชนของ 

ผูประกอบการภาคเอกชนฟนนิช ในเวทีระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ นอกจากนั้นยังมีหนาที่ใหขอมูล 

และประชาสัมพันธแกประชาชนเพื่อสรางเสริมความเขาใจระหวางภาคประชาชนและผูประกอบการในฟนแลนด โดย SY ให

บริการในดานตางๆ ดังนี้

1. บริการดานภาษี 

2. บริการดานเปนตัวแทนเชิงนโยบายแรงงาน และการจางงาน

3. บริการดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับภาคธุรกิจ 

4. บริการแนะนำดานมาตรการ และกลไกภาครัฐที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

5. การฝกอบรมผูประกอบการ

6. ล็อบบี้เชิงนโยบายในสหภาพยุโรป (EU policy lobbying)

7. นโยบายดานการคา และการลงทุนระหวางประเทศ โดยมีความเชี่ยวชาญกับประเทศรัสเซีย และเครือจักรภพ 

(Federation of Finnish Enterprises, 2012)

TT และ PT ไดรับการยอมรับในสถานะเปนหุนสวนทางสังคมจากรัฐบาลฟนแลนด เนื่องจากองคการเอกชน  

ที่เปนสมาชิกของทั้งสององคการ ไดยอมรับสิทธิการเปนตัวแทนใหทั้งสององคการในระดับประเทศ สงผลให

องคการทั้งสองสามารถรวมเจรจาหาขอตกลงในประเด็นที่เกี่ยวของกับภาคแรงงาน รวมถึงการเจรจาตอรอง 

ในดานคาจางแรงงานอีกดวย โดยทั่วไปสหภาพแรงงานนิยมเจรจารวมกับทั้งสององคการมากกวาเนื่องจาก

องคการทั้งสองมีหนาที่ในการบังคับใชขอตกลงรวมกับสมาชิกอีกดวย และรัฐบาลใหความสำคัญกับสถานะ 

ของทั้งสององคการในระดับประเทศ ทั้งนี้ระบบการเจรจาภายใน SY มักเปนการเจรจาระดับภูมิภาคหรือ   

ทองถิ่นมากกวา อยางไรก็ตาม SY จำเปนตองปฏิบัติตามขอตกลงที่เกิดจากการเจรจารวมของ TT และ PT 

หากการเจรจาดังกลาวดำเนินการผานมาตรการการบังคับใชโดยทั่วไปของผลลัพธของการรวมเจรจา
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บทท่ี 3 
ผลการศึกษา

1) ผลการคัดเลือกประเทศเป้าหมายท่ีประสบความสำเร็จอย่างน้อย 3 ประเทศ ท่ีได้รับคะแนนดัชนีช้ีวัด
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมายและมาตรการการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs สูงสุด 3 อันดับแรก

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเทศที่ประสบความสำเร็จของกฎหมาย และมาตรการการรวมกลุ่มผู้ประกอบ
การโดยใช้ดัชนีชี้วัด และเปรียบเทียบประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมาย และมาตรการการรวมกลุ่มผู้
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พบว่าประเทศเป้าหมายที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ
แรกประกอบไปด้วย 

• ประเทศญี่ปุ่น 
• ประเทศเกาหลีใต้ และ
• ประเทศอิตาลี 

โดยมีรายละเอียดของคะแนนและการอธิบายคะแนนดังในตารางต่อไปน้ี
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ตารางท่ี 3.1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนช้ีวัดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพกฎหมายและมาตรการการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ของ 5 ประเทศ
ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือก

ประเทศเป้าหมาย
ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์

1. โครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการรวมกลุ่ม SMEs (The Legal and administrative Framework and its Practical Implications)

1) องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน
ของ SMEs มีสิทธิพิเศษใน
ฐานะเป็นองค์กรและ/หรือ
เป็นตัวแทนของ SMEs หรือ
ไม่

1
มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดการ
รวมกลุ่ม SMEs และสร้าง NFSBA 
เป็นองค์กรตัวแทนของ SMEs ใน
การเจรจากับภาคส่วนต่างๆ ให้
ข้อมูล และประสานงานกับภาครัฐ 
(SME Cooperative Act 1949 
(Revisions 2006)

1
มีกฎหมายเฉพาะด้าน
ความร่วมมือในภาค 
SMEs (SME 
Cooperative Act’ 
1961) โดยมีการจัดตั้ง 
KBiz เพื่อเป็นตัวแทน
ของ SMEs    ใน
ประเทศ

0
มิได้มีกฎหมายเฉพาะ
เพื่อสร้างให้เกิดองค์การ
เอกชนที่เป็นตัวแทน 
SMEs

0
มิได้มีกฎหมายเฉพาะ
เพื่อสร้างให้เกิดองค์การ
เอกชนที่เป็นตัวแทน 
SMEs

0
มิได้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อ
สร้างให้เกิดองค์การเอกชนที่
เป็นตัวแทน SMEs

2) มีกฎหมาย/มาตรการที่ส่ง
เสริม หรือเป็นอุปสรรค 
SMEs ในการจัดตั้งองค์การ

1
กฎหมายหลายฉบับส่งเสริมการจัด
ตั้งองค์การเอกชนตัวแทน SMEs 

1
กฎหมายส่งเสริมการจัด
ตั้งองค์การเอกชน

1
รัฐธรรมนูญแห่ง
สาธารณรัฐอิตาลี 

1
รัฐธรรมนูญเดนิช 
(Danish Constitution 

1
รัฐธรรมนูญฟินแลนด์ส่วนที่ 
13 (2) ได้ให้เสรีภาพแก่
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เอกชนที่เป็นตัวแทนของ 
SMEs

(Small and Medium-Sized 
Enterprise Cooperatives Act 
2006, Human Resources 
Development Promotion Act 
1969, Act on the Promotion 
of Technology Transfer from 
Universities to Private 
Business Operators 1998,  Act 
on Formation and 
Development of Regional 
Industrial Clusters through 
Promotion of Establishment 
of New Business Facilities, 
etc. 2007)

ตัวแทน SMEs เช่น 
SME Cooperative 
Act’ 1961

มาตรา 18 (Art. 18) ให้
เสรีภาพในการจัดตั้ง
สมาคมอย่างเสรี โดย
กฎหมายมิได้เป็น
อุปสรรคในการจัดตั้ง
องค์การเอกชน และ
มาตรา 45 (Italian 
Constitution (Basic 
Law) § 45) ให้ความ
สำคัญกับความร่วมมือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาคหัตถกรรม

from 1849, renewed 
in 1953) ให้อิสรภาพ
ในการจัดตั้งสมาคม

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการจัดตั้ง
สมาคมโดยไม่ต้องขอ      
ใบอนุญาต
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3) มีกฎหมาย/มาตรการจูงใจ
พิเศษเพื่อให้องค์การเอกชนที่
เป็นตัวแทนของ SMEs มี
สิทธิในการหาข้อตกลงร่วม
กันกับหน่วยงานอื่นๆ

1
หน่วยงานที่เป็นตัวแทนของ SMEs 
มีสิทธิในการมีส่วนร่วมเจรจาตกลง
กับภาครัฐ และแรงงาน เช่น ระบบ
ไตรภาคีโดย The industry-
labour consultation body 
(Sanrokon) และ The Small 
and Medium Enterprise 
Policy-Making Council ที่ให้คำ
ปรึกษาด้านนโยบายแก่ภาครัฐ

1
KBiz มีหน้าที่ในการ
ศึกษาปัญหาอุปสรรคที่
ส่งผลกระทบต่อ SMEs        
และพัฒนานโยบาย       
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เกาหลีใต้ แต่ไม่มีระบบ
เจรจาทางสังคมกับภาค
แรงงาน

1
ระบบเจรจาทางสังคม
ให้อำนาจแก่สมาพันธ์ที่
มีสมาชิกจำนวนมาก 
เช่น Confindustria, 
Confcommercio และ 
Confartigianato ใน
การเป็นตัวแทนเจรจา
กับภาคแรงงาน และมี
ส่วนร่วมกับภาครัฐใน
การพัฒนานโยบาย

1
แรงงานสัมพันธ์ระหว่าง
ภาคธุรกิจ และภาค
แรงงานมีโครงสร้างการ
เจรจาต่อรองท่ีเป็นศูนย์ 
กลาง และความสัมพันธ์
ด้านแรงงานมาจากมติ
ระหว่างภาคธุรกิจ 
(Employers’ 
Confederation) และ
ภาคแรงงาน (trade 
unions) ตามนโยบายรัฐ

1
ระบบความร่วมมือระหว่าง
ภาคการเมือง แรงงาน และ
นายจ้าง (Corporatism) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงานทุกฉบับต้องร่างโดย
ความร่วมมือแบบไตรภาค ี
(tripartite co-operative 
effort) ระหว่างภาครัฐ 
นายจ้าง และ
สหภาพแรงงาน

4) หากภาครัฐมีโครงการพิเศษ
เพื่อส่งเสริม SMEs องค์การ

1
JCCI มีส่วนร่วมในการดำเนิน

1
KBiz มีส่วนร่วมเชิง

1
หอการค้า (Union 

1
องค์การเอกชนที่เป็น

1
การส่งเสริม SMEs ให้ความ
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เอกชนที่เป็นตัวแทนของ 
SMEs ดังกล่าว มีส่วนร่วมใน
การดำเนินการโครงการ

โครงการกับภาครัฐ และ NFSBA  
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
ดำเนินมาตรการในการส่งเสริม 
SMEs และสหกรณ์

นโยบายและปกป้องผล
ประโยชน์ของ SMEs

Camere) สามารถ       
จดทะเบียนธุรกิจ
สมาคมหัตถกรรม และ
สมาคมวิสาหกิจขนาด
ย่อมใน   ท้องถ่ิน ให้
บริการกองทุนกลางเพื่อ
ช่วยเหลือพัฒนาธุรกิจ 
SMEs และสมาพันธ์
ด้านหัตถกรรม

หุ้นส่วนทางสังคม
สามารถเข้ามีส่วนร่วม
ในมาตรการช่วยเหลือ 
SMEs ผ่านการให้คำ
แนะนำการดำเนิน
โครงการ

สำคัญกับการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
โดยการดำเนินการร่วมกับ
องค์การเอกชนตัวแทนของ 
SMEs
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2. ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ (The System of Social Dialogue and Public Policy Making)

1) สหภาพแรงงานยอมรับในสถานะ
ภาพขององค์การเอกชนตัวแทน 
SMEs เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิก 
ในการขอรับคำแนะนำ และ/หรือ
เจรจาร่วมกัน

0
สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น 
(Keidanren) มีหน้าที่
เจรจากับสหภาพ 
แรงงานญี่ปุ่น (Rengo) 
แต่ Keidanren ได้รับ
การวิพากษ์วิจารณ์ว่า
เป็นตัวแทนผล
ประโยชน์ของบริษัท
ขนาดใหญ่

0
ไม่มีระบบเจรจาทางสังคม
กับแรงงาน

1
สมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่ง
อิตาลี (Confindustria)   
สมาพันธ์วิสาหกิจ 
กิจกรรมวิชาชีพ และงาน
อิสระแห่งอิตาลี 
(Confcommercio) และ
สมาพันธ์หัตถกรรมแห่ง
อิตาลี (Confartigianato) 
เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ
ในการเจรจากับภาค
แรงงาน

1
สมาพันธ์นายจ้างเดน
นิช (DA) มีหน้าที่
ประสานงานภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมเจรจา
หาข้อตกลง นอกจาก
น้ัน ข้อตกลงร่วมใดๆ ที่
เกิดข้ึนต้องได้รับความ
ยินยอมจาก DA

1
มีระบบความร่วมมือระหว่าง
ภาคการเมือง แรงงาน และ
นายจ้าง (Corporatism) 
การร่างกฎหมายการทำงาน
ต้องผ่านไตรภาค ีระหว่าง
ภาครัฐ นายจ้าง เช่น สมา
พันธ์นายจ้างในอุตสาหกรรม
บริการ (TT) และสมาพันธ์
อุตสาหกรรม และนายจ้าง
ฟินนิช (PT) และ
สหภาพแรงงาน
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2) รัฐบาลยอมรับในสถานะของ
องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
ในการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับ
ธุรกิจ และ/หรือมีส่วนร่วมในการ
กำหนดนโยบายสาธารณะ 

1
คณะกรรมการนโยบาย
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (The 
SME Policy-Making 
Council)

1
KBiz มีหน้าที่พัฒนา
นโยบาย และการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ SMEs

1
คณะมนตรีด้านเศรษฐกิจ
และแรงงานแห่งชาต ิ
(CNEL)

0
ระบบการเจรจาทาง
สังคมผ่านการให้คำ
ปรึกษาอย่างไม่เป็น
ทางการเพราะไม่มี
กฎหมายรองรับสถานะ
ขององค์การฯ

1
TT และ PT ได้รับการ
ยอมรับเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
จากรัฐบาลฟินแลนด ์

3) องค์การเอกชนตัวแทน SMEs ได้
รับการยอมรับอย่างเป็นทางการใน
ฐานะเป็นตัวแทนของ SMEs ใน
การเจรจาทางสังคมระดับประเทศ 
(Nationwide) และการเจรจา
ระดับทวิภาคี และไตรภาคีแบบไขว้
สาขาธุรกิจ (Cross-sectoral)

1
JCCI และ NFSBA

1
KBiz

1
สมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่ง
อิตาล ี(Confindustria) 
สมาพันธ์วิสาหกิจ กิจกรรม
วิชาชีพ และงานอิสระแห่ง
อิตาล ี(Confcommercio) 
และ      สมาพันธ์

0
ไม่มีกฎหมายรองรับ
สถานะขององค์การ
เอกชน

1
TT, PT, และ SY สามารถ
เป็นตัวแทนสำหรับภาค 
SMEs ได้ในรูปแบบการ
เจรจาประเภทต่างๆ
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หัตถกรรมแห่งอิตาล ี
(Confartigianato) และอีก 
7 สมาพันธ์

4) โอกาสขององค์การเอกชนตัวแทน 
SMEs ในการมีส่วนร่วมในการ
เจรจาทางสังคม สืบเน่ืองมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับ
พรรคการเมือง

1
เป็นโครงสร้างของการ

บริหารปกครอง
ประเทศ

1
เป็นโครงสร้างของการ

บริหารปกครองประเทศ

1
เป็นโครงสร้างของการ

บริหารปกครองประเทศ

0
เป็นระบบการให้คำ
ปรึกษาอย่างไม่เป็น

ทางการ

1
เป็นโครงสร้างของการ

บริหารปกครองประเทศ
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3. โครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และบทบาทขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs (The Associational System of Business and its 
Actors)

1) องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs มี
สมาชิกกระจายอยู่ทั่วประเทศ และไขว้
สาขาธุรกิจ (มีสมาชิกอย่างน้อย 3 
ประเภทธุรกิจ) 

1
มีการจัดตั้ง NFSBA ที่มี
สมาชิกอยู่ทุก 47 จังหวัด 
และครอบคลุมธุรกิจ
สหกรณ์ 9 ประเภท

1
มีการจัดตั้ง KBiz 
สมาชิกเป็นองค์กร
ตัวแทน SMEs ทั่ว
ประเทศประกอบด้วย
สมาพันธ์สหกรณ์ 
จำนวน 27 แห่ง 
สหกรณ์ระดับประเทศ 
จำนวน 190 แห่ง 
สหกรณ์ระดับท้องถ่ิน 
จำนวน 355 แห่ง 
สหกรณ์ธุรกิจ จำนวน 

1
มีหลายสมาพันธ์ที่มี
สมาชิกอยู่ทั่วประเทศ
และไขว้สาขาธุรกิจ เช่น 
Confindustria มีสมาชิก 
113,307 องค์กร 
ครอบคลุมธุรกิจภาค
อุตสาหกรรมทุกประเภท
Confcommercio มี
สมาชิกกว่า 850,000 
องค์กรครอบคลุมภาค
ธุรกิจ การค้า การท่อง

1
สมาพันธ์วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
เดนนิช (DFSME) 
ครอบคลุมบริษัทกว่า 
20,000 บริษัททั่ว
ประเทศ ครอบคลุมทั้ง
ภาคการค้า ก่อสร้าง 
อุตสาหกรรม หัตถกรรม 
และภาคบริการ

1
สมาพันธ์วิสาหกิจฟินนิช 
(SY) มีสมาชิกจำนวน
กว่า 115,000 บริษัท ซ่ึง
สมาชิกโดยส่วนใหญ่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจากทั่ว
ประเทศ
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305 แห่ง และสมาชิก
สมทบ 2 องค์กร

เที่ยว และบริการ และ
สมาพันธ์หัตถกรรมแห่ง
อิตาลี fartigianato) ซึ่ง
มีสมาชิกครอบคลุมกว่า 
870 สาขาธุรกิจ

2) องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs        
เป็นองค์การที่เป็นตัวแทน SMEs ใน
ระดับประเทศ (โดยต้องไม่เป็นสมาชิก
ขององค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
อื่นๆ ในประเทศน้ัน) 

1
สามารถเป็นตัวแทน 
SMEs ได้ในระดับ
ประเทศ

1
สามารถเป็นตัวแทน 
SMEs ได้ในระดับ
ประเทศ

1
สามารถเป็นตัวแทน 
SMEs ได้ในระดับ
ประเทศ

1
สามารถเป็นตัวแทน 
SMEs ได้ในระดับ
ประเทศ

0
SY มีสถานะเป็นตัวแทน
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแต่ส่วนใหญ่
บทบาทจำกัดอยู่ในระดับ
สาขาธุรกิจ ในระดับ
ประเทศจะมีองค์การ
เอกชนตัวแทนผู้ประกอบ
การ 2 แห่งท่ีมีบทบาท
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สำคัญได้แก่ สมาพันธ์
นายจ้างในอุตสาหกรรม
บริการ (PT) สมาพันธ์
อุตสาหกรรม และนาย
จ้างฟินนิช (TT)

3) องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs มี
สิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการเป็น
ตัวแทนของสมาชิกในการเจรจาร่วมกัน
กับหน่วยงานภายนอก

1
Keidanren, JCCI, & 
NFSBA ร่วมเจรจาและมี
บทบาทเชิงนโยบายกับ
ภาครัฐ โดยเฉพาะ METI

1
ร่วมเจรจาและมี
บทบาทเชิงนโยบายกับ
ภาครัฐโดยร่วมกำหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 
SMEs

1
คณะมนตรีด้านเศรษฐกิจ
และแรงงานแห่งชาติ 
(CNEL)

1
สภาไตรภาคี 
(Tripartite Forum)

1
ระบบความร่วมมือ
ระหว่างภาคการเมือง 
แรงงาน และนายจ้าง 
(Corporatism)

4) องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs ได้มี
การดำเนินการให้บริการโดยตรงแก่
สมาชิก

1
ให้บริการ เช่น ให้สินเชื่อ 
ช่วยเหลือการบริหารงาน 

1
ให้บริการ เช่น กองทุน
ช่วยเหลือ SMEs ช่วย

1
หลายสมาพันธ์/สมาคม
ให้บริการ เช่น ข้อมูล

1
ให้บริการศึกษา
ศักยภาพของตลาด จับ

1
ให้บริการด้านภาษี 
บริการด้านกฎหมาย
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จัดตั้งกองทุนค่าชดเชย
ความเสียหายจากอัคคี
ภัย ฯลฯ

เหลือพัฒนาบุคลากร 
เปิดตลาดใหม่ ข้อมูล
วิจัยต่างๆ ฯลฯ

วิจัย จับคู่ธุรกิจ ส่งเสริม
การส่งออก การค้ำ
ประกันสินเชื่อ ฯลฯ

คู่ธุรกิจ ส่งเสริม       
การส่งออก เอกสาร
รับรองการส่งออก (ATA 
carnets) ฯลฯ

ธุรกิจ   แนะนำด้าน
มาตรการ และกลไกภาค
รัฐ การฝึกอบรมผู้
ประกอบการ ฯลฯ

5) การเป็นตัวแทนของสมาชิก 
(Representation) 
i. องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 

สามารถเป็นตัวแทนของสมาชิก ใน
การเจรจากับสหภาพแรงงาน รัฐบาล 
ลูกค้า คู่ค้า 

ii. องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
สามารถมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา/ดำเนินการด้านฝึกอบรม

1
JCCI เป็นตัวแทนสมาชิก
ในการเสนอแนะนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ & NFSBA 
รับผิดชอบการรวบรวม
ความคิดเห็น และคำร้อง
ต่างๆจากวิสาหกิจขนาด
เล็กเพื่อเสนอไปยัง
รัฐบาล หรือหน่วยงาน

1
KBiz เป็นตัวแทน
สมาชิก ในการเสนอ
แนะความต้องการของ
สมาชิกต่อรัฐบาลกลาง
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึง
ปกป้องผลประโยชน์
ของ SMEs

1
สมาพันธ์ที่ได้รับการ
พิจารณาจัดให้เป็นหุ้น
ส่วนทางสังคม (social 
partners) มีสิทธิร่วมกับ
ภาครัฐในการบริหาร
จัดการระบบประกัน
สังคม โครงการด้าน
สวัสดิการของแรงงาน 

0
ไม่มีบทบาทเป็นตัวแทน
เชิงแรงงานสัมพันธ์

1
เป็นตัวแทนสมาชิกใน
การเป็นตัวแทนเชิง
นโยบายแรงงาน และ
การจ้างงาน รวมถึง
ล็อบบ้ีเชิงนโยบายใน
สหภาพยุโรป (EU 
policy lobbying)
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อาชีพของภาครัฐ
iii. องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 

สามารถมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา/ดำเนินการโครงการของภาค
รัฐในการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจ

iv. องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
สามารถมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา/ดำเนินการด้านมาตรฐาน 
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และยังมีสิทธิในการร่วม
ดำเนินการโครงการดัง
กล่าว

6) องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
สามารถให้บริการ
i. ให้บริการด้านความสัมพันธ์แรงงาน 

(เช่น ให้คำแนะนำ และการบริการใน
การเจรจาร่วมกัน หรือเป็นตัวแทน

1
ให้บริการสนับสนุนการ
ก่อตั้งสหกรณ์วิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาด
ย่อม การให้คำแนะนำใน

1
บริการพัฒนารูปแบบ
องค์กรธุรกิจ และให้
ความช่วยเหลือในการ
ดำเนินธุรกิจ ช่วยเหลือ

1
ให้บริการทางธุรกิจต่างๆ 
เช่น การให้คำปรึกษา 
ออกแบบ 

1
บริการการศึกษา
ศักยภาพของตลาด และ
วิเคราะห์หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ การเปิดตลาด

1
บริการด้านภาษี 
ด้านกฎหมายธุรกิจ 
บริการแนะนำด้าน
มาตรการ และกลไกภาค
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สมาชิกในศาลแรงงาน)
ii. ให้บริการวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกเพื่อขอ

เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจ (เช่น แนะนำการสมัครเข้า
รับเงินช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐ) 

iii. ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
(เช่น ข้อมูลคุณภาพ จำนวน และราคา
ของสินค้า/วัตถุดิบ)

iv. ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดใหม่ๆ หรือ
การส่งเสริมการส่งออก)

v. ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับภาค
การเงิน (เช่น การค้ำประกันร่วม
ระหว่างสมาชิก (mutually-
guarantee scheme)

การบริหาร ด้านการเงิน 
ภาษีอากร และแรงงาน 
จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการ
สัมมนา

ในการสร้างความ
แข็งแกร่งในการบริหาร
จัดการด้านช่องทางการ
ขาย ช่วยเหลือในการ
พัฒนาบุคลากรและ 
จัดการฝึกอบรม และให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แก่ SMEs

ใหม่ๆ ทั่วโลกออก
เอกสารรับรองการส่ง
ออก (ATA carnets) ให้
คำปรึกษาแนะนำเกี่ยว
กับการส่งออก และการ
พัฒนาธุรกิจ 

รัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การฝึกอบรม
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vi. ให้บริการเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
อาชีพ

vii. ให้บริการเกี่ยวกับการรับรอง
คุณสมบัติ ของพนักงาน 
(qualification)

viii. ให้บริการพัฒนาและ/หรือตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ/์บริการ

คะแนนรวม 13 13 13 9 12
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2) ผลการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย มาตรการ และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs ในประเทศตัวอย่าง 3 ประเทศ

โครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการรวมกลุ่ม SMEs (The Legal and 
administrative Framework and its Practical Implications)

ผลการศึกษาพบว่าประเทศที่ประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่ม มีโครงสร้างด้านกฎหมายที่มีการยอมรับ
สถานะพิเศษขององค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs ในบางประเทศมีกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1949 (Small and Medium-Sized Enterprise 
Cooperatives Act (revisions of Act No. 75 of 2006 (Effective April 1, 2007) ของประเทศญี่ปุ่น หรือ 
กฎหมายว่าด้วยความร่วมมือในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1961 (SME Cooperative Act’ 
1961) ของประเทศเกาหลีใต้ หรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ยอมรับบทบาทองค์การเอกชนในการเป็นตัวแทน     
ของสมาชิก ทั้งในแง่ของการเป็นตัวแทนสมาชิก เช่น สมาพันธ์หัตถกรรมแห่งอิตาลี (Confartigianato) ซ่ึงมี
สถานะเป็นตัวแทนผู้ประกอบการภาคหัตถกรรมในประเทศอิตาลี หรือในบางประเทศ เช่น ในกรณีของ
ประเทศฟินแลนด์ หากองค์การเอกชนดังกล่าวสามารถมีสมาชิกเกินกึ่งหน่ึงในธุรกิจประเภทดังกล่าว องค์การ
เอกชนน้ันสามารถได้รับการยอมรับสถานะเป็นตัวแทนครอบคลุมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่
เป็นสมาชิกในการบรรลุข้อตกลงร่วมกันอีกด้วยตามมาตรการการบังคับใช้โดยทั่วไปของผลลัพธ์การร่วมเจรจา 
(Principle of general applicability of collective agreements) ซ่ึงกำหนดให้ข้อตกลงระหว่างองค์การ
เอกชนตัวแทนภาคธุรกิจที่มีการตกลงร่วมกับสหภาพแรงงานมีผลบังคับใช้ต่อบริษัทที่ไม่ใช่สมาชิก ตราบที่
บริษัทดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทที่องค์การเอกชนดังกล่าวมีสิทธิในการเป็นตัวแทน

ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ (The System of Social 
Dialogue and Public Policy Making)

ประเทศที่ประสบความสำเร็จหลายประเทศมีระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย
สาธารณะ โดยประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ให้ความสำคัญการจัดตั้งองค์การเอกชนเพื่อเป็นตัวแทน
นายจ้างในการเจรจาร่วมกันกับสหภาพแรงงาน ดังเช่นในประเทศอิตาลี เดนมาร์ก และฟินแลนด์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีของประเทศฟินแลนด์ รัฐบาลประเทศฟินแลนด์มีนโยบายที่เปิดกว้างให้สิทธิแก่ภาคนายจ้าง 
และภาคแรงงานในการร่วมกันกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ และแรงงานสัมพันธ์ของ
ประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคการเมือง แรงงาน และนายจ้าง (Corporatism) ผ่านระบบ
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ไตรภาคี ซ่ึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทุกฉบับต้องร่างโดยความร่วมมือแบบไตรภาคี (Tripartite co-
operative effort) ระหว่างภาครัฐ นายจ้าง และสหภาพแรงงาน

ในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้บทบาทขององค์การเอกชนในฐานะเป็นตัวแทนในการเจรจากับภาคแรงงาน     
มีความสำคัญน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเกาหลีใต้ที่ไม่มีระบบเจรจาไตรภาคีระหว่างภาครัฐ-ภาค
แรงงาน-ภาคเอกชนตั้งแต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 1997 โดยส่วนใหญ่มีการจัดตั้งองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน
ของ SMES ในประเทศดังกล่าวที่มีสถานะเป็นองค์การสูงสุด และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เพื่อให้  
คำปรึกษาแก่ภาครัฐในระดับนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ซ่ึงในกรณีของประเทศญี่ปุ่นสมาพันธ์สมาคมธุรกิจขนาดย่อมระดับประเทศ 
(National Federation of Small Business Associations - NFSBA) มีบทบาทในการให้คำแนะนำและ    
จัดทำข้อเสนอแก่รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมทั่วประเทศ และสำหรับกรณีของ
ประเทศเกาหลีใต้ มีสมาพันธ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศเกาหลีใต้ (Korea Federation 
of Small and Medium Business - Kbiz) ซ่ึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดโครงสร้างนโยบายที่เกี่ยวกับ 
SMEs เพื่อนำเสนอแก่รัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และเป็นตัวแทนของ SMEs 
เพื่อปกป้องธุรกิจที่สงวนไว้ให้กับสมาชิก ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 
ค.ศ.  1975 (SME Systematization Promotion Act 1975) อีกด้วย

โครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และบทบาทขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs 
(The Associational System of Business and its Actors)

ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอิตาลี องค์การเอกชนสามารถมีบทบาทเป็นตัวแทนของ SMEs ได้ในระดับ
ประเทศ สำหรับในประเทศญี่ปุ่น สมาพันธ์สมาคมธุรกิจขนาดย่อมระดับประเทศ (NFSBA) มีสมาชิกจำนวน
กว่า 3.05 ล้านราย ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศ มีบทบาทหน้าที่ดำเนินการให้คำแนะนำ จัดทำข้อเสนอแก่
รัฐบาล มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและดำเนินการมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
ย่อมทั่วประเทศ รวมถึงดำเนินการด้านสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารระหว่างสมาคมวิสาหกิจขนาด
ย่อม และสหกรณ์ในทุกจังหวัด

ในประเทศเกาหลี มีสมาพันธ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Kbiz) ซ่ึงครอบคลุมสมาชิกจากหลากหลาย
ประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม มีจำนวนสมาชิกกว่า 2.7 ล้านราย มีหน้าที่กำหนดโครงสร้างนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับ SMEs 
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สำหรับในประเทศอิตาลีมีองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs หลายองค์การ โดยแต่ละองค์การมีบทบาท
หน้าที่แตกต่างกันไป เช่น

• Confindustria มีสมาชิกจำนวน 113,307 องค์กร ครอบคลุมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท
มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยความร่วมมือ
กับสถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งระดับภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ เป็นตัวแทนบริษัทเอกชนในเวทีการเมือง บริหาร รวมถึงรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
สหภาพแรงงาน และเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในเวทีอื่นๆ

• Confcommercio มีสมาชิกกว่า 850,000 องค์กรครอบคลุมภาคธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยว 
และบริการโดยมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ เป็นตัวแทนของสมาชิกในการเจรจา ให้คำปรึกษากับ
ภาครัฐ ภาคการเมือง สังคม และสหภาพแรงงาน รวมถึงในระดับนานาชาติ สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และสังคมให้แก่ผู้ประกอบการ และส่งเสริมการมีบทบาททางสังคมของผู้ประกอบการ

• Confapi เป็นองค์การเอกชนตัวแทนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรม
กว่า 120,000 ราย ครอบคลุมแรงงานกว่า 2.3 ล้านคน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวแทน
ของ SMEs ในการเจรจาทางสังคมในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศของอิตาลี รวมถึงการ ให้คำ
ปรึกษา ออกแบบ และดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาค SMEs

• Legacoop เป็นองค์การเอกชนตัวแทนสหกรณ์ซ่ึงมีบทบาทเป็นตัวแทน ให้ความช่วยเหลือและ
ปกป้องระบบสหกรณ์ในประเทศ ในการให้คำปรึกษา ความร่วมมือ พัฒนานโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับภาครัฐทั้งรัฐบาล รัฐสภาทั้งสองระดับ คณะกรรมาธิการ
ต่างๆ และสถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆ
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3) ศึกษากฎหมาย/มาตรการท่ีส่งเสริม/เป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่ม SMEs ในประเทศไทย

ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์กฎหมายหรือมาตรการที่จะเป็นตัวส่งเสริมหรืออุปสรรคต่อการรวมกลุ่ม SMEs    
ของไทยน้ัน จำเป็นต้องสำรวจและศึกษากฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของ SMEs ก่อน ทั้งน้ี เพื่อ
ที่จะให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปทางกฎหมายหรือมาตรการที่เป็นการส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรค อันจะนำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นแนวทาง (Roadmap) ในการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของ SMEs ในบทต่อไป

จากการสำรวจกฎหมายเบ้ืองต้น พบว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของ SMEs บางฉบับ
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกลุ่ม บางฉบับเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของกลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคม

กฎหมายน้ีเปิดโอกาสให้แก่บุคคลหรือวิสาหกิจในการรวมตัวกันยื่นขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งสมาคมข้ึน ภายใต้
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ กล่าวคือ 

1) สมาชิกไม่น้อยกว่าสามคนยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน (มาตรา 81) 
2) เงื่อนไขด้านเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมคำขอจดทะเบียน (มาตรา 81) มีดังน้ี

a. ข้อบังคับของสมาคม1

b. รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าสิบคน และรายชื่อ ที่อยู่และอาชีพของผู้
จะเป็นกรรมการของสมาคม

1 ข้อบังคับของสมาคมอย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปน้ี
(1) ชื่อสมาคม
(2) วัตถุประสงค์ของสมาคม
(3) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวง
(4) วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
(5) อัตราค่าบำรุง
(6) ข้อกำหนดเก่ียวกับคณะกรรมการของสมาคม ได้แก่ จำนวน กรรมการ การตั้งกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การพ้น

จากตำแหน่งของกรรมการ และการประชุมของคณะกรรมการ
(7) ข้อกำหนดเก่ียวกับการจัดการสมาคม การบัญชี และ ทรัพย์สินของสมาคม
(8) ข้อกำหนดเก่ียวกับการประชุมใหญ่

นอกจากน้ี ผู้ยื่นคำขอยังต้องแนบเอกสารอ่ืนเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ .ศ. 2537 อีก
ด้วย ได้แก่ รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่
ของสมาคม สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้และถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นสมาชิกและผู้จะ
เป็นกรรมการของสมาคม และเอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)
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3) วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคม ต้องเพื่อกระทำการใดๆ อันมีลักษณะต่อเน่ืองร่วมกัน และมิใช่
เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน (มาตรา 78) (แต่สามารถหาผลกำไรและรายได้เข้าสมาคมเพื่อ
ดำเนินการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมได)้1 นอกจากน้ัน วัตถุประสงค์ของสมาคมจะต้องไม่เป็นการต้อง
ห้ามตามกฎหมาย หรือพ้นวิสัย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

4) การจดทะเบียนสมาคมใดที่มีวัตถุประสงค์ตรงตามกฎหมายอื่นซ่ึงได้กำหนดเงื่อนไขเอาไว้ว่าต้องได้
รับอนุญาตจากหน่วยงานก่อน  การจดทะเบียนสมาคมน้ันย่อมต้องดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ
ก่อนจึงมาดำเนินการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น สมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
งานของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จะต้องได้รับอนุญาตจากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติก่อน (ตามพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 มาตรา 14) หรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกีฬา จะต้องได้รับอนุญาตจาก
การกีฬาแห่งประเทศไทยก่อน (ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 มาตรา 53) เป็นต้น

ภายหลังจากตรวจคำขอครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนและออกใบ
สำคัญแสดงการจดทะเบียนให้แก่สมาคมน้ัน และประกาศการจัดตั้งสมาคมในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงเมื่อจด
ทะเบียนแล้ว สมาคมต้องใช้ชื่อซ่ึงมีคำว่า “สมาคม” ประกอบกับชื่อของสมาคม (มาตรา 80)1 และให้มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล (มาตรา 83)  มีสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ที่
ได้จดทะเบียนไว้  โดยมีคณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้ดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคมไปตามกฎหมาย และ
ตามข้อบังคับของสมาคม ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ (มาตรา 86)2

กรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าคำขอหรือข้อบังคับไม่ถูกต้อง หรือผู้จะเป็นกรรมการของสมาคมมีฐานะ หรือความ
ประพฤติไม่เหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม นายทะเบียนจะเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นคำขอ
ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งของนายทะเบียน หลังจากน้ัน
นายทะเบียนจึงมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนและแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่รับจดทะเบียนไปยังผู้ยื่นคำขอจด
ทะเบียนโดยมิชักช้า (มาตรา 82) กรณีที่ยังไม่มีการจดทะเบียน หรือไม่ได้รับการจดทะเบียน กลุ่มที่ตั้งข้ึนน้ันจะ
เป็นเพียงคณะบุคคล หรือกลุ่มชนเท่าน้ัน

1 รชฎ เจริญฉ่ำ, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), หน้า 306.
2 สมาคมที่จะทะเบียนแล้ว จะดำเนินการผ่านทาง “คณะกรรมการ” ซ่ึงแต่งตั้งข้ึนและได้จดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียน (กรรมการของสมาคมไม่ว่า
จะเป็นการตั้งข้ึนใหม่ทั้งชุด หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมต้องกระทำตามข้อบังคับของสมาคม และสมาคมต้องนำไปจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียน หากยังไม่จดทะเบียนก็ยังไม่ถือว่าผู้น้ันเป็นกรรมการของสมาคม และกรรมการชุดเดิมหรือคนเดิมก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
สมาคมได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกรรมการของสมาคมแล้วเท่าน้ัน (มาตรา 85))
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เมื่อสมาคมได้จัดตั้งข้ึนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก (มาตรา 87) และมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายหลายประการ กล่าวคือ

1) มีหน้าที่ต้องดำเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับ (มาตรา 86) ต้อง 
จัดให้มีการประชุมใหญ่ (มาตรา 93, 94)  ต้องนำข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
แห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ลงมติ (มาตรา 84) ต้องนำการแต่งตั้ง
หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของ
สมาคมตั้งอยู่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม (มาตรา 85) 
นอกจากน้ัน ในกรณีที่มีการเลิกสมาคม ก็ต้องมีหน้าที่แจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเลิก
สมาคม (มาตรา 105) และต้องโอนทรัพย์สินที่เหลือเมื่อได้มีการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วให้แก่สมาคมหรือมูลนิธิ
หรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสาธารณกุศล ตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในข้อบังคับของสมาคม หรือถ้าข้อ
บังคับไม่ได้ระบุชื่อไว้ก็ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าข้อบังคับของสมาคมหรือที่ประชุมใหญ่มิได้
ระบุผู้รับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ทรัพย์สินที่เหลืออยู่น้ันตกเป็นของ
แผ่นดิน (มาตรา 107)

2) มีอำนาจรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิก รับเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก จัดการสมาคม และทรัพย์สิน
ของสมาคม และยังมีอำนาจเป็นผู้แทนของสมาชิกในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกด้วย (มาตรา 87) 
เป็นต้น

นอกจากน้ัน กฎหมายยังได้กำหนดให้มีการตรวจสอบกันเองโดยสมาชิกในกลุ่มด้วย การให้สิทธิแก่สมาชิกของ
สมาคมในการติดตามสอบถามกิจกรรมและการดำเนินการต่างๆ ของสมาคม รวมทั้งตรวจตรากิจการและ
ทรัพย์สินของสมาคมได้ (มาตรา 89) หากสมาคมไม่ยอมให้สมาชิกใช้สิทธิดังกล่าว คณะกรรมการและสมาคม
น้ันจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท ตาม “พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499” (มาตรา 55) นอกจากน้ี 
เมื่อมีเหตุอันควร สมาชิกสมาคมยังอาจร้องขอให้นายทะเบียนถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้1 ถ้านาย
ทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้ร้องขอทราบภายในเวลาอันสมควร หรือนายทะเบียน
แจ้งเหตุผลให้ทราบแล้ว ผู้ร้องขอน้ันอาจขอต่อศาลให้สั่งเลิกสมาคมน้ันเสียก็ได้ (มาตรา 104)

เห็นได้ว่ากฎหมายฉบับน้ีได้ให้สิทธิแก่ SMEs ในการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งสมาคมได้และมีข้อกำหนดที่ค่อนข้าง
จะเปิดกว้าง ปัจจุบันน้ีจึงมีผู้ประกอบการที่เป็น SMEs รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมตามประมวลแพ่งและพาณิชย์
เป็นจำนวนมาก ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายทางเลือกหน่ึงที่สำคัญของการรวมกลุ่มของ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1 อย่างไรก็ดี กรรมการสมาคมคนใดคนหน่ึงก็มีสิทธิในการยื่นขออุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนที่ให้ถอนชื่อสมาคมออกจากทะเบียนได้ โดยการยื่น
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ (มาตรา 103)
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เมื่อกลุ่มเหล่าน้ันต้องการที่จะจดทะเบียนกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มหรือสมาคมต่างๆ     เข้าด้วย
กัน เรียกว่า “สมาคมสมาพันธ์” ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่รับจดให้ในชื่อดังกล่าว ก็จะสามารถนำชื่อน้ีจด
ทะเบียนได้กับกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายฉบับน้ี

2. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550

กฎหมายฉบับน้ี กำหนดข้ึนเพื่อต้องการให้แยกสมาคมการค้าออกจากสมาคมธรรมดา และวางระเบียบในการ
จัดตั้ง กำหนดขอบเขตแห่งวัตถุที่ประสงค์ วิธีดำเนินกิจการของสมาคมการค้า เพราะก่อนปี พ.ศ. 2509 การจัด
ตั้งสมาคม จะทำได้โดยการจดทะเบียนเป็นสมาคมทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่วัตถุ 
ประสงค์และวิธีดำเนินการของสมาคมการค้าย่อมแตกต่างกับสมาคมทั่วไป และเน่ืองจากสมาคมการค้ามี
อิทธิพลสำคัญเกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงอาจดำเนินกิจการอันส่งผลกระทบต่อตลาดการค้า
หรือตลาดการเงินทั้งในประเทศและนอกประเทศ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนการครอง
ชีพของประชาชนได้ 

กฎหมายน้ีใช้บังคับเฉพาะการรวมตัวกันของผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อที่จะก่อให้เกิดการส่งเสริมการประกอบ
วิสาหกิจ โดยมุ่งให้สมาคมการค้าทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกในหลายๆ ด้าน เช่น 
การเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบ
วิสาหกิจ ตลอดจนการเป็นตัวแทนในการประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคล
ภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ ซ่ึงจะทำให้เกิดการสนับสนุนและช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก ตลอดจน
เป็นการแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ นอกจากน้ียังมีการ   
สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้า ทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินค้าที่สมาชิก
ประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงิน เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ  ปัจจุบัน
ประเทศไทยได้มีสมาคมการค้าที่จดทะเบียนไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวน 695 สมาคม  (ข้อมูล ณ วันที ่
3 ตุลาคม 2555) เช่น สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมปอไทย สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย สมาคม
การพิมพ์ไทย สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย สมาคมไหมไทย เป็นต้น

นอกจากการจัดตั้งเป็นสหกรณ์แล้ว กฎหมายห้ามการตกลงเข้ากันเพื่อทำการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจใน
รูปอื่นใดนอกจากเป็นสมาคมการค้าหรือสหกรณ์เท่าน้ัน (มาตรา 6) หากฝ่าฝืนมีความผิดอาญา (มาตรา 41) 
นอกจากน้ี ผู้ที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้าที่มิได้รับอนุญาตก็ผิดด้วย (มาตรา 42)
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การจัดตั้งสมาคมการค้าจะต้องทำการจดทะเบียนและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (มาตรา 8) ตามเงื่อนไข
ดังต่อไปน้ี (กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า พ.ศ. 2553)

1) สมาชิกไม่น้อยกว่าสามคนยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์เพื่อขอจัดตั้งเป็นสมาคมการค้าหรือสมาคมการค้าสาขา (มาตรา 7 และมาตรา 9)1 โดยต้องเป็นผู้
ประกอบวิสาหกิจซ่ึงประกอบธุรกิจทางการค้าอุตสาหกรรมหรือการเงิน และให้หมายความรวมถึงบุคคลซ่ึง
ประกอบธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจทางเกษตรกรรม (กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2538)) และผู้ประกอบธุรกิจทางการประมง (กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2528))

2) เงื่อนไขด้านเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมคำขอจดทะเบียน (กฎกระทรวงฯ ข้อ 3) มีดังน้ี
a. ข้อบังคับของสมาคม2

b. เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มก่อตั้งและสถานที่จัดตั้งสมาคมการค้า3

3) วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคม ต้องเพื่อกระทำการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจอันมิใช่
เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน (มาตรา 4) (แต่สามารถหาผลกำไรและรายได้เข้าสมาคมเพื่อดำเนิน
การต่างๆ   ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมได)้4 นอกจากน้ัน วัตถุประสงค์ของสมาคมจะต้องไม่เป็นการต้องห้าม
ตามกฎหมาย หรือพ้นวิสัย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

1 สถานที่ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า ส่วนต่างจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัด (พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาตรา 7 และกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 ข้อ 5)
2 ข้อบังคับของสมาคมอย่างน้อยต้องมีรายการต่อไปน้ี (กฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ข้อ 7)   คือ  (1) ชื่อ    (2) วัตถุที่ประสงค์   (3) ที่ตั้งสำนักงาน  
(4) วิธีรับสมาชิกและให้สมาชิกออกจากสมาคมการค้า ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก    (5) การดำเนินกิจการของสมาคมการค้า การตั้ง การ
ออกจากตำแหน่ง และการประชุมของกรรมการตลอดจนการประชุมใหญ่

ข้อบังคับของสมาคมการค้าต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน พร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า ก่อนออกใบ
อนุญาต ถ้านายทะเบียนเห็นสมควรจะสั่ง ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับน้ันก็ได้ (มาตรา 13) การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมการค้าจะ
กระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่ และต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ แต่ถ้า
นายทะเบียนเห็นว่าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับน้ันขัดต่อวัตถุที่ประสงค์ของสมาคมการค้า หรือขัดต่อกฎหมาย ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับน้ัน (มาตรา 29) สมาคมการค้าที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท (มาตรา 50)
3 เอกสารและหลักฐานดังต่อไปน้ี (ข้อ 3 ของกฎกระทรวงฯ)

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งฯ
(2) เอกสารและหลักฐานการเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
(3) หนังสือรับรองความประพฤติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
(4) สำเนาหนังสือแสดงสิทธิการใช้สถานที่จัดตั้งสมาคมการค้า 
(5) ข้อบังคับของสมาคมการค้าที่ขออนุญาตจัดตั้ง
(6) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่จัดตั้งสมาคมการค้า รวมทั้งรูปถ่ายสถานที่จัดตั้งสมาคมการค้าน้ัน

4 รชฎ เจริญฉ่ำ, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง 1 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), หน้า 306.
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เมื่อสมาคมได้รับการจดทะเบียนแล้ว ย่อมมีสถานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา 11) มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หลายประการ (มาตรา 21)1 รวมทั้งอำนาจในการสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง
ต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ 
ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิก กับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ และ
ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่
ประสงค์ โดยสมาคมดำเนินการในรูปของคณะกรรมการสมาคม2

อย่างไรก็ดี กฎหมายได้กำหนดข้อห้ามสมาคมการค้ากระทำการใดๆ ไว้หลายประการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
เอาเปรียบทางการค้าและการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือการเอาเปรียบผู้บริโภค (มาตรา 22 และ 
23)1  และหากมีการฝ่าฝืนข้อห้ามน้ีก็มีความผิดอาญา3

1 สมาคมการค้าจะดำเนินกิจการได้แต่เฉพาะในเรื่องดังต่อไปน้ี
(1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์
(2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศเก่ียว
กับสินค้าที่สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การค้า การเงินเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ

(3) ทำการวิจัยเก่ียวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจน
ข่าวสารการค้าอันเก่ียวกับวิสาหกิจน้ันๆ

(4) ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเก่ียวกับการดำเนินวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ ทั้งน้ีด้วย
ความยินยอมของสมาชิก

(5) ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการ
ผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งข้ึน

(6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจอ่ืนใดในทางเศรษฐกิจอันอยู่ในวัตถุที่ประสงค์
(7) ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(8) ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยู่ในวัตถุที่ประสงค์ได้

ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
(9) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ 

2 คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงคนใดหรือหลายคนทำการแทนก็ได้ (มาตรา 18)  การตั้งกรรมการหรือการเปลี่ยนตัวกรรมการ
ของสมาคมการค้า ต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ ถ้านายทะเบียนเห็นว่าผู้ได้
รับการตั้งให้เป็นกรรมการน้ัน เป็นผู้ซ่ึงมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นายทะเบียนมีอำนาจไม่รับจดทะเบียนผู้น้ันเป็นกรรมการของสมาคมการค้าได้ (มาตรา 30)
3 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (มาตรา 48) และหากกรรมการของสมาคมการค้าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 หรือกระทำการอันเป็นการผิด
วัตถุประสงค์ของสมาคมการค้า และการกระทำน้ันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี    
ของประชาชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท (มาตรา 49)
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ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนให้ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งน้ันต่อรัฐมนตรีภายใน 
15 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง (มาตรา 10 วรรคสอง)1 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการรับรองสิทธิในการจดทะเบียนและ
อำนวยความสะดวกต่อการจัดตั้งสมาคมด้วย

จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายสองฉบับ สามารถสรุปการจัดตั้งสมาคมตามประมวลแพ่งและพาณิชย์และ
สมาคมการค้าได้ ดังน้ี

ตารางท่ี  3.2  แสดงการเปรียบเทียบการจัดตั้งสมาคมท่ัวไปและสมาคมการค้า
ช่ือ สมาคมท่ัวไป สมาคมการค้า

1. กฎหมายจัดตั้ง - ป.พ.พ. มาตรา 78
- กฎกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความใน ปพพ. 

พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
(มาตรา 6)

2. สถานภาพทางกฎหมาย นิติบุคคล (ป.พ.พ. มาตรา 83) นิติบุคคล 
(พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
มาตรา 11)

3. วัตถุประสงค์ เพื่อกระทำการใดๆ อันมีลักษณะต่อ
เน่ืองร่วมกันและมิใช่เป็นการหาผล
กำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน (ป.พ.พ. 
มาตรา 78)

ผู้ประกอบวิสาหกิจตกลงเข้ากันเพื่อ
ทำการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ           
(พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
มาตรา 6)

4. จำนวนผู้เริ่มก่อตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 คน           
(กฎกระทรวง ข้อ 2 ก)

ไม่น้อยกว่า 3 คน (พ.ร.บ.สมาคม
การค้า พ.ศ. 2509 มาตรา 9)

5.สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง ในกรุงเทพมหานคร - กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ในจังหวัดอื่น - ที่ว่าการอำเภอ 
ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้งข้ึน 

ในกรุงเทพมหานคร - กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
ในจังหวัดอื่น - สำนักงานทะเบียน
สมาคมการค้าประจำจังหวัด 
กระทรวงพาณิชย ์

6. รัฐมนตรีผู้รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(ป.พ.พ. มาตรา 109)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์
(พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 
2509 มาตรา 5)

1  มาตรา 10 วรรคสอง  “ถ้านายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้แจ้งคำสั่งเป็นหนังสือไปยังผู้ขออนุญาตโดยมิชักช้า ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่ง
น้ันได้ โดยยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด”
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เห็นได้ว่ากฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว ล้วนแต่เอื้ออำนวยให้มีการจัดตั้งกลุ่มของวิสาหกิจได้ทั้งสิ้น แต่
วัตถุประสงค์ของกฎหมายมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การจดทะเบียนสมาคมของกรมการปกครองถือเป็น
ภารกิจการบริการสาธารณะและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งความมั่นคงของประเทศ การ
รวมเป็นสมาคมดังกล่าวอาจเกี่ยวพันกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น อั้งยี่ ซ่องโจร หรือการสมคบ
กระทำผิดกฎหมายอาญา จึงต้องให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบการดำเนินกิจการของสมาคม (พระราช
บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  มาตรา 30)  ในขณะที่การจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้าต่อ
กระทรวงพาณิชย์น้ัน จะเน้นเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจการค้าในประเทศ โดยเฉพาะเมื่อวิสาหกิจรวมตัวกันตั้ง
สมาคมเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกด้วยกันเองในการดำเนินการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสมาคมน้ัน

3. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

การจัดตั้งสหกรณ ์ต้องยื่นขอต่อนายทะเบียน (กรมส่งเสริมสหกรณ)์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมาย
กำหนด โดยผู้ยื่นขอจะต้องมาจากตัวแทนของกลุ่มซ่ึงได้ประชุมคัดเลือกมาจำนวนไม่น้อยกว่าสิบคน (มาตรา 
34) และสหกรณ์ต้องมีวัตถุประสงค์ที่เน้นเรื่องการช่วยเหลือตนเองและซ่ึงกันและกันในกลุ่ม สมาชิกจะต้อง
เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว มีทุนซ่ึงแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน อีกทั้งสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือ
หุ้นอย่างน้อยหน่ึงหุ้น แต่ไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (มาตรา 33)1 หากนายทะเบียนไม่รับจด
ทะเบียนให้ ผู้ยื่นขอมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์    
แห่งชาติได ้(มาตรา 38)2 และหากได้รับจดทะเบียนแล้ว มีสถานะเป็นสหกรณ์ (มาตรา 4) และมีสถานะเป็น
นิติบุคคล (มาตรา 37)3    

1 มาตรา 33 สหกรณ์จะตั้งข้ึนได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ์ และต้อง

(1) มีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน
(2) มีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) มีทุนซ่ึงแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน และสมาชิกแต่ละคนจะต้องถือหุ้นอย่างน้อยหน่ึงหุ้น แต่ไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
(4) มีสมาชิกซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับภายใต้บทบัญญัติมาตรา 43 (7)

2 มาตรา 38 ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์โดยไม่ชักช้า
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีสิทธิยื่นคำอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติโดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
3  มาตรา 37 เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียนมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 33 คำขอจดทะเบียนมีเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา 35และการจัดตั้งสหกรณ์ตามที่ขอจดทะเบียนจะไม่เสียหายแก่ระบบสหกรณ์ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนและ
ออกใบสำคัญรับจดทะเบียนให้แก่สหกรณ์น้ัน
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จากข้อกำหนดของการรวมตัวกันจัดตั้งเป็น“สหกรณ”์ตามกฎหมายน้ี เห็นได้ว่า SMEs สามารถรวมกลุ่มกันจัด
ตั้งเป็นสหกรณ์ได้ และย่อมมีสิทธิขอรับการส่งเสริมจากกองทุนพัฒนาสหกรณ ์(กพส.) ที่จัดตั้งข้ึนตามมาตรา 
27 ของกฎหมายน้ี1 และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในกิจการที่กฎหมายกำหนดให้จด
ทะเบียน2

เมื่อยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว กฎหมายฉบับน้ียังส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
ดังต่อไปน้ีคือ

(1) เป็น “ชุมนุมสหกรณ์” (มาตรา 101) คือสหกรณ์ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ข้ึนไปที่ประสงค์จะร่วมกันดำเนิน
กิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมกันน้ัน เมื่อจดทะเบียนแล้วมีสถานะเป็น
นิติบุคคลและเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายน้ี (มาตรา 105) มีอำนาจตามกฎหมายหลายประการ (มาตรา 46)1 
อาทิเช่นในเรื่องการดำเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก การ
ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด เป็นต้น

(2) เป็น “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ให้มีความเจริญก้าวหน้าอันมิใช่เป็นการหาผลกำไร หรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน (มาตรา 108) เมื่อจดทะเบียนแล้วมีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายน้ี 
(มาตรา 109) มีอำนาจอย่างหลากหลาย รวมทั้งการส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ การอำนวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่นในฐานะที่เป็นตัวแทนของ
สหกรณ์ที่เป็นสมาชิก เพื่อรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุนของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ 
หรือภาคเอกชนอื่น และร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อย่าง
แท้จริง (มาตรา 110)

ในกรณีที่ไม่อาจรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ ์SMEs ยังมีสิทธิรวมตัวกันเป็น “กลุ่มเกษตรกร” ได้ ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 119) คือ ต้องเป็นบุคคลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก เช่น การทำนา ทำไร ่ทำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์และเกษตรกรรมประเภทอื่นจำนวนไม่น้อยกว่า
สามสิบคน และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม3 เมื่อได้รับจด
ทะเบียนจัดตั้งแล้ว กลุ่มเกษตรกรมีสถานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา 120)

1 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)  ได้ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยโอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์ มาเป็นของกองทุน
พัฒนาสหกรณ์  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545  ได้โอนกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
2 มาตรา 6 ถ้าสหกรณ์เก่ียวข้องในกิจการใดที่กฎหมายกำหนดให้จดทะเบียนสำหรับการได้มา การจำหน่าย การยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้ หรือการยึด
หน่วงซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียนเช่นว่าน้ันให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 มาตรา 5
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มีข้อสังเกตว่ากฎหมายกำหนดให้มี “คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาต”ิ(มาตรา 9)1  ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้
แทนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ ์และประธานคณะ
กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศ เข้ามาเป็นกรรมการด้วย นอกจากน้ันยังกำหนดให้มี “คณะ
กรรมการบริหารกองทุน พัฒนาสหกรณ”์ ข้ึน ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ และผู้แทนจากสหกรณ์
ประเภทละหน่ึงคน รวมทั้งผู้แทนกลุ่มเกษตรกรหน่ึงคนด้วย (มาตรา 30)

4. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550)

กฎหมายฉบับน้ีส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของวิสาหกิจทุกขนาดทุกประเภท โดยการจัดตั้งหอการค้าให้เป็น
สถาบันเพื่อส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ
เศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน (มาตรา 4) กำหนดรูปแบบของหอการค้าไว้สี่
ประเภทคือ หอการค้าจังหวัด หอการค้าไทย หอการค้าต่างประเทศ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
(มาตรา 6) ซ่ึงหอการค้าเหล่าน้ีต้องยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์หรือที่
สำนักงานทะเบียนหอการค้าประจำจังหวัด (มาตรา 7)  ปัจจุบันหอการค้าที่จดทะเบียนแล้ว มีอยู่จำนวน 107 
หอการค้า2  (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2555) เช่น หอการค้าฝรั่งเศส–ไทย หอการค้าเยอรมัน-ไทย 
หอการค้าไทย หอการค้าไทย-จีน หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย หอการค้า
จังหวัดสมุทรปราการ และหอการค้าจังหวัดปทุมธานี เป็นต้น

ในการจัดตั้งหอการค้า ผู้เริ่มก่อการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน (มาตรา 9) ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนหอการค้าประจำจังหวัด (มาตรา 7) ตามที่กำหนดไว้ใน       
กฎกระทรวงฯ (กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตั้งหอการค้า พ.ศ. 2553)  เมื่อ
ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนแล้ว มีสถานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา 11) แต่จะตั้งสาขาหอการค้าไม่ได ้
(มาตรา 8 และมาตรา 48) จะตั้งหอการค้าจังหวัดได้เพียงจังหวัดละหน่ึงหอการค้า (หอการค้าจังหวัดใน
กรุงเทพมหานครให้เรียกว่าหอการค้าไทย) ส่วนหอการค้าต่างประเทศจะจัดตั้งข้ึนได้เพียงประเทศละหน่ึง
หอการค้าเท่าน้ัน (มาตรา 14)
1 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติมีองค์ประกอบดังต่อไปน้ี ประธานกรรมการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   รอง
ประธานกรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซ่ึงเป็นกรรมการดำเนินการ 
ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหน่ึงคน ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศหน่ึงคน  
กรรมการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน 
2 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ข้อมูลหอการค้า, www.dbd.go.th
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กฎหมายกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกหอการค้าแต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ 
กล่าวคือ

1) สมาชิกของหอการค้าจังหวัด   ประกอบด้วยบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทย
เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินกึ่งของจำนวนเงินทุนของนิติบุคคลน้ัน และต้องเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจในทางการ
ค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ หรือต้องเป็น
สมาคมการค้าที่มีสมาชิกซ่ึงมีสัญชาติไทยเกินกึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ สหกรณ ์และ 
ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่หอการค้าตั้งอยู่ด้วย (มาตรา 20) 

2) สมาชิกหอการค้าไทย   ประกอบด้วยบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเป็น 
หุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินกึ่งจำนวนเงินทุนของนิติบุคคลน้ัน และเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า การบริการ 
การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ หรือต้องเป็นสมาคมการค้าที่มี
สมาชิกซ่ึงมีสัญชาติไทยเกินกึ่งจำนวนของสมาชิกทั้งหมด หรือต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ (มาตรา 20) หรือ 
หอการค้าจังหวัด (มาตรา 21)

3) สมาชิกหอการค้าต่างประเทศ   ประกอบด้วยสมาชิกซ่ึงมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรและเป็นบุคคล
ธรรมดาสัญชาติประเทศของหอการค้าน้ัน หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลธรรมดาสัญชาติประเทศของหอการค้าน้ัน
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นตั้งแต่กึ่งจำนวนเงินทุนของนิติบุคคลน้ัน รวมทั้งสาขาของนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศของหอการค้าน้ันเกินกึ่งหน่ึงของจำนวนสมาชิกทั้งหมด และเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า  
การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ (มาตรา 22)

4) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   ประกอบด้วยผู้แทนหอการค้าต่างประเทศหอละห้าคน ผู้แทน
สมาคมการค้าสมาคมละสองคน ผู้แทนรัฐวิสาหกิจแห่งละสองคน ผู้แทนสหกรณ์แห่งละสองคน และผู้แทน
หอการค้าไทยมีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวนสมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (มาตรา 23)

ตามข้อบังคับสภาหอการค้าแห่งประเทศ ข้อ 4.2 กำหนดให้สมาชิกของสภาหอการค้าประกอบด้วยสมาชิก
กิตติมศักดิ์และสมาชิกสามัญ โดยสมาชิกสามัญแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไทย หอการค้าต่าง
ประเทศ สมาคมการค้า รัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ์ จะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิก แต่สมาชิกสามัญและสมาชิก
สมทบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงประจำปีด้วย (ข้อบังคับฯ ข้อ 43) และเมื่อคณะ
กรรมการสภาฯ ได้ลงมติรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้แต่งตั้งผู้แทนเพื่อเข้ามาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก
สามัญของสภาฯ ทั้งน้ีตามข้อบังคับฯ ข้อ 12 และข้อ 14 ได้ให้สิทธิแก่สมาชิกทุกประเภทและทุกคน ในการ  
ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์จากสภาฯ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อคณะกรรมกา
รสภาฯในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของสภาฯ ได้ 
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หอการค้ามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายน้ีหลายประการ1 รวมทั้งปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุ 
ให้เป็นหน้าที่ของหอการค้าหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย ซ่ึงมีกฎหมายหลายฉบับกำหนดให้หอการค้าเป็น
หน่ึงในคณะกรรมการในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551    
พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติส่งเสริมพาณิชย์นาวี พ.ศ. 2521 เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี กฎหมายได้กำหนดข้อห้ามมิให้หอการค้ากระทำการไว้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประกอบวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในวิสาหกิจใด หรือแบ่งปันผลกำไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก หรือดำเนิน
การในทางการเมือง (มาตรา 30)

กฎหมายฉบับน้ียังกำหนดให้มี  คณะกรรมการหอการค้า  คณะกรรมการหอการค้าไทย  คณะกรรมการ
หอการค้าต่างประเทศ  และคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   โดยที่  “กรรมการของ         
คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย” จะต้องมาจากหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด หอการค้า  
ต่างประเทศ และสมาคมการค้า รวมทั้งจากกรรมการซ่ึงกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งจากผู้แทนรัฐวิสาหกิจและ
สหกรณ์รวมกันจำนวนหกคน (มาตรา 24)

มีข้อสังเกตว่าพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550) ไม่ได้กำหนดเรื่องกองทุนไว้ แต่
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้รับเงินจากกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของของกระทรวงพาณิชย์ 
เพื่อสนับสนุนสมาคมการค้า ให้มีโอกาสเพิ่มกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของสมาชิกส่วนรวม

5. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530

กฎหมายน้ีส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันของวิสาหกิจในภาคอุตสาหกรรมซ่ึงผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดลอง ทดสอบ ปรับปรุง ดัดแปลง หรือแปรสภาพสินค้า (มาตรา 3) โดยกำหนดให้วิสาหกิจเข้าเป็นสมาชิก
ของกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมใน “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายน้ี ภายใต้การ
กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา 5)

1 หอการค้ามีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (มาตรา 28)
(1) ส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรมเกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไป เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับ

การค้าและการเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จัดต้ัง
และดำเนินการสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์สินค้า การจัดงานแสดงสินค้า การเป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า

(2) รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก

(3) ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(4) ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ
(5) ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้าหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย 
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สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท (ตามข้อบังคับของสภาฯ ฉบับที่ 1 ข้อ 4-7)  
คือ

1) สมาชิกสามัญ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและประกอบอุตสาหกรรมโดยมีโรงงาน
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้ว หรือเป็นสมาคมการค้าและมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง
เสริมการประกอบอุตสาหกรรม

2) สมาชิกสมทบ ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจอื่นในราชอาณาจักร หรือ
เป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและมิใช่สมาคมการค้าตามที่กำหนดในมาตรา 13 (2) หรือ
เป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือมีคุณสมบัติอื่น
ตามที่กำหนดในข้อบังคับ

อย่างไรก็ดี การเป็นสมาชิกของสภาฯ ย่อมได้มาทั้งสิทธิและหน้าที่ตามข้อบังคับฯ ข้อ 13 ด้วย อาทิเช่น สิทธิ
ร้องเรียนและรับความช่วยเหลือและสงเคราะห์ หรือสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ 
และหน้าที่ในการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสภาฯ โดยเคร่งครัด ซ่ึงรวมถึงหน้าที่ตามข้อบังคับน้ี
ที่กำหนดให้สมาชิกไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสมาคมการค้า ที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิก       
ของสภาฯ จะต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกต่อนายทะเบียน และยังต้องจ่ายค่าสมัครและค่าบำรุงด้วย

นอกจากน้ัน มาตรา 9 ของกฎหมายน้ีประกอบกับข้อบังคับสภาฯ ฉบับที่ 5 ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ. 2540   
ยังได้จัดกลุ่มสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการ
ของสมาชิกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก คือ

1) กลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม
ประเภทหรือชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (โดยข้อบังคับฯ จัดกลุ่มอุตสาหกรรมเป็น 27 กลุ่ม)

2) กลุ่มท้องที่ ซ่ึงเป็นสมาชิกที่ประกอบอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมในเขตท้อง
ที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (โดยข้อบังคับฯ จัดกลุ่มท้องที่ไว้ 74 จังหวัด)

สภาอุตสาหกรรมมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการ
ประสานนโยบาย และดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนกับรัฐ ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ศึกษา
และหาทางแก้ไขปัญหาการประกอบอุตสาหกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการ
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า 
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมนักอุตสาหกรรม และ  
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เป็นแหล่งกลางของนักอุตสาหกรรม รวมทั้งปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย (มาตรา 6) 
นอกจากน้ี ผู้แทนของสภาฯ สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ.  รวมทั้งเข้าเป็นคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ ในหน่วยงาน
ราชการได้ด้วย สภาฯ จึงมีส่วนร่วมในการดูแล ส่งเสริม วางแผน เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สอดคล้อง
เหมาะสมต่อภาครัฐบาล อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
อย่างไรก็ดี กฎหมายได้กำหนดข้อห้ามมิให้สภาฯ กระทำการไว้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบ
วิสาหกิจ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในวิสาหกิจใด หรือแบ่งปันผลกำไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก หรือดำเนินการใน
ทางการเมือง (มาตรา 7)

กฎหมายยังกำหนดให้มี “คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” (มาตรา 15) โดยมีจำนวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 45 คน (ข้อ 4 ของข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการเลือก
ตั้งคณะกรรมการ พ.ศ. 2531) ซ่ึงประกอบด้วย 

1) กรรมการประเภทเลือกตั้ง ซ่ึงที่ประชุมสมาชิกสามัญเลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิกสามัญมีจำนวน 2 
ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2) กรรมการประเภทแต่งตั้ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการประเภทเลือก
ตั้งผู้แต่งตั้งเป็นผู้แต่งตั้งจากรายชื่อที่เสนอจากผู้แทนสมาชิกสามัญที่สำนักงานสาขา หรือกลุ่ม
อุตสาหกรรม หรือกลุ่มท้องที่ (มาตรา 15)

ทั้งน้ี คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และออก
ข้อบังคับต่างๆ ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการประกอบอุตสาหกรรม รวมทั้งเสนอแนะ
ให้ความเห็นและให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม (มาตรา 21)

มีข้อสังเกตว่า สภาฯ ได้ออกข้อบังคับฉบับที่ 23 ว่าด้วยข้อบังคับสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2552 โดยมุ่งหมายให้มีการจัดตั้ง “สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อุตสาหกรรมการผลิตสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ข้ึน ให้เป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของสภาฯ 
และให้เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการรวบรวม และนำเสนอข้อมูล 
ปัญหา/ ความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)     
จัดทำเป็นแผนงาน/ นโยบาย เพื่อนำเสนอต่อภาครัฐ รวมทั้งเป็นผู้เชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เป็น SMEs      
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต กับองค์กรพันธมิตรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
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นอกจากน้ัน สภาฯ ยังได้ออกข้อบังคับฯ เพื่อจัดตั้งสถาบันอีกหลายสถาบัน เช่น สถาบันรหัสสากลแห่งสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1 Thailand)  สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ
อุตสาหกรรม สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม และสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
โดยที่สถาบันทั้งหลายดังกล่าว ล้วนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของ
สภาฯ ทั้งสิ้น ทำหน้าที่เฉพาะกิจตามวัตถุประสงค์ของสถาบันและดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสมาชิก

6. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544

กฎหมายฉบับน้ีส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันของวิสาหกิจที่ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว โดยกำหนดให้
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหมายรวมถึง ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว ธุรกิจภัตตาคาร สถาน
บริการและสถานที่ตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจขายของที่ระลึกหรือสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจ
กีฬาสำหรับนักท่องเที่ยว และการดำเนินการนิทรรศการงานแสดง งานออกร้านการออกโฆษณาเผยแพร่ และ
การอื่นใดที่เป็นการชักนำหรือส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว (มาตรา 4) ซ่ึงเป็นวิสาหกิจทุกขนาดรวมทั้ง SMEs 
และมีความหลากหลายสาขาธุรกิจ เพื่อให้มีตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหลาย    
ใช้เป็นองค์กรหรือระบบในการประสานงานกับภาครัฐหรือภาคเอกชนด้วยกัน และเพื่อให้ข้อเสนอแนะนโยบาย
ที่สำคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

กฎหมายน้ีได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง “สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
ให้มีสำนักงานแห่งใหญ่ และสำนักงานสาขาต่างๆ ได้ (มาตรา 8) 

การดำเนินงานของสภา ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 6 เช่น
• การเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านการผสานงานอย่างมีระบบระหว่าง

รัฐกับเอกชน และเอกชนกับเอกชนด้วยกัน  
• การส่งเสริมให้มีการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถานและสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์แสดงความเป็น
ไทย 

• ส่งเสริมให้มีจรรยามารยาทการท่องเที่ยว ควบคุมดูแลสมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้
มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ การส่งเสริมให้มีระบบรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐาน

หน้า 3-33



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

และมีระบบประกันคุณภาพเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าหรือบริการสำหรับนักท่องเที่ยว 
• ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง อบรมเผยแพร่ในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแก่บุคคลทั่วไป 
• ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสมาชิกและบุคคล

ทั่วไปทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
• เสนอความเห็นหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการด้านการ

ท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ
• คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน
• ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ดำเนินกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม สภาฯ จะดำเนินการในเรื่องที่กฎหมายห้ามไว้ในมาตรา 7 ไม่ได้1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง  
เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินหรือให้เงินแก่สมาชิกหรือบุคคลอื่นใด (เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมเพื่อเป็นการสงเคราะห์
พนักงานและลูกจ้างหรือครอบครัวของพนักงานและลูกจ้าง หรือเป็นการให้เพื่อการกุศลสาธารณะตาม       
ข้อบังคับ) และการแบ่งปันรายได้ให้แก่สมาชิก

กฎหมายกำหนดให้มี “คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” เพื่อทำหน้าที่บริหาร
กิจการต่างๆ ของสภาฯ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการซ่ึงมีผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่ึงคน 
กรรมการที่เลือกตั้ง และกรรมการที่แต่งตั้งข้ึนจากสมาชิก (ตามข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประ 
เทศไทย ว่าด้วยการกำหนดจำนวนรวมกันของกรรมการประเภทเลือกตั้งและกรรมการประเภทแต่งตั้ง สัดส่วน
1ข้อกำหนดห้ามมิให้สภาฯ ดำเนินการในเรื่อง ต่างๆ ไว้ดังต่อไปน้ี (มาตรา 7)

(1). แข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการจำกัดทางการค้าเพื่อการผูกขาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อเป็นการคุ้มครองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ

(2). ลิดรอนสิทธิของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(3). ดำเนินการอันอาจเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(4). กดราคาสินค้าหรือบริการเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ตกต่ำหรือทำให้สูงเกินสมควรหรือทำให้ป่ันป่วนเก่ียวกับราคาสินค้าหรือค่า

บริการเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(5). ให้กู้ยืมเงินหรือให้เงินแก่สมาชิกหรือบุคคลอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้กู้ยืมเพื่อเป็นการสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้างหรือครอบครัวของ

พนักงานและลูกจ้าง หรือเป็นการให้เพื่อการกุศลสาธารณะตามข้อบังคับ
(6). แบ่งปันรายได้ให้แก่สมาชิก
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กรรมการของสมาชิกแต่ละประเภท วิธีการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการ วิธีการเลือกประธานสภา           
รองประธานสภา และตำแหน่งอื่นๆ พ.ศ. 2546 และข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   
ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการและการประชุมของที่ประชุมสภา พ.ศ. 2553) โดยให้
คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 16 ซ่ึงรวมถึงการเสนอความเห็นและให้คำปรึกษาต่อนายก
รัฐมนตรีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การออกข้อบังคับหรือระเบียบ การกำหนดเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์เพื่อรับรองคุณภาพธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

ทั้งน้ี กฎหมายฉบับน้ีได้กำหนดประเภทของสมาชิกไว้ 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ1 และ
สมาชิกกิตติมศักดิ2์ โดยการเข้าเป็นสมาชิกประเภทสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญต้องเป็นไปตามที่กำหนด
ไว้ใน “ข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร
สมาชิก สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงประจำปี พ.ศ. 2553” และสมาชิกสามัญต้อง
ชำระค่าสมัครและต้องชำระค่าบำรุงประจำปีด้วย

แม้สภาฯ จะเป็นองค์กรของภาคธุรกิจและเอกชนโดยตรงก็ตาม แต่เมื่อได้มีการจัดตั้งข้ึนในรูปแบบของสภาฯ 
โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติแล้ว จึงต้องมีการควบคุมและกำกับดูแลจากภาครัฐ ดังน้ันกฎหมายน้ีจึงได้
กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีอำนาจต่างๆ เช่น การกำกับดูแลให้คณะกรรมการ
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดการสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของสภาฯ และให้กรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการ รวมถึงให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนิน
งานของสภาฯ มาด้วยก็ได้ และสั่งให้สภาหรือกรรมการระงับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย นโยบายของ
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับหรือวัตถุประสงค์ของสภาฯ (มาตรา 35) รวมทั้งมีอำนาจให้พนักงาน      
เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจค้นเอกสารหรือหลักฐานในสภาฯ (มาตรา 36) การสั่งให้กรรมการทั้งคณะหรือคนใด
คนหน่ึงพ้นจากตำแหน่ง หากสภาฯ หรือกรรมการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐมนตรีฯ หรือกระทำการอัน
เป็นการผิดวัตถุประสงค์ของสภาฯ หรือเป็นภัยเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา 38)

1 ตามมาตรา 12 และมาตรา 13 เช่น สมาชิกสามัญต้องเป็นสมาคมที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ส่วนสมาชิกวิสามัญต้องเป็นสมาคมตามกฎหมายไทย
หรือต่างประเทศก็ได้ หรือเป็นนิติบุคคลที่ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือมีผลงานทางวิชาการเก่ียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นต้น
2 ตามมาตรา 11 คือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือผู้ซ่ึงทำประโยชน์ให้แก่สภาหรือการท่องเที่ยวของประเทศ ซ่ึงคณะกรรมการ
เชิญมาเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

หน้า 3-35



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

7. พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537

กฎหมายน้ีกำหนดให้มีการจัดตั้ง “สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย” ข้ึน และให้สภาเป็นนิติบุคคล 
(มาตรา 5) โดยมีอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับน้ีหลายประการ (มาตรา 6)1  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการติดต่อประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการส่งสินค้าทางเรือ และเป็นผู้แทนผู้ส่งสินค้าทางเรือในการปรึกษา เจรจาต่อรองหรือทำความตกลงกับ
ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือ ในเรื่องอัตรา
ค่าระวาง ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ในการขนส่งสินค้าทางเรือ อย่างไรก็ดี  สภาฯ 
ต้องห้ามดำเนินการใดที่กฎหมายมาตรา 7 กำหนดไว้ ซ่ึงรวมถึงการห้ามประกอบวิสาหกิจและการเข้าดำเนิน
การทางการเมือง

มีข้อสังเกตว่า กฎหมายได้กำหนดบทบังคับให้ผู้ส่งสินค้าทางเรือที่เป็นนิติบุคคล ซ่ึงมีมูลค่าการส่งออกตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง  จะต้องเป็นสมาชิกสามัญ (มาตรา 14) และกำหนดให้สิทธิในการสมัครเข้าสมาชิกโดย
สมัครใจได้สำหรับบุคคลหรือตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ต่อไปน้ี (มาตรา 15)

(1) ผู้ส่งสินค้าทางเรือที่เป็นนิติบุคคล 
(2) หอการค้าตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า หรือสมาคมการค้าตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้าที่มี

สมาชิกเป็นผู้ส่งสินค้าทางเรือ 
(3) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือเป็นสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

ซ่ึงเป็นผู้ส่งสินค้าทางเรือ 
(4) สมาคมตัวแทนออกของ และ 
(5) นิติบุคคลอื่นใดที่มิได้เป็นผู้ขนส่งสินค้าทางเรือซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด 

1 มาตรา 6 สภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี
(1) ส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ส่งสินค้าทางเรือ
(2) ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการส่งสินค้าทางเรือ
(3) เป็นผู้แทนผู้ส่งสินค้าทางเรือในการปรึกษา เจรจาต่อรองหรือทำความตกลงกับผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนที

เก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือ ในเรื่องอัตราค่าระวาง ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ข้อกำหนด หรือเง่ือนไขต่างๆ ในการขนส่งสินค้าทางเรือ
(4) สนับสนุนให้มีการขนส่งสินค้าทางเรือที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
(5) จัดหา รวบรวม เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้เก่ียวกับการส่งสินค้าทางเรือ
(6) ศึกษา วิจัย และเสนอแนะการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการส่งสินค้าทางเรือ
(7) รับปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำแก่สมาชิกหรือบุคคลอ่ืนในเรื่องที่เก่ียวกับการส่งสินค้าทางเรือ และช่วยเหลืออำนวยความสะดวก

ต่างๆ แก่สมาชิกในการส่งสินค้าทางเรือ
(8) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาการส่งสินค้าทางเรือ
(9) ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรที่เก่ียวข้องกับผู้ส่งสินค้าทางเรือของต่างประเทศ

หน้า 3-36



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กฎหมายยังกำหนดให้มี “คณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย” ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกผู้ที่
ได้รับการเลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิกสามัญในการประชุมใหญ่ของสภาฯ (มาตรา 17) และให้คณะกรรมการ    
มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและดำเนินงานของสภาฯ รวมทั้งออกข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสมาชิกและการประชุมของสภาฯ (มาตรา 22) ทั้งน้ีกิจการของสภาฯ จะถูกตรวจสอบและกำกับโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (มาตรา 33 – 37)

8. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

กฎหมายฉบับน้ีมีความเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของ SMEs ในแง่ของการพิจารณาด้านระบบเจรจาทางสังคม  
และถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่อำนวยความสะดวกให้มีการรวมกลุ่มกัน เพราะกำหนดให้นายทะเบียนทำหน้าที่ 
รับจดทะเบียนการจัดตั้ง “องค์การนายจ้าง” ซ่ึงเป็นการรวมตัวกันของนายจ้างที่เป็นเจ้าของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม นอกจากน้ัน กฎหมายยังกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อกันระหว่างกลุ่มบุคคลสองฝ่าย คือ 
ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน สามารถทำข้อตกลงในเรื่องสิทธิ 
หน้าที่ และผลประโยชน์ในการทำงานร่วมกันได้ รวมทั้งกำหนดวิธีระงับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงานที่    
เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยรวดเร็วและด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่ายมากที่สุด ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความสงบสุขใน
อุตสาหกรรม อันจะนำมาซ่ึงความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นสำคัญ

สำหรับการรวมกลุ่มของ SMEs ในสถานะขององค์การนายจ้าง จะมีข้ึนได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 น้ีเท่าน้ัน ดังน้ี 

(1) สมาคมนายจ้าง  หมายถึงนายจ้างซ่ึงประกอบกิจการประเภทเดียวกันจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
เป็นผู้ริเริ่มก่อการยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมต่อนายทะเบียนตามกฎหมาย (มาตรา 57) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง และระหว่างนายจ้างด้วยกัน ทั้งน้ี สมาคมนายจ้างต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียน เมื่อได้จด
ทะเบียนแล้ว จะมีฐานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา 55)

(2) สหพันธ์นายจ้าง  หมายถึงสมาคมนายจ้างตั้งแต่ 2 สมาคมข้ึนไป ที่มีสมาชิกประกอบกิจการ
ประเภทเดียวกันร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหพันธ์นายจ้าง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคม
นายจ้างและคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาคมนายจ้างและนายจ้าง (มาตรา 112) เมื่อจดทะเบียนแล้วจะมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา 115) ตัวอย่างสหพันธ์นายจ้างที่ตั้งข้ึน เช่น สหพันธ์นายจ้างโรงแรมแห่ง
ประเทศไทย สหพันธ์นายจ้างวิชาชีพรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

(3) สภาองค์การนายจ้าง  สภาองค์การนายจ้างเป็นองค์การใหญ่สุดขององค์การนายจ้าง โดยเกิดจาก
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การที่สมาคมนายจ้างหรือสหพันธ์นายจ้างไม่น้อยกว่า 5 แห่ง รวมตัวกันจัดตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมการศึกษาและส่ง
เสริมการแรงงานสัมพันธ์ สภาองค์การนายจ้างต้องมีข้อบังคับและต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อได้จด
ทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคล และต้องมีคณะกรรมการบริหาร มีระเบียบข้อบังคับ มีทรัพย์สินมี
บุคลากรบริหารในองค์การเอง (มาตรา 119)

องค์การนายจ้างมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหลายประการ โดยเฉพาะการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เช่น เงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันเวลา ทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิก
จ้าง หรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน)  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างนายจ้างด้วยกัน  เรียกร้อง เจรจา ทำความตกลงและรับทราบคำชี้ขาด 
หรือทำข้อตกลงกับสหภาพแรงงานหรือลูกจ้างในกิจการของสมาชิก

มีข้อสังเกตว่ากฎหมายน้ีได้กำหนดสิทธิพิเศษให้แก่สมาคมนายจ้างไว้หลายประการ เช่น
1) เสนอชื่อผู้แทนฝ่ายตนเพื่อเข้าสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีชุด

ต่างๆ1 (ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยแนวทางและวิธีการเพื่อให้ได้มาซ่ึงผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทน
ลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี พ.ศ. 2551 ข้อ 6, 8, 10)

2) ลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างในการเข้าเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน น้ัน (พระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 14)

3) สมาคมนายจ้างซ่ึงเป็นสมาชิกสหพันธ์นายจ้างและสหภาพแรงงานซ่ึงเป็นสมาชิกสหพันธ์แรงงาน มี
สิทธิส่งผู้แทนไปร่วมประชุมและดำเนินการของสหพันธ์นายจ้างหรือสหพันธ์แรงงานได้ ตามจำนวนที่ได้กำหนด
ไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการสหพันธ์ นายจ้าง หรือข้อบังคับว่าด้วยวิธีการจัดการสหพันธ์แรงงาน (มาตรา 
116)

3) สมาคมนายจ้างจะไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่งในการดำเนินการบาง
ประการ (มาตรา 67) ทั้งน้ี เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการ
ก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงเกี่ยวกับทรัพย์ และ
ความผิดในทางแพ่งที่เกี่ยวเน่ืองกับการกระทำความผิดอาญาดังกล่าว2

1 คณะกรรมการไตรภาคี คือ ผู้แทนที่ได้รับเลือกจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ 1. ฝ่ายรัฐบาลหรือผู้แทนรัฐบาล 2. ฝ่ายนายจ้าง 3. ฝ่ายลูกจ้าง ซ่ึงคณะ
กรรมการน้ันจะแบ่งเป็นคณะย่อยอีก เช่น คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นต้น 
และคณะ กรรมการเหล่าน้ีมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ควบคุม เช่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 92 และ 93 คณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน มีหน้าที่ในการกำหนดสวัสดิการข้ันพื้นฐาน
2 ในกรณีต่อไปน้ี (มาตรา 67)

1) เข้าร่วมเจรจาทำความตกลงกับนายจ้าง ลูกจ้าง หรือองค์การของอีกฝ่ายหน่ึงเพื่อเรียกร้องสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสมควรได้รับ 
2) ปิดงานหรือนัดหยุดงาน หรือช่วยเหลือ ชักชวน หรือสนับสนุนให้สมาชิกปิดงานหรือนัดหยุดงาน (โดยชอบด้วยกฎหมาย)
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9. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

SMEs ซ่ึงเป็นกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ของประเทศ และมีความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ยังขาดความสามารถในการประกอบการทั้งทางด้านเทคโนโลยี การผลิต การจัดการ การตลาด และการเงิน 
ทำให้ไม่อาจแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้ ดังน้ัน เพื่อให้ SMEs สามารถพัฒนากิจการให้เกิดความเข้มแข็ง 
มีประสิทธิภาพ และเป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงสมควรจัดให้มีกระบวนการ   
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน และมาตรการด้านสิทธิและประโยชน์ที่เหมาะสม รัฐจึงได้ออกกฎหมายฉบับน้ี
ข้ึนมาเพื่อรองรับการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs โดยเฉพาะ

การส่งเสริม SMEs ตามกฎหมายน้ี เป็นการส่งเสริมในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าปลีก
และค้าส่ง (ตามความหมายของคำว่าวิสาหกิจในมาตรา 3) นอกจากน้ันยังมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกัน
ของ SMEs ด้วย  ซ่ึงเมื่อพิจารณากฎหมายฉบับน้ีประกอบกับ “กฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจ้างงานและ
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545” และ “ระเบียบคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยการให้ความช่วยเหลืออุดหนุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์กรเอกชน จากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545” แล้ว ก็จะเห็นได้ว่ามีบทบัญญัติที่ส่งเสริมการจัดตั้งองค์การเอกชนที่เป็น
ตัวแทนของ SMEs อยู่หลายกรณี

ตามกฎกระทรวงฯ ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ      
ขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ได้จำแนกประเภทของ SMEs ไว้เป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มการผลิต  กลุ่มการบริการ และ
กลุ่มการค้าปลีกและค้าส่ง  โดยอิงเกณฑ์พิจารณาสองประการคือ มูลชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร1 และจำนวน
การจ้างงาน2 อย่างใดอย่างหน่ึง ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ข้างล่าง

3) ชี้แจงโฆษณาข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อพิพาทแรงงาน 
4) จัดให้มีการชุมนุมหรือเข้าร่วมโดยสงบในการนัดหยุดงาน 

1 ทรัพย์สินถาวร (Fixed Assets) ได้แก่ มูลค่าทรัพย์สินถาวรสุทธิซ่ึงไม่รวมที่ดิน ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้จัดทำข้ึนโดยผู้ทำ
บัญชี หรืองบการเงินล่าสุดที่ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยให้พิจารณาจาก (1) มูลค่าสินทรัพย์ถาวร
สุทธิซ่ึงไม่รวมที่ดิน ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของกิจการ (2) มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิซ่ึงไม่รวมที่ดินตามที่ได้รับการประเมินจากสถาบันการ
เงินหรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่น่าเชื่อถือ
2 จำนวนการจ้างงานให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจำนวนการจ้างงานที่ได้จัดทำข้ึนตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่จำนวนการจ้างงานของกิจการ
ใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือจำนวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดกลาง แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจำนวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณา
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การเป็น SMEs  ใช้เกณฑ์ “การจ้างงาน” หรือ “ทรัพย์สินถาวร”
ประเภท วิสาหกิจขนาดเล็ก วิสาหกิจขนาดกลาง

กิจการผลิต
สินค้า1

จ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือ
มูลค่าทรัพย์สินถาวร ไม่เกิน 50 
ล้านบาท

การจ้างงานเกิน 50 คนแต่ไม่เกิน 200 คน หรือ
มูลค่าทรัพย์สินถาวรเกิน 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 
200 ล้านบาท

กิจการให้บริการ จ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือ
มูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 50 ล้าน
บาท

การจ้างงานเกิน 50 คนแต่ไม่เกิน 200 คน หรือ
มูลค่าทรัพย์สินถาวรเกิน 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 
200 ล้านบาท

กิจการค้าส่ง จ้างงานไม่เกิน 25 คน หรือ
มูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 50 ล้าน
บาท

การจ้างงานเกิน 25 คนแต่ไม่เกิน 50 คน หรือ
มูลค่าทรัพย์สินถาวรเกิน 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 
100 ล้านบาท

กิจการค้าปลีก จ้างงานไม่เกิน 15 คน หรือ
มูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 30 ล้าน
บาท

การจ้างงานเกิน 15 คนแต่ไม่เกิน 30 คน หรือ
มูลค่าทรัพย์สินถาวรเกิน 30 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 
60 ล้านบาท

ข้อสังเกต ในกรณีที่จำนวนการจ้างงานของกิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่าสินทรัพย์
ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือจำนวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง แต่
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจำนวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่
น้อยกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานตามกฎหมายน้ีลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเจตนารมณ์ จึงได้กำหนดให้มี “สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” (สสว.) ซ่ึงมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น (มาตรา 16) และให้ สสว. 
มีหน้าที่หลายประการ รวมทั้งหน้าทีจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม2 ด้วย   

1 การผลิต ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
2 มาตรา 38 แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรา 37 ให้สำนักงานจัดทำโดยการประสานงานกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องโดยคำนึงถึงผลการวิจัยและพัฒนาตลอดจนสภาพความจำเป็นและเง่ือนไขด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ปัญหาดังกล่าวที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจน้ันต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยอาจจัดทำเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง 
หรือระยะยาว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสม และควรจะต้องประกอบด้วยแผนงาน โครงการ กิจกรรม หรือมาตรการในเรื่อง
ดังต่อไปน้ี.......                

(4) การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด
(5) การพัฒนาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านการจัดการการผลิต การบริหารงานบุคคล การเงิน การตลาด ตลอดจนการ
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ซ่ึงเมื่อพิจารณาประกอบกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ที่
สสว. ได้จัดทำข้ึน ก็เห็นได้ว่าเน้นเรื่องการส่งเสริมการรวมกลุ่มของ SMEs เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน หรือเพื่อ
ดำเนินธุรกิจร่วมกัน (มาตรา 38) นอกจากน้ัน สสว. ยังมีหน้าที่ตามมาตรา 16 (5) ในการเสนอแนะต่อ     
คณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งการดำเนินการให้มีกฎหมายใหม่ การแก้ไขเพิ่ม
เติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กฎหมายยังได้กำหนดให้จัดตั้ง “คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” (มาตรา 6) ข้ึน 
โดยได้ยอมรับสถานภาพของกลุ่มที่เป็นตัวแทนของ SMEs คือให้ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ   
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้ามาเป็นกรรมการด้วย1 นอกจากน้ัน ยังกำหนดให้ผู้แทนองค์การ
เอกชน ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมน้ัน ต้องมาจากผู้แทนองค์การเอกชนอย่างน้อย 6 คน และยังกำหนดให้ผู้แทนองค์การเอกชนน้ันอย่างน้อย
สามคนต้องมาจากผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในภูมิภาคด้วย (มาตรา 6 วรรคสองและสาม)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวมีอยู่หลายประการตามมาตรา 11 ดังต่อไปน้ี
(1)   กำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเสนอขอ       

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(2)   กำหนดลักษณะของกิจการอื่นตามมาตรา 3 เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการประกาศใน      

ราชกิจจานุเบกษา
(3)   กำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรา 4  เสนอต่อรัฐมนตรี        

ในการออกกฎกระทรวง
(4)  เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศต่อ          

คณะรัฐมนตรีและจัดให้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง
(5)  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตาม    

มาตรา 37

จัดการเชิงประยุกต์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
(6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ การพัฒนารูป

แบบ และการบรรจุผลิตภัณฑ์
1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน* ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบสองคนซ่ึงแต่งต้ังโดยคณะรัฐมนตรี 
เลขานุการ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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(6)  ให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรา 37 มาตรา 38 
และมาตรา 39

(7)  เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร หรือด้านอื่นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อส่วนราชการ หน่วยงาน  
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

(8)   เสนอให้มีกฎหมายหรือให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

(9)  กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในการส่ง
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(10) กำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

นอกจากน้ัน กฎหมายยังให้อำนาจแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการออกกฎกระทรวงและ    
ประกาศเพื่อปฎิบัติการตามกฎหมายน้ีด้วย (มาตรา 5) ซ่ึงหมายถึงเมื่อ สสว. ได้เสนอให้ปรับปรุงหรือแก้ไข
กฎหมายหรือเสนอกฎหมายใหม่ต่อคณะกรรมการ หรือเมื่อคณะกรรมการฯ น้ี ได้เสนอกฎหมายในระดับ    
กฎกระทรวงหรือประกาศต่อรัฐมนตรีฯ  รัฐมนตรีฯ ย่อมอาศัยอำนาจตามมาตราน้ีจัดทำกฎกระทรวงหรือ
ประกาศได้เลย อย่างไรก็ดี หากเป็นกฎหมายในระดับสูงข้ึนไป เมื่อคณะกรรมการได้เสนอให้มีข้ึนใหม่ หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ก็ย่อมต้องนำกฎหมายน้ันข้ึนสู่รัฐสภาเพื่อเข้าสู่กระบวนการออก
กฎหมายต่อไป ซ่ึงจะมีความยุ่งยากและซับซ้อน ใช้เวลานานกว่ามาก

กฎหมายฉบับน้ีกำหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” (มาตรา 34) เพื่อ
ใช้จ่ายในกิจการต่างๆ รวมทั้งการให้ SMEs กู้ยืมสำหรับดำเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของ
วิสาหกิจหรือกลุ่มวิสาหกิจน้ัน ให้มีประสิทธิภาพและขีดความความสามารถเพิ่มข้ึน (มาตรา 34) โดยการ
พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนน้ีต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย 
(มาตรา 35) ทั้งน้ี ผู้มีสิทธิในการขอรับการส่งเสริม ได้แก่  (1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (2) กลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3) องค์การเอกชน โดยที่การขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม 
หรือการสนับสนุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 42)
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ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ  พ.ศ. 2545 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ       
ให้ความช่วยเหลืออุดหนุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
หรือองค์กรเอกชน จากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการส่งเสริม SMEs โดยได้กำหนดนิยามให้ชัดเจนสำหรับการรับรองการรวมกลุ่มของ SMEs ในรูปแบบ
ของ “กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ว่าหมายถึง  SMEs ตั้งแต่ห้ารายข้ึนไปรวมกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกัน หรือดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนากิจการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

นอกจากน้ัน SMEs ยังอาจรวมตัวกันได้ในรูปแบบของ “องค์การเอกชน” ซ่ึงหมายถึง องค์การที่จัดตั้งข้ึนโดย
ภาคธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิก ที่มีสมาชิกเป็น SMEs ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามกฎหมายเฉพาะ กำหนดให้สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดต้องเป็น SMEs ที่ดำเนินการในทางการอุตสาหกรรม การบริการ หรือการค้า และให้หมายความรวมถึง
องค์การเอกชนอื่นที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย (ข้อ 4) นอกจากน้ัน ระเบียบฯ ข้อ 9 ยังได้
กำหนดถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมไว้ด้วย เช่น กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีสิทธิ
ในการขอรับความช่วยเหลือหรือความอุดหนุนจากเงินกองทุนน้ันจะต้องมีวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
โครงสร้างของกลุ่มและกรรมการบริหารกลุ่มที่ชัดเจน โดยจะต้องมีการดำเนินกิจการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ของกลุ่มมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี เป็นต้น

ระเบียบน้ีได้วางข้อกำหนดถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ มากมาย (ข้อ 6) ซ่ึงรวมทั้งการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของ   SMEs   เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน   (ข้อ 6 (11)) การส่งเสริมและพัฒนา “องค์การเอกชน” ที่มี
บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุน   SMEs   (ข้อ 6 (12)) การส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทต่างๆ (ข้อ 6 (17)) ทั้งน้ี การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบน้ี เป็นลักษณะของการให้เงินช่วยเหลือ
เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมิใช่เป็นการให้ความอุดหนุนในเรื่องหน่ึงเรื่องใด    
เต็มจำนวน (ข้อ 7) อีกทั้งยังกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือ ก่อนที่จะส่งให้     
ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ (ข้อ 14-15) และยังมีข้อกำหนดในด้านการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือและการติดตาม
ประเมินผลอีกหลายประการ (ข้อ 17-24) ที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดและมีความยุ่งยากต่อผู้ปฏิบัติตาม      
ทั้ง สสว. เอง และผู้ร้องขอรับความช่วยเหลือ 
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10.  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายน้ีอาจจัดตั้งข้ึนโดยมีรูปแบบเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า
ต้องมีวัตถุประสงค์ของวิสาหกิจว่าเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่าง
ชุมชน (มาตรา 3)  วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับน้ีคือต้องการส่งเสริมกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิต
สินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดย “คณะบุคคล” ที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน และ  
รวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายสำคัญคือส่งเสริมกิจการของชุมชน ทั้งในด้านความสามารถ
ในการจัดการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษา
คุณภาพ การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและการตลาด การสร้างความเชื่อถือทางธุรกิจ และการประสานงานแหล่ง
เงินทุน เป็นต้น ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่การประกอบธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป
ในการขอรับการส่งเสริมตามกฎหมาย วิสาหกิจชุมชนจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (มาตรา 5) เพื่อให้กรมฯ ออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน 
(มาตรา 6) 

กฎหมายฉบับน้ียังส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งเป็น “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” ซ่ึงเกิดจากการ
รวมตัวของคณะบุคคลโดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย (มาตรา 3) โดยกำหนดให้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตร โดย
รายการต่างๆ ตามมาตรา 71 และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เพื่อให้กรมฯ ออกใบสำคัญ
แสดงการจดทะเบียน (มาตรา 6) และจะได้สิทธิในการขอรับการส่งเสริม

นอกจากน้ัน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชุนยังดำเนินการหลายประการเพื่อประโยชน์ของเครือข่ายได้ เป็นต้นว่าการ
ให้คำแนะนำและช่วยเหลือกิจการภายในและภายนอกของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย การเป็นศูนย์กลางใน
การส่งเสริมความสามัคคีและการช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน และความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้วิสาหกิจ
ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานไม่ว่าในด้านคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ การ
บริหารจัดการ และการพัฒนาการตลาด รวมทั้งการเป็นคนกลางติดต่อกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น และ
การเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เป็นต้น

1 มาตรา 7 การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปน้ี
(1) ชื่อและที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชน
(2) ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทนวิสาหกิจชุมชน
(3) ชื่อและที่อยู่ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
(4) กิจการที่วิสาหกิจชุมชนมีความประสงค์จะดำเนินการ
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กฎหมายยังกำหนดให้วิสาหกิจชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของ “คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน” ซ่ึงมีนายก
รัฐมนตรีเป็นประธาน และประกอบด้วยกรรมการจากหน่วยงานรัฐสิบสามคน และกรรมการผู้แทนวิสาหกิจ
ชุมชนจำนวนสิบคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงได้รับการสรรหาจากผู้ดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด (มาตรา 12) นอกจากน้ันในส่วนของ “คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัด” ก็มีผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจำนวนหกคน ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงได้รับการสรรหาจาก
ผู้ดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดน้ันตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด (มาตรา 20)

