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ค าน า 

ปัจจุบัน ประทศเทยมีวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิSMEี ปຓนจ านวนมากละมีนวนຌมทีไ
พิไมขึๅนอยางตอนืไอง ตยังพบวา SME จ านวนมากทีไมีอยูนั ๅน อยูนอกระบบ กลาวคือ เมปຓนเปตาม
ขຌอก าหนดของกฎหมาย เมวาจะปຓนดຌานการจัดตัๅงธุรกิจ ดຌานภาษี หรือดຌานรงงาน ปຓนตຌน รวมถึงการ
ประกอบธุรกิจ฿นปัจจุบันทีไมีความหลากหลายมากกวาทีไผานมา จากความกຌาวหนຌาดຌานทคนลยี ท า฿หຌกิด 
Homeูbased business / homepreneur รวมถึงผูຌรับงานอิสระ ิfreelancerี มากขึๅน 

วิสาหกิจทีไอยู นอกระบบหลานีๅ สงผลตอศรษฐกิจ สังคม ละการประกอบธุรกิจ เมวาจะปຓน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ิGDPี ของประทศ ฐานภาษี สวัสดิภาพของรงงาน การขຌาถึงหลงงินทุน฿นระบบ ผลิต
ภาพของธุรกิจ การขຌาถึงบริการของภาครัฐ ละอืไนโ ท า฿หຌภาครัฐ฿หຌความส าคัญตอการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมขຌาสูระบบ ิFormali่ationี ซึไงจ าปຓนตຌองพิจารณาถึงปัจจัยทีไกี ไยวขຌอง ชน  
ิแี ตຌนทุน฿นการขຌาสูระบบ ทัๅงคา฿ชຌจายละวลาทีไ฿ชຌ฿นการจดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจ คา฿ชຌจาย฿นการปฏิบัติ
ตามกฎหมายตางโ ความยุงยากของกระบวนการหรืออกสารของภาครัฐ ปຓนตຌน ิโี ประยชน์ทีไกิดขึๅนจาก
การขຌาสูระบบ ทัๅงการขຌาถึงหลงงินทุน การขຌาถึงตลาดทีไมีศักยภาพ การขຌาถึงบริการพืไอการพัฒนาธุรกิจ 
ปຓนตຌน 

การศึกษา฿นครัๅงนีๅ เดຌมีการจัดกใบละส ารวจขຌอมูลจากกลุมผูຌประกอบการทัๅงทีไอยูนอกระบบ พืไอรับ
ฟังปัญหา ขຌอจ ากัด฿นการขຌาสูระบบ ละกลุม฿นระบบ พืไอรับฟังมุมมองถึงกระบวนการ ขัๅนตอน฿นการขຌาสู
ระบบ ละประยชน์ตางโทีไจะเดຌรับ ตลอดจนการรับฟังมุมมองของหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌองกับการสงสริม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ดยมีการน าขຌอมูลทัๅงหมดมาประมวลละจัดท ามาตรการ฿นการสงสริม
การขຌาสูระบบทีไหมาะสมละมีประสิทธิภาพตอเป  

ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ขอขอบคุณหนวยงานตางโ ทีไสนับสนุนขຌอมูล 

฿นการรวมจัดท ามาตรการการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมขຌาสูระบบ฿นครัๅงนีๅ ละหวังวา
รายงานฉบับนีๅจะปຓนประยชน์ตอการสงสริม฿หຌวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมขຌาสูระบบ พืไอลด 

ความหลืไอมล ๅา พรຌอมกับพิไมขีดความสามารถ฿หຌกับกลุมวิสาหกิจทัๅงหลาย ละมีสวนส าคัญ฿นชวยขับคลืไอน
ศรษฐกิจของประทศตอเป฿นอนาคต 

ส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม 
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บทสรุปผูຌบริหาร 
ขຌอมูลจ านวน SME จากส านักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ิสสว .ี ระบุวา ฿นป 

พ.ศ. 2563 มีจ านวนผูຌประกอบการ SME ทัๅงสิๅนอยูทีไประมาณ 3.15 ลຌานราย ซึไงติบตมากขึๅนกวา 4 สนราย
นับตัๅงตชวงป ป พ.ศ. 255่ ทีไมีอยูทีไประมาณ 2.76 ลຌานราย อยางเรกใดี SME จ านวนนีๅจดทะบียนนิติบุคคล
พียง ่.ๆโ สนราย หรือคิดปຓนรຌอยละ โ็.ไ ของจ านวน SME ทัๅงหมด  

฿นขณะดียวกัน หากพิจารณาพิไมติม฿นสวนของขຌอมูลรงงาน หในเดຌอีกวา จากจ านวนผูຌมีงานท า
ทัๅงหมด 37.9 ลຌานคน ฿นป พ.ศ. 2563 พบวา ปຓนรงงานทีไอยู฿นระบบพียงรຌอยละ 46.2 ละมีรงงานทีไอยู
นอกระบบรຌอยละ 53.8 ของจ านวนผูຌมีงานท าทัๅงหมด หรืออีกกวา 20.4 ลຌานคน ซึไงรงงานหลานีๅสวนหนึไง
ประกอบอาชีพอิสระ จึงสามารถถือเดຌวาปຓนผูຌประกอบการชนดียวกัน 

ผูຌประกอบการทีไอยูนอกระบบหลานีๅ สงผลตอศรษฐกิจ สังคม ละการประกอบธุรกิจ เมวาจะปຓน
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ิGDPี ของประทศ ฐานภาษี สวัสดิภาพของรงงาน การขຌาถึงหลงงินทุน฿นระบบ ผลิต
ภาพของธุรกิจ การขຌาถึงบริการของภาครัฐ ละอืไนโ ท า฿หຌภาครัฐ฿หຌความส าคัญตอการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมขຌาสูระบบ ิFormali่ationี ซึไงจ าปຓนตຌองพิจารณาถึงปัจจัยทีไกีไยวขຌอง ชน ิแี 
ตຌนทุน฿นการขຌาสูระบบ ทัๅงคา฿ชຌจายละวลาทีไ฿ชຌ฿นการจดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจ คา฿ชຌจาย฿นการปฏิบัติตาม
กฎหมายตางโ ความยุงยากของกระบวนการหรืออกสารของภาครัฐ ปຓนตຌน ิโี ประยชน์ทีไกิดขึๅนจากการ
ขຌาสูระบบ ทัๅงการขຌาถึงหลงงินทุน การขຌาถึงตลาดทีไมีศักยภาพ การขຌาถึงบริการพืไอการพัฒนาธุรกิจ การ
เมถูกรียกกใบคาปรับหรือสินบนตางโ ปຓนตຌน 

ทัๅงนีๅ จากการศึกษาพบวา฿นบริบททีไกิดขึๅนจริงนัๅน การก าหนดวาผูຌประกอบกิจการราย฿ดถือวาปຓน
กลุม฿นระบบ หรือนอกระบบนัๅน มีความซับซຌอน นืไองจากการประกอบกิจการ฿นปัจจุบันตຌองมีการเปจด
ทะบียน หรือขอ฿บอนุญาตหลายประภท จึงเดຌมีการก าหนดนิยามดยรวมขึๅนมา ดยมีการนิยามละรูปบบ 
การขຌาสูระบบ ทีไพิจารณาจากองค์ประกอบการด านินการ 4 สวน ประกอบดຌวย การจดทะบียนนิติบุคคล
หรือทะบียนพาณิชย์ การจดทะบียนธุรกิจฉพาะ ฿นกรณีทีไปຓนธุรกิจทีไตຌองจดทะบียนตามกฎระบียบของ
หนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง การขຌาสูระบบประกันสังคม ละการขຌาสูระบบภาษี ดยก าหนดกลุมผูຌประกอบ
กิจการออกมา ดังนีๅ 
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สรุปนิยามละรูปบบการขຌาสูระบบ 

 

1. การขຌาสูระบบดยสมบูรณ์ (Formal Entrepreneur) คือ ผูຌประกอบการทีได านินการครบทัๅง 4 

ปัจจัย คือ การจดทะบียนนิติบุคคล / ทะบียนพาณิชย์ การจดทะบียนหรือการขอ฿บอนุญาต
ประกอบธุรกิจฉพาะ การขຌาสูระบบประกันสังคม ละการขຌาสูระบบภาษี  

2. การขຌาสูระบบบางสวน (Semi-formal Entrepreneur) คือ ผูຌประกอบการทีได านินการเมครบ
ตามทีไควรตຌองด านินการ 

3. การอยูนอกระบบ (Informal Entrepreneur) คือ ผูຌประกอบการทีไเมด านินการตามองค์ประกอบ
฿ดโ ทัๅง 4 หัวขຌอทีไกลาวมาขຌางตຌน 

จากนิยามขຌางตຌน จึงเดຌมีการส ารวจขຌอมูลจากกลุมผูຌประกอบการ ทัๅงทีไอยู฿นระบบละนอกระบบ 
หนวยงานทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการสงสริมละขับคลืไอนวิสาหกิจทัๅงจากภาครัฐ ละอกชน ตลอดจนกลุม
นักศึกษาจบ฿หม ทัๅงทีไปຓนจຌาของกิจการ หรือการประกอบอาชีพสริมนัๅน ท า฿หຌพบวา มีประดในทีไสามารถ
สะทຌอนมุมมองของปัญหา ชองวาง ละขຌอจ ากัดทีไกีไยวขຌองกับการขຌาสูระบบเดຌปຓนอยางดี ซึไงสามารถบง
ออกมาเดຌปຓน 3 ดຌาน ประกอบดຌวย  

1)  ดຌานศักยภาพ ละความขຌา฿จของผูຌประกอบการทีไอยูนอกระบบ:  ผูຌประกอบการนอกระบบสวน฿หญ
นัๅนขຌาเมถึงขຌอมูลหรือการประชาสัมพันธ์กี ไยวกับนวทางปฏิบัติที ไถูกตຌอง ซึไงบางกลุมอาจมีการรับรูຌถึง
นวทาง ตเมทราบถึงขัๅนตอนการจัดการทีไชัดจน หรือบางกลุมอาจเมรับรูຌถึงการบริการหรือการชวยหลือ
ตางโ ของภาครัฐ ท า฿หຌเมหในประยชน์฿นการขຌาสูระบบ 
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2)  ดຌานความสะดวกของกระบวนการการขຌาสูระบบ : ผูຌประกอบการสวน฿หญมีมุมมองวาตຌนทุน ทัๅง฿น
รืไองของคา฿ชຌจาย ขัๅนตอน การตรียมอกสาร ละวลาทีไ฿ชຌ฿นการด านินการขຌาสูระบบทีไยุงยาก ตลอดจน
อาจตຌองบกรับตຌนทุน฿นการประกอบกิจการทีไสูงขึๅนหลังจากขຌาสูระบบลຌว ชน การติดตามอกสาร คาท า
บัญชี คาธรรมนียม หรือภาษีตางโ ทีไจะตามมา ปຓนตຌน  

3)   ดຌานสิทธิประยชน์หรือมาตรการจากภาครัฐมืไอขຌาสูระบบลຌว฿นมุมของกลุมผูຌประกอบการทีไอยู฿น
ระบบดิม: ผูຌประกอบการสวน฿หญยังมีมุมมองวาสิทธิประยชน์หรือมาตรการทีไเดຌรับนัๅนยังเมคุຌมคาพียงพอ
กับตຌนทุนทีไกิดขึๅนจากการขຌาสูระบบ฿นชวงทีไผานมา 

จากประดในปัญหา ละชองวางขຌางตຌน จึงเดຌมีการรวบรวมความตຌองการจากภาคสวนทีไกีไยวขຌอง
น ามาจัดท าปຓนมาตรการ฿นการสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมขຌาสูระบบ ดยตัๅงอยูบนหลักคิด
พืๅนฐานทีไท า฿หຌวิสาหกิจทีไจะขຌาสูระบบหลานีๅ รูຌสึกเดຌวาปຓนผูຌรับบริการทีไส าคัญของภาครัฐ พรຌอมกับมีการ
ก าหนดนวคิด (Theme) ฿นการพัฒนามาตรการสงสริม฿หຌกับตละกลุมตามสภาพปัญหา ละบริบททีไ
กิดขึๅน ดังนีๅ 

1) กลุมผูຌประกอบการนอกระบบ รวมถึงผูຌทีไสน฿จทัไวเป: นຌนการสรຌางการรับรูຌอยางขຌาถึง฿หຌมากทีไสุด 
ดยฉพาะอยางยิไงการสืไอสาร฿หຌหในถึงการสนับสนุนของภาครัฐทีไพรຌอมจะชวย฿หຌกับทุกกลุม ละประยชน์
หรือการสนับสนุนอืไนโ ทีไจะเดຌพิไมมากขึๅนหลังจากทีไขຌาสูระบบลຌว 

2) กลุมผูຌประกอบการกึไง฿นระบบ : รงอ านวยความสะดวก฿นการขຌาสูระบบมากขึๅน ตลอดจนชวย
น าสนออกาสทีไจะเดຌรับจากการขຌาสูระบบพิไมติมมากขึๅน ทัๅง฿นรืไองของงินทุน หรือตลาดตางโ พืไอกระตุຌน
฿หຌกิดการตัดสิน฿จ฿นการขຌาสูระบบเดຌดีมากยิไงขึๅน 

3) กลุมผูຌประกอบการ฿นระบบบบสมบูรณ์: สรຌางความมัไน฿จวา ผูຌทีไอยู฿นระบบจะมีสิทธิประยชน์ทีไ
คุຌมคา ละพิศษกวากลุมทีไยังเมเดຌขຌาสูระบบ หรือกึไงขຌาสูระบบ ดยฉพาะมาตรการทีไฉพาะจาะจงทีไกิ ด
จากการ฿ชຌขຌอมูลของผูຌทีไอยู฿นระบบมาวิคราะห์ หรือมาตรการพิศษอืไนโ พืไอสดง฿หຌหในวาถึงประยชน์ของ
การอยู฿นระบบ ละชวยจูง฿จเม฿หຌกลุมนีๅกลับออกเปนอกระบบอีกครัๅงหนึไง 

พืไอ฿หຌสอดรับกับหลักคิดละนวคิดขຌางตຌน จึงเดຌมีการออกบบมาตรการส าคัญ฿หຌเป฿นทิศทาง
ดียวกัน ดยริไมตัๅงตการสืไอสาร การปรับปรุงขัๅนตอน การพัฒนาสิทธิประยชน์ละมาตรการสงสริม ละ
การพัฒนาขຌอมูล ละปรับปรุงระบียบภาครัฐ ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 
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นวทางการสงสริมการขຌาสูระบบ 

 

 

1. พัฒนาการสืไอสาร 
ผูຌประกอบการ฿นประทศเทย ทัๅงทีไอยู฿นระบบละนอกระบบ มีปຓนจ านวนมาก จึงควรตຌองมีการ

พัฒนานวทางการสืไอสาร฿หຌขຌาถึงกลุมคนหลานีๅ฿หຌเดຌมาก ละหลากหลายทีไสุด ดังนัๅน ควรรงพิไมชองทาง฿น
การสืไอสารกับผูຌประกอบการ ทัๅงบบสมัย฿หม ละบบดัๅงดิม ดยตຌองมีทีมสืไอสารขຌอมูล ’ME ทีไจะมาชวย
พัฒนารูปบบละนืๅอหา฿หຌงายตอการท าความขຌา฿จ ดยฉพาะอยางยิไง ขຌอมูลทีไสดง฿หຌหในวา หนวยงานรัฐ
มีครงการทีไมาชวยหลือมากพียง฿ด ละหากขຌาสู ระบบจะมีการชวยหลือมากขึ ๅนพียง฿ด พืไ อ฿หຌ
ผูຌประกอบการทัๅงหมดรับรูຌถึงขຌอมูล ละครงการส าคัญของภาครัฐ ซึไงจะชวยจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบการมาขຌา฿น
ระบบพิไมขึๅนเดຌ 

2. ปรับปรุงขัๅนตอนการขຌาสูระบบ 

มืไอผูຌประกอบการริไม฿หຌความสน฿จ฿นการขຌาสูระบบลຌว สิไงส าคัญตอมา  คือ ตຌองท า฿หຌการขຌาสู
ระบบปຓนเปเดຌดยงาย ดังนัๅน จึงตຌอง฿หຌความส าคัญกับนวทางการลดขัๅนตอน ลดอกสารทีไซ ๅาซຌอน ตลอดจน
ปรับขัๅนตอน / รูปบบอกสารเปสูระบบดิจิทัลมากขึๅน (E-‘egistration) สงสริมการท างานบนระบบดิจิทัล
พืไอ฿หຌสามารถกใบขຌอมูลเดຌทัๅงหมด รวมถึงการปรับลดงืไอนเข หรือการขออนุญาตตางโ ทีไเมจ าปຓน หรือเม
สอดคลຌองกับบริบทปัจจุบัน พรຌอมกับปรับรูปบบการน างินคาธรรมนียมมาปรับ฿ชຌปຓนสิทธิประยชน์ 
(Credits) ฿หຌกับวิสาหกิจ หรือผูຌทีไขຌามาลงทะบียน พืไอ฿หຌหในถึงความคุຌมคา ปຓนตຌน 

3. พัฒนาสิทธิประยชน์ ละมาตรการสงสริม 

มาตรการ฿นการพัฒนาสิทธิประยชน์ละมาตรการสงสริม฿นรูปบบตางโ ทีไตຌองครอบคลุม ทัๅงกลุม
ทีไอยูนอกระบบ กึไง฿นระบบ ละ฿นระบบบบสมบูรณ์ ตัๅงตการ฿หຌความรูຌละพัฒนาทักษะตามสถานะ ละ
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ศักยภาพของผูຌประกอบการ฿นตละระดับ ลดขຌอจ ากัดหรือการ฿ชຌขຌอมูลอืไนโ มาประกอบการขຌาถึงหลง
งินทุน ชน Info-based Lending หรือปຂดอกาส฿หຌกลุมผูຌประกอบการสามารถขຌาถึงหลงงินทุนทางลือก
฿หมโ เดຌมากขึๅน ชน e-Factoring   P2P Lending หรือ Non Fungible Token ปຓนตຌน ตลอดจนการรง
สรຌางอกาสทางการคຌา฿หຌผูຌประกอบการทุกกลุมมากยิไงขึๅน ตัๅงตการชืไอมยงตลาดพืไอรายยอยตามภูมิภาค
ตางโ การชืไอมยงกับ Online Platform หรือสงสริมการชืไอมยงตลาดกลุม฿หมโ ทัๅงกลุมจัดซืๅอภาคธุรกิจ 
(Corporate Procurement) หรือมຌตกลุมจัดจຌางของภาครัฐ (Government Procurement) ปຓนตຌน 

นอกจากนีๅลຌว ควรตຌองมีการพัฒนามาตรการพิศษฉพาะกลุม ทีไปຓนลักษณะของสิทธิประยชน์
พิศษ (Exclusive Benefits) ขึๅนมา ดยอาจมีการก าหนดหลักกณฑ์ กลุมประภท หรือชวงวลาขึๅนมาฉพาะ 
ประกอบดຌวย มาตรการส าหรับกลุม฿หมทีไขຌาสูระบบ มาตรการส าหรับกลุมดิมทีไอยู฿นระบบ หรือมาตรการ
ตามนยบายหรือสถานการณ์ฉพาะ ทีไสามารถน ามาปรับ฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการจูง฿จละสงสริม ตามความ
หมาะสมองเดຌ ตัวอยางชน การลดคา฿ชຌจาย ิลดคาสาธารณูปภค หรือคาธรรมนียมี ส าหรับกลุม฿หมทีไขຌา
สูระบบ การขຌาถึงงินกูຌดอกบีๅยต ไา ส าหรับกลุมทีไอยู฿นระบบดิม หรือมຌต มาตรการสนับสนุนงินทุนส าหรับ
วิสาหกิจ฿นกลุม BCG Economy ปຓนตຌน 

4. พัฒนาขຌอมูล ละปรับปรุงระบียบภาครัฐ 

มาตรการ฿นการปรับปรุง หรือพัฒนาขຌอมูล ระบบ ละการท างานทีไจะชวยอ านวยความสะดวก 
ตลอดจนพัฒนาระบบนิวศ฿นการท าธุรกิจที ไปຓนพื ๅนฐานส าคัญ฿นการผลักดันมาตรการส าหรับกลุม
ผูຌประกอบการทัๅง 3 รื ไองขຌางตຌน ฿หຌสามารถกิดขึๅนเดຌอยางปຓนรูปธรรม ซึไ งประกอบดຌวย การชืไอมยง
ฐานขຌอมูลบบรวมศูนย์ การพัฒนาระบบฐานขຌอมูลผูຌประกอบการ (’ME ID/Profile) การพัฒนาการวิคราะห์
นยบายละขຌอมูลทางดຌาน ’ME บบบูรณาการ ดยฉพาะอยางยิไงการวิคราะห์ความชืไอมยงละความ
ขัดยຌงของนยบาย หรือกฎระบียบตางโ ซึไงอาจกลายปຓนปัญหา หรืออุปสรรคของ ’ME ฿นการประกอบ
ธุรกิจเดຌ 

฿นขณะดียวกัน ตຌองมีการรงทบทวนระบียบละกฎหมายตางโ พืไอปรับปรุง฿หຌสอดรับกับบริบท
ปัจจุบัน รวมเปถึงการลดขຌอจ ากัด หรือผอนคลายความขຌมขຌนของระบียบละกฎหมายบางสวน ฿หຌหมาะสม
กับขนาดหรือประภทของ ’ME ฿นปัจจุบันมากยิไงขึๅน   
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บททีไ 1 นิยาม ขอบขต สถานการณ์ละนวนຌมของศรษฐกิจนอกระบบ 
  

1.1  ค าจ ากัดความ ละองค์ประกอบการของศรษฐกิจนอกระบบ 

นิยามหรือค าจ ากัดความของศรษฐกิจนอกระบบ  
ศรษฐกิจนอกระบบปຓนประดในทีไองค์กรระหวางประทศ฿หຌความส าคัญ ละมีการสนอนะนวทาง

สนับสนุนการบริหารจัดการกับศรษฐกิจนอกระบบดยรวม ซึไงปຓนสวนหนึไงของความหลืไอมล ๅาทีไกิดขึๅน 
ดยฉพาะ฿นประทศก าลังพัฒนา ดยการศึกษานิยาม ขอบขต ค าจ ากัดความของศรษฐกิจนอกระบบ
บืๅองตຌนนีๅ ปຓนขຌอมูลจากหนวยงานระหวางประทศ 2 หนวยงาน ละหนวยงาน฿นประทศเทยหนึไงหนวยงาน 
ประกอบดຌวย 

• องค์การพื ไอความรวมมือละการพัฒนาทางศรษฐกิจ  ิOrganization for Economic  

Co-operation and Development - OECD)  
• องค์การรงงานระหวางประทศ (International Labour Organization - ILO) 

• ธนาคารหงประทศเทย 

 
ผนภาพทีไ แ นิยามของศรษฐกจินอกระบบ ิInformal Economy) ของหนวยงานตางโ 

 

ทีไมา: Formalization of Micro Enterprises in ASEAN – OECD, Enterprise Formalization: Fact or fiction? – ILO,  

A Better “nderstanding of Thailand s Informal ’ector การวิคราะห์ของทีไปรึกษา 
 

องค์การพืไอความรวมมือละการพัฒนาทางศรษฐกิจ ิOECD) เดຌ฿หຌความหมายของศรษฐกิจนอก
ระบบ ิInformality) เวຌวาปຓน กลุ มหนวยงาน รงงาน ละกิจกรรม ที ได านินงานนอกกฎหมาย ละ 
กฎระบียบตางโ ดยหลักประกอบเปดຌวย สวนทีไปຓนหนวยธุรกิจ ละสวนรงงาน ซึไง฿นสวนธุรกิจนัๅน ปຓน
การด านินงาน฿นรูปบบบริษัท หรือกิจการทีไมีจຌาของรายดียว ทีไผลิตสินคຌาละบริการทีไเมสอดคลຌองกับ
งืไอนเขตางโ ของประทศ ทัๅงดຌานรงงาน งบประมาณ การบริหารจัดการ รวมถึงดຌานกฎหมาย สวน฿นดຌาน
ของรงงานนั ๅน ปຓนการด านินงานที ไเมสอดคลຌองกับกฎหมายรงงาน การจายคาตอบทน ระบบ
ประกันสังคม หรือระบบบ านาญ ทีไปຓนสิทธิพืๅนฐานทีไรงงานควรเดຌรับ 
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องค์การรงงานระหวางประทศ ิInternational Labour Organization - ILO) เดຌกลาวถึงศรษฐกิจ
นอกระบบเวຌวา มีความครอบคลุมทัๅง฿นสวนของผูຌประกอบการนอกระบบ ละการจຌางงานนอกระบบ  ซึไง
ระบุตามวัตถุประสงค์ รูปบบ ละครงสรຌางของธุรกิจเวຌ ดังนีๅ 

• วัตถุประสงค์ของการจัดตั ๅงธ ุรกิจนอกระบบ ปຓนการด านินการพื ไอหาลี ๅยงชีพของ
ผูຌประกอบการ/จຌาของธุรกิจตามความจ าปຓน ดยเมเดຌมีรงจูง฿จ฿นการประกอบธุรกิจ฿หຌ
ติบตหรือขยาย฿หຌปຓนธุรกิจขนาด฿หญ 

• ลักษณะ/รูปบบการผลิตของธุรกิจนอกระบบ สวนมากปຓนการท างานทีไบຌาน ิhome-

based) หรือเมมีสถานทีไท างานปຓนหลักหลง ฿ชຌรงงานคนปຓนหลัก ละรงงานสวนมาก
ปຓนรงงานทีไเดຌรับการศึกษาเมสูงนัก 

• ครงสรຌางองค์กร สวนมากปຓนจຌาของคนดียว หรือมีลูกจຌางพียง 1-2 คน ดยมีการท าธุรกิจ
ทีไเมสามารถยกองค์กรออกจากตัวบุคคลทีไปຓนจຌาของเดຌ นอกจากนีๅ สวนมากยังขาด  

การด านินงานที ไสอดคลຌองตามกฎระบียบของภาครัฐ ชน การจายภาษี งินสมทบ
ประกันสังคม หรือกฎหมายรงงาน 

สวนค าจ ากัดความทีไธนาคารหงประทศเทยเดຌศึกษาเวຌนัๅน เดຌ฿หຌความส าคัญกับปัจจัยดຌานรูปบบ
การตลาด ละการด านินงานตามกฎหมายปຓน 2 ปัจจัยหลัก฿นการอธิบายศรษฐกิจนอกระบบ ซึไงประกอบ
เปดຌวย 4 รูปบบ คือ 

1) สินคຌา/บริการทีไถูกกฎหมาย ตมีหลงทีไมาเมปຓนเปตามกฎระบียบ ละเมมีการซืๅอขาย฿น
ต ล า ด  ิ Non-market transaction, legal output, but illegal arrangement)  ช น  
การผลิตสินคຌา฿นบຌาน ตเมมีการลกปลีไยนซืๅอขาย 

2) สินคຌา/บริการทีไถูกกฎหมาย ซึไงหลงทีไมาปຓนเปตามกฎระบียบ ละมีการซืๅอขาย฿นตลาด 
ิMarket transaction, legal output, and legal arrangement) ชน การผลิตสินคຌาดย
ผูຌประกอบการขนาดลใก ละมีการซืๅอขายตอ฿หຌผูຌผลิตรายอืไน หรือผูຌบริภคดยตรง 

3) สินคຌา/บริการทีไถูกกฎหมาย ตมีหลงทีไมาเมปຓนเปตามกฎระบียบ ละมีการซืๅอขาย฿น
ตลาด ิMarket transaction, legal output, but illegal arrangement) ช น  ส ินค ຌ า/
บริการทีได านินการดยผูຌประกอบการทีไจดทะบียนธุรกิจ ตเมด านินการตามขຌอก าหนด
กฎหมายอยางถูกตຌอง ตัวอยางชน จายคาจຌางต ไากวาคาจຌางรงงานขัๅนต ไา หรือ เมด านินการ
ตามกฎหมายความปลอดภัย ปຓนตຌน 

4) สินคຌา/บริการ ละหลงที ไมาที ไ เม ถ ูกกฎหมาย ตมีการซื ๅอขาย฿นตลาด ิ Market 

transaction, illegal output, and illegal arrangement) ช น การซ ื ๅอขายยาสพติด  
ปຓนตຌน  
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องค์ประกอบของศรษฐกิจนอกระบบ 

จากการศึกษานิยาม ละค าจ ากัดของศรษฐกิจนอกระบบขຌางตຌน สามารถสรุปปຓนภาพรวมของ
ศรษฐกิจนอกระบบ ิ Informal Economy) เดຌวา ระบบศรษฐกิจที ไเมอยูภาย฿ตຌกลเกของระบบตลาด 
ดยทัไวเป เมอยู฿นระบบภาษี หรือเมมีการขึๅนทะบียนของหนวยงานภาครัฐ ซึไงนับปຓนระบบศรษฐกิจอยาง  

เมปຓนทางการ หรือเมอยูภาย฿ตຌกฎระบียบ฿ดโ ดยปຓนเดຌทัๅงธุรกิจหรือบุคลากรภาย฿ตຌหนวยการผลิต การคຌา 
หรือบริการ ทัๅงนีๅ หนวยธุรกิจหรือบุคลากรทีไอยูภาย฿นศรษฐกิจนอกระบบนีๅเมเดຌรับความคุຌมครอง หรือ
ยอมรับจากภาคธุรกิจดยทัไวเปทาทีไควร ชน การซืๅอขายสินคຌาการกษตรนอกระบบตลาด จากพืๅนทีไ
พาะปลูกดยตรง ดยเมมีระบบชัไง ตวง วัด ที ไปຓนมาตรฐาน อาศัยการประมินน ๅาหนักละราคาจาก
ประสบการณ์ของผูຌคຌา หรืออุปกรณ์ทีไเมเดຌมาตรฐาน ซึไงอาจขายสินคຌาเดຌฉพาะกลุมลูกคຌา฿นพืๅนทีไทีไอาศัย
ความคุຌนคย ละความเวຌวาง฿จ฿นการซืๅอขายกัน ปຓนตຌน 

 
ผนภาพทีไ โ องค์ประกอบของระบบศรษฐกจินอกระบบ ิInformal Economy) 

ทีไมา: ศรษฐกิจนอกระบบ: อะเร อยางเร ท าเม ู ธานี ชัยวัฒน์, ศรษฐธรรมศาสตร์, กระทรวงรงงาน, Positioningmag 

ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 
 

มืไอพิจารณาองค์ประกอบหลักของศรษฐกิจนอกระบบ พบวา ศรษฐกิจนอกระบบประกอบเปดຌวย   
2 สวนหลัก คือ ธุรกิจนอกระบบ ิ Informal Business) ละรงงานนอกระบบ ิInformal Employment)  

ซึไงองค์ประกอบทัๅงสองสวนนีๅมีความซຌอนทับกันอยูบางสวน เมสามารถยกจากกันเดຌ ดยธุรกิจนอกระบบนัๅน 
คือ การประกอบธุรกิจที ไเมมีการจดทะบียน฿นระบบ หรือเดຌรับการรับรองจากหนวยงานภาครัฐอยาง  
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ปຓนทางการ เมมีผลทางกฎหมาย ชน ผูຌคຌารายยอย หาบรผงลอย การขายอาหารทีได านินกิจการปຓนครัๅง
คราว บริการรับจຌางท าความสะอาดดยผูຌรับจຌางรับงานองดยตรง เมผานบริษัท/นายหนຌา ปຓนตຌน  

 

ลักษณะของธุรกิจนอกระบบ ิInformal Business) 

จากภาพรวมของศรษฐกิจนอกระบบขຌางตຌน ซึไงมีธุรกิจนอกระบบปຓนสวนหนึไงขององค์ประกอบ
ส าคัญทีไท า฿หຌศรษฐกิจนอกระบบยังคงมีการด านินการอยูอยางตอนืไอง จากการชืไอมยงทัๅงมิติชิงศรษฐกิจ 
ละสังคมของผูຌประกอบการละรงงานนอกระบบทีไมีความทับซຌอนกันอยูนัๅน จึงสรุปรูปบบละลักษณะ
ของธุรกิจนอกระบบ฿นบืๅองตຌน เดຌดังผนภาพตอเปนีๅ 

ผนภาพทีไ ใ สรุปวัตถุประสงค์ละลกัษณะของธุรกิจนอกระบบ 

ทีไมา: Formalization of Micro Enterprises in ASEAN – OECD,  

Enterprise Formalization: Fact or fiction? – ILO, UNCTAD ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 
 

ธุรกิจนอกระบบสวนมาก มีวัตถุประสงค์฿นการท างานพื ไอการหาลีๅยงชีพ เมมีทางลือกอื ไน฿น  

การประกอบอาช ีพ ิNecessity-based entrepreneurship) น ื ไองจากม ีระด ับการศ ึกษาท ี ไ เม ส ูงนัก  
฿นขณะดียวกัน กใมีผูຌประกอบการบางสวนทีไหในอกาส฿นการสรຌางรายเดຌจากธุรกิจนอกระบบ อีกทัๅงยังเม
จ าปຓนตຌองมีคา฿ชຌจายตางโ ฿หຌกับหนวยงานรัฐชนดียวกับธุรกิจ฿นระบบ ชน การจายภาษี หรืองินสมทบ
ประกันสังคม ปຓนตຌน  

ดังนัๅน รูปบบละลักษณะการด านินงานของธุรกิจนอกระบบ จึงมีทัๅงธุรกิจทีไเมขึๅนทะบียน฿ดโ กับ
หนวยงานภาคร ัฐ ิTotal Informality - Informal Business) ช น หาบร ผงลอย ผ ู ຌท  าอาช ีพอ ิสระ 
ิFreelance) ปຓนตຌน ละกลุมธุรกิจทีไขึ ๅนทะบียนกับหนวยงานภาครัฐ ตเมครบทุกหนวยงาน (Partial 
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Informality) หรือเมด านินการตามกฎระบียบตางโ ชน ธุรกิจทีไขึๅนทะบียนพาณิชย์ ตหลีกลีไยงการจาย
ภาษี หรืองินสมทบประกันสังคม ปຓนตຌน 

ดยจຌาของกิจการหรือลักษณะการท างานมีทัๅงปຓนรูปบบทีไจຌาของธุรกิจมีพียงคนดียว หรือผูຌรับ
จຌางทีไท างานคนดียว ชน หาบรผงลอย  Freelance  ละรูปบบทีไมีจຌาของหรือผูຌรวมท างานมากกวา      
1 คน ชน ธุรกิจครอบครัว หรือการรวมกลุมรับจຌางผลิตสินคຌา฿นชุมชน ปຓนตຌน 

 