มีข้อน่าสังเกตว่าถึงแม้ตามตัวบทกฎหมายจะกำหนดให้เป็นการรวมกลุ่มของวิสาหกิจที่หลากหลายประเภทได้ 
แต่เน่ืองจากหน่วยงานที่รับจดทะเบียนเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงพบว่าในทางปฏิบัติ กฎหมายน้ีจะถูกนำ
ไปใช้โดยเน้นเฉพาะวิสาหกิจด้านการเกษตรมากกว่า นอกจากน้ันกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดให้วิสาหกิจชุมชนหรือ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วน้ันมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลด้วย 

11. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545

ก่อนประกาศใช้กฎหมายฉบับน้ี ได้มีการจัดตั้ง “สำนักงานเงินกู้เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม” ข้ึน   
ภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“สำนักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม” (สธอ.) และต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกเป็น “บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดย่อม”  (บอย.) ตามพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ซ่ึงได้จัดตั้ง “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย” (ธพว. หรือ SME BANK) ข้ึน ภายใต้การกำกับการดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยเปลี่ยนชื่อมาจาก บอย. และให้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม 
ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยายหรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยการให้สินเชื่อ ค้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือให้บริการที่จำเป็นอื่นตามบทบัญญัติ 
(มาตรา 11) และกำหนดอำนาจให้แก่ธนาคารฯ ในการให้กู้ยืมหรือร่วมให้กู้ยืมเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยมีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ หรือร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือให้คำ
แนะนำด้านการเงิน เทคนิค วิชาการ การพัฒนาการผลิต การตลาด การบริหาร การจัดการ แก่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับบริการเกี่ยวกับการเงิน การบริหาร 
การจัดการ หรือทางเทคนิค (มาตรา 12)
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อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่มีบทบัญญัติโดยตรงในเรื่องการให้ความสำคัญของการรวมกลุ่ม SMEs หรือการ
อำนวยความสะดวกให้มีการรวมกลุ่มของ SMEs แต่อย่างใด

12. พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534

กฎหมายน้ีมีเจตนารมณ์ในการจัดตั้งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อ
ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรมขนาดย่อม และส่งผลให้อุตสาหกรรมขนาด
ย่อมได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากข้ึน ซ่ึงเป็นการเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้มี
บทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งข้ึน อันจะมีผลส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม       
ให้ขยายตัวไปสู่ชนบทเพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงานและการชะลอการอพยพของประชาชนเข้า
กรุงเทพมหานคร  โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือ    
ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม1 ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากข้ึน (มาตรา 11) โดยกำหนดว่า
ผู้มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือตามกฎหมายน้ีต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลสัญชาติไทย และดำเนิน
กิจการในประเทศไทย มีทรัพย์สินถาวรสุทธิ (ไม่นับรวมมูลค่าที่ดิน) ของผู้ประกอบการในวันยื่นขอสินเชื่อ      
มีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่มีบทบัญญัติที่ให้ความสำคัญของการรวมกลุ่ม  
ของอุตสาหกรรมขนาดย่อมในการขอรับการประกันสินเชื่อ และไม่มีข้อกำหนดโดยตรงในเรื่องการอำนวย
ความสะดวกให้มีการรวมกลุ่มของ SMEs

13. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการต่างๆ โดยจะต้อง
เป็นกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกิจการ
ผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ กิจการที่ใช้ทุน แรงงานหรือบริการในอัตราสูง หรือกิจการที่ใช้ผลิตผล
การเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ซ่ึงกิจการน้ันยังไม่มีในราชอาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักร
ไม่เพียงพอ หรือกรรมวิธีการผลิตยังไม่ทันสมัย 

กฎหมายฉบับน้ีกำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุน ต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมต่อสำนักงาน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่เลขาธิการกำหนด พร้อมด้วยโครงการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริม และผู้ได้รับ
การส่งเสริมต้องเป็นบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน (มาตรา 17 วรรคหน่ึง) 
1 ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม หมายความว่า การประกอบอุตสาหกรรม การทำหัตถกรรม หรือการประกอบกิจการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
กำหนด ทั้งน้ี โดยมีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อมที่บุคคลภาคเอกชนเท่าน้ันเป็นเจ้าของ และมีทรัพย์สินถาวรตามจำนวนที่กำหนด (มาตรา 3)
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ถึงแม้บทบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีการอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งองค์การเอกชนฯ ไว้โดยตรง แต่กฎหมาย
ฉบับน้ีก็ได้อำนวยความสะดวกสำหรับการขอรับการส่งเสริมก่อนจัดตั้งเป็นบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์           
ตามวรรคสอง ซ่ึงให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบที่เลขาธิการกำหนด (มาตรา 17 วรรคสอง) เพื่อ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ แต่ต้องเป็นกิจการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ  
ความมั่นคงของประเทศ กิจการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ กิจการที่ใช้ทุน แรงงานหรือบริการ  
ในอัตราสูงหรือกิจการที่ใช้ผลิตผลการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ ซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นว่า
กิจการน้ันยังไม่มีในราชอาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรไม่เพียงพอ หรือกรรมวิธีการผลิตยังไม่ทันสมัย 
(มาตรา 16)

14. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

เน่ืองจากประเทศไทยกำลังเร่งรัดพัฒนากิจการอุตสาหกรรม ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดที่ผลิตข้ึนได้
ภายในประเทศ และแต่เดิมยังมิได้มีการกำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นที่แน่นอนและ
เหมาะสม ทำให้มีการแข่งขันกันลดราคา โดยทำคุณภาพให้ต่ำลง เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความนิยมเชื่อถือ 
นอกจากน้ีการผลิตผลิตภัณฑ์บางอย่างยังอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชน และก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นผลเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีการบัญญัติกฎหมายฉบับน้ีข้ึน
มาเพื่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ1์ โดยมุ่งเน้นให้อำนาจแก่ “คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม”  ในการตรวจสอบและควบคุมการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่    
ขอนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ดังน้ัน แม้ว่ากฎหมายน้ีจะเกี่ยวข้องกับ SMEs ในแง่ของการควบคุม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ แต่ก็มิได้มีบทบัญญัติในการส่งเสริมหรือบังคับให้มีการรวมกลุ่มขององค์การเอกชนที่เป็น
ตัวแทนของ SMEs อีกทั้งก็ไม่ได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกเพื่อให้บรรดา SMEs รวมกลุ่มกันจัดตั้ง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้ึนแต่อย่างใด

คณะกรรมการมาตรฐานฯ ที่จัดตั้งข้ึน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งสิ้น มิได้มีตัวแทนของกลุ่ม 
SMEs เข้ามาเป็นตัวแทนเลย ดังน้ัน แม้มาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านมาตรฐานและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ตัวแทนของกลุ่ม SMEs ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินการด้านมาตรฐาน 
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เลย

1 “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดข้ึนเพื่อเป็น
แนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ซ่ึงเป็นข้อกำหนดเก่ียวกับ วิธีทำ วิธีออกแบบ เขียนรูป 
วิธีใช้ วัตถุที่จะนำมาทำผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และความปลอดภัยอันเก่ียวกับการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฯลฯ

หน้า 3-47



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

15. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2511 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2522 

ธุรกิจภาคการส่งออกของไทยในช่วงที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็วมาก ซ่ึงเป็นกลไกสำคัญอัน
หน่ึงที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูง นับว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหน่ึงที่มี
ความสำคัญต่อผู้ประกอบการเองและประเทศชาติ เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาสู่
ประเทศไทยเราเป็นจำนวนมากในปีหน่ึงๆ และรายได้เหล่าน้ีก็เป็นส่วนหน่ึงที่ถูกนำมาใช้พัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน ดังน้ัน เพื่อให้ธุรกิจการส่งสินค้าออกของไทยประสบความสำเร็จ และมีมูลค่าการส่ง
ออกเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนการทำให้สินค้าที่ส่งออกเป็นที่พึงพอใจของประเทศคู่ค้า จึงจำเป็นที่จะต้องมีการ
กำหนดมาตรฐานสินค้าขาออก 
กฎหมายฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สินค้าที่ส่งออก มีมาตรฐานถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้นำเข้าในต่างประเทศและเพื่อสร้างศักยภาพแก่สินค้าส่งออกของไทย มีบทบัญญัติอัน
เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าขาออก อันได้แก่ การกำหนด แก้ไข หรือยกเลิกมาตรฐานสินค้า  การกำหนดหลัก
เกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าสำหรับสินค้า
มาตรฐานแต่ละประเภทหรือชนิด ซ่ึงผู้มีอำนาจกระทำการดังกล่าว ได้แก่ รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ       
คณะกรรมการฯ  

กฎหมายกำหนดให้มี “คณะกรรมการมาตรฐานสินค้า” (มาตรา 7) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษา
แก่รัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า นอกจากน้ียังมีการกำหนดให้มีพนักงานตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าซ่ึงเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจการ
ดำเนินงานของผู้ทำการค้าขาออกซ่ึงสินค้ามาตรฐาน  จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการ
ที่จะส่งเสริมและควบคุมให้สินค้าขาออกมีมาตรฐานที่ดีข้ึน แต่กฎหมายน้ีมิได้มีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการ
อำนวยความสะดวกในการจัดตั้งองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับน้ีมีบทบัญญัติที่ให้การยอมรับสถานะขององค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs ใน
เรื่ององค์ประกอบของ “คณะกรรมการมาตรฐานสินค้า”1 ซ่ึงกำหนดให้ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิสาหกิจซ่ึงรวมไปถึงผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ามาเป็น  
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าด้วย

1 คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าประกอบไปด้วย ประธาน ได้แก่ ปลัดกระทรวงพาณิชย์   กรรมการ   ได้แก่ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรม
พาณิชย์สัมพันธ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
หัวหน้าสำนักงานมาตรฐานสินค้า และกรรมการอ่ืนไม่เกินหกคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เลขานุการ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานมาตรฐานสินค้า
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16. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469

สืบเน่ืองจากมีปริมาณการนำเข้าและส่งออกของประเทศเป็นจำนวนมากข้ึน ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องม ี
“ตัวแทนออกของ” ซ่ึงเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพในการเป็นผู้ติดต่อกับกรมศุลกากรแทนผู้ประกอบการนำเข้า 
หรือส่งออก ตัวแทนออกของจึงมีความสำคัญในการดำเนินการให้ระบบการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นไป
ด้วยความราบรื่น ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากทั้งปวง 

กฎหมายฉบับน้ีมีความเกี่ยวข้องกับ SMEs ในแง่ที่ว่ากำหนดให้สมาคมที่จดทะเบียนตามกฎหมายซ่ึงจัดตั้งมาไม่
น้อยกว่า 1 ปี สามารถยื่นขอรับรองการเป็น “สมาคมที่เกี่ยวกับการออกของ”ได้  ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมาย
กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
ตัวแทนออกของ ได้ถูกจัดตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบกิจการตัวแทนออกของ ซ่ึงเมื่อพิจารณาจาก
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และประกาศศุลกากรที ่22/2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับรอง
สมาคมที่เกี่ยวกับการออกของ จะเห็นได้ว่าเป็นกฎหมายที่อำนวยความสะดวกให้กับการรวมกลุ่มของ SMEs 
ด้วยการให้กรมศุลกากรทำหน้าที่รับรองสมาคม กล่าวคือมีการกำหนดชัดเจนถึงคุณสมบัติของการเป็นสมาคม
ตัวแทนออกของ (ตามข้อ 1 ของระเบียบฯ)1 ทำให้สามารถเตรียมพร้อมได้ก่อนที่จะยื่นขอคำรับรอง และ
กฎหมายยังกำหนดหน่วยงานรัฐให้ทำหน้าที่ชัดเจนในการรับรองการเป็นสมาคมคือกรมศุลกากร พร้อมทั้ง
กำหนดถึงรายละเอียดข้ันตอนการยื่นคำขอและรับใบรับรองการเป็นสมาคมฯ ไว้อย่างชัดเจน (ตามข้อ 2 ของ
ระเบียบ)  เมื่อกรมศุลกากรรับรองสมาคมแล้ว สมาคมน้ันย่อมมีสิทธิตามกฎหมายศุลกากรได ้จึงเท่ากับ
เป็นการรับรองสถานะของการรวมกลุ่มของสมาคมวิสาหกิจเหล่าน้ัน

1 ข้อ 1 สมาคมที่เก่ียวกับการออกของต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี
(1) เป็นสมาคมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย และจัดตั้งมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2) เป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของ มีการออกข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานจรรยา
บรรณของวิชาชีพซ่ึงประกอบไปด้วยข้อกำหนดอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปน้ี

       (2.1) ความโปร่งใส และความซ่ือสัตย์สุจริต
       (2.2) ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกของ
       (2.3) ความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของปฏิบัติหน้าที่ให้
       (2.4) ความรับผิดต่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพตัวแทนออกของปฏิบัติหน้าที่ให้

(3)  เป็นสมาคมที่ได้จัดอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของตามที่กรมศุลกากรรับรองหรือหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกของมาแล้ว ปีละ
ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

(4)  มีสมาชิกผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนออกของไม่น้อยกว่า 20 ราย หรือมีสมาชิกผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนออกของไม่น้อยกว่า 10 
รายในวันที่ยื่นคำร้องขอให้รับรองสมาคมที่เก่ียวกับการออกของและต้องจัดให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกรวมแล้วไม่น้อยกว่า  20 ราย ภายใน 6 
เดือน นับแต่วันที่กรมศุลกากรรับรองให้เป็นสมาคมที่เก่ียวกับการออกของ

หน้า 3-49



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

17.  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
    

ธุรกิจนำเที่ยวเป็นธุรกิจของ SMEs จำนวนมาก การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่อง
เที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 4)  
โดยที่การประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะต้องมีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากนายทะเบียน
ก่อน (การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 15))  และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
นำเที่ยวไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำ
เที่ยว (มาตรา 23)
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวมี 2 ประเภท ได้แก่

● ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา โดยบุคคลธรรมดาต้องมีคุณสมบัต ิ
มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีสัญชาติไทย
และมีภูมิลำเนาหรือถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

● ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวซ่ึงเป็นนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยถ้าเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัด ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติ
ไทย และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหน่ึงต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและกรรมการหรือผู้มีอำนาจ
จัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 (มาตรา 17)

อย่างไรก็ด ี กฎหมายฉบับน้ีไม่มีบทบัญญัติที่อำนวยความสะดวกในการจัดตั้งองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ 
SMEs แต่อย่างใด

18. กฎหมายเกี่ยวกับการรวมตัวกันของผู้ประกอบวิชาชีพ

กฎหมายเกี่ยวกับการรวมตัวของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ของไทย มีอยู่หลายฉบับ ซ่ึงล้วนแต่สนับสนุนให้      
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม และกำหนดถึงสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกไว้ โดยให้
กลุ่มจัดตั้งองค์กรข้ึนในชื่อต่างๆ เช่น สภา สมาคม ชมรม ฯลฯ อาทิ สภากายภาพบำบัด สภาเภสัชกรรม 
แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล และสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น และให้องค์กรน้ันทำหน้าที่
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เป็นตัวแทนของสมาชิกในกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสิทธิประโยชน์
ของกลุ่ม เช่น

• พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ  .  ศ  . 2547    ให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการ
ศึกษา การอบรม และการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี และกำหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชี (มาตรา 7)

• พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ  .  ศ  . 2537   ให้สภาเภสัชกรรมส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและ
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม (มาตรา 8)

• พระราชบัญญัติวิศวกร พ  .  ศ  . 2542   ที่กำหนดให้มีการจัดตั้ง “สภาวิศวกร” ข้ึนเพื่อควบคุมความ
ประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมสมาชิกในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของการ
ประกอบวิชาชีพ กฎหมายน้ีได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้สภาวิศวกร ออกข้อบังคับสภาวิศวกรว่า
ด้วยเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซ่ึง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและ มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(มาตรา 8)

• พระราชบัญญัติสถาปนิก พ  .  ศ  . 2543    ให้สภาสถาปนิกมีอำนาจควบคุมความประพฤติและการ
ดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม (มาตรา 7)

• พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ  .  ศ  . 2542   ให้คณะกรรมการวิชาชีพแต่ละสาขามีอำนาจ
และหน้าที่ส่งเสริม พัฒนา และกำหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะในสาขาน้ันและออก
หนังสือรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในการประกอบโรคศิลปะในสาขาน้ัน (มาตรา 23)

• พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ  .  ศ  . 2547    ให้อำนาจสภาเทคนิคการแพทย์ ซ่ึงเป็น
นิติบุคค ในการควบคุม กำกับ ดูแล และกำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์และควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (มาตรา 6)

• พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ  .  ศ  . 2537   ทันตแพทยสภามีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการ
ศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการทันตแพทย์และควบคุมความประพฤติของผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม (มาตรา 8)

• พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ  .  ศ  . 2545   สัตวแพทยสภามีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม
การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์และควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบ
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วิชาชีพการสัตวแพทย์ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย(์มาตรา 8)
• พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ  .  ศ  . 2528    สภาการพยาบาลมีอำนาจ

หน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล และการ
ผดุงครรภ์และ ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล 
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (มาตรา 7)

จากการสำรวจกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับ SMES และที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของวิสาหกิจดังกล่าวข้างต้น 
ทำให้เห็นว่ามีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่มีข้อกำหนดอันเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ในขณะที่ก็มีกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการรวมกลุ่มอยู่ด้วย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของการจัดตั้งกลุ่ม หรือการ
อำนวยความสะดวกในการจัดตั้งกลุ่ม การรับรองสถานะของกลุ่มให้เป็นตัวแทนของสมาชิกได้ตามกฎหมาย 
และการรับรู้ถึงสิทธิและอำนาจของตัวแทนสมาชิกของกลุ่มในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ หรือทำข้อ
ตกลงในนามของกลุ่ม เป็นต้น 

นอกจากน้ัน ในเรื่องของสิทธิประโยชน์อันเกิดจากการรวมกลุ่มซ่ึงรัฐได้จัดให้ ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหน่ึง 
ของการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุ่ม อย่างไรก็ด ีข้อกำหนดในกฎหมายส่วนใหญ่จะ
กำหนดหน้าที่ของกลุ่มที่จัดตั้งข้ึนไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสมาคมหรือสภาที่เป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม ว่าต้องมี
การปฏิบัติภารกิจในนามของกลุ่มตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มที่ต้องมีข้ึนเพื่อประโยชน์ของสมาชิกใน
กลุ่ม ซ่ึงเมื่อพิจารณากฎหมายทั้งหลายดังกล่าวมาแล้ว ก็พบว่ามีความคล้ายกันในแง่ของการกำหนดถึงเรื่อง
สำคัญๆ ดังต่อไปน้ีคือ 

(1) เรื่องรูปแบบของการรวมกลุ่ม
(2) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการจัดตั้งกลุ่ม
(3) เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มที่ตั้งข้ึน โดยการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม และของ

กลุ่มหรือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในนามของกลุ่ม 
(4) เรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้จากการรวมตัวกันทั้งจากภาครัฐและจากภาคเอกชนด้วยกันเอง

อย่างไรก็ด ีกฎหมายทุกฉบับย่อมมีจุดบกพร่องอยู่บ้างอันอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวของ SMEs ได ้
ซ่ึงจะได้ทำการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในบทต่อไป
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4) ศึกษาลักษณะของ/ความต้องการต่อการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย และการ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค (Bottlenecks) ในการรวมกลุ่ม SMEs ในประเทศไทย

ลักษณะของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นรูปแบบเครือข่ายอย่าง
ไม่เป็นทางการโดยอาศัยความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า และธุรกรรมระหว่าง
กันและกัน หรือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน หรือจากความใกล้
ชิดสนิทสนมอันสืบเน่ืองจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามการ
รวมกลุ่มประเภทดังกล่าวมิได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำให้ปราศจากสถานะที่ภาครัฐสามารถเข้าไปส่งเสริม
หรือให้ความช่วยเหลือได้ ทั้งน้ีพบว่าการรวมกลุ่มของ SMEs อย่างเป็นทางการ โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลอาจ
ทำให้ 3 ประการเป็นสำคัญ โดยผลจากการวิเคราะห์การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายของ SMEs อย่างเป็นทางการ
อันทำให้เกิดการยอมรับสถานะเป็นนิติบุคคลซ่ึงได้รับการรับรองสถานะถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย 
พบว่ามีช่องทางและประเภท ดังน้ี

1. สมาคมการค้า เป็นการรวมกลุ่มตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550  โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ลักษณะ
การรวมกลุ่มดังกล่าวประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นนิติบุคคลภาคเอกชนประเภทต่างๆ ซ่ึงรวมกลุ่ม
กันเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิกในลักษณะต่างๆ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจด
ทะเบียนสมาคมการค้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าสถานการณ์ของรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs ในประเทศไทยภายใต้รูปแบบสมาคมการค้ามีจำนวนสมาคมการค้าที่ยังดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบันทั้งสิ้น 1,943 สมาคม โดยแบ่งเป็นสมาคมการค้าประเภทสลากกินแบ่งจำนวน 1,086 
สมาคม ซ่ึงสมาคมการค้าเหล่าน้ีมิได้จัดเป็นสมาคมการค้าที่เป็นตัวแทนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเน่ืองจากมีสมาชิกเป็นประเภทบุคคล ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มักเป็นผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมเน่ืองจากสามารถได้รับโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อจัดจำหน่ายในกลุ่มสมาชิกได ้ดังน้ันเมื่อหักสมาคมการค้าประเภทสลากกินแบ่งออกไปแล้วจึง
มีสมาคมการค้าที่มีสมาชิกเป็นประเภทธุรกิจเหลืออยู่เป็นส่วนน้อยเพียง 857 สมาคม ซ่ึงโดยส่วน
ใหญ่สมาคมการค้าด้านการค้าและอุตสาหกรรม เกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร ธุรกิจบริการ 
และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดประเภทธุรกิจดังต่อไปน้ี
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(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2555)

จากจำนวนสมาคมการค้าจำนวนดังกล่าว (ซ่ึงไม่พิจารณาสมาคมการค้าประเภทสลากกินแบ่ง       
สืบเน่ืองจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น) พบว่ามีจำนวนสมาชิกที่เป็นวิสาหกิจทั้งสิ้น 68,108 องค์กร  
โดยแบ่งเป็น SMEs จำนวนทั้งสิ้น 65,955 องค์กร และวิสาหกิจขนาดใหญ ่(LEs) จำนวนทั้งสิ้น 2,153 
องค์กร1 โดยจะเห็นได้ว่าการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้รูปแบบของ
สมาคมการค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลยังจัดเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน SMEs   
ทั้งประเทศ ทั้งน้ีสามารถแบ่ง SMEs ที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้าตามประเภทอุตสาหกรรมตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC) โดยมีรายละเอียดข้อมูลการศึกษาการรวมกลุ่ม SMEs ในรูปแบบสมาคม
การค้าอันจำแนกตามลักษณะการดำเนินธุรกิจ ตามลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสมาชิก    
ที่เป็น SMEs (ไม่พิจารณารวมสมาชิกที่เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ)่ 

1 เน่ืองจากการรายงานของสมาคมการค้าที่มีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบเพียงข้อมูลจำนวนของสมาชิกในสมาคมการค้าดังกล่าว  ดังน้ันจึงไม่
สามารถตรวจสอบความทับซ้อนระหว่างสมาชิกในสมาคมการค้า กรณีที่วิสาหกิจอาจเป็นสมาชิกในสมาคมการค้ามากกว่า 1 สมาคม อย่างไรก็ตาม
ด้วยธรรมชาติของ SMEs ที่มีการรวมกลุ่มในระดับค่อนข้างน้อย จึงอาจคาดการณ์ได้ว่าความเป็นไปได้ในการที่ SMEs ที่จะเป็นสมาชิกในหลาย
สมาคมการค้ามีความเป็นไปได้น้อย
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ตารางท่ี 3.3 อุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC)
ข้อมูลด้านการ

รวมกลุ่มผู้
ประกอบการ 

SMEs ใน
ประเทศไทย

ISIC Code ของสมาชิก

A 
เกษตร
กรรม 
การป่า
ไม้และ
การ

ประมง

B 
การทำ
เหมือง
แร่และ
เหมือง

หิน

C
การ
ผลิต

อุตสาห
กรรม

D 
ไฟฟ้า 
ก๊าซ 
ไอน้ำ 
และ
ระบบ
ปรับ

อากาศ

E 
การจัดหา
น้ำ การ

จัดการ และ
การบำบัด
น้ำเสีย ของ
เสีย และสิ่ง

ปฏิกูล

F 
การ

ก่อสร้าง

G 
การ

ขายส่ง 
ขายปลีก 

การ
ซ่อมแซม
ยานยนต์

H
การขนส่ง 
สถานที่

เก็บสินค้า

I
ที่พักแรม 

และ
บริการ
ด้าน

อาหาร

J 
ข้อมูล

ข่าวสาร
และการ
สื่อสาร

K 
กิจกรรม
ทางการ
เงินและ

การ
ประกัน

ภัย

L 
กิจกรรม
อสังหาริม

ทรัพย์

M
กิจกรรมทาง

วิชาชีพ 
วิทยาศาสตร ์
และเทคนิค

N
กิจกรรม

การ
บริหาร
และการ
บริการ

สนับสนุน

O
การบริหาร
ราชการ 

การ
ป้องกัน
ประเทศ 
และการ
ประกัน

สังคมภาค
บังคับ

P
การ

ศึกษา

Q
กิจกรรม

ด้าน
สุขภาพ
และงาน
สังคมสง
เคราะห์ 

R 
ศิลปะ 
ความ

บันเทิง และ
นันทนา

การ

S
กิจกรรม
บริการ
ด้าน
อ่ืนๆ

T
กิจกรรม
การจ้าง

งานในครัว
เรือนส่วน
บุคคล 

U
องค์การ
ระหว่าง
ประเทศ

และ
องค์การ
ต่างประ

เทศ

ไม่สามารถ
ระบุได้

จำนวน SMEs ที่
เป็นสมาชิก

สมาคมการค้า 
(2555)

3,456 69 14,960 20 - 1,129 17,669 4,229 2,757 664 9,109 1,116 2,436 3,382 - 72 25 33 457 - - 4,372
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2. สมาคม เป็นการรวมกลุ่มตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคม  โดยจดทะเบียน
นิติบุคคลกับกองทะเบียนมูลนิธิสมาคม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง หรือ          
ในต่างจังหวัดจดทะเบียนกับที่ทำการปกครองจังหวัดในภูมิลำเนา มีกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
บางกลุ่มที่ขอยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลในลักษณะน้ี เน่ืองจากไม่มีข้อจำกัดในเรื่องลักษณะชื่อ 
เน่ืองจากผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมบางราย ต้องการใช้ชื่อ “สมาพันธ”์ เน่ืองจากต้องการแสดงให้
เห็นการเป็นตัวแทนของสมาชิกในระดับกว้างครอบ   คลุมสมาคมต่างๆ ซ่ึงภายใต้พระราชบัญญัติ
ฉบับน้ีอนุญาตให้ใช้ชื่อ “สมาคมสมาพันธ”์ ได ้เช่น “สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศ 
ไทย” และ “สมาคมสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย” เป็นต้น

3. สภา ในประเทศไทยมีสภาที่เป็นตัวแทนภาคธุรกิจและวิชาชีพอยู่หลายสภา โดยสภาที่เป็นตัวแทน
ภาคธุรกิจ ประกอบไปด้วย สภาหอการค้าไทย (จัดตั้งตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (จัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544) และสภาที่จัดตั้งข้ึน
ตามสาขาวิชาชีพต่างๆ อาทิเช่น สภาวิศวกร (จัดตั้งตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542) สภา
วิชาชีพบัญช ี(จัดตั้งตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญช ีพ.ศ. 2547) เป็นต้น

ผลการสำรวจลักษณะของ/ความต้องการต่อการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย และการ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค (Bottlenecks) ในการรวมกลุ่ม SMEs ในประเทศไทย

เพื่อให้การวิเคราะห์ลักษณะการรวมกลุ่ม และความต้องการต่อการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ใน
ประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค (Bottlenecks) ในการรวมกลุ่ม SMEs ในประเทศไทย
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการเก็บข้อมูลผ่านการสำรวจ (Survey) และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs ทั้งส่วนราชการ และ องค์การภาค
เอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs

นอกจากน้ัน ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs องค์การ
เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs จำนวน 175 ตัวอย่าง ครอบคลุมพื้นที ่32 จังหวัดทั่ว
ประเทศไทย ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แบ่งออกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขององค์กร และจังหวัดที่ตั้ง
ขององค์กร ดังน้ี
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• ประเภทขององค์กรของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprises) โดย
ภาคบริการมีสัดส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 33 รองลงมาเป็นกิจการค้าปลีกคิดเป็นร้อยละ 23 อันดับสาม
เป็นภาคการผลิตสินค้าคิดเป็นร้อยละ 18 และอันดับสี่เป็นกิจการค้าส่งคิดเป็นร้อยละ 8

• ประเภทขององค์กรของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprises) มี
สัดส่วนรองลงมา โดยวิสาหกิจขนาดกลางภาคการผลิตสินค้ามีสัดส่วนมากที่สุดในกลุ่มน้ีคิดเป็น
ร้อยละ 6 อันดับสองคือภาคให้บริการคิดเป็นร้อยละ 3 และอันดับสามคือกิจการค้าส่ง และ
กิจการค้าปลีกที่ร้อยละ 2 เท่ากัน กลุ่มต่อมาคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs โดยมี
องค์การภาคเอกชนที่ส่งเสริม SMEs คิดเป็นร้อยละ 3 และหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริม SMEs คิด
เป็นร้อยละ 1

แผนภูมิท่ี 3.1 ประเภทองค์กรของกลุ่มตัวอย่าง
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กลุ่มตัวอย่างที่มีการเก็บข้อมูลครอบคลุม 32 จังหวัด และมีการกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดย
จังหวัดที่เป็นที่ตั้งองค์กรของกลุ่มตัวอย่างที่มีการเก็บข้อมูลในอันดับสูงสุดคือกรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 
26 อันดับสองคือจังหวัดสงขลาคิดเป็นร้อยละ 6 อันดับสามคือจังหวัดชลบุรีคิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีรายละเอียด
ของจังหวัดที่เป็นที่ตั้งขององค์กรสามารถดูได้จากแผนภูมิต่อไปน้ี

แผนภูมิท่ี 3.2 จังหวัดท่ีตั้งขององค์กรจากกลุ่มตัวอย่าง
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

(1) ความคิดเห็นด้านองค์การเอกชนท่ีสามารถเป็นตัวแทนของ SMEs ในประเทศไทย1

จากคำถามทัศนคติต่อองค์การเอกชนที่สามารถมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของ SMEs 
ในประเทศไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างเล็งเห็นถึงบทบาทการเป็นตัวแทนขององค์การเอกชนตามลำดับดังต่อไปน้ี 

อับดับที่หน่ึง คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 66
อับดับที่สอง คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 54
อับดับที่สาม คือ สภาวิชาชีพต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 24
อับดับที่สี่ คือ กลุ่มหรือชมรมธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 11
อับดับที่ห้า คือ สมาคมหรือสมาพันธ์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 10

ทั้งน้ีมีกลุ่มตัวอย่างอีกประมาณร้อยละ 2 ที่มีทัศนคติว่าไม่มีองค์การเอกชนใดที่ระบุมาข้างต้นที่
สามารถเป็นตัวแทนของ SMEs ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังแผนภูมิต่อไปน้ี

แผนภูมิท่ี 3.3 ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์การเอกชนท่ีสามารถเป็นตัวแทน SMEs ในประเทศไทย

1 เป็นคำตอบที่ตอบได้หลายข้อ (Mulitple Choice Question) ดังน้ันผลรวมอาจเกินร้อยละ 100 ได้
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(2) ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดตั้งองค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs ในประเทศไทย

ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดตั้งองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs ในประเทศไทยแบ่งออก
เป็น 3 ส่วนได้แก่การสอบถามความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ (1) ประเด็นด้านโครงสร้างด้านกฎหมาย 
และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุ่ม SMEs (2) ประเด็นด้านระบบการเจรจาทางสังคม และการมี
ส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ และ (3) ประเด็นโครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และ
บทบาทขององค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

ในการสอบถามความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของประเด็นด้านโครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการรวมกลุ่ม SMEs ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อ
ความเหมาะสมของประเด็นต่างๆ ดังน้ี

อันดับที่ 1 ภาครัฐควรจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของ SMEs มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 4.27 
(S.D. = 0.775) จัดอยู่ในอันดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

อันดับที่ 2 หากภาครัฐมีโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือหรือส่งเสริม SMEs องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน
ของ SMEs ควรมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 4.21 (S.D. = 0.727) จัดอยู่ใน
อันดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

อันดับที่ 3 ประเทศไทยควรมีมาตรการอุดหนุนจากภาครัฐให้แก่องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ 
SMEs มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 4.21 (S.D. = 0.816) จัดอยู่ในอันดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี

ตารางท่ี 3.4 ความคิดเห็นต่อการจัดตั้งองค์การเอกชนตัวแทน SMEs (โครงสร้างด้านกฎหมาย และ    
การบริหารจัดการเพ่ือรองรับการรวมกลุ่ม SMEs)

อันดับท่ี
ความคิดเห็นต่อการจัดตั้งองค์การเอกชนตัวแทน SMEs

(โครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพ่ือรองรับ 
การรวมกลุ่ม SMEs)

Mean N
Std. 

Deviation
ระดับ

ทัศนคติ

1 ภาครัฐควรจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของ SMEs 4.27 171 .775
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

2
หากภาครัฐมีโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือหรือส่งเสริม SMEs องค์การ
เอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs ควรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
โครงการ

4.21 172 .727
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
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อันดับท่ี
ความคิดเห็นต่อการจัดตั้งองค์การเอกชนตัวแทน SMEs

(โครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพ่ือรองรับ 
การรวมกลุ่ม SMEs)

Mean N
Std. 

Deviation
ระดับ

ทัศนคติ

3
ประเทศไทยควรมีมาตรการอุดหนุนจากภาครัฐให้แก่องค์การเอกชนท่ี
เป็นตัวแทนของ SMEs

4.21 173 .816
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

4
ประเทศไทยควรมีกฎหมาย/มาตรการท่ีอำนวยความสะดวกในการจัด
ตั้งองค์การเอกชนขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ SMEs

4.20 175 .781
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

5
ประเทศไทยควรมีกฎหมาย/มาตรการท่ีให้สิทธิในการเป็นตัวแทน 
(Representational Privilege) แก่องค์การเอกชนเพื่อเป็นตัวแทน 
SMEs ในการหาข้อตกลงร่วมกับภาคแรงงาน/สหภาพแรงงาน

4.18 173 .760
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

6
ประเทศไทยควรมีกฎหมาย/มาตรการใดท่ีให้สิทธิในการเป็นตัวแทน 
(Representational Privilege) แก่องค์การเอกชนเพื่อเป็นตัวแทน 
SMEs ในการให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐ

4.16 173 .727
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

7
ควรพัฒนากฎหมายเพื่อใช้บังคับให้ SMEs มีการรวมกลุ่มภายใต้
องค์การเอกชน

4.08 172 .845
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

8
ควรมีธรรมเนียมปฏิบัติทางวัฒนธรรม หรือทางธุรกิจในประเทศไทยท่ี
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์การเอกชนตัวแทน SMEs

4.04 173 .865
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

9
กฎหมาย และมาตรการของประเทศไทยควรให้การยอมรับสถานะ
ขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs

4.01 173 .821
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ในการสอบถามความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของประเด็นด้านระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วม
กำหนดนโยบายสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของประเด็น
ต่างๆ ดังน้ี

อันดับที่ 1 ความสำคัญขององค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs ในการเจรจากับภาครัฐ ไม่ควรเกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเอกชนดังกล่าวกับพรรคการเมืองพรรคหน่ึงพรรค แต่สถานะขององค์การดัง
กล่าวควรเป็นโครงสร้างถาวรของการส่งเสริม SMEs ในประเทศไทย มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 4.27 (S.D. = 
0.882) จัดอยู่ในอันดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

อันดับที่ 2 ควรมีองค์การเอกชนที่ได้รับการยอมรับเป็นตัวแทนเจรจากับสหภาพแรงงาน ในการบรรลุ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ SMEs กับภาคแรงงาน มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 4.12 (S.D. = 0.772) จัด
อยู่ในอันดับค่อนข้างเห็นด้วย
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อันดับที่ 3 องค์การเอกชนที่สามารถเป็นตัวแทน SMEs ทั้งประเทศไทยควรเกิดจากการรวมตัวของ
สมาชิก SMEs จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 4.11 (S.D. = 0.863) จัดอยู่ใน
อันดับค่อนข้างเห็นด้วย

โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี

ตารางท่ี 3.5 ความคิดเห็นต่อการจัดตั้งองค์การเอกชนตัวแทน SMEs (ระบบการเจรจาทางสังคม และการ
มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ)

อันดับท่ี
ความคิดเห็นต่อการจัดตั้งองค์การเอกชนตัวแทน SMEs

(ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย
สาธารณะ)

Mean N
Std. 

Deviation
ระดับ

ทัศนคติ

1

ความสำคัญขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ในการเจรจากับ
ภาครัฐ ไม่ควรเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเอกชนดังกล่าว
กับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรค แต่สถานะขององค์การดังกล่าว
ควรเป็นโครงสร้างถาวรของการส่งเสริม SMEs ในประเทศไทย

4.27 173 .882
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

2
ควรมีองค์การเอกชนท่ีได้รับการยอมรับเป็นตัวแทนเจรจากับ
สหภาพแรงงาน ในการบรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ 
SMEs กับภาคแรงงาน

4.12 173 .772
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

3
องค์การเอกชนท่ีสามารถเป็นตัวแทน SMEs ท้ังประเทศไทยควรเกิด
จากการรวมตัวของสมาชิก SMEs จากจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศไทย

4.11 175 .863
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

4
องค์การเอกชนท่ีสามารถเป็นตัวแทน SMEs ท้ังประเทศไทยควรมี
สิทธิตามกฎหมายให้เป็นตัวแทน SMEs ในการเจรจากับหน่วยงาน
ภายนอก

4.10 174 .768
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

5
ควรมีองค์การเอกชนท่ีได้รับการยอมรับเป็นหุ้นส่วนทางสังคม    
เสนอแนะ/แนะนำแก่ภาครัฐ และมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย และ
มาตรการต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs

4.06 173 .836
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

6
องค์การเอกชนท่ีสามารถเป็นตัวแทน SMEs ท้ังประเทศไทยควรเกิด
จากการรวมตัวของ SMEs หลายประเภทธุรกิจ (อย่างน้อย 3 
ประเภทธุรกิจในองค์การเอกชนกลุ่มเดียวกัน)

3.90 175 .895
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

7
องค์การเอกชนท่ีสามารถเป็นตัวแทน SMEs ท้ังประเทศไทยได้    
ควรได้รับการยอมรับจาก SMEs ท้ังประเทศไทย  และเป็นตัวแทน
ของ SMEs ในสาขาธุรกิจอย่างน้อย 3 ธุรกิจขึ้นไป

3.88 175 .832
ค่อนข้าง
เห็นด้วย
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ในการสอบถามความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของประเด็นโครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การ
เอกชน และบทบาทขององค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมของประเด็นต่างๆ ดังน้ี

อันดับที่ 1 องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs ควรให้บริการฝึกอบรมอาชีพ มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 
4.26 (S.D. = 0.775) จัดอยู่ในอันดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

อันดับที่ 2 องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs ควรมีบริการพัฒนาและ/หรือตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ/์บริการ มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 4.21 (S.D. = 0.855) จัดอยู่ในอันดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

อันดับที่ 3 องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs ควรให้บริการสร้างความสัมพันธ์ภาคการเงิน (สถาบัน
การเงิน/ธนาคาร) มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 4.19 (S.D. = 0.863) จัดอยู่ในอันดับค่อนข้างเห็นด้วย

โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี

ตารางท่ี 3.6  โครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และบทบาทขององค์การเอกชนท่ีเป็น
ตัวแทนของ SMEs

อันดับท่ี
ความคิดเห็นต่อการจัดตั้งองค์การเอกชนตัวแทน SMEs 

(โครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และบทบาท
ขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs)

Mean N
Std. 

Deviation
ระดับ

ทัศนคติ

1 องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ควรให้บริการฝึกอบรมอาชีพ 4.26 174 .775
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

2
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ควรมีบริการพัฒนาและ/หรือ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการ

4.21 175 .855
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

3
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ควรให้บริการสร้างความสัมพันธ์
ภาคการเงิน (สถาบันการเงิน/ธนาคาร)

4.19 174 .869
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

4
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ควรให้บริการแนะนำเข้าร่วม
โครงการ/นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ (เช่น แนะนำการสมัครเข้ารับ
เงินช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐ)

4.19 175 .791
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

5
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ควรเป็นตัวแทนของสมาชิกใน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา/ดำเนินการด้านมาตรฐาน และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์

4.18 175 .793
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

6
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ควรเป็นตัวแทนของสมาชิกใน
การร่วมพัฒนา/ดำเนินการด้านฝึกอบรมอาชีพของภาครัฐ

4.14 175 .793
ค่อนข้าง
เห็นด้วย
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อันดับท่ี
ความคิดเห็นต่อการจัดตั้งองค์การเอกชนตัวแทน SMEs 

(โครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และบทบาท
ขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs)

Mean N
Std. 

Deviation
ระดับ

ทัศนคติ

7
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ควรเป็นตัวแทนของสมาชิกใน
การเจรจากับสหภาพแรงงาน รัฐบาล ลูกค้า คู่ค้า

4.11 175 .801
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

8
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ควรให้บริการสร้างความสัมพันธ์
กับคู่ค้า

4.11 175 .746
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

9
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ควรเป็นตัวแทนของสมาชิกใน
การร่วมพัฒนา/ดำเนินการโครงการของภาครัฐในการให้ความช่วย
เหลือภาคธุรกิจ

4.10 175 .810
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

10
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ควรให้บริการความสัมพันธ์
แรงงาน (เช่น ให้คำแนะนำ และการบริการในการเจรจาร่วมกัน หรือ
เป็นตัวแทนสมาชิกในศาลแรงงาน)

4.09 174 .736
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

11
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ควรมีบริการเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐาน/คุณสมบัติของพนักงาน (qualification)

4.01 175 .841
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

12

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารองค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs 
ไม่ควรมีโครงสร้างท่ีเอ้ือต่อวิสาหกิจท่ีมีขนาดธุรกิจใหญ่ หรือมีจำนวน
พนักงานมากในการได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารองค์การเอกชน

3.87 175 .983
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

(3) ทัศนคติต่อปัญหาและอุปสรรค (Bottlenecks) ในการรวมกลุ่ม SMEs ในประเทศไทย

ผลจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างด้านทัศนคติต่อปัญหาและอุปสรรค (Bottlenecks) ในการรวมกลุ่ม SMEs ใน
ประเทศไทยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อประเด็นปัญหาและอุปสรรคโดยเรียงลำดับจากประเด็นที่เห็นด้วย
มากที่สุดดังน้ี

อันดับที่ 1 ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล/ต้องการรักษาความลับจาก
ผู้ประกอบการ SMEs อื่นๆ มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 3.94 (S.D. = 0.932) จัดอยู่ในอันดับค่อนข้างเห็นด้วย

อันดับที่ 2 ผู้ประกอบการ SMEs ขาดความรู/้ข้อมูลในการรวมกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 3.94 
(S.D. = 0.921) จัดอยู่ในอันดับค่อนข้างเห็นด้วย

อันดับที่ 3 ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยต้องการมีอิสระในการบริหาร/ในการประกอบธุรกิจ
สูง มีค่าเฉลี่ย (Mean) อยู่ที่ 3.89 (S.D. = 0.863) จัดอยู่ในอันดับค่อนข้างเห็นด้วย

โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี
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ตารางท่ี 3.7 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการรวมกลุ่ม SMEs

อันดับท่ี ปัญหาอุปสรรคในการรวมกลุ่ม SMEs Mean N
Std. 