1.2 นิยามศัพท ์

จากรายละอียดขຌางตຌน สามารถสรุปปຓนนิยามศัพท์ส าหรับงานศึกษานีๅ ดังรายละอียดตอเปนีๅ 
 

ธุรกิจ/ผูຌประกอบการนอกระบบ คือ กิจการทีไเมมีการจดทะบียน฿ดโ กับหนวยงานภาครัฐ หรือ  
กิจการทีไมีการจดทะบียนกับหนวยงานภาครัฐ ตเมครบทุกหนวยงาน หรือ 

จดทะบียนตเมด านินการตามงืไอนเขทีไก าหนด 

 

ตัวอยางของกิจการนอกระบบทีไเมมีการจดทะบียนกับหนวยงานภาครัฐ ชน มคຌา฿นตลาด หาบร
ผงลอย ผูຌขายสินคຌาผานชองทางออนเลน์ทีไเมเดຌจดทะบียนการคຌาออนเลน์ สวนตัวอยางของกิจการทีไมี  
การจดทะบียนกับหนวยงานภาครัฐตเมครบ หรือเมด านินการตามงืไอนเข ชน ผูຌประกอบการทีไมีลูกจຌาง 
ตเมเดຌขึ ๅนทะบียนนายจຌาง ละเมเดຌจายภาษี ปຓนตຌน ทัๅงนีๅ ขอบขตการด านินงานภาย฿ตຌการศึกษานีๅ  
เมรวมถึงธุรกิจผิดกฎหมาย 
 

การขຌาสูระบบ 

จากการพิจารณาจากองค์ประกอบการด านินการ 4 สวน ประกอบดຌวย 

1) การจดทะบียนนิติบุคคล ทะบียนพาณิชย์ 
2) การจดทะบียนธุรกิจฉพาะ ฿นกรณีที ไปຓนธุรกิจทีไตຌองจดทะบียนตามกฎระบียบของ

หนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง ชน การจดทะบียนธุรกิจรงรม ธุรกิจรຌานอาหาร ปຓนตຌน 

3) การขຌาสูระบบประกันสังคม 

4) การขຌาสูระบบภาษี 
ดังนัๅน การขຌาสูระบบของผูຌประกอบการสามารถบงเดຌปຓน 3 รูปบบ ดังนีๅ 
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ผนภาพทีไ ไ สรุปนิยามละรูปบบการขຌาสูระบบ 

 
ทีไมา: การวิคราะห์ของทีไปรึกษา 

 

1. การขຌาสูระบบดยสมบูรณ์ (Formal Entrepreneur) คือ ผูຌประกอบการทีได านินการครบทัๅง 4 

ปัจจัย คือ การจดทะบียนนิติบุคคล/ทะบียนพาณิชย์ การจดทะบียนหรือการขอ฿บอนุญาตประกอบ
ธุรกิจฉพาะ การขຌาสูระบบประกันสังคม ละการขຌาสูระบบภาษี  

2. การขຌาสูระบบบางสวน (Semi-formal Entrepreneur) คือ ผูຌประกอบการด านินการเมครบ
ตามทีไควรตຌองด านินการ 

3. การอยูนอกระบบ (Informal Entrepreneur) คือ ผูຌประกอบการทีไเมด านินการตามองค์ประกอบ
฿ดโ ทัๅง 4 หัวขຌอทีไกลาวมาขຌางตຌน 

 

จากการศึกษาขຌอมูลของการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบ ละสรุปรูปบบการขຌาสูระบบ 
สามารถสรุปนิยามของการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบส าหรับการศึกษา เดຌดังนีๅ 

 

การสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบ คือ การด านินงานพืไอสงสริม฿หຌผูຌประกอบการนอกระบบ หรือ
ผูຌประกอบการทีไอยู฿นระบบบางสวน ฿หຌป็นผูຌประกอบการทีไขຌาสูระบบดยสมบูรณ์  

สามารถด านินการตามกฎ ระบียบทีไก าหนดเวຌเดຌอยางครบถຌวนละถูกตຌอง 
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1.3 ภาพรวมของศรษฐกิจนอกระบบละสถานการณ์ SME 

การศึกษานวทางการสงสริม SME ขຌาสูระบบนัๅน ฿นบืๅองตຌนจ าปຓนตຌองขຌา฿จถึงสถานการณ์ของ
ผูຌประกอบการทีไอยูนอกระบบกอน ดยศึกษาสถานการณ์ผูຌประกอบการนอกระบบทัๅง฿นละตางประทศ ดยมี
นืๅอหาของประดในตางโ ผานการน าสนอขຌอมูลชิงปริมาณ ชน ขຌอมูลชิงสถิติ ประกอบกับขຌอมูลชิงคุณภาพ 
จากหนวยงานทีไมีความนาชืไอถือ ดยการน าสนอบงออกปຓน 4 หัวขຌอหลัก เดຌก  

• ภาพรวมของศรษฐกิจนอกระบบ 

• สถานการณ์ SME ฿นอาซียน  
• สถานการณ์ SME ฿นประทศเทย  
• การจัดอันดับปัจจัยการท าธุรกิจของผูຌประกอบการ 

ดยมีรายละอียด฿นตละหัวขຌอดังตอเปนีๅ 
 

ภาพรวมของศรษฐกิจนอกระบบ 

จากการศึกษาขຌอมูลภาพรวมศรษฐกิจนอกระบบของบัตรครดิตวีซา รวมกับบริษัท ATKearney จาก 

60 ประทศทัไวลก ซึไงมีขอบขตการศึกษา฿น โ สวนคือ งานนอกระบบ (Undeclared work) ละยอดขาย 

ทีไเมเดຌรายงานขຌาสูระบบภาษี (Underreported sales) พบวา มูลคาของศรษฐกิจนอกระบบทัไวลก มีมาก
ถึง 10.7 ลຌานลຌานดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดปຓนรຌอยละ โใ ของมูลคาศรษฐกิจ฿นป พ.ศ. โ55้ ดยสวนมาก 

อยู฿นทวีปอฟริกา อชีย ละละตินอมริกา 

ผนภาพทีไ 5 สัดสวนมูลคาศรษฐกิจนอกระบบตอรายเดຌตอประชากร ปี พ.ศ. โ55้ 

 
ทีไมา: Digital Payments and the Global Informal Economy – ATKearney & VISA ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 
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ดยการศึกษาละประมินสัดสวนมูลคาศรษฐกิจนอกระบบตอรายเดຌประชากร ฿นป พ.ศ. โ55้ ราย
ประทศ พบวา ใ อันดับรกทีไมีสัดสวนมูลคาศรษฐกิจนอกระบบตอรายเดຌประชากรสูงทีไสุด คือ เนจีรีย 
บลิวีย ละประทศเทย ดยประทศเทยมีสัดสวนมูลคาศรษฐกิจนอกระบบตอรายเดຌประชากรคิดปຓน  

รຌอยละ ไ5.โ ซึไงคาฉลีไยมูลคาดังกลาวจากการศึกษาอยูทีไรຌอยละ โโ.้็ ทานัๅน  
สวนกลุมประทศทีไมีสัดสวนมูลคาศรษฐกิจนอกระบบตอรายเดຌประชากรอยู฿นชวงรຌอยละ ใแ ูไเ 

สวนมากอยู฿นทวีปอฟริกา ละอชีย ดย ใ ประทศทีไมีสัดสวนมูลคาสูงสุด฿นกลุมนีๅ คือ บราซิล ศรีลังกา 
ละรัสซีย กลุมถัดมาคือ กลุมทีไมีสัดสวนมูลคาศรษฐกิจนอกระบบตอรายเดຌประชากรอยู฿นชวงรຌอยละ โแู
ใเ สวนมากอยู฿นภูมิภาคอาซียน ประกอบดຌวยอินดนิซีย เตຌหวัน ฟຂลิปปຂนส์ มาลซีย อินดีย ละวียดนาม  

สวนประทศอืไนโ ฿นอชีย ชน กาหลี฿ตຌ จีน ฮองกง นิวซีลนด์ สิงคปร์ ละญีไปุຆน มีสัดสวนมูลคา
ศรษฐกิจนอกระบบตอรายเดຌประชากรต ไากวาคาฉลีไย ซึไงสดง฿หຌหในถึงประสิทธิภาพของนยบาย มาตรการ
ละการด านินงานพืไอสงสริมผูຌประกอบการ฿หຌขຌาสูระบบทีไมีผลอยางชัดจน 

 

สถานการณ์ SME ฿นอาซียน 

พืไอ฿หຌขຌา฿จถึงสถานการณ์ผูຌประกอบการ฿นภาพรวม ละปรียบทียบสถานการณ์ของผูຌประกอบการ
นอกระบบของประทศเทยกับบริบทของนานาชาติเดຌ การศึกษาสถานการณ์ SME ฿นกลุมประทศอาซียนจึง
ปຓนขຌอมูลบืๅองตຌนทีไ฿ชຌ฿นการศึกษาปรียบทียบขຌอมูลของกลุมประทศทีไมีระดับศรษฐกิจ  สภาวะทางสังคม
฿กลຌคียงกับประทศเทย ดยมีผลการศึกษาทัๅง฿นชิงสถิติ จ านวนผูຌประกอบการ รงงาน ละขຌอมูลปัจจัย
หลักทีไปຓนสาหตุ฿หຌกิดรูปบบของศรษฐกิจนอกระบบ฿นกลุมประทศอาซียน ซึไงมีรายละอียดดังนีๅ 

สถิติจ านวนผูຌประกอบการละการจຌางงาน฿นละนอกระบบ 

จากขຌอมูลรายงาน Formalization of Micro Enterprises in ASEAN ดย OECD เดຌน าสนอขຌอมูล
สถิติ ละสัดสวนจ านวนผูຌประกอบการ ละจ านวนการจຌางงานทีไอยู฿นระบบละอยูนอกระบบ ซึไง฿นปัจจุบันมี
หลายประทศ฿นกลุมอาซียนเมมีการรวบรวมขຌอมูลหลานีๅอยางปຓนทางการ นืไองจากปຓนกลุมผูຌประกอบการ
ทีไมีการท างานอยางเมปຓนหลักหลง หรือเมเดຌด านินงานอยางตอนืไอง ตมีการปลีไยนปลงรูปบบธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์อยางรวดรใวละเมมีความนนอน ดังนัๅน การรายงานขຌอมูลจ านวนผูຌประกอบการละการจຌางงาน
ของ SME ทัๅง฿นละนอกระบบของประทศ฿นกลุมอาซียนนัๅนจึงปຓนการสดง฿หຌหในสถานการณ์ดยรวม พืไอ
฿ชຌ฿นการประมาณการทานัๅน ดยมีรายละอียดดังผนภาพตอเปนีๅ  
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ผนภาพทีไ ๆ สัดสวนจำนวนผูຌประกอบการ฿นระบบละนอกระบบ฿นกลุมประทศอาซียน 

 
ทีไมา: Formalization of Micro Enterprises in ASEAN – OECD 

 

ผนภาพทีไ ็ สัดสวนจำนวนการจຌางงานของ SME ฿นกลุมประทศอาซียน 

 
ทีไมา: Formalization of Micro Enterprises in ASEAN – OECD 

 

 จากผนภาพขຌางตຌน สดง฿หຌหในวา มืไอพิจารณาจ านวนผูຌประกอบการ฿นกลุมประทศอาซียน 
ดยรวมขຌอมูลจาก 7 ประทศ คือ กัมพูชา ลาว อินดนีซีย มาลซีย มียนมาร์ ฟຂลิปปຂนส์ ละวียดนาม 
พบวา จ านวนผูຌประกอบการรวมทัๅง 7 ประทศขຌางตຌน อยูทีไ 75.1 ลຌานราย ดยบงออกปຓนผูຌประกอบการทีไ
อยู ฿นระบบพียงรຌอยละ 17 ฿นขณะทีไ  ผ ู ຌประกอบการที ไอยู นอกระบบสูงถึงร ຌอยละ 83 ของจ านวน
ผูຌประกอบการทัๅงหมด ละหากพิจารณาจากสัดสวนจ านวนรงงาน พบวา มีจ านวนรงงานรวมทัๅง 5 ประทศ 
อยูทีไ 177 ลຌานคน ดยบงออกปຓนรงงาน฿นระบบรຌอยละ 45 ละรงงานทีไอยูนอกระบบรຌอยละ 55 ของ
จ านวนรงงานทัๅงหมด 

 หากพิจารณาจากขຌอมูลขຌางตຌน หในเดຌวา เมวาจะพิจารณาจากจ านวนผูຌประกอบการ หรือจ านวน
รงงานของประทศ฿นกลุมประทศอาซียน ิฉพาะทีไมีขຌอมูลี พบวา ผูຌประกอบการละรงงานทีไอยูนอก
ระบบมสีัดสวนมากกวาทีไอยู฿นระบบศรษฐกิจ 
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ปัจจัยทีไสงผล฿หຌผูຌประกอบการเมขຌาระบบ  
ท ั ๅ งน ี ๅ  จากรายงาน Formalization of Micro Enterprises in ASEAN ดย OECD ละรายงาน 

Enterprise Formalization – ILO เดຌน าสนอขຌอมูลปัจจัยส าคัญทีไท า฿หຌผูຌประกอบการ ตัดสิน฿จเมขຌาสูระบบ 
ดยสามารถสรุปปຓน 6 ปัจจัยส าคัญ ดังนีๅ 

ผนภาพทีไ ่ ปัจจัยสำคัญทีไผูຌประกอบการเมขຌาสูระบบ 

 
ทีไมา: Formalization of Micro Enterprises in ASEAN – OECD, Enterprise Formalization - ILO  

ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 
 

1. คา฿ชຌจาย ขัๅนตอน ละระยะวลา฿นการขึๅนทะบียน: หากผูຌประกอบการตัดสิน฿จจะขຌาสูระบบ 
ผูຌประกอบการจะตຌองสียคา฿ชຌจาย฿นการขึๅนทะบียน รวมถึงขัๅนตอน฿นการสมัคร อกสารทีไตຌอง
จัดตรียม รวมถึงระยะวลาที ไต ຌอง฿ช ຌเปกับการขึ ๅนทะบียน ถูกมองปຓนตຌนทุนขั ๅนรกทีไ
ผูຌประกอบการจะตຌองสียเปหากตัดสิน฿จจะขึๅนทะบียน 

2. คา฿ชຌจายพิ ไมติมหากอยู ฿นระบบ : นอกจากคา฿ชຌจายละวลาที ไสียเปกับการขึ ๅนทะบียน 
ผูຌประกอบการตຌองบกรับคา฿ชຌจายกับการอยู฿นระบบสวนอืไนโ ชน ตຌองสียภาษี ละงินสบทบ
ประกันสังคม ปຓนตຌน 

3. ความยุงยาก฿นการบริหารจัดการ หากป็นผูຌประกอบการ฿นระบบ: ผูຌประกอบการ มีความรูຌสึกวา
การจดทะบียนปຓนผูຌประกอบการ฿นระบบปຓนการสรຌางความยุงยาก ละภาระทีไมากขึๅนกวาการ
ด านินธุรกิจนอกระบบ 
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4. การเมมีขຌอมูลละเมหในความส าคัญ: ฿นภาพรวม ปຓนทีไทราบกันดีวา ผูຌประกอบการตละราย 
เมวาจะอยู฿นระบบหรืออยูนอกระบบ กใอาจเดຌรับขຌอมูลขาวสารทีไเมทาทียมกัน ชน ขาวสารการ
สนับสนุนของภาครัฐ หรือขาวอืไนโ ทีไมีผลกระทบตอผูຌประกอบการ ท า฿หຌเดຌรับการสนับสนุนเดຌเม
ทั ไวถึง ดังนั ๅน ผู ຌประกอบการที ไอยู นอกระบบจึงยิ ไงขຌาถึงขຌอมูลที ไปຓนประยชน์เดຌยากกวา
ผูຌประกอบการทีไอยูระบบ ท า฿หຌเมมีขຌอมูลสนับสนุน หรือสรຌางความขຌา฿จตอความส าคัญของการ
ปຓนผูຌประกอบการ฿นระบบ ดังนัๅน ผูຌประกอบการทีไอยูนอกระบบ จึงเมหในความส าคัญ ละความ
จ าปຓนทีไจะตຌองจดทะบียนปຓนผูຌประกอบการ฿นระบบ 

5. การบังคับ฿ชຌกฎระบียบ ขຌอบังคับ เมสามารถ฿ชຌเดຌกับผูຌประกอบการทุกประภท: ผูຌประกอบการ
ทีไอยูนอกระบบศรษฐกิจมีความตกตางกันเป฿นตละกลุมธุรกิจ มีความสน฿จ ละความตຌองการทีไ
ตกตางกัน ดังนั ๅน ระบียบขຌอบังคับทีไหนวยงานภาครัฐประกาศบังคับ฿ชຌ กใสงผลกระทบตอ
ผูຌประกอบการนอกระบบตละกลุมทีไตกตางกัน 

6. มาตรการสนับสนุนการขຌาสูระบบของภาครัฐเมนาสน฿จ : นอกจากมาตรการชิงบังคับ ผานการ
ออกระบียบขຌอบังคับ฿หຌผูຌประกอบการตຌองจดทะบียน฿นระบบลຌวนัๅน การออกมาตรการจูง฿จปຓน
อีกชองทางทีไสามารถจูง฿จ฿หຌผู ຌประกอบการตใม฿จทีไจะจดทะบียน฿นระบบมากขึๅน ตจากผล
การศึกษาพบวา ผูຌประกอบการยังมองวา ปัจจุบันหนวยงานภาครัฐเมมีมาตรการจูง฿จทีไนาสน฿จ
มากนัก ละดຌวยความหลากหลายของผูຌประกอบการนอกระบบ ท า฿หຌมาตรการเมสามารถจูง฿จ฿หຌ
ผูຌประกอบการทุกกลุม สน฿จขึๅนทะบียนปຓนผูຌประกอบการ฿นระบบเดຌอีกดຌวย 

ทัๅงนีๅ ขຌอมูลขຌางตຌน สามารถสรุปเดຌวา ปัจจัยส าคัญทีไท า฿หຌผูຌประกอบการตัดสิน฿จเมขຌาสูระบบ บง
ออกปຓน 3 ดຌาน คือ ดຌานความยุงยากของขัๅนตอนละคา฿ชຌจาย฿นการประกอบธุรกิจ  ดຌานทัศนคติของ
ผูຌประกอบการ ละดຌานมาตรการของหนวยงานภาครัฐ ซึไงปຓนนวทางการศึกษาสถานะละการด านินงาน
ของปัจจัยทัๅง ใ ดຌานดังกลาว฿นประทศเทยตอเป 

 

สถานการณ์ของ SME ฿นประทศเทย 

มืไอขຌา฿จสถานการณ์฿นภาพรวมของ SME ฿นภาพรวมของประทศสมาชิก฿นอาซียน ตามทีไเดຌน าสนอ
เปขຌางตຌน ล าดับถัดเป ปຓนการน าสนอขຌอมูล฿นบริบทของประทศเทย พืไอ฿หຌขຌา฿จภาพรวม ละสถานการณ์
ของผูຌประกอบการละรงงานทีไอยูนอกระบบ฿นประทศเทย ดยการน าสนอ จะบงออกปຓน 3 สวน คือ 
ภาพรวมผูຌประกอบการ SME ฿นประทศเทย สถานการณ์รงงานนอกระบบของประทศเทย ละขัๅนตอนละ
รายละอียดการริไมตຌนธุรกิจ฿นประทศเทย ดยมีรายละอียดตละสวน ดังตอเปนีๅ 
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ภาพรวมผูຌประกอบการ SME ฿นประทศเทย 

การศึกษารวบรวมขຌอมูลทางสถิติภาพรวมผูຌประกอบการ SME ปຓนการศึกษาขຌอมูลพืไอท าความขຌา฿จ
ตอสถานการณ์ของผูຌประกอบการ SME ทัๅง฿นละนอกระบบของเทย ดยขຌอมูล SME จาก Dashboard SME 

Big Data ของ สสว. ดังสดง฿นผนภาพดຌานลาง 
 

ผนภาพทีไ ้ นวนຌมจำนวนผูຌประกอบการ SME ของเทย ชวงปี พ.ศ. 255่-2563ึ 

 
ึหมายหตุ: ขຌอมูลป พ.ศ. โ5ๆใ ปຓนขຌอมูล฿นชวง ม.ค. – ต.ค. ทานัๅน 

ทีไมา: ขຌอมูลจาก สสว. ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 

มืไอพิจารณาขຌอมูลภาพรวมของผูຌประกอบการ SME ของเทย หในเดຌวา จ านวนผูຌประกอบการ SME 

฿นชวงป พ.ศ. 255่ - ดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 มีอัตราการติบตฉลีไยตอปอยูที ไรຌอยละ 2.4 จากจ านวน
ผูຌประกอบการ SME ทัๅงหมด 2.7ๆ ลຌานราย ฿นป พ.ศ. 255่ ปຓน 3.15 ลຌานราย฿นป พ.ศ. 2563 

 หากพิจารณาจากผูຌประกอบการ SME ดยจ านกตามขนาดของวิสาหกิจ พบวา ผูຌประกอบการ 
ประภทวิสาหกิจรายยอย ิMicroี มีสัดสวนสูงถึงรຌอยละ ่5.โ ของจ านวนจ านวนผูຌประกอบการ SME ทัๅงหมด
฿นป พ.ศ. โ5ๆใ รองลงมาคือ วิสาหกิจขนาดยอม ิSmall) รຌอยละ 13.4 ละวิสาหกิจขนาดกลาง ิMediumี 
รຌอยละ 1.4 ของจ านวนผูຌประกอบการทัๅงหมด 

นอกจากนีๅ หากพิจารณาจากจ านวนผูຌประกอบการ SME ตามประภทธุรกิจ พบวา รຌอยละ 41.2 ของ
ผู ຌประกอบการ SME ทั ๅงหมด฿นป พ.ศ. โ5ๆใ ปຓนผู ຌประกอบการ฿นภาคการคຌา ร ຌอยละ 40.1 ปຓน



รายงานฉบับสมบูรณ ์

งานศึกษาละพัฒนา SME รายสาขา / รายพืๅนทีไ / รายประดใน : การสงสริม SME ขຌาสูระบบ 

 

- 19 - 

ผูຌประกอบการ฿นภาคการบริการ รຌอยละ 17.1 ปຓนผูຌประกอบการ฿นภาคการผลิต ละรຌอยละ 1.6 ปຓน
ผูຌประกอบการ฿นภาคธุรกิจการกษตร  

ผนภาพทีไ แเ สัดสวนผูຌประกอบการทีไจดทะบียนละผูຌประกอบการนอกระบบ (ขຌอมูลปี พ.ศ. 2563) 

 
ทีไมา: ขຌอมูลจาก สสว. ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 

ผูຌประกอบการ SME จ านวน ใ.แ5 ลຌานรายนัๅน จดทะบียนปຓนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา 
พียง 8.62 สนราย หรือคิดปຓนพียงรຌอยละ โ็.ไ ของจ านวน  SME ทั ๅงหมด ดยสวนที ไหลือปຓน
ผู ຌประกอบการสวนบุคคลละอื ไนโ จึงประมาณการปຓนผู ຌประกอบการนอกระบบ ท า฿หຌสถานการณ์
ผูຌประกอบการนอกระบบของประทศเทยเมตกตางกับภาพรวมสถานการณ์ SME ฿นอาซียนมากนัก 
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สถานการณ์ของรงงานนอกระบบ฿นประทศเทย 

นอกจากขຌอมูลภาพรวมของสถานการณ์ศรษฐกิจนอกระบบ฿นสวนของผูຌประกอบการลຌวนัๅน ฿นสวน
ตอเปนีๅ ปຓนการน าสนอขຌอมูลสถานการณ์฿นชิงรงงานนอกระบบของประทศเทย ดยมีรายละอียดดังนีๅ 

ผนภาพทีไ แแ สัดสวนรงงาน ละกลุมธุรกจิทีไรงงานนอกระบบทำงานปี พ.ศ. โ5ๆใ 

 
ทีไมา: ส านักงานสถิติหงชาติ, กระทรวงรงงาน ละการวิคราะหข์องทีไปรึกษา 

 จากผนภาพขຌางตຌนสดง฿หຌหในวา รงงานทีไอยู฿นระบบคิดปຓนรຌอยละ 46.2 ละรงงานทีไอยูนอก
ระบบรຌอยละ 53.8 ของจ านวนผูຌมีงานท าทัๅงหมด ดยจากจ านวนรงงานนอกระบบ 20.4 ลຌานคนนัๅน ปຓน
รงงานนอกระบบทีไอยู฿นภาคกษตรกรรมถึงรຌอยละ 55.6 รองลงมาคือ รงงานนอกระบบทีไอยู฿นภาคการคຌา
รຌอยละ 16.9 ภาคบริการรຌอยละ 9.3 ภาคการผลิตรຌอยละ 5.8 ละอืไนโ อีกรຌอยละ 12.4 ของจ านวนรงงาน
นอกระบบทัๅงหมด 

ทัๅงนีๅ หากพิจารณารงงานนอกระบบ ดยจ านกตามอาชีพ พบวา รงงานนอกระบบประกอบอาชีพ
ปຓนผูຌปฏิบัติงาน฿นภาคการกษตรละประมงมากทีไสุดถึง 10.8 ลຌานคน รองลงมาคือ พนักงานบริการละ
จ าหนายสินคຌา 4.7 ลຌานคน ละชางฝมือละอาชีพทีไกีไยวขຌอง 1.8 ลຌานคน ตามล าดับ 
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ผนภาพทีไ แโ อาชีพของรงงานนอกระบบ 

 
ทีไมา: ส านักงานสถิติหงชาติ, กระทรวงรงงาน ละการวิคราะหข์องทีไปรึกษา 

  

ผนภาพทีไ แใ การปรียบทียบระดับการศึกษาของรงงาน฿นละนอกระบบ ปี พ.ศ. โ5ๆใ 

 
ทีไมา: ส านักงานสถิติหงชาติ, กระทรวงรงงาน, Bltbangkok ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 

ผนภาพขຌางตຌน สดงการปรียบทียบระดับการศึกษา ระหวางรงงาน฿นระบบ ละรงงานนอก
ระบบ หในเดຌวา รงงานทีไอยู฿นระบบสวน฿หญปຓนรงงานทีไจบการศึกษาระดับอุดมศึกษามากทีไสุด 6.5 ลຌาน
คน รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.5 ลຌานคน ระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน 3.0 ลຌานคน ระดับ
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ประถมศึกษา 2.7 ลຌานคน ละต ไากวาประถมศึกษาหรือเมมีการศึกษา 1.6 ลຌานคน ซึไงตรงขຌามกับระดับ
การศึกษาของรงงานนอกระบบ ทีไพบวา มีจ านวนรงงานทีไมีระดับการศึกษาต ไากวาประถม ศึกษาหรือเมมี
การศึกษามากทีไสุดถึง 6.1 ลຌานคน รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา 5.5 ลຌานคน ระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน 
3.5 ลຌานคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.1 ลຌานคน ละระดับอุดมศึกษา 2.1 ลຌานคน 

นอกจากนีๅ หากพิจารณาฉพาะรงงานนอกระบบทีไจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา พบวาปຓนรงงาน
ทีไประกอบอาชีพอิสระ ดยขຌอมูล ณ ป พ.ศ . 2563 พบวา มีผูຌประกอบอาชีพอิสระมากกวา 2 ลຌานคน ละ 

มีนวนຌมการติบตของอาชีพอิสระมากถึง 3-6 สนคนตอปอีกดຌวย ละหากพิจารณาตามประภทของอาชีพ
อิสระดຌานบริการ พบวา อาชีพทีไมีสัดสวนการจຌางงานสูงทีไสุด คือ ผูຌออกบบกราฟຂก ิGraphicี รຌอยละ 35 

รองลงมาคือ นักการตลาดออนเลน์ละฆษณา (Online Marketing and Advertising) รຌอยละ 20 นักพัฒนา
วใบเซต์ละนักขียนปรกรม (วใบเซต์ and Programmers) รຌอยละ 15 นักขียนละนักปล ิWriters and 

Translatorsี รຌอยละ 10 ละสวนทีไหลืออีกรຌอยละ 20 ประกอบอาชีพอืไนโ 

 

ขຌอมูลขຌางตຌน ปຓนการน าสนอขຌอมูลสถานการณ์ของภาพรวมผูຌประกอบการละรงงาน ทีไอยู฿น
ระบบละอยูนอกระบบ ซึไงจะท า฿หຌหในภาพอยางชัดจนมากยิไงขึๅนวา ผูຌประกอบการนอกระบบ ละรงงาน
นอกระบบ มีความซຌอนทับละกี ไยวนื ไองกัน ดยฉพาะอยางย ิ ไงรงงาน฿นกลุ มที ไม ีการศึกษา฿น
ระดับอุดมศึกษาขึ ๅนเป ที ไสวนมากปຓนรงงานทีไประกอบอาชีพอิสระ ละลักษณะงานสวนนี ๅมีอกาส  

฿นการยกระดับหรือปรับปลีไยนรูปบบปຓนหนวยธุรกิจทีไมีจຌาของคนดียวหรือปຓนผูຌประกอบการรายดีไยวเดຌ
ชนกัน  

อยางเรกใดี มุมมองส าคัญของการขຌาสูระบบนัๅน ตຌองท าความขຌา฿จบริบทของผูຌประกอบการนอก
ระบบ ซึไงดยสวนมากประกอบธุรกิจพืไอการหาลีๅยงชีพ กลุมคนหลานีๅจะพิจารณาตัดสิน฿จ฿หຌน ๅาหนักระหวาง
วลาละคา฿ชຌจายตางโ ทีไจะกิดขึๅนจากการขຌาสูระบบ ปรียบทียบกับสิทธิประยชน์ทีไจะเดຌรับ ซึไงตຌองมี
ความคุຌมคา ละนาสน฿จมากพอทีไจะ฿หຌผูຌริไมตຌนธุรกิจหในความส าคัญ฿นการขຌาสูระบบ 

 

ผนภาพทีไ แไ ปัจจัยการตัดสิน฿จขຌาสูระบบของผูຌริไมตຌนธุรกิจ 

 
ทีไมา: การวิคราะห์ของทีไปรึกษา 
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ซึไงคา฿ชຌจายทีไจะกิดขึๅนนัๅนมีทัๅงคา฿ชຌจาย฿นการริไมตຌนธุรกิจ ตนอกจากนีๅ มืไอริไมตຌนธุรกิจลຌว
ผู ຌประกอบการยังมีคา฿ชຌจายอื ไนโ กิดขึ ๅนตามมาอีกหลายรายการ ต฿นทางกลับกัน สิทธิประยชน์ทีไ
ผูຌประกอบการจะเดຌรับจากขຌาสูระบบ ตຌองมีความคุຌมคาละสรຌางรายเดຌ฿หຌกับผูຌประกอบการเมนຌอยเปกวา
คา฿ชຌจายทีไจะกิดขึๅน เมวาจะปຓนสิทธิประยชน์ทางภาษี อกาสการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ การขຌาถึง
หลงงินทุน การดูลละคุຌมครองส าหรับลูกจຌางจากสิทธิประยชน์ประกันสังคม  

 

การจัดอันดับปัจจัยการท าธุรกิจของผูຌประกอบการ 
จากขຌอมูลการจัดอันดับการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ดยธนาคารลก (World Bank) ซึไง

พิจารณาจากปัจจัยตางโ ฿นการประกอบธุรกิจทัๅงหมด 10 ปัจจัย ซึไงมีปัจจัยหนึไง฿นการพิจารณาจัดอันดับคือ 
การริไมตຌนธุรกิจ (Starting a business) ดยมีรายละอียดการจัดอันดับดังนีๅ 

 
ตารางทีไ แ การจัดอันดับดຌานการริไมตຌนธุรกิจ (Starting a business) ปี พ.ศ. โ5ๆใ 

 
ึหมายหตุ : ขຌอมูลป โ5ๆโ – GDP Per Capita – World Bank 

ทีไมา: Doing Business โเโเ score – World Bank ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 
 

จากตารางขຌางตຌน พบวา ประทศเทยมีอันดับคะนนการริไมตຌนธุรกิจปຓนอันดับ ไ็ ของลก ละ
ปຓนอันดับทีไ โ ฿นอาซียน รองจากประทศสิงคปร์ซึไงมีคะนนปຓนอันดับทีไ ไ ของลก ดยประทศเทยทีไมี
ขัๅนตอนการด านินงาน 5 ขัๅนตอน ฿นระยะวลา ๆ วัน ละมีคา฿ชຌจายอีกประมาณ โใโ.ๆไ ดอลลาร์สหรัฐ 
หรือคิดปຓนประมาณ 6 พันกวาบาท ซึไงคิดปຓนรຌอยละ โ.้่ ของรายเดຌตอหัวประชากร มืไอปรียบทียบกับ
ประทศสิงคปร์ หรือฮองกง ทีไปຓนผูຌน า฿นดຌานการประกอบธุรกิจ฿นอชียนัๅน กลับมีพียง โ ขัๅนตอน ละ฿ชຌ
ระยะวลาพียง แ.5 วันกใสามารถประกอบธุรกิจอยางถูกกฎหมายเดຌ ดยมีคา฿ชຌจาย฿กลຌคียงกับประทศเทย 

      

                                                  
               Doing Business     World Bank

            
        (USD)

         
          
 USD)

        
                           

           
 %          

              

          1 0.5 0.2 42,084.353 84.17 100.0

        1 1 2.1 4,697.705 98.65 99.6

      2 1.5 0.3 46,194.725 138.58 98.2

        2 1.5 0.4 65,233.282 260.93 98.2

      2 1.5 0.5 48,713.474 243.57 98.2

   

         7,806.742 232.64     

1

2

3

4

47

5
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ตมืไอปรียบทียบปຓนสัดสวนคา฿ชຌจายกับรายเดຌตอหัวประชากรลຌว กลับคิดปຓนพียงรຌอยละ เ.ไ ูเ.5 
ทานัๅน 

จากการปรียบทียบการจัดอันดับการริไมตຌนธุรกิจของประทศเทยกับประทศตางโ หในเดຌวา  การ
ริไมตຌนธุรกิจ฿นประทศเทย มีจ านวนขัๅนตอน ระยะวลา ละคา฿ชຌจาย฿นการริไมตຌนธุรกิจคอนขຌางสูง มืไอ
ปรียบทียบกับประทศอันดับตຌนโ ของลก ซึไงประดในนีๅชีๅ฿หຌหในถึงอุปสรรคสวนหนึไงส าหรับผูຌประกอบการทีไ
ตຌองการขຌาสูระบบ 

อยางเรกใตาม ฿นการศึกษานีๅจ าปຓนตຌองรวบรวมรายละอียดประดในตางโ จากการสัมภาษณ์ละ
ส ารวจขຌอมูลสถานะละทัศนคติของผูຌประกอบการนอกระบบ พืไอท าความขຌา฿จถึงสถานการณ์ ความจ าปຓน 
ละความตຌองการของผูຌประกอบการนอกระบบ พืไอจัดท าปຓนขຌอสนอนะนวทางการสงสริมผูຌประกอบการ
ขຌาสูระบบตอเป 

 

1.4 นวนຌมสถานการณ์ธุรกิจละการจຌางงาน฿น แเ ปขຌางหนຌา 

ศรษฐกิจนอกระบบปຓนรูปบบของการประกอบธุรกิจทีไพบหในเดຌทัไวเป฿นปัจจุบัน ดยฉพาะอยาง
ยิไง฿นประทศก าลังพัฒนา ซึไงระบบธุรกิจ฿นประทศอยูระหวางติบต ประชาชนสวนมากอยู฿นวัยรงงานละ
อาจมีบางสวนทีไมีอกาสจ ากัด฿นการขຌาปຓนลูกจຌางของธุรกิจ฿นระบบ จึงท า฿หຌกิดธุ รกิจละรงงานนอก
ระบบปຓนจ านวนมาก ซึไงจากการศึกษาขຌอมูลของ สภาศรษฐกิจลก ิWorld Economic Forum ู WEF) 

ละ UK Commission for Employment and Skills ิUKCES) เดຌท านายนวนຌมการปลี ไยนปลงของ
ธุรกิจละการจຌางงาน฿น แเ ปขຌางหนຌา ทีไกิดขึๅนจากการปลีไยนปลงครงสรຌางประชากรทีไมีนวนຌมการขຌา
ส ูงส ังคมผ ู ຌส ูงอาย ุมากข ึ ๅน การปล ี ไยนข ั ๅวทางศรษฐก ิจมาสู กล ุ มธ ุรก ิจ฿นภ ูม ิภาคอช ียมากขึๅน  
การพัฒนาดຌานทคนลยี นวัตกรรม ทีไสงผลกระทบตอการปลีไยนปลงครงสรຌางธุรกิจทีไมีการน าทคนลยี 
ละนวัตกรรมตางโ มา฿ชຌ฿นภาคธุรกิจทนการจຌางงานสูงขึๅน รวมเปถึงสถานการณ์การพรระบาดของรคติด
ชืๅอเวรัสครนา ิควิดูแ้ี ทีไท า฿หຌภาคธุรกิจมีการหยุดชะงัก สงผลกระทบตอระบบศรษฐกิจละการจຌางงาน
ทัไวลก ซึไงสงผลตอรูปบบการท างานละการจຌางงาน฿น ไ รูปบบ ดังนีๅ 
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ผนภาพทีไ แ5 นวนຌมการปลีไยนปลงของธุรกิจละการจຌางงาน฿นอีก 10 ปีขຌางหนຌา 

 
ทีไมา: The Future of Work: Jobs & skills in โเใเ – UKCES, The Future of Jobs – WEF, TOP 5 Trends From  

The World Of Work- Adecco, ้ Future of Work Trends Post-COVID-แ้ – Gartner ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 
 

สถานการณ์ทีไ แ: Forced Flexibility รงงานถูกบังคับ฿หຌปรับตัว นืไองจากการน าทคนลยีมา
ทนทีไการท างานของคน สงผล฿หຌรงงานหลายต าหนงถูกปรับลด ดังนัๅน บริษัท/องค์กรจຌางงานบุคลากรทีไ
หลืออยูดย฿หຌท างานครอบคลุม฿นสวนทีไหลืออยางคุຌมคามากยิไงขึ ๅน ละการจຌางงานบุคลากรทีไมีทักษะ 
ประสบการณ์สูง ละสามารถท างานทีไหลากหลายมากกวา แ งาน ยอมปຓนที ไตຌองการขององค์กรหรือ
หนวยงานตางโ มากยิไงขึๅน 

สถานการณ์ทีไ โ: The Great Divide จากการปลีไยนขัๅวทางศรษฐกิจ ละการพัฒนาดຌานทคนลยี 
สงผล฿หຌกิดความหลืไอมล ๅาทีไมีชองวางมากขึๅนอยางรุนรง ดยฉพาะอยางยิไ งธุรกิจหรือรงงานทีไเมสามารถ
ปรับตัวเดຌทัน ทัๅงการหาอกาสจากการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน ละการพัฒนาศักยภาพดຌานทคนลยี฿หຌตาม
กระสการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน 

สถานการณ์ท ี ไ  ใ : Skills Activism จากทั ๅ งสองสถานการณ์ข ຌางต ຌน รงงานถ ูกบ ังค ับ฿ห ຌมี  
การปรับปลีไยนทักษะ฿หຌทันตอสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงเป ดยฉพาะดຌานทคนลยี ละความหลากหลาย
ของทักษะทีไมี ซึไงกรณีทีไเมสามารถปรับปลีไยนทักษะตางโ เดຌทัน สงผล฿หຌระยะวลาการหางานยาวนานขึๅน 
สวนรงงานทีไมีทักษะวิชาชีพความช านาญฉพาะดຌาน ิSpecialist) เมถูกจຌาง฿นลักษณะงานประจ า ตปຓน
การจຌางงานบบครัๅงคราวทน อีกทัๅง ยังสงผล฿หຌกิดอัตราการปลีไยนงาน (Turnover) สูงขึๅนดຌวยชนกัน 

สถานการณ์ที ไ ไ : Innovation Adaption จากการชะลอตัวของศรษฐกิจ จากการอิ ไมตัวของ 

การติบตดຌานทคนลยี ซึไงปลีไยนปลงบริบทตางโ ของศรษฐกิจละสังคมทัไวลก องค์กร/บริษัทตางโ 
จ าปຓนตຌองมีการจຌางงานอีกครัๅง฿นการปลีไยนปลงรูปบบธุรกิจพืไอสรຌางการติบต ซึไงการจຌางงานทีไกิดขึๅน฿น
อนาคตนีๅ ปຓนการจຌางงาน฿นลักษณะของการจຌางตามครงการ หรือสัญญาจຌาง (Contract) พืไอลดภาระ
คา฿ชຌจาย฿นการจຌางงานประจ าของตละธุรกิจ  
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จากรูปบบสถานการณ์ตางโ ขຌางตຌน หในเดຌวา รูปบบธุรกิจละการจຌางงานมีนวนຌมปลีไยนเป ฿น
รูปบบทีไสรຌาง฿หຌกิดความคลองตัวของธุรกิจทีไมีประสิทธิภาพสูง ละสามารถควบคุมภาระคา฿ชຌจายทีไกิดขึๅน
เดຌ สงผล฿หຌนวนຌมรูปบบการท าธุรกิจหรือการจຌางรงงานนอกระบบมีอัตราการขยายตัวทีไพิไมมากขึๅนอยาง
หลีกลีไยงเมเดຌ หรืออาจรียกเดຌวา฿นอีก แเ ปขຌางหนຌานัๅน  

 

รูปบบธุรกิจ/การจຌางงานนอกระบบจะป็นสวนหนึไงของความปกติ฿หม  
ิInformal is a part of the new normalี 

 

ดยรูปบบธุรกิจทีไกิดขึๅนมีนวนຌมรูปบบธุรกิจทีไมีการบงตามกิจกรรมยอยตามขຌอตอ หรือกิจกรรม
สนับสนุนการด านินงานหลักของหวงซอุปทาน (Supply Chain) ซึไงปຓนการธุรกิจทีไมีลักษณะฉพาะมาก
ยิ ไงขึ ๅน ตัวอยางธุรกิจที ไมีการบงตามกิจกรรมยอยที ไกิดขึ ๅน฿นปัจจุบัน ชน การรับจຌางขนสงสินคຌา  
ธุรกิจรับจຌางบริหารจัดการงานบุคคล ปຓนตຌน ซึไงธุรกิจหลานีๅ ปຓนตัวอยางหนวยธุรกิจทีไถูกถอดออกจากงาน
ประจ าขององค์กร ซึไง฿นอนาคตมีนวนຌมการถอดหนวยธุรกิจทีไมีตຌนทุนการด านินงานสูง หรือหนวยสนับสนุน
ตางโ มากยิ ไงขึ ๅน นอกจากนีๅ รูปบบธุรกิจ฿นอนาคตมีการปรับปลี ไยนครงสรຌางองค์กร รูปบบธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ การบริการทีไรวดรใวละคลองตัวมากยิไงขึๅน พืไอ฿หຌตอบสนองตอการปลีไยนปลงดຌานทคนลยีทีไมี
การติบตอยางรวดรใวชนกัน 

ส าหรับรูปบบการท างาน฿นอนาคตนัๅน มีการจຌางงานปຓนครั ๅงคราว หรือผู ຌประกอบอาชีพอิสระ  
ทีไรับจຌางท างานทัๅง฿นรูปบบดิจิทัล การรับงานมาท าทีไบຌาน หรือการรับจຌาง฿นรูปบบตางโ ชน รับจຌางขนของ 
หรือรับจຌางท าความสะอาด ดยอาจมีการจับคูงานผานพลตฟอร์มดิจิทัลตางโ หรือการติดตอผานนายหนຌา 
ละอีกสวนหนึไง คือรงงานผูຌสูงอายุทีไมีประสบการณ์ ความชีไยวชาญฉพาะดຌาน ถูกจຌางงาน฿นลักษณะ  

การจຌางปຓนครัๅงคราว หรือมีการท างาน฿นรูปบบของผูຌประกอบอาชีพอิสระมากขึๅนดຌวยชนกัน 

จากสถานการณ์นวนຌมของศรษฐกิจนอกระบบทีไกิดขึๅนนีๅ หนวยงานทีไกีไยวขຌองตางโ จ าปຓนอยางยิไง
ทีไตຌองก าหนดนวทาง฿นการบริหารจัดการนวนຌมการขยายตัวของธุรกิจละการจຌางงานนอกระบบทีไกิดขึๅน
อยางมีประสิทธิภาพ พืไอการดูลคุณภาพชีวิตของประชากรวัยรงงานซึไงปຓนก าลังส าคัญของประทศ ละ
การยกระดับประสิทธิภาพรวมถึงมาตรฐานธุรกิจของประทศ฿หຌกิดความกຌาวหนຌา฿นระยะยาวตอเป 
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บททีไ 2 กรณีศึกษาทีไกีไยวขຌอง  
 

ส าหรับกรณีศึกษาทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบนัๅน ปຓนการศึกษาขຌอมูลการ
ทบทวนวรรณกรรมจากหนวยงานระหวางประทศ ละประทศตຌนบบทีไมีนยบายการสงสริมผูຌประกอบการ
ขຌาสูระบบทีไนาสน฿จ เมวาจะปຓนมาตรการสงสริมผูຌประกอบการ SME ขຌาสูระบบ การปรับรูปบบการ
ริไมตຌนธุรกิจ฿หຌมีความสะดวก รวดรใว฿นการด านินการ รวมเปถึง การ฿ชຌระบบดิจิทัลขຌามาปຓนครืไองมือ฿น
การสงสริม ละมาตรการอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง   

ดยการทบทวนวรรณกรรมละมาตรการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบนีๅ ประกอบเปดຌวยขຌอมูล
จาก ใ หนวยงานระหวางประทศ ละ 6 ประทศตຌนบบ ซึไงน ามาสรุปปຓนกรอบนวทางการศึกษาละ
ก าหนดมาตรการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบ 

 

2.1 การก าหนดนยบายการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบ ดย OECD 

การก  าหนดนยบายการส  ง สร ิ มผ ู ຌ ประกอบการ ข ຌ าส ู  ร ะบบ  ิPolicy Brief on Informal 

Entrepreneurshipี ดย องค์การพื ไอความรวมมือละการพัฒนาทางศรษฐกิจ ิOrganization for 

Economic Co-operation and Development – OECD) ปຓนวรรณกรรมทีไถูกจัดท าขึๅนจากสถานการณ์
การขยายตัวของรงงานละธุรกิจนอกระบบ฿นยุรป ซึไงปຓนผลทีไกิดขึๅนจากสถานการณ์ศรษฐกิจมหภาคทีไ
กิดการชะลอละหดตัวของศรษฐกิจ฿นภาพรวม สงผล฿หຌศรษฐกิจนอกระบบขยายตัวขึๅน OECD จึงศึกษา
นวทางการก าหนดนยบายการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบขึๅน 

นวทางการก าหนดนยบาย฿นวรรณกรรมนีๅ เดຌบงกรอบการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบ  

ปຓน 3 นวทาง คือ มาตรการจูง฿จ ิIncentives) มาตรการนຌมนຌาว ิPersuasion) ละมาตรการปງองกัน 
ิDeterrence)  

ทัๅงนีๅ นวคิด฿นการก าหนดมาตรการจูง฿จ ละมาตรการปງองกันนัๅน ปຓนการสรຌางทางลือกความคุຌมคา
ของตຌนทุน วลา คา฿ชຌจายของผูຌประกอบการ กับสิทธิประยชน์ทีไเดຌรับ ฿นขณะทีไมาตรการนຌมนຌาวนัๅน ปຓน
มาตรการทีไสรຌางสงสริมละอ านวยความสะดวก฿หຌกับผูຌประกอบการสน฿จขຌาสูระบบมากขึๅน 
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ผนภาพทีไ แๆ นวทางการกำหนดนยบายการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบ ดย OECD 

 
ทีไมา: Policy Brief on Informal Entrepreneurship– OECD, ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 

 

2.1.1 มาตรการจูง฿จ ิIncentives) 

มาตรการจูง฿จปຓนมาตรการทีไส าคัญ฿นการจูง฿จผูຌประกอบการ฿หຌขຌาสูระบบ ซึไงดยปกติลຌวกอน
ริไมตຌนธุรกิจ ผูຌประกอบการมีการทดลองตลาดละการประกอบธุรกิจ฿นชวงระยะวลาหนึไงพืไอ฿หຌมั ไน฿จ  

฿นการด านินงานกอนริไมตຌนธุรกิจจริง ละขຌาสูระบบตอเป มาตรการจูง฿จจึงปຓนสวนหนึไงของปัจจัย฿นการ
ตัดสิน฿จริไมตຌนธุรกิจผูຌประกอบการ 

มาตรการจูง฿จสวนมากทีไพัฒนาขึๅนนัๅน มีทัๅงมาตรการจูง฿จกลุมผูຌประกอบการทีไตຌองการริไมตຌนธุรกิจ 
ละผู ຌประกอบการนอกระบบ (Supply-side incentives) ละมาตรการจูง฿จผู ຌบริภค ิDemand-side 

incentives) ทีไซืๅอสินคຌาละบริการจากผูຌประกอบการนอกระบบ 

1) มาตรการส าหรับผูຌประกอบการ (Supply-side incentives)  
ปຓนมาตรการทีไอ านวยความสะดวก ละสงสริมผูຌประกอบการริไมตຌน ละผูຌประกอบการนอกระบบ

฿หຌด านินการตามกฎระบียบทีไก าหนด ซึไงดยสวนมากปຓนมาตรการสนับสนุนดຌานภาษี ดยฉพาะการลดภาษี
ส าหรับผูຌประกอบการ฿หม  

นอกจากน ี ๅ  ย ั งม ีการจ ู ง ฿จผ านมาตรการช ื ไ อมยงสว ัสด ิการ฿ห ຌก ผ ู ຌประกอบการ฿หม   
ซึไงดิมอาจเดຌรับสิทธิสวัสดิการพืๅนฐานของประชาชนจากภาครัฐตัๅงตกิด หรือเดຌรับสวัสดิการจากระบบ
ประกันสังคมอยูลຌว ตการริไมตຌนธุรกิจซึไงมีการปลีไยนสถานะปຓนจຌาของกิจการนัๅน มีอกาส฿นการสียสิทธิ
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ประยชน์ละสวัสดิการตางโ ทีไคยเดຌรับ ชน คารักษาพยาบาล งินบ าหนใจบ านาญ ปຓนตຌน จึงปຓนสาหตุ
หนึไงทีไท า฿หຌผูຌประกอบการบางสวนเมยอมขຌาสูระบบนืไองจากยังตຌองการเดຌรับสิทธิประยชน์หรือสวัสดิการ
ตอนืไอง ดังนัๅน หนึไง฿นมาตรการจูง฿จส าหรับผูຌประกอบการ฿หมทีไขຌาระบบนัๅน คือ การชืไอมยงสวัสดิการ
ตางโ ทีไคยเดຌรับ ดยยังคงสวัสดิการทัๅงหมด หรือบางสวน ขຌากับสถานะของการปຓนจຌาของกิจการ 

2) มาตรการส าหรับผูຌบริภค (Demand -side incentives) 

ป ຓนมาตรการพื ไอการกระตุ ຌนผ ู ຌบร ิภค฿หຌสน ับสนุนส ินคຌาละบริการจากผู ຌประกอบการ  

ทีไอยู฿นระบบปຓนส าคัญ ซึไงมาตรการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบผานผูຌบริภคนีๅสวนมากปຓนมาตรการทีไ
ลือกสงสริม฿นบางอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจทีไริ ไมมีจ านวนผูຌประกอบการพิไมขึๅน ชน ชางซอมบຌาน 
มบຌานท าความสะอาด คนสวน คนดูลดใกละคนชรา ผูຌรับหมากอสรຌาง ปຓนตຌน  

ตัวอยางมาตรการ฿นสวนนีๅ ชน การลดหยอนภาษี หรือจัดท าคูปองลดราคา ส าหรับผูຌบริภคทีไซืๅอ
สินคຌาหรือบริการจากธุรกิจ฿นระบบ หรือการยกวຌนภาษีมูลคาพิไม (VAT) พืไอจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบการนอก
ระบบ฿หຌความสน฿จละขຌาสูระบบ ผานการสรຌางความตຌองการ฿นฝัດงผูຌบริภคทน 

2.1.2 มาตรการนຌมนຌาว ิPersuasion) 

มาตรการนຌมนຌาวปຓนมาตรการบบดัๅงดิม฿นการสนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบ ซึไงปຓน
มาตรการทีไสามารถลดความหลืไอมล ๅาของผูຌประกอบการทีไมีขຌอจ ากัด฿นการขຌาถึงหลงความรูຌ ขຌอจ ากัดทาง
ภาษา หรือวัฒนธรรม ผานการสรຌาง฿หຌความรูຌ หรือการปรับปลีไยนกฎหมายทีไครอบคลุมรูปบบการท างาน
หรือธุรกิจ฿หมทีไดิมเมอยู฿นระบบเดຌอยางครอบคลุมมากขึๅน ซึไงมาตรการ฿นกลุมนีๅ มักเมปຓนทีไนิยม นืไองจาก
เมสงผลตอน ๅาหนักของตຌนทุนละสิทธิประยชน์ ซึไงปຓนปัจจัยทีไมี ผลตอการตัดสิน฿จของผูຌประกอบการ  
ตอาศัยการสรຌางความตระหนักรูຌ สรຌางจิตส านึก ละการชีๅ฿หຌหในถึงความสีไยง฿นการประกอบธุรกิจนอก
ระบบปຓนหลัก 

1) มาตรการปรับปลีไยนกฎระบียบทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจนอกระบบ 

ปຓนมาตรการทีไนຌนการปรับกฎระบียบ หรืองืไอนเข฿นการขຌาระบบ฿หຌงายขึๅน ละลดคา฿ชຌจายลง 
ชน การยกวຌนคาธรรมนียมการขຌาระบบ การลดงินสมทบประกันสังคม ซึไงปຓนประยชน์ตอผูຌประกอบการ
฿นระบบหรือผูຌทีไตຌองการขຌาระบบปຓนอยางมาก  

นอกจากนีๅ ฿นบางประทศมีการปรับงืไอนเขการจຌางงาน฿นบางกลุมอาชีพทีไริไมมีรงงานนอกระบบ
ปຓนจ านวนมาก ชน ผูຌดูลดใก ปຓนตຌน ดยมีก าหนดระดับการศึกษาขัๅนต ไาของผูຌทีไตຌองการประกอบอาชีพ
หลานีๅ สงขຌอมูลเปตรวจสอบประวัติอาชญากร พรຌอมขຌารับการอบรมการดูลดใกลใก กอนเดຌรับการอนุญาต
ประกอบอาชีพจากหนวยงานรัฐตอเป 
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2) มาตรการ฿หຌค าปรึกษา/อบรมบบฉพาะ 

ปຓนมาตรการทีไสรຌางความพรຌอม฿หຌกับผูຌประกอบการนอกระบบ ผานการสรຌางความรูຌความขຌา฿จก
ผูຌประกอบการ ถึงขຌอจ ากัด หรือขຌอสียทีไจะกิดขึๅนจากการอยูนอกระบบ ละขຌอดีของการขຌาระบบ พรຌอม฿หຌ
ค านะน าละตรียมความพรຌอมกผูຌประกอบการตละราย ซึไงขัๅนตอนการด านินการ฿หຌค าปรึกษา ฿หຌความรูຌ
หลานีๅ หากด านินการดยบุคลากรของรัฐจะสามารถสรຌางความชืไอมัไนละชืไอ฿จของผูຌประกอบการนอก
ระบบกผูຌประกอบการนอกระบบหลานีๅเดຌอีกทางหนึไงชนกัน 

2.1.3 มาตรการป้องกัน ิDeterrence) 

มาตรการสุดทຌายทีไหลายประทศ฿หຌน ๅาหนักกับมาตรการหลานี ๅนຌอยทีไสุดคือ มาตรการปງองกัน 
นื ไองจากปຓนมาตรการที ไนຌนการตรวจสอบละจับผิดผู ຌประกอบการนอกระบบ ซึ ไงประทศทีไมุ งนຌน  

การด านินงานตามมาตรการหลานีๅมากขึๅน กลับพบวา มีจ านวนผูຌประกอบการนอกระบบทีไพยายามหลีกลีไยง 
ละหลบหนีการขຌาสูระบบพิไมขึๅนดຌวยชนกัน  

อยางเรกใดี การก าหนดมาตรการปງองกันนัๅน มีขึๅนพืไอ฿ชຌ฿นการควบคุมผูຌประกอบการทีไเมด านินการ
ตามกฎระบียบ ซึไงอาจสงผลสียหรืออันตรายตอผูຌบริภคเดຌ ดยสวนมากบงออกปຓน 2 กลุมมาตรการคือ 
มาตรการตรวจสอบ ละมาตรการลงทษ  

1) มาตรการตรวจสอบ 

ปຓนมาตรการทีไมีทัๅงการตรวจสอบ฿นระดับธุรกิจละระดับรงงาน ฿นการตรวจสอบธุรกิจนัๅน ปຓนการ
ตรวจสอบการขຌาสูระบบของผูຌประกอบการผานการชืไอมยงขຌอมูลของหนวยงานรัฐทีไกีไยวขຌองทัๅงหมด พืไอ
การตรวจสอบความถูกตຌอง ละครบถຌวนของการจดทะบียนขຌอมูลผูຌประกอบการ รวมถึงการติดตามการ
ด านินงานทีไปຓนเปตามมาตรฐานหรือกฎระบียบ ขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง สวนการตรวจสอบขຌอมูลรงงานนัๅน 
นຌนการตรวจสอบรงงานนอกระบบทีไมีการจຌางงานอยางเมถูกตຌอง มากกวาการตรวจสอบผูຌประกอบการ
จຌาของคนดียวทีไเมขึๅนระบบ  

2) มาตรการลงทษ 

ปຓนมาตรการที ไพิไมบทลงทษเมวาจะปຓนตัวงินละเม฿ชตัวงิน ซึไงสงผลตอความชื ไอมั ไนของ
ผูຌประกอบการทีไมีตอหนวยงานภาครัฐ ละสงผล฿หຌผูຌประกอบการนอกระบบมีความตຌองการทีไจะหลบลีไยง
จากการขຌาระบบมากยิไงขึๅน 

ทัๅงนี ๅ การบังคับ฿ชຌมาตรการปງองกันหลานีๅ อาจสงผลกระทบตอการคอรัปชัไนดຌวยชนกัน ดย
ผูຌประกอบการนอกระบบอาจยินดีจายงินหรือติดสินบนจຌาหนຌาทีไรัฐ มากกวาการสียคาปรับหรือรับบทลงทษ
ทางกฎหมาย ดังนัๅน มาตรการปງองกันขຌางตຌนควร฿ชຌปຓนครืไองมือ฿นการควบคุมผูຌประกอบการนอกระบบ฿น
ภาพรวมทานัๅน เมควรมุ งนຌนเปทีไการตรวจสอบหรือจับผิดธุรกิจ฿ดธุรกิจหนึ ไงดยฉพาะ ยกวຌนธุร กิจ 

ผิดกฎหมายทานัๅน 
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2.2 นยบายละกลยุทธ์การสงสริม SME ขຌาสูระบบ ดย ILO 

องค์การรงงานระหวางประทศ ิ International Labour Organization - ILO) หในความส าคัญ
ละความทຌาทายของของนวนຌมการติบตของศรษฐกิจนอกระบบทีไมีการขยายตัวขึๅนอยางตอนืไอง ฿นชวง 
5 ปทีไผานมา ซึไงกิดจากปัจจัยทีไดຌานศรษฐกิจ สังคม ละการมืองของตละประทศ ดังนัๅน ILO จึงเดຌจัดท า
กรอบนวทางการก าหนดนยบายละกลยุทธ์การสงสริม SME ขຌาสูระบบ ซึไงครอบคลุมทัๅง฿นมิติของธุรกิจ 
ละมิติดຌานรงงาน นืไองจากธุรกิจละรงงานนอกระบบนัๅน ปຓนองค์ประกอบทีไมีความกีไยวนืไองกัน 

การก าหนดกรอบนยบายการสงสริม SME ขຌาสูระบบนีๅ มีวัตถุประสงค์พืไอปຓนนวทาง฿หຌหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌองกับศรษฐกิจนอกระบบนีๅ เดຌน าเปปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมบริบทของตละประทศ ดยจ าปຓนตຌอง
ขຌา฿จถึงสถานการณ์พืๅนฐาน บริบทกฎหมาย นยบาย ฿นภาพรวมของประทศ พรຌอมทัๅง พิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญละผลกระทบของการปลีไยนผานธุรกิจละรงงานนอกระบบ ฿หຌขຌาสูระบบศรษฐกิจทีไปຓน
ทางการ (Formal Economy) ดยฉพาะอยางยิไงประดในดຌานความทาทียม ละสิทธิมนุษยชน 

รูปบบละนวคิด฿นการกรอบการก าหนดนยบายการสงสริม SME ขຌาสูระบบทีไ ILO จัดท าขึๅน 
ปຓนการก าหนดประดในการสงสริม SME ฿นภาพรวม ดยนຌนการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบการละจຌาของ
กิจการหในความส าคัญกับกิจกรรม หรือคา฿ชຌจายทีไกิดขึๅน฿นการขຌาสูระบบ ควบคูกับการปรับพฤติกรรมของ
ผูຌประกอบการนอกระบบ ประกอบเปดຌวย ประดในดຌานการจดทะบียนธุรกิจ ภาษี รงงาน การปຓนจຌาของ
ทีไดิน กระบวนการยุติธรรม การงิน ละทรัพย์สินทางปัญญา ซึไงสามารถสรุปมาปຓน 5 นวทา งส าคัญ  
ดังรายละอียดตอเปนีๅ 

ผนภาพทีไ แ็ กรอบการกำหนดนยบายละกลยุทธ์การสงสริม SME ขຌาสูระบบ ดย ILO 

 
 

ทีไมา: Policy Brief on Informal Entrepreneurship– OECD, ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 
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2.2.1 การจดทะบียนธุรกิจละการขอ฿บอนุญาต ิBusiness registration and licensingี 
สิไงส าคัญทีไสุด฿นการริไมตຌนธุรกิจ คือ การจดทะบียนธุรกิจ  การขอ฿บอนุญาตประกอบอาชีพ หรือ

กิจการตางโ ที ไมีการก าหนดเวຌตามกฎหมาย ซึ ไงผู ຌประกอบการนอกระบบสวนมากมีความทัศนคติวา  
การจดทะบียนขຌาสูระบบนัๅน มีความยุงยาก ละมีคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานสูง ซึไงการก าหนดนยบาย หรือ
มาตรการทีไกีไยวขຌองกับการจดทะบียนธุรกิจนีๅ จึงปຓนนยบายส าคัญทีไสงผลดีตอผูຌประกอบการทัๅง฿นละ  

นอกระบบ฿หຌเดຌรับประยชน์อยางทาทียมกัน 

นวทางการด าน ินงานส าหร ับกรอบการก าหนดนยบายดຌานการจดทะบียนธ ุรก ิจ ละ 

การขอ฿บอนุญาตตางโ ประกอบดຌวย โ นวทาง คือ 

1) ปรับปรุงกระบวนการขຌาสูระบบ  
ดยลดหรือรวมขัๅนตอนการจดทะบียน ปรับกระบวนการหรืองื ไอนเขการขออนุญาต฿หຌงาย เม

ซับซຌอน รวมถึงลดระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการอนุมัติ ตัวอยางชน จัดตัๅง One-Stop shop พืไอ฿หຌค าปรึกษา ละรับ
บริการจดทะบียน/ขอ฿บอนุญาตบบบใดสรใจ฿นทีไดียว ดยทีไผูຌประกอบการเมจ าปຓนตຌองดินทางเปติดตอ
หลายหนวยงาน หรือ การพัฒนาระบบระบบออนเลน์ส าหรับการด านินงานตางโ อาจมีการปรับงืไอนเข/
ระบียบตางโ ทีไผอนปรนหรือครอบคลุมการด านินงานของผูຌประกอบการรายยอยมากขึๅน 

นอกจากนี ๅ หนวยงานที ไกี ไยวขຌองควรมีการทบทวนละประมินผลการปรับปรุงกระบวนการ  

ขຌาสูระบบนีๅอยางตอนืไอง พืไอติดตามผลการด านินงานวาผู ຌประกอบการขຌาสู ระบบจากการปรับปรุง
กระบวนการนีๅมากนຌอยพียงเร ละน าเป฿ชຌ฿นการพิจารณาหานวทางการปรับปรุงพิไมติมตอเป 

2) ลดคา฿ชຌจาย/ คาธรรมนียม฿นการขຌาสูระบบ  
จากนวคิดหรือทัศนคติของผูຌประกอบการ ทีไมองวาการขຌาสูระบบนัๅน มีคา฿ชຌจาย/คาธรรมนียม฿น

การจดทะบียนหรือขอ฿บอนุญาตริไมตຌนธุรกิจทีไสูง มืไอปรียบทียบกับงินทุนทีไมี หรือ รายเดຌจากธุรกิจมืไอ
ริไมตຌนของผูຌประกอบการนอกระบบ ซึไงสวนมากปຓนผูຌประกอบการรายยอย หรือผูຌประกอบการจຌาของคน
ดียว ทีไอาจมีงินทุนตัๅงตຌนเมสูงมากนัก 

ดังนัๅน การพิจารณางืไอนเขการจัดกใบคาธรรมนียม พืไอจดทะบียนธุรกิจ หรือขอ฿บอนุญาตตางโ 
฿หຌอยู ฿นชวงราคาที ไหมาะสมนั ๅน จึงปຓนนวทางหนึ ไงที ไสามารถสงสริมผู ຌประกอบการนอกระบบ฿หຌ  
ขຌาสูระบบเดຌตอเป 

 

2.2.2 นยบายการจัดกใบละบริหารภาษี ิTaxation policy and administrationี 
จากทัศนคติของผูຌประกอบการนอกระบบสวนมาก ทีไเมเดຌ฿หຌความส าคัญกับการจายภาษี หรือเมกลຌา

ขຌาสูระบบภาษี นืไองจากเมตຌองการสียรายเดຌทีไหามาบางสวน฿หຌกับภาครัฐ จึงมีความตัๅง฿จหลีกลี ไยง  

การจดทะบียนธุรกิจหรือการขอ฿บอนุญาตทีไจ าปຓน฿นการประกอบอาชีพหรือธุรกิจทีไกีไยวขຌอง  
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นอกจากนีๅ ความซับซຌอน ยุงยากของงืไอนเข กฎระบียบ การค านวณภาษี ละขัๅนตอนการจัดกใบ
ภาษี เมวาจะปຓนจากความยุงยาก฿นการท าบัญชี การค านวณภาษี รวมถึงการสดงหลักฐานอกสารทีไ
กีไยวขຌองทัๅงหมด฿นการจายภาษี รวมเปถึง ความปรง฿สของการบริหารจัดการละการ฿ชຌงินงบประมาณ
ผนดินทีไเดຌจากการจัดกใบภาษี ปຓนปัจจัยอีกสวนหนึไงทีไสงผลตอทัศนคติชิงลบของผูຌประกอบการทัๅง฿นละ
นอกระบบดຌวยชนกัน 

ดังนัๅน นวทางการขับคลืไอนนยบายการจัดกใบละบริหารภาษีทีไ ILO สนอนะ ประกอบเปดຌวย 3 
นวทาง ดังนีๅ 

1) ฿หຌความรูຌความขຌา฿จดຌานภาษีกับผูຌประกอบการนอกระบบ 

การสงสริมผูຌประกอบการนอกระบบ฿หຌขຌา฿จถึงความส าคัญละหนຌาทีไของประชาชนละผูຌมีรายเดຌ  
฿นการสียภาษี ผานการอบรม ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการ฿หຌค านะน ากผูຌประกอบการตละราย พืไอท า฿หຌ
ผูຌประกอบการนอกระบบมีความรูຌพืๅนฐาน ละตระหนักถึงความส าคัญของระบบภาษีมากยิไงขึๅน ดยคาดวา 
การสรຌางความรูຌความขຌา฿จกผูຌมีรายเดຌทีไอยูนอกระบบภาษีนีๅ สงผล฿หຌกลุมปງาหมายดังกลาวยินดีช าระภาษีเดຌ
฿นระยะยาวตอเป 

2) ปรับปรุงการจายภาษี฿หຌสะดวก ทัๅงดຌานกระบวนการ/ รูปบบภาษี 
นวทางการปรับปรุงขัๅนตอนการจายภาษี฿หຌสะดวก รวดรใวนัๅน สามารถด านินการเดຌ฿น 2 สวน คือ  
• การปรับปรุง หรือลดการรียกอกสาร หลักฐาน รวมเปถึงขัๅนตอนการยืไนภาษี฿หຌสะดวกตอ

ผูຌประกอบการนอกระบบมากยิไงขึๅน ชน การพิไมชองทางการช าระภาษีผานหนวยงานอืไนโ ทีไ
กีไยวขຌอง หรือการพิไมชองทางออนเลน์฿นการช าระภาษี 

• การศึกษาละพัฒนากณฑ์ภาษีพิ ไมติมที ไ หมาะส าหร ับผ ู ຌประกอบการรายยอย หรือ  

ผูຌประกอบการนอกระบบ ทีไมีศักยภาพ฿นการบริหารกิจการ การตรียมอกสาร รวมถึ งศักยภาพ
ทางการงินส าหรับการช าระภาษีเมมากนัก ชน การปรับลดอัตราภาษี การปรับรูปบบการจาย
ภาษีปຓนอัตราหมาจาย หรือ การรวมภาษีตางโ ขຌาปຓนภาษีประภทดียว ปຓนตຌน 