Deviation
ระดับ

1
ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยไม่ต้องการเปิดเผย
ข้อมูล/ต้องการรักษาความลับจากผู้ประกอบการ SMEs อ่ืนๆ

3.94 174 .932
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

2 ผู้ประกอบการ SMEs ขาดความรู้/ข้อมูลในการรวมกลุ่ม 3.94 171 .921
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

3
ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยต้องการมีอิสระในการ
บริหาร/ในการประกอบธุรกิจสูง

3.89 174 .863
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

4
ข้อจำกัดจากระบบกฎหมาย/ภาษีของรัฐทำให้การรวมกลุ่ม SMEs 
ทำได้ลำบาก

3.89 174 .949
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

5
ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกองค์การเอกชน

3.80 173 .962
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

6
ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย มองไม่เห็นประโยชน์ของการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเอกชน

3.74 174 .961
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

7
ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย ขาดทรัพยากรในการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกองค์การเอกชน

3.71 174 .996
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

8
ภาครัฐไม่ส่งเสริมให้ SMEs มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์การเอกชนเพื่อ
เป็นตัวแทน SMEs

3.67 174 .939
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

9
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของวิสาหกิจขนาดใหญ่อาจไม่ต้องการให้
มีการรวมกลุ่มมีองค์การตัวแทนของ SMEs

3.67 174 .914
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

10
ความแตกต่างของความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs เป็น
อุปสรรคต่อการรวมกลุ่ม SMEs

3.64 174 .943
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

11 ความแตกต่างของธุรกิจเป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่ม SMEs 3.47 173 1.003
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

12
สหภาพแรงงานไม่ต้องการให้เกิดองค์การเอกชน / ตัวแทนนายจ้าง 
ในภาค SMEs

3.40 174 .985
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

13 ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่ม SMEs 3.34 174 1.017 ปานกลาง

14
การตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การเอกชนอาจสร้างให้เกิด
ความเส่ียง/ผลกระทบต่อธุรกิจของ SMEs

3.29 174 .978 ปานกลาง
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(4) ความคิดเห็นต่อการจัดตั้งองค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ในประเทศไทยท่ีเหมาะสมท่ีสุด

จากการสำรวจทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการจัดตั้งองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs ใน
ประเทศไทยที่เหมาะสมที่สุด พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติว่ารูปแบบองค์การเอกชนที่เหมาะสมที่สุดที่ควรมี
การจัดตั้งเป็นตัวแทน SMEs ในประเทศไทย คือ สมาคมธุรกิจ (ร้อยละ 34) อันดับสอง คือ สภา (ร้อยละ 20) 
อันดับสาม คือ สมาพันธ์ธุรกิจ (ร้อยละ 19) อันดับที่สี่ คือ กลุ่มธุรกิจ (ร้อยละ 17) อันดับที่ห้าคือ ชมรมธุรกิจ 
(ร้อยละ 7) และรูปแบบอื่นๆ (ร้อยละ 1) โดยรูปแบบอื่นๆ ที่แนะนำคือให้มีการจัดตั้งองค์การชั่วคราวระหว่าง
การดำเนินงานเพื่อจัดตั้งสภา หรือรูปแบบสหกรณ์ ทั้งน้ีมีกลุ่มตัวอย่างอีกประมาณร้อยละ 2 ที่ไม่แสดงความ
คิดเห็นต่อคำถามข้อน้ี

แผนภูมิท่ี 3.4 รูปแบบองค์การเอกชนตัวแทน SMEs ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในประเทศไทยทัศนคติของกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม SMEs ในประเทศไทยจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริม SMEs ในประเทศไทยทั้ง
ภาครัฐ และองค์การภาคเอกชน  พบว่าทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs ในประเทศไทย โดยพบว่าผู้ให้ข้อมูลทุกรายเล็งเห็นความสำคัญภาค SMEs ในประเทศไทย ซ่ึงผู้ให้ข้อมูล
ภาครัฐบางรายได้แสดงข้อมูลให้เห็นถึงความสำคัญของภาค SMEs ต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย
หลายประการ เช่น 

หน้า 3-66



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

• ความสำคัญของ SMEs ที่มีต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซ่ึงมาจากภาค SMEs กว่า
หน่ึงในสาม 

• การจ้างงานซ่ึงภาค SMEs มีการจ้างแรงงานไทยกว่าร้อยละ 70 
• ความสำคัญต่อเงินรายได้ของประเทศซ่ึงมีการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภาค SMEs สูงถึงร้อย

ละ 80 โดยประมาณของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บจากภาคเอกชนทั้งประเทศ 
• ความสำคัญของภาค SMEs ต่อความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ต่อการ

ปรับตัวทางเศรษฐกิจ และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

นอกจากน้ันผู้ให้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายยังเล็งเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เน่ืองจาก
สามารถนำไปสู่การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs อย่างมีทิศทาง พร้อมกับสามารถเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มสาขาธุรกิจประเภทเดียวกันมีการแลกเปลี่ยนความรู ้เทคโนโลยี รวมถึง
ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านคุณภาพ มาตรฐานบุคลากร สินค้า และบริการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีอำนาจใน
การต่อรองกับคู่ค้าเพิ่มมากข้ึน ทั้งยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาตลาดการค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่าง
ประเทศได้อีกด้วย

โดยความต้องการ และปัญหาอุปสรรค (Bottlenecks) ในการรวมกลุ่ม SMEs ในประเทศไทย สามารถสรุปได้
ตามแนวทางการวิเคราะห์ทั้ง 3 กลุ่มได้ตามรายละเอียดดังน้ี

โครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการรวมกลุ่ม SMEs ในประเทศไทย

ตัวแทนองค์การเอกชนหลายรายมีความกังวลต่อแนวนโยบายที่ขาดความชัดเจนและขาดความต่อเน่ืองในการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายในหมู่ผู้ประกอบการ SMEs โดยมีความสงสัยต่อความสำคัญทางนโยบายที่
ภาครัฐให้แก่การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย SMEs ในประเทศไทย รวมถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การเอกชนที่มี
สถานะเป็นองค์การเอกชนตัวแทนภาคธุรกิจในระดับประเทศของไทยในปัจจุบันในฐานะการเป็นตัวแทนภาค
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งน้ียังเห็นได้จากปัญหาความขัดแย้งในนโยบายขององค์การเอกชนบาง
องค์การต่อประเด็นเรื่องการข้ึนค่าแรงข้ันต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน ซ่ึงมีผลกระทบอย่างสูงต่อวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

ในขณะที่ตัวแทนภาครัฐหลายหน่วยงานได้วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และมาตรการ
ต่างๆ ในประเทศไทยที่อาจยังไม่พร้อมในการรองรับสถานะขององค์การเอกชน และการส่งเสริมองค์การ
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เอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายในปัจจุบันที่ใช้ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อาทิเช่น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 
2534 พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ยังมิอาจ
ใช้ในการส่งเสริมเครือข่ายของ SMEs ได้เน่ืองด้วยข้อจำกัดในตัวบทกฎหมาย

นอกจากน้ันข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs ในส่วนราชการพบว่าการส่งเสริมเครือ
ข่ายของ SMEs รวมถึงการส่งเสริมองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs ยังมิอาจทำได้เน่ืองจากข้อจำกัดทาง
กฎหมายในปัจจุบันที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจ โดยสามารถสรุปประเด็นที่เป็น
ปัญหาได้ ดังน้ี

1. พระราชบัญญัติสมาคม     พ  .  ศ  . 2457   เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์
สาธารณะ อย่างไรก็ตาม กฎหมายน้ีมีข้อจำกัดบางประการที่ไม่ส่งเสริมความร่วมมือในเชิงธุรกิจ 
อาทิเช่น สมาคมที่จัดตั้งตามกฎหมายน้ีไม่อาจดำเนินการทางการเงิน การระดมทุนเพื่อการพัฒนา
สมาชิก หรือจัดหาแหล่งทุนให้กับสมาชิกได้

2. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า     พ  .  ศ  . 2509    เป็นกฎหมายที่ไม่ปรากฎว่ามีการยอมรับสถานะของ
องค์การเอกชนในระดับประเทศ หรือองค์การเอกชนที่มีสมาชิกประกอบไปด้วยสมาคมธุรกิจ
ต่างๆ ซ่ึงในต่างประเทศเรียกว่า “สมาพันธ์ธุรกิจ” ทั้งน้ีความจำเป็นของการรวมกลุ่มของสมาคม
ธุรกิจเพื่อรวมกันจัดตั้งเป็นสมาพันธ์ธุรกิจน้ันมีความสำคัญในเชิงการเป็นตัวแทนในเวทีสากล 
เน่ืองจากการรวมตัวเป็นสมาพันธ์ธุรกิจทำให้เกิดอำนาจในการต่อรองทั้งในเชิงธุรกิจ และเชิง
นโยบาย

3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน     พ  .  ศ  . 2520   มิได้มีบทบัญญัติไว้โดยตรงอันเป็นการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของ SMEs และมิได้มีการยอมรับสถานะขององค์การเอกชนอันเกิดจากการรวมกลุ่มของ
ผู้ประกอบการ SMEs อีกด้วย ทั้งน้ีภายใต้กฎหมายดังกล่าวอาจมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้
ประกอบการในลักษณะคลัสเตอร์เชิงพื้นที่ได้ แต่ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อรับการอนุมัติเป็นกรณีๆ ไป

4. พระราชบัญญัติสหกรณ์     พ  .  ศ  . 2542   ถึงแม้ว่าในหลายประเทศอาทิประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ
อิตาล ีได้นำระบบสหกรณ์สำหรับ SMEs มาใช้อย่างแพร่หลาย และประสบความสำเร็จ อย่างไร
ก็ตามกลไกในการส่งเสริมระบบสหกรณ์ในประเทศไทยเน้นหนักให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร
และภาคประชาชน ทำให้การประยุกต์ใช้ระบบสหกรณ์เข้ากับการส่งเสริม SMEs ภายใต้กฎหมาย
ในปัจจุบันอาจไม่รองรับกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs
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5. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     พ  .  ศ  . 2543   เป็นกฎหมายที่มีความ
ชัดเจนในเรื่องส่งเสริมองค์การเอกชน เพราะกำหนดให้องค์การเอกชนอันประกอบไปด้วยสมาชิก
ที่เป็น SMEs เกินกึ่งหน่ึงมีสิทธิในการขอรับการส่งเสริมจาก สสว. ได ้อย่างไรก็ตามนิยามของ
องค์การเอกชนมิได้หมายรวมถึงสหกรณ์ด้วย ดังน้ันจึงถือได้ว่าเป็นข้อจำกัดสำหรับสหกรณ์ที่เกิด
จากการรวมกลุ่มของ SMEs

6. พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ  .  ศ  . 2545   มี
ข้อกำหนดที่ให้การส่งเสริมเงินกู้ประเภทต่างๆ กับ SMEs  แต่ไม่ครอบคลุมไปถึงองค์การเอกชนที่
จัดตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ SMEs 

ระบบการเจรจาทางสังคมและการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทย

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนจากองค์การภาคเอกชนต่างๆ พบว่าประเทศไทยยัง
ขาดระบบการเจรจาทางสังคมแบบไตรภาคีที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐ-แรงงาน-
เอกชน นโยบายด้านเศรษฐกิจ และค่าจ้างแรงงานได้รับการผลักดันจากภาครัฐ โดยขาดการร่วมมือในการ
เจรจาเพื่อหาข้อแลกเปลี่ยนอันเป็นที่ยอมรับได้ในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเป็นหัวใจสำคัญของระบบการ
เจรจาทางสังคม 

สำหรับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทย มีกลไกคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.) ให้เป็นสถาบันหลักภาค
เอกชนในการส่งเสริมการค้า การอุตสาหกรรม และการเงินของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์รวมความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นเอกภาพของภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการค้า
และเศรษฐกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
อย่างไรก็ตามพบว่าบทบาทของการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของ SMEs ในบางองค์การซ่ึงเป็นสมาชิกของ 
กกร. ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับการถกเถียงในปัจจุบัน นอกจากน้ันในประเทศไทยยังไม่มีกลไกขององค์การ
เอกชนที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนเฉพาะสำหรับภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเฉกเช่นเดียว
กับบางประเทศ อาทิเช่น คณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (The Small and 
Medium Enterprise Policy-Making Council)  ในประเทศญี่ปุ่นหรือคณะมนตรีด้านเศรษฐกิจและแรงงาน
แห่งชาติ (CNEL) ในประเทศอิตาล ี
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โครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชนและบทบาทขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs     
ในประเทศไทย

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่าภายในประเทศไทยมีองค์การเอกชนที่เป็นองค์การเอกชนตัวแทน
ภาคธุรกิจในระดับสูงสุดของประเทศจำนวน 2 องค์การได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งสององค์การมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการส่งเสริมพัฒนา SMEs 
อาทิเช่นภายในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการ
ผลิต (SMI) ซ่ึงให้บริการอบรมพัฒนา และจัดทำบทความทางวิชาการต่างๆ เพื่อสนับสนุน SMEs สำหรับสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยก็มีบริการในการให้ความช่วยเหลือ SMEs ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริการประเภทการให้คำ
ปรึกษาแนะนำ และจับคู่ธุรกิจ และภายในองค์การเอกชนทั้งสองก็มีสมาชิกประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ 
SMEs จำนวนมาก

อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังไม่มีองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs  ซ่ึงแตกต่าง
จากหลายประเทศที่มีการศึกษา ซ่ึงมีองค์การเอกชนเฉพาะในฐานะเป็นตัวแทน SMEs ในระดับประเทศ
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บทที ่4

แนวทางการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ไทย

การรวมกลุมสรางเครือขายของผูประกอบการ SMEs ไทยในปจจุบันสวนใหญเปนการรวมกลุมสรางเครือขาย

ในลักษณะอยางไมเปนทางการตามความสัมพันธทางธุรกิจ ยังมีสัดสวนของผูประกอบการที่รวมตัวกันเปน

เครือขายประเภทตางๆ อยางเปนทางการในสัดสวนนอย อยางไรก็ตามผูประกอบการ SMEs สวนใหญเล็งเห็น

ความสำคัญของการรวมกลุมสรางเครือขาย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางการรวมกลุมผูประกอบการ 

SMEs ในตางประเทศ เพื่อประยุกตใชกับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมของประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน 3 

แนวทางดังนี้

1) แนวทางการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ไทย

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลระหวางประเทศ โดยเปรียบเทียบกับขอมูลการศึกษาเชิงปฐมภูมิกับหนวยงานที่

เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน 

ทำใหสามารถนำเสนอแนวทางการรวมกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใน

ประเทศไทย ไดออกเปน 3 แนวทาง โดยแบงเปน

แนวทางที่ 1 ภาครัฐดำเนินการแทรกแซงเชิงบังคับเพื่อกำหนดใหมีการรวมกลุม เนื่องจาก SMEs 

ในประเทศไทยมีแนวโนมการรวมกลุมสรางเครือขายในระดับต่ำ ดังนั้นภาครัฐควรกำหนดมาตรการเชิงบังคับ

ให SMEs ตองเปนสมาชิกขององคการเอกชนเพื่อรับความชวยเหลือผานมาตรการสงเสริมตางๆ ที่ดำเนินการ

ผานองคการเอกชน พรอมกับสงเสริมการจัดตั้งองคการเอกชนเพื่อเปนตัวแทน SMEs ในรายสาขาธุรกิจเพื่อให

ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศ  แนวทางนี้มีการใชอยางประสบความสำเร็จใน

ประเทศญี่ปุน เกาหลีใต และอิตาล ีโดยการดำเนินกลไกสงเสริมใหความชวยเหลือแก SMEs โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งความชวยเหลือรายสาขาธุรกิจโดยผานองคการเอกชนตางๆ ที่เปนตัวแทนสมาชิกในสาขาธุรกิจเหลานั้น 

อาทิเชน ยุทธศาสตรการสงเสริมการแลกเปลี่ยน รวมกลุม และรวมมือของ SMEs ในประเทศญี่ปุน 

(Promotion of Exchange, Tie-Ups and Cooperatives) ซึ่งสงเสริมให SMEs มีการชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน และรวมกลุมภายใตระบบสมาคม สหกรณ และสมาพันธ ทั้งนี้องคการเอกชนดังกลาวยังสามารถเขียนแผน

ธุรกิจเพื่อขอรับเงินชวยเหลือเพื่อพัฒนาความรวมมือ และการใชประโยชนรวมกันของสมาชิกจากบรรษัท
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศญี่ปุน (Japan Small and Medium Enterprise 

Corporation – JASMEC) และรัฐบาลระดับทองถิ่น (Prefectural governments) ไดอีกดวย

การแทรกแซงผานมาตรการบังคับใหผูประกอบการ SMEs จำเปนตองเปนสมาชิกองคการเอกชนเพื่อรับความ

ชวยเหลือผานมาตรการสงเสริมตางๆ มีขอดี และขอเสียดังนี้

ขอดีของแนวทางที ่1 ขอเสียของแนวทางที ่1

1. สามารถสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมสรางเครือขาย

ของ SMEs ไดในระดับสูงทั่วทั้งประเทศ

2. สามารถผลักดันใหการผลักดันนโยบายแกไขปญหาที่

เกี่ยวของกับ SMEs สามารถทำไดในระดับมหภาค

3. สามารถสรางใหเกิดองคการเอกชนที่มีบทบาทเปน

ตัวแทนของ SMEs ไดในระดับประเทศ

1. อาจเปนการขัดกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

มีขอสังเกตวาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ซึ่งเปนกฎหมายแมบทของประเทศ มาตรา 

64 ไดกำหนดใหบุคคลมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการ

เอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่นนั้น เปนบทหลักถือวาเปนสัญญาประชาคม ที่วางอยูภายใตพื้น

ฐานหลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรมเปนหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานใหกับองคการเอกชนอันเปนตัวแทน SMEs ใน

การรวมกลุมกัน โดยเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตองการใหรัฐสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไก

ตลาด กำกับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภคและปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรง

และทางออม รวมทั้งยกเลิกและเวนการตรากฎหมายและกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความ

จำเปนทางเศรษฐกิจ และตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน  

อยางไรก็ดี เสรีภาพดังกลาวอาจถูกจำกัดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายได หากวามีความจำเปนเพื่อคุมครอง

ประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ

ปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชนแกการกำกับดูแลหรือจัดระเบียบสังคม

เศรษฐกิจ  ดวยเหตุนี้ จึงมีความเปนไปไดที่รัฐจะออกกฎหมายเพื่อบังคับบุคคลหรือวิสาหกิจใหรวมกลุมกัน แต

ตองเปนกรณีที่มีเหตุผลเพียงพอตอการอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และไมกระทบกระเทือน

สาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพ (มาตรา 29)
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ดวยเหตุนี้ จึงพบวามีกฎหมายหลายฉบับที่สามารถกำหนดขึ้นอันเปนการขัดกับรัฐธรรมนูญอยูบาง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในสวนของสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือวิชาชีพที่รัฐเห็นวามีความเกี่ยวพันกับความสงบ

เรียบรอยของรัฐและเกี่ยวกับความผาสุกของประชาชน กิจการนั้นเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยการแทรกแซงของรัฐอาจแบงออกไดเปนสองระดับคือ

1) การแทรกแซงที่มีลักษณะทั่วไป การแทรกแซงนี้ทำในระดับมหภาค (Macro) กลาวคือ 

กระทบถึงระบบเศรษฐกิจทั้งหมด การแทรกแซงลักษณะทั่วไปนี้รัฐจะเขามาควบคุมระดับนโยบายและการ

ดำเนินกิจการขององคการเอกชนเอง เชน พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2530  พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  

2) การแทรกแซงเฉพาะเรื่อง โดยปกติการแทรกแซงสวนใหญมีผลกระทบถึงการดำเนินการ

ทางเศรษฐกิจแตละอยางโดยตรง สวนจะแทรกแซงองคการเอกชนที่เกี่ยวกับองคการวิชาชีพทางกฎหมายโดย

บังคับใหผูประกอบกิจการหรืออาชีพตองเปนสมาชิกขององคการเอกชนนั้นๆ กอนจึงจะมีสิทธิประกอบกิจการ

หรืออาชีพได เชน พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542   พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543   พระราชบัญญัติ

การประกอบโรคศิลปะพ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2547  พระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมพ.ศ. 2537  พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม 

พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ พ.ศ. 2528 เปนตน

แนวทางที่ 2 ภาครัฐสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคการเอกชนเพื่อเปนตัวแทน SMEs แตมิได

ดำเนินการบังคับใหตองมีการรวมกลุมเปนเครือขาย ในลักษณะเชนนี้ ภาครัฐอาจวิเคราะหปญหาในระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อกำหนดประเด็นระบบตลาดเกิดความลมเหลว (Market Failure) (Stiglitz, 

2007) อันสงผลใหสภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจไมเอื้ออำนวยตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

รวมถึงวิเคราะหความตองการในแตละประเภทธุรกิจอันสามารถสงผลใหเกิดการรวมกลุมสรางเครือขาย เพื่อ

เขาไปสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs สามารถริเริ่มการรวมกลุมจัดตั้งองคการเอกชนเพื่อเปนตัวแทนได การ

เลือกแทรกแซงจากภาครัฐเพื่อสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมเปนเครือขายในรูปแบบองคการเอกชนเปนการ

แกไขกลไกในระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงิน หรือระบบธุรกิจที่ไมมีประสิทธิภาพ อาทิเชน เพื่อแกไขปญหา

ความไมสมบูรณของระบบการเงินตอภาค SMEs โดยในกรณีนี้ประเทศเกาหลีใตมีการจัดตั้งองคการเอกชนเพื่อ

สงเสริมธุรกิจการรวมลงทุนในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศเกาหลี (Korea Venture 

Business Association -KOVA) ขึ้นเพื่อสงเสริมการพัฒนาของ SMEs ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร (ICT Technology) รวมถึงอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีทันสมัยอื่นๆ
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การสนับสนุนโดยภาครัฐใหมีการจัดตั้งองคการเอกชนเพื่อเปนตัวแทน SMEs ผานมาตรการสงเสริมใหผู

ประกอบการ SMEs ในธุรกิจประเภทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเภทธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม และมีศักยภาพใน

การเติบโต เนื่องจากรัฐมักขาดประสบการณในการกำกับดูแลสงเสริมธุรกิจประเภทเหลานี ้ทำใหความชวย

เหลือสงเสริมดำเนินการไดอยางลาชา ซึ่งปญหาดังกลาวทำใหมีความจำเปนในการที่ภาครัฐตองเขาไป

แทรกแซงโดยการชวยเหลือใหผูประกอบการ SMEs สามารถรวมมือเปนเครือขายเพื่อใหมีการชวยเหลือ และ

กำกับซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มอำนาจในการตอรองเชิงนโยบาย และเพื่อสงเสริมการเขาถึงการบริการที่จำเปน

ทางเศรษฐกิจ การเงิน หรือบริการธุรกิจอื่นๆที่มีความจำเปนตอการเติบโตของธุรกิจ โดยแนวทางดังกลาวมี

ขอดี และขอเสียดังนี้

ขอดีของแนวทางที่ 2 ขอเสียของแนวทางที ่2

1. สามารถสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคการเอกชนใน

ลักษณะเฉพาะกลุม/ประเภทธุรกิจ เพื่อแกไขปญหากลไกใน

ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงิน หรือระบบธุรกิจที่ไมมี

ประสิทธิภาพ

2. เปดโอกาสมากขึ้นใหผูประกอบการเฉพาะสาขาธุรกิจมีโอกาส

ในการพัฒนาการสรางเครือขายตามความจำเปนทาง

เศรษฐกิจ

3. เปนแนวทางที่ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมสวนใหญเห็นควรวารัฐมีความเหมาะสมในการดำเนินการ

1. อาจทำใหการสรางเครือขายวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมดำเนินการลาชากวา

แบบแรก

2. ความยากลำบากในการวิเคราะหปญหา

อุปสรรค และแนวทางการวิเคราะหความ

ลมเหลวของระบบตลาด (Market Failure) 

และความตองการของผูประกอบการ

เมื่อไดพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับ SMEs ก็เห็นไดวามีบางฉบับที่ใหรัฐสงเสริมสนับสนุนผูประกอบกิจการ

หรืออาชีพเขาเปนสมาชิกขององคการเอกชน เพื่อใหไดรับประโยชนหรือผลตอบแทนเปนการจูงใจใหผู

ประกอบกิจการหรืออาชีพเขารวมกลุมเปนสมาชิกหรือยกเวนอากรขาเขาหรือภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือเปนเขต

ปลอดอากร เชน พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  หรือพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522  เปนตน กรณีดังกลาวเปนกรณีที่รัฐสงเสริมการลงทุนดานพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหองคการเอกชนที่ตั้งขึ้นโดยเสร ีหากตองการรับการสนับสนุน

จากรัฐตองประกอบกิจการในรูปแบบที่รัฐกำหนด เชน ลงทุนในกิจการที่สำคัญและเปนประโยชนทางเศรษฐกิจ 

สังคมและความมั่นคงของประเทศ หรือประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเปนพื้นที่ที่รัฐสงเสริม นอกจาก
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นั้นพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 ประกอบกับ “ระเบียบคณะ

กรรมการบริหารสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมวาดวยการใหความชวยเหลืออุดหนุนแกวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือองคกรเอกชนจากเงินกองทุนสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545” ก็เปนกฎหมายที่มีขอกำหนดที่ชัดเจนในการสนับสนุนให 

SMEs รวมกลุมกันเพื่อขอรับการสงเสริมจาก สสว. 

แนวทางที่ 3 ปลอยเสรีตามกลไกของสภาพเศรษฐกิจ ในกรณีนี้ภาครัฐใหความสำคัญกับการพัฒนา

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของ SMEs (Favorable Business Environment) โดยปลอยให 

SMEs รวมมือสรางเครือขายดวยตนเอง  หรืออาจเขาไปชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนองคการเอกชนตัวแทนของ 

SMEs หลังจากที่ไดมีการจัดตั้งเรียบรอยแลว รูปแบบนี้นิยมใชในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงิน 

หรือระบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอันทำใหเกิดสภาพแวดลอมในการแขงขันที่เสรีอยางเปนธรรม เชนในประเทศ

เดนมารกซึ่งมีโครงสรางตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการรวมเจรจาตอรองที่เปนศูนยกลาง 

(Centralised collective bargaining) การเจรจาตอรองระหวางนายจาง และภาคแรงงานเปนการเจรจารวม

กัน ครอบคลุมทุกภาคสวนในตลาดแรงงาน โดยกฎระเบียบดานแรงงานอาศัยมติรวมกันระหวางภาคนายจาง 

และลูกจางตามรูปแบบความสัมพันธแบบมติเอกฉันท (consensus-based relationship) ทำใหความขัดแยง

ทางอุตสาหกรรมอยูในระดับต่ำ ภาครัฐไมจำตองแทรกแซงผานกฎหมายหรือมาตรการใด เพราะดำเนินการ

ตามขอตกลงระหวางภาคนายจาง-ลูกจาง โดยความสัมพันธในตลาดแรงงานทั้งหมดเปนรูปแบบความสัมพันธ

ผานระบบการรวมเจรจาตอรองภาครัฐ

การปลอยใหการรวมกลุมสรางเครือขาย SMEs เกิดไดโดยเสรีตามกลไกตลาด มีขอดี และขอเสียดังนี้

ขอดีของแนวทางที ่3 ขอเสียของแนวทางที ่3

1. เปนแนวทางที่ลดภาระตนทุนทางดานการ

บริหารงาน และการสงเสริมจากภาครัฐ

2. เครือขายที่เกิดขึ้นเกิดจากความตองการของ

ภาคผูประกอบการ SMEs เอง 

1. ในระบบเศรษฐกิจที่ยังขาดประสิทธิภาพอาจสง

ผลใหเกิดอุปสรรค และความลาชาในการรวม

กลุมสรางเครือขายในภาค SMEs

มีขอสังเกตวากฎหมายหลายฉบับไดใหสิทธิเสรีภาพแกบรรดาผูประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพในการรวม

กันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะ

อื่นไดโดยสมัครใจ โดยอาศัยวิธีการรวมกลุมเปนองคการเอกชนได อาทิเชน กอตั้งเปนสมาคมตามประมวล
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กฎหมายแพงและพาณิชย  เปนสมาคมการคาตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. 2509 หรือหอการคา

ตามพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. 2509 ดังกลาวมาแลวขางตน เปนตน  ทั้งนี้เพราะเหตุวาการรวมกลุมของ

องคการเอกชนดังกลาว เปนไปตามหลักเสรีภาพในการการแสดงเจตนาทางแพง (freedom of contract) ซึ่ง

ใหผูประกอบการใชเจตจำนงโดยสมัครใจ (will) ที่จะรวมกลุมกันเอง และเปนไปตามแนวคิดลัทธิเสรีนิยมทาง

เศรษฐกิจ ที่ใหความสำคัญกับประโยชนสวนบุคคล และบุคคลแสวงหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดโดยการ

แขงขันอยางเสร ีและตามกลไกของตลาดหรือภาวะทางเศรษฐกิจ

ดังนั้น แนวทางการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ในประเทศไทย จึงอาจเสนอแนะไดดังแผนภาพขางลาง

แผนภาพที่ 4.1 แนวทางการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ไทย
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2) ผลการรับฟงความคิดเห็นครั้งที ่1

ผลการรับฟงความคิดเห็นครั้งที ่1 ซึ่งดำเนินการระหวางการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอแนวทางการรวมกลุม

ผูประกอบการ SMEs ไทย (ตามที่ไดเสนอไวในขอ 1 ของบทที ่4 ขางตน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 

2555 ณ หองราชาวดี โรงแรมโกลเดนทิวลิป ระหวางเวลา 9.00 ถึง 12.00 นากา โดยมีผูเขารวมประชุมทั้ง

จากหนวยงานภาครัฐ องคการเอกชน ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผูมีสวนเกี่ยว   

ของอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

ทัศนคต ิและความตองการตอการสงเสริมและสนับสนุนตอรัฐบาล

ที่ประชุมเห็นวาภาครัฐควรมีความจริงใจ และจริงจังในการสงเสริม และใหความสำคัญตอการพัฒนาเครือขาย 

SMEs เนื่องจากผูเขารวมประชุมเห็นความสำคัญของการที่ภาครัฐสงเสริมรวมมือในภาคผูประกอบการมีความ

สำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ แตกลับมีทัศนคติตอนโยบายของรัฐบาลที่มีตอการสงเสริม

สนับสนุน SMEs ในประเทศไทยวาไมสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากรัฐบาลมักจะออก

นโยบาย และกฎหมายที่เปนการเอื้อประโยชนตอกลุมทุนกลุมธุรกิจขนาดใหญที่สนับสนุนพรรคการเมืองหรือ

นักการเมืองมากกวา ประกอบกับมีความกังวลตอความตอเนื่องในเชิงนโยบายของรัฐที่มีตอการรวมมือเปน

เครือขายของผูประกอบการ SMEs

ผูเขารวมประชุมหลายรายไดแสดงความเห็นถึงความจำเปน และเหตุผลที่รัฐควรตองเขามารวมในการสงเสริม

การรวมมือเปนเครือขายของ SMEs จากสาเหตุหลายประการดังนี้

1) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางครั้งมีธุรกิจประเภทใหมๆ เกิดขึ้น

ตลอดเวลาซึ่งการดำเนินการของภาครัฐมิอาจใหการชวยเหลือ หรือสงเสริมภาคธุรกิจไดทันทวงท ี

ทำใหขาดเจาภาพในการดำเนินการ อาทิเชน อุตสาหกรรมซอฟแวร หรือแฟรนไชสในระยะแรกๆ 

ไมปรากฏหนวยงานที่เปนเจาภาพ ดังนั้นการรวมมือเปนเครือขายระหวางผูประกอบการ SMEs 

อาจเปนเครื่องมือในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจได รวมถึงเปนการแบงเบาภาระ

หนาที่บางประการของรัฐ

2) การพัฒนาสงเสริม SMEs จำเปนตองเปนการพัฒนาแบบบูรณาการ เปนการพัฒนาในหลายๆ 

ดานพรอมกัน ดังนั้นรัฐบาลควรตองบูรณาการดานการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในองครวม
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ผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นวามีความตองการใหรัฐบาลเขามาสงเสริม และสนับสนุนการรวมกลุมสราง

เครือขาย SMEs ดังนี้

1) รัฐบาลตองเปนผูนำเสนอรางกฎหมายเขาสูความเห็นชอบของรัฐสภา เนื่องจากกฎหมายหลาย

ประการที่เกี่ยวของกับการรวมกลุมสรางเครือขาย SMEs ในประเทศไทยยังมีปญหาอุปสรรคตอ

การดำเนินการ 

2) การใหความชวยเหลือดานเงินทุนสนับสนุน เนื่องจากขอจำกัดดานทรัพยากรของ SMEs อาจ

ทำใหขาดทรัพยากรที่จำเปนในการดำเนินการของเครือขาย ดังนั้นรัฐบาลควรมีแนวทางในการให

ความชวยเหลือองคการเอกชนตางๆ ผานงบประมาณที่ชัดเจน และตอเนื่อง

ทัศนคติและความตองการตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

ที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นวาปญหาการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ SMEs ในปจจุบันมีปญหา

ในดานการบูรณาการดานความชวยเหลือสงเสริมอยางตอเนื่อง ประกอบกับขอจำกัดดานความยุงยากซับซอน

ทำใหผูประกอบการ SMEs ประสบปญหาในการเขาถึงดานการบริการตางๆ ประกอบกับมีทัศนคติวาการสง

เสริม SMEs ของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในปจจุบันเปนการสงเสริมรายบริษัทตามความสัมพันธระหวาง

บริษัทนั้นๆ กับหนวยงานดังกลาว ไมใชการสงเสริมใหเกิดความแขมแข็งในองครวมในเชิงการสงเสริมชวย

เหลือกลุมธุรกิจผานองคการเอกชน หรือการสงเสริมเชิงคลัสเตอร ประกอบกับปญหาที่ความชวยเหลือ SMEs 

ในปจจุบันที่ไมเพียงพอ และไมสามารถสงถึงกลุมธุรกิจตางๆ ซึ่งมีการรวมตัวกันอยูแลว โดยผูเขารวมประชุมมี

ความตองการให

1. หนวยงานราชการที่เกี่ยวของมีการดำเนินการสงเสริมกลุมตางๆ ที่มีอยูแลวควบคูกันกับการสง

เสริมการจัดตั้งองคการเอกชนใหมๆ ขึ้นมา ทั้งนี้ควรมีแนวทางในการประเมินศักยภาพของการ

รวมกลุมภาคเอกชนที่มีการดำเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย มีผลงานที่เปนที่ประจักษ และ

มีศักดิ์ศรี เพื่อใหมีการพัฒนาชวยเหลือสมาชิกใหดียิ่งขึ้นตอไป 

2. หนวยงานราชการตางๆ ควรกำหนดบทบาทการเปนตัวแทนขององคการเอกชน รวมถึง

คลัสเตอรตางๆ นอกเหนือจากสภาหอการคาไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหมี

อำนาจใหคำปรึกษาพูดคุยกับภาครัฐในประเด็นที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอภาคธุรกิจได 

3. หนวยงานภาครัฐควรเปลี่ยนทัศนคติตอภาคเอกชนจากเชิงลบเปนเชิงบวก อยาไปมองวาภาค

เอกชนทำธุรกิจเพื่อจองจะเอาเปรียบ อยากใหมองวาภาคเอกชนอยากทำความด ีซึ่งการเปลี่ยน

ทัศนคติจะสงผลตอการกำกับดูแลภาคเอกชนที่เปดกวางมากขึ้น และสามารถลดภาระที่สงผลตอ

ภาคธุรกิจจากการกำกับดูแล
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ทัศนคต ิ และความตองการตอการดำเนินการของภาคเอกชนรวมถึงผูประกอบการ SMEs

ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นวาภาคเอกชน รวมถึงผูประกอบการ SMEs ควรตองมีการดำเนินการไปพรอมๆ กัน

กับรัฐบาล และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเพื่อรวมมือในการสรางเครือขายระหวางผูประกอบการ SMEs ไป

พรอมๆ กัน ทั้งนี้ผูเขารวมประชุมบางรายไดแสดงความคิดเห็นวาในปจจุบันผูประกอบการภาคเอกชนไดมีการ

รวมกลุมในธุรกิจประเภทตางๆ เปนรายธุรกิจ (Sector) กันอยูแลว อาทิเชน อาหาร คาขาว คามันสำปะหลัง 

ในแตละสาขาอาชีพ เพราะการรวมกลุมกันสามารถไดประโยชนจากภาครัฐ และสมาชิกเองก็สามารถชวยกัน

พัฒนาบริษัท พัฒนาธุรกิจ สงเสริมการเขาถึงแหลงเงิน (เชนจัดตั้งแชร) รวมถึงเพื่อใหเปนการพัฒนาสราง

มาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำที่เปนที่ยอมรับไดทางธุรกิจ (Minimum Standard) นอกจากนั้นในปจจุบันสภาพการ

แขงขันในปจจุบัน และในอนาคตที่จะเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะสงผลใหมีการแขงขันที่สูง

ขึ้น และเปนการแขงขันแบบเครือขายอุตสาหกรรมในแตละประเทศ ซึ่งจำเปนตองมีความรวมมือกันระหวาง

ธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้องคการเอกชนอาทิเชน สภาหอการคาไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สามารถ

ดำเนินการชวยเหลือสงเสริม และเปนตัวแทนของเครือขายอุตสาหกรรมไดแตเพียงจุดหนึ่ง แตยังมีเครือขาย

อุตสาหกรรมหลายประเภทที่ยังปราศจากการรวมมืออยางมีประสิทธิภาพทำใหสูญเสียโอกาสในการแขงขันใน

ระดับโลกไปอยางนาเสียดาย

ที่ประชุมเห็นวาการที่ภาคเอกชนมีการรวมมือสรางเครือขาย SMEs เปนสิ่งที่สำคัญ และสามารถใหประโยชน

ตามแนวทางตางๆ ไดดังนี้

1) สามารถเปนหนึ่งในชองทางที่ทำใหเกิดความรวมมือทางธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือ

ระหวางประเภทธุรกิจ แบบไขวสาขาธุรกิจ (Cross-Sector) ซึ่งเปนประเด็นที่มีปญหามากใน

ประเทศไทย เพราะการประกอบการในทุกธุรกิจอุตสาหกรรมตองมีความรวมมือไขวสาขา 

(Cross-Sector) แตติดปญหาเนื่องจากกฎหมายอาจไมรับรองสถานะ (เชนกฎหมายสมาคมการ

คา) ทั้งนี้ผูเขารวมประชุมบางรายมีทัศนคติวาการมีสมาพันธอาจทำใหเกิดความรวมมือแบบไขว

สาขาธุรกิจ (Cross-Sector) อยางมีประสิทธิภาพ ได

2) การรวมมือเปนเครือขายของผูประกอบการ SMEs ภาคเอกชนสามารถทำใหภาคเอกชนกำกับ

ดูแลสมาชิกกันเอง เนื่องจากผูประกอบการเองก็อึดอัดใจหากมีผูประกอบการภายในธุรกิจที่มี

พฤติกรรมไมดี เนื่องจากอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียงของธุรกิจนั้นๆ ในระดับระหวางประเทศได 

โดยตามความคิดเห็นดังกลาวที่ประชุมบางรายเห็นวารัฐควรบังคับใหวิสาหกิจเขามาเปนสมาชิก

องคการเอกชนแลวใหองคการนั้นดูแลกันเอง
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3) ควรมีการรวมกลุมภาคผูประกอบการ SMEs ทั้งในรายธุรกิจแตละสาขาธุรกิจ (Sector) ตามหวง

โซอุปทาน (Supply Chain) และการรวมกลุมระหวางประเภทธุรกิจแบบไขวสาขาธุรกิจ (Cross-

Sector) ในเชิงคลัสเตอร โดยควรมีการรวมกลุมกับผูประกอบการขนาดใหญที่มีศักภาพมากกวา

อีกดวย เพื่อใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน

4) การรวมกลุมของผูประกอบการภาคเอกชนสามารถสงผลใหเกิดการดำเนินงานเพื่อตอบแทนกับ

สังคมดวยในดานตางๆ เชน ลดผลกระทบของการดำเนินการภาคธุรกิจตอชุมชน และสิ่งแวดลอม 

การรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตอความเหมาะสม ขอดี และขอเสียของแนวทางการรวมกลุมผู

ประกอบการ SMEs ไทยที่นำเสนอ

ที่ประชุมสวนใหญ ทั้งจากผูประกอบการ SMEs ตัวแทนองคการเอกชน และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของมี

ความเห็นวาตอแนวทางการรวมกลุมผูประกอบการ SMEs ไทยทั้ง 3 แนวทาง ดังนี้

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแนวทางที่ 1 ภาครัฐกำหนดมาตรการบังคับใหวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมตองเปนสมาชิกขององคการเอกชน

ผูเขาประชุมบางสวนเห็นวาภาครัฐควรดำเนินการตามแนวทางที่ 1 ซึ่งเปนมาตรการเชิงบังคับเพื่อให SMEs มี

การรวมกลุมสรางเครือขาย SMEs เนื่องจากเล็งเห็นวาผูประกอบการ SMEs ในประเทศไทยคอนขางมีความ

ออนแอ มีการตั้งบริษัทไปตามกระแสธุรกิจ ประกอบกับถึงแมวามีการรวมตัวเปนสมาคม แตอาจไมมีการ

ดำเนินการเพื่อเปนประโยชนในการสงเสริมพัฒนาสมาชิก แตอาจเกิดจากความตองการเปนกรรมการ แยงชิง

อำนาจกัน

นอกจากนั้น ผูที่เห็นดวยกับแนวทางนี้ยังเห็นวาภาครัฐควรกำหนดใหมีการรวมกลุมสรางเครือขายของ SMEs 

ที่มีองคการเอกชนในระดับประเทศ (Umbrella) เพื่อเปนการชวยรัฐใหควบคุมพฤติกรรมขององคการเอกชน 

และบริษัทตางๆ ที่เปนสมาชิกในระดับตอไป เนื่องจากการดำเนินการขององคการเอกชนสามารถเลือกรับ

สมาชิกได โดยการคัดกรองเลือกรับสมาชิกที่มีพฤติกรรมที่ดี ภาครัฐควรจะกำหนดวาการประกอบธุรกิจ ตอง

ไปเปนสมาชิกองคการเอกชนใดองคการหนึ่งกอน บางรายไดแสดงความเห็นวาปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่

เกี่ยวของกับดานสาธารณสุข หรือความปลอดภัยของผูบริโภคซึ่งเปนกฎหมายเชิงบังคับใหมีการรวมกลุมของผู

ประกอบการ SMEs จึงไมเปนเรื่องแปลก และเปนเพียงอีกมาตรการที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจ และสงเสริม

การแขงขันของธุรกิจในระยะยาว
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแนวทางที่ 2 ภาครัฐสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคการเอกชนเพื่อ

เปนตัวแทนของ SMEs

แนวทางที่ผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นวามีความเหมาะสมที่สุดคือแนวทางที่ 2 ซึ่งเปนการรวมกลุมผู

ประกอบการ SMEs ผานการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐใหมีการจัดตั้งองคการเอกชนเพื่อเปนตัวแทนของ 

SMEs เนื่องจากผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นหลายรายไมตองการใหมีมาตรการเชิงบังคับ เนื่องจากอาจเปนการ

เปดโอกาสใหภาครัฐเขามาควบคุมการดำเนินการทางธุรกิจมากเกินไป ประกอบกับมีทัศนคติวากฎหมาย โดย

เฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญไดใหเสรีภาพในการรวมกลุม และมีกฎหมายที่เปดชองใหภาคเอกชนมีการกำกับ

เปนการดูแลกันเอง

นอกจากนั้น ผูเขารวมประชุมบางรายยังมีทัศนคติวาภาครัฐตองเปนผูนำในการเปลี่ยนแปลงใหเกิดการรวม

กลุมสรางเครือขายในรายสาขาธุรกิจ และการรวมกลุมแบบไขวสาขาธุรกิจ (Cross Sector) ในเชิงคลัสเตอรอีก

ดวย แตควรเปนการนำแบบไมใชการบังคับผานการเปดโอกาสใหการเปนสมาชิกองคการเอกชนสามารถ

กระทำไดโดยงาย และเกิดกระบวนการในการรับฟงความคิดเห็น และการปรึกษาหารือใหผูประกอบการ 

SMEs ที่ตั้งใจจะเขาเปนสมาชิกสามารถกระทำไดโดยงาย ทั้งนี้ผูเขารวมรับฟงความคิดเห็นสวนใหญมองเห็น

ความจำเปนที่ภาครัฐตองเขามาชวยเหลือทำใหเกิดความเขมแข็งของผูประกอบธุรกิจใหมีการรวมตัวระหวาง

ภาคผูประกอบการ SMEs ไดเอง โดยใหมีมาตรการการควบคุมและสนับสนุนใหผูประกอบการที่ด ีมีศักยภาพ

ในการแขงขันได แตตองมีมาตรการปองกันไมใหคนไมดีแทรกซึมเขามา ซึ่งผูที่เห็นดวยกับแนวทางนี้เห็นวา

บทบาทของภาครัฐที่มีตอเครือขาย SMEs ควรเนนการสงเสริม แตตองกำกับดูแลไปดวยเพื่อปองกันมิใหเกิด

ปญหาดังที่กลาวมา

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแนวทางที่ 3 ภาครัฐปลอยใหผูประกอบการ SMEs มีการรวมมือสราง

เครือขาย ดวยตนเอง 

ที่ประชุมสวนใหญเล็งเห็นวาแนวทางที่ 3 อันเปนแนวทางที่ภาครัฐปลอยให SMEs มีการรวมมือสรางเครือขาย 

SMEs ดวยตนเองเปนแนวทางที่ไมเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย เนื่องจากการปลอยใหภาค

เอกชนไปดำเนินการเอง อาจไมมีความเปนมืออาชีพ และอาจไมทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

แวดลอมได ประกอบกับ SMEs มักมีขนาดเล็ก ไมมีเวลา ไมมีเงิน และมีปญหาดานการบริหารจัดการ ทำให

อาจไมมีโอกาสใหความสำคัญกับการรวมกลุมสรางเครือขาย SMEs ได
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ภาพรวมชองการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอแนวทางการรวมกลุม SMEs ไทย

 ครั้งที ่1 วันพฤหัสที ่13 ธันวาคม 2555

ณ หองราชาวด ีโรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
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บทที่ 5 
รายละเอียดการจัดทำแผนการดำเนินงาน (Roadmap)

ในบทน้ีจะเป็นการเสนอแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมในการดำเนินนโยบายการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ 
SMEs ของไทย โดยทำการวิเคราะห์กฎหมาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนความคิดเห็นของบรรดา
ผู้ให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 พร้อมกับใช้
แนวทางการวิเคราะห์ตามตัวแบบที่กำหนดไว้สำหรับการวิเคราะห์กฎหมายและมาตรการของต่างประเทศ ซ่ึง
กำหนดดัชนีชี้วัด(Index) เปรียบเทียบประสิทธิภาพความสำเร็จของกฎหมายและมาตรการในการรวมกลุ่มผู้
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ในการน้ีจึงได้จัดแบ่งรายงานออกป็น 5 หัวข้อดังต่อไปน้ี 
1) กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย
2) รายละเอียดการปรับแก้กฎหมาย และ/หรือ มาตรการที่เกี่ยวข้อง (ซ่ึงรวมถึง สาระสำคัญและ

กระบวนการในการปรับแก)้
3) บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในการร่วมผลักดันเพื่อให้สามารถปรับแก้และพัฒนา

กฎหมายและมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไปดำเนินการในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป
ธรรม

4) การศึกษาข้ันตอนและระยะเวลาของแนวทางในการปรับแก้ /พัฒนา กฎหมายและ/หรือ
มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย

1) กฎหมายและมาตรการที่เก่ียวข้องกับการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย

กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทย มีเรื่องต้องพิจารณาในส่วนที่เกี่ยว
กับโครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุ่ม SMEs ระบบการเจรจาทางสังคม 
และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ และเรื่องโครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน 
และบทบาทขององค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
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โครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการรวมกลุ่ม SMEs (The Legal and 
administrative Framework and its Practical Implications)

การวิเคราะห์โครงสร้างด้านกฎหมายและการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุ่ม SMEs  จะคำนึงถึงเรื่อง
การกำหนดให้มีมาตรการหรือมีการให้สิทธิพิเศษแก่องค์การเอกชนสามารถส่งเสริมการจัดตั้งองค์การเอกชน
เพื่อเป็นตัวแทนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยพิจารณารูปแบบของสิทธิพิเศษดังต่อไปน้ี

(1) การมีกฎหมายกำหนดให้ SMEs ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การเอกชน ซ่ึงเป็นมาตรการ
สำคัญในการบังคับให้เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่ม และความสำคัญของการเป็นตัวแทนของสมาชิกในกลุ่ม 
ในการสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก ่SMEs เอง

(2) การมีธรรมเนียมปฏิบัติในภาคเอกชนเองว่ามีความจำเป็นต้องเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเอกชน 
โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าจะมีกฎหมายกำหนดไว้หรือไม ่แต่สมาชิกเองเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่ม 
เพราะมีการให้สิทธิประโยชน์แก่องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของสมาชิกน้ันๆ นอกจากน้ัน หากมีกรณีที่ถือ
ปฏิบัติกันมาว่าการเป็นตัวแทนของกลุ่มหน่ึงๆ น้ัน สามารถผูกพันไปถึง SMEs อื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของกลุ่มน้ันด้วยโดยผลของกฎหมายอื่น หรือความรับผิดชอบทางสังคม ธรรมเนียมปฏิบัติน้ีก็ยิ่งมีแนวโน้มให้ 
SMEs เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มได้มากยิ่งข้ึน

(3) การมีแรงสนับสนุนจากภาครัฐ โดยที่รัฐเห็นความสำคัญของกลุ่มที่รวมตัวกันในฐานะเป็นตัวแทน
ของสมาชิกในกลุ่มน้ัน ก็จะมีมาตรการพิเศษให้กับองค์การเอกชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของ SMEs โดยรัฐไม่
จำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงในกิจการของ SMEs แต่ละราย หากแต่ปล่อยให้ตัวแทนของกลุ่มควบคุมดูแล
กันเอง รัฐทำหน้าที่เพียงสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มที่ตั้งข้ึนเป็นองค์การเอกชนเท่าน้ัน

การวิเคราะห์กฎหมายในส่วนน้ีจึงอาศัยตัวชี้วัดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคือ
(1) องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs มีสิทธิพิเศษในฐานะเป็นองค์กรและ/หรือเป็นตัวแทนของ 

SMEs หรือไม่ (เช่นการบังคับให้ SMEs ต้องเป็นสมาชิกสมาคม/องค์กร
(2) มีกฎหมาย /มาตรการที่ส่งเสริม หรือเป็นอุปสรรค SMEs ในการจัดตั้งองค์การเอกชนที่เป็น

ตัวแทนของ SMEs
(3) มีกฎหมาย /มาตรการ  จูงใจพิเศษเพื่อให้องค์การเอกชนฯ มีสิทธิในการหาข้อตกลงร่วมกันกับ

หน่วยงานอื่นๆ
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ตารางท่ี 5.1 แสดงโครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการรวมกลุ่ม SMEs
ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

1) องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ 
SMEs มีสิทธิพิเศษในฐานะเป็น
องค์กรและ/หรือเป็นตัวแทนของ 
SMEs หรือไม่ (เช่นการบังคับให้ 
SMEs ต้องเป็นสมาชิก
สมาคม/องค์กร

ป.พ.พ.ว่าด้วยสมาคม - ไม่มีบทบังคับ เป็นภาคสมัครใจในการรวมกลุ่ม แต่เมื่อจดทะเบียนและมีสถานภาพสมาคม
อันเป็นนิติบุคคลแล้ว ก็จะมีสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดเงื่อนไขว่าต้องเป็น
สมาคมที่จดทะเบียนแล้ว 

- แม้ไม่เป็นบทบังคับให้ต้องจดทะเบียนการรวมกลุ่ม SMEs ให้เป็นสมาคม แต่สมาชิกที่รวม
ตัวกันจัดตั้งสมาคมน้ันเองได้เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่ม เพราะการเป็นสมาคมตาม
กฎหมายน้ีมีประโยชน์หลายประการ เช่น การมีตัวแทนของสมาชิกในการดำเนินการใดๆ 
ในรูปของคณะกรรมการสมาคมที่มีความชัดเจนเป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของ
สมาคม ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ (มาตรา 86) และกฎหมายไม่ได้ห้ามใน
การที่สมาคมจะหาผลกำไรและรายได้เข้าสมาคมเพื่อดำเนินการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์
ของสมาคม  นอกจากน้ันการจดทะเบียนเป็นสมาคมตามกฎหมายน้ี ก็ไม่มีข้อห้ามในเรื่อง
การจัดตั้งสมาคมในชื่อว่า “สมาคมสมาพันธ์” ด้วย 

พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

- ไม่มีบทบังคับ แต่เป็นภาคสมัครใจของ SMEs เองในการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสมาคม 
เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการรวมตัวกันเป็นสมาคม ซ่ึงเมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว 
จะมีสถานะเป็นนิติบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
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การสนับสนุนจากภาครัฐให้กับสมาคมซ่ึงเป็นตัวแทนของ SMEs หรือการเป็นตัวแทนใน
การประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการ
ประกอบวิสาหกิจ ซ่ึงจะทำให้เกิดการสนับสนุนและช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก ตลอดจน
เป็นการแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ 

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 - ไม่มีบทบังคับ เป็นภาคสมัครใจในการรวมกลุ่ม 
- สมาชิกสหกรณ์เห็นความสำคัญของการจัดตั้งสหกรณ์ จึงสมัครใจเองในการรวมกลุ่มกัน 

เพราะเมื่อได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว ก็จะมีสถานะ
เป็นนิติบุคคล ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านทางกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และยังได้รับ
การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในกลุ่มตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ด้วย  

- นอกจากกฎหมายจะให้ SMEs สมัครใจจัดตั้งสหกรณ์แล้ว ยังเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้ง
สหกรณ์ที่รวมกลุ่มกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกลุ่ม
เกษตรกรได้อีกด้วย

พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509 และฉบับที่ 
2  (พ.ศ. 2550)

- ไม่มีบทบังคับ เป็นภาคสมัครใจในการรวมกลุ่ม 
- สมาชิกมาจากหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ 

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ ต่างสมัครใจเข้าร่วมกลุ่มซ่ึงมีรูปแบบ
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ของหอการค้าสี่ประเภทคือ หอการค้าจังหวัด หอการค้าไทย หอการค้าต่างประเทศ และ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยที่    ข้อบังคับสภาฯ กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าสมาชิก
ต้องแสดงความจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกและคณะกรรมการของสภาฯ ได้ลงมติตอบรับ
การเข้าเป็นสมาชิก และจะต้องแต่งตั้งผู้แทนมาใช้สิทธิในฐานะสมาชิก โดยที่สมาชิกจะต้อง
ชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำรุงประจำปีด้วย

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2530

- ไม่มีบทบังคับ เป็นภาคสมัครใจในการรวมกลุ่ม 
- ตามข้อบังคับของสภาฯ ฉบับที่ 1 สมาชิกไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสมาคม

การค้า ที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของสภาฯ จะต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบที่
สภาฯ กำหนดต่อนายทะเบียน และยังต้องจ่ายค่าสมัครและค่าบำรุงด้วย ซ่ึงทำให้เห็นได้
อย่างชัดเจนว่าสมาชิกต้องการรวมกลุ่ม จึงยอมที่จะจ่ายค่าสมัครและค่าบำรุงด้วย