การปรับปรุงงืไอนเข กณฑ์การช าระภาษี ฿หຌมีรูปบบทีไเมซับซຌอนละมีอัตราภาษีทีไหมาะสมกับ
ผูຌประกอบการนอกระบบ ควบคูกับการปรับปรุงขั ๅนตอนทีไมีความสะดวก รวดรใวขึๅน ปຓนสวนหนึไงของ  

การอ านวยความสะดวก฿หຌผูຌประกอบการนอกระบบสามารถขຌาสูระบบภาษีมากยิไงขึๅน 

3) พัฒนากระบวนการตรวจสอบดຌานภาษี฿หຌมีประสิทธิภาพ 

การประชาสัมพันธ์ ฿หຌความรู ຌกผู ຌประกอบการนอกระบบ฿นพืๅนที ไตางโ ปຓนสวนหนึไงของวิธี  
การติดตาม ละตรวจสอบขຌอมูลของผูຌประกอบการนอกระบบ ซึไงท า฿หຌทราบถึงหลงทีไตัๅง หรือหลงประกอบ
อาชีพของผูຌประกอบการเดຌทางหนึไง รวมเปถึงการชืไอมยงขຌอมูลระหวางหนวยงานทีไรับจดทะบียนธุรกิจหรือ
฿บอนุญาตขຌากับหนวยงานจัดกใบภาษี พืไอ฿ชຌ฿นการตรวจสอบขຌอมูลนัๅน สามารถพิไมประสิทธิภาพ฿น 

การตรวจสอบรายเดຌละการช าระภาษีของผูຌประกอบการนอกระบบเดຌอีกดຌวย 
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ทัๅงนีๅ การพัฒนากระบวนการตรวจสอบดຌานภาษีนีๅ สามารถพิจารณารวมเปถึงการบริหารจัดการดຌาน
การ฿ชຌจายงินภาษี พืไอปຓนงินงบประมาณ฿นการพัฒนาประทศดຌวยชนกัน หากหนวยงานภาครัฐสามารถ
สดงถึงรายการละความปรง฿ส฿นการบริหารละ฿ชຌจายงินงบประมาณเดຌอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลตอ
ความตใม฿จละยินดีช าระภาษีของผูຌประกอบการทัๅง฿นละนอกระบบดຌวยชนกัน 

 

2.2.3 การจัดการดຌานรงงานละประดในกีไยวขຌอง ิLabour and labour-related issuesี 
ผูຌประกอบการนอกระบบสวนมากมีการจัดการดຌานรงงานเมมากนัก ดยนຌนการจຌางรงงานราคาต ไา 

ละเมด านินการตามกฎหมายรงงานหรือมีการด านินการพียงบางสวน ท า฿หຌสามารถลดคา฿ชຌจายดຌาน
บุคลากรเดຌมากถึงรຌอยละ 25-45 ของคา฿ชຌจายดຌานรงงานฉลีไย สงผล฿หຌประสิทธิภาพการท างานของรงงาน
อยู฿นระดับต ไา ละการท างานทีไเมเดຌคุณภาพทาทีไควร  

จากการศึกษาของ ILO ระบุว า การก าหนดกรอบนยบายละรางกฎหมายดຌานรงงานที ไมี  
การออกบบอยางดี ปຓนปัจจัยส าคัญ฿นการพัฒนาธุรกิจ฿หຌมีความยัไงยืนเดຌ฿นระยะยาว ดยมีนวทางดังนีๅ 

1) พัฒนารูปบบการคุຌมครองรงงาน/ สวัสดิการ 

การก าหนดคาจຌางรงงานขัๅนต ไา฿หຌมีความหมาะสมกับการจຌางรงงานตละประภท ควบคูกับ 

การพัฒนากฎหมายคุ ຌมครองรงงาน ดยสรຌางความสมดุลของระดับการคุ ຌมครองรงงาน฿นระบบ กับ  
การสงสริม฿หຌรงงานนอกระบบยอมรับ฿นนวปฏิบัติของการคุຌมครองรงงานตามระบบ ละยินดีขຌาสูระบบ
ตอเป 

นอกจากการคุຌมครองรงงานลຌว การจัดการดຌานสวัสดิการรงงานละระบบประกันสังคมนัๅน  

ปຓนอีกสวนหนึไงทีไสามารถจูง฿จ฿หຌรงงานละผูຌประกอบการนอกระบบกิดความสน฿จ หากมีสิทธิประยชน์ทีไ
นาสน฿จ คุຌมคาละตอบสนองความตຌองการของกลุมรงงานละผูຌประกอบการนอกระบบ ชน การคุຌมครอง
ดຌานสุขภาพ มีสิทธิประยชน์ทีไหลากหลาย อัตราการจายงินหมาะสม ปຓนตຌน จะปຓนสวนหนึไง฿นการ
สนับสนุนการตัดสิน฿จของรงงานละผูຌประกอบการ฿หຌกลับขຌาสูระบบเดຌพิไมมากขึๅน 

2) พัฒนาคุณภาพการบริการของรงพยาบาล฿นระบบประกันสังคม 

สวนหนึไงของสวัสดิการหรือสิทธิประยชน์ทีไรงงานจะเดຌรับจากการขຌาสูระบบ คือ สวัสดิการดຌาน
การดูลสุขภาพ หากตการ฿หຌบริการของรงพยาบาลนั ๅน ปຓนองค์ประกอบหนึ ไงที ไมีความส าคัญตอ  

ความพึงพอ฿จของรงงานทีไเดຌรับบริการดຌานสุขภาพจากการสวัสดิการรงงานทีไเดຌรับ ดังนัๅน การพัฒนา
คุณภาพบริการของรงพยาบาล฿นระบบประกันสังคม฿หຌมีคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการบริการทีไสะดวก
รวดรใว จึงปຓนอีกหนึ ไงนวทางส าคัญ฿นการสงสริมผู ຌประกอบการ฿หຌขຌาสู ระบบ ผานการพิจารณา
องค์ประกอบ฿นภาพรวมอยางครบถຌวน 
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2.2.4 การบริการดຌานการงิน ิFinancial servicesี 
ประดในส าคัญของการประกอบธุรกิจของผูຌประกอบการทุกขนาด คือ การเดຌรับการสงสริมละ

สนับสนุนดຌานการงิน ซึไงผูຌประกอบการนอกระบบสวนมากมีปัญหา฿นการขຌาถึงหลงงินทุนหรือการบริการ
ทางการงิน฿นระบบ นืไองจากการประกอบธุรกิจหรือการท างานนอกระบบสวนมากมักมีพืๅนฐานทางการงิน 
หรือการดินบัญชีทีไเมสามารถสดง฿หຌหในถึงความสามารถ฿นการสรຌางรายเดຌ ซึไงสถาบันการงินน าเป฿ชຌอຌางอิง
฿นการ฿หຌสินชืไอเดຌ ดังนัๅน ILO จึงสนอนะนวทาง฿นการสงสริมผูຌประกอบการนอกระบบ พืไอพิไมอกาส
การขຌาถึงบริการดຌานการงิน มีดังนีๅ 

1) พัฒนาผลิตภัณฑ์การงินทีไหมาะกับตຌองการของผูຌประกอบการนอกระบบ  
การกระตุຌนละสงสริม฿หຌสถาบันการงินพัฒนาผลิตภัณฑ์การงินทีไมีความหลากหลาย ครอบคลุม

การด านินงานหรือการประกอบธุรกิจของผูຌประกอบการนอกระบบ ชน กองทุนค ๅาประกันงินกูຌ สินชืไอ
ส าหรับผูຌประกอบการรายยอย รวมเปถึง การ฿หຌความรูຌละท าความขຌา฿จกับสถาบันการงินถึงรูปบบธุรกิจ
หรือผูຌประกอบการนอกระบบ ลักษณะ พฤติกรรม ละการปຓนสวนหนึไง฿นระบบศรษฐกิจ พืไอ฿ชຌ฿นการศึกษา
นวทาง฿นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการงินทีไหมาะสมรวมกันกับหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง 

2) พัฒนารูปบบการ฿ชຌประวัติทางการงินทีไดีมาปຓนหลักประกัน 

การขอสินชืไอจากสถาบันการงิน฿นปัจจุบัน ตຌองอาศัยประวัติทางการงิน ชน รายการดินบัญชี 
ประวัติการขอสินชืไอละช าระงิน หรือครดิตทางการงินตางโ ซึไงผูຌประกอบการนอกระบบสวนมากมักเมมี
ขຌอมูล หรือเมมีการบันทึก/การกใบรวบรวมขຌอมูลดังกลาว จึงสงผลตอการพิจารณาอนุมัติสินชืไอจากสถาบัน
การงิน  

นวทางการรวบรวมขຌอมูลประวัติทางการงินของผู ຌประกอบการดย฿ชຌระบบทคนลยี หรือ
นวัตกรรมทีไสามารถมีความชืไอมยงขຌอมูลประวัติครดิต พรຌอมน ามา฿ชຌปຓนหลักประกัน฿นการยืไนขอสินชืไอ 
ดยมีนวคิด฿นการ฿หຌสินชืไอส าหรับบุคคลหรือธุรกิจทีไมีประวัติทางการงินดี จะเดຌรับสินชืไอ฿นอัตราดอกบีๅย
ทีไดีกวาอัตราทัไวเป ซึไงปຓนการสนับสนุนผูຌประกอบการนอกระบบเดຌอีกทางหนึไง  

3) ปຂดอกาส฿หຌขຌาถึงความรูຌดຌานธุรกิจ ละการบริหารการงิน 

จากขຌอจ ากัดดຌานความรู ຌ ละการขຌาถึงองค์ความรู ຌด ຌานการบริหารธุรกิจละการง ินของ
ผูຌประกอบการนอกระบบ การสนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการกลุมนีๅสามารถรียนรูຌละขຌาถึงการอบรม ฝຄกฝน
ทักษะดຌานการประกอบธุรกิจ฿นราคาที ไเมสูงมากนัก ปຓนอีกสวนหนึ ไงที ไสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ผูຌประกอบการนอกระบบ฿หຌมีพืๅนฐานการประกอบธุรกิจทีไดี ละปຓนการตรียมความพรຌอมผูຌประกอบการ฿น
การขຌาสูระบบตอเป 
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2.2.5 อืไนโ  
นอกจากกรอบนวทางการสงสริม SME ขຌาสูระบบตามประดในหลักทัๅง 4 ประดในขຌางตຌนลຌว ยังมี

ปัจจัยสนับสนุนอื ไนโ ทีไกี ไยวขຌอง ฿นดຌานกระบวนการยุติธรรม ละการละมิดลิขสิทธิ์ซึ ไงปຓนประดในทีไ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการก าหนดนยบายการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบตຌองตระหนักถึงดຌวยชนกัน  

1) สงสริมความทาทียม฿นกระบวนการยุติธรรม 

การขຌาถึงกระบวนการยุติธรรม฿นหลายประทศ มักมีความหลืไอมล ๅาระหวางผูຌประกอบการ฿นละ
นอกระบบ ที ไอาจมีการลือกปฏิบัติ หรือการลือก฿หຌความส าคัญกับผู ຌประกอบการ฿นระบบมากกวา  
จากมุมมองทีไภาครัฐมีตอผูຌประกอบการนอกระบบวา ปຓนผูຌทีไเมด านินการตามกฎหมายหรือร ะบียบอยาง
ถูกตຌอง จึงเม฿หຌความส าคัญกับกลุมคนหรือธุรกิจหลานีๅ ต฿นทางกลับกัน ผูຌประกอบการนอกระบบสวนมาก
ขาดอกาส฿นการขຌาถึงกระบวนการยุติธรรมหรือระบบศาล หากมีการฟງองรຌองทีไกีไยวกับคุณภาพ มาตรฐาน 
หรือการคุຌมครองตางโ ทางกฎหมาย นืไองจากการขาดความรูຌหรือชองทางการขຌาถึงกระบวนการยุติธรรมทีไ
สะดวก ปຂดกวຌาง ดังนัๅน การสงสริมความทาทียม฿นกระบวนการยุติธรรมจึงปຓนอีกนวทางหนึไงทีไสามารถ
สนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการนอกระบบ฿หຌเดຌรับอกาสดຌานกระบวนการยุติธรรมมากขึๅน  

2) ฿หຌความรูຌละปງองกันการละมิดลิขสิทธิ์ของผูຌประกอบการนอกระบบ 

การละมิดลิขสิทธิ์ปຓนปัญหาทีไกิดขึๅนอยางมาก฿นกลุมประทศทีไมีผูຌประกอบการนอกระบบอยูปຓน
จ านวนมาก นืไองจากการขาดความรูຌ ความขຌา฿จ฿นกฎหมายลิขสิทธิ์ละทรัพย์สินทางปัญญา ซึไงสงผลกระทบ
ตอภาคธุรกิจทั ๅง฿นละตางประทศปຓนอยางมาก ดังนั ๅน การ฿หຌความรู ຌ ความขຌา฿จผานการสื ไอสาร
ประชาสัมพันธ์กับผู ຌประกอบการ รวมถึงการ฿หຌความรู ຌกประชาชน฿นประทศถึงปัญหาทีไกิดขึ ๅนจาก  

การสนับสนุนสินคຌาหรือบริการทีไละมิดลิขสิทธิ์ ปຓนสวนหนึไงทีไสามารถลดปัญหาการละมิดลิขสิทธิ์ของ
ประทศ ละปຓนสวนหนึไงของการสนับสนุนผูຌประกอบการ฿หຌขຌาสูระบบเดຌอีกทางหนึไง 
 

2.3 มาตรการรับมือศรษฐกิจนอกระบบดຌวยการช าระงิน฿นระบบดิจิทัล ดยบัตรครดิตวีซา รวมกับ
บริษัท ATKearney 

การสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบ ดยทัไวเปภาครัฐมีการก าหนดมาตรการจูง฿จ฿นรูปบบตางโ 
ซึไงจากนวนຌมการพัฒนาดຌานทคนลยีละระบบดิจิทัล฿นปัจจุบัน หลายประทศเดຌประยุกต์฿ชຌการช าระงิน
ดຌวยระบบดิจิทัลมาปຓนครื ไองมือ฿นการจูง฿จ ละดึงผู ຌประกอบการ฿หຌขຌาส ู ระบบดຌ วยการบังคับ฿ชຌ 
การช าระงิน฿นรูปบบดิจิทัลมากขึๅน นืไองจากสามารถติดตาม ตรวจสอบขຌอมูลการฝาก อน ช าระงิน หรือ
ด านินการตางโ ผานระบบดยสามารถระบุตัวตนของผูຌด านินการเดຌอยางสะดวก รวดรใว ละปรง฿สดຌวย
ชนกัน 

การศึกษามาตรการรับมือศรษฐกิจนอกระบบดຌวยการจายงิน฿นระบบดิจิทัล จัดท าดย บัตรครดิต 

วีซา รวมกับบริษัท ATKearney เดຌศึกษาขຌอมูลนวทางการสนับสนุนผูຌประกอบการขຌาสูระบบผานการช าระ
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งินดຌวยระบบดิจิทัล ซึไงปຓนนวทางการสงสริมละจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวามาตรการทีไมีบทลงทษ หรือตรวจสอบติดตาม ดยสรุปปຓนกรอบมาตรการส าคัญ฿น ใ สวน คือ 
มาตรการสงสริมการช าระงินผานระบบดิจิทัล มาตรการลดความหลืไอมล ๅาดຌานการงิน ละมาตรการ  

บังคับ฿ชຌ 
 

ผนภาพทีไ แ่ มาตรการรับมือศรษฐกิจนอกระบบผานการชำระงินดຌวยระบบดิจิทัล ดย บัตรครดิตวีซา 

 
ทีไมา: Digital Payments and the Global Informal Economy – ATKearney & VISA, ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 

 

2.3.1 มาตรการสงสริมการช าระงินผานระบบดิจิทัล ิDigital Payment Measuresี 
หลายประทศมีความพยายาม฿นการลด หรือจ ากัดจ านวนผูຌประกอบการนอกระบบ ทีไเมสามารถ

ติดตามเดຌ ดยอาศัยการช าระงินผานระบบดิจิทัล฿นรูปบบตางโ กัน ซึไงมีนวทางหลักทีไหลายประทศ
ด านินการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ใ นวทาง คือ 

1) ลดความส าคัญ฿นการ฿ชຌงินสด จากดิมทีไทุกประทศมีการ฿ชຌงินสด฿นการซืๅอขายสินคຌา หรือช าระ
คาบริการตางโ การปรับปลีไยนพฤติกรรมของประชาชน฿หຌ฿ชຌระบบดิจิทัล฿นชีวิตประจ าวันนัๅน ปຓน
ร ื ไองทีไต ຌอง฿ช ຌวลา฿นการปร ับปลี ไยน ซ ึ ไ ง฿นบางประทศ฿ช ຌการด ึงง ินสดออกจากระบบ  
ซึไงด านินการควบคูกับนยบายการลดคาธรรมนียมการอนหรือการช าระงินผานระบบดิจิทัล พืไอ
บังคับละจูง฿จ฿หຌประชาชนละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿ชຌระบบดิจิทัลมากขึๅน รวมถึงสามารถลดปัญหา
คอร์รัปชันทีไกิดขึๅนจากการ฿ชຌงินสดเดຌอีกดຌวย นอกจากนีๅ บางประทศมีการจ ากัดการถอนงินสดจาก 
ATM พืไอปรับปลีไยนพฤติกรรมการ฿ชຌงินสดของประชาชนอีกทางหนึไง 
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2) ยกระดับละขยายครงสรຌางพืๅนฐาน การปรับพฤติกรรมการ฿ชຌงินสดของประชาชน หรือธุรกิจ ฿หຌมา
฿ชຌระบบดิจิทัล฿นการ฿ชຌจายนัๅน องค์ประกอบส าคัญทีไภาครัฐตຌองด านินการละวางผนการพัฒนา
ควบคูกันเป คือการวางครงสรຌางพืๅนฐาน ดยฉพาะระบบอินตอร์นต ครือขายสัญญานทีไสถียร  
มีคุณภาพ ละครอบคลุม฿นทุกพืๅนทีไ พืไอ฿หຌประชาชน/ธุรกิจเดຌรับความสะดวกจากการ฿ชຌระบบ
ดิจิทัล รวมเปถึงการสนับสนุนอุปกรณ์การรับช าระงินส าหรับรຌานคຌา ที ไจ าปຓนตຌองมีอุปกรณ์ 
Hardware ฿นการรับช าระคาสินคຌาหรือบริการผานระบบออนเลน์ เมวาจะปຓนบัตรครดิต บัตรติม
งิน พิไมติมจากการ฿ชຌทรศัพท์มือถือ฿นการรับช าระ ซึไงนับเดຌวาปຓนการลงทุนพิไมติมส าหรับ
ผูຌประกอบการทีไมีทุนเมมากนัก การทีไภาครัฐสนับสนุนอุปกรณ์ หรืองินทุนส าหรับการซืๅออุปกรณ์
พิไมติมนีๅ สามารถสงสริมการ฿ชຌระบบการช าระงินบบดิจิทัลเปดຌวยกันเดຌทัๅงฝัດงประชาชนละ
รຌานคຌาผูຌ฿หຌบริการ 

3) สงสริมการ฿ชຌจายผานระบบดิจิทัล มืไอลดความส าคัญของงินสด ควบคูกับการตรียมความพรຌอม
ดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละผูຌ฿หຌบริการลຌว การสงสริมการ฿ชຌจายผานระบบดิจิทัลปຓนนวทาง  

การด านินงานทีไส าคัญอีกสวนหนึไง ซึไง฿นหลายประทศนຌนการพัฒนามาตรการ/ครงการ฿นสวน นีๅ
ปຓนหลัก ตัวอยางการสงสริมการ฿ชຌจายผานระบบดิจิทัล คือ การปรับปลี ไยนระบบการช าระ
คาบริการสาธารณะตางผานระบบดิจิทัล ชน คาน ๅา คาเฟ คารถสาธารณะ ปຓนตຌน หรือ การปรับ
รูปบบการช าระละคืนภาษีบบออนเลน์ ดยผูຌทีไเมสามารถช าระภาษีออนเลน์เดຌ จะถูกรียกกใ บ
คาปรับ สวนการคืนภาษีนัๅน อาศัยการอนงินคืนขຌาบัญชีธนาคารดยตรง นอกจากนีๅ อาจมีมาตรการ
จูง฿จอืไนโ ชน การลดภาษีส าหรับประชาชนละบริษัททีไมีการ฿ชຌจายผานระบบดิจิทัล หรือการ
สงสริมการ฿ชຌบัตรติมงิน฿นรูปบบตางโ ปຓนตຌน 

ซึไงการสงสริมการช าระงินผานระบบดิจิทัลทัๅง ใ นวทางนีๅ พบวา มีความส ารใจ฿นหลายประทศ 
ดยฉพาะประทศ฿นทวีปยุรป ซึไงสามารถลดจ านวนผูຌประกอบการนอกระบบเดຌอยางมาก ชน ประทศ
เอร์ลนด์สามารถลดขนาดของศรษฐกิจนอกระบบเดຌหลือพียงรຌอยละ แโ ของ GDP ปຓนตຌน 

2.3.2 มาตรการลดความหลืไอมล ๅาดຌานการงิน ิFinancial Inclusion Measuresี 
จากการสงสริมการช าระงินผานระบบดิจิทัลลຌว การขับคลืไอนการด านินการ฿หຌมีความครอบคลุม

ทัไวประทศนัๅน เมสามารถขับคลืไอนพรຌอมกันเดຌทัๅงหมด฿นครัๅงดียว ซึไงกิดจากความตกตางดຌานพฤติกรรม 
การด านินชีวิต ละความพรຌอมของประชาชน หรือบริษัท กิจการตางโ ทีไมีเมทากัน ดังนัๅน มาตรการ 

ลดความหลืไอมล ๅาดຌานการงิน จึงปຓนอีกสวนหนึไงทีไท า฿หຌการขับคลืไอนการสงสริมการ฿ชຌระบบดิจิทัลกิด
ประสิทธิผล ดยฉพาะ฿นประทศทีไมีความหลืไอมล ๅาดຌานรายเดຌประชากร ท า฿หຌประชาชนบางสวนเมสามารถ
ขຌาถึงอุปกรณ์ทรศัพท์มือถือ สถาบันการงิน หรือครืไองมืออืไนโ ส าหรับการ฿ชຌจายผานระบบดิจิทัลเดຌ  
ซึไงปຓนปัญหาส าคัญของผูຌประกอบการนอกระบบ฿นหลายประทศ 
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ดังนัๅน นวทางการลดความหลืไอมล ๅาดຌานการงินพืไอ฿หຌผูຌประกอบการนอกระบบสามารถด านินการ
฿นระบบดิจิทัลเดຌ ฿น ไ นวทาง คือ 

1) กระตุຌนการ฿ชຌระบบดิจิทัลดยภาครัฐ การริไมตຌนสงสริมการช าระงินผานระบบดิจิทัลดยนยบาย
ภาครัฐ จ าปຓนตຌองตรียมพรຌอมดຌานระบบ บุคลากร ครงสรຌางพืๅนฐาน ละสรຌางการมีสวนรวมของ
หนวยงานรัฐ ละหนวยงาน฿นก ากับของรัฐทัๅงหมด ฿หຌด านินการรับช าระงินผานระบบดิจิทัลดຌวย 
พืไอสรຌางการรับรูຌละความตืไนตัว฿นการปรับปลีไยนพฤติกรรมของประชาชนทัๅงประทศเปพรຌอมกัน 
นืไองจากครงสรຌางหนวยงาน ละความกีไยวขຌองกับประชาชนของหนวยงานภาครัฐทัๅงหมดปຓน
ครงสรຌาง฿หญ ชน ระบบสาธารณูปภค ระบบขนสงมวลชน ระบบภาษี ระบบการศึกษา ปຓนตຌน 
การปรับปลีไยนพรຌอมกัน฿นทุกระบบของภาครัฐ ซึไงสามารถสรຌางรงขับคลืไอนการ฿ชຌจายของ
ประชาชน ละบริษัทตางโ ฿หຌกຌาวขຌาสูระบบดิจิทัลเดຌอยางรวดรใวขึๅน 

2) ปรับผลิตภัณฑ์ทางการงิน฿หຌหมาะสมกับกลุ มปງาหมาย  การปรับปลี ไยนกฎหมาย ระบียบ  
การด านินงานดຌานการงิน หรือการ฿หຌความรูຌดຌานระบบการงินดิจิทัล เมสามารถลดอุปสรรคของ 
การขຌาถึงการบริการดຌานการงินส าหรับกลุมตางโ เดຌอยางครอบคลุม นวทางการปรับปลีไยน 
พัฒนารูปบบผลิตภัณฑ์ทางการงิน฿หຌมีความหลากหลาย ครอบคลุมกับประชาชนทุกกลุมจึงปຓนอีก
นวทางหนึไง฿นการลดความหลืไอมล ๅา ละสรຌางการขຌาถึงบริการทางการงินเดຌมากขึๅน  ชน การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินชืไอดย฿หຌครดิตวงงินจากฐานงินดือน ละมีระบบการช าระคางวดงินสินชืไอ
ผานการหักงินจากดือนดยตรง พืไอสรຌางอกาส฿หຌผูຌมีรายเดຌนຌอยสามารถขຌาถึงสินชืไอ฿นระบบเดຌ 
ปຓนตຌน 

3) ขຌาถึงกลุมผูຌดຌอยอกาส ซึไงปຓนกลุมประชากรทีไมีการกระจายตัวอยู฿นทุกประทศ ดยฉพาะกลุม
ประทศก าลังพัฒนา เมวาจะปຓนบุคคลทีไอยู฿นพืๅนทีไหางเกล ผูຌสูงอายุ ทีไเมคุຌนคยหรือเมสามารถ  

฿ชຌงานระบบดิจิทัลเดຌอยางสะดวก หนวยงานภาครัฐที ไท าหนຌาทีไก าหนดนยบายการขับคลืไอน  
ตຌองมีความขຌา฿จถึงขຌอจ ากัด฿นสวนนีๅ ละสรຌางการขຌาถึง฿หຌประชาชน หรือกิจการทีไมีขຌอจ ากัดตางโ 
฿นสวนนีๅดຌวยชนดียวกัน ดยฉพาะอยางยิไงการพัฒนาระบบครงสรຌางพืๅนฐานครือขายสัญญาณ  

฿นพืๅนทีไหางเกล ควบคูกับการ฿หຌความรูຌ ละสนับสนุนดຌานอุปกรณ์ ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการช าระงินผาน
ระบบดิจิทัลดຌวย 

4) สงสริมความรูຌความขຌา฿จดຌานการงิน สวนสุดทຌายของการลดความหลืไอมล ๅา฿นการ฿ชຌระบบการงิน
ดิจิทัลนัๅน ปຓนการสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จพืๅนฐานดຌานการงิน ดยฉพาะกลุมผูຌประกอบการนอก
ระบบ ทีไอาจมีความรูຌความขຌา฿จหรือการบริหารจัดการดຌานการงินเมมากนัก ทัๅงนีๅ ปຓน การสรຌาง
ความชืไอมัไน฿หຌกับระบบการงินดิจิทัล รวมถึงสรຌางความขຌมขใงทางการงิน฿หຌกับประทศเดຌอีกทาง
หนึไงดຌวยชนกัน 
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ทัๅงนีๅ ภาครัฐตຌอง฿หຌความส าคัญกับการขับคลืไอนมาตรการทีไกลาวมาทัๅง฿นสวนของการสงสริม  

การช าระงินผานระบบดิจิทัล ละมาตรการลดความหลืไอมล ๅา ผานการสรຌางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
ทุกภาคสวน ผูຌจัดหาอุปกรณ์หรือครืไองมือ฿นการช าระงิน สถาบันการงิน ผูຌ฿หຌบริการครือขายสัญญาณมือถือ
ละอินทอร์นใต บริษัท หຌางรຌานตางโ พืไอ฿หຌการขับคลืไอนละสงสริมมาตรการนีๅ กิดผลการด านินงาน
อยางมีประสิทธิภาพอยางทຌจริง 

2.3.3 มาตรการบังคับ฿ชຌ ิEnforcement Measuresี 
จากมาตรการทัๅงสองสวนที ไกลาวมาขຌางตຌนลຌว การบังคับ฿ชຌกฎหมาย ระบียบ รวมถึงขัๅนตอน  

การด านินการตางโ ที ไเดຌก าหนดขึ ๅน ปຓนสวนติมตใมการขับคลื ไอนมาตรการตางโ ฿หຌกิดผลอยาง 

ปຓนรูปธรรมมากยิไงขึๅน ดยมีหลัก฿นการบังคับ฿ชຌมาตรการตางโ ดังนีๅ 
1) บังคับ฿ชຌกฎหมายอยางทั ไวถึงละทาทียม การริ ไมตຌนมาตรการตางโ ที ไ฿ชຌ฿นการขับคลื ไอน 

การสงสริมการ฿ชຌระบบดิจิทัลนัๅน อาจมีชวงการปลีไยนผานระบบ ละการปรับพฤติกรรมของ
ประชาชน ผูຌประกอบการ หรือผูຌกี ไยวขຌองตางโ ฿นชวงรก หากตหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌอง  
฿นการด านินการละก ากับดูล จ าปຓนตຌองมีการควบคุมการ฿ชຌระบบอยางขຌมขຌนกับทุกคนละ  

ทุกหนวยงานอยางทาทียมกัน ชน การบังคับ฿หຌทุกบริษัท หรือผูຌประกอบการออก฿บสรใจรับงิน฿น
รูปบบดิจิทัล ส าหรับรายรับทีไกิดขึๅน฿นทุกรายการ ปຓนตຌน 

2) ปรับกระบวนการ฿หຌขຌาสูระบบดิจิทัล การ฿ชຌระบบการงิน฿นรูปบบดิจิทัลนัๅน การปรับปลีไยน
รูปบบการช าระงินปຓนระบบดิจิทัลพียงอยางดียว เมสามารถชวยพิไมประสิทธิภาพการท างาน
เดຌมากทาที ไควร ทั ๅงยังอาจปຓนการพิ ไมภาระงาน฿หຌกจຌาหนຌาที ไ ผู ຌปฏิบัติงานทั ๅงภาครัฐ ละ
ภาคอกชน ภาคธุรกิจดຌวยชนกัน ดังนัๅน การปรับปลีไยนรูปบบกระบวนการ หรือขัๅนตอนการท างาน
฿หຌขຌาสูระบบดิจิทัลทีไสามารถชืไอมยงกับการช าระงินเดຌดยตรง ปຓนสวนหนึไง฿นการบังคับ฿ชຌระบบ 
อีกทัๅงยังสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการด านินงาน฿หຌสะดวกรวดรใวมากยิไงขึๅนอีกทางหนึไง 

3) ลดระยะวลา/กระบวนการทีไเมจ าปຓน จากการปรับปลีไยนกระบวนการตางโ ฿หຌขຌาสูระบบดิจิทัลนัๅน 
สามารถปรับปลีไยนรูปบบ ลดขัๅนตอน หรือลดการขออกสารตางโ พืไอการตรวจสอบละยืนยัน
ขຌอมูล ดยอาศัยการด านินงานผานระบบดิจิทัลเดຌดยตรง ซึไงสามารถชวยลดระยะวลาละขัๅนตอน
การด านินงานทีไเมจ าปຓนเดຌ ทัๅงนีๅ ยังปຓนการอ านวยความสะดวก฿หຌกผูຌรับบริการ ซึไงสงผล฿หຌมีผูຌทีไ
ตຌองการ฿ชຌงานผานระบบดิจิทัลเดຌมากขึๅน 

4) สรຌางจิตส านึก/ความรับผิดชอบของประชาชน ส าหรับการ฿ชຌงานตางโ ผานระบบดิจิทัล ดยฉพาะ
อยางยิไง ระบบทีไกี ไยวขຌองกับการงิน หนวยงานภาครัฐจ าปຓนอยางยิไ งทีไตຌองสรຌางจิตส านึกละ 

ความรับผิดชอบของประชาชนทีไ฿ชຌงานระบบ นืไองจากการ฿ชຌงานผานระบบดิจิทัลนัๅนผูຌ฿ชຌงานระบบ
ตຌองมีวุฒิภาวะ฿นการ฿ชຌงาน เมน าขຌอมูลทใจขຌาสูระบบ หรือ฿ชຌงานระบบอยางเมถูกตຌอง ซึไงจะสงผล
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กระทบตอผู ຌ฿ช ຌงานระบบดยรวมเดຌ ฿นทางกลับกัน การพัฒนาระบบกใจ  าปຓนตຌองค านึงถึง 
การตรวจสอบความถูกตຌองละความปลอดภัยของระบบควบคูกันเปดຌวยชนกัน 

การ฿ชຌระบบดิจิทัลปຓนครืไองมือ฿นการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบนัๅน ปຓนสวนหนึไงของ
นยบายทีไมีความนาสน฿จ ซึไงหลายประทศเดຌน าเปด านินการจนสามารถลดจ านวนผูຌประกอบการนอกระบบ 
รวมถึงมูลคาของศรษฐกิจนอกระบบเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ละยกระดับศรษฐกิจของประทศเดຌพิไมขึๅนดຌวย
ชนกัน 

 

2.4 กรณีศึกษาตางประทศ 

ส าหรับนวทางการคัดลือกประทศปງาหมาย฿นการศึกษาขຌอมูลตຌนบบกรณีศึกษาจากตางประทศ
นัๅน ประกอบเปดຌวยการคัดลือกประทศตຌนบบ฿น 3 สวน คือ  

1)  ประทศตຌนบบทีไมีอันดับคะนนการริไมตຌนธุรกิจจากการจัดอันดับของธนาคารลกอยู฿น 5 อันดับ
รกของลก  

2)  ประทศตຌนบบทีไหนวยงานระหวางประทศ฿หຌความส าคัญละยกปຓนตัวอยาง฿นการสงสริม
ผูຌประกอบการขຌาสูระบบ  

3)  ประทศ฿นอชียทีไมีมูลคาศรษฐกิจนอกระบบสูง  
 

ดยมีรายละอียดการคัดลือกประทศตຌนบบ ดังนีๅ 
1)  ประทศตຌนบบจากการจัดอันดับของธนาคารลก 

จากขຌอมูลการจัดอันดับคะนนการริไมตຌนธุรกิจของประทศตางโ ป โ5ๆใ พิจารณาจากจ านวน
ขัๅนตอน ระยะวลา ละคา฿ชຌจาย฿นการด านินการ พบวา ประทศทีไเดຌคะนนการริไมตຌนธุรกิจสูงสุด 5 
ประทศ คือ นิวซีลนด์ จอร์จีย คนาดา สิงคปร์ ละฮองกง ดยทีไประทศเทย อยู฿นอันดับทีไ 47 ของลก 
ซึไงมืไอพิจารณาจากรายชืไอประทศทีไมีอันดับคะนนสูงสุด฿นลกทัๅง 5 อันดับนัๅน จึงคัดลือกประทศตຌนบบ 
2 ประทศ ดยปຓนประทศทีไเดຌอันดับ 1 ฿นระดับลก คือ นิวซีลนด์ ละอันดับ 1 ฿นภูมิภาคอาซียน คือ 
สิงคปร์ 

2)  ประทศตຌนบบทีไหนวยงานระหวางประทศ฿หຌความส าคัญละยกป็นตัวอยาง฿นการสงสริม
ผูຌประกอบการขຌาสูระบบ  
จากการพิจารณาศึกษาขຌอมูลจากวรรณกรรมตางโ ทีไกี ไยวขຌองกับการสงสริม SME ขຌาสูระบบ  

ทัๅงจากธนาคารลก ละ ILO พบวา ประทศทีไหนวยงานดังกลาวน ามา฿ชຌปຓนกรณีศึกษา จ านวน 3 ประทศ 
คือ ปรู บราซิล ละชิลี ซึไงมีรายละอียด นวทางการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบทีไชัดจน ประกอบดຌวย
จ านวนธุรกิจนอกระบบ พรຌอมทัๅงตัวอยางมาตรการ/ ครงการทีไนาสน฿จ 
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3)  ประทศ฿นอชียทีไมีมูลคาศรษฐกิจนอกระบบสูง  
นอกจากประทศทีไเดຌศึกษาขຌอมูล฿น 2 สวนขຌางตຌนลຌว ยังมีประทศ฿นอชียทีไมีสัดสวนมูลคา

ศรษฐกิจนอกระบบตอรายเดຌตอประชากรอยู฿นชวงรຌอยละ 21-30 ซึไงอยู฿นระดับสูง อีกทัๅงยังเดຌริริไมนว
ทางการสงสริม SME ขຌาสูระบบมาปຓนวลานานกวา 20 ป คือ เตຌหวัน ดยศึกษารายละอียด นวคิดละ
ตัวอยางมาตรการทีไเตຌหวันด านินการสงสริมเดຌอยางมีประสิทธิภาพ  

ผนภาพทีไ แ้ สรุปการคัดลือกประทศตຌนบบ฿นการศึกษานวทางการสงสริม SME ขຌาสูระบบ  

  
ทีไมา: การวิคราะห์ของทีไปรึกษา 

 

ดยผลการศึกษารายละอียดมาตรการ/ ครงการทีไนาสน฿จจากกรณีศึกษา฿นตางประทศนีๅ สามารถ
น ามาก าหนดปຓนกรอบนวทาง พรຌอมทัๅงน ามาปรับ฿ชຌ฿นรูปบบทีไหมาะสมกับผูຌประกอบการนอกระบบ฿น
ประทศเทยตอเป 

2.4.1 ประทศนิวซีลนด์ 
ดยบริบทการจดทะบียนธุรกิจของประทศนิวซีลนด์ คือ ธุรกิจทีไปฏิบัติตามระบียบการจดทะบียน

ภาษี ดยบงออกปຓน 3 สถานะผูຌประกอบการ เดຌก บุคคลธรรมดา หຌางหุຌนสวน ละบริษัทจ ากัด  
จากการศึกษาขຌอมูลรายละอียดการจดทะบียนธุรกิจของประทศนิวซีลนด์พบวา มีจ านวนขัๅนตอน

฿นการจดทะบียนธุรกิจพียง 1 ขัๅนตอน ระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการจดทะบียน 0.5 วัน คา฿ชຌจาย฿นการด านินการ 
84.17 ดอลลาร์สหรัฐ ซึไงคิดปຓนรຌอยละ 0.2 ของรายเดຌฉลีไยประชากรทานัๅน 

ดຌวยขຌอมูลพืๅนฐานขຌางตຌน ซึไงกีไยวขຌองกับมาตรการทีไภาครัฐเดຌจัดท าพืไออ านวยความสะดวกละ
สนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการจดทะบียนธุรกิจ น าเปสูอัตราการจดทะบียนธุรกิจทีไพิไมขึๅนอยางตอนืไอง฿นอัตรา
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รຌอยละ 2.49 ตอป ทียบปຓนคาฉลีไยสัดสวนผูຌประกอบการราย฿หม 17 คนตอจ านวนประชากร 1ุ000 คน  
ดยคาฉลีไยสัดสวนผูຌประกอบการราย฿หมทัไวลกอยูทีไ 3 คนตอจ านวนประชากร 1ุ000 คน (ขຌอมูลตัๅงตป 
พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2561)   

ผนภาพทีไ โเ ขຌอมูลจำนวนผูຌประกอบการราย฿หมทีไจดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจของประทศนิวซีลนด์ 

 
ทีไมา: http://data.worldbank.org  

จากความสะดวก฿นการจดทะบียนธุรกิจ ซึไงปຓนจุดริไมตຌนของการประกอบธุรกิจนัๅน จึงเดຌศึกษาถึง
ตัวอยางมาตรการทีไภาครัฐด านินการพืไอสนับสนุนการขຌาสูระบบ฿หຌผูຌประกอบการทีไสน฿จริไมตຌนธุรกิจ ซึไงจัด
กลุมมาตรการเดຌปຓน 5 ประภทหลัก คือ มาตรการดຌานการลงทะบียน มาตรการดຌานการ฿หຌความรูຌ มาตรการ
ดຌานภาษี มาตรการดຌานการ฿หຌค าปรึกษา ละมาตรการดຌานการปรับปรุงกระบวนการท างาน ดยมี
รายละอียดของมาตรการตละดຌาน ดังนีๅ 
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ผนภาพทีไ โแ ตัวอยางมาตรการสนับสนุน฿หຌ SME ขຌาสูระบบของของประทศนิวซีลนด์ 

 
ทีไมา: https://www.business.govt.nz/  

 

• มาตรการดຌานการจดทะบียน ิRegistration): กระบวนการจดทะบียนธุรกิจของประทศ
นิวซีลนด์ สามารถท าผานชองทางออนเลน์ ิonlineี ทีไว ใบเซต์ของ Ministry of Business, 

Innovation & Employment ซึไง฿หຌขຌอมูลกผูຌทีไสน฿จประกอบธุรกิจเดຌประมินตนองกอนริไมตຌน
ธุรกิจ ละรวบรวมขຌอมูล฿นการท าธุรกิจทัๅงหมด ดยมุงนຌนเปทีไขຌอมูลส าหรับผูຌประกอบกิจการขนาด
ลใก พืไออ านวยความสะดวก฿นการท าธุรกรรมกับภาครัฐ ดยกระบวนการจดทะบียนทัๅงหมด อยู฿น
ร ูปบบ one stop service อ ีกท ั ๅ ง  ส ื ไอท ี ไ ฿ช ຌ พ ื ไออธ ิบายข ั ๅนตอนต างโ ก ใม ีความดดดน  
ชน การประมินผูຌประกอบการพืไอระบุรูปบบการจดทะบียนธุรกิจ ละ ค าถามพืไอตรวจสอบ
ความขຌา฿จกีไยวกับการจัดการดຌานภาษี มืไอผูຌ฿ชຌงานตอบค าถาม ผลลัพธ์ทีไเดຌจะน าเปสูการน าสนอ
นวทาง฿นการจัดการทันที 
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ผนภาพทีไ โโ ตัวอยางการประมินรูปบบการจดทะบียนธุรกจิ 

 
ทีไมา: https://www.business.govt.nz/ 

ผนภาพทีไ โใ ตัวอยางการนะนำการจัดการดຌานภาษ ี

 
ทีไมา: https://www.business.govt.nz/ 

 

• มาตรการดຌานการ฿หຌความรู ຌ ิEducation): นอกจาก https://www.business.govt.nz/ ปຓน
วใบเซต์พืไอการจดทะบียนธุรกิจลຌว ยังปຓนหลงความรูຌ฿นดຌานตางโ กผูຌประกอบการราย฿หมทีไ
ริไมตຌนรกิจ ละพิไมประสิทธิภาพ฿นการด านินกิจการ฿หຌสามารถอยูเดຌอยางยัไงยืน ชน การท าผน
ธุรกิจ การสรຌางบรนด์ การ฿หຌขຌอมูลกองทุนสนับสนุน การจຌางงาน การบริหารงินหมุนวียน  
ปຓนตຌน ซึไงครอบคลุม฿นทุกองค์ประกอบของการจัดตัๅงธุรกิจอยางละอียด 

https://www.business.govt.nz/
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ผนภาพทีไ โไ ตัวอยางการ฿หຌคำนะนำขຌอมูลการประกอบธุรกิจ 

 
ทีไมา: https://www.business.govt.nz/ 

• มาตรการดຌานภาษี (Tax): The Accounting Income Method (AIM) ปຓนทางลือก฿นการค านวณ
ภาษีมูลคาพิ ไม ดย฿ชຌปรกรมท าบัญชีทีไก  าหนดดยรัฐ ิบบมีคา฿ช ຌจ ายี ซึ ไงจะค านวณ
ภาษีมูลคาพิไมจายจริงตามก าเรทีไเดຌ ซึไงสะดวกกับผูຌประกอบการ฿นดຌานการลดความยุงยากซับซຌอน฿น
การค านวณภาษ ี 

• มาตรการด ຌานการ฿ห ຌค  าปร ึกษา ิBusiness Consult): Regional Business Partner (RBP) 

หนวยงาน฿นระดับพืๅนทีไซึไงเดຌรับงินสนับสนุนจากภาครัฐ ตัๅงขึๅนพืไอ฿หຌค าปรึกษา฿นดຌานตางโ พียง
ผู ຌประกอบการลงทะบียนผาน https://regionalbusinesspartners.co.nz พรຌอมลงขຌอมูลสิ ไงทีไ
ตຌองการปรึกษา ระบบจะท าการจับคูกับผูຌ฿หຌค าปรึกษาทีไมีความชีไยวชาญดຌานนัๅนโ ซึไงบริการทีไกิดขึๅน
เมมีคา฿ชຌจาย นอกจากนัๅน ยังปຓนหลงสนับสนุนงินทุนผูຌประกอบการทีไผานการคัดลือก ตาม
ครงการทีไรัฐ฿หຌความสน฿จปຓนพิศษ฿นชวงวลานัๅนโ อีกดຌวย 

• มาตรการด ຌานการปร ับปร ุงกระบวนการท างาน (Process Improvement): BETTER FOR 

BUSINESS ปຓนครงการภาย฿ตຌการดูลของ Ministry of business and innovation employment 

ดยตั ๅงปຓนคณะท างานละประสานงานกใบขຌอมูลละท าวิจัย฿นหนวยงานภาครัฐมากกวา 10 

หนวยงาน ดยมีปງาหมายคือปรับปรุงกระบวนการท างานระหวางภาครัฐละภาคอกชน พืไอ฿หຌกิด
ความสะดวกละมีประสิทธิภาพมากขึๅน ชน การพัฒนาวใบเซต์ https://www.business.govt.nz/ 
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฿หຌหมาะสมกับการ฿ชຌงานของผูຌประกอบการตละกลุม การบูรณาการระบบฐานขຌอมูลทางดิจิทัล
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ฿หຌมีความสอดคลຌองกันทัๅงระบบ ปຓนตຌน 

จากขຌอมูลกรณีศึกษาของประทศนิวซีลนด์ รายงานดังกลาวเดຌสรุปบทรียนส าคัญของการศึกษาอาเวຌ
วา ความส ารใจของประทศนิวซีลนด์ ซึไงถูกจัดอันดับปຓนทีไ 1 ฿นลกดຌานการจดทะบียนธุรกิจ สงผล฿หຌอัตรา
การจดทะบียนธุรกิจพิไมขึๅนอยางตอนืไอง มีสาหตุมาจาก 

• การพัฒนาศักยภาพของผูຌประกอบการพืไอตรียมความพรຌอมกอนการขຌาสูระบบ  
• การสรຌางระบบ฿นการจดทะบียน฿หຌมีความสะดวกละงายตอการ฿ชຌงาน  
• การ฿หຌความชวยหลือผูຌประกอบการราย฿หม฿นดຌานการ฿หຌค าปรึกษาละการจัดหาหลง

งินทุน  
• การอ านวยความสะดวกดຌานการจัดการภาษี  
• การปรับปรุงพัฒนากระบวนการภาย฿นภาครัฐ฿หຌสะดวก฿นการขຌาถึง  

2.4.2 ประทศสิงคปร์ 
ดยบริบทการจดทะบียนธุรกิจขຌาสูระบบของประทศสิงคปร์ คือ ธุรกิจทีไปฏิบัติตามระบียบการจด

ทะบียนภาษี ดยบงออกปຓน 5 สถานะของผูຌประกอบการ เดຌก ผูຌประกอบการชิงดีไยว หຌางหุຌนสวนสามัญ 

หຌางหุຌนสวนจ ากัดบบจ ากัดความรับผิดชอบ หຌางหุຌนสวนจ ากัดบบเมจ ากัดความรับผิดชอบ ละ บริษัท  
จากการศึกษาขຌอมูลพบวา ความสะดวก฿นการจดทะบียนธุรกิจของประทศสิงคปร์ มีจ านวน

ขัๅนตอนพียง 2 ขัๅนตอน ระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการจดทะบียน 1.5 วัน คา฿ชຌจาย฿นการด านินการ 260.9 ดอลลาร์
สหรัฐ ซึไงคิดปຓนรຌอยละ 0.4 ของรายเดຌฉลีไยประชากร 

ดຌวยขຌอมูลพืๅนฐานขຌางตຌน ซึไงปຓนผลมาจากมาตรการทีไภาครัฐเดຌจัดท าพืไออ านวยความสะดวกละ
สนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการจดทะบียนธุรกิจ น าเปสูอัตราการจดทะบียนธุรกิจทีไพิไมขึๅนอยางตอนืไอง฿นอัตรา
รຌอยละ 5.11 ตอป ทียบปຓนคาฉลีไยสัดสวนผูຌประกอบการราย฿หม 8 คนตอจ านวนประชากร 1ุ000 คน ดย
คาฉลีไยสัดสวนผูຌประกอบการราย฿หมทัไวลกอยูที ไ 3 คนตอจ านวนประชากร 1ุ000 คน (ขຌอมูลตัๅงตป  
พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2561)   
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ผนภาพทีไ โ5 ขຌอมูลจำนวนผูຌประกอบการราย฿หมทีไจดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจของประทศสิงคปร์ 

 
ทีไมา: http://data.worldbank.org  

 

จากการศึกษารายละอียดมาตรการทีไภาครัฐจัดด านินการสามารถจัดกลุมเดຌปຓน 4 ประภทหลัก 
พรຌอม กรณีศึกษาทีไนาสน฿จ คือ มาตรการดຌานการลงทะบียน มาตรการดຌานระบบดิจิทัล มาตรการ฿หຌความรูຌ
ละการฝຄกอบรม มาตรการดຌานการจัดซื ๅอจัดจຌางจากภาครัฐ  ละกรณีศึกษา Hawker Centre ดยมี
รายละอียดดังนีๅ 

ผนภาพทีไ โๆ ตัวอยางมาตรการสนับสนุน฿หຌ SME ขຌาสูระบบของประทศของประทศสิงคปร์ 

 
ทีไมา: Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA)  
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• มาตรการดຌานการจดทะบียน ิRegistration): กระบวนการจดทะบียนธุรกิจของประทศสิงคปร์
นัๅน ผูຌประกอบการสามารถด านินการเดຌ โ ชองทาง คือ ด านินการดຌวยตัวองทีไส านักงานควบคุมการ
บัญชีละการจัดตัๅงองค์กรธุรกิจ (Accounting and Corporate Regulatory Authority of: ACRA) 
หรือจดทะบียนผานระบบออนเลน์ ผานวใบเซต์ https://www.acra.gov.sg/ ซึไงปຓนหลงรวบรวม
ขຌอมูลสนับสนุนการประกอบธุรกิจอยางครบวงจร ละครอบคลุมหนวยงานบริการพัฒนาธุรกิจ 
ิService Providerี ทีไกีไยวขຌองทัๅงหมด ดยมีความดดดน฿นดຌานการน าสนอขຌอมูลดยสรุปดังนีๅ  

1) ฿หຌขຌอมูลวิธีการจดทะบียนธุรกิจ ดยผานสืไอ VDO Clip สัๅนโ ขຌา฿จงาย  

2) ฿หຌบริการอยางครอบคลุมทุกกิจกรรม พืไอการจัดตัๅงธุรกิจ การปลีไยนปลงขຌอมูลธุรกิจ  

3) ฿หຌบริการผูຌ฿ชຌงานทุกกลุมทีไกีไยวขຌอง 

 

ผนภาพทีไ โ็ ตัวอยางการ฿หຌขຌอมูลการจดทะบียนธุรกิจผานการ฿ชຌสืไอทีไขຌา฿จงาย 

 
 

ทีไมา: วใบเซต์ Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA) 
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ผนภาพทีไ โ่ ตัวอยางการ฿หຌขຌอมูลขัๅนตอนจดทะบียนละการปลีไยนปลงขຌอมลูธุรกิจ 

 
ทีไมา: วใบเซต์ Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA) 

ผนภาพทีไ โ้ ตัวอยางการ฿หຌบริการผูຌ฿ชຌงานทุกกลุมทีไกีไยวขຌอง 
 

 
ทีไมา: วใบเซต์ Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA) 

 

มืไอด านินการจดทะบียนจัดตัๅงธุรกิจสรใจรียบรຌอย  กใขຌาสูกระบวนการอืไนโ ทีไกี ไยวขຌอง ชน  
การขอ฿บอนุญาตด านินธุรกิจฉพาะทาง การสมัครสมาชิกกองทุนส ารองลีๅยงชีพ  ซึไงสามารถด านินการเดຌ
ทันที พราะ ACRA เดຌรวบรวม weblink พืไออ านวยความสะดวก฿นการด านินการอยางครบถຌวน 
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• มาตรการดຌานระบบดิจิทัล ิDigital System): ปຓนการจัดท าฐานขຌอมูลดิจิทัลพืไอรองรับ 

การลงทะบียนธุรกิจของประทศสิงคปร์ ซึไงมีชืไอรียกวา BizFile+ ดยทีไผูຌประกอบการตຌอง
ลงทะบียนธุรกิจ ผานวใบเซต์ https://www.bizfile.gov.sg ดยความนาสน฿จของ BizFile+ คือ 
ความสะดวก฿นการกຌเข สืบคຌน ละสามารถซืๅอขຌอมูลเดຌส าหรับการชืไอมยงธุรกิจ การหาลูกคຌาหรือ
คูคຌา ซึไงดยฉลีไย฿นตละปมีการซืๅอขายขຌอมูลธุรกิจ จาก Bizfile+ มากกวา 2,000,000 ครัๅง 
นอกจากนีๅ Bizgfile+ ยังมีกลเกทีไสามารถตือนผูຌประกอบการทีไกีไยวขຌองมืไอมีความตຌองการจัดซืๅอจัด
จຌางภาครัฐเดຌอีกดຌวย 

• มาตรการ฿หຌความรู ຌละการฝຄกอบรม ิEducation & Training): ภาครัฐเดຌจัดท าครงการ  
SME Go Digital พื ไอ฿หຌค าปรึกษาละอบรมผู ຌประกอบการที ไตຌองการ฿ชຌระบบดิจัทัลปຓนกลเก
ขับคลืไอนการท าธุรกิจ ดยอบรมผานชองทางออนเลน์ ซึไงผูຌประกอบการราย฿หมสามารถลือกสมัคร 
2 ฿น 6 ปรกรม เด ຌก   Accounting, Human Resource Management System (HRMS) & 

Payroll, Digital Marketing, Digital Transactions, Cybersecurity and Digital Collaboration 

ดยมีระยะวลาสัญญาทีไ 18 ดือน ตมีคา฿ชຌจายพียง 6 ดือน นอกจากนีๅ ยังเดຌประยชน์฿นดຌานอืไนโ 
อีกเดຌก ผูຌประกอบการทีไอยู฿นครงการมีอกาสเดຌรับทุนสนับสนุน฿นการด านินกิจการจากภาครัฐ 
ผู ຌประกอบการที ไมีความประสงค์จะขยายตลาดสู ต างประทศ จะเดຌร ับ e-commerce global 

platform, e-payment facilities ที ไสามารถลดปัญหาความส ี ไยงจากอัตราลกปลี ไยน ละ
ผูຌประกอบการสามารถขอค าปรึกษา฿นการท าธุรกิจเดຌตลอดวลามืไออยู฿นครงการ 

• มาตรการดຌานการจัดซืๅอจัดจຌางจากภาครัฐ (Government Procurement): GeBIZ Mall ปຓน 

Portal Web ฿นการท าธุรกิจกับทางภาครัฐ ดยจัดท า฿นรูปบบคตตาลใอกออนเลน์ ดยทีไหนวยงาน
ภาครัฐสามารถท าการซืๅอขายเดຌดยตรงกับผูຌประกอบการหากราคาผลิตภัณฑ์ต ไาวา 6,000 ดอลลาร์
สิงคปร์ (ขຌอมูล฿นป พ.ศ.2560) หากมูลคาผลิตภัณฑ์มากกวานัๅนตຌองรียก฿บสนอราคา ทัๅงนีๅจากการ
กใบขຌอมูลระหวางป พ.ศ.2555 - พ.ศ.2560 กิดกระบวนการซืๅอขายขึ ๅนภาย฿ตຌ Platform นีๅกวา 
5,000 ครัๅง มีมูลคาดยรวมฉลีไยตอปอยูทีไ 3.5 ลຌานดอลลาร์สิงคปร์ 

• กรณีศึกษา Hawker Centre : ศูนย์รวมรຌานอาหารผูຌประกอบการรายยอยสมือนปຓนขัๅนตอนปลีไยน
ผานการน าผูຌประกอบการรຌานอาหาร หาบรผงลอยขຌางถนน มาขึๅนทะบียน ขຌาระบบ ถือปຓน
กระบวนการตຌนบบของภาครัฐทีไริไม฿หຌมีการจดทะบียนน าผูຌประกอบการขຌาระบบ ซึไงกิดขึๅน฿น  

ป พ.ศ. 2511 ดยริไมจาก฿หຌผูຌประกอบการขายอาหาร หาบร ผงลอย มาจดทะบียนพืไอรับสิทธิ 
฿นการคຌาขายบนพืๅนทีไทีไรัฐจัดสรร฿หຌละมีสาธารณูปภคขัๅนพืๅนฐาน เฟฟງา ประปา  จนกลายปຓนศูนย์
อาหารเม ต ิดอร์  ซ ึ ไ ง ห ในเด ຌตามม ืองต างโ  หล ังจากน ั ๅนกใออกมาตรการมาควบค ุม฿น
รูปบบ Hawker License ซึ ไงอย ู ภาย฿ต ຌการควบคุมของ  Ministry of the Environment and 

Water Resources ดยหากเมมี ฿บอนุญาตจะถูกปร ียบทียบปรับ 5ุ000 ดอลลาร ์ส ิงคปร์  
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฿นความผิดครัๅงรก ละเมกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคปร์ ฿นความผิดครัๅงทีไ 2 หรือจ าคุกเมกิน ใ 
ดือน หรือทัๅงจ าทัๅงปรับ ทัๅงนีๅ จะมีการควบคุมดูลรืไองความสะอาด สุขลักษณะ ดยผูຌประกอบการ
ตຌองลงทะบียนขออนุญาตปຓนผูຌประกอบอาหาร ดยขຌอมูลลาสุดป พ.ศ. โ563 มีผูຌประกอบการจด
ทะบียน Hawker License อยู ทีไ 13,785 ราย หรือร ຌอยละ 97 ประกอบกิจการอยู ทีไ Hawker 

Centre 

• มาตรการพิไมติมอืไนโ :  

1) มาตรการทางดຌานภาษี : ประทศสิงคปร์ปຓนประทศทีไมีการคิดอัตราภาษีงินเดຌนิติบุคคลต ไา
ทีไสุด฿นถบอาซียนอยูทีไรຌอยละ แ็ ดยคิดจากก าเรจากการท าธุรกิจทานัๅน เมคิดภาษีจากสวน
งินปันผล  

2) IP solutions : ชวย฿นการบริหารจัดการซืๅอขาย จัดการขຌอมูล ละดูลรืไองลิขสิทธิ์ 

จากขຌอมูลกรณีศึกษาของประทศสิงคปร์ รายงานดังกลาวเดຌสรุปบทรียนส าคัญของการศึกษาอาเวຌ
วา ความส ารใจของประทศสิงคปร์ซึ ไงถูกจัดอันดับปຓนทีไ  4 ฿นลก ละอันดับ 1 ฿นภูมิภาคอาซียนดຌาน 

การจดทะบียนธุรกิจ มีสาหตุมาจาก 

• การสรຌางระบบ฿นการจดทะบียน฿หຌมีความสะดวกละงายตอการ฿ชຌงาน  
• การมีระบบการจัดการฐานขຌอมูลบบรวมศูนย์กลางชืไอมยงเปยังหนวยงานอืไนโภาครัฐ 

ละขຌอมูลผูຌประกอบการสามารถซืๅอขายเดຌ  
• การอบรมละ฿หຌความรู ຌผู ຌประกอบการที ไขຌาระบบละตຌองการ฿ชຌ ระบบดิจิทัลปຓนตัว

ขับคลืไอนธุรกิจซึไงสอดคลຌองกับสถานการณ์ของลก฿นปัจจุบัน  
• การสนับสนุนการจัดซืๅอจัดจຌางผูຌประกอบการทีไขຌาระบบจากภาครัฐ  
• อัตราภาษีนิติบุคคลทีไต ไาทีไสุด฿นถบอาซียน ท า฿หຌมีอัตราของการจดทะบียนธุ รกิจพิไมขึๅน

อยางตอนืไอง 
อีกทัๅง กรณีศึกษา Hawker Centre กใสามารถน ามาพิจารณาปຓนตຌนบบ฿นการจัดการปัญหา 

หาบร ผงลอย ฿นประทศเทยเดຌ 
 

2.4.3 ประทศปรู 
จากงานวิจัย Pathways to Formalization: Going Beyond the Formality Dichotomy – The 

Case of Peru  ดยครือธนาคารลก ิWorld Bank Groupี ซึไงเดຌท าการศึกษาละสรุปขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับ
ระบบศรษฐกิจนอกระบบของประทศปรูเวຌ ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
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ผนภาพทีไ ใเ ขຌอมูลบืๅองตຌนของศรษฐกิจนอกระบบ ิInformal Economyี ของประทศปรู 

 
ทีไมา: รายงาน Pathways to Formalization: The Case of Peru, World Bank Group (2018) 

 

ส าหรับบริบทของการจดทะบียนขຌาสูระบบของธุรกิจ฿นประทศปรูนัๅน เดຌ฿หຌความหมายของธุรกิจทีไ
อยู นอกระบบ ิBusiness Informalityี คือ ธุรกิจที ไเมเดຌปฏิบัติตามระบียบการจดทะบียนภาษี  ทั ๅงนีๅ 
สถานการณ์ของธุรกิจนอกระบบ พบวา สัดสวนของธุรกิจนอกระบบ ลดลงจากรຌอยละ ๆ็ ของจ านวนธุรกิจ
ทัๅงหมด฿นป พ.ศ. 2554 หลือรຌอยละ 5ใ ฿นป พ.ศ. โ55่ ละสัดสวนรงงานนอกระบบลดลงจากรຌอยละ ่แ 
ของจ านวนรงงานทัๅงหมด฿นป พ.ศ. โ5ไ่ หลือรຌอยละ ็โ ฿นป พ.ศ. โ55้ 

 นืไองจากการปลีไยนปลงของสถานการณ์ของธุรกิจละรงงานนอกระบบทีไลดลงนีๅ อาจปຓนผล
นืไองมาจากการทีไรัฐบาลปรูเดຌ฿ชຌมาตรการทีไหลากหลาย฿นการสนับสนุน฿หຌธุรกิจจดทะบียนมากขึๅน ดย
งานวิจัยดังกลาว เดຌรวบรวมนยบายละนวทางสนับสนุนทีไกีไยวขຌองเวຌหลากหลายรูปบบ ดยสามารถจัด
กลุมเดຌปຓน ใ ประภทหลัก คือ มาตรการทีไกี ไยวขຌองกับการพัฒนาระบบดิจิทัล มาตรการดຌานภาษี ละ
มาตรการดຌานการขຌาถึงการสนับสนุนอืไนโ กธุรกิจทีไจดทะบียนขຌาสูระบบ ดยมีรายละอียดของมาตรการ
ตละดຌาน ดังนีๅ 

ผนภาพทีไ ใแ ตัวอยางมาตรการสนับสนุน฿หຌ SME ขຌาสูระบบของประทศปรู 

 
ทีไมา: รายงาน Pathways to Formalization: The Case of Peru, World Bank Group (2018) 
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• มาตรการทีไกี ไยวขຌองกับการพัฒนาระบบดิจิทัล ิDigital Systemี: รัฐบาลปรูเดຌออกระบียบ 
The Registro Unico Simplificado  ส าหรับการพัฒนาระบบลงทะบียนปຓนระบบดิจิทัลละ

พัฒนา฿หຌระบบ฿ชຌงานเดຌง าย ปຓนประยชน์ตอผู ຌ฿ชຌ ดย฿นป พ.ศ. โ55เ รัฐบาลเดຌบังคับ฿ชຌ 
Electronic Payroll System หรือระบบติดตามดຌานการจຌางงาน ดยบังคับ฿หຌธุรกิจทีไมีจ านวนลูกจຌาง
ตัๅงต ใ คนขึๅนเป ตຌองรายงานขຌอมูลดຌานการจຌางงานอยางสม ไาสมอ ทัๅงนีๅ จากระบบดังกลาวท า฿หຌ
ภาครัฐสามารถขຌาถึงขຌอมูลดຌานการจຌางงาน฿นภาพรวมของประทศ พื ไอปรับปรุงมาตรการทีไ
กีไยวขຌองกับกฎหมายดຌานรงงานเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน 

• มาตรการดຌานภาษี (Tax): รัฐบาลปรูมีการบังคับ฿ชຌมาตรการดຌานภาษีพืไอจูง฿จละอ านวยความ
สะดวก฿หຌกับ SME ฿นการจดทะบียนขຌาสูระบบ รวมถึงปຓนสิทธิประยชน์พิไมติมส าหรับธุรกิจ SME 

฿นระบบ เมวาจะปຓนการลดภาษีมูลคาพิไมส าหรับธุรกิจทีไจดทะบียนขຌาสูระบบ ิจากระบียบ The 

Registro Unico Simplificado ี การลดภาษีงินเดຌของธุรกิจรายยอย ิจากระบียบ  Regimen 

Especial de ‘enta ี ทีไสอดคลຌองกับนยบายการสนับสนุนละการจดทะบียนของธุรกิจ SME ฿น
ประทศ นอกจากนีๅ จากระบียบ Mype-tributario  รัฐบาลยังออกมาตรการพิศษส าหรับธุรกิจ 
SME ทีไมีรายเดຌตอปต ไากวา ็เเ หนวยภาษี ิประมาณ แ ลຌานดอลลาร์สหรัฐี สามารถลดภาษีงินเดຌ
จากรຌอยละ ใเ หลือพียงรຌอยละ แเ ทานัๅน 

• มาตรการดຌานการขຌาถึงการสนับสนุนอืไนโ: รัฐบาลปรูเดຌออกมาตรการสนับสนุนธุรกิจ SME พืไอ
ปຓนสิทธิประยชน์ส าหรับธุรกิจ SME ทีไอยู฿นระบบทีไหลากหลาย เมวาจะปຓนการสนับสนุน฿หຌ
สามารถขຌาถึงหลงงินทุน ิระบียบ Garantía Mobiliaria ี ดยการพัฒนาหลักประกันทาง
การงิน ิFinancial collateralี ส าหรับธุรกิจรายยอย พืไอ฿หຌสามารถขຌาถึงหลงงินกูຌตางโ เดຌมาก
ขึๅน การสนับสนุนดຌานการขຌาถึงตลาด รวมถึงการสนับสนุนกองทุนฉพาะ ิSpecific Fundี พืไอปຓน
งินทุนสนับสนุนธุรกิจ SME ฿นระบบ ฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการขงขันมากขึๅน ชน กองทุนส าหรับ
พัฒนาดຌานทคนลยีของธุรกิจ ปຓนตຌน 

 

จากขຌอมูลมาตรการสนับสนุนขຌางตຌน หในเดຌวา รัฐบาลปรู เดຌ฿ชຌมาตรการทีไหลากหลาย฿นการ
สนับสนุน฿หຌธุรกิจ SME จดทะบียนขຌาสูระบบ ดยผลจากการบังคับ฿ชຌกฎหมายละการออกมาตรการ
สนับสนุนตลอดหลายสิบปทีไผานมานีๅ ท า฿หຌสัดสวนตัวลขของธุรกิจละรงงานทีไอยูนอกระบบลดลง จาก
ขຌอมูลทีไเดຌน าสนอเป฿นบืๅองตຌนลຌวนัไนอง 

นอกจากนีๅ จากงานวิจัยฉบับนีๅ ยังเดຌ฿ชຌขຌอมูลของธุรกิจทีไจดทะบียน฿นระบบภาษี จากระบบส ารวจ
วิสาหกิจ SME ของประทศ ิThe Peruvian Survey of Micro and Small Enterprises หรือ EMYPEี ดย
ส านักงานสถิติหงชาติประทศปรู ิThe National Bureau of Statistics หรือ INEIี รวมถึงขຌอมูลการ      

จดทะบ ียนธ ุ รก ิจ ฿นระบบภาษ ีจากหน วยงาน   ’uperintendencia Nacional de Aduanas y de 
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Administration  หรือ SUNAT ซึไงปຓนหนวยงานบริหารจัดการดຌานภาษีของประทศ สังกัดภาย฿ตຌกระทรวง
ศรษฐกิจละการงิน ดยจากการศึกษาเดຌปรียบทียบขຌอมูล Panel Data จ านวนธุรกิจ SME ระหวางป  
พ.ศ. 2554 กับป พ.ศ. โ555 วาสถานะการจดทะบียน ทัๅง฿นมุมการจดทะบียนธุรกิจ ละการจดทะบียน
รงงานปลีไยนเปอยางเร฿นระยะวลา แ ปทีไผานเป ดยมีรายละอียดผลการศึกษาดังนีๅ  

 

ตารางทีไ โ ขຌอมูลปรียบทียบสถานะการขຌาสูระบบของธุรกิจ฿นประทศปรู (หนวย: รຌอยละ) 