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มท้องที่ ตามข้อบังคับของสภาฯ ฉบับที่ 
5 สภาฯ จะลงมติจัดให้กลุ่มสมาชิกได้ และสมาชิกของสภาฯ ก็อาจร้องขอต่อสภาฯ ให้จัดตั้ง
กล่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มท้องที่ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาฯ  

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2544

- ไม่มีบทบังคับ เป็นภาคสมัครใจในการรวมกลุ่มของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- สมาชิกสามัญหรือวิสามัญ จะต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามแบบที่สภาฯ กำหนดต่อ
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นายทะเบียน และยังต้องจ่ายค่าสมัครและค่าบำรุงด้วย ซ่ึงทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
สมาชิกต้องการรวมกลุ่ม จึงยอมจ่ายค่าสมัครและค่าบำรุงด้วย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2518 - ไม่มีบทบังคับ เป็นภาคสมัครใจในการรวมกลุ่มของบรรดานายจ้างซ่ึงเป็นเจ้าของธุรกิจ
ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน

- เป็นกฎหมายที่อำนวยความสะดวกให้มีการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น
นายจ้าง  เพราะกำหนดให้นายทะเบียนทำหน้าที่รับจดทะเบียนการจัดตั้ง “องค์การ
นายจ้าง” ซ่ึงเป็นการรวมตัวกันของนายจ้าง 

- กำหนดรูปแบบขององค์การนายจ้างไว้หลายรูปแบบคือ สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง 
และสภาองค์การนายจ้าง โดยจัดลำดับชั้นของการรวมกลุ่มแต่ละกลุ่มจากกลุ่มเล็กไปกลุ่ม
ใหญ่ระดับชาติที่เรียกว่าสภาองค์การนายจ้าง ทำให้เห็นความชัดเจน และนายจ้างเห็น
ประโยชน์ของการรวมตัวกัน โดยเฉพาะในเรื่องการคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพ
การจ้าง การเจรจาหรือทำความตกลงในคณะกรรมการไตรภาคี

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2543

- ไม่มีบทบังคับ เป็นภาคสมัครใจในการรวมกลุ่ม
- แต่มีการสนับสนุนจากภาครัฐให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์การ

เอกชน ในการขอรับความช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดย่อม
- กฎหมายน้ีจึงมีลักษณะของการสร้างแรงจูงใจให้มีการรวมกลุ่มกันของ SMEs

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 - ไม่มีบทบังคับ เป็นภาคสมัครใจในการรวมกลุ่ม
แต่มีข้อกำหนดให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อจะ
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ กฎหมายน้ีจึงมีลักษณะของการสร้างแรงจูงใจให้มีการรวม
กลุ่มกันของ SMEs ที่มีลักษณะของชุมชน

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 
ประกาศศุลกากรที่ 22/2551

ไม่มีบทบังคับ เป็นภาคสมัครใจในการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสมาคมที่เกี่ยวกับการออกของ
แต่มีข้อกำหนดอันเป็นสิ่งจูงใจให้จัดตั้งสมาคม เพื่อประสงค์จะให้กรมศุลกากรรับรองให้เป็น
สมาคมที่เกี่ยวกับการออกของ และได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายน้ี

พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 - ไม่มีบทบังคับ ให้เป็นความสมัครใจของผู้ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนเอง ว่าจะ
ขอความช่วยเหลือในสถานะเป็นบริษัทหรือเป็นมูลนิธิ หรือสหกรณ์ 

- แต่ไม่มีข้อกำหนดให้ “สมาคม” มีสิทธิในการขอรับการส่งเสริม 
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2) มีกฎหมาย /มาตรการที่ส่งเสริม หรือ
เป็นอุปสรรค SMEs ในการจัดตั้ง
องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ 
SMEs

ป.พ.พ.ว่าด้วยสมาคม กฎหมายท่ีเป็นการส่งเสริม
- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิสาหกิจรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสมาคม โดยมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเข้า

ถึงได้ 
- กฎหมายกำหนดให้สมาคมที่จัดตั้งข้ึนมีฐานะเป็นนิติบุคคล
- การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่

สำคัญของการรวมกลุ่มของ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลุ่มเหล่าน้ันต้องการที่จะจด
ทะเบียนกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มหรือสมาคมต่างๆ เข้าด้วยกัน เรียกว่า 
“สมาคมสมาพันธ์” แต่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่รับจดให้

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
- การจดทะเบียนมีเงื่อนไขและข้อกำหนดว่าสมาคมต้องมีคำว่า “สมาคม” ประกอบกับชื่อ

ของสมาคม  (ผู้เริ่มก่อตั้งกลุ่มส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดความชัดเจนถึงความเป็นสมาพันธ์
และสหพันธ์เหมือนกฎหมายแรงงาน)

พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และ
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550

กฎหมายท่ีเป็นการส่งเสริม
- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิสาหกิจรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 3 รายเพื่อจัดตั้งสมาคมการค้า และ
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มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนให้ผู้ร่วมจัดตั้งเข้าใจและเข้าถึงการจัดตั้งกลุ่ม รวมทั้งกำหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขออนุญาตตั้งสมาคมการค้าเพื่อให้การพิจารณารวดเร็วและ
ยุติธรรม

- มีการยอมรับสถานะของกลุ่ม ด้วยการกำหนดให้สมาคมมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย และให้สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนด้วย จึงส่งผลให้
สมาคมได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในการหาข้อตกลงร่วมเพื่อประโยชน์ของ
สมาชิกในสมาคมได้

- ส่งเสริมโดยจัดให้มีหน่วยงานรัฐทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับจดทะเบียนจัดตั้ง
สมาคมการค้า แม้กระทั่งเป็นการรวมกลุ่มในระดับจังหวัด ก็มีสำนักงานทะเบียนสมาคม
การค้าประจำจังหวัดออกใบอนุญาตและการจดทะเบียนสมาคมการค้าในต่างจังหวัดให้

- การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสมาคมการค้า เพราะให้ความสำคัญในสถานภาพตาม
กฎหมายของสมาคม

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
-  เงื่อนไขและข้อกำหนดการจดทะเบียนให้ต้องเป็นสมาคมการค้าเท่าน้ัน  แม้ว่าจะไม่ได้

กำหนดชัดเจนว่าห้ามการจัดตั้งเป็นสหพันธ์หรือสมาพันธ์  แต่กรมพัฒนาธุรกิจก็ตีความว่า
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จะใช้ชื่ออื่นนอกจากคำว่าสมาคมไม่ได้  (ผู้เริ่มก่อตั้งกลุ่มส่วนใหญ่ต้องการให้ชื่อมีความ
ชัดเจนถึงระดับและประเภทของกลุ่ม ซ่ึงหากเป็นสหพันธ์หรือสมาพันธ์จะแสดงถึงความ
ใหญ่ของกลุ่มมากกว่าเป็นสมาคม)

พ.ร.บ.สหกรณ์พ.ศ. 2542 กฎหมายท่ีเป็นการส่งเสริม
- กำหนดหลักเกณฑ์ของการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ ทำให้ผู้ประกอบวิสาหกิจสามารถเข้าถึง

กฎหมายและขอจัดตั้งสหกรณ์ได้ 
- กำหนดให้สหกรณ์ที่จดทะเบียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล และกำหนดอำนาจหน้าที่และสิทธิ

ประโยชน์ของสหกรณ์ไว้ชัดเจน
- อำนวยความสะดวกในการจัดตั้งกลุ่ม โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่รับจดทะเบียน ทั้ง

ยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนด้วย
- อุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนได้ ซ่ึงเป็นการรองรับสิทธิในการจัดตั้งสมาคม
- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเป็น “ชุมนุมสหกรณ์” “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” 

หรือ”กลุ่มเกษตรกร” ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
- กำหนดให้มีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทั่วประเทศ
- ให้มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์สนับสนุนด้านการเงิน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานและ
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คุณภาพของสินค้า
- กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติทำหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
- ไม่มีข้อกำหนดให้ชัดเจนถึงผู้เริ่มก่อตั้งสหกรณ์ว่าหมายรวมถึงองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน

ของ SMEs และกำหนดให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึง
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ากฎหมายน้ีมีข้ึนเพื่อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเกษตรกรเท่าน้ัน 

นอกจากน้ัน ที่มาของคณะกรรมการสหกรณ์แห่งชาติ ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจากภาครัฐ และ
ไม่ให้ความสำคัญกับองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs 

พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509 และฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2550)

กฎหมายท่ีเป็นการส่งเสริม
- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบของหอการค้า โดยมีการจัดอันดับของกลุ่มจากกลุ่ม

เล็กๆ รายจังหวัด มาเป็นกลุ่มระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- อำนวยความสะดวกให้องค์การเอกชนในการก่อตั้งหอการค้า โดยได้จัดตั้งสำนักงานกลาง

ทะเบียนหอการค้าข้ึนในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งจัดตั้งสำนักงาน
ทะเบียนหอการค้าประจำจังหวัดข้ึนตรงต่อสำนักงานกลางทะเบียนหอการค้าด้วย
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- ส่งเสริมให้หอการค้าที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล 
- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้รับเงินจากกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของ

กระทรวงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนสมาคมการค้าต่างๆ ให้ได้มีโอกาสเพิ่มกิจกรรมซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของสมาชิกส่วนรวม

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
ไม่มีอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มของ SMEs แต่ไม่มีข้อกำหนดโดยตรงให้องค์การเอกชนที่เป็น
ตัวแทนของ SMEs มีสิทธิในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     
พ.ศ. 2530

กฎหมายท่ีเป็นการส่งเสริม
- เปิดโอกาสให้รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้ง “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”และให้มีสถานะเป็น

นิติบุคคล
- สมาชิกของสภาฯ สามารถรวมกลุ่มกัน เป็น “กลุ่มอุตสาหกรรม” และ “กลุ่มท้องที่” ซ่ึงมี

ความชัดเจนถึงการรวมตัวกันเป็นรายสาขาและรายจังหวัด 
- มีมาตรการอำนวยความสะดวก ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ที่เป็นสมาชิกของสภาฯ 
- ให้สิทธิประโยชน์ต่อกลุ่มที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายน้ีหลายประการ 
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หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
ไม่มีอุปสรรคในการรวมกลุ่มของ SMEs แต่ไม่มีข้อกำหนดโดยตรงให้องค์การเอกชนที่เป็น
ตัวแทนของ SMEs มีสิทธิในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2544

กฎหมายท่ีเป็นการส่งเสริม
- เปิดโอกาสให้จัดตั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและให้สภามีฐานะเป็น

นิติบุคคล เป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสานเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐ และระหว่าง
เอกชนด้วยกันเอง

- ให้สิทธิประโยชน์ต่อกลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายน้ีหลายประการ

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
ไม่มีอุปสรรคในการรวมกลุ่มของ SMEs แต่ไม่มีข้อกำหนดโดยตรงให้องค์การเอกชนที่เป็น
ตัวแทนของ SMEs มีสิทธิในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 กฎหมายท่ีเป็นการส่งเสริม
- กฎหมายเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มของนายจ้างที่เป็นผู้ประกอบ

การ เพราะกำหนดให้นายทะเบียนทำหน้าที่รับจดทะเบียนการจัดตั้ง “องค์การนายจ้าง”  
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

- กำหนดมาตรการจูงใจให้องค์การนายจ้างเป็นตัวแทนของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้มีตัวแทนใน
การทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะกับฝ่ายลูกจ้างได้  และมีอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายหลายประการ โดยเฉพาะการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง เรียกร้อง เจรจา ทำความตกลงและรับทราบคำชี้ขาด หรือทำความตกลงกับ
สหภาพแรงงานหรือลูกจ้างในกิจการของสมาชิก

- กำหนดให้สมาคมนายจ้างมีสิทธิพิเศษหลายประการ อาทิ เสนอชื่อผู้แทนฝ่ายตนเป็นผู้แทน
ฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีชุดต่างๆ ลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างใน
การเข้าเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน มีสิทธิส่งผู้แทนไปประชุมและดำเนินการของ
สหพันธ์นายจ้างหรือสหพันธ์แรงงาน ไม่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่งใน
การดำเนินการบางประการ 

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
- การรวมกลุ่มของ SMEs ในสถานะนายจ้าง มีได้เฉพาะอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เท่าน้ัน กล่าวคือ สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภา
องค์การนายจ้าง แต่ไม่มีข้อกำหนดว่ากรรมการขององค์การนายจ้างเหล่าน้ันต้องมาจาก
องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs ด้วย
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กฎหมายท่ีเป็นการส่งเสริม
- เปิดโอกาสให้ SMEs สามารถรวมตัวกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนได้ โดยอาจมีรูปแบบเป็น

นิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องมีวัตถุประสงค์ของวิสาหกิจเพื่อสร้าง
รายได/้เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน (มาตรา 3)

- ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนรวมตัวกันจัดตั้งเป็น “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” ซ่ึงจะได้รับสิทธิ
ในการขอรับการส่งเสริมหรือการสนับสนุน สามารถดำเนินการเพื่อประโยชน์ของเครือข่าย 
เป็นคนกลางติดต่อกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ทั้งน้ี โดยยื่นขอจดทะเบียนต่อ
กรมส่งเสริมการเกษตร

- กำหนดอำนาจหน้าที่ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้ดำเนินการเป็นตัวแทนวิสาหกิจ เพราะ
ให้ความสำคัญกับการมีสถานะเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

-กำหนดให้วิสาหกิจชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของ “คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน” และ 
“คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด”

- มีหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนและพิจารณาคำขอจดทะเบียนเพื่อให้การพิจารณารวดเร็ว
และยุติธรรม
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
- กรรมการตามกฎหมายน้ีส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจากภาครัฐ ไม่มีข้อกำหนดให้องค์การเอกชน

ที่เป็นตัวแทนของ SMEs เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
- ไม่มีข้อกำหนดให้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน (แต่สามารถใช้

กฎหมายปกครองได)้
- ไม่มีกองทุนของตนเอง
- หน่วยงานที่รับจดทะเบียนคือกรมส่งเสริมการเกษตร ในทางปฏิบัติกฎหมายฉบับน้ีจึงถูกนำ

ไปใช้เฉพาะวิสาหกิจด้านการเกษตรมากกว่า
- กฎหมายไม่ได้กำหนดให้วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับจดทะเบียนไว้

แล้วมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2543

กฎหมายท่ีเป็นการส่งเสริม
- เปิดโอกาสให้ สสว. และคณะกรรมการส่งเสริมฯ เสนอให้มีกฎหมาย หรือให้มีการแก้ไขเพิ่ม

เติมหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม SMEs ต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง และให้รัฐมนตรีฯ มีอำนาจในการจัดทำกฎกระทรวงหรือ
ประกาศได้ ซ่ึงจะช่วยเร่งให้เกิดการรวมตัวกันของ SMEs ได้เร็วข้ึน
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

- กำหนดให้มี “กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ซ่ึงอาจใช้เป็นสิ่งจูงใจให้ 
SMEs รวมตัวกันเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน

- กำหนดให้ สสว. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs และตามแผนฯ ได้มีมาตรการการส่ง
เสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาองค์การเอกชนด้วย

- มีการรับรองการรวมกลุ่มของ SMEs ในรูปของ “กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 
และ “องค์การเอกชน” ซ่ึงสามารถขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้

- กำหนดให้การใช้เงินกองทุนฯ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม การส่งเสริมและพัฒนาองค์การ
เอกชน การส่งเสริมสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้ด้วย

- ยอมรับสถานภาพของกลุ่มที่เป็นตัวแทนของ SMEs คือให้ผู้แทนสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้ามาเป็นกรรมการด้วย และ
กำหนดให้ผู้แทนองค์การเอกชนต้องมาจากผู้แทนของ SMEs คือให้ผู้แทนสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้ามาเป็นกรรมการด้วย 
นอกจากน้ี ยังกำหนดให้ผู้แทนองค์การเอกชนอย่างน้อยสามคนต้องมาจากผู้ประกอบการ 
SMEs ที่อยู่ในภูมิภาค 
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
- กรรมการตามกฎหมายน้ีส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจากภาครัฐ
- มีข้อกำหนดเรื่องการพิจารณาอนุมัติเงินกองทุน การเบิกจ่ายเงินกองทุน และการติดตาม

ประเมินผล ซ่ึงยุ่งยากต่อการปฏิบัติสำหรับผู้ร้องขอความช่วยเหลือและสำหรับ สสว. เอง 
- สสว. ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงยังมีระบบราชการที่ต้องทำ

ตามข้ันตอนและทำให้เกิดความไม่คล่องตัวขององค์กร

พ.ร.บ.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2545

กฎหมายท่ีเป็นการส่งเสริม
- ไม่มีข้อกำหนดอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของ SMEs แต่มีการให้สิทธิแก่ SMEs 

ในการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยายหรือ
การปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการให้สินเชื่อ ค้ำประกัน ร่วมลงทุน 
ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือให้บริการที่จำเป็นอื่น ซ่ึงอาจใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสิ่งจูงใจ
แก่ SMEs ในการรวมตัวกัน และให้ตัวแทนของกลุ่มใช้สิทธิแทนสมาชิกในการยื่นขอรับการ
ส่งเสริมเพื่อประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มก็ได้
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
- ไม่มีบทบัญญัติที่เป็นมาตรการในการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นองค์กรเอกชนที่

เป็นตัวแทนของ SMEs

พ.ร.บ.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม พ.ศ. 2534

กฎหมายท่ีเป็นการส่งเสริม
- ไม่มีข้อกำหนดอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของ SMEs แต่มีการให้สิทธิประโยชน์

แก่ SMEs ในการได้รับสินเชื่อมากข้ึนเพราะสถาบันการเงินมีความมั่นใจจากการประกันสิน
เชื่อจากธนาคารตามกฎหมายน้ี ซ่ึงอาจใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสิ่งจูงใจแก่ SMEs ใน
การรวมตัวกัน และให้ตัวแทนของกลุ่มใช้สิทธิแทนสมาชิกในการยื่นขอรับการส่งเสริมเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มก็ได้

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
- ไม่มีบทบัญญัติที่เป็นมาตรการในการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นองค์กรเอกชนที่

เป็นตัวแทนของ SMEs 

พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 กฎหมายท่ีเป็นการส่งเสริม
- กฎหมายกำหนดให้การรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ 
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- แม้ว่ากฎหมายไม่มีข้อกำหนดอันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของ SMEs โดยตรง  
แต่มีการให้สิทธิประโยชน์แก่ SMEs ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายน้ี ซ่ึง
อาจใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสิ่งจูงใจแก่ SMEs ในการรวมตัวกัน และให้ตัวแทนของ
กลุ่มใช้สิทธิแทนสมาชิกในการยื่นขอรับการส่งเสริมเพื่อประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มก็ได้

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
- ไม่มีบทบัญญัติที่เป็นมาตรการในการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นองค์กรเอกชนที่

เป็นตัวแทนของ SMEs
- การรวมตัวของ SMEs มีหลายรูปแบบ ทั้งเป็นสหกรณ์ หรือสมาคม แต่กฎหมายน้ีกำหนด

ให้เพียงสหกรณ์เท่าน้ันที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 17) และไม่ได้ให้
ความสำคัญกับองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469
ประกาศศุลกากรที่ 22/2551

กฎหมายท่ีเป็นการส่งเสริม
- มีข้อกำหนดว่าจะขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายน้ีได้ จะต้องเป็นสมาคมเท่าน้ัน จึง

เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันจัดตั้งสมาคม
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กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
- สมาคมที่เกี่ยวกับการออกของต้องมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนออกของไม่

น้อยกว่า 20 ราย
- ไม่มีบทบัญญัติโดยตรงที่ให้สิทธิประโยชน์กับองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs

พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511
พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2511 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
พ.ร.บ.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม พ.ศ. 2534
พ.ร.บ.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2545

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค
- ไม่มีผู้แทนจากองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
- ไม่มีบทบัญญัติที่อำนวยความสะดวกหรือเอื้อประโยชน์ในการจัดตั้งองค์การเอกชนที่เป็น

ตัวแทนของ SMEs 
- ไม่ให้ความสำคัญกับองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs

3) มีกฎหมาย /มาตรการจูงใจพิเศษเพื่อ
ให้องค์การเอกชนฯ มีสิทธิในการหา

ป.พ.พ.ว่าด้วยสมาคม
และ พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

- คณะกรรมการของสมาคมสามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก
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ข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 - สมาคมการค้าสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกและมีผลผูกพันทางกฎหมาย ไม่ว่า
จะเป็นการเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก หรือการประนีประนอมข้อพิพาท
ระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 - สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ และสันนิบาตสหกรณ์
ประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกในการเจรจาหรือหาข้อตกลงร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

พ.ร.บ.หอการค้า 
พ.ศ. 2509 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550)

- หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด หอการค้าต่างประเทศ และสภาหอการค้าที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายน้ี มีอำนาจหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของสมาชิกในการเจรจาหรือหาข้อตกลงร่วม
กับหน่วยงานอื่นๆ ได้

- ผู้แทนของสภาฯ สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ
ในหน่วยงานราชการ

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2530

- กลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มท้องที่ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายน้ี เป็นตัวแทนของสมาชิกในการ
เจรจาหรือหาข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่ม

- สภาฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบาย 
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และดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนกับรัฐ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม

- ผู้แทนของสภาฯ สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ
ในหน่วยงานราชการ

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2544

- สภาฯ มีอำนาจในการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านการผสาน
งานอย่างมีระบบระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนด้วยกัน  และเสนอความเห็น
หรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- สภาฯ มีอำนาจเสนอความเห็นและให้คำปรึกษาต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว การออกข้อบังคับหรือระเบียบ การกำหนดเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพื่อ
รับรองคุณภาพธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการสำหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 - กำหนดมาตรการจูงใจพิเศษให้สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง องค์การนายจ้างเป็น
ตัวแทนของสมาชิกในกลุ่มในการเรียกร้อง เจรจา ทำความตกลงและรับทราบคำชี้ขาด 
หรือทำข้อตกลงกับสหภาพแรงงานหรือลูกจ้างในกิจการของสมาชิก
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พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 - กำหนดมาตรการจูงใจพิเศษให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือ
กิจการภายนอกของวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นคนกลางติดต่อกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน เพื่อขอรับความช่วย
เหลือและการส่งเสริม

- กำหนดมาตรการจูงใจพิเศษให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสามารถเสนอความเห็นต่อคณะ
กรรมการเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

- กำหนดมาตรการจูงใจพิเศษให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน ภายใน
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พ.ศ. 2543

- กำหนดมาตรการจูงใจพิเศษให้ตัวแทนจากองค์กรเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs ดำรง
ตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

- กลุ่มที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายน้ี ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
องค์การเอกชน มีอำนาจเป็นตัวแทนของสมาชิกในการเจรจาทำข้อตกลงกับภาครัฐ หรือ 
สสว. ได้ 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2511 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522

- มีการกำหนดยอมรับสถานะขององค์การเอกชน (คือผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของ SMEs)  ให้มีบทบาทเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า  
ซ่ึงเท่ากับมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานสินค้า (มาตรา 11)

พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 
2551

- มีการกำหนดยอมรับสถานะขององค์การเอกชน (คือประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของ SMEs)  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการธุรกิจนำ
เที่ยวและมัคคุเทศก์ จึงเท่ากับการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน ออกระเบียบและ
มาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  
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ระบบการเจรจาทางสังคมและการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ (The System of Social 
Dialogue and Public Policy Making)

ในประเด็นด้านระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะพบว่าโครงสร้างของ
กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศที่เป็นกรณีตัวอย่างมีการ
กำหนดให้องค์การเอกชนฯ สามารถมีบทบาทเพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเจรจากับ
สหภาพแรงงานเพื่อตกลงในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ในการทำงานร่วมกันได้ รวมทั้งเพื่อระงับข้อขัด
แย้งหรือข้อพิพาทแรงงานที่เกิดข้ึนให้ยุติลงโดยเร็ว บทบาทการเป็นตัวแทนดังกล่าวจัดเป็นประเด็นสำคัญ
สำหรับภาค SMEs เพราะมีสัดส่วนการใช้แรงงานในระดับสูง ประกอบกับสหภาพแรงงานมักไม่นิยมเจรจากับ
องค์การเอกชนซ่ึงเป็นตัวแทน SMEs เน่ืองจากนิยมเจรจากับองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนนายจ้างจากธุรกิจ
ขนาดใหญ่ซ่ึงสามารถให้ผลประโยชน์กับภาคแรงงานได้มากกว่า 

นอกจากน้ันการที่องค์การเอกชนตัวแทน SMEs ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลในการให้คำปรึกษา และมีส่วน
ร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ จัดเป็นประเด็นที่สำคัญอีกประการหน่ึงเน่ืองจากการมีส่วนร่วมเชิง
นโยบายสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมมากข้ึนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

สำหรับประเด็นสุดท้ายคือการเป็นตัวแทนสมาชิกในการเจรจาทางสังคมระดับประเทศ และการเจรจาระดับ
ทวิภาคี และไตรภาคีแบบไขว้สาขาธุรกิจ (Cross-sectoral) ซ่ึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอันสามารถแสดงถึงศักยภาพ
ขององค์การเอกชนในด้านบทบาทการเป็นตัวแทนสมาชิก SMEs เน่ืองจากองค์การเอกชนดังกล่าวต้อง
ประกอบไปด้วยสมาชิก หรือได้รับการยอมรับจากสมาชิกทั่วประเทศ รวมถึงมีสมาชิกจากหลากหลายสาขา
ธุรกิจ ซ่ึงหากพิจารณาตามนิยามของบางองค์การอาทิเช่น สหภาพยุโรป (EU) กำหนดว่าองค์การเอกชนที่
สามารถเจรจาทางสังคมระดับประเทศแบบไขว้สาขาธุรกิจควรประกอบไปด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ประเภท
ธุรกิจข้ึนไป ซ่ึงหากพิจารณาตามเกณฑ์ที่กล่าวมาพบว่ามีองค์การเอกชนบางองค์การที่เข้าข่ายดังกล่าวอาทิเช่น 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และองค์การนายจ้าง โดยรายละเอียดของ
การวิเคราะห์ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทย สามารถ
ดูได้จากตารางดังต่อไปน้ี
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ตารางท่ี 5.2 แสดงระบบการเจรจาทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

1) สหภาพแรงงาน ยอมรับในสถานภาพขององค์การ
เอกชนตัวแทน SMEs เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกใน
การขอรับคำแนะนำ และ/หรือเจรจาร่วมกัน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ ์พ.ศ. 2518 - สหภาพแรงงานให้การยอมรับในสถานภาพขององค์การนายจ้าง โดยการกำหนด
แนวทางปฏิบัติของทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายสหภาพแรงงานและฝ่ายองค์การนายจ้าง 
เพื่อให้สามารถทำข้อตกลงในเรื่องสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ในการทำงาน
ร่วมกันได้ รวมทั้งกำหนดวิธีระงับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงานที่เกิดข้ึนให้ยุติ
ลงโดยรวดเร็วและด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่าย

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2530

- ให้อำนาจแก่สภาฯ ในการเป็นตัวแทนของสมาชิกในเรื่องต่างๆ มากมายรวมทั้ง
การขอรับคำแนะนำหรือการเจรจาร่วมกัน ซ่ึงสหภาพแรงงานยอมรับสถานะของ
สภาอุตสาหกรรม

พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509 - ให้อำนาจแก่สภาฯ ในการเป็นตัวแทนของสมาชิกในเรื่องต่างๆ มากมาย รวมทั้ง
การขอรับคำแนะนำหรือการเจรจาร่วมกัน ซ่ึงสหภาพแรงงานยอมรับสถานะของ
สภาหอการค้า

2) รัฐบาลยอมรับในสถานะขององค์การเอกชนตัวแทน
ของ SMEs ในการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ 
และ/หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ

ป.พ.พ.ว่าด้วยสมาคม และ พรบ. 
สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

- กำหนดสิทธิให้สมาคมเป็นตัวแทนของสมาชิก ในการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา/ดำเนินการด้านมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ด้วยการให้
สมาคมการค้ามีหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยผู้
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธี
การผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งข้ึน

- กำหนดสิทธิและหน้าที่แก่สมาคมการค้าในการเจรจาทำความตกลงกับบุคคล
ภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจ รวมทั้งเจรจากับรัฐบาล 
เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือ
ธุรกิจ นอกจากน้ัน ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิกในการประนีประนอมข้อ
พิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคล ภายนอกในการประกอบ
วิสาหกิจ

- กำหนดหน้าที่ให้สมาคมการค้าส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ ซ่ึงรวมไปถึงการให้
บริการในการฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่าย
โดยผู้ประกอบวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุง
วิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งข้ึน

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 - ให้สิทธิแก่สหกรณ์ในการขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ 
หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด 

- ให้สิทธิแก่สหกรณ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ดำเนินการด้านมาตรฐาน และ
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

คุณภาพของผลิตภัณฑ์  ด้วยการให้สหกรณ์มีหน้าที่ค้นคว้าวิจัย และการให้คำ
ปรึกษาในด้านมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

- ให้สิทธิแก่สหกรณ์ในการจัดการด้านการเงินของตนเอง คือสามารถรับฝากเงิน
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 

- ให้สิทธิแก่สันนิบาตสหกรณ์อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมสหกรณ์

- กำหนดหน้าที่แก่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในการอำนวยความสะดวก
เรื่องติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการ/บุคคลอื่น

พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509 - กำหนดหน้าที่ของหอการค้าในการส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบ
วิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรมเกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไป เช่น 
รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้าและการเศรษฐกิจ ส่ง
เสริมการท่องเที่ยว การออกใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้าการวางมาตรฐาน
แห่งคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า รวมทั้งให้คำปรึกษาและ
เสนอข้อแนะนำแก่รัฐบาลและผู้ประกอบการ
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530

- กำหนดให้สภาฯ เป็นตัวแทนของสมาชิกในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม จึงถือว่ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายได้ด้วย

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530

- กำหนดให้สภาฯ เป็นตัวแทนของสมาชิกในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงถือว่ารัฐบาลยอมรับสถานภาพของ
สภาให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายด้วย

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลา
และขนาดย่อมพ.ศ. 2543

- กำหนดให้สภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่ง
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงถือได้ว่ามีการยอมรับการรวมกลุ่ม
เป็นสภาทั้งสองน้ีเพื่อเข้าร่วมเจรจากับภาครัฐได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่ง
เสริม SMEs

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 
2548

- ให้สิทธิแก่วิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกันและจดทะเบียนไว้แล้ว ในการขอรับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐได้ 

- เมื่อวิสาหกิจชุมชนได้จดทะเบียนแล้ว มีสิทธิเป็นคนกลางในการติดต่อกับส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งองค์กรภาค
เอกชน เพื่อขอรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 
ตลอดจนการประสานงานกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนอื่นเพื่อ
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

แลกเปลี่ยนความรู้หรือดำเนินกิจกรรมอื่นอันเป็นประโยชน์หรือเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย

-การได้สิทธิในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการ
ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 
2511 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522

- กำหนดให้ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นคณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้า  จึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ให้การยอมรับสถานภาพของสภาหอการค้าใน
การร่วมกำหนดนโยบายกับรัฐบาลในด้านมาตรฐานสินค้าขาออก

3) องค์การเอกชนฯ ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ
ในฐานะเป็นตัวแทนของ SMEs ในการเจรจาทาง
สังคมระดับ ประเทศ และการเจรจาระดับทวิภาคี 
และไตรภาคีแบบไขว้สาขาธุรกิจ (Cross-sectoral)

ป.พ.พ.ว่าด้วยสมาคม และ
พรบ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

- กำหนดหน้าที่ให้สมาคมการค้าเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก และ
ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก
ในการประกอบวิสาหกิจ และประการสำคัญคือร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริม
การค้า แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนถึงการเจรจาระดับประเทศ และระดับไตรภาคีหรือ
ทวิภาคี 

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 - สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซ่ึงเกิดจากการรวมตัวโดยสมาชิกของสหกรณ์ 
เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์กับส่วนราชการ 
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หรือบุคคลอื่น ซ่ึงรวมถึงการเจรจาระดับประเทศ ระดับไตรภาคีและทวิภาคีได้
ด้วย

- ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศมีอำนาจในการเจรจา
ในนามของกลุ่มทั้งในระดับไตรภาคีและทวิภาคี

พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509
และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2550

ให้อำนาจสภาหอการค้าในการเจรจาหรือมีข้อตกลงร่วมในฐานะที่เป็นตัวแทนของ
สมาชิก โดยมีลักษณะเป็นระดับประเทศ ระดับไตรภาคีและทวิภาคี

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยพ.ศ. 2530

ให้อำนาจสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการเจรจาหรือมีข้อตกลงร่วมใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของสมาชิก โดยมีลักษณะเป็นระดับประเทศ ระดับไตรภาคี
และทวิภาคี

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544

ให้อำนาจสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการเจรจาหรือมีข้อ
ตกลงร่วมในฐานะที่เป็นตัวแทนของสมาชิก โดยมีลักษณะเป็นระดับประเทศ 
ระดับไตรภาคีและทวิภาคี

พ.ร.บ.สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2537

- ให้สภาฯ เป็นผู้แทนผู้ส่งสินค้าทางเรือ ในการปรึกษา เจรจาต่อรอง หรือทำความ
ตกลงกับผู้ส่งสินค้าทางเรือ และให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานรัฐ
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และเอกชนเกี่ยวกับผู้ส่งสินค้าทางเรือ จึงถือได้ว่ามีอำนาจเจรจาทำข้อตกลงร่วม
ในระดับประเทศ ไตรภาคีและทวิภาคได้ 

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 - กฎหมายที่ยอมรับในสถานภาพขององค์การนายจ้างให้สามารถทำข้อตกลงใน
เรื่องสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ในการทำงานร่วมกันได้ รวมทั้งกำหนดวิธี
ระงับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทแรงงานที่เกิดข้ึน ทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ไตรภาคี และระดับทวิภาคี แต่ไม่ได้ระบุถึงเรื่องไขว้สาขาธุรกิจ แต่องค์การ
นายจ้างที่รวมตัวกันมีลักษณะไขว้สาขาธุรกิจอยู่แล้ว
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โครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และบทบาทขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs 
(The Associational System of Business and its Actors)

จากการศึกษากฎหมายในภาพรวม เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงโครงสร้างการรวมกลุ่มขององค์การเอกชนฯ ที่ส่งผล
ให้เป็นตัวแทนที่มีประสิทธิภาพของ SMEs น้ัน คณะผู้วิจัยได้ใช้ตัวแบบที่อิงดัชนีชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ
ดังกล่าวมาแล้ว โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มในการได้รับความช่วยเหลือจากองค์การเอกชนฯ 
และบทบาทด้านการให้บริการแก่สมาชิกขององค์การเอกชนฯ  ในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งน้ีเมื่อได้ทำการศึกษาแล้ว พบว่าองค์การเอกชนฯ ที่เข้าข่ายของการรวมกลุ่ม 
SMEs ตามดัชนีชี้วัดโครงสร้างการรวมกลุ่มน้ัน มีอยู่เพียงสามองค์การเอกชนฯ เท่าน้ัน น่ันก็คือ สภาหอการค้า 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพราะเหตุว่าเป็นองค์การ
เอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs มีสมาชิกกระจายอยู่ทั่วประเทศ และไขว้สาขาธุรกิจ โดยมีสมาชิกมากกว่าสาม
ประเภทธุรกิจ

ในส่วนน้ีจึงเป็นการเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงกฎหมายที่กำหนดโครงสร้างการรวมกลุ่ม SMEs ของไทย โดย
พิจารณาอำนาจหน้าที่ของทั้งสามสภาฯ ดังกล่าว ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบกับกฎหมายหลักสามฉบับ
คือ พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544
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ตารางท่ี 5.3 แสดงโครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และบทบาทขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs
ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

1) องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs มี
สมาชิกกระจายอยู่ทั่วประเทศ และไขว้สาขา
ธุรกิจ (มีสมาชิกอย่างน้อย 3 ประเภทธุรกิจ)

พ.ร.บ.หอการค้าพ.ศ. 2509 และ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2550

- กำหนดให้หอการค้าจังหวัด หอการค้าไทย และหอการค้าต่างประเทศ ประกอบด้วย
สมาชิกจากผู้ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ หรือต้องเป็นสมาคมการค้าที่มีสมาชิก
ซ่ึงมีสัญชาติไทยเกินกึ่งจำนวนของสมาชิกทั้งหมด หรือต้องเป็นรัฐวิสาหกิจหรือสหกรณ ์
(มาตรา 20, 21, 22 และ 23

- กำหนดให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากผู้แทนหอการค้า
ต่างประเทศ ผู้แทนสมาคมการค้า ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสหกรณ์ และผู้แทน
หอการค้าไทยที่มาจากผู้แทนหอการค้าจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นสมาชิกของ
หอการค้าไทย (มาตรา 23)
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พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2530

- กำหนดให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประกอบด้วยสมาชิกกระจายอยู่ทั่วประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสามัญที่เป็นนิติบุคคล และประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน รวมทั้งสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม (มาตรา 13) และสมาชิก
สมทบที่เป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงประกอบอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจอื่น หรือนิติบุคคลที่
มิใช่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสมาคมการค้า หรือบุคคลธรรมดาซ่ึงมีผลงานทางวิชาการ
หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (มาตรา 14) อุตสาหกรรมที่อยู่ในการดูแลของสภา
อุตสาหกรรม คือ วิสาหกิจที่ประกอบกิจการทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง 
ทดลอง ทดสอบ ปรับปรุง ดัดแปลง หรือแปรสภาพสินค้า (มาตรา 3)

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544

 - มีสมาชิกที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซ่ึงมี
ลักษณะการประกอบกิจการน้ันมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจ
โรงแรมนักท่องเที่ยว ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสำหรับนัก
ท่องเที่ยว ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจการกีฬา
สำหรับนักท่องเที่ยว การดำเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณา
เผยแพร่ หรือธุรกิจในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (ตามพระราชบัญญัติการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (มาตรา 4))
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- กำหนดให้คณะกรรมการก่อตั้งเพื่อทำหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 43 รวมถึงผู้แทน
สมาคมโรงแรมไทย จำนวนสี่คน สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่ง
ประเทศไทย จำนวนสี่คน   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย จำกัด 
(มหาชน) สมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมไทย
บริการท่องเที่ยว สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย สมาคมพาต้า (ไทย) สมาคม
มัคคุเทศก์อาชีพ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาต ิ(ไทย) สมาคมภัตตาคารไทย 
สมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจ และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ       เครื่อง
ประดับ แห่งละหน่ึงคน (มาตรา 42) 

- จะเห็นได้ว่าสมาชิกที่มาจาก พรบ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 
มีลักษณะตรงตามข้อกำหนดตามดัชนีที่มาจากต่างประเภทธุรกิจมากกว่า 3 ประเภท
ข้ึนไป 

2) องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs เป็น
องค์การที่เป็นตัวแทน SMEs ในระดับ
ประเทศ (โดยต้องไม่เป็นสมาชิกขององค์การ
เอกชนตัวแทนของ SMEs อื่นๆ ในประเทศ

พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509 และ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2550

- สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถือเป็นตัวแทนของ SMEs ในระดับประเทศ ในการร่วม
มือกับหอการค้าไทย หอการค้าต่างประเทศ สมาคมการค้า รัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์ 
(มาตรา 23) ถือเป็นองค์การเอกชนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ (ข้อบังคับ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ข้อ 3 (1) และ (2))
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น้ัน) - หอการค้าจังหวัด หอการค้าไทย หอการค้าต่างประเทศ และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย มีสิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการเป็นตัวแทนของสมาชิกในการประสาน
งานในทางการค้ากับทางราชการ ทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล (มาตรา 28) 
- เป็นกรรมการตามกฎหมายในคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนในระดับชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กกร.) 
(ตั้งข้ึนตามมติของคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2524)  เพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ มุ่งหมายที่จะทำการจัดระบบและกลไกการประสานงานกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมีแนวทางที่สำคัญคือการสนับสนุนให้สถาบันภาคเอกชนมีบทบาท และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ัน สภาฯ ยังปฏิบัติภารกิจในระดับชาติตาม
กฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น 
1. พ.ร.บ.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 (ผู้แทนสภาฯ)
2. พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรา 6 (ประธานสภาฯ หรือผู้แทน)
3. พ.ร.บ.พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาต ิพ.ศ. 2540 (ผู้แทนสภาฯ)
4. พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 (ผู้แทนสภาฯ)
5. พ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาต ิพ.ศ.2551 (ประธานสภาฯ หรือผู้แทน)
6. พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 (ผู้แทนสภาฯ)
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7. พ.ร.บ.ส่งเสริมการพาณิชยนาว ีพ.ศ. 2521 (ประธานสภาฯ หรือผู้แทน)
8. พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ผู้แทนสภาฯ)
9. พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (ผู้แทนสภาฯ)
10. พ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537 (ผู้แทนสภาฯ)
11. พ.ร.ก.บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 (ผู้แทนสภาฯ)
12. พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 (ประธานสภาฯ)

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2530

- สภาฯ มีวัตถุประสงค์เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสาน
นโยบายและดำเนินงานระหว่างเอกชนกับรัฐ อีกทั้งยังมีอำนาจในการให้คำปรึกษาและคำ
แนะนำแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม จึงถือว่าอยู่ในระดับประเทศ 
(มาตรา 6)
- เป็นกรรมการตามกฎหมายในคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนในระดับชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กกร.) 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ มุ่งหมายที่จะทำการจัดระบบและกลไกการประสานงาน   
กันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีแนวทางที่สำคัญคือการสนับสนุนให้สถาบัน        
ภาคเอกชนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ัน สภาฯ ยังปฏิบัติ
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ภารกิจในระดับชาติตามกฎหมายอีกหลายฉบับ อาทิเช่น 
1) พ.ร.บ.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 (ผู้แทนสภาฯ)
2) พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 มาตรา 6 (ประธานสภาฯ หรือผู้แทน)
3) พ.ร.บ.พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาต ิพ.ศ. 2540 (ผู้แทนสภาฯ)
4) พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 (ผู้แทนสภาฯ)
5) พ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาต ิพ.ศ.2551 (ประธานสภาฯ หรือผู้แทน)
6) พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ผู้แทนสภาฯ)
7) พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (ผู้แทนสภาฯ)
8) พ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537 (ผู้แทนสภาฯ)
9) พ.ร.ก.บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 (ผู้แทนสภาฯ)
10) พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 (ประธาน

สภาฯ)

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2544

- สภาฯ มีอำนาจในการเป็นตัวแทนของสมาชิกในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ในระดับ
ประเทศ โดยเฉพาะการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับ
เอกชนด้วยกัน และเสนอความเห็นหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับ
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
- เป็นกรรมการตามกฎหมายในคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนในระดับชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ตาม พ.ร.บ. นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำและ
เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร ์หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและการพัฒนาท่องเที่ยว
ต่อคณะมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ และจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัต ิรวมทั้งกำหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว (มาตรา 10)  นอกจากน้ัน ก็มีอำนาจตาม
กฎหมายอื่นมีมากมาย เช่น

1) พ.ร.บ.การมาตรฐานแห่งชาต ิพ.ศ.2551 (ประธานสภาฯ หรือผู้แทน)
2) พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ผู้แทนสภาฯ)
3) พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (ผู้แทนสภาฯ)
4) พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 
5) พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 

3) องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs มีสิทธิ พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509 และ(ฉบับที่ สภาฯ มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 28 ในหลายเรื่อง ดังน้ี
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ตามกฎหมายในการดำเนินการเป็นตัวแทน
ของสมาชิกในการเจรจาร่วมกันกับหน่วย
งานภายนอก

2) พ.ศ. 2550 - ประสานงานในทางการค้ากับทางราชการ ทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล
- เป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า 
- ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กกร.) ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ขยาย
ไปถึงกรอบของอาเซียน ซ่ึงรวมถึงการจัดตั้ง ASEAN Chamber of Commerce and 
Industry: ASEAN – CCI และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory 
Council: ASEAN BAC)  ซ่ึงมีหน้าที่สะท้อนข้อคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะผ่านทาง
ตัวแทนของภาคเอกชน เพื่อผลักดันให้การรวมตัวด้านเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นไปอย่าง
คล่องตัว และยังขยายบทบาทไปถึงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค
ด้วย

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2530

สภาฯ มีวัตถุประสงค์อันแสดงถึงการเป็นตัวแทนของ SMEs ในการเจรจาร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอกได ้ดังน้ี (มาตรา 6)

- เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบายและ
ดำเนินงาน
  ระหว่างเอกชนกับรัฐ
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- ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กกร.) ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่

ขยายไปถึงกรอบของอาเซียน ซ่ึงรวมถึงการจัดตั้ง ASEAN Chamber of Commerce 
and Industry: ASEAN – CCI และสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business 
Advisory Council: ASEAN BAC)  ซ่ึงมีหน้าที่สะท้อนข้อคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะผ่าน
ทางตัวแทนของภาคเอกชน เพื่อผลักดันให้การรวมตัวด้านเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นไป
อย่างคล่องตัว และยังขยายบทบาทไปถึงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุ
ภูมิภาค (GMS/ACMECS/IMT-GT) ด้วย

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544

- เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบายและดำเนิน
งานระหว่างเอกชนกับรัฐ และระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน
- เสนอความเห็นหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับการประกอบ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4) องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs ได้มี
การดำเนินการให้บริการโดยตรงแก่สมาชิก

พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509 และ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2550

กำหนดหน้าที่ในการดำเนินงานของหอการค้า ทำให้สภาฯ มีการดำเนินการให้บริการแก่
สมาชิก ดังต่อไปน้ี
- เผยแพร่ข่าวสารการค้า 
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- ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า 
- วางมาตรฐานคุณภาพของสินค้า 
- ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
- ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ จัดงานแสดงสินค้า แก่สมาชิก 
- เป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า 
- รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพ
อิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวก
ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2530

สภาฯ มีอำนาจดำเนินการให้บริการโดยตรงกับสมาชิกดังต่อไปน้ี
- ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
- ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลอง อบรม เผยแพร่วิชาการ
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมให้แก่สมาชิก และอาจจัดเป็นบริการแก่สาธารณชน
ด้วยก็ได้
- ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิด หรือใบรับรองคุณภาพของสินค้า
- ส่งเสริมนักอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งกลางสำหรับนักอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เพื่อ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544

สภาฯ มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการโดยตรงกับสมาชิกดังต่อไปน้ี
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพของ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการสำหรับนักท่องเที่ยว
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง อบรม และเผยแพร่วิชาการและ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้แก่สมาชิก หรือจัดเป็นบริการแก่บุคคลทั่วไป
- ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการ
ด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

5) การเป็นตัวแทนของสมาชิก 
(Representation)

i. องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
สามารถเป็นตัวแทนของสมาชิก ใน
การเจรจากับสหภาพแรงงาน รัฐบาล 
ลูกค้า คู่ค้า

พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

เป็นตัวแทนของสมาชิก ในการเจรจากับสหภาพแรงงาน รัฐบาล ลูกค้า คู่ค้า
- เป็นกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพาณิชย
นาว ีพ.ศ. 2521 (โดยประธานสภาฯ)  ประสานโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการพาณิ
ชยนาวีและการควบคุมการเดินเรือระหว่างส่วนราชการของราชการบริหารส่วนกลาง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจและเอกชน
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ii. องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
สามารถมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา/ดำเนินการด้านฝึกอบรม
อาชีพของภาครัฐ

iii. องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
สามารถมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา/ดำเนิน การโครงการของ
ภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ 
ภาคธุรกิจ

iv. องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
สามารถมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา/ดำเนินการด้านมาตรฐาน 
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์

- เป็นกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาต ิตาม พ.ร.บ.การ
มาตรฐาน     แห่งชาต ิพ.ศ. 2551 (โดยประธานสภาฯ หรือผู้แทน)  กำหนดนโยบายหรือ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือหรือให้มีการทำความตกลงกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หรือหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการมาตรฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้
เกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันด้านการมาตรฐาน
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการตาม พ.ร.บ.สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาต ิ
พ.ศ. 2553 ให้อำนาจสภาฯ ในการเสนอแนะการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อ
คณะรัฐมนตรี

มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ดำเนินการด้านฝึกอบรมอาชีพของภาครัฐ
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการฝึกอาชีพ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ 
พ.ศ. 2537 (โดยผู้แทนสภาฯ) การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการ
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พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (โดยผู้แทนสภาฯ) จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ในสาขาอาชีพต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานเป็นผู้ปฎิบัติงานในสาขาอาชีพ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงาน  ส่งเสริมให้มี
การประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงานและการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน

มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ดำเนินการโครงการของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือภาค
ธุรกิจ
- เป็นกรรมการคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติตาม พ.ร.บ.พัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2540 มาตรา 4 (โดยผู้แทนสภาฯ) กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
กองทุน
- เป็นกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพาณิชย
นาว ีพ.ศ. 2521 (โดยประธานสภาฯ) การเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่างๆ 
เช่น การพัฒนา การส่งเสริม การควบคุม การคุ้มครอง และการประสานงาน             
การพาณิชยนาวี
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มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ดำเนินการด้านมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2551 (โดยประธานสภาฯ)
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาต ิตามระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาต ิ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (โดยประธาน
สภาฯ) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการ
ผลิตตลอดจนสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการผลิต เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
กล่าวโดยสรุป สภาหอการค้าสามารถให้บริการได้หลายประเภทได้แก่

1) รับรองเอกสารแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อการส่งออก (C/O)
2) รับรองมาตรฐานสินค้า ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานมาตรฐานสินค้า กรม

การค้าต่างประเทศ
3) เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศที่ออกและค้ำประกันโดยสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทยเพื่อนำเข้าของชั่วคราว (ATA Carnet) 
4) การจัดการแสดงสินค้า
5) รับรองฐานะทางการเงิน
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6) บริการแปลหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารทางทะเบียนอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ
และรับรองการแปล