 
ทีไมา: รายงาน Pathways to Formalization: The Case of Peru, World Bank Group (2018) 

 

 จากตารางขຌางตຌน เดຌบงกลุมธุรกิจ SME ตามสถานะการจดทะบียนออกปຓน ไ กลุม คือ ิแี ธุรกิจทีไ
เมเดຌจดทะบียน฿ดโ (None) ิโี ธุรกิจที ไจดทะบียนธุรกิจตเมเดຌจดทะบียนรงงาน ิOnly licenseี  
ิใี ธุรกิจทีไจดทะบียนดຌานรงงานตเมเดຌจดทะบียนธุรกิจ ิOnly payrollี ละ ิไี ธุรกิจทีไจดทะบียน
ธุรกิจละจดทะบียนรงงาน ิBothี  

ดยวิธีท าความขຌา฿จตารางขຌางตຌน สามารถพิจารณาขຌอมูลจากตารางตามนวนอน ชน จากจ านวน
ธุรกิจทัๅงหมดทีไเมเดຌจดทะบียน฿ด฿ด ิNoneี ฿นป พ.ศ. โ55ไ รຌอยละ ๆ5 ยังคงสถานะดิม คือ เมเดຌจด
ทะบียน฿ด฿ด (None) ฿นป พ.ศ. โ555 ตมีธุรกิจทีไตัดสิน฿จจดทะบียนธุรกิจจ านวนรຌอยละ แ้ ตัดสิน฿จจด
ทะบียนรงงานรຌอยละ ่ ละตัดสิน฿จจดทะบียนทัๅงธุรกิจละรงงานรຌอยละ ็  

ทัๅงนีๅ จากรายงานดังกลาว สามารถสรุปบทรียนจากการศึกษาการปลีไยนปลงสถานะดຌานการจด
ทะบียนจากขຌอมูลชุดดังกลาวเดຌวา ธุรกิจสวน฿หญเมเดຌปลีไยนปลงสถานะการจดทะบียนระหวางป พ.ศ. 
โ55ไ – โ555 ิสังกตเดຌจากขຌอมูลตามสຌนทยงมุม฿นตาราง ซึไงสดงสัดสวนของธุรกิจทีไเมเดຌปลีไยนสถานะ
฿นการจดทะบียนี นอกจากนีๅ มืไอปรียบทียบจ านวนธุรกิจทีไปลีไยนสถานะการจดทะบียน พบวาปຓนธุรกิจทีไ
ตัดสิน฿จลือกจดทะบียนอยาง฿ดอยางหนึไง ิOnly license หรือ Only payrollี มากกวาจดทะบียนทัๅงสอง
ระบบพรຌอมกัน (Both) ละพบวามีจ านวนธุรกิจทีไออกนอกระบบ ิInformalizationี มากกวาธุรกิจทีไจด
ทะบียนขຌาสูระบบ ิFormalizationี อีกดຌวย 
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จากขຌอมูลกรณีศึกษาของประทศปรู งานวิจัยดังกลาว เดຌสรุปบทรียนส าคัญของการศึกษาอาเวຌวา 
มุมมองความขຌา฿จตอการจดทะบียนของธุรกิจทีไมองวา การจดทะบียนปຓนพียงการปรียบทียบระหวาง โ 
ทางลือก ิBinary choice วา อยู฿นระบบหรืออยูนอกระบบี นัๅน เมปຓนความจริง นืไองจากการขຌาสูระบบ
สามารถบงปຓนหลายระดับ ิจดทะบียนธุรกิจ หรือจดทะบียนรงงาน ปຓนตຌนี รวมถึงมุมมองทีไชืไอวา การ
จดทะบียน ปຓนการตัดสิน฿จพียงครัๅงดียวนัๅน เมปຓนความจริงอีกดຌวย นืไองจากขຌอมูลทีไสดง฿หຌหในวา 
จ านวนธุรกิจ฿นระบบนัๅน มีการปลีไยนปลงตลอดวลา คือ ธุรกิจทีไคยจดทะบียนขຌาสูระบบกใสามารถ
ตัดสิน฿จออกจากระบบเดຌ มืไอพบวาการขຌาสูระบบนัๅนปຓนผลสียมากกวาผลดีตอธุรกิจ ปຓนตຌน ดังนัๅน 
ผูຌออกบบนยบายจ าปຓนตຌองมองการจดทะบียนของธุรกิจอยางปຓนระบบ฿นภาพรวม ดยการพัฒนาระบบ
จดทะบียน฿หຌงาย สะดวก ละรวดรใวนัๅน ปຓนพียงหนึไง฿นมาตรการทีไสนับสนุน฿หຌธุรกิจจดทะบียน ตตຌอง
฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาสิทธิประยชน์ รวมถึงระบียบ กฎหมาย กระบวนการของรัฐ ฿หຌอืๅอตอการด านิน
ธุรกิจทีไอยู฿นระบบอยางสม ไาสมอดຌวยชนดียวกัน 

2.4.4 ประทศบราซิล 

จากรายงาน Policies For Formalization Of Micro And ’mall Enterprise In Brazil  จัดท า
ดยองค์กร Formalization in Latin America and the Caribbean (FORLAC) ซึไงปຓนองค์กรนานาชาติทีไ
กຌเขปัญหาศรษฐกิจนอกระบบผานการสงสริมการขຌาสูระบบของธุรกิจละรงงาน฿นประทศภูมิภาคละติน
อมริกาละคริบบียน รายงานเดຌน าสนอมาตรการละนยบายของประทศบราซิล฿นการน าธุรกิจละ
รงงานนอกระบบขຌาสูระบบ ดยมีรายละอียดดังนีๅ 

ผนภาพทีไ ใโ สถานการณ์ของศรษฐกิจนอกระบบ ิInformal Economyี ของประทศบราซิล 

 
ทีไมา: รายงาน Policies for the formalization of micro and small enterprises in Brazil,  FORLAC (2014ี 

 

ประทศบราซิลปຓนหนึไง฿นประทศทีไประสบความส ารใจ฿นการลดจ านวนศรษฐกิจนอกระบบจาก
มาตรการสนับสนุนการขຌาสู ระบบทีไนาสน฿จละมีความหลากหลาย หในเดຌจากสถานการณ์ศรษฐกิจ  

นอกระบบของประทศบราซิล พบวา จ านวนธุรกิจนอกระบบลดลงอยางตอนืไองตัๅงตป พ.ศ. 2550 ถึง 
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ป พ.ศ. 2555 ดยจากสถิติ จ านวนธุรกิจรายยอยขຌาสูระบบจ านวน 4.9 ลຌานธุรกิจ อีกทัๅง จ านวนรงงานนอก
ระบบทีไขຌาสูระบบกใพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดยตัๅงตป พ.ศ. 2544 ถึงป พ.ศ. 2555 อัตราการขຌาสูระบบของ
รงงาน฿นประทศบราซิลพิไมขึๅนรຌอยละ 32.2 

บืๅองหลังความส ารใจ฿นการจัดการปัญหาศรษฐกิจนอกระบบของประทศบราซิลมาจากการออก
มาตรการสนับสนุนทีไสามารถสรຌางรงจูง฿จ฿นดຌานตางโ ฿หຌผูຌอยูนอกระบบขຌามาอยู฿นระบบ จากรายงาน
สามารถจัดกลุมนยบายละมาตรการภาครัฐเดຌปຓน 5 ดຌาน เดຌก มาตรการดຌานระบบภาษีบบพิศษ 

(Special Tax Regime) มาตรการดຌานการลงทะบียน (Registration) มาตรการดຌานการขຌาถึงทคนลยีละ
หลงทุน (Accessibility) มาตรการดຌานครือขายความปลอดภัยทางสังคม  (Social Safety Net) ละ
มาตรการการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ (Government Procurement) ดยมีรายละอียดของตละมาตรการ ดังนีๅ 
 

ผนภาพทีไ ใใ ตัวอยางมาตรการสนับสนุน฿หຌ SME ขຌาสูระบบของประทศบราซิล 

 
ทีไมา: รายงาน Policies for the formalization of micro and small enterprises in Brazil,  FORLAC (2014ี 

 

• มาตรการดຌานระบบภาษีบบพิศษ (Special Tax Regime): รัฐบาลบราซิลออกกฎหมายพิศษ 

฿นนาม ’imples Nacional  พื ไอลดความยุ งยากของระบบการจายภาษี  ดยสรຌางระบบรวม 
ิIntegrated System) สำหรับการจายภาษีทีไรวมการจายภาษีจำนวน 8 ชนิดทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจราย
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ยอยละคาประกันสังคม ประกอบเปดຌวย ภาษีงินเดຌนิติบุคคล กองทุนลูกจຌางสำหรับบริการสาธารณะ
ละปรกรมบูรณาการทางสังคม การชวยหลือสังคมจากรายเดຌสุทธิ ภาษีประกันสังคม ภาษีสินคຌา
บริภค คาประกันสังคมละกองทุนบำนาญ ภาษีการหมุนวียนของสินคຌา ละภาษีบริการ เวຌ฿นการ
จายครัๅงดียว (Single Tax Payment) ซึไงชวยลดคาภาษีกธุรกิจรายยอยเดຌสูงถึงรຌอยละ  20 - 50 
ปรียบทียบกับการยกจายภาษีร ูปบบดิม ดยมาตรการนี ๅป ็นหนึ ไง฿นมาตรการสนับสนุน  

การขຌาระบบทีไประสบความสำรใจมากทีไสุดของประทศบราซิล฿นการสนับสนุน฿หຌธุรกิจจดทะบียนขຌา
สูระบบ 

• มาตรการดຌานการจดทะบียน (Registration): กระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรมละการคຌาระหวาง
ประทศของประทศบราซ ิล  (Ministry of Development, Industry and Foreign Trade หรือ 
MDIC) เดຌสรຌางครือขายระดับชาติ (National Network) พืไอสนับสนุน฿หຌขัๅนตอนการขຌาสูระบบมี 
ความสะดวกมากขึๅนภาย฿ตຌมาตรการ ‘edeism  ทีไ฿หຌบริการครบวงจร (One Stop Service) รวม
ขัๅนตอนการจดทะบียนบริษัท การขอ฿บอนุญาต รวมถึงการขอปຂดกิจการเวຌ฿นทีไดียว ดยสามารถ
ด านินการผานระบบอิลใกทรอนิกส์ (Electronic System) ซึไงปຓนประยชน์กทัๅงผู ຌลงทะบียนทีไมี
ความสะดวกมากขึ ๅน฿นการลงทะบียน ละกภาครัฐ฿นการจัดการขຌอมูลพื ไอน าเป฿ชຌอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• มาตรการดຌานการขຌาถึงทคนลยีละหลงทุน (Accessibility): รัฐบาลบราซิลเดຌชวยหลือดຌาน
การขຌาถึงหลงงินทุนละการสงสริมทักษะกธุรกิจรายยอย฿นประทศ ผานการออกกฎหมายบังคับ
฿หຌธนาคารพาณิชย์ ตຌองน างินจ านวนรຌอยละ 2 ของงินฝากทัๅงหมด฿นธนาคารส ารองเวຌส าหรับปลอยกูຌ
฿หຌกธุรกิจรายยอยละผูຌมีรายเดຌนຌอย ธนาคารมีสิทธิ์ลือกทีไจะปຓนผูຌปลอยกูຌองหรือจะ฿หຌงินก
สถาบันการงินทีไปลอยงินกูຌ฿หຌกรายยอยอยูลຌว ดยผลจากการด านินมาตรการดังกลาวท า฿หຌสินชืไอ
ของธุรกิจรายยอยละผูຌมีรายเดຌนຌอย฿นประทศบราซิลพิไมขึๅนปຓนอยางมากละสงผล฿หຌธุรกิจสามารถ
ขຌาสูระบบพิไมมากขึๅนอีกดຌวย นอกจากนีๅรัฐบาลยังออกนยบายสงสริมทคนลยี฿หຌกผูຌประกอบการ
รายยอยผานครงการ FINEP/’EB‘AE  ดยสนับสนุนงินทุนพัฒนาธุรกิจรายยอยผานการสงสริม
นวัตกรรม ละพัฒนาความรวมมือกันระหวางธุรกิจรายยอยกับสถาบันทคนลยีพืไอน าทคนลยีมา
฿ชຌ฿นการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจรายยอย 

• มาตรการดຌานครือขายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net): กฎหมาย IME Law  ชวย
สนับสนุนผูຌประกอบการรายยอยทีไมีลูกจຌางเมกิน 1 คนละมีรายเดຌเมถึง 60,000 รียลบราซิล (BLR) 
ทีไลงทะบียนขຌาสูระบบจะเดຌรับการงดวຌนการกใบภาษีละคาประกันสังคม ดยตຌองจายปຓนลักษณะ
ของคารายดือนคงที ไ (Monthly Fixed Amount) ทนการจายภาษี ละจะเดຌร ับการคุ ຌมครอง
สวัสดิการบางสวนจากภาครัฐ ประกอบเปดຌวยสิทธิประยชน์คนพิการ สิทธิประยชน์กทายาท฿นกรณี
ผูຌประกันตนสียชีวิต ประกันสุขภาพ คาคลอดบุตร ละคารักษาพยาบาล หากผูຌประกอบการรายยอย
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ตຌองการสวัสดิการพิไมติม สามารถท าเดຌดยจายคารายดือนพิไมรຌอยละ 20 นอกจากนีๅกฎหมาย IME 
Law  ยังชวย฿หຌผูຌประกอบการรายยอย ดยฉพาะผูຌประกอบการผูຌหญิง นืไองจากสัดสวนผูຌประกอบการ
รายยอยปຓนผูຌหญิงจ านวนมาก สามารถปຂดบัญชีธนาคารละกูຌงินเดຌจากการขຌาสูระบบอีกปຓนจ านวน
มาก  

• มาตรการการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ (Government Procurement): สวนประกอบส าคัญ฿นการ
สนับสนุนการขຌาสูระบบของธุรกิจรายยอย คือ นยบายการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ ซึไง฿นกรณีประทศ
บราซิลเดຌมีการออกกฎหมาย฿หຌธุรกิจรายยอยสามารถขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐเดຌ ดยท า฿หຌ
กระบวนการตางโ เมวาจะปຓนขัๅนตอนการประกวดราคา หรือ฿บอนุญาตท าสัญญาส าหรับธุรกิจราย
ยอย มีความสะดวกละหมาะสมตอการด านินการของธุรกิจรายยอยมากขึๅน ตัวอยางการจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐ฿นประทศบราซิล เดຌก ครงการอาหารกลางวันของดใกนักรียน  (National School Meal 

Program) ดยกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry Of Education) บังคับ฿หຌรงรียนรัฐบาล฿ชຌงบอาหาร
กลางวันรຌอยละ 30 ส าหรับคาวัตถุดิบทีไซืๅอจากกษตรกรรายยอยทานัๅน 

จากขຌอมูลกรณีศึกษาของประทศบราซิล รายงานดังกลาว เดຌสรุปบทรียนส าคัญของการศึกษาอาเวຌ
วา ความส ารใจของประทศบราซิล฿นการน าธุรกิจละรงงานนอกระบบขຌาสูระบบนัๅนตຌองอาศัยการรวม
นยบายสงสริมขຌาสู ระบบ฿หຌครอบคลุม฿นทุกโ ดຌานเปพรຌ อมกัน ทั ๅงด ຌานการพัฒนาศักยภาพของ
ผูຌประกอบการธุรกิจรายยอย การสรຌางชองทางการขຌาถึงหลงงินทุน ละสรຌางสิไงวดลຌอมทีไดีตอธุรกิจราย
ยอย฿นระบบ฿หຌคงอยู฿นระบบตอเปเดຌ จากประสบการณ์ของบราซิล นยบายสนับสนุนการขຌาสูระบบตางโ 
จะประสบความส ารใจหรือเม ลຌวนขึๅนอยูกับบริบททางศรษฐกิจของประทศปຓนอยางมาก เมวาจะปຓน การ
ติบตทางศรษฐกิจ ละการกระจายรายเดຌทีไชวย฿หຌกรณีประทศบราซิลประสบความส ารใจ ดังนัๅน การ
ก าหนดนยบายสาธารณะ฿นระดับภาพรวมอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับความรวมมือกัน฿นหลายภาคสวน
ปຓนปัจจัยส าคัญทีไท า฿หຌประทศบราซิลประสบความส ารใจ฿นการน าระบบศรษฐกิจนอกระบบขຌาสูระบบมา
อยางตอนืไอง 

2.4.5 ประทศชิลี 
จากรายงาน Policies for formalization of micro and small enterprise in Chile, FORLAC 

(พ.ศ.2557) จัดท าดยองค์การรงงานระหวางประทศ (International Labour Organization) ซึ ไงเดຌ
ท าการศึกษาละสรุปขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับระบบศรษฐกิจนอกระบบของประทศชิลีเวຌ ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
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ผนภาพทีไ ใไ ขຌอมูลบืๅองตຌนของศรษฐกิจนอกระบบ ิInformal Economyี ของประทศชิล ี

 
ทีไมา: รายงาน Policies for formalization of micro and small enterprise in Chile, FORLAC (2014ี 

ส าหรับบริบทของการจดทะบียนขຌาสูระบบของธุรกิจ SME ฿นประทศชิลีนัๅน ฿นรายงานเดຌอธิบายวธิี 
การค านวณของธุรกิจทีไอยูนอกระบบ ิBusiness Informality) คือ การค านวณสวนตางของจ านวนธุรกิจทีไ 
จดทะบียนภาษีทียบกับจ านวนธุรกิจทัๅงหมด ทัๅงนีๅ จากการส ารวจสถานการณ์ของธุรกิจนอกระบบของ
ประทศชิลี฿นป พ.ศ. 2554 มีธุรกิจนอกระบบทัๅงสิ ๅน ็เ้,แแ้ ราย คิดปຓนรຌอยละ ไๆ ของจ านวนธุรกิจ
ทัๅงหมด ฿นขณะดียวทีไอีกกวา 825,366 ราย หรือประมาณรຌอยละ 54 ปຓนธุรกิจทีไอยู฿นระบบ อยางเรกใดี 
รายงานเดຌสะทຌอน฿หຌหในวา฿นชวง 10 ปทีไผานมานัๅน จ านวนธุรกิจนอกระบบ฿นประทศชิลีมีการติบตขึๅน
จ านวนมาก ดยมีอัตราการพิไมขึๅนกวารຌอยละ 24 จากป พ.ศ. โ543 ปຓนตຌนมา ซึไงคยมีจ านวนธุรกิจนอก
ระบบอยูทีไประมาณ 567,971 รายทานัๅน  

ทัๅงนีๅ นืไองจากการปลีไยนปลงของสถานการณ์ของธุรกิจละรงงาน฿นระบบทีไพิไมขึๅน อาจปຓนผล
นืไองมาจากทีไรัฐบาลชิลี เดຌ฿ชຌมาตรการทีไหลากหลาย฿นการสนับสนุน฿หຌธุรกิจ SME จดทะบียนมากขึๅน  
ดยรายงานดังกลาว เดຌรวบรวมนยบายละนวทางสนับสนุนทีไกีไยวขຌองเวຌหลากหลายรูปบบ ดยสามารถ 

จัดกลุมเดຌปຓน 4 ประภทหลัก คือ มาตรการทีไกีไยวขຌองกับการลดขัๅนตอนการจดทะบียนละพัฒนาระบบ
ดิจิทัล มาตรการจัดการอบรม มาตรการดຌานภาษี ละมาตรการดຌานการขຌาถึงการสนับสนุนอืไนโ กธุรกิจ 

ทีไจดทะบียนขຌาสูระบบ ดยมีรายละอียดของมาตรการตละดຌาน ดังนีๅ 
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ผนภาพทีไ ใ5 ตัวอยางมาตรการสนับสนุน฿หຌ SME ขຌาสูระบบของประทศชิล ี

 
ทีไมา: รายงาน Policies for formalization of micro and small enterprise in Chile, FORLAC (2014) 

• มาตรการทีไกีไยวขຌองกับขัๅนตอนการจดทะบียนละพัฒนาระบบดิจิทัล  ิSimplification and 

Digital Systemี: รัฐบาลชิลีลดขั ๅนตอนละคา฿ช ຌจ าย฿นการจดทะบียนขຌาส ู ระบบ ดย 

การสงสริม฿หຌออก฿บอนุญาตชัไวคราวละออก฿บก ากับภาษีอิลใกทรอนิกส์ นอกจากนีๅ ยังสนับสนุน
฿หຌธุรกิจจายคาประกันสังคมพียงหนึไงครัๅงตอดือนผานชองทางออนเลน์ ดยจากดิมทีไตຌองจายคา
ประกันสังคมหลายหนวยงาน฿นตละครัๅง พืไอลดขัๅนตอนละสงสริม฿หຌธุรกิจจายคาประกันสังคม
เดຌสะดวกมากขึๅน นอกจากนีๅ รัฐบาลชิลียังมีระบบชวยค านวณละตรวจสอบความถูกตຌองของ
คา฿ชຌจายประกันสังคมละชวยค านวณงินดือนหรือคาจຌางทีไบริษัทตຌองจาย฿หຌกพนักงาน ละ
หากปຓนบริษัทที ไมีพนักงานเมกิน 30 คนจะเมกใบคา฿ชຌจาย฿นการ฿ชຌระบบ ยิ ไงเปกวานัๅน 

รัฐบาลชิลียังสนับสนุนธุรกิจครอบครัวขนาดลใก฿หຌสามารถจดทะบียนเดຌงายขึๅน ดยก าหนด฿หຌ
ธุรกิจหลานีๅเมตຌองจดทะบียน฿นระบบภาษี ตตຌองจดทะบียนกับรัฐบาลทຌองถิไนละมี฿บรับรอง
บางประการ ชน ฿บรับรองความสะอาด ปຓนตຌน 

• มาตรการดຌานการจัดอบรม: รัฐบาลชิลีตຌองการสงสริมความรูຌละสรຌางความขຌา฿จทีไถูกตຌอง฿นการ
ขຌาสูระบบ จึง฿ชຌมาตรการการจัดอบรมทนการปรับ กลาวคือ หากมีการละมิดกฎหมายรงงาน
จะตຌองขຌาอบรมรืไองการจดทะบียนรงงานทนการจายคาปรับ มาตรการดังกลาวชวยท า฿หຌธุรกิจ
ทีไตัดสิน฿จจดทะบียนขຌาสูระบบ สามารถขຌา฿จกระบวนการจดทะบียนละประหยัดคา฿ชຌจายมาก
ขึๅน นอกจากนีๅ ยังมีการจัดปรกรมฝຄกอบรมรงงานทีไดี หากบริษัทวาจຌางรงงานทีไผานการอบรม
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หลานีๅกใจะเดຌรับประกาศนียบัตร รัฐบาลชิลีจัด฿หຌมีกองทุนอบรมความรูຌกีไยวกับประกันสังคม พืไอ
สงสริมกิจกรรมทีไจัดขึๅนพืไอสรຌางความรูຌดຌานประกันสังคมหรือธุรกิจ฿ดตຌองการจัดอบรมรืไอง
ประกันสังคม สามารถยืไนขอรับงินสนับสนุนจากกองทุนดังกลาวเดຌ 

• มาตรการดຌานภาษี (Tax): รัฐบาลชิลีลดการจายภาษีชัไวคราว฿หຌกธุรกิจทีไ ขຌาระบบหลือพียง 
รຌอยละ 0.25 ละสงสริม฿หຌกรอกขຌอมูลผานพลตฟอร์มอิลใกทรอนิกส์ 

• มาตรการดຌานการขຌาถึงการสนับสนุนอื ไนโ : จากดิมที ไผู ຌประกอบการธุรกิจ฿นชิลีมักพบกับ 

ความยากล าบาก฿นการปຂดบัญชีของธุรกิจ ทางรัฐบาลชิลีจึงปรับ฿หຌการปຂดบัญชีของธุรกิจงายขึๅน
พืไอ฿หຌธุรกิจสามารถขຌาถึงสินชืไอเดຌงายขึๅน นอกจากนีๅ รัฐบาลชิลียังอ านวยความสะดวกกธุรกิจทีไ
อยู฿นระบบ฿หຌมีสวนรวมการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ ดยการขยายวลาสนอประมูล การช าระงิน
฿หຌกธุรกิจเมกิน 30 วัน พืไอพิไมความสะดวก฿หຌกับ SME ทีไตຌองการขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
ปຓนตຌน รัฐบาลชิลียังมีมาตรการชวยหลือมืไอธุรกิจทีไจดทะบียนลຌมละลาย ดยชวยลดวลาของ
กระบวนการละลดคา฿ชຌจาย ชน ชวยหลือ฿นการจรจากับจຌาหนีๅ 
 

จากขຌอมูลกรณีศึกษามาตรการของชิลี฿นรายงานดังกลาว เดຌสรุปบทรียนส าคัญของการศึกษาอาเวຌ
วา รัฐบาลชิลีสนับสนุน฿หຌ SME จดทะบียนมากขึๅน ผานการ฿หຌความส าคัญกับการสรຌางความรูຌละสรຌาง 

ความขຌา฿จ นืไองจากรัฐบาลชิลีชืไอวาหากผูຌประกอบการขຌา฿จถึงความส าคัญ ขຌา฿จถึงขัๅนตอนการจดทะบียน 
ละทราบถึงผลประยชน์ทีไตนจะเดຌรับจากการจดทะบียนพืไอขຌาสูระบบลຌว จะท า฿หຌผู ຌประกอบการ
ดยฉพาะผูຌประกอบการราย฿หม ตระหนักถึงความส าคัญ฿นการจดทะบียน ขຌา฿จวิธีการจดทะบียน ละ
สามารถประหยัดคา฿ชຌจาย฿นการจดทะบียน ดังตัวอยางมาตรการทีไกลาวเปขຌางตຌน ฿นขณะดียวกันรัฐบาลชิลี
กใ฿หຌความส าคัญ฿นการอ านวยความสะดวก฿นกระบวนการจดทะบียนละมีมาตรการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกับ
ธุรกิจ  

2.4.6 เตຌหวัน 

เตຌหวันมีการพัฒนานยบายการสนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการ SME ขຌาสูระบบ ดยริไมตຌนตัๅงตป พ.ศ. 
2534 ิค.ศ. 1991) สาหตุกิดขึๅนจากปัญหาการมีจ านวนผูຌประกอบการละรงงานนอกระบบ ดยฉพาะ
อยางยิไงกลุมผูຌรับฝากงินละปลอยกูຌนอกระบบ ทีไขาดการควบคุมหรืออຌางอิงกฎระบียบจากสถาบันการงิน฿น
ระบบ  

ทางรัฐบาลเตຌหวันลใงหในถึงความสีไยงละนวนຌมปัญหาทีไกิดขึๅนจากสถานการณ์หลานีๅ  ทัๅง฿น
ระดับประชาชน ละระบบศรษฐกิจของประทศ ดยหากปลอย฿หຌมีการรับฝากงินละปลอยกู ຌจาก
ผูຌประกอบการนอกระบบ฿นระยะยาว สงผลท า฿หຌมีจ านวนผูຌประกอบการละรงงานนอกระบบพิไมขึๅนดຌวย
ชนดียวกัน นื ไองจากหลงงินทุนหลักของประทศทีไอยู นอกระบบด านินการดยมีหลัก กณฑ์ตางโ  
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ตามความพึงพอ฿จของผูຌ฿หຌบริการ รวมถึงเมมีงืไอนเขการควบคุมหรือตรวจสอบขຌอมูลของผูຌ฿ชຌบริการ ท า฿หຌผูຌทีไ
ตຌองการฝากงินหรือกูຌงินปຓน฿ครกใเดຌ ดยเมจ าปຓนตຌองมีการสืบประวัติหรือการจดทะบียนธุรกิจ 

 
ผนภาพทีไ ใๆ ประดในปัญหาหลักละนยบายสนับสนนุ฿หຌ SME ขຌาสูระบบของเตຌหวัน 

 
ทีไมา: The informal sector and public policy in Taiwan ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 

 

นวทางท ี ไ เต ຌหว ันน  ามา฿ช ຌ ฿นการก ຌ เขป ัญหาการขยายต ัวของศรษฐก ิจนอกระบบนัๅน  
บงออกปຓน 4 กลุมหลัก ตามกลุมของประดในปัญหาทีไกิดขึๅน ดยมีรายละอียดดังนีๅ 
• มาตรการรับมือกับธุรกิจเมจดทะบียน: รัฐบาลเตຌหวันเดຌศึกษาขຌอจ ากัดของการขຌาสูระบบของ

ผูຌประกอบการ พบวา ผูຌประกอบการมีทัศนคติละประสบปัญหา฿นการขຌาสูระบบ จากขัๅนตอน 

การติดตอหนวยงานรับจดทะบียนธุรกิจทีไยุงยาก มีการขออกสารหลักฐานทีไกีไยวขຌองจ านวนมาก จึง
เดຌปรับปรุงกระบวนการจดทะบียนธุรกิจหรือการขอ฿บอนุญาตประกอบกิจการตางโ ฿หຌมีความ
สะดวกรวดรใวยิไงขึๅน ควบคูกับการ฿หຌค านะน าละปຓนทีไปรึกษา฿หຌกับผูຌประกอบการหลังจากจด
ทะบียนธุรกิจรียบรຌอยลຌว สงผล฿หຌผูຌประกอบการ฿หมทีไขຌาระบบ มีความขຌมขใงละสามารถ
ประกอบธ ุรก ิจ ฿นระยะยาวมากย ิ ไ งข ึ ๅน ละ฿นทางกล ับก ัน ส  าหร ับธ ุรก ิจท ี ไหล ีก ล ี ไ ยง  

การจดทะบียนนัๅน ทางภาครัฐกใมีการทบทวนกฎระบียบพืไอพิไมบทลงทษ ละคาปรับกับธุรกิจทีไเม
ด านินการตามทีไก าหนด พืไอควบคุมละก ากับติดตาม฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบมากขึๅน 

• มาตรการรับมือกับธุรกิจลีไยงภาษี: หลังจากทีไผูຌประกอบการขຌาสูระบบรียบรຌอยลຌว การจายภาษี
฿หຌกับหนวยงานภาครัฐกใปຓนอีกปัญหาหนึไงทีไผูຌประกอบการสวนมากมีการหลีกลีไยง รัฐบาลเตຌหวันจึง
เดຌก าหนดปรับบทลงทษของการลีไยงภาษี฿หຌรงขึๅน ดย฿หຌสียคาปรับพิไมอีกทาตัวของจ านวนภาษี
ท ั ๅ งหมดที ไต ຌองจ าย  พร ຌอมท ั ๅ ง พ ิ ไมการก  าก ับต ิดตาม ผ านการก  าหนด฿ห ຌผ ู ຌประกอบการ 

รายยอย ละรายลใก สดงหลักฐานรายเด ຌ พื ไอ฿ช ຌ฿นการค านวณภาษี  ดยปຂดอกาส฿หຌ
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ผูຌประกอบการทีไมีรายเดຌตอดือนนຌอยกวา 2 สนดอลลาร์เตຌหวันเมตຌองยืไนอกสารหลักฐาน฿บจຌงหนีๅ 
(Invoice) นอกจากน ี ๅ  ฿นส วนของหน วยงานจ ัด ก ใบภาษ ี องก ใม ีการ ยกระด ับมาตรฐาน 

การตรวจสอบบัญชีละการรายงานขຌอมูล฿หຌมีความขຌมงวดมากขึๅนดຌวยชนกัน 

• มาตรการรับมือกับหลงฝากงินนอกระบบ: การกຌปัญหาหลงฝากงินนอกระบบทีไปຂดรับบริการ
ฝากงินจากบุคคลทัไวเปนัๅน ภาครัฐหในวา การยกลิกหลงฝากงินนอกระบบทัๅงหมด สงผล฿หຌกิด
การตอตຌานจากผูຌฝากงิน ซึไงกระตุຌน฿หຌกิดวิกฤตทางการงินของประทศ ดยทีไผูຌฝากงินเมสามารถ
ติดตามงินฝากของตนกลับคืนมาเดຌดຌวยชนกัน อยางเรกใดี ระหวางการวางผนด านินการมาตรการ
รับมือกับหลงงินฝากนอกระบบนีๅ ผูຌประกอบการรายยอยทีไ฿หຌบริการรับฝากงินเดຌทยอยปຂดตัวลง 
จากนัๅน ภาครัฐจึงมีการปรับกຌกฎหมายการฝากงิน ดยมอบหมาย฿หຌธนาคารของรัฐขຌาก ากับดูล
การด  าน ินงานของหล งร ับฝากง ินนอกระบบ ท ี ไ ป ຓนผ ู ຌประกอบการราย฿หญ  ล ຌวจึ ง 
ควบรวมกิจการรับฝากงินนอกระบบขຌาปຓนสวนหนึไงของธนาคารของรัฐ ตามล าดับ 

• มาตรการรับมือกับหลงงินกูຌนอกระบบ: นอกจากการปรับกຌกฎหมายการฝากงินลຌว ภาครัฐยัง
เดຌมีการปรับกຌกฎหมายการงินการธนาคาร พืไอก ากับดูลผูຌ฿หຌบริการหลงงินกูຌนอกระบบดຌวย
ชนดียวกัน ดยปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการภาคอกชนตัๅงธนาคารพาณิชย์เดຌ ละปຓนชองทาง฿หຌ
ผูຌประกอบการ SME ขຌาถึงหลงงินกูຌทีไถูกกฎหมายเดຌสะดวกขึๅนจากการถายอนผูຌประกอบการหลง
กูຌงินขຌาสูระบบดยอาศัยการปรับกຌกฎหมาย฿หຌการด านินงานหลานัๅนอยู฿นรูปบบของธนาคาร
พาณิชย์อกชน พรຌอมทัๅง฿หຌสิทธิกธนาคารพาณิชย์หลานัๅนสามารถก าหนดอัตราดอกบีๅยเดຌองตาม
ความหมาะสม  

จากประดในปัญหาละนยบายการรับมือทีไสนับสนุนผูຌประกอบการขຌาสูระบบของเตຌหวันขຌางตຌน 
หในเดຌวา เตຌหวันมีการจัดล าดับการส าคัญละลือกรับมือกับผูຌประกอบการนอกระบบตามกลุมธุรกิจ ดยริไม
จากธุรกิจทีไสงผลกับระบบศรษฐกิจ฿นภาพรวมของประทศ คือ กลุมธุรกิจการงินนอกระบบกอนปຓนอันดับ
รก ควบคูเปกับการปรับปลีไยนมาตรการทีไสงผล฿นภาพรวมของการขຌาระบบ ทัๅงการปรับปรุงกระบวนการ 
ละการปรับมาตรการทางภาษี ฿หຌครอบคลุมรูปบบละพฤติกรรมของผูຌประกอบการนอกระบบ พืไอปຓนการ
สนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบมากยิไงขึๅน฿นระยะยาวดຌวยชนกัน 