7) บริการด้านกฎหมายธุรกิจ (รับข้อร้องเรียน พิจารณาข้อร้องเรียน ศึกษาวิเคราะห์ 
และเสนอแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาอุปสรรค จัดประชุมสัมมนาและเผยแพร่
ข้อมูล)

8) บริการอนุญาโตตุลาการ
9) บริการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ และแรงงาน

พ.ร.บ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2530

เป็นตัวแทนของสมาชิก ในการเจรจากับสหภาพแรงงาน รัฐบาล ลูกค้า คู่ค้า
- เป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า
- ให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพาณิชย
นาว ีพ.ศ. 2521 (โดยประธาน สภาฯ)  ประสานโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการพาณิ
ชยนาวีและการควบคุมการเดินเรือระหว่างส่วนราชการของราชการบริหารส่วนกลาง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจและเอกชน
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- เป็นกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาต ิตาม พ.ร.บ.การ
มาตรฐานแห่งชาต ิพ.ศ. 2551 (โดยประธานสภาฯ หรือผู้แทน) กำหนดนโยบายหรือส่ง
เสริมให้เกิดความร่วมมือหรือให้มีการทำความตกลงกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการมาตรฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิด
การยอมรับซ่ึงกันและกันด้านการมาตรฐาน
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ตาม  พ.ร.บ. สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาต ิ
พ.ศ. 2553 ให้อำนาจสภาฯ ในการเสนอแนะการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อ
คณะรัฐมนตรี

มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ดำเนินการด้านฝึกอบรมอาชีพของภาครัฐ
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการฝึกอาชีพ ตาม พ.ร.บ.พระราชบัญญัติส่งเสริม
การฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537 (โดยผู้แทนสภาฯ) การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการ
ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการฝึกอาชีพ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ 
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พ.ศ. 2537 (โดยผู้แทนสภาฯ) การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (โดยผู้แทนสภาฯ) จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ในสาขาอาชีพต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานเป็นผู้ปฎิบัติงานในสาขาอาชีพ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มี
การประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงานและการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน

มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ดำเนินการโครงการของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือภาค
ธุรกิจ
- จัดตั้งและดำเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์สินค้า 
การจัดงานแสดงสินค้า
- เป็นกรรมการคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติตาม พ.ร.บ.พัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2540 มาตรา 4 (โดยผู้แทนสภาฯ)  กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน

หน้า 5-51
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

กองทุน
- เป็นกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพาณิชย
นาว ีพ.ศ. 2521 (โดยประธานสภาฯ)  การเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่างๆ 
เช่น การพัฒนา การส่งเสริม การควบคุม การคุ้มครอง และการประสานงาน             
การพาณิชยนาวี

มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ดำเนินการด้านมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2551 มาตรา 6 (โดยประธานสภาฯ)
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาต ิตามระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาต ิ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (โดยประธาน
สภาฯ) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการ
ผลิตตลอดจนสนับสนุนให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการผลิต เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
กล่าวโดยสรุป สภาฯ สามารถให้บริการได้หลายประเภทตามตัวชี้วัดน้ี ได้แก่
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

1) รับรองเอกสารแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อการส่งออก (C/O) และบริการออกใบรับ
รองการขาย (Certificate of Free Sale)

2) ออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงินเพื่อประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
โดยได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากรและกรมสรรพากร

3) บริการ "การพิจารณาสูตรการผลิต" เพื่อยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ BOI
4) บริการอบรมสัมมนา
5) บริการข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลสถิติต่างๆ

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544

เป็นตัวแทนของสมาชิก ในการเจรจากับสหภาพแรงงาน รัฐบาล ลูกค้า คู่ค้า
- เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านการประสานงานอย่างมีระบบ
ระหว่างรัฐกับเอกชนและเอกชนกับเอกชนด้วยกัน 
- เสนอความเห็นหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- เป็นกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาต ิตาม พ.ร.บ. การ
มาตรฐานแห่งชาต ิพ.ศ. 2551 (โดยประธานสภาฯ หรือผู้แทน)  กำหนดนโยบายหรือส่ง
เสริมให้เกิดความร่วมมือหรือให้มีการทำความตกลงกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการมาตรฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เกิด
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

การยอมรับซ่ึงกันและกันด้านการมาตรฐาน

มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ดำเนินการด้านฝึกอบรมอาชีพของภาครัฐ
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง อบรม และเผยแพร่วิชาการและ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้แก่สมาชิก หรือจัดเป็นบริการแก่บุคคลทั่วไป
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการฝึกอาชีพ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ 
พ.ศ. 2537 (โดยผู้แทนสภาฯ) การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
- เป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (โดยผู้แทนสภาฯ) จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ในสาขาอาชีพต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานเป็นผู้ปฎิบัติงานในสาขาอาชีพ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงาน ให้มีการประสาน
งานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ดำเนินการโครงการของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือภาค
ธุรกิจ
- ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถานและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
- ส่งเสริมให้มีจรรยามารยาทในการท่องเที่ยว
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสมาชิก
และบุคคลทั่วไปทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
- ดำเนินกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ดำเนินการด้านมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพของ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการสำหรับนักท่องเที่ยว
- ควบคุมดูแลให้สมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำเนินการอย่างมีคุณภาพ มี
คุณธรรมและมีจรรยาบรรณ
- ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

กล่าวโดยสรุป สภาฯ สามารถให้บริการได้หลายประเภทดังน้ี
1. บริการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบริการด้านการท่องเที่ยว
2. บริการพัฒนากลไกกำกับให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของการให้

บริการ  
3. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนนำนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวมาใช้เพื่อการพัฒนาสินค้า

ทางการท่องเที่ยว (เช่นการอบรมพัฒนาและเผยแพร่กรณีตัวอย่างต้นแบบกับผู้
ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านต่างๆ)

4. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (เช่น จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมให้บุคลากรที่ขาดคุณวุฒิได้มีโอกาสเข้าศึกษา
ต่อโดยผ่านการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

5. การพัฒนา Brand สินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย

6) องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
สามารถให้บริการ

i. ให้บริการด้านความสัมพันธ์แรงงาน 
(เช่น ให้คำแนะนำ และการบริการ

พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ให้บริการด้านความสัมพันธ์แรงงาน
- ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยตรง
ให้บริการวิสาหกิจท่ีเป็นสมาชิกเพ่ือขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
- ออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงินเพื่อประกอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (ได้รับ
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

ในการเจรจาร่วมกัน หรือเป็น
ตัวแทนสมาชิกในศาลแรงงาน)

ii. ให้บริการวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกเพื่อ
ขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจ (เช่น แนะนำการสมัคร
เข้ารับเงินช่วยเหลือสนับสนุนจาก
ภาครัฐ)

iii. ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับคู่
ค้า (เช่น ข้อมูลคุณภาพ จำนวน 
และราคาของสินค้า/วัตถุดิบ)

iv. ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด
ใหม่ๆ หรือการส่งเสริมการส่งออก)

v. ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับ
ภาคการเงิน (เช่น การค้ำประกัน

มอบหมายจากกรมศุลกากรและกรมสรรพากร)
- รับรองฐานะทางการเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอจัดระดับเป็นผู้ประกอบ
การส่งออกข้ึนทะเบียน 
- รับรองฐานะทางการเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอจัดระดับเป็นผู้ประกอบ
การส่งออกที่ดี
- รับรองฐานะทางการเงินเพื่อจัดระดับเป็นผู้นำของเข้า-ส่ง ของออกระดับบัตรทองของ
กรมศุลกากร
- รับรองฐานะทางการเงินเพื่อขอรับสิทธิลดอากรกึ่งหน่ึงตามมาตรา 19 ทว ิของประมวล
รัษฎากร

ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า
- การออกใบรับรองเอกสารแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อการส่งออก (C/O)
- จัดการแสดงสินค้า
- บริการแปลหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารทางทะเบียนอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษและ
รับรองการแปล
- รวบรวมสถิต ิเผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้าและการเศรษฐกิจ 
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

ร่วมระหว่างสมาชิก (mutually-
guarantee scheme)

vi. ให้บริการเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
อาชีพ

vii. ให้บริการเกี่ยวกับการรับรอง
คุณสมบัติของพนักงาน 
(qualification)

viii. ให้บริการพัฒนาและ/หรือตรวจ
สอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการ

ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับภาคการเงิน
- ให้บริการในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กกร.) มีมติให้
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี (คปน.) ข้ึน ให้มีหน้าที่กำหนด
นโยบายเพื่อส่งเสริมให้การเจรจาปรับปรุง โครงสร้างหน้ีระหว่างภาคเอกชนและสถาบัน
การเงินเกิดผลโดยเร็ว

ให้บริการเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมอาชีพ
- บริการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ และแรงงาน
- รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพ
อิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ และช่วยอำนวยความสะดวก
ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก
- จัดตั้งและดำเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ
 
ให้บริการเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติของพนักงาน

- ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

ให้บริการพัฒนาและ/หรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการ
- การวางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2530

ให้บริการด้านความสัมพันธ์แรงงาน
- ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้

ให้บริการวิสาหกิจท่ีเป็นสมาชิกเพ่ือขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
- ออกใบรับรองการขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า
- บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับภาคการเงิน
- ให้บริการในฐานะเป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กกร.) มีมติให้
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี (คปน.) ข้ึน ให้มีหน้าที่กำหนด
นโยบายเพื่อส่งเสริมให้การเจรจาปรับปรุง โครงสร้างหน้ีระหว่างภาคเอกชนและสถาบัน
การเงินเกิดผลโดยเร็ว
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

ให้บริการเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมอาชีพ
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย อบรม ส่งเสริมนักอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

ให้บริการเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติของพนักงาน
- ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้

ให้บริการพัฒนาและ/หรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการ
 - ส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
 - บริการออกใบรับรองคุณภาพของสินค้า
 - บริการตรวจสอบสินค้า

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544

ให้บริการด้านความสัมพันธ์แรงงาน
- ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

ให้บริการวิสาหกิจท่ีเป็นสมาชิกเพ่ือขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน

ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า
- ให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจการ
ด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ให้บริการพัฒนาและ/หรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการ
- บริการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบริการด้านการท่องเที่ยว พัฒนา Brand 
สินค้าทางการท่องเที่ยว
- บริการพัฒนากลไกกำกับให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานของการให้บริการ

ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับภาคการเงิน
-สภาฯ เป็นผู้รับรองคุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหรือผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยว
เน่ืองกับธุรกิจท่องเที่ยว ในเรื่องการกู้ยืมเงิน ตามประกาศธนาคารออมสินเรื่อง โครงการ
สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว (การรับรองจากสภาฯ หรือจากสมาคมโรงแรมไทย 
หรือสมาคมภัตตาคารอาหารไทย หรือสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ก็ได้)
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

ให้บริการเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมอาชีพ
- สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง อบรม และเผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยี

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้แก่สมาชิก หรือบุคคลทั่วไป ส่งเสริมภาคเอกชนนำ
นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวมาใช้เพื่อการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว (เช่นการอบรม 
พัฒนาและเผยแพร่กรณีตัวอย่างต้นแบบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้าน
ต่างๆ)

ให้บริการเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติของพนักงาน
- ส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพของ

ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการสำหรับนักท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
(เช่นตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมให้บุคลากรที่
ขาดคุณวุฒิได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อโดยผ่านการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

ให้บริการพัฒนาและ/หรือตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการ
 - ควบคุมดูแลให้สมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำเนินการอย่างมีคุณภาพ     
มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ
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ประเด็นตัวช้ีวัด ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย

- ตามข้อบังคับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้
ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. 2550 ให้อำนาจสภาฯ ในการออกระเบียบกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาข้อพิพาทว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
ท่องเที่ยว
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2) การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมาย และ/หรือ มาตรการที่เก่ียวข้อง

ภายหลังจากศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของ SMEs แล้ว เห็นได้ว่า
กฎหมายไทยส่วนใหญ่เอื้ออำนวยต่อการจัดตั้งกลุ่มของ SMEs รวมทั้งมีสิ่งจูงใจที่กฎหมายกำหนดไว้ให้มีสิทธิ
ประโยชน์จากการมีตัวแทนกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาต่อรอง การได้รับสิทธิประโยชน์ หรือการได้รับ
บริการทั้งจากภาครัฐและจากกลุ่มด้วยกันเองหรือกลุ่มอื่นๆ 

นอกจากน้ัน ประเทศไทยยังมีกฎหมายแม่บทคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
กำหนดรับรองสิทธิของ SMEs ในการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือคณะอื่น (มาตรา 64 วรรคแรก) ซ่ึงหมายถึงบรรดา SMEs ทั้งหลาย
ย่อมได้สิทธิและเสรีภาพตามมาตราน้ีในการรวมตัวกันได้ อีกทั้งยังมีข้อกำหนดอีกว่าการใช้อำนาจโดยองค์กร
ของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี (มาตรา 26) ดังน้ัน กฎหมาย
แม่บทน้ีจึงถือว่ามีความทันสมัยและเป็นไปในแนวทางเดียวกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เน้นให้สิทธิและเสรีภาพ
แก่ปวงชนในชาติ อย่างไรก็ดี การที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เช่นน้ี ไม่ได้หมายความว่าจะมีกฎหมายใดที่กำหนด
ข้ึนมาอันเป็นการขัดกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไม่ได้เสียเลย เพราะมีกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดข้ึนมา
ก่อนที่รัฐธรรมนูญจะประกาศใช้บังคับและยังไมได้มีการปรับแก้ไขหรือยกเลิกไป เช่น พระราชบัญญัติสมาคม
การค้า พ.ศ. 2509 ที่ยังมีข้อกำหนดอันขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ให้การรับรองสิทธิของ SMEs ในการรวมกลุ่มกัน
เป็นสหภาพ หรือสหพันธ์ได้ เป็นต้น นอกจากน้ัน รัฐธรรมนูญเองยังกำหนดให้มีกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้
ด้วย โดยคำนึงถึงเรื่องอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทาง
เศรษฐกิจ

อาจกล่าวได้ว่า กฎหมายบางฉบับบางมาตรา ย่อมมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง อันเกิดจากปัจจัยหลายประการ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านความไม่ทันสมัยของกฎหมายที่ต้องปรับตัวให้ทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา (Social dynamic) และขณะร่างกฎหมายน้ันไม่ได้คำนึงถึงหลักสังคมวิทยากฎหมาย (Sociology of 
law) ประกอบกับความยากของการร่างกฎหมายให้ครอบคลุมทุกเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
นิติธรรม (Rule of law) และหลักความแน่นอน (Principles of certainty) ซ่ึงที่จริงแล้วมีความยากและมี
ความเป็นระบบอย่างมาก และอาจทำให้ไม่สอดคล้องกับหลักการของการร่างกฎหมายที่ต้องเปิดช่องว่างให้
ตีความเพื่อความยืดหยุ่นของกฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หรืออาจทำให้เกิดการหลีกเลี่ยง
การถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างชาญฉลาดได้ และย่อมส่งผลต่อมาถึงการตีความกฎหมายและการนำกฎหมายไป
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ใช้บังคับของผู้บังคับใช้กฎหมายเอง นอกจากน้ัน การที่กฎหมายแม่เปิดช่องให้ผู้รักษาการตามกฎหมายมี
อำนาจออกกฎหมายลูกข้ึนมารองรับการนำกฎหมายไปใช้ ก็เป็นอีกส่วนหน่ึงที่อาจทำให้การออกกฎหมายไม่
รัดกุมครบถ้วนและถูกต้องเพียงพอ ซ่ึงอาจจะมีเน้ือหาที่ครอบคลุมเกินความจำเป็น (Over-inclusive) หรือ
เน้ือหาไม่ครอบคลุมเพียงพอ (Under-inclusive) เพราะขาดการตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติอย่างละเอียด
ก่อน หรือเพราะต้องการให้มีกฎหมายเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐน้ันๆ เท่าน้ัน 

ภายหลังจากการสำรวจกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของ SMEs ทั้งของประเทศไทยและต่าง
ประเทศแล้ว ก็พบว่ายังมีกฎหมายบางฉบับบางมาตราที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข และเห็นว่ายังขาด
กฎหมายบางเรื่องที่ควรต้องกำหนดข้ึนมาใหม่ เพื่อให้สามารถนำมาใช้บังคับสำหรับการส่งเสริมให้ SMEs รวม
ตัวกัน ให้มีความเหมาะสมทันกับเหตุการณ์ สังคม และเศรษฐกิจการค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก
และภูมิภาค 

ด้วยเหตุน้ี คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะรายละเอียดการปรับแก้กฎหมายในส่วนที่ยังมีช่องโหว่ไม่ครอบคลุมเพียง
พอต่อการนำมาใช้ และในส่วนที่เป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวกันของ SMEs ทั้งน้ีเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อกฎหมายที่
เหมาะสมในการเสนอแนะเป็นแนวทาง (Roadmap) ส่งเสริมให้ SMEs ของไทยสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มใน
รูปแบบของ “กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม” หรือ “องค์การมหาชน” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรและมีความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไป โดยวางเป้าหมายสำคัญให้กฎหมายพึงต้องมีในเรื่องดังน้ี

1.เงื่อนไขของการรวมตัวของ SMEs เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมหรือองค์การมหาชน
2.การยอมรับสถานภาพของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมหรือองค์การมหาชน ทั้งจากภาค

รัฐและภาคเอกชนรวมทั้งภาคแรงงานสัมพันธ์ โดยให้มีผลผูกพันทางกฎหมาย
3.สิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมหรือองค์การมหาชน

จากน้ันจะได้เสนอถึงกระบวนการ และผู้รับผิดชอบในการพัฒนากฎหมาย และ/หรือมาตรการตามที่เสนอต่อ
ไป
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ตารางท่ี 5.3 แสดงถึงสาระสำคัญของกฎหมายท่ีเสนอให้พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
เป้าหมายของการเสนอกฎหมาย ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมายที่เสนอให้ปรับปรุงแก้ไข

เงื่อนไขของการรวมตัวเป็น
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางหรือ   
ขนาดย่อม หรือองค์การมหาชน

ป.พ.พ.ว่าด้วยสมาคม ให้ปรับแก้ไขมาตรา 80 โดยกำหนดเง่ือนไขของการใช้ชื่อ ซึ่งไม่มีข้อจำกัดว่าต้องมีคำว่า “สมาคม” เท่านั้น แต่ให้รวม
ถึง “สมาพันธ์” และ “สหพันธ์” ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และให้ระบุชัดเจนถึงรูปแบบของกลุ่มและชื่อ
ของกลุ่มท่ีจะจัดตั้งตามกฎหมายนี้ตามลักษณะท่ีแท้จริง เช่น ถ้าเป็นสมาพันธ์ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าสมาคมอีก 
เป็นต้น นอกจากนั้น ก็ควรแก้ไขมาตราต่างๆ ท่ีเดิมกำหนดเฉพาะคำว่า “สมาคม” ให้ครอบคลุมถึง “สมาพันธ์” และ 
“สหพันธ์” และ “องค์การเอกชน”** ด้วย
โดยให้ระบุนิยามของสหพันธ์ (Federation) ว่าหมายถึง การรวมตัวของสมาคมท่ีมาจากจังหวัด หรือสาขาธุรกิจต่างๆ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 จังหวัด หรือไม่น้อยกว่า 3 สาขาธุรกิจเป็นต้นไป (ตามนิยามของสหพันธ์ท่ีกำหนดใช้โดยสหภาพ
ยุโรป)
สมาพันธ์ (Confederation) ว่าหมายถึง การรวมตัวของสหพันธ์จำนวนอย่างน้อย 2 สหพันธ์ขึ้นไป
(**องค์การเอกชนตามความหมายของกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550

ให้เพิ่มเติมบทนิยามศัพย์ในมาตรา 4 โดยกำหนดให้รูปแบบของสมาคมการค้า ประกอบด้วย สมาคม สมาพันธ์ 
สหพันธ์ และองค์การเอกชน  เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้เร่ิมจัดตั้ง
กลุ่มตามรูปแบบตามจริง และเพื่อให้นายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนในชื่ออื่นนอกเหนือจากคำว่าสมาคมเท่านั้น  
ให้ระบุนิยามของสหพันธ์ (Federation) ว่าหมายถึง การรวมตัวของสมาคมท่ีมาจากจังหวัด หรือสาขาธุรกิจต่างๆ 
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เป้าหมายของการเสนอกฎหมาย ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมายที่เสนอให้ปรับปรุงแก้ไข

จำนวนไม่น้อยกว่า 3 จังหวัด หรือไม่น้อยกว่า 3 สาขาธุรกิจเป็นต้นไป (ตามนิยามของสมาพันธ์ท่ีกำหนดใช้โดยสหภาพ
ยุโรป) ให้เพิ่มเติมความหมายของสมาพันธ์ (Confederation) ว่าหมายถึง การรวมตัวของสหพันธ์จำนวนอย่างน้อย 2 
สหพันธ์ขึ้นไป

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้เพิ่มเติมความหมายของคำว่า “คณะบุคคล” ในมาตรา 4 ว่าหมายความรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และองค์การเอกชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ากลุ่มของ SMEs สามารถรวมตัวกันใช้สิทธิจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ตาม
กฎหมายนี้ และเพื่อลดปัญหาความเข้าใจผิดว่ากฎหมายนี้เฉพาะเพื่อการเกษตรเท่านั้น

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

ไม่จำเป็นต้องปรับแก้ในส่วนของพระราชบัญญัติฯ แต่ควรปรับแก้ในระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยการให้ความช่วยเหลืออุดหนุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์กรเอกชน จากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 
ในเร่ืองต่อไปนี้
ข้อ 4 ให้เพิ่มเติม 
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายความว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตั้งแต่ห้าวิสาหกิจขึ้นไป รวม
กลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะร่วมมือกัน หรือดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนากิจการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

หน้า 5-67



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เป้าหมายของการเสนอกฎหมาย ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมายที่เสนอให้ปรับปรุงแก้ไข

ให้ยกเลิกข้อความคำว่า “เพื่อพัฒนากิจการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม” เพราะเป็น
เง่ือนไขท่ีอาจทำให้ SMEs ไม่แน่ใจในการเข้ารวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าจะเข้าเง่ือนไขนี้
ได้อย่างไร  
การให้ความช่วยเหลือ หมายความว่า การส่งเสริม หรือการให้การสนับสนุนแก่องค์การเอกชนจากเงินกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 
ให้เพิ่มเติมเป็น “การให้ความช่วยเหลือ หมายความว่า การส่งเสริมหรือการให้การสนับสนุนแก่องค์การเอกชนหรือ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อนำไปใช้ดำเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถเข้าถึงการรับความช่วยเหลือได้ด้วย และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการรวมกลุ่มมากขึ้น
ข้อ 8 การให้ความอุดหนุน... เป็นลักษณะของการให้เงินอุดหนุน โดยมิใช่เป็นการให้ความอุดหนุนในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด
เต็มจำนวน… 
ให้ปรับแก้เป็น  “ลักษณะของการให้เงินอุดหนุนให้พิจารณาจากโครงการตามความเหมาะสมซึ่งอาจจะให้เต็มจำนวน
หรือไม่เต็มจำนวนก็ได้ …” 
ข้อ 10 (2) ให้ยกเลิกข้อความต่อไปนี้ “... ต้องมีการดำเนินกิจการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มมาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี” 
ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “... ต้องมีการดำเนินกิจการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มมาแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า
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เป้าหมายของการเสนอกฎหมาย ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมายที่เสนอให้ปรับปรุงแก้ไข

สองโครงการ” เหตุผลเพราะการใช้เวลาหนึ่งปี อาจจะนานเกินไปไม่สร้างแรงจูงใจให้รวมกลุ่มกันเท่าไรนัก และหาก
พิจารณาท่ีการดำเนินกิจการตามโครงการ จะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มมากกว่า
ข้อ 13 ให้เพิ่มเติมข้อความท่ีกำหนดการพิจารณาคำขอของผู้มีสิทธิในการขอรับความช่วยเหลือหรือความอุดหนุนจาก
เงินกองทุน 
กำหนดใหม่ให้ชัดเจนถึงการเรียงลำดับการพิจารณาให้สิทธิแก่องค์การเอกชนเป็นลำดับแรก ต่อมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และสุดท้ายคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ละราย เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น
ให้มีการรวมกลุ่มกันมากขึ้น

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548

ให้เพิ่มเติมความหมายของคำว่า “คณะบุคคล” ในมาตรา 3 ว่าหมายความรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และองค์การเอกชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ากลุ่มของ SMEs สามารถรวมตัวกันใช้สิทธิจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
ได้ตามกฎหมายนี ้และให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกฎหมายนี้ได้เช่นเดียวกัน

พ.ร.บ.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.บรรษัทประกันสินเชื่อ

ให้เพิ่มเติมผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกฎหมายเหล่านี้ โดยกำหนดให้ครอบคลุมรวมไปถึง กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และองค์การเอกชนด้วย โดยควรมีการพิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือเป็นลำดับไป เร่ิมต้นจากองค์การ
เอกชน กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ละราย
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เป้าหมายของการเสนอกฎหมาย ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมายที่เสนอให้ปรับปรุงแก้ไข

อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 
2534
พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520

พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก 
พ.ศ. 2511 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2522

ให้เพิ่มเติมคำว่า “ผู้แทนขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs ในสาขาการผลิต และการค้า” เข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการฯ ด้วย

การยอมรับสถานภาพของ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางหรือ
ขนาดย่อมหรือองค์การมหาชน 
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งภาคแรงงานสัมพันธ์ 

ปพพ ว่าด้วยสมาคม 
พรบ.สมาคมการค้า  พ.ศ. 2509 
และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542

ควรระบุเพิ่มเติมรูปแบบของการรวมกลุ่มเป็นสมาคม หรือเป็นสหกรณ์ ให้ครอบคลุมชัดเจนถึงคำว่า “องค์การเอกชนท่ี
เป็นตัวแทนของ SMEs” ด้วย  เพื่อให้เกิดการยอมรับในสถานภาพขององค์การเอกชนอันเป็นการสอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509
พรบ.สภาอุตสาหกรรม

ควรแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการสภาฯ โดยให้ระบุว่าต้องมีผู้แทนของ “องค์การเอกชนท่ีเป็น
ตัวแทนของ SMEs” เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อให้มีความชัดเจนถึงการให้ความสำคัญกับองค์การเอกชนอัน
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เป้าหมายของการเสนอกฎหมาย ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมายที่เสนอให้ปรับปรุงแก้ไข

แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2530
พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530

เป็นการสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

ให้แก้ไขมาตรา 6 วรรค 2 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรค 1 ต้องเป็น “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากผู้แทนองค์การเอกชน
จำนวนอย่างน้อย 8 คน ซึ่งมาจาก 4 สาขาคือ จากสาขาการผลิต สาขาการบริการ สาขาการค้าส่ง และสาขาการค้า
ปลีก” เพราะเหตุว่าการกำหนดให้องค์การเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาตามรายสาขาจะสามารถ
สร้างความเชื่อมโยงของ SMEs กับองค์การเอกชนและภาครัฐท่ีชัดเจนขึ้น

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548

ให้กำหนดว่าวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว  มีสถานภาพของการเป็นนิติบุคคล

พ.ร.บ.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545

ให้เพิ่มเติมข้อกำหนดอันเป็นการรับรองสถานะขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs โดยให้ระบุว่าผู้มาขอความ
ช่วยเหลือด้านการเงินต้องเป็นสมาชิกขององค์การเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากธนาคารฯ แล้ว และให้ระบุเพิ่มเติมว่าผู้
ขอรับความช่วยเหลืออาจเป็นองค์การเอกชนด้วยก็ได้ 
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เป้าหมายของการเสนอกฎหมาย ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมายที่เสนอให้ปรับปรุงแก้ไข

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ให้คำนึงถึงกลุ่มของ SMEs ท่ีรวมตัวกันมาทำธุรกรรม
ทางการเงิน อันเป็นการสร้างเครดิตให้แก่กลุ่มมากกว่าเป็นวิสาหกิจแต่ละราย ซึ่งจะเป็นตัวเร่งและส่งเสริมให้ SMEs มี
การรวมกลุ่มกันมากขึ้น 

พ.ร.บ.บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม พ.ศ. 2534

ให้เพิ่มเติมข้อกำหนดอันเป็นการรับรองสถานะขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs โดยให้ระบุว่าผู้มาขอความ
ช่วยเหลือด้านการประกันสินเชื่อต้องเป็นสมาชิกขององค์การเอกชนท่ีได้รับการรับรองจาก บสย. แล้ว เพราะเหตุว่า
องค์การเอกชนสามารถเป็นตัวแทน บสย. ในการควบคุม และคัดกรองผู้ขอรับบริการได้อีกชั้นหนึ่ง และเป็นมาตรการ
บังคับโดยปริยายให้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs

พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520

ให้เพิ่มเติมมาตรา 17 ให้ครอบคลุมถึงผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมท่ีเป็น “องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs 

พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

ให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่าต้องมีองค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ 
SMEs ร่วมเป็นกรรมการด้วย

พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก 
พ.ศ. 2511 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2522  

ให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า ว่าต้องมีองค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs ร่วมเป็น
กรรมการด้วย
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เป้าหมายของการเสนอกฎหมาย ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมายที่เสนอให้ปรับปรุงแก้ไข

ร่าง พ.ร.บ. สภาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ...

ให้มีการจัดตั้งสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะทำนองเดียวกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สิทธิพิเศษสำหรับ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางหรือ
ขนาดย่อมหรือองค์การมหาชน

พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550

ควรปรับปรุงเง่ือนไขและวิธีการย่ืนขอจดทะเบียนให้มีความสะดวกมากขึ้น อีกท้ังควรมีข้อกำหนดให้สิทธิประโยชน์บาง
ประการจากรัฐอันเนื่องมาจากการจัดตั้งกลุ่ม ไม่ใช่เพียงการให้จดทะเบียนเพื่อให้มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลเท่านั้น 
หรือเพียงเพื่อให้มีการจัดเก็บรายชื่อสมาคมการค้าไว้เป็นระบบเท่านั้น

พ.ร.บ.สหกรณ์ ควรส่งเสริมให้ “ชุมนุมสหกรณ์” ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษมากกว่าสหกรณ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์รวมตัว
กันให้มากขึ้น อีกท้ังควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ตามกฎหมายนี้ ให้มีผู้แทนจาก SMEs เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย 

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
พ.ศ. 2548

 - องค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจากภาครัฐ ให้เพิ่มเติมผู้แทนจาก SMEs เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย 
 - ให้เพิ่มเติมกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs ท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชนได้รับ
การส่งเสริมจากกองทุนได้ด้วย
- ให้เพิ่มเติมสถานภาพของวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว มีสถานภาพเป็น
นิติบุคคล
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เป้าหมายของการเสนอกฎหมาย ช่ือกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมายที่เสนอให้ปรับปรุงแก้ไข

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

 - ให้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับ SMEs ท่ีรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ
องค์การเอกชนตามกฎหมายนี้ โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าและเป็นลำดับก่อนวิสาหกิจเป็นรายๆ ไป

พ.ร.บ.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม พ.ศ. 2534

ให้เพิ่มเติมสิทธิเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs  

พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน       
พ.ศ. 2520

ให้ออกประกาศตามกฎหมายนี้เป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะสำหรับ องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ 
SMEs และ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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3) บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ ในการร่วมผลักดันเพื่อให้สามารถปรับแก้และ
    พัฒนากฎหมายและมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไปดำเนินการ
    ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมผลักดันเพื่อให้สามารถปรับแก ้และพัฒนากฎหมาย รวมถึงมาตรการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไปดำเนินการทางปฏิบัติได้น้ันประกอบไปด้วยภาคส่วนต่างๆ ดังน้ี

1)สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริม SMEs โดยการผลักดัน สนับสนุน พัฒนาระบบส่งเสริม ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์การเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับภารกิจตามมาตรา 16 (5) ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ที่ให้อำนาจ สสว. ในการเสนอแนะต่อคณะกรรมการฯ 
เกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งการดำเนินการให้มีกฎหมายใหม ่การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม SMEs ทำให้ สสว. เป็นองค์การสำคัญที่สามารถผลักดันให้มีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้  เพื่อนำเสนอต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อเสนอให้มีกฎหมายหรือให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตามมาตรา 11 (8) ได้ต่อไป

นอกจากน้ัน สสว. ยังมีงบประมาณในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม SMEs ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงในปัจจุบันเป็นแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (2555-
2559) ซ่ึงมีเป้าหมาย 5 ประการได้แก่

1. การส่งเสริมการจดทะเบียนนิติบุคคลของ SMEs เพิ่มข้ึน 250,000 ราย ภายในปี พ.ศ. 2559
2. การพัฒนา SMEs สาขากลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเชิงลึกเพื่อการ

แข่งขัน 30,000 รายภายในปี พ.ศ. 2559
3. การพัฒนาเครือข่าย SMEs จำนวน 60 เครือข่ายต่อปี
4. การพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขปัจจัยแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจให้เอื้อต่อ SMEs มากข้ึน
5. การบริหารจัดการงานส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ และทำงานเชิงบูรณาการ

ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าจากเป้าหมายดังกล่าว ทำให้ สสว. สามารถดำเนินโครงการการประชาสัมพันธ ์และสร้างความ
รู้เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และสร้างให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญของการรวม
กลุ่มสร้างเครือข่ายของ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ภาคสื่อสารมวลชน และภาค

หน้า 5-75



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ประชาชน นอกจากน้ัน สสว. ควรดำเนินการพัฒนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์ความต้องการของ SMEs 
ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ภาครัฐ และภาคประชาชน ซ่ึงการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน
เหล่าน้ีสามารถเป็นพลังที่สำคัญในการร่วมผลักดันให้การรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย สามารถดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรมได้ต่อไป 

2) ภาคผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประเทศไทยมีผู้ประกอบการ 
SMEs กว่า 2.6 ล้านรายในปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) และเป็นภาคส่วนที่เป็นกลไกหลักในการจ้างงาน รวมถึงการ
ผลิต และระบบเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการ SMEs มักมิได้ออกมาแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมิได้มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทเชิง
นโยบายเท่าที่ควร เน่ืองจากขาดช่องทาง และเวทีในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นต่างๆ แต่ความสำคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมทำให้ SMEs มีศักยภาพเป็นแรงกดดันทางการเมืองในทุกระดับทั้งระดับท้องถ่ิน และ
ระดับประเทศ ดังน้ันควรมีการพัฒนาเวทีเพื่อให้ SMEs สามารถแสดงการสนับสนุนให้มีการดำเนินการปรับแก้
และพัฒนากฎหมายและมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย โดยการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมจาก
ทั้งผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงองค์การเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาตรการดังกล่าวสามารถสร้างกระแสความ
สำคัญให้ขยายข้ึนในกลุ่ม SMEs ในวงกว้างเพื่อให้เกิดแรงผลักดันการดำเนินการได้ต่อไป

3) สื่อสารมวลชน เป็นกลไกสำคัญที่มีความจำเป็นในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู ้ความตระหนัก 
และการเล็งเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายในวงกว้าง ประกอบกับการดำเนินการผลักดันเพื่อ
ให้สามารถปรับแก้และพัฒนากฎหมายและมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เป็นกระบวน
การที่อาจใช้ระยะเวลานาน จึงมีความจำเป็นที่ภาคสื่อสารมวลชนต้องมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการรักษาให้กระแสความสำคัญของการดำเนิน
การดังกล่าวดำรงอยู่อย่างต่อเน่ือง

4) ประชาชน ถือเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดในการสร้างให้เกิดการตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญของ
การดำเนินการ เน่ืองจากการมีส่วนร่วม และยอมรับจากของภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริม
ให้การดำเนินการผลักดันปรับแก้ไขและพัฒนากฎหมายประสบความสำเร็จได้

5) รัฐบาล เป็นหน่วยงานภาคบริหารที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการปรับแก้และพัฒนา
กฎหมายและมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลเป็นการกำหนด
แนวทางการบริหารงานของประเทศที่หน่วยราชการต่างๆ ต้องรับไปปฏิบัติ นอกจากน้ันรัฐบาลยังสามารถ
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เสนอร่างกฎหมายไปยังรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกฎหมายต่อไป ดังน้ัน เป้าหมายในการสร้างการมีส่วน
ร่วมจากภาคผู้ประกอบการ SMEs สื่อสารมวลชน และภาคประชาชน คือ การสร้างให้เกิดพลังการผลักดันจาก
กลุ่มต่างๆ ดังที่กล่าวมาให้มีเสียงสะท้อนไปยังรัฐบาล

6) หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เน่ืองจากการส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ SMEs มี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อีกมาก ครอบคลุมหน่วยราชการในสังกัดหลายกระทรวง อาทิเช่น 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวง
สาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและอื่นๆ ดังน้ันเพื่อทำให้การ
ดำเนินการสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความรู ้ความเข้าใจ รวมถึงความร่วมมือในการส่งเสริมให้
หน่วยราชการต่างๆ ดังที่กล่าวมาเข้ามาร่วมในการผลักดัน รวมทั้งปรับพื้นฐานแนวคิดที่มีต่อการรวมกลุ่มสร้าง
เครือข่ายของ SMEs ให้รองรับกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

7) รัฐสภา เป็นองค์กรด้านนิติบัญญัติอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ ที่เสนอโดยคณะ
รัฐมนตร ีการดำเนินการผลักดันเพื่อการปรับแก้และพัฒนากฎหมายจึงมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการ
ผลักดันในระดับรัฐสภา
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แผนภูมิท่ี 5.1 บทบาทหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในการร่วมผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของ SMEs
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ทั้งน้ีบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในการร่วมผลักดันเพื่อให้สามารถปรับแก้และพัฒนากฎหมายและมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไปดำเนินการ
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ สามารถแบ่งออกได้ตามรายละเอียดดังน้ี

ตารางท่ี 5.4  แสดงถึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของ SMEs
หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงาน บทบาทหน้าท่ี

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สสว. แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ และเสนอรัฐสภาเพื่อแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2542
ภาคผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีบทบาทกระตุ้นรัฐบาลให้มีวาระแห่งชาติด้านการส่งเสริม SMEs

ส่ือสารมวลชน มีบทบาทกระตุ้นรัฐบาลให้มีวาระแห่งชาติด้านการส่งเสริม SMEs

ประชาชน มีบทบาทกระตุ้นรัฐบาลให้มีวาระแห่งชาติด้านการส่งเสริม SMEs

รัฐบาล
คณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม
มีมติ ครม. กำหนดให้การส่งเสริม SMEs เป็นวาระแห่งชาติ และให้มีหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักเป็นการรวมกลุ่ม SMEs

หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง เสนอต่อรัฐสภาให้ปรับแก้ ป.พ.พ. ว่าด้วยสมาคม

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสนอต่อรัฐสภาให้ปรับแก้ พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550
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หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงาน บทบาทหน้าท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม

สหกรณ์
เสนอต่อรัฐสภาให้ปรับแก้ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร

เสนอต่อรัฐสภาให้ปรับแก้ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ. 2548

กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม โดย ธพว.

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวง หรือ ประกาศ เพื่อปฏิบัติ
การตาม พ.ร.บ.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2545

กระทรวงการคลัง โดย บสย.
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง หรือ ประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.บรรษัทประกันสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย คณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน และ/ หรือ สำนักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)

ให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออกประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 (คณะกรรมการฯ มีอำนาจตามมาตรา 16 และ 17)

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ. เสนอต่อรัฐสภาให้ปรับแก้ พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมการค้าต่างประเทศ เสนอต่อรัฐสภาให้ปรับแก้ พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2511 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2522
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หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงาน บทบาทหน้าท่ี
กระทรวงพาณิชย์ โดยคณะกรรมการสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย
เสนอต่อรัฐสภาให้ปรับแก้ พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เสนอต่อรัฐสภาให้ปรับแก้ พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยคณะ
กรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย
เสนอต่อรัฐสภาให้ปรับแก้ พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สสว. ร่วมกับ
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs

เสนอต่อรัฐสภาให้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. …

รัฐสภา รัฐสภาโดยคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม
กระตุ้นรัฐบาลให้มีวาระแห่งชาติด้านการส่งเสริม SMEs และสนับสนุนการผ่านกฎหมายท่ีเสนอโดยหน่วยงานต่างๆ ท่ีกล่าว

มาข้างต้น
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4) ศึกษาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ข้ันตอนและระยะเวลาของแนวทางในการปรับแก้ /พัฒนา กฎหมาย
และ/หรือมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย

การศึกษาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ข้ันตอน และระยะเวลาของแนวทางการปรับแก้ไข/พัฒนากฎหมาย และ
มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยสามารถแบ่งเป็น 3 ข้ันตอน อันได้แก่

• ข้ันตอนระยะสั้น ภายใน 1 ปี  เป็นการปรับปรุงแก้ไขประกาศ และระเบียบซ่ึงสามารถดำเนิน
การได้เร็วกว่าการแก้ไขพระราชบัญญัติ หรือการออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ซ่ึงจะต้องผ่าน
รัฐสภา โดยการปรับปรุงแก้ไขประกาศ และระเบียบ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้
เลย โดยจำเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียก่อนเท่าน้ัน

• ข้ันตอนระยะกลางระหว่าง 2 - 5 ปี  เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติ  ซ่ึงต้องมีหน่วยงานที่รับผิด
ชอบนำเสนอแก้ไขกฎหมาย และต้องผ่านการกลั่นกรองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งต้องผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา

• ข้ันตอนระยะยาวซึ่งเกินระยะเวลา 5 ปีข้ึนไป  เป็นการออกพระราชบัญญัติใหม่ ซ่ึงหน่วยงานที่
รับผิดชอบต้องทำการศึกษาวิจัยถึงความจำเป็นในการออกกฎหมาย เหตุผลและเจตนารมณ์ของ
การออกกฎหมาย และผลกระทบของการออกกฎหมายก่อนทำการเสนอร่างกฎหมายข้ึน โดยจะ
ต้องผ่านการกลั่นกรองของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และต้องผ่านการกลั่นกรองของสำนักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา  และสุดท้ายต้องผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา ประกอบกับการจัดตั้งสภาฯ จะ
ต้องเกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มขององค์การเอกชนจำนวนมากและเข้มแข็งเพื่อผลักดันการออก
กฎหมายน้ี  อีกทั้งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีการจัดตั้งสภาฯ มี
ความจำเป็นต้องสร้างให้เกิดจากจิตสำนึกของผู้ประกอบการ SMEs ให้เล็งเห็นความสำคัญ

โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการในข้ันตอนต่างๆ ดังน้ี
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ตารางท่ี  5.5 แสดงการดำเนินงานตาม Roadmap

1. ระยะเวลา 2. การปรับแก้หรือเสนอกฎหมาย 3. หน่วยงานรับผิดชอบ 4. ข้อดี และข้อเสีย

ระยะส้ัน
(ภายใน 1 ปี)

ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมว่าด้วยการให้ความช่วยเหลืออุดหนุน
แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม หรือองค์กรเอกชน จากเงินกองทุนส่ง

เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545

สสว.

ข้อดี
1. สามารถท่ีจะดำเนินการได้โดยทันที โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานอ่ืนๆ เนื่องจาก สสว. 

มีอำนาจตามกฎหมายท่ีจะปรับแก้ไขระเบียบ
2. เป็นมาตรการท่ีสามารถทำได้โดยง่ายและสะดวก

ไม่มีข้อเสีย

ระยะส้ัน
(ภายใน 1 ปี)

มติ ครม. เพื่อให้การส่งเสริม SMEs เป็นวาระแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม

ข้อดี
1. เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถเสนอกฎหมายหรือปรับแก้กฎหมายได้ง่ายขึ้น
2. เป็นกระตุ้นให ้SMEs เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่ม
3. เพื่อส่งสัญญาณไปยังรัฐสภาให้อนุมัติผ่านกฎหมายท่ีเสนอขึ้นไป

ไม่มีข้อเสีย
ระยะส้ัน

(ภายใน 1 ปี)
พ.ร.บ.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2545

กระทรวงการคลัง ร่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

โดย ธพว.

ข้อดี
1. เปิดโอกาสให้กลุ่มท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของ SMEs สามารถเข้าถึงบริการของ

ธนาคารฯ ได้มากขึ้น
2. ธนาคารฯ ได้รับประโยชน์หากว่าผู้กู้เป็นกลุ่มทำให้เป็นสภาพเป็นหนี้ร่วมซึ่งผลตาม

กฎหมายทำให้เจ้าหนี้ได้รับประโยชน์มากกว่าหนี้แต่ละราย และหากลูกหนี้เป็น
องค์การเอกชนซึ่งเป็นนิติบุคคลจะเป็นลูกหนี้ท่ีมีความน่าเช่ือถือ
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1. ระยะเวลา 2. การปรับแก้หรือเสนอกฎหมาย 3. หน่วยงานรับผิดชอบ 4. ข้อดี และข้อเสีย
3. เป็นการบังคับโดยปริยายให้ SMEs ต้องรวมกลุ่มหากต้องการขอรับความช่วยเหลือ

ตามกฎหมายนี้
ข้อเสีย

1. อาจสร้างภาระมากขึ้นให้กับธนาคารฯ ในการรับรองสถานะขององค์การเอกชน
2. อาจสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเอกชน

ระยะส้ัน
(ภายใน 1 ปี)

พ.ร.บ.บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 
2534

กระทรวงการคลัง โดย 
บสย.

ข้อดี
1. เปิดโอกาสให้กลุ่มท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มของ SMEs สามารถเข้าถึงบริการของ 

บสย. ได้มากขึ้น
2. บสย. ได้รับประโยชน์หากว่าผู้กู้เป็นกลุ่มทำให้เป็นสภาพเป็นหนี้ร่วมซึ่งผลตาม

กฎหมายทำให้เจ้าค้ำประกันได้รับความมั่นใจมากขึ้น
3. กระทรวงการคลังได้รับประโยชน์ในแง่ปัญหาหนี้สูญลดลง
4. เป็นการบังคับโดยปริยายให้ SMEs ต้องรวมกลุ่มหากต้องการขอรับความช่วยเหลือ

ตามกฎหมายนี้
ข้อเสีย

1. อาจสร้างภาระมากขึ้นให้กับ บสย. ในการรับรองสถานะขององค์การเอกชน
2. อาจสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเอกชน
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1. ระยะเวลา 2. การปรับแก้หรือเสนอกฎหมาย 3. หน่วยงานรับผิดชอบ 4. ข้อดี และข้อเสีย

ระยะส้ัน
(ภายใน 1 ปี)

พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน หรือสำนักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน

ข้อดี
1. เป็นตัวเร่งให้ SMEs มีการรวมกลุ่มกัน
2. ลดภาระกิจกรรมการส่งเสริม SMEs ให้กับ BOI เนื่องจากการพิจารณาสามารถ

พิจารณาเป็นโครงการของแต่ละกลุ่ม แทนท่ีจะพิจารณาการส่งเสริมแต่ละราย
ข้อเสีย

1. เป็นภาระของผู้ประกอบการ SMEs ในการรวมกลุ่ม
ระยะกลาง

(2 ปี ถึง 5 ปี)
ป.พ.พ.ว่าด้วยสมาคม กระทรวงมหาดไทยโดย

กรมการปกครอง
ข้อดี

1. เปิดโอกาสให้มีการรวมกลุ่มตามรูปแบบท่ีสมาชิกต้องการ
2. เป็นการสร้างการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่เคร่งครัดเหมือนเดิม
3. ถ้าจัดตั้งเป็นสมาพันธ์ หรือสหพันธ์ ถือเป็นการควบคุมกันเองตามลำดับช้ันของ

กลุ่มท่ีตั้งขึ้น ทำให้ลดภาระปัญหาความขัดแย้งท่ีจะตกมายังกรมการปกครอง
4. สร้างให้เกิดการรวมกลุ่ม SMEs ท่ีมีพลังอำนาจในการเป็นตัวแทน และต่อรองกับ

หน่วยงานภายนอก
ข้อเสีย

1. สร้างภาระการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอจดทะเบียนให้กับกรมการปกครอง
ระยะกลาง

(2 ปี ถึง 5 ปี)
พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2550
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า
ข้อดี

1. เปิดโอกาสให้มีการรวมกลุ่มตามรูปแบบท่ีสมาชิกต้องการ
2. เป็นการสร้างการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ ท่ีไม่เคร่งครัดเหมือนเดิม
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1. ระยะเวลา 2. การปรับแก้หรือเสนอกฎหมาย 3. หน่วยงานรับผิดชอบ 4. ข้อดี และข้อเสีย
3. ถ้าจัดตั้งเป็นสมาพันธ์ หรือสหพันธ์ ถือเป็นการควบคุมกันเองตามลำดับช้ันของ

กลุ่มท่ีตั้งขึ้น ทำให้ลดภาระปัญหาความขัดแย้งท่ีจะตกมายังกรมการปกครอง
4. สร้างให้เกิดการรวมกลุ่ม SMEs ท่ีมีพลังอำนาจในการเป็นตัวแทน และต่อรองกับ

หน่วยงานภายนอก
ข้อเสีย

1. สร้างภาระการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นขอจดทะเบียนให้กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

ระยะกลาง
(2 ปี ถึง 5 ปี)

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม

สหกรณ์

ข้อดี
1. ทำให้เกิดความชัดเจนว่ากลุ่มของ SMEs และองค์การเอกชนสามารถจัดตั้งเป็น

สหกรณ์ได้ด้วย
2. ทำให้การรวมกลุ่มของ SMEs สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายฉบับนี้

ไม่มีข้อเสีย แต่อาจมีอุปสรรคเนื่องจากการสหกรณ์ในประเทศไทยถูกมองว่าใช้ในภาค
การเกษตรมากกว่าในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ระยะกลาง
(2 ปี ถึง 5 ปี)

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ. 2548
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร

ข้อดี
1. ทำให้เกิดความชัดเจนว่ากลุ่มของ SMEs และองค์การเอกชนสามารถจัดตั้งเป็น

สหกรณ์ได้ด้วย
2. ทำให้การรวมกลุ่มของ SMEs สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายฉบับนี้

ไม่มีข้อเสีย
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1. ระยะเวลา 2. การปรับแก้หรือเสนอกฎหมาย 3. หน่วยงานรับผิดชอบ 4. ข้อดี และข้อเสีย
ระยะกลาง

(2 ปี ถึง 5 ปี)
พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509 กระทรวงพาณิชย์ โดย

คณะกรรมการสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย

ข้อดี
1. เปิดโอกาสให้ SMEs เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการภายในสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทยได้ชัดเจน
2. เป็นการเร่งให้ SMEs มีการรวมตัวกันเพื่อได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อเข้า

ร่วมเป็นกรรมการ
3. ทำให้ SMEs ได้มีสิทธิมีเสียงมากกว่าเดิม และมีพลังต่อรองกับผู้ประกอบการราย

ใหญ่ได้มากขึ้น
4. สามารถสร้างให้เกิดตัวแทนของ SMEs ได้อย่างแท้จริง

ข้อเสีย
1. อาจขัดผลประโยชน์ของผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีต้องการเข้าเป็นกรรมการ

ระยะกลาง
(2 ปี ถึง 5 ปี)

พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยคณะกรรมการสภา

อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

ข้อดี
1. เปิดโอกาสให้ SMEs เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการภายในสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทยได้ชัดเจน
2. เป็นการเร่งให้ SMEs มีการรวมตัวกันเพื่อได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อเข้า

ร่วมเป็นกรรมการ
3. ทำให้ SMEs ได้มีสิทธิมีเสียงมากกว่าเดิม และมีพลังต่อรองกับผู้ประกอบการราย

ใหญ่ได้มากขึ้น
4. สามารถสร้างให้เกิดตัวแทนของ SMEs ได้อย่างแท้จริง
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1. ระยะเวลา 2. การปรับแก้หรือเสนอกฎหมาย 3. หน่วยงานรับผิดชอบ 4. ข้อดี และข้อเสีย
ข้อเสีย

1. อาจขัดผลประโยชน์ของผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีต้องการเข้าเป็นกรรมการ
ระยะกลาง

(2 ปี ถึง 5 ปี)
พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2530
กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา โดยคณะ
กรรมการสภา

อุตสาหกรรมการท่อง
เท่ียวแห่งประเทศไทย

ข้อดี
1. เปิดโอกาสให้ SMEs เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการภายในสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทยได้ชัดเจน
2. เป็นการเร่งให้ SMEs มีการรวมตัวกันเพื่อได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของกลุ่มเพื่อเข้า

ร่วมเป็นกรรมการ
3. ทำให้ SMEs ได้มีสิทธิมีเสียงมากกว่าเดิม และมีพลังต่อรองกับผู้ประกอบการราย

ใหญ่ได้มากขึ้น
4. สามารถสร้างให้เกิดตัวแทนของ SMEs ได้อย่างแท้จริง

ข้อเสีย
1. อาจขัดผลประโยชน์ของผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีต้องการเข้าเป็นกรรมการ

ระยะกลาง
(2 ปี ถึง 5 ปี)

พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 พ.ศ. 2511

กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดย สมอ.