นอกจากนีๅ ฿นชวงป พ.ศ. 2559 รัฐบาลเตຌหวันเดຌริไมสงสริมการ฿ชຌระบบดิจิทัล พืไอปຓนครืไองมือ฿น
การตรวจสอบ ติดตามรายการทางการงิน฿นประทศทัๅงระบบ พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ ละความปรง฿สของ
ระบบอยางทຌจริง ผานการสงสริม฿หຌภาคธุรกิจละผูຌบริภค฿ชຌระบบ Mobile Transaction ทน฿ชຌงินสด 
นืไองจากตรวจสอบเดຌงายขึๅน รวมถึงสามารถลดจ านวนผูຌประกอบการนอกระบบเดຌอีกทางหนึไง ตัวอยางการ฿ชຌ
ระบบดิจิทัล฿นการรับช าระงิน ชน 

• การพัฒนาอพพลิคชัไน Mobile Wallet ดยภาครัฐ ซึไงมีสิทธิประยชน์ตางโ ฿หຌกับผูຌ฿ชຌงาน ทัๅง
ภาคธุรกิจละผูຌบริภค 
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• ก าหนด฿หຌ฿บก ากับภาษีทุก฿บมีการชิงชค ิLottery) พืไอกระตุຌนผูຌบริภค฿หຌกิดความตຌองการ
฿บก ากับภาษทีีไถูกตຌองจากรຌานคຌาพืไอชิงรางวัล ละลือกซืๅอสินคຌากับผูຌประกอบการทีไอยู฿นระบบ
ปຓนหลัก ซึไงปຓนมาตรการบังคับ฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบทางอຌอม พราะธุรกิจ฿นระบบภาษี
ทานัๅนทีไจะออก฿บก ากับภาษีเดຌ 

อยางเรกใดี การสนับสนุน฿หຌผู ຌประกอบการละประชาชน฿ชຌระบบดิจิทัลทีไเตຌหวันเดຌขับคลืไอนนีๅ 
จ าปຓนตຌองพัฒนา฿หຌส านักตรวจสอบบัญชีมีคุณภาพอยูสมอ ซึไงท า฿หຌมีหนวยงานชวยตรวจสอบ ละก ากับ
ดูลรืไองบัญชี฿หຌธุรกิจ฿นระบบ ฿หຌมีมาตรฐานขึๅนดຌวย 

 

2.5 สรุปประดในจากการศึกษานวทางการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบ 

จากการศึกษาขຌอมูลจากวรรณกรรมทีไกีไยวขຌอง กรณีศึกษาจากประทศตຌนบบทัๅงหมดขຌางตຌนนีๅ 
สามารถน ามาสรุปปຓนประดในทีไกีไยวขຌองกับการก าหนดนยบายหรือมาตรการของภาครัฐ ฿นการสงสริม 
SME ฿หຌขຌาสูระบบ ดังนีๅ 

จากขຌอมูลการ฿หຌน ๅาหนักความส าคัญระหวางวลาละคา฿ชຌจาย กับสิทธิประยชน์ทีไผูຌทีไสน฿จขຌา  

สูระบบจะเดຌรับนัๅน ปຓนขຌอมูลตัๅงตຌนส าหรับหนวยงานภาครัฐ฿นการก าหนดนยบายละมาตรการการสงสริม
ผูຌประกอบการ฿หຌขຌาสูระบบตอเป ทัๅงนีๅ ฿นบทบาทของหนวยงานภาครัฐ กใมีความจ าปຓนตຌองประมินละสรຌาง
ความสมดุลระหวางมาตรการจูง฿จ (Incentives) กับมาตรการปງองกัน (Deterrence) ชนดียวกัน 

 

ผนภาพทีไ ใ็ นวคิดการก าหนดนยบายละมาตรการสงสริม SME ขຌาสูระบบ 

 
ทีไมา: A framework for thinking about enterprise Formalization polices – World Bank,  

Policy Brief on Informal Entrepreneurship - OECD ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 
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การสรຌางสมดุลระหวางนยบายทัๅงสองสวนนีๅ มีขึๅนพืไอสนับสนุน฿หຌหนวยงานภาครัฐมีครืไองมือ฿น 

การบริหารจัดการผูຌประกอบการนอกระบบทุกกลุมเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน เมวาจะปຓนกลุมทีไมีความ
ลังล฿จจากคา฿ชຌจายทีไจะกิดขึๅน สิทธิประยชน์ทีไจะเดຌรับ กลุมทีไเมยินดีขຌาสูระบบ หรือกลุมผูຌประกอบการ  

ทีไเมขຌาระบบดຌวยปัจจัยอืไนโ ทัๅงนีๅ หากหนวยงานภาครัฐทราบถึงขຌอมูลความตຌองการของผูຌประกอบการ  

นอกระบบ฿นจ านวนทีไมากพียงพอ จะสงผล฿หຌสามารถก าหนดมาตรการตางโ เดຌอยางหมาะสมตามลักษณะ
พฤติกรรมละความตຌองการของผูຌประกอบการนอกระบบตละกลุมเดຌดียิไงขึๅน 

จากนวคิด฿นการก าหนดนยบายละมาตรการสงสริม SME ขຌาสูระบบ ดยการสรຌางสมดุลระหวาง
มาตรการจูง฿จ ละมาตรการปງองกันขຌางตຌน รวมทัๅงขຌอมูลปัจจัยทีไสงผล฿หຌผูຌประกอบการเมขຌาสูระบบ ละ
การศึกษากรอบนวทางการก าหนดนยบายการสนับสนุน SME ขຌาสูระบบของหนวยงานระหวางประทศ 
ละประทศตຌนบบขຌางตຌน สามารถน ามาสรุปปຓนกรอบนวทางการก าหนดมาตรการสนับสนุน SME ขຌาสู
ระบบ฿น ไ ประดใน ดังตอเปนีๅ 
 

ผนภาพทีไ ใ่ กรอบนวทางการก าหนดมาตรการสนับสนนุ SME ขຌาสูระบบ 

 
ทีไมา: A framework for thinking about enterprise Formalization polices – World Bank, Policy Brief on 

Informal Entrepreneurship – OECD, Enterprise Formalization: Fact or fiction? – ILO  

ละการวิคราะห์ของทีไปรึกษา 
 

1) สงสริมละพัฒนาศักยภาพ รวมถึงความขຌา฿จของผูຌประกอบการ ปຓนนวคิด฿นการตรียมความ
พรຌอมของผูຌประกอบการนอกระบบ ดยการ฿หຌขຌอมูลตางโ ทีไกีไยวกับการขຌาระบบ พืไอสรຌางความรูຌ 
ความขຌา฿จกผูຌประกอบการนอกระบบ฿หຌขຌา฿จถึงความส าคัญของการขຌาสูระบบ ควบคูกับการสงสริม
ความรูຌละทักษะความปຓนผูຌประกอบการ พืไอสรຌางความขຌมขใง฿นการประกอบธุรกิจตอเป฿นระยะยาว 

2) ความสะดวก฿นการขຌาสูระบบ ิDoing Business) การพัฒนาการขຌาสูระบบของหนวยงานภาครัฐ 
ตัๅงตการพัฒนาระดับขัๅนการขຌาสูระบบ ขัๅนตอนกระบวนการทีไสะดวกรวดรใว คา฿ชຌจาย฿นการริไมตຌน
ธุรกิจทีไเมสูงมากนัก พืไออ านวยความสะดวกละจูง฿จ฿หຌผูຌทีไสน฿จริไมตຌนธุรกิจขຌาสูระบบมากขึๅน รวมถึง 
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การทบทวน ปรับงืไอนเขการจดทะบียนจัดตัๅงกิจการ฿หຌครอบคลุมลักษณะของผูຌประกอบการนอกระบบ  

นอกจากนีๅ ยังมีการพัฒนาระบบการจดทะบียนผานระบบออนเลน์ หรือมอบหมายหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
฿นการ฿หຌขຌอมูลละอ านวยความสะดวก฿นการจดทะบียน ชน ตัๅง one-stop service พืไออ านวยความ
สะดวกกผูຌประกอบการนอกระบบ 

3) สิทธิประยชน์ทีไเดຌรับจากการขຌาระบบ การพัฒนาสิทธิประยชน์ตางโ ทีไจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบการหใน
คุณคาละความส าคัญของการขຌาสูระบบ ท า฿หຌธุรกิจมีความนาชืไอถือจากคูคຌาหรือลูกคຌา พรຌอมทัๅง  อืๅอ
฿หຌกิดอกาส฿หมโ ฿นการประกอบธุรกิจอยางปຓนรูปธรรม ชน การขຌาถึงอกาส฿นการรับค าปรึกษา฿น
การพัฒนาธุรกิจ การขຌาถึงตลาด฿หม หรือการขຌาถึงหลงงินทุนทีไหลากหลาย ปຓนตຌน 

4) มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ฿นทีไนีๅปຓนเดຌทัๅงมาตรการสนับสนุน จูง฿จ฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบมาก
ขึ ๅน ชน มาตรการลดภาษี ละ฿นทางกลับกันกใปຓนเดຌทั ๅงมาตรการควบคุมละปງองกัน พื ไอเม฿หຌ
ผู ຌประกอบการนอกระบบท าผิดตอกฎระบียบ มาตรฐานตางโ ที ไสงผลกระทบตอความ ชื ไอมั ไนของ
ประชาชน รวมเปถึงภาพลักษณ์ของประทศ นอกจากนีๅ การทบทวน ปรับพิไมบทลงทษ ส าหรับผูຌทีไเม
ด านินการกใปຓนอีกนวทางหนึไง฿นการก ากับ ควบคุมการประกอบธุรกิจของผูຌประกอบการนอกระบบ 
รวมถึง การพัฒนาระบบการตรวจสอบการด านินการละการจายภาษีอยางมีประสิทธิภาพ พรຌอมทัๅง
ตรวจสอบละบังคับ฿ชຌกับผูຌประกอบการนอกระบบอยางทัไวถึงละทาทียม 

จากกรอบนวทางการสงสริม SME ขຌาสูระบบขຌางตຌนนีๅ น ามาสรุปปຓนกรอบนวทางการสงสริม 
SME ขຌาสูระบบตามสถานะของผูຌประกอบการเดຌปຓน 2 สวน คือ มาตรการส าหรับผูຌประกอบการนอกระบบ 
ละมาตรการส าหรับผูຌประกอบการ฿นระบบ ดยมีการจัดกลุมมาตรการ฿นบืๅองตຌน ดังนีๅ 
 

ผนภาพทีไ ใ้ กรอบนวทางการกำหนดมาตรการสงสริม SME ขຌาสูระบบจำนกตามสถานะของผูຌประกอบการ 

 
ทีไมา: การวิคราะห์ของทีไปรึกษา 
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1) มาตรการส าหรับผูຌประกอบการนอกระบบ (Informal sector) ปຓนกลุมมาตรการ฿นการสรຌางความ
ขຌา฿จ ความตระหนักรูຌถึงความส าคัญของการขຌาสูระบบ รวมเปถึงการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบการขຌา
สูระบบมากขึๅน ดยมีนวทางส าคัญคือ  
• การอบรมหรือ฿หຌขຌอมูลกผูຌประกอบการนอกระบบ  
• การปรับกฎหมาย ระบียบ หรือมาตรการสนับสนุนผูຌประกอบการทีไครอบคลุมการด านินงาน 

หรือพฤติกรรมของผูຌประกอบการนอกระบบ 

• มีมาตรการคุຌมครองรงงานทีไอยูนอกระบบ 

รวมเปถึงการปรับปลีไยนระบบ กระบวนการ฿นการจดทียบขຌาสูระบบ฿หຌมีความสะดวก รวดรใว ละ
งายตอการทีไผูຌประกอบการ฿หม฿นการท าความขຌาละด านินการจดทะบียนขຌาสูระบบตอเป  
2) มาตรการส าหรับผูຌประกอบการ฿นระบบ (Formal sector) หลังจากทีไผูຌประกอบการขຌาสูระบบลຌว 

จ าปຓนตຌองมีมาตรการจูง฿จ หรือสริมสรຌางสิทธิประยชน์ทีไอืๅอตอการทีไผูຌประกอบการสามารถประกอบ
อาชีพ หรือด านินธุรกิจเดຌอยางสะดวก คลองตัว สามารถอยู฿นระบบพืไอตอยอดธุรกิจเดຌอยางขຌมขใง 
ละติบตเดຌ฿นระยะยาว ดยมีนวทางส าคัญดังนีๅ 
• พัฒนาสิทธิประยชน์฿นการขຌาถึงครงการสนับสนุนส าหรับผูຌประกอบการ฿นระบบ  

ชน การสนับสนุนดຌานตลาด การขຌาถึงหลงงินทุน ครงการอบรม / พัฒนาทักษะ 

• พัฒนาสิทธิประยชน์ดຌานภาษี฿หຌกับธุรกิจทีไจดทะบียนขຌาสูระบบ 

• ทบทวนระบียบ กฎหมาย ละกระบวนการของรัฐ ฿หຌสอดคลຌองตอความตຌองการด านินธุรกิจ
ของผูຌประกอบการ ดยเม฿หຌปຓนอุปสรรคตอธุรกิจทีไอยู฿นระบบ 

• ทบทวนปรับปรุงระบียบ / กฎหมายคุຌมครองรงงาน ฿หຌมีมาตรฐานละปຓนธรรม 

• พัฒนาระบบ / สิทธิประยชน์ของประกันสังคม฿หຌนาสน฿จ 

 

ทัๅงนีๅ การสรุปประดในกรอบนวทางการก าหนดมาตรการสงสริม SME ขຌาสูระบบขຌางตຌน ปຓนพียง
กรอบนวทางการสงสริม฿นบืๅองตຌนจากการทบทวนวรรณกรรมทีไกีไยวขຌองทานัๅน ซึไงน าเป฿ชຌ฿นการศึกษา
รายละอียดความตຌองการชิงลึกของผูຌประกอบการนอกระบบจากการสัมภาษณ์ ส ารวจขຌอมูล รวมถึงการจัด
ประชุมชิงปฏิบัติการ พืไอจัดท าปຓนนวทางการสงสริม SME ขຌาสูระบบ รวมถึงสนอขຌอสนอนะชิง
นยบาย฿นการสงสริมตอเป  
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บททีไ 3 สรุปปัญหา ชองวาง ละความตຌองการ 
฿นการสงสรมิวิสาหกจิขนาดกลางละขนาดยอมขຌาสูระบบ 

 

3.1 ปัญหา ชองวางส าคัญ ละขຌอจ ากัด฿นการขຌาสูระบบ 

หตุผล฿นการการตัดสิน฿จขຌาสูระบบของผูຌประกอบการนัๅน มຌวา฿นความปຓนจริงนัๅน มีหลากหลาย
สาหตุ ขึๅนอยูกับสภาพละบริบทการประกอบกิจการทีไตกตางกันปຓนอยางมาก฿นหลากหลายพืๅนทีไ ต จาก
การทบทวนละส ารวจขຌอมูลตางโ พบวา ยังคงมีประดในรวมบางประดในทีไสามารถสะทຌอน฿หຌหในมุมมองทีไ
สะทຌอนปัญหา ชองวาง ละขຌอจ ากัดทีไกีไยวขຌองกับการขຌาสูระบบเดຌปຓนอยางดี ซึไงสามารถบงออกมาเดຌปຓน 
3 มุมมอง ประกอบดຌวย 1) ปัญหา ชองวาง ละขຌอจ ากัด฿นการเมขຌาสูระบบ฿นมุมของผูຌประกอบการทีไอยู
นอกระบบ 2) ปัญหา ชองวาง ละขຌอจ ากัดทางดຌานกระบวนการการขຌาสูระบบ ละ 3) ปัญหา ชองวาง ละ
ขຌอจ ากัดมืไอขຌาสูระบบลຌว฿นมุมของกลุมผูຌประกอบการทีไอยู฿นระบบดิม ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 

 
ผนภาพทีไ ไเ ปัญหาละชองวางสำคัญ฿นการสงสริมผูຌประกอบการขຌาสูระบบ 

 
 

1) ปัญหา ชองวาง ละขຌอจ ากัด฿นการเมขຌาสูระบบ฿นมุมของผูຌประกอบการทีไอยูนอกระบบ 

การรวบรวมประดในปัญหา ชองวาง หรือขຌอจ ากัดส าคัญทีไท า฿หຌกลุมผูຌประกอบการทีไอยูนอกระบบ
ลือกทีไจะเมขຌาสูระบบ ซึไงสะทຌอน฿หຌหในถึงศักยภาพ ละความขຌา฿จของผูຌประกอบการ ดยมีประดในส าคัญ 
ดังนีๅ 
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• เมเดຌรับขาวสาร หรือการประชาสัมพันธ์ทีไดีพอ : ผูຌประกอบการนอกระบบนัๅน มุงนຌนทีไการ
ประกอบอาชีพปຓนหลัก ท า฿หຌอาจขຌาเมถึงขຌอมูลหรือการประชาสัมพันธ์ของหนวยงานภาครัฐ 
ท า฿หຌเมมีการรับรูຌถึงนวทางปฏิบัติ หรือการชวยหลือจากภาครัฐ ปຓนตຌน 

ตัวอยาง: 
- รຌานขายสินคຌามือสอง เมทราบวากิจการดังกลาวจ าปຓนตຌองขออนุญาตกับกรมการปกครอง 

พืไอปຂดปຓนรຌานขายทอดตลาดละคຌาของกา  
- ผูຌประกอบการบางราย เมทราบวา นายจຌางซึไงมีลูกจຌางตัๅงตหนึไงคนขึๅนเป ตຌองขึๅนทะบียน

นายจຌางละขึๅนผูຌประกันตนภาย฿นสามสิบวันนับตวันรับลูกจຌางขຌาท างาน ปຓนตຌน 

• เมรูຌวิธีการ: ผูຌประกอบการบางกลุมนัๅน มຌวาจะมีการรับรูຌถึงการประชาสัมพันธ์การลงทะบียน 
หรือการขຌารวมครงการบางอยางของภาครัฐบຌาง ตเมเดຌมีอกาสมาลงทะบียนหรือขຌารวม
ครงการตอยาง฿ด นืไองจากเมทราบถึงวิธีการทีไชัดจน เมทราบวาตຌองตรียมอกสาร฿ดบຌาง 
หรือเมทราบวาตຌองเปติดตอทีไ฿ด ปຓนตຌน  
ตัวอยาง:  
- ผูຌประกอบการทีไขຌารวมครงการคนละครึไง สะทຌอนวา เดຌรับการชวยหลือจากลูกหลาน฿น

การน ามือถือของตนมาชวยลงทะบียนละจัดการรืไองตางโ ฿หຌ ถຌาเมเดຌรับการชวยหลือ
จากลูกหลาน กใคงเมเดຌขຌารวมครงการ ปຓนตຌน 

- ผู ຌประกอบการภาคกษตรทีไอยู หางเกล อาจยังเมขຌาถึงละขาดความขຌา฿จ฿นการจด
ทะบียนขຌาสู ระบบผานชองทางออนเลน์ การท ารื ไองจดทะบียนขຌาสู ระบบจึงตຌอง
ด านินการดຌวยตัวอง ผานหนวยงานระดับทຌองถิไนซึไงมีจุดบริการเมทัไวถึง 

• เมหในประยชน์ของการขຌาสูระบบ หรือมืไอขຌาสูระบบลຌวตຌองปฏิบัติตามกฎทีไยุ งยาก: ฿น
ภาพรวม มຌวามืไอผูຌประกอบการจดทะบียนละขຌาสูระบบตางโ ลຌวนัๅน มีอกาส฿นการขຌาถึง
การสนับสนุนละบริการจากภาครัฐเดຌ ตพบวา ยังมีผูຌประกอบการบางกลุมทีไสะทຌอนวาเมเดຌรับ
ประยชน์จากการขຌาสูระบบอยางจริงจัง 
นอกจากนีๅ ผูຌประกอบการจ านวนมากยังสะทຌอน฿หຌหในวามืไอมีการขຌาสูระบบรูปบบ฿ดรูปบบ
หนึไงลຌว อาจสรຌางภาระ฿นการด านินงานอืไนโ ตามมาอีกเดຌ ชน การติดตาม การตรวจสอบ การ
สียคาปรับหรือภาษีตางโ ปຓนตຌน ซึไงสะทຌอน฿หຌหในวาอาจมีภาระมากกวาประยชน์ทีไจะเดຌรับ 

ตัวอยาง:  
- ผูຌประกอบอาชีพอิสระบางกลุมเมทราบวามีประกันสังคม มาตรา 40 ทีไมีสวัสดิการชวยหลือ

฿นกรณีจใบปຆวย ปຓนตຌน 

- การขຌาสูระบบเมเดຌชวยพิไมอกาส฿นการขຌาถึงหลงงินทุนมากขึๅน นืไองจากตຌอง฿ชຌอกสาร 
จ านวนมาก ละเมสะทຌอนกับรูปบบกิจการทีได านินการอยู ชน ผูຌประกอบการกลุมหาบร
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ผงลอย นຌนการท าธ ุรกรรมทางการง ิน฿นรูปง ินสด เมม ีการท าธ ุรกรรมออนเลน์  
ท า฿หຌเมหในสຌนทางธุรกรรมการงิน หรือกลุมรงงานอิสระ ทีไรับท างานปຓนชิๅนโ เมเดຌมี
อกสารชัดจน ท า฿หຌเมสามารถขຌาถึงหลงงินทุนเดຌ  

- การขຌาสูระบบนอกจากภาษีทีไตຌองจายลຌว ยังตຌองด านินงานตามมาตรฐานตางโ ชน อย. 
หรือ มอก. ตຌองอาศัยงินทุน ละองค์ความรูຌพิไมติม ท า฿หຌตຌนทุนสูงขึๅน 

- การท าธุรกิจบางประภทตຌอง฿ชຌ฿บอนุญาตหลาย฿บละกี ไยวขຌองกับหลายหนวยงาน  

ยกตัวอยาง ธุรกิจรงรม หรือรຌานอาหาร ซึไงหากผูຌประกอบการจดทะบียน฿บอนุญาตเม
ครบหรือด านินการขัๅนตอนตางโ เมรียบรຌอยกใสามารถดนอาผิด ท า฿หຌมีมุมมองวา การขຌา
สูระบบยิไงท า฿หຌสีไยงตอการท าผิดกฎหมาย 

- กฎหมายละหนวยงานก ากับดูลเมชัดจน ชน กองบัญชาการต ารวจนครบาล ิบช.น.ี ท า
หนຌาที ไก  ากับดูลหาบรผงลอย ต฿นร ื ไองการรักษาความสะอาด ปຓนหนຌาที ไของ
กรุงทพมหานคร฿นการดูล สงผล฿หຌผูຌประกอบการขาดความขຌา฿จ สีไยงตอการกระท า
ความผิดดยเมตัๅง฿จ ละยาก฿นการประสานงาน 

- ผูຌประกอบการบางกลุมมีความขຌา฿จผิดวา คาปรับจากการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาด คือภาษีทีไตຌองจาย ท า฿หຌมีการตัๅงค าถามรืไองความซ ๅาซຌอนของคา฿ชຌจายทีไ
ตຌองสีย฿หຌภาครัฐ ระหวางคาปรับ ละภาษีงินเดຌจากการประกอบธุรกิจ 

• เมมีความประสงค์ทีไจะขຌารวมหรือพัฒนาธุรกิจเปมากกวานีๅ : ผูຌประกอบการสวนหนึไงสะทຌอน฿หຌ
หในวามีการด านินกิจการ฿นรูปบบทีไปຓนอยูมานานลຌว ละเมเดຌมีความประสงค์ทีไจะขยาย
กิจการ หรือมียอดขายพิไมขึๅน นืไองจากมืไอมีการขยายกิจการอาจท า฿หຌวิถีชีวิตปลีไยน ดังนัๅนจึง
เมหในความจ าปຓน หรือตຌองอาศัยความพยายาม฿นการเปขึๅนทะบียนหรือขຌารวมครงการ฿ดโ  
ตัวอยาง:  
- ผู ຌประกอบการขนาดลใก฿นระดับทຌองถิ ไน ดยฉพาะผู ຌประกอบการภาคการกษตร ฿หຌ

ความส าคัญกับการรักษาวิถีชีวิตบบดิม มากกวาการประกอบการธุรกิจพืไอ฿หຌเดຌก าเรสูงสุด 
เมมีความตຌองการขยายขนาดของกิจการ หรือปรับกระบวนการผลิต฿หຌมีความทันสมัย ละมี
มาตรฐานสอดคลຌองกับกณฑ์฿นการขຌาสูระบบอยางตใมรูปบบ 

 

2) ปัญหา ชองวาง ละขຌอจ ากัดทางดຌานกระบวนการการขຌาสูระบบ 

การสะทຌอนประดในถึงปัญหา ชองวาง ละขຌอจ ากัด฿นสวนของกระบวนการ ละขัๅนตอนตางโ ทีไ
สะทຌอนความสะดวก฿นการขຌาสูระบบของผูຌประกอบการละรงงาน ซึไงสะทຌอนมาจากทัๅงประสบการณ์ของ
กลุมทีไขຌาสูระบบลຌว ละขຌอกังวลของกลุมทีไยังเมเดຌขຌาสูระบบ ดังนีๅ 
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• ตຌนทุน ิขั ๅนตอน อกสาร วลาี ฿นการด านินการขຌาส ู ระบบที ไย ุ งยาก : ฿นมุมมองของ
ผูຌประกอบการ พบวาขัๅนตอน อกสาร ละระยะวลา฿นการด านินการขຌาสูระบบ฿นรูปบบ
ตางโ นัๅนมีความยุงยาก ละทับซຌอนกันปຓนอยางมาก ซึไงกลายปຓนอุปสรรคส าคัญ฿นการขຌาสู
ระบบ 

฿นขณะดียวกัน พบวา฿นการประกอบกิจการหนึไง หากตຌองการขึๅนทะบียน฿หຌครบถຌวน ตຌอง
ติดตอหลายทีไ ละตຌอง฿ชຌอกสารจ านวนมาก ซึไง฿นบางครัๅงตຌองรออกสารจากหนวยงาน฿ด
หนวยงานหนึไงกอน ลຌวจึงสามารถเปติดตออีกหนวยงานนึงเดຌ  
ตัวอยาง: 
- ผูຌประกอบการคຌาขาย฿นตลาดระบุวา ฿นการเปติดตอราชการครัๅงหนึไง ท า฿หຌตຌองปຂดรຌานทัๅง

วัน ซึไงท า฿หຌขาดรายเดຌเป 1 วัน ละการติดตอราชการสวนมากเมจบ฿นครัๅงดียว อาจตຌองมี
การเปอีกหลายครัๅง หรือเปติดตอกับหนวยงานอืไนโ อีก กใอาจตຌองปຂดรຌานพิไมอีก 

- ธุรกิจรຌานอาหารตຌองขอ฿บอนุญาตขัๅนต ไา 3 ฿บอนุญาต เดຌก ทะบียนพาณิชย์  ขอจຌงจัดตัๅง
สถานทีไจ าหนาย หรือสะสมอาหาร ละ฿บรับรองผูຌสัมผัสอาหาร คนครัว พนักงานสิร์ฟ ทีไ
ตຌองขຌารับการอบรม 

- ขຌอมูลทีไระบุ฿นวใบเซต์กับการปฏิบัติงานจริงเมตรงกัน ทัๅง฿นรืไองระยะวลา ิ฿นวใบเซต์ ระบุ
วา฿ชຌ 1 วัน ต฿นการปฏิบัติงานจริง 10 วันี หรือ฿นวใบเซต ์ระบุวาเมตຌอง฿ชຌอกสาร ตมืไอ
เปติดตอสวนราชการกลับตຌอง฿ชຌ ปຓนตຌน 

- ขาดรูปบบการจัดการทีไชัดจน จຌาหนຌาทีไ฿หຌค านะน าถึงวิธีการจัดการตกตางกัน ทัๅงทีไปຓน
ประดในดียวกัน  

- ฿นการขึๅนทะบียน มีการสงอกสารผานชองทางอิลใกทรอนิกส์ ิวใบเซต์ี ลຌว ตกลับตຌอง
น าอกสารตัวจริงเปติดตอทีไหนวยงานพิไมติมดຌวย  

• ตຌนทุนทีไอาจสูงขึๅนมืไอขຌาสูระบบลຌว: มຌวา ผลส ารวจจะพบวา ผูຌประกอบการสวนหนึไงระบุวา
คาธรรมนียม฿นการขอ฿บอนุญาตนัๅนมีราคาทีไหมาะสม ตกลับพบวา ผูຌประกอบการสวน฿หญจะ
ค านึงถึงคา฿ชຌจายอืไนโ ทีไอาจตามมา ดยฉพาะมืไอขຌาสูระบบดยสมบูรณ์ เมวาจะปຓนคาท า
บัญชี คาสวัสดิการบุคลากร ภาษีประภทตางโ ปຓนตຌน ซึไงท า฿หຌตຌนทุน฿นการด านินกิจการพิไม
สูงขึๅนอยางหในเดຌชัด 

 

3) ปัญหา ชองวาง ละขຌอจ ากัดมืไอขຌาสูระบบลຌว฿นมุมของผูຌประกอบการทีไอยู฿นระบบดิม 

นอกจากประดในปัญหา ชองวาง ละขຌอจ ากัดของกลุมทีไยังเมขຌาสูระบบ ละกระบวนการขຌาสู
ระบบลຌว มุมมองของกลุมผูຌประกอบการทีไขຌาสูระบบลຌว จะชวย฿หຌสามารถวิคราะห์ปัญหาของการจูง฿จ฿หຌ
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ขຌาสูระบบเดຌปຓนอยางดี ดยฉพาะ฿นประดในทางดຌานสิทธิประยชน์ทีไจะเดຌรับจากการขຌาสูระบบ ละ
มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐตางโ ซึไงมีรายละอียด ดังนีๅ 

 

• สิทธิประยชน์หรือมาตรการสนับสนุนกจากภาครัฐทีไเดຌรับยังเมคุຌมคาพียงพอ : ฿นมุมมองของ
ผูຌประกอบการนัๅน มองวา การขຌาสูระบบ฿นรูปบบตางโ ถือวาปຓนตຌนทุน฿นการท าธุรกิจรูปหนึไง
ทีไกิดขึๅน นืไองจากผูຌประกอบการจะตຌองเปติดตอ฿นการขอท ารืไอง การจัดตรียมอกสาร หรือ
มຌตคาธรรมนียม ละคา฿ชຌจายอืไนโ ทีไจะตามมา ดังนัๅนจึงเมอาจหลีกลีไยงเดຌทีไจะกิดการ
ปรียบทียบระหวางตຌนทุนทีไสียเป กับผลประยชน์ทีไเดຌรับ ซึไง฿นภาพรวมพบวา ยังคงมีประดใน
ค าถามถึงความคุຌมคา฿นสวนนีๅอยูจ านวนมาก  
ตัวอยาง: 
- เมเดຌรับการประชาสัมพันธ์฿นการขຌารวมครงการ หรือเมสามารถขຌารวมครงการของรัฐ

บางครงการเดຌ 
- หนวยงานทีไดูล฿นระดับพืๅนทีไเมสามารถ฿หຌความชวยหลือ หรือนะน าเดຌ 
- ภาระภาษีของผูຌประกอบการทีไจดทะบียนขຌาระบบพิไมขึๅนอยางหในเดຌชัด กลาวคือ อยูทีไ

รຌอยละ 27 ดยประมาณ ซึไงคิดจากภาษีรายเดຌทีไรຌอยละ 20 ละภาษีมูลคาพิไมทีไรຌอยละ 7 
หากผลักภาระภาษีเป฿หຌผูຌบริภคดยการตัๅงราคาสินคຌาสูงขึๅนชดชยกับภาษีทีไตຌองจาย กใจะ
สงผล฿หຌผูຌประกอบการเมสามารถขงขัน฿นตลาดเดຌ 

- ระบบประกันสังคม ทีไผานมามีตการยียวยาลูกจຌาง เมมีมาตรการยียวยานายจຌาง  
- มืไอจดทะบียนถูกตຌอง กลับมีหนวยงานรัฐขຌามารียกกใบภาษี ละคาธรรมนียมพิไมหลาย

สวน ทัๅงทีไท ากิจการนีๅมาหลายป ดยทีไเมเดຌจดทะบียน ตเมคยดนรียกกใบ 

- การจัดการอบรมธุรกิจ SME ทีไผานมาปຓนหลักสูตรทัไวเป ท า฿หຌเมสามารถน าความรูຌเปตอ
ยอด฿ชຌเดຌจริง 

- ครงการสนับสนุนการขຌาถึงหลงงินทุน฿หຌกับผูຌประกอบการ฿นระบบ ฿นชวงทีไผานมา จะมี
ระบียบละงื ไอนเขยอะ นอกจากจะท า฿หຌขຌาถึงหลงงินทุนเดຌยากลຌว กระบวนการ
พิจารณาหรือการเดຌรับงิน กใ฿ชຌวลาทีไคอนขຌางนาน ซึไงเมสะทຌอนกับสถานการณ์ของธุรกิจ 
SME รายยอย ท า฿หຌตຌองมีการสวงหาหลงงินทุนจากทีไอืไนมาทดทน 

 

฿นภาพรวม พบวานอกจากขั ๅนตอนละกระบวนการ฿นการขຌาสู ระบบทีไมีความยุ งยากลຌวนัๅน 
ขຌอจ ากัดส าคัญคือ ผูຌประกอบการ ทัๅงทีไอยูนอกระบบละ฿นระบบ มีมุมมองวาสิทธิประยชน์ทีไเดຌรับนัๅน  เม
คุຌมคาพียงพอมืไอทียบกับตຌนทุน฿นการขຌาสูระบบทีไตຌองจายเป หรือเมรับรูຌถึงประยชน์ทีไเดຌจากการขຌาสู
ระบบ  
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3.2 ความตຌองการ ละขຌอสนอพืไอสงสริม฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบ 

ผนภาพทีไ ไแ ความตຌองการ ละขຌอสนอนะ พืไอสงสริม฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบ 

 

1) กอนการขຌาสูระบบ ิผูຌประกอบการนอกระบบี 
ความตຌองการละขຌอสนอนะ฿นสวนของกอนการขຌาสูระบบนีๅ มุงนຌนเปทีไกลุมผูຌประกอบการทีไอยู

นอกระบบปຓนหลัก ดยนวคิดส าคัญคือ การสรຌางการรับรูຌ ละการพัฒนามาตรการ฿นการจูง฿จกลุมนอก
ระบบดยฉพาะ ดังนีๅ 

• สรຌางการรับรูຌ  ฿หຌขຌอมูล฿นการขຌาสู ระบบ ละประยชน์ที ไจะเดຌรับอยางชัดจนละทัไวถึง: 