ข้อดี
● ทำให้มีตัวแทนของ SMEs เพื่อเข้าไปกำหนดมาตรฐานท่ีเหมาะสมให้กับ SMEs
● เป็นการควบคุมมาตรฐานในกลุ่ม SMEs 
● เป็นการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบระหว่างกันในภาค SMEs
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1. ระยะเวลา 2. การปรับแก้หรือเสนอกฎหมาย 3. หน่วยงานรับผิดชอบ 4. ข้อดี และข้อเสีย
ข้อเสีย

1. อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง SMEs กับตัวแทนขององค์การเอกชนท่ีเข้าไป
เป็นคณะกรรมการ

ระยะกลาง
(2 ปี ถึง 5 ปี)

พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2511 และ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2522

กระทรวงพาณิชย์ โดย 
กรมการค้าต่างประเทศ

ข้อดี
1. ทำให้มีตัวแทนของ SMEs เพื่อเข้าไปกำหนดมาตรฐานท่ีเหมาะสมให้กับ SMEs
2. เป็นการควบคุมมาตรฐานในกลุ่ม SMEs 
3. เป็นการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบระหว่างกันในภาค SMEs

ข้อเสีย
1. อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง SMEs กับตัวแทนขององค์การเอกชนท่ีเข้าไป

เป็นคณะกรรมการ
ระยะยาว
(5 ปีขึ้นไป)

เสนอต่อรัฐสภาให้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติสภาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. …

กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดย สสว. ร่วมกับ

องค์การเอกชนท่ีเป็น
ตัวแทนของ SMEs

ข้อดี
1. ทำให้การรวมกลุ่มของ SMEs มีสถานภาพตามกฎหมายในระดับท่ีเท่าเทียมกันกับ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสภาอ่ืนๆ
2. ทำให้สภา SMEs ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับระหว่างประเทศท้ังจาก

ภาครัฐ และภาคเอกชน
3. สร้างอำนาจต่อรองให้กับ SMEs ในเชิงนโยบายมากขึ้น
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1. ระยะเวลา 2. การปรับแก้หรือเสนอกฎหมาย 3. หน่วยงานรับผิดชอบ 4. ข้อดี และข้อเสีย
4. สร้างให้สมาชิกสามารถร่วมกันในการพัฒนาภาค SMEs ได้อย่างเฉพาะทางและ

ตรงกับสถานการณ์รวมถึงความต้องการของผู้ประกอบการมากขึ้น
ข้อเสีย

1. อาจเป็นการขัดผลประโยชน์ของสภาหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ในการเป็นตัวแทน SMEs
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5) ผลการรับฟังความคิดเห็นคร้ังที่ 2

ผลการรับฟังความคิดเห็นครั้งที ่2 ซ่ึงดำเนินการระหว่างการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการรวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ซ่ึงจัดข้ึนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องราชาวด ีโรงแรมโกลเด้นทิวลิป 
ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 12.00 นาฬิกา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การเอกชน ผู้
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ มีรายละเอียดดังน้ี

1. ความคิดเห็นต่อกฎหมาย และมาตรการท่ีเกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมประชุมโดยส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นถึงความเหมาะสมของประเด็นด้านกฎหมาย และมาตรการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการศึกษา มีการชี้แนะเพิ่มเติมว่า
ประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนา SMEs โดยควรได้รับการบรรจุเป็นวาระแห่งชาต ิเพื่อให้
มีการผลักดันอย่างบูรณาการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากในปัจจุบันพบว่าหน่วยราชการที่กำกับดูแล 
SMEs มีความหลากหลายมาก อีกทั้งหลายอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆ ยังไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ
ในการกำกับดูแลหรือส่งเสริมให้ความช่วยเหลือที่ชัดเจน ประกอบกับการดำเนินงานส่งเสริมจากภาครัฐยังไม่มี
ลักษณะในเชิงบูรณาการ โดยกฎหมาย และมาตรการที่นำเสนอควรคำนึงถึงโอกาสที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
สามารถบูรณาการความช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไปควบคู่กันอีกด้วย

ผู้เข้าร่วมประชุมบางรายได้ชี้แจงว่าทางภาคเอกชนก็กำลังมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างเครือ
ข่ายในกลุ่มผู้ประกอบการกันเอง โดยมีการผลักดันสภาไอซีท ีผ่านทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หรือการผลักดันสภาแพทย์แผนไทยผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้น

นอกจากน้ันผู้เข้าร่วมประชุมบางรายได้แนะนำว่าในการศึกษาครั้งน้ีควรบรรจุกฎหมายต่างๆ บางฉบับที่อาจมี
ความเกี่ยวข้องกับบทบาทที่เกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มเติม อาทิเช่น 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2545 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit) หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
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2. ความคิดเห็นต่อรายละเอียดการปรับแก้กฎหมาย และ/หรือมาตรการท่ีเกี่ยวข้อง

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นว่ารัฐควรมีการปรับกฎหมาย และมาตรการในการจูงใจ (Incentives) 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายกันมากข้ึน โดยประเด็นที่สำคัญที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางคือประเด็นด้านองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs 
ในระดับสูงสุดของประเทศ (Peak Organization) โดยผู้เข้าร่วมประชุมบางรายเสนอให้มีการจัดตั้งเป็นสภา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สภา SMEs) เพื่อให้ SMEs ได้รับการยอมรับและมีบทบาทเชิงนโยบายใน
ระดับประเทศ ในขณะที่บางรายมองว่าควรมีการรวมกลุ่มกันอยู่ภายใต้สภาหอการค้าไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เน่ืองจากมีอำนาจในการต่อรองและมีบทบาทเชิงนโยบายอยู่แล้ว

ทั้งน้ี ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการพัฒนากฎหมาย และมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการรวม
กลุ่มในรายสาขาธุรกิจ (Sector) และส่งเสริมการรวมกลุ่มเชิงคลัสเตอร ์(Cluster) อีกด้วย ทั้งน้ีผู้เข้าร่วม
ประชุมบางรายเสนอว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการในการตรวจสอบสถานะของสมาชิกที่เกิด
จากการรวมกลุ่มว่าเป็นการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs จริงๆ มิใช่การรวมกลุ่มกันของบริษัทในเครือ 
หรือบริษัทลูกต่างๆ รวมถึงควรมีมาตรการในการกำหนด และตรวจสอบคุณสมบัติของการรวมกลุ่มต่างๆ ใน
ภาค SMEs ที่เกิดข้ึนเพื่อเป็นการคัดกรองคุณสมบัติของสมาคมธุรกิจที่ไม่มีการดำเนินงานอย่างจริงจังอันเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิก

3. ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าท่ีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในการร่วมผลักดันเพ่ือให้
สามารถปรับแก ้และความคิดเห็นต่อพัฒนากฎหมายและมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้
ประกอบการ SMEs ไปดำเนินการในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่วมผลักดันกฎหมายและ
มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ควรเกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญจากภาครัฐ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเป็นนโยบายในระดับรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลต้องมีความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการเชิง
รุกในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ควรต้องมีการยอมรับว่ากติกาของภาครัฐอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้
ประกอบการ ปัญหาการควบคุมธุรกิจที่มีหน่วยงานหลายกระทรวงเข้ามาควบคุม และขาดการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทำให้เป็นภาระของผู้ประกอบการ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่รัฐบาลต้องเคารพ
และรับฟังเสียงประชาชนประกอบกับการออกกฎหมาย และมาตรการต่างๆ เสมอ ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมประชุมส่วน
ใหญ่ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่นายกรัฐมนตรีไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันการรวมกลุ่มสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs อีกด้วย
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ทั้งน้ีหน่วยงานราชการต่างๆ ควรมีการบูรณาการการดำเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ซ่ึงควรมีการดำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อผลักดันการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย SMEs

ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs เองในฐานะเป็น
ส่วนสำคัญในการร่วมสร้างกระแสให้รัฐบาลเกิดความตระหนักเล็งเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้ประกอบ
การในภาค SMEs นอกจากน้ันผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าเพื่อให้การผลักดันกฎหมาย และมาตรการส่ง
เสริมการรวมกลุ่มจากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สามารถดำเนินการอย่างต่อเน่ือง เพราะการดำเนินการดัง
กล่าวอาจมีกระบวนการ และข้ันตอนในการปรับแก้ไขพัฒนากฎหมายซ่ึงใช้เวลานาน จึงเห็นสมควรให้มีการส่ง
เสริมโครงสร้างการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบันให้มีความเข้มแข็งเพื่อสามารถเป็นผลักในการช่วย
ผลักดันการรวมกลุ่มให้บรรลุสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

สำหรับบทบาทขององค์การเอกชนที่สำคัญในการร่วมผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ใน
ประเทศไทยให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมคือสภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมประชุมบางรายได้ตั้งข้อสงสัยว่าองค์การเอกชนทั้งสองอาจไม่ได้เป็น
ตัวแทน และเป็นเสียงของผู้ประกอบการภาค SMEs มากเท่าไรนัก และอาจให้ความสำคัญกับบริษัทขนาดใหญ่
มากกว่า ประกอบกับบทบาทหน้าที่ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อาจมีความแตกต่างจากปัญหา และการจัดการที่ภาค SMEs ต้องเผชิญอยู่

4. ความคิดเห็นต่อข้อดี ข้อเสีย ข้ันตอนและระยะเวลาของแนวทางในการปรับแก้/พัฒนา 
กฎหมายและ/หรือมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อข้อดี และข้อเสียของแนวทางในการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ 
SMEs ที่นำเสนอ โดยแสดงความเห็นว่าแนวทางที่มีการนำเสนอมีข้อดีเน่ืองจากครอบคลุมกฎหมาย และ
มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ ทั้งทางด้านสถานะขององค์การเอกชน บทบาท
หน้าที่ขององค์การเอกชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายกับภาครัฐในด้านต่างๆ 

อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมประชุมบางรายได้แสดงความคิดเห็นว่าการนำเสนอผลงานวิจัยยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง 
เน่ืองจากเป้าหมายของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการตั้งไว้ว่าควรพัฒนากลไกการเป็นตัวแทนของ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่าน ASEAN SME Advisory Board ในส่วนของไทย หรือสร้างให้เกิดกลไก
การเป็นตัวแทนของ SMEs ผ่านสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน้ัน อาจไม่สามารถผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ได้อย่างเต็มที ่
เน่ืองจากข้อจำกัดเกี่ยวกับปัญหา และความต้องการของ SMEs มีความแตกต่างจากบทบาทหน้าที่การดำเนิน
งานของสภาทั้ง 3 แห่งดังกล่าว ดังน้ันจึงควรตั้งเป้าหมายให้เกิดการจัดตั้งสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (สภา SMEs) ข้ึนเพื่อมีบทบาทเป็นตัวแทน SMEs ในระดับประเทศ โดยเสนอว่าการศึกษาควรพิจารณา
ถึงแนวทางที่เป็นไปได้ในการจัดตั้งสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สภา SMEs) เพื่อให้มีการส่งเสริม
ให้สภา SMEs ที่มีศักยภาพสามารถเป็นตัวแทนผู้ประกอบการ SMEs ในระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่งเสริมให้สภา SMEs สามารถร่วมเป็นหน่ึงในกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ซ่ึงผู้
เข้าร่วมประชุมมองว่าเป็นเวทีที่ผู้ประกอบการ SMEs สามารถมีโอกาสในการอธิบายถึงสถานการณ ์และปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อรัฐบาลได้ดีที่สุด นอกจากน้ันที่ประชุมได้แสดง
ความห่วงใยต่อประเด็นด้านแหล่งที่มาของงบประมาณการดำเนินงานของสภา SMEs เน่ืองจากผู้ประกอบการ 
SMEs ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ดังน้ันค่าสมาชิกอาจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการดำเนินงาน และให้
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการพัฒนากลไกภายในสภา SMEs โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจาก
ภาคส่วนที่เป็น SMEs ต่างๆ ซ่ึงมีความหลากหลาย ประกอบไปด้วยธุรกิจต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันในสภาพ
แวดล้อม และความต้องการทางธุรกิจให้สามารถเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกลไกในการขับเคลื่อนให้เป็นสภา 
SMEs ดังกล่าว
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ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการรวมกลุ่ม SMEs ไทย
 ครั้งท่ี 2 วันพฤหัสท่ี 20 ธันวาคม 2555

ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 
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บทที ่6 
แผนการดำเนินงาน (Roadmaps) ที่เหมาะสมในการดำเนินนโยบายการรวมกลุ่ม

ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

1) ผลลัพธ์การศึกษาโครงสร้างการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบันของ
ประเทศไทย และประเทศเป้าหมาย

ผลลัพธ์การศึกษาโครงสร้างการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบันของประเทศไทย และประเทศ
เป้าหมาย พบรายละเอียดความคล้ายคลึง และความแตกต่างของโครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การ
เอกชน และบทบาทขององค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs โดยในประเทศไทยมีการจัดตั้งสมาคมและสภาที่
เป็นตัวแทนผู้ประกอบการ SMEs เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
แพทยสภา สภาทนายความ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพบัญช ีหรือสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่สภาดังที่กล่าวมาเป็นการรวมตัวกันในลักษณะ
รายสาขาธุรกิจ (Single Sector) หรือรายสาขาวิชาชีพ (Professional Sector) สำหรับกรณีสมาคมธุรกิจมัก
จำกัดขอบเขตของสมาชิกอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน หรือในจังหวัดเดียวกัน โดยไม่มีสมาชิกครอบคลุมพื้นที่ได้ทุก
จังหวัดทั่วประเทศ โดยผลจากการวิเคราะห์พบว่ามีเพียงสภาจำนวน 3 ประเภทเท่าน้ันที่มีสมาชิกกระจายอยู่
ทั่วประเทศ และไขว้สาขาธุรกิจเกินกว่าสามประเภทธุรกิจ (Cross Sectoral) คือ (1) สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย (2) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ (3) สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์โครงสร้างการรวมกลุ่มของสภาทั้งสามแห่ง พบว่าสภาฯ เหล่าน้ีมีสิทธิตามกฎหมายใน
การดำเนินการเป็นตัวแทนของสมาชิกเพื่อเจรจาร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก โดยมีกฎหมายหลายฉบับที่ให้
อำนาจการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ ในการเข้าร่วมเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา หรือสมาชิกกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณะกรรมการต่างๆ ที่ภาครัฐจัดให้มีข้ึน เพื่อให้คำแนะนำ หรือร่วมกำหนด
นโยบายทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน รวมถึงในระดับองค์กรหรือสถาบัน รวมถึงสามารถประสานความช่วย
เหลือต่างๆ มาให้กับสมาชิก และให้การบริการสมาชิกในด้านต่างๆ  อย่างไรก็ตามสภาทั้งสามมิได้มีบทบาท
ด้านการบริการด้านที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านความสัมพันธ์แรงงาน หรือ การเจรจาร่วมกับภาคแรงงาน 
เน่ืองจากประเด็นดังกล่าวเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสภานายจ้างแห่งประเทศไทย
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การศึกษาโครงสร้างการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบันของประเทศไทย และประเทศเป้าหมาย 
พบว่าประเทศไทยมีคะแนนในโครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และบทบาทขององค์การ
เอกชนตัวแทน SMEs เท่ากับ 6 คะแนนเต็ม ซ่ึงเป็นระดับเดียวกันกับประเทศกรณีศึกษา เช่น ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอิตาลี ซ่ึงประเด็นที่เป็นจุดแข็งของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คือ การที่มีสมาชิกไขว้
สาขาอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เป็นองค์การเอกชนระดับประเทศสามารถเป็นตัวแทนผู้ประกอบการในเวที
ระดับชาต ิและระดับนานาชาติได ้ และมีสิทธิตามกฎหมายหลายฉบับในการดำเนินการเป็นตัวแทนของ
สมาชิกในการเจรจาร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าในการส่งเสริมให้การรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยให้มีความเข้ม
แข็งน้ัน ควรมีการดำเนินการผลักดันภายใต้ความร่วมมือกับสภาฯ ทั้งสามแห่งดั่งที่กล่าวมา โดยพัฒนา
โครงสร้างภายในสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าไปมีบทบาทมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลไก
การบริการ และการกำหนดทิศทางของนโยบาย และการดำเนินงานของสภาฯ ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การสร้างให้มีตัวแทนของภาค SMEs เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของสภาฯ ทั้งสามแห่ง เพื่อให้สามารถใช้
บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายซ่ึงกำหนดให้สภาฯ ดังกล่าวเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการเจรจาร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก

รายละเอียดการเปรียบเทียบโครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และบทบาทขององค์การ
เอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs ดังตารางข้างล่าง
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ตารางท่ี 6.1  การเปรียบเทียบผลลัพธ์โครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และบทบาทขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs ของประเทศไทย และ
ประเทศเป้าหมาย

ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือกประเทศ 
เป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์
ไทย

โครงสร้างระบบการรวมกลุ่มระหว่างองค์การเอกชน และบทบาทขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs (The Associational System of Business and its Actors)
1) องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs มี

สมาชิกกระจายอยู่ท่ัวประเทศ และไขว้
สาขาธุรกิจ (มีสมาชิกอย่างน้อย 3 
ประเภทธุรกิจ) 

1
มีการจัดตั้ง NFSBA ท่ีมี

สมาชิกอยู่ทุก 
47 จังหวัด และ

ครอบคลุมธุรกิจสหกรณ์ 
9 ประเภท

1
มีการจัดตั้ง KBiz สมาชิก
เป็นองค์กรตัวแทน SMEs 
ท่ัวประเทศประกอบด้วย
สมาพันธ์สหกรณ์ จำนวน 
27 แห่ง สหกรณ์ระดับ

ประเทศ จำนวน 190 แห่ง 
สหกรณ์ระดับท้องถิ่น 

จำนวน 355 แห่ง สหกรณ์
ธุรกิจ จำนวน 305 แห่ง 

และสมาชิกสมทบ 2 
องค์กร

1
มีหลายสมาพันธ์ท่ีมีสมาชิก

อยู่ท่ัวประเทศ และไขว้สาขา
ธุรกิจเช่น Confndustria มี
สมาชิก 113,307 องค์กร 

ครอบคลุมภาค อุตสาหกรรม
ทุกประเภท

Confcommercio มีสมาชิก
กว่า 850,000 ครอบคลุมภาค

ธุรกิจ การค้า การท่องเท่ียว 
และบริการ และสมาพันธ์

หัตถกรรมแห่งอิตาลี 
(Confartigianato) มีสมาชิก

กว่า 870 สาขาธุรกิจ

1
สมาพันธ์วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมเดน

นิช
(DFSME) ครอบคลุม

บริษัทกว่า 20,000 บริษัท
ท่ัวประเทศครอบคลุมท้ัง

ภาคการค้า ก่อสร้าง 
อุตสาหกรรม หัตถกรรม 

และภาคบริการ

1
สมาพันธ์วิสาหกิจฟินนิช 
(SY) มีสมาชิกจำนวนกว่า 

115,000 บริษัท ซึ่ง
สมาชิกโดยส่วนใหญ่เป็น 
SMEs จากท่ัวประเทศ

1
มีการจัดตั้งสมาคมและสภา
เป็นจำนวนมาก แต่มีเพียง
สามสภาเท่านั้นท่ีมีสมาชิก

กระจายอยู่ท่ัวประเทศ 
และไขว้สาขาธุรกิจเกินกว่า
สามประภทธุรกิจ คือสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสภา

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย
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ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือกประเทศ 
เป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์
ไทย

2) องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทน SMEs 
เป็นองค์การท่ีเป็นตัวแทน SMEs ใน
ระดับประเทศ (โดยต้องไม่เป็นสมาชิก
ขององค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
อ่ืนๆ ในประเทศนั้น) 

1
สามารถเป็นตัวแทน 
SMEs ได้ในระดับ

ประเทศ

1
สามารถเป็นตัวแทน 

SMEs ได้ในระดับประเทศ

1
สามารถเป็นตัวแทน 

SMEs ได้ในระดับประเทศ

1
สามารถเป็นตัวแทน 

SMEs ได้ในระดับประเทศ

0
SY มีสถานะเป็นตัวแทน
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแต่ส่วนใหญ่
บทบาทจำกัดอยู่ในระดับ

สาขาธุรกิจ ในระดับประเทศ
จะมีองค์การเอกชนตัวแทนผู้

ประกอบการ 2 แห่งท่ีมี
บทบาทสำคัญได้แก่ สมา

พันธ์นายจ้างในอุตสาหกรรม
บริการ (PT) สมาพันธ์

อุตสาหกรรม และนายจ้าง
ฟินนิช (TT)

1
สามารถเป็นตัวแทน SMEs 

ได้ในระดับประเทศ คือ 
สภาหอการค้าฯ 

สภาอุตสาหกรรมฯ และ
สภาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวฯ

3) องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs มี
สิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการ
เป็นตัวแทนของสมาชิกในการเจรจา

1
Keidanren, JCCI, & 
NFSBA ร่วมเจรจาและ

1
ร่วมเจรจาและมีบทบาท

เชิงนโยบายกับภาครัฐโดย

1
คณะมนตรีด้านเศรษฐกิจ

และแรงงานแห่งชาติ 

1
สภาไตรภาคี (Tripartite 

Forum)

1
ระบบความร่วมมือ

ระหว่างภาคการเมือง 

1
มีสิทธิตามกฎหมายในการ
ดำเนินการเป็นตัวแทนของ

หน้า 6-4



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือกประเทศ 
เป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์
ไทย

ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก มีบทบาทเชิงนโยบายกับ
ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง METI

ร่วมกำหนดนโยบายท่ี
เกี่ยวข้องกับ SMEs

(CNEL) แรงงาน และนายจ้าง 
(Corporatism)

สมาชิกในการเจรจาร่วมกัน
กับหน่วยงานภายนอก 

และมีการเข้าเป็นสมาชิก
กับกลุ่มอ่ืนเพื่อทำการ

เจรจาร่วมกันกับหน่วยงาน
ภายนอก รวมท้ังการให้คำ
แนะนำ หรือ ร่วมกำหนด
นโยบาย เช่น การเข้าเป็น

คณะกรรมการ
นโยบายเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์แห่งชาติตาม
ระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการขับ
เคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 

2553 คณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรตาม 
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ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือกประเทศ 
เป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์
ไทย

พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2551 คณะ
กรรมการส่งเสริมการ

พัฒนาฝีมือแรงงานตาม 
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

เป็นต้น

4) องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs ได้มี
การดำเนินการให้บริการโดยตรงแก่
สมาชิก

1 
ให้บริการ เช่น ให้สิน
เช่ือ ช่วยเหลือการ
บริหารงาน จัดตั้ง

กองทุนค่าชดเชยความ
เสียหายจากอัคคีภัย 

ฯลฯ

1
ให้บริการ เช่น กองทุน
ช่วยเหลือ SMEs ช่วย

เหลือพัฒนาบุคลากร เปิด
ตลาดใหม่ ข้อมูลวิจัยต่างๆ 

ฯลฯ

1
หลายสมาพันธ์/สมาคมให้
บริการ เช่น ข้อมูลวิจัย 

จับคู่ธุรกิจ ส่งเสริมการส่ง
ออก การค้ำประกันสินเช่ือ 

ฯลฯ

1
ให้บริการศึกษาศักยภาพ
ของตลาด จับคู่ธุรกิจ ส่ง
เสริมการส่งออก เอกสาร
รับรองการส่งออก (ATA 

carnets) ฯลฯ

1
ให้บริการด้านภาษี บริการ

ด้านกฎหมายธุรกิจ 
แนะนำด้านมาตรการ และ
กลไกภาครัฐ การฝึกอบรม

ผู้ประกอบการ ฯลฯ

1
มีการช่วยเหลือสมาชิกใน
ด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
ทดลอง อบรม เผยแพร่

วิชาการและเทคโนโลยีให้
แก่สมาชิก รวมท้ังการ

ประสานงานระหว่างภาค
เอกชนกับภาครัฐด้วย
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ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือกประเทศ 
เป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์
ไทย

5) การเป็นตัวแทนของสมาชิก 
(Representation) 

i. องค์การเอกชนตัวแทนของ 
SMEs สามารถเป็นตัวแทนของ
สมาชิก ในการเจรจากับ
สหภาพแรงงาน รัฐบาล ลูกค้า คู่
ค้า 

ii. องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา/
ดำเนินการด้านฝึกอบรมอาชีพของ
ภาครัฐ

iii. องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา/
ดำเนินการโครงการของภาครัฐใน
การให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจ

iv. องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 
สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา/

1
JCCI เป็นตัวแทน

สมาชิกในการเสนอแนะ
นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
& NFSBA รับผิดชอบ
การรวบรวมความคิด
เห็น และคำร้องต่างๆ
จากวิสาหกิจขนาดเล็ก
เพื่อเสนอไปยังรัฐบาล 
หรือหน่วยงานของรัฐท่ี

เกี่ยวข้อง

1
KBiz เป็นตัวแทนสมาชิก
ในการเสนอแนะความ
ต้องการของสมาชิกต่อ
รัฐบาลกลางและหน่วย
งานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง

ปกป้องผลประโยชน์ของ 
SMEs

1
สมาพันธ์ท่ีได้รับการ

พิจารณาจัดให้เป็นหุ้นส่วน
ทางสังคม (social 

partners) มีสิทธิในการ
ร่วมกับภาครัฐในการ
บริหารจัดการระบบ

ประกันสังคม โครงการ
ด้านสวัสดิการของแรงงาน 
และยังมีสิทธิในการร่วม
ดำเนินการโครงการดัง

กล่าว

0
ไม่มีบทบาทเป็นตัวแทน

เชิงแรงงานสัมพันธ์

1
เป็นตัวแทนสมาชิกในการ
เป็นตัวแทนเชิงนโยบาย
แรงงาน และการจ้างงาน 
รวมถึงล็อบบี้เชิงนโยบาย

ในสหภาพยุโรป (EU 
policy lobbying)

1
เป็นตัวแทนในการเจรจา

กับรัฐบาล ลูกค้า และคู่ค้า
ได้ แต่ไม่มีบทบาทเป็น

ตัวแทนเชิงแรงงานสัมพันธ์ 
และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา/ดำเนินการด้านฝึก
อบรมอาชีพของภาครัฐ 
เช่น ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พ.ศ. 2545 เป็นต้น
สามารถมีส่วนร่วมกับภาค
รัฐเพื่อพัฒนา/ดำเนินการ
โครงการให้ความช่วยเหลือ

ภาคธุรกิจโดยกฎหมาย
หลายฉบับกำหนดให ้สภา

หอการค้าฯ และสภา
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ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือกประเทศ 
เป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์
ไทย

ดำเนินการด้านมาตรฐาน และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมฯ เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการในการ

ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ร่วมกับ
ภาครัฐ เช่น การส่งเสริม

พาณิชย์นาว ีเป็นต้น
ด้านมาตรฐาน/คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เช่น การเป็น
คณะกรรมการมาตรฐาน

สินค้าเกษตร คณะ
กรรมการมาตรฐานสินค้า 

เป็นต้น
6) องค์การเอกชนตัวแทนของ SMEs 

สามารถให้บริการ
i. ให้บริการด้านความสัมพันธ์แรงงาน 

(เช่น ให้คำแนะนำ และการบริการใน
การเจรจา)

ii. ให้บริการวิสาหกิจท่ีเป็นสมาชิกเพื่อ

1
ให้บริการสนับสนุนการ
ก่อตั้งสหกรณ์วิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาด
ย่อม การให้คำแนะนำ
ในการบริหาร ด้านการ

1
บริการพัฒนารูปแบบ

องค์กรธุรกิจ และให้ความ
ช่วยเหลือในการดำเนิน

ธุรกิจ
ช่วยเหลือในการสร้าง

1
ให้บริการทางธุรกิจต่างๆ 
เช่น การให้คำปรึกษา 
ออกแบบ  รวมถึงการ
รับรองคุณสมบัติของ
พนักงานในบางสาขา

1
บริการการศึกษาศักยภาพ
ของตลาด และวิเคราะห์

หุ้นส่วนทางธุรกิจ การเปิด
ตลาดใหม่ๆ ท่ัวโลกออก

เอกสารรับรองการส่งออก 

1
บริการด้านภาษี

ด้านกฎหมายธุรกิจ 
บริการแนะนำด้าน

มาตรการ และกลไกภาค
รัฐท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการ

1
ไม่มีบริการด้านสัมพันธ์

แรงงาน สำหรับด้านการให้
บริการสมาชิกเพื่อเข้าร่วม
โครงการช่วยเหลือทาง

เศรษฐกิจพบว่ากฎหมาย
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ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือกประเทศ 
เป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์
ไทย

ขอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจ (เช่น แนะนำการสมัครเข้า
รับเงินช่วยเหลือสนับสนุนจากภาค
รัฐ) 

iii. ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า 
(เช่น ข้อมูลคุณภาพ จำนวน และ
ราคาของสินค้า/วัตถุดิบ)

iv. ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดใหม่ๆ การ
ส่งเสริมการส่งออก)

v. ให้บริการสร้างความสัมพันธ์กับภาค
การเงิน (เช่น การค้ำประกันร่วม
ระหว่างสมาชิก 

vi. ให้บริการเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
อาชีพ

เงิน ภาษีอากร และ
แรงงาน จัดกิจกรรม
ต่างๆ ท้ังการสัมมนา

ความแข็งแกร่งในการ
บริหารจัดการด้านช่อง

ทางการขาย ช่วยเหลือใน
การพัฒนาบุคลากรและ 
จัดการฝึกอบรม และให้
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ 

SMEs

อาชีพ ผ่านระบบการฝึก
อบรมช่างฝีมือ ณ สถาน

ประกอบการ 
(apprenticeship) 

(ATA carnets) ให้คำ
ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ
การส่งออก และการ

พัฒนาธุรกิจ

ฝึกอบรม สภาฯ มิได้กำหนดหน้าท่ี
การบริการแต่ในทางปฏิบัติ
หน่วยงานภาครัฐให้ความ
สำคัญแก่สภาหอการค้าฯ 
สภาอุตสาหกรรมฯ และ
สภาอุตสาหกรรมการท่อง

เท่ียวในการดำเนิน
โครงการให้ความช่วยเหลือ
ทางประเด็นด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับคู่ค้าพบว่า
สภาอุตสาหกรรมฯ มีข้อ

บังคับของสภาฯ กำหนดให้
เป็นผู้เช่ือมโยง SMEs (ภาค
อุตสาหกรรม) กับองค์กร
พันธมิตรต่างๆ ท้ังในและ

ต่างประเทศ 
มีการบริการฝึกอบรมและ
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ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือกประเทศ 
เป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์
ไทย

vii. ให้บริการเกี่ยวกับการรับรอง
คุณสมบัติของพนักงาน

viii. ให้บริการพัฒนาและ/หรือตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการ

ตามกฎหมาย สภาหอการ
ค้าฯ จัดตั้งและดำเนิน

สถานการศึกษาท่ีเกี่ยวกับ
การค้าและเศรษฐกิจได้ ส่ง
ผลให้มี ม. หอการค้าไทย)
และมีการตรวจสอบรับรอง
คุณภาพสินค้า/บริการ เช่น 
ใบรับรองมาตรฐานสินค้า
ตามระเบียบกระทรวง

พาณิชย์
คะแนนรวม 6 6 6 5 5 6

หน้า 6-10



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

2) ผลลัพธ์การวิเคราะห์กฎหมายแลมาตรการที่เก่ียวข้องกับการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ 
SMEs ในประเทศไทยและประเทศเป้าหมาย

การวิเคราะห์กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย และ
ประเทศเป้าหมาย แบ่งออกเป็นประเด็นด้านโครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
รวมกลุ่ม SMEs และระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ 

สำหรับประเด็นด้านโครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุ่ม SMEs พบว่า
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะที่สร้างให้เกิดองค์การเอกชนตัวแทน SMEs อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสนับสนุน SMEs หลายฉบับก็ไม่รับรองสถานะขององค์การเอกชนตัวแทน SMEs แต่มี พ.ร.บ.ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซ่ึงจัดว่าเป็นกฎหมายหลักที่สำคัญในการพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุน SMEs ในประเทศไทย โดยกฎหมายดังกล่าวมีการรองรับการรวมกลุ่ม SMEs เน่ืองจากกำหนดให้มี
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์การเอกชน นอกจากน้ันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2550 ยังรับรองสิทธิของ SMEs ในการรวมกลุ่มกันในลักษณะต่างๆ และมีกฎหมายที่ส่งเสริมการจัดตั้งองค์การ
เอกชนโดยสะดวก เช่น ตาม พ.ร.บ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 และ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสมาคม การจัดตั้งสมาคม โดยการรวมกลุ่มที่จัดตั้งข้ึนเป็นนิติบุคคลแล้วทั้ง
ประเภทสภา หรือ สมาคม กฎหมายให้สิทธิในการเป็นตัวแทนของสมาชิกในการหาข้อตกลงร่วมกับหน่วยงา
นอื่นๆ ได ้และยังสามารถมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการดำเนินโครงการพิเศษต่างๆ เพื่อส่งเสริม SMEs ตาม
มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 

ผลลัพธ์การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุ่ม SMEs 
ในปัจจุบันของประเทศไทย และประเทศเป้าหมาย พบว่าประเทศไทยมีคะแนนในด้านโครงสร้างด้านกฎหมาย 
และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการรวมกลุ่ม SMEs เท่ากับ 3 คะแนน ซ่ึงเป็นระดับเดียวกันกับประเทศกรณี
ศึกษา เช่นประเทศอิตาลี เดนมาร์ก และฟินแลนด์ แต่น้อยกว่าประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เน่ืองจาก
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะซ่ึงสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs รวมถึง
กฎหมายซ่ึงให้สิทธิพิเศษกับองค์การดังกล่าวในการเป็นตัวแทนของ SMEs ทั่วประเทศไทย ซ่ึงปัญหาด้าน
กฎหมายดังกล่าวประกอบกับธรรมชาติของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยซ่ึงไม่นิยมการรวมกลุ่มสร้าง
เครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการซ่ึงส่งผลให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลจากการรวมกลุ่มดัง
กล่าวเน่ืองจากเหตุผลด้านการรักษาความลับและไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ 
ปัญหาการขาดความรู ้และข้อมูลในการรวมกลุ่ม รวมถึงความต้องการมีอิสระในการบริหาร/ในการประกอบ
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ธุรกิจสูง ทำให้มีสัดส่วนของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ และมีสถานะเป็น
นิติบุคคลมีสัดส่วนน้อยมากในประเทศไทย

ดังน้ันเพื่อแก้ไขปัญหาทัศนคติของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีต่อการรวมกลุ่ม และแสดงให้ความเข้มแข็งใน
เชิงการเจรจาต่อรอง และประโยชน์ต่างๆ จากบริการ หรือ โครงการส่งเสริมจากภาครัฐที่ผู้ประกอบการพึงได้
จากการรวมกลุ่ม ควรมีการพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนของ 
SMEs ควบคู่ไปกับการดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก การให้ความรู้ข้อมูลด้านรูปแบบการรวม
กลุ่ม SMEs ประเภทต่างๆ และบทบาทหน้าที่ขององค์การเอกชนดังกล่าว รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่องค์การ
เอกชน และสมาชิกขององค์การเอกชนเหล่าน้ันพึงได ้ควรมีการยกตัวอย่างถึงกรณีศึกษาของการรวมกลุ่มที่
ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ร่วมกับการดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งองค์การเอกชน
ในกลุ่ม SMEs 
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ตารางท่ี 6.2 การเปรียบเทียบผลลัพธ์โครงสร้างด้านกฎหมาย และการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการรวมกลุ่ม SMEs ของประเทศไทยและประเทศเป้าหมาย

ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือกประเทศ
เป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ประเทศไทย

1) องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ 
SMEs มีสิทธิพิเศษในฐานะเป็นองค์กร
และ/หรือเป็นตัวแทนของ SMEs หรือไม่

1
มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิด
การรวมกลุ่ม SMEs และ
สร้าง NFSBA เป็นองค์กร
ตัวแทนของ SMEs ในการ
เจรจากับภาคส่วนต่างๆ ให้
ข้อมูล และประสานงานกับ

ภาครัฐ (SME 
Cooperative Act 1949 

(Revisions of Act No. 75 
of 2006

1
มีกฎหมายเฉพาะด้าน
ความร่วมมือในภาค 

SMEs (SME 
Cooperative Act’ 

1961) โดยมีการจัดตั้ง 
KBiz เพื่อเป็นตัวแทนของ 

SMEs ในประเทศ

0
มิได้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อ

สร้างให้เกิดองค์การ
เอกชนท่ีเป็นตัวแทน 

SMEs

0
มิได้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อ

สร้างให้เกิดองค์การ
เอกชนท่ีเป็นตัวแทน 

SMEs

0
มิได้มีกฎหมายเฉพาะ

เพื่อสร้างให้เกิดองค์การ
เอกชนท่ีเป็นตัวแทน 

SMEs

0
ไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีสร้าง

ให้เกิดองค์การเอกชน
ตัวแทน SMEs แต่ม ีพ.ร.บ. 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 
ท่ีรองรับการรวมกลุ่ม SMEs 
เนื่องจากกำหนดให้มีกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และองค์การ

เอกชน
2) มีกฎหมาย/มาตรการท่ีส่งเสริม หรือ
เป็นอุปสรรค SMEs ในการจัดตั้ง
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs

1
กฎหมายหลายฉบับท่ีส่ง
เสริมการจัดตั้งองค์การ

เอกชนตัวแทน SMEs เช่น 
Small and Medium-

1
กฎหมายส่งเสริมการจัด
ตั้งองค์การเอกชนตัวแทน 

SMEs เช่น SME 

1
รัฐธรรมนูญแห่ง

สาธารณรัฐอิตาลีมาตรา 
18 ให้เสรีภาพในการจัด

1
รัฐธรรมนูญเดนิช 

(Danish Constitution 
from 1849, renewed 

1
รัฐธรรมนูญฟินแลนด์
ส่วนท่ี 13 (2) ได้ให้
เสรีภาพแก่วิสาหกิจ

1
รัฐธรรมนูญฯ รับรองสิทธิ

ของ SMEs ในการรวมกลุ่ม
กันเป็นสมาคม สหภาพ 
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ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือกประเทศ
เป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ประเทศไทย

Sized Enterprise 
Cooperatives Act 2006, 

Human Resources 
Development 

Promotion Act 1969, 
Act on the Promotion 
of Technology Transfer 

from Universities to 
Private Business 

Operators 1998,  Act 
on Formation and 
Development of 

Regional Industrial 
Clusters through 

Promotion of 
Establishment of New 
Business Facilities, etc. 

2007

Cooperative Act’ 1961 ตั้งสมาคมอย่างเสรี โดย
กฎหมายมิได้เป็นอุปสรรค

ในการจัดตั้งองค์การ
เอกชน และมาตรา 45 
(Italian Constitution 
(Basic Law) § 45) ให้

ความสำคัญกับความร่วม
มือโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ภาคหัตถกรรม

in 1953) ให้อิสรภาพใน
การจัดตั้งสมาคม

ขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการจัดตั้งสมาคม
โดยไม่ต้องขอใบอนุญาต

สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร องค์การเอกชน 
องค์การพัฒนาเอกชนหรือ

คณะอ่ืนๆ และมี
กฎหมายส่งเสริมการจัดตั้ง
องค์การเอกชนโดยสะดวก 

เช่น ตาม พ.ร.บ. สมาคมการ
ค้า พ.ศ. 2509 และฉบับท่ี 2 

พ.ศ. 2550 และ 
ป.พ.พ. ว่าด้วยสมาคม การ
จัดตั้งสมาคมสามารถจัดตั้ง
ได้โดยจำนวนเพียง 3 ราย

ขึ้นไป และสามารถพิจารณา
เป็นองค์การเอกชนได้หากว่า

มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งใน
สมาคมนั้น
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ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือกประเทศ
เป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ประเทศไทย

3) มีกฎหมาย/มาตรการจูงใจ
พิเศษเพื่อให้องค์การเอกชนท่ี
เป็นตัวแทนของ SMEs มีสิทธิ
ในการหาข้อตกลงร่วมกันกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ

1
หน่วยงานท่ีเป็นตัวแทนของ 
SMEs มีสิทธิในการมีส่วน

ร่วมเจรจา
ตกลงกับภาครัฐ และ

แรงงาน เช่นระบบไตรภาคี
โดย The industry-

labour consultation 
body (Sanrokon) และ 

The Small and Medium 
Enterprise Policy-
Making Council 

ท่ีให้คำปรึกษาด้านนโยบาย
แก่รัฐ

1
KBiz มีหน้าท่ีในการศึกษา
ปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลก
ระทบต่อ SMEs และ

พัฒนานโยบาย ข้อเสนอ
แนะต่อรัฐบาลเกาหลีใต้ 
แต่ไม่มีระบบเจรจาทาง
สังคมกับภาคแรงงาน

1
ระบบเจรจาทางสังคมให้
อำนาจแก่สมาพันธ์ท่ีมี
สมาชิกจำนวนมาก เช่น 

Confndustria, 
Confcommercio 

และ Confartigianato ใน
การเป็นตัวแทนเจรจากับ
ภาคแรงงาน และมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐในการ

พัฒนานโยบาย

1
โครงสร้างแรงงานสัมพันธ์

ระหว่างภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม และภาค
แรงงานโดยมีการเจรจา
ต่อรองท่ีเป็นศูนย์กลาง

และความสัมพันธ์ในตลาด
แรงงานมาจากมติระหว่าง

ภาคธุรกิจ ( Danish 
Employers’ 

Confederation) และ
แรงงาน (Confederation 
of trade unions) ภาย
ใต้นโยบายท่ีกำหนดโดย

ภาครัฐ

1
ระบบความร่วมมือ

ระหว่างภาคการเมือง 
แรงงาน และนายจ้าง 

(Corporatism) 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การทำงานทุกฉบับต้อง
ร่างโดยความร่วมมือ

แบบไตรภาคี 
(tripartite co-

operative effort) 
ระหว่างภาครัฐ นายจ้าง 

และสหภาพแรงงาน

1
กฎหมายให้สิทธิในการรวม
กลุ่มเป็นสมาคมหรือสภาให้
มีสภาพเป็นนิติบุคคลและมี
สิทธิในการเป็นตัวแทนของ
สมาชิกในการหาข้อตกลง
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ 
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ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือกประเทศ
เป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ประเทศไทย

4) หากภาครัฐมีโครงการพิเศษ
เพื่อส่งเสริม SMEs องค์การ
เอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ 
SMEs ดังกล่าว มีส่วนร่วมใน
การดำเนินการโครงการ

1
JCCI มีส่วนร่วมในการ

ดำเนินโครงการกับภาครัฐ 
และ NFSBA มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม และดำเนิน
มาตรการในการส่งเสริม 

SMEs และสหกรณ์

1
KBiz มีส่วนร่วมเชิง

นโยบายและปกป้องผล
ประโยชน์ของ SMEs

1
หอการค้า (Union 

Camere) สามารถจด
ทะเบียนธุรกิจสมาคม
หัตถกรรม และสมาคม

วิสาหกิจขนาดย่อมในท้อง
ถิ่นให้บริการกองทุนกลาง
เพื่อช่วยเหลือพัฒนาธุรกิจ 
SMEs (unitary fund) 

และสมาพันธ์ด้าน
หัตถกรรมจัดการฝึกอบรม

1
องค์การเอกชนท่ีเป็นหุ้น

ส่วนทางสังคมสามารถเข้า
มีส่วนร่วมในมาตรการ

ช่วยเหลือ SMEs ผ่านการ
ให้คำแนะนำการดำเนิน

โครงการ

1
การส่งเสริม SMEs ให้

ความสำคัญกับการเสริม
สร้างสภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสมโดยการ
ดำเนินการร่วมกับ

องค์การเอกชนตัวแทน
ของ SMEs

1
พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม พ.ศ. 
2543 มาตรา 6 ระบุว่า 
คณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีองค์ประกอบ
ของกรรมการ คือ ผู้แทน
สภาหอการค้าฯ และสภา
อุตสาหกรรมฯ และผู้แทน
องค์การเอกชนซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รวม

ท้ังให้สิทธิองค์การเอกชน 
และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการเข้ารับ

การส่งเสริม
คะแนนรวม 4 4 3 3 3 3
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สำหรับระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะพบว่า ระบบการเจรจาทาง
สังคมในประเทศไทยตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ ์พ.ศ. 2518 กำหนดให้มีระบบไตรภาคีระหว่างภาครัฐ 
ตัวแทนภาคแรงงาน และตัวแทนภาคนายจ้าง อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวยังมิได้กำหนดให้องค์การนายจ้าง
ตั้งตัวแทน SMEs ด้วย ซ่ึงแตกต่างจากประเทศกรณีศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในยุโรป เช่นประเทศ
อิตาล ีเดนมาร์ก หรือประเทศฟินแลนด์เน่ืองจากมีระบบไตรภาคีซ่ึงยอมรับสถานะขององค์การเอกชนในภาค 
SMEs ในฐานะการมีส่วนร่วมในระบบเจรจาทางสังคมกับภาคแรงงาน 

สำหรับประเด็นด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะพบว่าองค์การเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นหน่ึงใน
กรรมการใน คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีหน้า
ที่ในการเสนอแนะนโยบายแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เน่ืองจากเป็น
เวทีที่องค์การเอกชนดังกล่าวสามารถเสนอแนะนโยบาย แนวทางและมาตรการทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความสำคัญในระดับประเทศ เน่ืองจากคณะกรรมการฯ ดังกล่าวมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิหรือ สภาพัฒน์ทําหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการ โดยมีกรรมการจากภาครัฐประกอบด้วยรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ในประเด็นด้านการยอมรับอย่างเป็นทางการในฐานะเป็นตัวแทนของ SMEs ในการเจรจาทางสังคมระดับ
ประเทศ (Nationwide) และการเจรจาระดับทวิภาค ีและไตรภาคีแบบไขว้สาขาธุรกิจ (Cross-sectoral) พบ
ว่าพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550)  พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2530 และพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 ได้
กำหนดให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของสมาชิกในการเจรจาได้ทั้งระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ 
นอกจากน้ันยังพบว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่ให้อำนาจแก่สภาฯ ทั้งสามแห่งในการเป็นตัวแทนของสมาชิก รวม
ถึง SMEs ในการเจรจาทางสังคมด้วย

สำหรับผลการวิเคราะห์ด้านโอกาสขององค์การเอกชนตัวแทน SMEs ในการมีส่วนร่วมในการเจรจาทางสังคม
สืบเน่ืองมาจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับพรรคการเมืองหรือไม่น้ัน พบว่าระบบการเจรจาทางสังคมใน
ประเทศไทยมีกฎหมายกำหนดให้องค์การเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบเจรจาทางสังคมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้าง
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ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามมติคณะ
รัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2524 และมีการดำเนินการอย่างต่อเน่ืองทั้งในระดับประเทศ และระดับ
จังหวัด ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมในการเจรจาทางสังคมขององค์การเอกชนทั้งสองเกิดจากเป็น
โครงสร้างของการบริหารปกครองประเทศ และมิได้เป็นผลสืบเน่ืองจากความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง

โดยผลลัพธ์การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ
ในประเทศไทย และต่างประเทศซ่ึงเป็นประเทศตัวอย่างพบว่าประเทศไทยได้คะแนน 3 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 4 คะแนน โดยจัดอยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เน่ืองจากทั้งประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต ้
และประเทศไทยยังมิได้มีการยอมรับสถานะขององค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs ในการให้คำแนะนำหรือ
เจรจาร่วมกันกับสหภาพแรงงาน ถึงแม้ว่าภาค SMEs จะเป็นภาคที่มีการจ้างแรงงานในสัดส่วนที่สูงที่สุดภายใน
ทั้ง 3 ประเทศ อันแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนที่สำคัญที่ประเด็นด้านแรงงานอาจเกิดจากความต้องการ และการ
ผลักดันของวิสาหกิจขนาดใหญ่ หรือองค์การเอกชนที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของวิสาหกิจขนาดใหญ่ อันส่ง
ผลให้อำนาจในการต่อรองของภาค SMEs และวิสาหกิจขนาดใหญ่ในประเด็นด้านแรงงานเป็นลักษณะ
อสมมาตร คือ SMEs เป็นภาคที่มีการจ้างแรงงานสูงสุด แต่มีอำนาจในการร่วมเจรจา หรือ กำหนดทิศทาง
นโยบายด้านแรงงานน้อยกว่าวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีการจ้างแรงงานในสัดส่วนที่น้อยกว่า

รายละเอียดของระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทย และ
ต่างประเทศสามารถศึกษาได้จากตารางต่อไปน้ี
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ตารางท่ี 6.3 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ระบบการเจรจาทางสังคม และการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะของประเทศไทย และประเทศเป้าหมาย

ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือก
ประเทศเป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ประเทศไทย

1) สหภาพแรงงาน ยอมรับใน
สถานภาพขององค์การเอกชน
ตัวแทน SMEs เพื่อเป็นตัวแทน
ของสมาชิกในการขอรับคำ
แนะนำ และ/หรือเจรจาร่วมกัน

0
สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น 

(Keidanren) มีหน้าท่ี
เจรจากับ

สหภาพแรงงานญี่ปุ่น 
(Rengo) แต ่

Keidanren ได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น
ตัวแทนผลประโยชน์
ของบริษัทขนาดใหญ่

0
ไม่มีระบบเจรจาทาง

สังคมกับแรงงาน

1
สมาพันธ์อุตสาหกรรม

แห่งอิตาลี 
(Confndustria) สมา
พันธ์วิสาหกิจ กิจกรรม
วิชาชีพ และงานอิสระ

แห่งอิตาลี 
(Confcommercio) 

และ สมาพันธ์
หัตถกรรมแห่งอิตาลี 

(Confartigianato) เป็น
ตัวแทนผู้ประกอบการ
ในการเจรจากับภาค

แรงงาน

1
สมาพันธ์นายจ้าง

เดนนิช (DA) มีหน้าท่ี
ประสานงานภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อสามารถ
ร่วมเจรจาหาข้อตกลง 
นอกจากนั้นข้อตกลง
ร่วมใดๆ ท่ีเกิดขึ้นต้อง
ได้รับความยินยอมจาก 

DA

1
ระบบความร่วมมือ

ระหว่างภาคการเมือง 
แรงงาน และนายจ้าง 

(Corporatism) กำหนด
ให้กฎหมายเกี่ยวกับการ
ทำงานต้องร่างโดยความ

ร่วมมือแบบไตรภาคี 
ระหว่างภาครัฐ นายจ้าง 
(เช่นสมาพันธ์นายจ้างใน
อุตสาหกรรมบริการ (TT) 

และสมาพันธ์
อุตสาหกรรม และนาย
จ้างฟินนิช (PT) และ

สหภาพแรงงาน

0
สหภาพแรงงานจะเจรจาใน
ระบบไตรภาคี (กับภาครัฐ 
และองค์การนายจ้าง) ท้ังนี้
ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2518 มิได้กำหนดให้

องค์การนายจ้างต้องตัวแทน 
SMEs ด้วย
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ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือก
ประเทศเป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ประเทศไทย

2) รัฐบาลยอมรับในสถานะของ
องค์การเอกชนตัวแทนของ 
SMEs ในการขอรับคำปรึกษา
เกี่ยวกับธุรกิจ และ/หรือมีส่วน
ร่วมในการกำหนดนโยบาย
สาธารณะ 

1
คณะกรรมการ

นโยบายวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
(The SME Policy-
Making Council)

1
KBiz มีหน้าท่ีพัฒนา

นโยบาย และการวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับ SMEs

1
คณะมนตรีด้าน

เศรษฐกิจและแรงงาน
แห่งชาติ (CNEL)

0
ระบบการเจรจาทาง
สังคมผ่านการให้คำ
ปรึกษาอย่างไม่เป็น

ทางการเนื่องจากไม่มี
กฎหมายรองรับสถานะ

ขององค์การเอกชน
ตัวแทนผู้ประกอบการ

1
TT และ PT ได้รับการ
ยอมรับเป็นหุ้นส่วนทาง

สังคมจากรัฐบาล
ฟินแลนด ์

1
สภาหอการค้าฯ และสภา
อุตสาหกรรมฯ ได้รับการ

ยอมรับเป็นหนึ่งในกรรมการ
ใน คณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

3) องค์การเอกชนตัวแทน SMEs 
ได้รับการยอมรับอย่างเป็น
ทางการในฐานะเป็นตัวแทนของ 
SMEs ในการเจรจาทางสังคม
ระดับประเทศ (Nationwide) 
และการเจรจาระดับทวิภาคี และ
ไตรภาคีแบบไขว้สาขาธุรกิจ 
(Cross-sectoral)

1
JCCI และ NFSBA

1
KBiz

1
สมาพันธ์อุตสาหกรรม

แห่งอิตาลี 
(Confndustria) สมา
พันธ์วิสาหกิจ กิจกรรม
วิชาชีพ และงานอิสระ

แห่งอิตาลี 
(Confcommercio) 

และ สมาพันธ์

0
ไม่มีกฎหมายรองรับ
สถานะขององค์การ

เอกชน

1
TT, PT, และ SY 

สามารถเป็นตัวแทน
สำหรับภาค SMEs ได้ใน

รูปแบบการเจรจา
ประเภทต่างๆ

1
กฎหมายของ 3 สภากำหนด

ให้สภาเป็นตัวแทนของสมาชิก
ในการเจรจาได้ท้ังระดับ

ประเทศ และระดับระหว่าง
ประเทศ แต่ 3 สภานี้ไม่มี
กฎหมายกำหนดว่าต้องมี
สมาชิกมาจาก SMEs เป็น

จำนวนเท่าใด อย่างไรก็ตามใน
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ปัจจัยในการวิเคราะห์เลือก
ประเทศเป้าหมาย

ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ประเทศไทย

หัตถกรรมแห่งอิตาลี 
(Confartigianato) 
และอีก 7 สมาพันธ์

ความเป็นจริง สมาชิกของท้ัง 
3 สภานี้จัดได้ว่าเป็นองค์การ
เอกชนเพราะมีสมาชิกเกินกึ่ง

หนึ่งเป็น SMEs
4) โอกาสขององค์การเอกชน
ตัวแทน SMEs ในการมีส่วนร่วม
ในการเจรจาทางสังคม      สืบ
เนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การกับพรรคการเมือง

1
เป็นโครงสร้างของการ

บริหารปกครองประเทศ

1
เป็นโครงสร้างของการ

บริหารปกครองประเทศ

1
เป็นโครงสร้างของการ

บริหารปกครองประเทศ

0
เป็นระบบการให้คำ
ปรึกษาอย่างไม่เป็น

ทางการ

1
เป็นโครงสร้างของการ

บริหารปกครองประเทศ

1
เป็นโครงสร้างของการบริหาร

ปกครองประเทศ

รวมคะแนน 3 3 4 1 4 3
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3) ผลลัพธ์การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค (Bottlenecks) ในการรวมกลุ่ม SMEs ใน
ประเทศไทย และปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors) ของการรวมกลุ่มใน
ประเทศเป้าหมาย

ผลลัพธ์การวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค (Bottlenecks) ของการรวมกลุ่ม SMEs ในประเทศไทยพบว่ามี
ปัญหาบางประการอยู่ที่ตัวบทกฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย ตามรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปน้ี
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ตารางท่ี 6.4  แสดงปัญหาและอุปสรรคของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม SMEs
ปัญหาและอุปสรรค ด้านตัวบทกฎหมาย ด้านผู้บังคับใช้กฎหมาย ด้านผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย
ปพพ. ว่าด้วยสมาคม อาจเป็นอุปสรรคในการรวมกลุ่ม SMEs ได้ 

เนื่องจากกฎหมายมีข้อกำหนดว่าช่ือของสมาคมท่ี
จัดตั้งขึ้นนั้นต้องมีคำว่า “สมาคม” ประกอบใน
ช่ือด้วย ซึ่งทำให้กลายเป็นอุปสรรคสำหรับภาค
เอกชนท่ีต้องการรวมกลุ่มเป็น “สมาพันธ์” หรือ 
“สหพันธ”์ อันแสดงถึงกลุ่มของสมาคมต่างๆ ท่ี
รวมตัวกันเป็นกลุ่มท่ีใหญ่ขึ้น ถึงแม้ว่ากรมการ
ปกครองจะยอมรับจดทะเบียนในช่ือ “สมาคม

สมาพันธ์” หรือ “สมาพันธ์สมาคม” แต่ทางภาค
เอกชนยังไม่พอใจกับการกำหนดให้ใช้ช่ือดังกล่าว

ไม่เป็นอุปสรรค ไม่เป็นอุปสรรค

พ.ร.บ.สมาคมการค้า 
พ.ศ. 2509 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550

กฎหมายนี้กำหนดว่านอกจากจัดตั้งเป็นสหกรณ์
แล้ว ห้ามผู้ใดตกลงเข้ากันเพื่อทำการส่งเสริมการ
ประกอบวิสาหกิจในรูปอ่ืนๆ นอกจากเป็นสมาคม
การค้า และการท่ีกฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้ทำให้
เกิดการตีความกฎหมายในทางท่ีแคบว่าช่ือของ

สมาคมท่ีจดทะเบียนจะต้องเป็นสมาคมเท่านั้นจะ
ใช้ช่ือไม่ได้ ท้ังท่ีกฎหมายมิได้เขียนไว้ชัดเจนว่าจะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีบังคับ
ใช้กฎหมาย พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 มีการกำหนดห้ามมิ
ให้ผู้ท่ีต้องการจดทะเบียนตามกฎหมายฯ ใช้ช่ือ
อ่ืนนอกจากคำว่า “สมาคม” ซึ่งตามกฎหมาย

ฉบับนี้มิได้มีข้อห้ามไว้เช่นนั้น ดังนั้นจึงอาจกล่าว
ได้ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายตีความกฎหมายในทางท่ี

ไม่เป็นอุปสรรค
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ปัญหาและอุปสรรค ด้านตัวบทกฎหมาย ด้านผู้บังคับใช้กฎหมาย ด้านผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย
ต้องใช้ช่ือว่าสมาคม เฉกเช่นเดียวกับ ป.พ.พ.ว่า

ด้วยสมาคม นอกจากนั้นกฎหมายยังกำหนดไว้อีก
ด้วยว่าหากฝ่าฝืนด้วยการจัดตั้งเป็นรูปแบบอ่ืน 
หรือ ใช้ช่ือสมาคมโดยไม่ได้จดทะเบียนก็จะมี

ความผิดอาญา อีกท้ังผู้ท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมท่ี
ไม่ได้รับอนุญาตก็มีความผิดอาญาด้วย

แคบเกินไป โดยคำนึงถึงช่ือของกฎหมายเท่านั้น 
และทำให้การตีความเช่นว่านั้นกลายเป็นอุปสรรค
ต่อ SMEs ท่ีต้องการรวมกลุ่มกันในระดับ “สมา

พันธ”์ หรือ “สหพันธ์”

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 กฎหมายกำหนดให้ผู้รักษาการเป็นกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ทำให้เหมือนกับว่ากฎหมายนี้

มุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรมากกว่าผู้
ประกอบการ SMEs นอกจากนั้น ท่ีมาของคณะ
กรรมการสหกรณ์แห่งชาติ ส่วนใหญ่เป็นตัวแทน
จากภาครัฐ และไม่ให้ความสำคัญกับองค์การ

เอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs

การจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผลให้เกิดความ

โน้มเอียงในการทำงานเพื่อเกษตรกรมากกว่าภาค 
SMEs ถึงแม้ว่ากฎหมายกำหนดให้สหกรณ์

ครอบคลุมถึงการบริการ การค้า การผลิต และ
การอุตสาหกรรมของ SMEs

ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ไม่รับรู้สิทธิ
ประโยชน์ของการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามกฎหมาย

นี้

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2543

ไม่เป็นอุปสรรค ผู้บังคับใช้กฎหมายยังไม่ได้ใช้กฎหมายให้เป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสร้าง
เครือข่าย SMEs อย่างแท้จริง เนื่องจากกฎหมาย
ฉบับนี้ได้ให้อำนาจในการออกฎหมายลูกเพื่อส่ง

เสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ท้ังสำนักงาน คณะกรรม

ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ไม่รับรู้ถึงสิทธิ
ประโยชน์จากการรวมกลุ่มท้ังท่ีกฎหมายได้ให้
สิทธิในการขอความช่วยเหลืออุดหนุนแก่กลุ่ม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ องค์การ
เอกชน
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ปัญหาและอุปสรรค ด้านตัวบทกฎหมาย ด้านผู้บังคับใช้กฎหมาย ด้านผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย
การบริหารฯ และรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม 
พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี ้แต่จนถึงปัจจุบันมีเพียงกฎ

กระทรวง และระเบียบเท่านั้น
พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กฎหมายกำหนดให้ยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ในขณะท่ี
กฎหมายเองเขียนชัดเจนว่ากิจการของชุมชนท่ี

เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า การให้บริการด้วย ไม่
ได้เฉพาะเกษตรเท่านั้น

ไม่เป็นอุปสรรค ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ไม่รับรู้ถึงสิทธิ
ประโยชน์ว่าสามารถรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในการขอรับ
การส่งเสริมจากภาครัฐด้วยการยื่นจดทะเบียนต่อ

กรมส่งเสริมการเกษตร
พ.ร.บ.บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด

ย่อม พ.ศ. 2534 และพ.ร.บ. ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2545

กฎหมายไม่ให้สิทธิในการเข้าถึงบริการของ
สถาบันท้ังสองแห่งแก่กลุ่ม SMEs ท่ีรวมตัวกัน 

แต่ให้สิทธิเป็นรายผู้ประกอบการ

ไม่เป็นอุปสรรค ไม่เป็นอุปสรรค

พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520

ไม่มีข้อกำหนดให้สิทธิแก่กลุ่มของ SMEs ท่ีรวม
ตัวกันในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่

บริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์เท่านั้น

ไม่เป็นอุปสรรค ไม่เป็นอุปสรรค
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นอกจากน้ันในการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับกำหนดถึงผู้บังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม SMEs 
อย่างทับซ้อนกัน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ สสว. ซ่ึงให้การส่งเสริม SMEs กับ กรมการพัฒนาชุมชนซ่ึง
ส่งเสริม SMEs ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์หน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) และกรมส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงให้การส่งเสริม 
SMEs ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุ่มเป็นวสิาหกิจชุมชน 

อย่างไรก็ตามกฎหมายหลายฉบับไม่เป็นปัญหาและอุปสรรค แต่ไม่มีบทบัญญัติที่เป็นการส่งเสริมให้มีองค์การ
เอกชนที่เป็นตัวแทนของ SMEs โดยการเข้าร่วมเป็นหน่ึงในคณะกรรมการใน 3 สภา ได้แก ่พระราชบัญญัติ
หอการค้าไทย พ.ศ. 2509 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2530 พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการรวมตัวกันของผู้ประกอบ
การวิชาชีพต่างๆ  เช่น พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 พระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญช ีพ.ศ. 2547 เป็นต้น รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่ไม่ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
ด้วย เช่น การไม่กำหนดให้มีตัวแทนของกลุ่ม SMEs เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการกำหนดมาตรฐาน
สินค้าต่างๆ ตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
ขาออก พ.ศ. 2511 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 

จากปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายดังกล่าวน้ัน ประการสำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการรวมกลุ่มของ SMEs 
หรือเป็นอุปสรรคได้น้ัน น่าจะเป็นเรื่องปัญหาความต่อเน่ืองเชิงนโยบายท่ีทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายเกิดปัญหาใน
การปฏิบัติตามแผนแม่บทต่างๆ ท่ีวางเอาไว้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors) ของการรวมกลุ่มในประเทศเป้าหมาย

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเทศที่เป็นกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จด้านการรวมกลุ่มพบว่าประเทศ
ญี่ปุ่น เกาหลีใต ้และอิตาลีซ่ึงเป็นประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกด้านการรวมกลุ่ม SMEs มีความสำเร็จ
สืบเน่ืองจากการให้ความสำคัญเชิงนโยบายท่ีมีต่อการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ SMEs ในทุกระดับ โดยทั้ง 
3 ประเทศมีนโยบายในการพัฒนา SMEs ทั้งในระดับรัฐบาลกลางของประเทศ อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนา SMEs ในประเทศญี่ปุ่นซ่ึงนอกจากจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนา SMEs ในระดับต่างๆ อันครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับภูมิภาค หรือ ระดับท้องถ่ินแล้วยังกำหนดให้มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 
รวมกลุ่ม และร่วมมือ (Promotion of Exchange, Tie-Ups and Cooperatives) อีกด้วย

หน้า 6-26



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ทั้งน้ียังพบว่าในประเทศดังกล่าว องค์การเอกชนตัวแทน SMEs มีบทบาทเชิงนโยบายในระดับชาติ ซ่ึงรวม
ถึงการรายงานสถานการณ ์ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ชี้แจงรวมถึงมีส่วนร่วมในระบบเจรจาทางสังคม พบว่าใน
ประเทศทั้งสามมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจซ่ึงตัวแทนภาค SMEs สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นหน่ึง
ในกรรมการได ้อาทิเช่น คณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศญี่ปุ่นซ่ึงมีหน้าที่
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ SMEs แก่กระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย ์และอุตสาหกรรม หรือ 
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และรายงานสถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรูปแบบรายงานประจำ
ปีให้รัฐบาลญี่ปุ่นรับทราบเพื่อให้มีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อ 
SMEs  ในประเทศอิตาลีมีการจัดตั้งคณะมนตรีด้านเศรษฐกิจและแรงงานแห่งชาต ิ(CNEL) ซ่ึงมีหน้าที่ในการ
ให้คำปรึกษา และการนำเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องแก่ภาครัฐ และเป็นกลไกการเจรจาระบบไตรภาคีระหว่าง
ภาคธุรกิจ-ภาคแรงงาน-ภาครัฐ โดย CNEL ประกอบไปด้วยสมาชิก 121 คนและมีตัวแทนจากองค์การเอกชน
ซ่ึงเป็นตัวแทน SMEs จำนวนมากตัวแทนจากอาทิเช่นจาก Confapi (สมาพันธ์อุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งอิตาลี) จำนวน 2 ราย ตัวแทนจาก Confcommercio จำนวน 5 ราย และตัวแทนจาก 
Confesercenti (ภาคการค้าและบริการ) จำนวน 2 ราย ตัวแทนจาก Confartigianato จำนวน 2 ราย และ
ตัวแทนจำนวน 1 รายจากสมาพันธ์อื่นๆ เช่น CNA, Casartigiani, CLAAI (งานฝีมือ) รวมถึงตัวแทนจำนวน 1 
รายจากภาคสหกรณ์ธุรกิจเช่นจาก Legacoop (สมาพันธ์สหกรณ์และกองทุนรวมแห่งชาติอิตาล)ี, UNCI, 
Confcooperative และ AGCI (cooperatives) บวกกับตัวแทนจำนวน 3 รายจากสมาคมธุรกิจภาคบริการ 
ขนส่ง และขนส่งทางเรือ (shipping) สำหรับในประเทศเกาหลีใต้ SMEs ก็ได้รับความสำคัญในระดับนโยบาย 
โดยมีการจัดตั้งองค์การเอกชนเป็นองค์กรกลางในระดับชาติเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมได้แก่สมาพันธ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศเกาหลีใต้ (Korea 
Federation of Small and Medium Businesses - KBiz) สำหรับในบางประเทศอาทิเช่น ประเทศอิตาลี 
พบว่าองค์การเอกชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการมีอิทธิพลเชิงนโยบายในระดับสูง เน่ืองจากกลไกของระบบ
หุ้นส่วนทางสังคมซ่ึงเปิดโอกาสในองค์การเอกชนสามารถแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ
รัฐบาลได ้ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน นอกจากน้ันการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วย
เหลือ SMEs ก็นิยมดำเนินการด้วยความร่วมมือกับองค์การเอกชนอีกด้วย

นอกจากน้ันประเทศทั้งสามยังมีโครงสร้างด้านกฎหมายและมาตรการท่ีส่งเสริมการรวมกลุ่ม SMEs โดยพบ
ว่าในประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้มีการตรากฎหมายเฉพาะในการส่งเสริมการรวมกลุ่ม SMEs อาทิเช่น ใน
ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายส่งเสริมการจัดตั้งองค์การเอกชนตัวแทน SMEs เช่น  Small and Medium-Sized 
Enterprise Cooperatives Act 2006, Human Resources Development Promotion Act 1969, Act 
on the Promotion of Technology Transfer from Universities to Private Business Operators 
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1998,  Act on Formation and Development of Regional Industrial Clusters through Promotion 
of Establishment of New Business Facilities, etc. 2007 และประเทศเกาหลีใต้มีกฎหมาย SME 
Cooperative Act’ 1961 สำหรับในประเทศอิตาลีถึงแม้จะไม่มีกฎหมายโดยตรงเกี่ยวกับการส่งเสริมการร่วม
กลุ่ม SMEs แต่อย่างไรก็ตามพบว่ารัฐธรรมนูญของประเทศอิตาลีได้ให้เสรีภาพในการจัดตั้งองค์การเอกชนใน
รูปแบบต่างๆ ได้อย่างเสร ีและรัฐธรรมนูญมาตรา 45 ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคหัตถกรรมซ่ึงเป็นภาค SMEs ซ่ึงมีประวัติความสำคัญควบคู่กับประเทศอิตาลีมาอย่างช้านาน

ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าการที่ SMEs ได้รับความสำคัญทั้งในเชิงนโยบาย รวมถึงบทบาทการมีส่วนร่วมเชิงนโยบายของ
องค์การเอกชนที่เป็นตัวแทน SMEs รวมถึงการดำเนินการทางด้านกฎหมาย และมาตรการต่างๆ ที่ส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม เกิดจากการที่ประเทศทั้งสามที่กล่าวมาให้ความสำคัญกับภาค SMEs ในฐานะเป็นกลไกสำคัญทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาของประเทศอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน ดังน้ัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการ
ดำเนินการผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาล ในการเล็งเห็นความ
สำคัญของ SMEs และมีการประกาศให้ SMEs เป็นวาระแห่งชาต ิเพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อ
รองรับนโยบายดังกล่าว อันรวมถึงแผนการดำเนินการในการรวมกลุ่ม SMEs ซ่ึงจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป

4) แผนการดำเนินงาน (Roadmap)

แผนการดำเนินงาน (Roadmap) สำหรับการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ใน
ประเทศไทยมีรายละเอียดของแผนการดำเนินงานดังน้ี

a. วิสัยทัศน์
“สร้างพลังรากฐานทางเศรษฐกิจด้วยการรวมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ให้เป็นพลังผลักดันการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน”

b. กลยุทธ์
กลยุทธ์ของการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 
ประการ
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กลยุทธ์ท่ี 1 เสนอแนะรัฐบาลให้มี “นโยบายการส่งเสริม SMEs เป็นวาระแห่งชาติ” และ
ให้การส่งเสริมการรวมกลุ่ม SMEs เป็นองค์ประกอบสำคัญด้วย

กลยุทธ์ท่ี 2 เสนอให้ปรับปรุง และเพ่ิมเติมกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ 3 ด้านน้ีกล่าวคือ 
1. เงื่อนไขของการรวมตัวของ SMEs เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม หรือ องค์การ

มหาชน
2. การยอมรับสถานภาพของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม หรือ องค์การมหาชน ทั้ง

จากภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งภาคแรงงานสัมพันธ ์โดยให้มีผลผูกพันทางกฎหมาย
3. สิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม หรือ องค์การมหาชน

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างตระหนักตื่นตัวในกลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร ่ให้
ความรู ้และประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี
1. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านประโยชน์ของการรวมกลุ่ม SMEs ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายภาษี เป็นต้น และความรู้
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด บัญชี และการเงินสำหรับกลุ่มที่จะจัดตั้งข้ึน

2. จัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษา และให้บริการจัดตั้งกลุ่ม SMEs  พร้อมสายด่วน (Hotline) โดยศูนย์ฯ น้ี
ให้บริการแนะนำด้านการจัดตั้งกลุ่ม สิทธิประโยชน์ของกลุ่ม การเข้าถึงแหล่งทุน แก้ไขปัญหา
ทางด้านต่างๆ ของกลุ่ม รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับการช่วยเหลือการจัดตั้งกลุ่ม SMEs 
ประเภทต่างๆ

3. การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มธุรกิจ SMEs เพื่อนำไปสู่การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

4. การจัดทำเวปไซต์เครือข่ายทางสังคม และชุมชนออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้ 
SMEs ที่มีการรวมกลุ่ม หรือ ต้องการรวมกลุ่มได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้ข่าวสาร รวม
ถึงใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจระหว่างกัน 

5. การจัดประกวดและให้รางวัลสำหรับกลุ่ม SMEs ที่รวมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพประจำทุกๆ 
ปี โดยกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์ให้กลุ่ม SMEs ต้องมีการดำเนินงานดีเด่นด้านต่างๆ อาทิ 
การส่งเสริมพัฒนาสมาชิก หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชาต ิ
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c. ระยะเวลาการดำเนินงาน
ระยะเวลาการดำเนินงาน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) ระยะกลาง 
(ระหว่าง 1 ถึง 5 ปี) และระยะยาว (เกิน 5 ปีข้ึนไป) โดยการดำเนินงานแบ่งตามกลยุทธ์ทั้ง 3 
ประการได้แก ่

กลยุทธ์ท่ี 1 เสนอนโยบายแก่รัฐบาลเพื่อให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น
วาระแห่งชาต ิเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อผลักดันให้การดำเนินงานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสามารถดำเนินงานได้อย่างบูรณาการ

กลยุทธ์ท่ี 2 เสนอปรับแก้ไขกฎหมาย เป็นการดำเนินงานระยะสั้น ถึง ระยะยาว โดยพิจารณา
จากความจำเป็นในการแก้ไขกฎหมาย มาตรการ หรือ ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างความตระหนักตื่นตัวในกลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เป็นการดำเนิน
งานระยะยาวเพื่อประชาสัมพันธ ์สร้างความตระหนักรับรู ้ให้ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากภาคผู้ประกอบการ SMEs และภาคประชาชนต่อการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย SMEs
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ตารางท่ี 6.5  แสดงกลยุทธ์การดำเนินการตาม Roadmap

1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

1.เสนอแนะรัฐบาล
ให้ม ี“นโยบายการ
ส่งเสริม SMEs เป็น
วาระแห่งชาติ”

มติคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ให้การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อมเป็นวาระแห่งชาติ

เพื่อผลักดันให้มีการบูรณาการการส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ

คณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มีอำนาจมาก แต่
ระดับความผูกพัน

ต่อเนื่องจาก
ปัจจุบันยังไม่มี
นโยบายการส่ง
เสริมเครือข่าย 
SMEs ท่ีชัดเจน 

ทำให้จัดเป็นผู้ต่อ
ต้าน     (Blockers)   

การเจรจาเพื่อหาข้อ
ตกลงเพื่อการแสดงถึง/

ช้ีแจงให้ เห็นถึงผล
ประโยชน์ในการเข้ามา

มีส่วนร่วม (เช่น 
คะแนนนิยม การ

ยอมรับจากภาค SMEs 
ฯลฯ)

ระยะส้ัน 
(ภายใน 1 ปี)

2.เสนอให้ปรับปรุง ป.พ.พ.ว่าด้วยสมาคม ด้านเง่ือนไขการรวมตัว  :   ให้ปรับแก้ไขมาตรา 80 ก.มหาดไทย โดย เสนอต่อรัฐสภาให้ ผู้เพิกเฉย การให้ความรู้ และการ ระยะส้ัน 

หน้า 6-31



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

และเพิ่มเติม
กฎหมาย

โดยกำหนดเง่ือนไขของการใช้ช่ือ ซึ่งไม่มีข้อจำกัด
ว่าต้องมีคำว่า “สมาคม” ประกอบเท่านั้น แต่ให้
รวมถึง “สมาพันธ์” และ “สหพันธ์” ด้วย เพื่อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และให้ระบุชัดเจนถึงรูป
แบบของกลุ่มและช่ือของกลุ่มท่ีจะจัดตั้งตาม
กฎหมายนี้ตามลักษณะท่ีแท้จริง
ด้านยอมรับสถานะสถานภาพ  :   ควรระบุเพิ่มเติม
รูปแบบของการรวมกลุ่มเป็นสมาคม หรือเป็น
สหกรณ์ ให้ครอบคลุมชัดเจนถึงคำว่า “องค์การ
เอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs” ด้วย  เพื่อให้
เกิดการยอมรับในสถานภาพขององค์การเอกชน
อันเป็นการสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจ

กรมการปกครอง ปรับแก้ 
ป.พ.พ.ว่าด้วยสมาคม

(Sleepers) ส่ือสารให้เห็น
ประโยชน์ 

(ภายใน 1 ปี) 
และระยะ

กลาง (2-5 ปี)
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1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

พ.ร.บ.สมาคมการค้า 
พ.ศ. 2509 และ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550

ด้านเง่ือนไขการรวมตัว  :   ให้เพิ่มเติมบทนิยามศัพย์
ในมาตรา 4 โดยกำหนดให้รูปแบบของสมาคม
การค้า ประกอบด้วย สมาคม สมาพันธ์ สหพันธ ์
และองค์การเอกชน  เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ และเพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์
ของผู้เร่ิมจัดตั้งกลุ่มตามรูปแบบตามจริง และเพื่อ
ให้นายทะเบียนสามารถรับจดทะเบียนในช่ืออ่ืน
นอกเหนือจากคำว่าสมาคมเท่านั้น

ด้านสิทธิพิเศษ  :   ควรปรับปรุงเง่ือนไขและวิธีการ
ยื่นขอจดทะเบียนให้มีความสะดวกมากขึ้น อีกท้ัง

ก.พาณิชย ์โดย
กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า

เสนอต่อรัฐสภาให้
ปรับแก้ 

พ.ร.บ.สมาคมการค้า 
พ.ศ. 2509 และ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550

ผู้เพิกเฉย 
(Sleepers)

การให้ความรู้ และการ
ส่ือสารให้เห็น
ประโยชน์ 

ระยะกลาง 
(2-5 ปี)
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

ควรมีข้อกำหนดให้สิทธิประโยชน์บางประการจาก
รัฐอันเนื่องมาจากการจัดตั้งกลุ่ม ไม่ใช่เพียงการให้
จดทะเบียนเพื่อให้มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล
เท่านั้น

พ.ร.บ.สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542

ด้านเง่ือนไขการรวมตัว  :   ให้เพิ่มเติมความหมาย
ของคำว่า “คณะบุคคล” ในมาตรา 4 ว่า
หมายความรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และองค์การเอกชน เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนว่ากลุ่มของ SMEs สามารถรวมตัวกันใช้
สิทธิจัดตั้งเป็นสหกรณ์ได้ตามกฎหมายนี้ และเพื่อ
ลดปัญหาความเข้าใจผิดว่ากฎหมายนี้เฉพาะเพื่อ
การเกษตรเท่านั้น

ก.เกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรม
ส่งเสริมสหกรณ์

เสนอต่อรัฐสภาให้
ปรับแก้ 

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 
2542

ผู้เพิกเฉย 
(Sleepers)

การให้ความรู้ และการ
ส่ือสารให้เห็น
ประโยชน์ 

ระยะกลาง 
(2-5 ปี)
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1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

ด้านสิทธิพิเศษ  :   ควรส่งเสริมให้ “ชุมนุมสหกรณ์” 
ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษมากกว่าสหกรณ์ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์รวมตัวกันให้มากขึ้น 
อีกท้ังควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรม
การฯ ตามกฎหมายนี้ ให้มีผู้แทนจาก SMEs เข้า
ร่วมเป็นกรรมการด้วย

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ

ขนาดย่อม พ.ศ. 2543

ด้านเง่ือนไขการรวมตัว  :   ไม่จำเป็นต้องปรับแก้ใน
ส่วนของพระราชบัญญัติฯ แต่ควรปรับแก้ใน
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิสาหกิจ

ก.อุตสาหกรรม 
โดย สสว.

แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบฯ และเสนอ

รัฐสภา

เนื่องจาก ตาม 
พ.ร.บ.ส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง

การดำเนินการเพื่อ
สร้างให้ สสว. เข้ามามี
บทบาทในการเป็นผู้นำ

ระยะส้ัน 
(ภายใน 1 ปี) 
และระยะ
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

ขนาดกลางและขนาดย่อมว่าด้วยการให้ความช่วย
เหลืออุดหนุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หรือองค์กรเอกชน จากเงินกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 

ด้านยอมรับสถานะสถานภาพ  :   ให้แก้ไขมาตรา 6 
วรรค 2 เกี่ยวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสิทธิพิเศษ  :   ให้เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์เป็น
พิเศษสำหรับ SMEs ท่ีรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือองค์การ
เอกชนตามกฎหมายนี้ โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์

เพื่อแก้ไข 
พ.ร.บ. ส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

พ.ศ. 2542

และขนาดย่อม 
พ.ศ. 2542 ให้

อำนาจ สสว. ใน
การเสนอปรับแก้
กฎหมายได้ จึงจัด
ว่า สสว. มีอำนาจ
มากในประเด็นดัง
กล่าว ประกอบกับ
มีความผูกพันสูงกับ

การผลักดันการ
สร้างเครือข่าย จึง
จัดให้มีฐานะเป็นผู้

ร่วมในการผลักดันให้
สามารถแก้และพัฒนา
กฎหมาย/มาตรการส่ง
เสริมการรวมกลุ่ม โดย
การเข้าไปขอคำปรึกษา 
จากฝ่ายรัฐบาล และ
รัฐสภา ขอความร่วม
มือและการสนับสนุน
จากหน่วยงานราชการ 
ผู้ประกอบการ SMEs 
และประชาชนท่ัวไป

กลาง (2-5 ปี)
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

มากกว่าและเป็นลำดับก่อนวิสาหกิจเป็นรายๆ ไป สนับสนุนโครงการ 
(Sponsor)

พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548

ด้านเง่ือนไขการรวมตัว  :   ให้เพิ่มเติมความหมาย
ของคำว่า “คณะบุคคล” ในมาตรา 3 ว่า
หมายความรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และองค์การเอกชน

ด้านยอมรับสถานะสถานภาพ  :   ให้กำหนดว่า
วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีได้
รับจดทะเบียนไว้แล้วมีสถานภาพของเป็น
นิติบุคคลด้วย

ก.เกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร

เสนอต่อรัฐสภาให้
ปรับแก้ 

พ.ร.บ.ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. 2548

ผู้เพิกเฉย 
(Sleepers)

การให้ความรู้ และการ
ส่ือสารให้เห็น
ประโยชน์ 

ระยะกลาง 
(2-5 ปี)

หน้า 6-37



คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

ด้านสิทธิพิเศษ  :   - องค์ประกอบของคณะ
กรรมการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจากภาครัฐ 
ให้เพิ่มเติมผู้แทนจาก SMEs เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย 
 - ให้เพิ่มเติมกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
ให้องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs ท่ีเป็น
วิสาหกิจชุมชนได้รับการส่งเสริมจากกองทุนได้
ด้วย
 - ให้เพิ่มเติมสถานภาพของวิสาหกิจชุมชนหรือ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว
มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล 

พ.ร.บ.ธนาคารพัฒนา ด้านเง่ือนไขการรวมตัว  :   ให้เพิ่มเติมผู้มีสิทธิได้รับ ก.คลัง ร่วมกับ ให ้รมต.ก.คลังและ ผู้เพิกเฉย การให้ความรู้ และการ ระยะส้ัน 
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย
พ.ศ. 2545

พ.ร.บ.บรรษัท
ประกันสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาด
ย่อม พ.ศ. 2534

พ.ร.บ.ส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520

ประโยชน์ตามกฎหมายเหล่านี้ โดยกำหนดให้
ครอบคลุมรวมไปถึง กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และองค์การเอกชนด้วย โดยควรมีการ
พิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือเป็นลำดับไป เร่ิม
ต้นจากองค์การเอกชน กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแต่ละราย

ด้านสิทธิพิเศษ: ให้เพิ่มเติมสิทธิเป็นพิเศษสำหรับ 
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs

ก.อุตสาหกรรม 
โดย ธพว.

รมต.ก.อุตสาหกรรม
ออกกฎ กระทรวง
หรือประกาศ เพื่อ
ปฏิบัติการตาม 

พ.ร.บ.ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 

2545 และ
พ.ร.บ.บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม พ.ศ. 

(Sleepers) ส่ือสารให้เห็น
ประโยชน์ 

(ภายใน 1 ปี) 
และระยะ

กลาง (2-5 ปี)
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1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

2534

พ.ร.บ.ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 

2545

ด้านยอมรับสถานะสถานภาพ  :   ให้เพิ่มเติมข้อ
กำหนดอันเป็นการรับรองสถานะขององค์การ
เอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs โดยให้ระบุว่าผู้
มาขอความช่วยเหลือด้านการเงินต้องเป็นสมาชิก
ขององค์การเอกชนท่ีได้รับการรับรองจาก
ธนาคารฯ แล้ว และให้ระบุเพิ่มเติมว่าผู้ขอรับ
ความช่วยเหลืออาจเป็นองค์การเอกชนด้วยก็ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิจารณาให้ความช่วย
เหลือด้านการเงิน ให้คำนึงถึงกลุ่มของ SMEs ท่ี
รวมตัวกันมาทำธุรกรรมทางการเงิน อันเป็นการ
สร้างเครดิตให้แก่กลุ่มมากกว่าเป็นวิสาหกิจแต่ละ

ก.คลัง 
ร่วมกับ

ก.อุตสาหกรรม 
โดย ธพว.

ให้รมต.ก.คลังและ
รมต.ก.อุตสาหกรรม
ออกกฎกระทรวงหรือ

ประกาศ

ผู้เพิกเฉย 
(Sleepers)

การให้ความรู้ และการ
ส่ือสารให้เห็น
ประโยชน์ 

ระยะส้ัน 
(ภายใน 1 ปี)
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

ราย ซึ่งจะเป็นตัวเร่งและส่งเสริมให้ SMEs มีการ
รวมกลุ่มกันมากขึ้น

พ.ร.บ.บรรษัทประกัน
สินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม พ.ศ. 2534

ด้านยอมรับสถานะสถานภาพ  :   ให้เพิ่มเติมข้อ
กำหนดอันเป็นการรับรองสถานะขององค์การ
เอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs โดยให้ระบุว่าผู้
มาขอความช่วยเหลือด้านการประกันสินเช่ือต้อง
เป็นสมาชิกขององค์การเอกชนท่ีได้รับการรับรอง
จาก บสย. แล้ว เพราะเหตุว่าองค์การเอกชน
สามารถเป็นตัวแทน บสย. ในการควบคุม และคัด
กรองผู้ขอรับบริการได้อีกช้ันหนึ่ง และเป็น
มาตรการบังคับโดยปริยายให้มีการรวมกลุ่มของผู้
ประกอบการ SMEs

ก.คลัง โดย บสย. รมต.ก.คลัง ออกกฎ
กระทรวงหรือ

ประกาศ

ผู้เพิกเฉย 
(Sleepers)

การให้ความรู้ และการ
ส่ือสารให้เห็น
ประโยชน์ 

ระยะส้ัน 
(ภายใน 1 ปี)
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หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

พ.ร.บ.ส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520

ด้านการยอมรับสถานภาพ  :   ให้เพิ่มเติมมาตรา 17 
ให้ครอบคลุมถึงผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมท่ีเป็น 
“องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs ด้วย

ด้านสิทธิพิเศษ  :   ให้ออกประกาศตามกฎหมายนี้
เป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะสำหรับ 
องค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs และ 
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน 
หรือสำนักงาน

คณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุนออก

ประกาศ

ผู้เพิกเฉย 
(Sleepers)

การให้ความรู้ และการ
ส่ือสารให้เห็น
ประโยชน์ 

ระยะส้ัน 
(ภายใน 1 ปี) 

พ.ร.บ.มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม 

ด้านเง่ือนไขการรวมตัว  :   ให้เพิ่มเติมคำว่า “ผู้แทน
ขององค์การเอกชนท่ีเป็นตัวแทนของ SMEs ใน
สาขาการผลิต และการค้า” เข้าร่วมเป็นคณะกร

ก.อุตสาหกรรม 
โดย สมอ. และ

ก.พาณิชย์

เสนอต่อรัฐสภาให้
ปรับแก้ พ.ร.บ.

ผู้เพิกเฉย 
(Sleepers)

การให้ความรู้ และการ
ส่ือสารให้เห็น
ประโยชน์ 

ระยะกลาง 
(2-5 ปี)
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

พ.ศ. 2511
พ.ร.บ.มาตรฐาน

สินค้าขาออก พ.ศ. 
2511 และ (ฉบับท่ี 

2) 
พ.ศ. 2522

รมการฯ ด้วย ก.อุตสาหกรรม 
โดย กรมการค้า

ต่างประเทศ

พ.ร.บ.หอการค้า 
พ.ศ. 2509
พ.ร.บ.สภา

อุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2530

ด้านการยอมรับสถานภาพ  :   ควรแก้ไขเพิ่มเติมใน
ส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการสภาฯ โดยให้
ระบุว่าต้องมีผู้แทนของ “องค์การเอกชนท่ีเป็น
ตัวแทนของ SMEs” เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 
เพื่อให้มีความชัดเจนถึงการให้ความสำคัญกับ
องค์การเอกชนอันเป็นการสอดคล้องกับ พรบ.ส่ง

ก.พาณิชย์ โดย
คณะกรรมการสภา

หอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และ
ก.อุตสาหกรรม 

โดยคณะกรรมการ

เสนอต่อรัฐสภาให้
ปรับแก้ พ.ร.บ.

ผู้เพิกเฉย 
(Sleepers)

การให้ความรู้ และการ
ส่ือสารให้เห็น
ประโยชน์ 

ระยะกลาง 
(2-5 ปี)
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1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

พ.ร.บ.สภา
อุตสาหกรรมท่อง

เท่ียวแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 

2530

เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 
2543

สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

และ 
ก.การท่องเท่ียว

และกีฬา โดยคณะ
กรรมการสภา

อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย

ร่างพระราชบัญญัติ
สภาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม

ด้านการยอมรับสถานภาพ  :   ให้มีการจัดตั้งสภา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะ
ทำนองเดียวกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ก.อุตสาหกรรม 
โดย สสว. ร่วมกับ
องค์การเอกชนท่ี

เสนอต่อรัฐสภาให้
อนุมัติร่าง พรบ.

ผู้สนับสนุนโครงการ 
(Sponsor)

การดำเนินการเพื่อ
สร้างให้ สสว. เข้ามามี
บทบาทในการเป็นผู้นำ

ระยะยาว 
(6-10 ปี)
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1. กลยุทธ์ 2. รายละเอียดการปรับแก้ (พัฒนา) กฎหมาย และ/หรือมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้อง

3. รายช่ือกลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง

4. บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่างๆ

5. ระดับความ
ผูกพัน-อำนาจ 

(Commitment-
Power Matrix)

6. แนวทางการ
บริหารจัดการเพ่ือลด

แรงต้านทาน 
(Managing 
Resistance)

7. ระยะเวลา

กฎหมาย/มาตรการ รายละเอียด

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 
…

และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของ 
SMEs

ร่วมกับภาคเอกชน 
โดยการจัดตั้งองค์การ
เอกชนท่ีรวมกลุ่มอย่าง
เข้มแข็งเป็นพันธมิตร
เพื่อพัฒนาองค์การ
เอกชนดังกล่าวไปสู่
สภา SMEs ต่อไป

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้าง
ความตระหนักตื่นตัว
ในกลุ่มผู้ประกอบ
การ/ประชาชนท่ัวไป

ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรับรู้ ให้ข้อมูล
ข่าวสาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคผู้
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/
ภาคประชาชนต่อการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย

ภาครัฐ ผู้ประกอบ
การ SMEs ภาค
ประชาชน และ
ส่ือสารมวลชน

สร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้เห็นความ
สำคัญของการรวม

กลุ่ม SMEs

ผู้เพิกเฉย 
(Sleepers)

การให้ความรู้ และการ
ส่ือสารให้เห็น
ประโยชน์ 

ต่อเนื่อง
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นิยามศัพท์

กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตั้งแต่ห้าวิสาหกิจข้ึนไป 
รวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกัน หรือ ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อพัฒนากิจการอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
การร่วมเจรจาต่อรอง (Collective Bargaining) หมายถึง การเจรจาระหว่างองค์การนายจ้างและองค์การ
ลูกจ้างเกี่ยวกับเงื่อนไข และสภาพการจ้างงานต่างๆ เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง หรือ 
ระหว่างองค์การตัวแทนของนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประเด็นปัญหา การปรึกษา
หารือ การประเมินสภาพการทำงาน และการเจรจาเงื่อนไขในการทำงานร่วมกัน 
ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises’ Co-
operation) หมายถึง ความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจ และร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจระหว่างวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 2 องค์กร ซ่ึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังกล่าวต้องเป็นวิสาหกิจที่เป็น
อิสระ (independent enterprises) โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนในความสัมพันธ์ที่มี
วัตถุประสงค์ในความร่วมมือที่ชัดเจน ทั้งน้ีหุ้นส่วนที่ร่วมมือทางธุรกิจอาจมีวัตถุประสงค์ในความร่วมมือที่แตก
ต่างกันได ้นอกจากน้ันความร่วมมือยังมีนัยใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่อองค์กร
เครือข่ายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises’ Network) 
หมายถึง ความร่วมมือ ความสัมพันธ ์และปฏิสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จำนวนหลายองค์กรซ่ึงเป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน และมีเป้าหมายร่วมกัน โดยส่งผลให้เกิดผลลัพธ์คือการสนธิ
พลัง (Synergy) 
แชโบล (Chaebol) หมายถึง กลุ่มบริษัทขนาดใหญ ่เป็นการรวมกลุ่มบริษัทธุรกิจในประเทศเกาหลีใต้รูปแบบ
หน่ึง และมักมีการนำไปใช้ในภาษาอังกฤษในความหมายของ ‘ธุรกิจขนาดใหญ ่มีกลุ่มธุรกิจจำนวนมาก 
สำหรับในประเทศเกาหลีใต้มักหมายรวมถึงลักษณะของการบริหารงานในครอบครัวและได้รับการอุปถัมภ์จาก
รัฐบาล โดยกลุ่มบริษัทเหล่าน้ีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1960 
เป็นต้นมา มีอำนาจและอิทธิพลอย่างมากทั้งในเศรษฐกิจและการเมือง มีความร่วมมือกับรัฐบาลในด้านการ
วางแผนและด้านนวัตกรรม บางบริษัทได้กลายเป็นที่รู้จักกันดีและกว้างขวางในระดับโลก โดยกลุ่มแชโบลใน
ประเทศเกาหลีใต้ที่มีรายได้มากที่สุด 10 อันดับแรกได้แก่ Samsung, Hyundai Motor Company, LG, SK, 
Hanjin, Hyundai Heavy Industries, Lotte, Doosan, Hanhwa และ Kumho Asiana
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ไซบัตสึ (zaibatsu) หมายถึง เครือข่ายกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่บริหารงานแบบครอบครัวที่พบในประเทศญี่ปุ่น 
ดำเนินธุรกิจหลายหลายครอบคลุมกิจการด้านอุตสาหกรรม การเงินและการค้าโดยการเข้าไปเป็นเจ้าของ หรือ 
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ เครือข่ายธุรกิจเหล่าน้ีมีความสัมพันธ ์และเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่
พรรคการเมืองต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น 
วิสาหกิจท่ีเป็นอิสระ (independent enterprises) หมายถึง นิติบุคคลที่จดทะเบียนดำเนินธุรกิจโดยเป็น
อิสระระหว่างกัน โดยไม่เป็นบริษัทลูก องค์กรสาขา  หรือ โครงสร้างการถือหุ้นร่วมระหว่างกัน
องค์การเอกชน หมายถึง องค์การที่จัดตั้งข้ึนโดยภาคธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิก โดยมีสมาชิกเป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง ซ่ึงในประเทศไทยจัดตั้งข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์หรือ ตามกฎหมายเฉพาะโดยกำหนดให้มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อมที่ดำเนินการในทางการอุตสาหกรรม การบริการ หรือ 
การค้า และให้หมายความรวมถึงองค์การเอกชนอื่นที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย ในที่น้ี
ครอบคลุมถึงสภา     สมาพันธ์  /  สมาคมธุรกิจ     กลุ่ม     และชมรมธุรกิจ  
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4 ภาครัฐ นายจักรพรรด ิ  กรมสรรพากร

5 ภาครัฐ นายพรชัย วิริยะธนะสกุล ผู้ชำนาญการ ธนาคารเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank)

6 ภาคเอกชน นายสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคม สมาคมผู้รับจัดการส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ

7 ภาครัฐ นายสุกิจ จงสถิตเสถียร ผู้อำนวยการ กรมการปกครอง กองทะเบียน
มูลนิธิ สมาคม

8 ภาคเอกชน นายสรกฤษณ์ ปิยมนูรังษี กรรมการสมาคม, รองนายก
สมาคม

สมาคมการค้าไทย-จีน

9 ภาครัฐ นายชวยศ ธีราเวชชปัญญา  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10 ภาครัฐ นายเจษฎา ศรศึก Executive Director สำนักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน (BOI)
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