ขຌอจ ากัดทีไท า฿หຌผูຌประกอบการนอกระบบจ านวนมากเมขຌาสูระบบ นืไองจากการขาดการรับรูຌ ทัๅง
ประยชน์ หรือวิธีการ ดังนัๅน มาตรการขัๅนตຌน฿นการสงสริมการขຌาสูระบบคือ ตຌองรงรวบรวม
ขຌอมูล ละประชาสัมพันธ์ ผลประยชน์ทีไจะเดຌรับจากการขຌาสูระบบทีไชัดจน  จัดท าขຌอมูล฿น
รูปบบทีไขຌา฿จเดຌงาย ละมีวิธีการสืไอสารทีไหลากหลาย ดยมองถึงกลุมปງาหมายทีไจะสืไอสารปຓน
ส าคัญ ตลอดจนการน าสนอขຌอกฎหมาย นวปฏิบัติ ละตัวอยาง ทีไหมาะสมละถูกตຌอง ฿หຌ
ผูຌประกอบการเดຌรับรูຌ ถึงสิไงทีไควรหรือเมควรท า 

นอกจากนีๅลຌว การจัดท าสຌนทางการติบตของผูຌประกอบการ (Roadmap) พืไอ฿หຌหในถึง
ระบียบ ขຌอบังคับทีไตຌองปฏิบัติ หรือมຌตประยชน์ทีไจะเดຌรับ฿นตละช วงของการติบตของ
ผูຌประกอบการ พรຌอมท าการสืไอสาร฿หຌชัดจนละทัไวถึง กใจะชวย฿หຌผูຌประกอบการกิดการรับรูຌ
ละสามารถปฏิบัติเดຌอยางถูกตຌอง   

• ฿หຌความรูຌพืไอบมพาะผูຌประกอบการบืๅองตຌน : กระจายการพัฒนาศักยภาพละการบมพาะ
ผูຌประกอบการ฿นระดับตางโ ฿หຌทัไวถึงมากยิไงขึๅน ดยปຓนการปຂด฿หຌผูຌทีไสน฿จทุกกลุมขຌามา ละ
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นຌนหลักสูตรพืๅนฐานปຓนส าคัญ ชน การจัดการธุรกิจบืๅองตຌน การท าบัญชี หรือการพัฒนาทักษะ
บืๅองตຌน พืไอจูง฿จ฿หຌบุคคลทัไวเปหในวาภาครัฐน าความรูຌมา฿หຌ จูง฿จ฿หຌขຌาสูระบบ พืไอขຌารวม
ครงการอืไนโ ตอเป 

• พัฒนาครงการหรือกิจกรรมฉพาะกลุมทีไยังเมคยขຌาสูระบบ ิพืไอจูง฿จี: จัดกิจกรรม หรือ
ครงการส าหรับกลุมทีไเมคยขຌาสูระบบดยฉพาะ พืไอปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการ หรือบุคคล
ทัไวเปเดຌขຌามาสัมผัสหรือมีความคุຌนคยกับครงการของภาครัฐ ละจูง฿จ฿หຌขຌามาลงทะบียน
พิไมขึๅน ซึไงกิจกรรมดังกลาว อาจปຓนกิจกรรมขนาดลใก฿นระดับพืๅนทีไ ชน การจัดตลาด หรือการ
฿หຌความรูຌกลุมยอย เปจนถึงมาตรการระดับประทศ ชน ถຌาขຌาสูระบบ ิตามกณฑ์ทีไก าหนดี จะ
มีการพิจารณานิรทษกรรมทางภาษี หรือมีการลดคาธรรมนียม ปຓนตຌน 

 

2) ระหวางการขຌาสูระบบ ิกระบวนการี 
ขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงขัๅนตอน ละมาตรการ พืไออ านวยความสะดวก฿นการขຌาสูระบบของ

ผูຌประกอบการ ซึไงประกอบดຌวย 

• ลดขัๅนตอน ลดกระบวนการ ละความซ ๅาซຌอน:  ปรับปรุงขัๅนตอน ละนวทาง฿นการขึๅนทะบียน
ขຌาสูระบบ฿หຌงาย คลองตัวมากยิไงขึ ๅน ดยฉพาะอยางยิไงการน าระบบดิจิทัล หรือครืไองมือ
อิลใกทรอนิกส์มา฿ชຌ ตลอดจนการอ านวยความสะดวก฿นการขึๅนทะบียน฿นรูปบบตางโ ชน มี
การจองคิวลวงหนຌา หรือมีบบฟอร์มงายโ ปຓนตຌน 

• ลดหรือยกลิกคาธรรมนียม฿นการจดทะบียน : พื ไอลดภาระคา฿ชຌจ าย ละกระตุ ຌน฿หຌ
ผูຌประกอบการมาขຌาสูระบบมากขึๅน อาจตຌองพิจารณาลดหรือยกลิกคาธรรมนียมทีไกีไยวขຌองกับ
การขึๅนทะบียนหรือขอ฿บอนุญาตตางโ  

• พัฒนาระบบ หรือหนวยงาน One Stop Service ฿นการจดทะบียน : พืไออ านวยความสะดวก 
ดยอาจตຌองมีการปรับหนวยงาน฿นพืๅนทีไ฿หຌมีศักยภาพ฿นการรองรับการจัดทะบียน การขอ
฿บอนุญาตตางโ หรือมຌตการ฿หຌค านะน า฿นการด านินธุรกิจเดຌอยางบใดสรใจ฿หຌลຌวสรใจ฿น
จุดดียว กระจายเป฿หຌทัไวถึง฿นทุกพืๅนทีไ รวมถึงมีการบูรณาการฐานขຌอมูลภาครัฐ฿หຌชืไอมยงกัน 
พืไอ฿หຌสะดวก ละงาย฿นการจดทะบียน฿บอนุญาตตางโ  

• ปรับขัๅนตอนการขึๅนทะบียนตามขนาด ละประภทของธุรกิจ: ควรตຌองมีการพิจารณาปรับลด
ขัๅนตอนการขึๅนทะบียนตามขนาด หรือประภทของธุรกิจ พืไออ านวยความสะดวก฿หຌรายยอยขຌา
สูระบบเดຌงายมากยิไงขึๅน ซึไงอาจรวมถึงการผลักดันการจดนิติบุคคลชิงดีไยว พืไอความคลองตัว
ละตຌนทุน฿นการประกอบกิจการพิไมขึๅน 

• การพัฒนาฐานขຌอมูลผูຌประกอบการ : การชืไอมยงละลกปลีไยนขຌอมูลระหวางหนวยงาน 
ิครอบคลุมทัๅงรัฐ ละอกชนี จะชวยสรຌางฐานขຌอมูลของผูຌประกอบการทีไมีอยูทัไวเปประทศเดຌ
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ปຓนอยางดี ซึไงหนวยงานทีไกีไยวขຌองกใสามารถ฿ชຌประยชน์฿นการสืไอสารละประชาสัมพันธ์ขຌอมูล
ตางโ ตอเปเดຌ ซึไงอาจรวมเปถึงการตอยอดเปสูการจัดท าฐานขຌอมูลกลาง SME ของประทศ หรือ
การผลักดัน ONE SME ONE ID ฿หຌสามารถชืไอมยงขຌอมูลจากหนวยงานทีไกีไยวขຌองเดຌ ปຓนตຌน 

 

3) หลังการขຌาสูระบบ ิผูຌประกอบการ฿นระบบี 
ขຌอสนอนะ฿นสวนของชวงหลังการขຌาสูระบบ จะชวยท า฿หຌสิทธิประยชน์หลังจากทีไมีการขຌาสู

ระบบลຌวมีความคุຌมคามากยิไงขึๅน ซึไงประกอบเปดຌวย 

• ปรับปรุงรูปบบการจาย ละมาตรการทางดຌานภาษี: นຌนการก าหนดรูปบบ ละนวทางการ
รียกกใบภาษี฿หຌมีความชัดจน ละปຓนมาตรฐาน พรຌอมกับมีการสืไอสาร฿หຌทัไวถึง ตลอดจนปรับ
รูปบบของการจายภาษี฿หຌสะดวก ละงายมากยิไงขึๅน ซึไงอาจมีการปรับรูปบบการจายภาษีบาง
ประภท฿หຌปຓนบบหมา หรือยกวຌนการรียกกใบภาษี 3-5 ปหลังจากขຌาสูระบบ  

• ปรับปรุงมาตรการลดหยอน฿หຌหมาะสมกับกิจการ: กิจการตละประภทอาจมีตຌนทุนทีไตกตาง
กัน การพัฒนามาตรการลดหยอนจึงอาจตຌองมองลักษณะของตຌนทุน฿นตละกิจการทีไกิดขึๅนดຌวย 
เม฿ชมีพียงรูปบบดียว ชน กิจการหาบรผงลอย อาจ฿ชຌปຓนคาตຌนทุนสาธารณูปภค ฿นขณะ
ทีไรຌานคຌาออนเลน์ อาจปຓนตຌนทุนทางการตลาด ปຓนตຌน 

• ปรับปรุงระบียบ หรือผอนปรนกฎกณฑ์฿หຌอืๅอกับบริบท ประภท ละขนาดของธุรกิจมากขึๅน : 

ผอนปรนระบียบ ละการติดตามตางโ พืไอ฿หຌผูຌประกอบการรายยอยมีอกาส฿นการขงขัน 
ละสรຌางรงกระตุຌน฿นการอยู฿นระบบมากขึๅน  
ตัวอยาง: 
- ผอนปรนกฎระบียบการคัดลือกผูຌประกอบการ ขຌาสูกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌางจากภาครัฐ 

฿หຌเมถูกจ ากัดฉพาะผูຌประกอบการทีไจดจัดตัๅงปຓนนิติบุคคลทานัๅน 

- ตຌนทุน ละราคา เมควรถูกน ามา฿ชຌปຓนกณฑ์฿นการพิจารณากับงานออกบบ พราะตຌนทุน
ของการ฿ชຌความคิดปຓนสิไงประมินคาเมเดຌ ตสวนมากถูกตัดทิๅงปຓนตัวลือกรก 

- การผอนปรนการก ากับดูลรืไองภาษี ควรท าควบคูเปกับการบอกถึงสิทธิประยชน์ พืไอลด
รงตอตຌานจากผูຌประกอบการ ละสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับจຌาหนຌาทีไสรรมพากร 

• ฿หຌความรูຌ: พัฒนานวทางการ฿หຌความรู ຌที ไตรงกับความตຌองการฉพาะกลุ ม ละระดับของ
ผู ຌประกอบการมากขึ ๅน ซึ ไงตຌองครอบคลุมเปถึงการพัฒนา฿นระดับวิชาชีพรายบุคคลดຌวย 
ดยฉพาะอยางยิไงการน าขຌอมูลของผูຌประกอบการมา฿ชຌประยชน์พืไอวิคราะห์จุดออน จุดขใง
ของตละราย ละสามารถน าสนอมาตรการทีไตรงกับสถานะของผูຌประกอบการเดຌดีมากยิไงขึๅน 

• ชืไอมยงตลาด: สงสริมการชืไอมยงตลาด฿หมโ พิไมติมมากขึๅน ดยนอกจากการเปชืไอมกับ 
Platform ทีไมีอยู ชน Shopee, Lazada ภาครัฐอาจมีการพัฒนา Platform ฿นการขายสินคຌา
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ผานชองทางออนเลน์ของภาครัฐขึๅนมาอง ตลอดจนการชืไอมยงละหาตลาด฿หมโ ทัๅง฿นละ
ตางประทศ  

• พัฒนาครงการ / มาตรการ ปຓนการฉพาะ฿หຌกับกลุมทีไอยู฿นระบบละด านินการถูกตຌอง: 
ตัวอยาง: 
- มาตรการพักช าระหนีๅ / มาตรการลดดอกบีๅย / งินยียวยา นืไองจากผลกระทบดຌานรายเดຌ

จากสถานการณ์ควิด 

- มาตรการทีไถูกออกบบมาพืไอลดการขงขันระหวางบริษัทขนาด฿หญ กับ SME  

- มาตรการทีไสนับสนุน SME ทีไมีความคิด ละ business model ฿หมโ ทีไสามารถขงขันเดຌ
฿นลก new normal 

- จัดท าการจัดกลุม ‘’ME ‘ating  กธุรกิจ SME ทีไอยู฿นระบบละ฿หຌสิทธิประยชน์ลดหลัไน
กันเปตาม Rating ทีไ SME เดຌรับ 

- มาตรการชดชย หรือการยียวยา฿นชวงวิกฤติ฿หຌกผู ຌประกอบการทีไอยู฿นระบบทีไเดຌรับ
ผลกระทบ 

• ปรับปรุงละพัฒนาการประสานงาน ละการสืไอสารทีไขຌา฿จงาย 

• จัด฿หຌมีหนวยงานหลัก฿นการดูล SME ดยตรงพียงหนวยงานดียว : พืไอ฿หຌการพัฒนา SME 

ปຓนเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากทีไสุด ลดปัญหาการทับซຌอน หรือความขัดยຌงทางดຌานการ
ท างานระหวางหนวยงาน งาย฿นการบริหารจัดการตางโ ภาย฿นหนวยงานรัฐ ละงาย฿นการ
ขຌาถึงความชวยหลือจากภาครัฐ฿นมุมมองของผูຌประกอบการ  

 

ประดในส าคัญของความตຌองการ ละขຌอสนอพืไอสงสริม฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูระบบนัๅน จะหในเดຌ
วา กลุมทีไอยูนอกระบบจะมุงนຌนเปทีไการสืไอสาร การสรຌางการรับรูຌ฿หຌทัไวถึง ตลอดจนพัฒนามาตรการ หรือ
ครงการ พืไอจูง฿จ฿หຌหในวาหนวยงานรัฐสามารถขຌามาชวยหลือเดຌ ละจะเดຌรับการชวยหลือพิไมติมมืไอขຌา
สู ระบบ พรຌอมกับการปรับปรุงกระบวนการขຌาสู ระบบ ละพัฒนาฐานขຌอมูล฿หຌม ีประสิทธิภาพ ฿น
ขณะดียวกัน มืไอขຌาสูระบบลຌว จะตຌองมีมาตรการทีไมีความชัดจน ละตกตางกับผูຌทีไอยูนอกระบบอยาง
ชัดจน ฿หຌความส าคัญกับบริบท ละความตกตางของรูปบบ ละขนาดของธุรกิจทีไอยู฿นระบบ ฿นการ
พัฒนาครงการ ละมาตรการตางโ พืไอ฿หຌการสนับสนุนออกมาเดຌอยางตรงจุดมากทีไสุด 
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บททีไ 4 นวทางการสงสริมวสิาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมขຌาสูระบบ 

 

4.1  หลักคิด ละกรอบนวคิดส าคัญ฿นการพัฒนานวทางการสงสริมการขຌาสูระบบ 

หลักคิดทีไส าคัญของการจูง฿จ฿หຌวิสาหกิจขຌาระบบคือ ตຌนทุนทีไจะกิดขึๅน฿นการขຌาสูระบบ เมวาจะ
ปຓนตຌนทุนของวลา฿นการท าเปติดตอสวนราชการ ตຌนทุน฿นการจัดหาอกสาร ตຌนทุนทางการงินทีไอาจตามมา 
หรือมຌตตຌนทุน฿นการ฿หຌขຌอมูลกับภาครัฐ฿นการติดตามการด านินกิจกรรมตางโ ลกกับบริการ หรือสิทธิ
ประยชน์ตางโ ทีไหนวยงานรัฐจะน ามา฿หຌ ดังนัๅน มุมมองพืๅนฐานทีไส าคัญของมาตรการการสงสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอม ิ’MEี ขຌาสูระบบคือการทีไจะท า฿หຌวิสาหกิจทีไขຌาสูระบบหลานีๅ รูຌสึกเดຌวาปຓน
ผูຌรับบริการทีไส าคัญของภาครัฐ  
 ภาย฿ตຌมุมมองนีๅอง ท า฿หຌสามารถน านวคิดทางดຌานการตลาดทีไส าคัญมาปรับ฿ชຌเดຌ 2 นวคิดดຌวยกัน 
ประกอบดຌวย 

1) นวคิดการดินทางของลูกคຌา (Customer Journey): ซึไงปຓนการส ารวจสຌนทางของสิไงทีไลูกคຌาจะตຌอง
ผชิญตัๅงต การรับรูຌ การคຌนหาขຌอมูล การตัดสิน฿จซืๅอ การ฿ชຌงาน การซืๅอซ ๅา เปจนถึงการสนับสนุน฿น
ทีไสุด 
หากน ามาปรียบทียบกับการพัฒนามาตรการการสงสริมขຌาสูระบบนีๅ กใสามารถปรียบเดຌวา ท า
อยางเรทีไจะ฿หຌผูຌประกอบการทีไอยูนอกระบบตระหนัก รับรูຌถึงขຌอมูล ละประยชน์ของการขຌาสูระบบ
มากทีไสุด จากนัๅนมืไอผูຌประกอบการตัดสิน฿จมาขຌาสูระบบ ภาครัฐจะมีนวทาง฿นการปรับปรุง
ขัๅนตอนการขຌาสูระบบอยางเร฿หຌสะดวก ฿หຌกิดความประทับ฿จ กอนทีไจะมีมาตรการหรือครงการ฿หຌ
ผูຌทีไริไมขຌาสูระบบเดຌสัมผัสถึงสิทธิประยชน์ของภาครัฐตางโ ละสรຌางอกาส฿นการขຌารวมซ ๅาโ จน
ปຓนผูຌสนับสนุนตอเป 

2) นวคิดการบงระดับของลูกคຌา ละการสรຌางความซืไอสัตย์ตอบรนด์ (Brand Segmentation and 

Brand Loyalty): มุงนຌนการบงกลุมลูกคຌา ละนຌนการพัฒนากิจกรรม หรือน าสนอสิทธิประยชน์
฿หຌกับลูกคຌาตละกลุมตามความตຌองการ พืไอทีไจะชวยสรຌางความผูกพันละความซืไอสัตย์ตอบรนด์
฿หຌกิดขึๅนตอเป ตัวอยางทีไหในเดຌชัด คือการบงกลุม ละการ฿หຌสิทธิพิศษของลูกคຌาคายมือถือ฿น
ระดับตางโ ปຓนตຌน 
ซึไงหากน ามาปรียบทียบกับนวคิดการพัฒนามาตรการการสงสริมขຌาสูระบบนีๅ จะพบวา  มืไอ
ผูຌประกอบการริไมขຌามาสูระบบ฿นรูปบบ฿ดรูปบบหนึไงลຌว ิกึไงสูระบบี หนวยงานรัฐจะตຌองรง฿น
การน าสนอสิทธิประยชน์฿หຌกับผูຌทีไขຌาสูระบบมากขึๅน ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการหลานีๅสามารถ
กຌาวขຌาเปสูการขຌาสูระบบบบสมบูรณ์ตอเปเดຌ ฿นขณะดียวกัน ส าหรับผูຌทีไขຌาสูระบบบบสมบรูณ์
ลຌว ซึไงถือวาปຓนลูกคຌาทีไดี หนวยงานรัฐกใตຌองรงผลักดันมาตรการทีไสามารถตอบสนองตอปัญหา ละ
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ความตຌองการของกลุมนีๅ฿หຌเดຌมากทีไสุด น าสนอสิทธิประยชน์ทีไ หนือกวากลุมทีไเมขຌาสูระบบ พืไอ
สรຌางความพึงพอ฿จวาการเดຌรับบริการภาครัฐนีๅ คุຌมคากับตຌนทุน฿นรูปบบตางโ ทีไจายเป พรຌอมกับ
สรຌางความซืไอสัตย์วาจะเมออกเปจากระบบ฿นอนาคต ปຓนตຌน 

 
ผนภาพทีไ ไโ กรอบนวคิด฿นการพัฒนามาตรการสงสริมการขຌาสูระบบ 

 
 

 จากหลักการขຌางตຌน สามารถก าหนดนวทาง (Theme) ฿นการสงสริมวิสาหกิจ฿นตละกลุมเดຌ ดังนีๅ 
1) กลุมผูຌประกอบการนอกระบบ ละผูຌสน฿จทัไวเป: ครอบคลุมตัๅงตกลุมทีไอาจยังเมเดຌริไมประกอบ

กิจการ เปจนถึงกลุมทีไประกอบกิจการบຌางลຌว ตอาจยังเมเดຌคยเดຌรับการสนับสนุน หรือขຌารวม
ครงการ฿ดโ กับภาครัฐมากอน ซึไงสวนหนึไงอาจกิดจากการขาดการรับรูຌ หรือมองวามาตรการ
สนับสนุนดังกลาวนัๅนเมคุຌมคา ดังนัๅน นวทาง฿นการสงสริมกับกลุมนีๅควรนຌนการสรຌางการรับรูຌอยาง
ขຌาถึง฿หຌมากทีไสุด ดยฉพาะอยางยิไง การสืไอสาร฿หຌหในถึงการสนับสนุนของภาครัฐทีไพรຌอมจะชวย
฿หຌกับทุกกลุม ละประยชน์หรือการสนับสนุนอืไนโ ทีไจะเดຌพิไมมากขึๅนหลังจากทีไมีการขຌาสูระบบ
ลຌว 

2) กลุมผูຌประกอบการกึไง฿นระบบ: กลุมนีๅปຓนกลุมทีไหนวยงานรัฐมีขຌอมูล฿นระดับหนึไง ซึไงอาจมาจากการ
ขอ฿บอนุญาต หรือลงทะบียนพืไอขຌารวมครงการของภาครัฐ฿นรูปบบ฿ดรูปบบหนึไง ซึไงอาจกลาว
เดຌวาปຓนกลุมทีไริไมมองหในอกาสจากการขຌาสูระบบลຌว ดังนัๅนนวทางการสงสริมส าหรับกลุมนีๅจึง
ควรตຌองรงอ านวยความสะดวก฿นการขຌาสูระบบมากขึๅน ตลอดจนชวยน าสนออกาสทีไจะเดຌรับจาก
การขຌาสูระบบพิไมติมมากขึๅน ทัๅง฿นรืไองของงินทุน หรือตลาด พืไอกระตุຌน฿หຌกิดการตัดสิน฿จ฿นการ
ขຌาสูระบบเดຌดีมากยิไงขึๅน 

3) กลุมผูຌประกอบการการ฿นระบบบบสมบูรณ์: กลุมนีๅปຓนกลุมทีไมีตຌนทุน฿นการประกอบกิจการสูง
ทีไสุด หากทียบกับอีกสองกลุม ทัๅงดຌานคา฿ชຌจาย ละขຌอมูลทีไ฿หຌตอภาครัฐ ดังนัๅนนวทางส าคัญคือ
การสรຌางความมัไน฿จวา ภาครัฐจะมีสิทธิประยชน์ทีไคุຌมคา ละพิศษกวากลุมทีไยังเมเดຌขຌาสูระบบ 
หรือกึไง฿นระบบ ดยฉพาะมาตรการทีไฉพาะจาะจงทีไกิดจากการ฿ชຌขຌอมูลของผูຌทีไอยู฿นระบบมา
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วิคราะห์ หรือมาตรการพิศษอืไนโ พืไอสดง฿หຌหในวาการอยู฿นระบบนัๅนมีประยชน์อยางเร ละ
ชวยจูง฿จเม฿หຌกลุมนีๅกลับออกเปนอกระบบอีกครัๅงหนึไง 
ทัๅงนีๅ การทีไจะท า฿หຌการก าหนดนวทางการสงสริมวิสาหกิจจขนาดกลางละขนาดยอมขຌาสูระบบนีๅ

กิดขึๅนเดຌอยางหมาะสม การพัฒนามาตรการละนวทางการสงสริมจะตัๅงอยูบนหลักการทีไส าคัญ ดังนีๅ 
• หนวยงานรัฐจะตຌอง฿หຌบริการ / ชวยหลือขัๅนพืๅนฐานกับ ’ME ทัๅงหมด ต SME ทีไอยู฿นระบบ ควร

เดຌรับสิทธิมากกวา ’ME ทีไอยูนอกระบบ  
• รัฐตຌองปลีไยนจากบทบาท ก ากับ ติดตาม (‘egulator) มาป็น การสนับสนุน ละชวยหลือ 

(Facilitator / Supporter) 
• รัฐตຌองปลีไยนจาก การหาละลงทษคนผิด (Penalty) มาป็น การสงสริมละ฿หຌรางวัลคนท าดี 

(Reward) 
• รัฐตຌองปลี ไยนจาก ตั ๅงรับหรือการรอ฿หຌขຌาหาถาม (‘eactive) ป็น การมุ งท างานชิงรุก          

(Pro-Active)  
 

4.2  นวทางการสงสริมการขຌาสูระบบ 

พืไอ฿หຌสอดรับกับหลักคิดขຌางตຌน จึงเดຌมีการออกบบมาตรการส าคัญ฿หຌเป฿นทิศทางดียวกัน ดยริไม
ตัๅงตการสืไอสาร การปรับปรุงขัๅนตอน การพัฒนาสิทธิประยชน์ละมาตรการสงสริม ละการพัฒนาขຌอมูล 
ละปรับปรุงระบียบภาครัฐ ดยมีรายละอียด ดังนีๅ 

 

ผนภาพทีไ ไใ รางนวทางการสงสริมการขຌาสูระบบ 
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1. พัฒนาการสืไอสาร 
ผูຌประกอบการ฿นประทศเทย ทัๅงทีไอยู฿นระบบละนอกระบบ มีจ านวนมาก จึงควรตຌองมีการพัฒนา

นวทางการสืไอสาร฿หຌขຌาถึงกลุมคนหลานีๅ฿หຌเดຌมาก ละหลากหลายทีไสุด ดังนัๅน ควรรงพิไมจ านวนชองทาง
฿นการสืไอสารกับผูຌประกอบการ ละพัฒนาการสืไอสารของรัฐ฿หຌงายตอการท าความขຌา฿จ ดยฉพาะอยางยิไง
ขຌอมูลทีไจะจูง฿จ฿หຌหในวา หนวยงานรัฐมีครงการมาชวยหลือมากพียง฿ด ละถຌาขຌาสูระบบจะมีการชวยหลือ
มากขึๅนพียง฿ด พืไอ฿หຌผูຌประกอบการรับรูຌถึงขຌอมูล ละครงการส าคัญภาครัฐ ซึไงจะชวยจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบการ
มาขຌาสูระบบมากขึๅนเดຌ  ซึไงประกอบดຌวยมาตรการยอย ดังตอเปนีๅ 

1.1 พิไมจ านวนละชองทาง฿นการติดตอ: พัฒนาชองทางการสืไอสาร฿หຌขຌาถึงกลุมผูຌประกอบการ฿น
หลากหลายระดับพิไมมากขึๅน ทัๅง Offline / Online ดย฿หຌความส าคัญกับผูຌรับสืไอทีไมีความ
หลากหลาย ละมีบริบทที ไตกตางกันปຓนหลัก ซึ ไงนอกจากการประชาสัมพันธ์ผานสืไอ
ประชาสัมพันธ์฿นรูปบบปัจจุบันทัไวเปลຌว อาจตຌองมีการ฿ชຌรูปบบดัๅงดิม คือ การประสานกับ
สวนงาน฿นระดับพืๅนทีไ ตจะตຌองมีการท างาน฿หຌปຓนระบบ฿นลักษณะครือขายพืไอ฿หຌปຓนทีมงาน
ชิงรุกส าหรับการกระจายขาวสาร฿นพืๅนทีไเดຌ รวมถึงการพัฒนาผูຌทน฿นชุมชนพืไอ฿หຌปຓน Local 
Ambassador / Local Key Opinion Leader ฿นการชืไอมยง กระจายขาวสาร หรืออธิบาย฿น
พืๅนทีไชุมชนทຌองถิไน ชน ตลาด หรือยานกิจการส าคัญตางโ 

1.2 พัฒนากองบรรณาธิการ ละทีมสื ไอสารขຌอมูล ’ME (’MEs Communication Center): 
นอกจากชองทางลຌว สิไงส าคัญ฿นการสืไอสาร คือ นืๅอหาละรูปบบการสืไอสาร ดังนัๅน จึงควร
ตຌองมีการพัฒนากองบรรณาธิการ ละทีมสืไอสารขຌอมูลส าหรับผูຌประกอบการขึๅนมาปຓนการ
ฉพาะ ซึไงบทบาทส าคัญของทีมนีๅ คือ การรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌองน ามาจัดบงหมวดหมูตาม
ประภทกิจการ หรือวัตถุประสงค์การ฿ชຌงาน พรຌอมออกบบ ละจัดท านืๅอหาทีไขຌา฿จงายละ
หมาะสมฉพาะกลุมมากทีไสุด พืไอ฿หຌสวนงานตางโ สามารถน าเป฿ชຌอยางหมาะสมตอเปเดຌ 

 

2. การปรับปรุงขัๅนตอนการขຌาสูระบบ 
มืไอผูຌประกอบการริไม฿หຌความสน฿จ฿นการขຌาสูระบบลຌว สิไงส าคัญตอมา คือ ตຌองมีการท า฿หຌการขຌา

สูระบบปຓนเปเดຌดยงาย ดังนัๅน จึงตຌอง฿หຌความส าคัญกับนวทางการปรับปรุงขัๅนตอน ละกระบวนการ฿นการ
ขຌาสูระบบ฿หຌงาย พืไออ านวยความสะดวก฿หຌกับผูຌประกอบการ฿นดຌานตางโ ดຌวย ดยมีมาตรการยอย ดังนีๅ 

 

2.1 อ านวยความสะดวก฿นการจดทะบียน: การด านินการลดขัๅนตอนละอ านวยความสะดวก฿นการ
จดทะบียน พืไอลดตຌนทุนทางดຌานวลา ละคา฿ชຌจาย นับวาปຓนรืไองพืๅนฐานทีไมีสวนส าคัญ฿น
การกระตุຌน฿หຌผูຌประกอบการตัดสิน฿จขຌาสูระบบมากยิไงขึๅน ประกอบดຌวย 
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1) การลดขัๅนตอนละพิไมทางลือก฿นการขຌาสูระบบ: พิจารณาลดขัๅนตอนทีไซ ๅาซຌอน ละพิไม
ทางลือกของรูปบบการขຌาสูระบบพืไอปຂดกวຌางมากขึๅน เมวาจะปຓนการลดอกสาร หรือมี
การผอนผัน฿หຌ฿ชຌอกสารบางประภทพืไอความคลองตัว฿นการท างานมากขึๅน  ปรับขัๅนตอน / 
รูปบบอกสารเปสูระบบดิจิทัลมากขึๅน (E-‘egistration) ปรับรูปบบการจายคาธรรมนียม
ตางโ ฿หຌงายละสะดวกตอผูຌขຌาสูระบบมากยิไงขึๅน ตลอดจนรงพัฒนาหนวยงานทีไท าหนຌาทีไ
฿นการรับขึๅนทะบียนบบจุดดียวบบบใดสรใจ (One ’top ‘egistration ’ervice) ฿หຌ
กิดขึๅนอยางปຓนรูปธรรม หรือมีจุดทีไ฿หຌค านะน าบบบใดสรใจเดຌ 

2) สงสริมการท างานบนฐานดิจิทัล (Digitization): พืไอ฿หຌการท างานมีประสิทธิภาพมากขึๅน 
ภาครัฐควรรงสงสริม฿หຌผูຌประกอบการขຌาสูการท างานบนพืๅนฐานดิจิทัล฿นทุกกิจกรรมตลอด
สຌนทางการด านินธุรกิจมากยิไงขึๅน ตัๅงตการลงทะบียน การซืๅอขาย เปจนถึงการสงขຌอมูล
พืไอการติดตามตางโ ดยฉพาะผาน Digital Platform ทีไภาครัฐพัฒนาหรือมีการชืไอมยง
ขຌามา ดยฉพาะระบบ฿นการซืๅอขาย หรือระบบ฿นการจายงินตางโ ซึไงนอกจากจะชวย
อ านวยความสะดวก฿หຌกับผูຌ฿ชຌตางโลຌว ยังจะชวย฿นการชืไอมยงละติดตามขຌอมูล฿นระบบ
ทัๅงหมดเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากยิ ไงขึ ๅน ดังนั ๅน ภาครัฐองกใตຌองมีการพัฒนา Digital 
Platform มารองรับการท างานทัๅงหมดดຌวย 

 

2.2 ปรับงื ไอนเข ชืไอมยงการจดทะบียน ละปรับสิทธิประยชน์จากคาธรรมนียม : นอกจาก
ขัๅนตอนละชองทางตางโ ลຌว การปรับปรุงรายละอียด฿นระบบตางโ พืไอลดอุปสรรค฿นการ
ขຌาสูระบบกใจะชวยกระตุຌน฿หຌผูຌประกอบการตัดสิน฿จขຌาสูระบบเดຌงายมากยิไงขึๅน เมวาจะปຓน
งืไอนเข การชืไอมยงขຌอมูล เปจนถึงการปรับสิทธิประยชน์ตางโ ประกอบดຌวย 

1) ปรับรูปบบละงืไอนเขการจดทะบียน: พิจารณาทบทวน ยกลิก฿บอนุญาตบางประภททีไ
ซ ๅาซຌอนหรือลຌาสมัย ปรับรูปบบการจดทะบียน฿หຌชืไอมยงกัน ชน การจดทะบียนพาณิชย์ 
ประกันสังคม สรรพสามิต ฿หຌท าเดຌ฿นครั ๅงดียว ซึ ไงรวมถึงการปรับปรุง฿หຌสามารถขอ
฿บอนุญาตของกิจการบางประภทเดຌ฿นจุดดียว 

2) ปรับสิทธิประยชน์จากคาธรรมนียม: ผูຌประกอบการตางตຌองการหในความปรง฿ส ละ
ความคุຌมคา฿นคา฿ชຌจายทัๅงหมดทีไจายเป ดังนัๅน การรียกกใบคาธรรมนียมตางโ จึงอาจตຌองมี
การสืไอสารประยชน์ทีไจะเดຌรับจากคาธรรมนียม฿หຌชัดจน ฿นขณะดียวกัน อาจมีการ
ปรับปรุงรูปบบการน างินคาธรรมนียมมาปรับ฿ชຌปຓนสิทธิประยชน์฿นการขຌารวมครงการ
ของภาครัฐ หรือลดคา฿ชຌจายสวนอืไนโ (Credit) ชน ลดคาสาธารณูปภค ปຓนตຌน 
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3. พัฒนาสิทธิประยชน์ ละมาตรการสงสริม 
มาตรการ฿นการพัฒนาสิทธิประยชน์ละมาตรการสงสริม฿นรูปบบตางโ ทีไตຌองครอบคลุม ทัๅงกลุม

ทีไอยูนอกระบบ กึไง฿นระบบ ละ฿นระบบบบสมบูรณ์ ดยตຌองมีการจัดกลุมละพัฒนามาตรการตามความ
ตຌองการ ตามบริบทของตละกลุมตอเป ดยมีมาตรการยอย ดังนีๅ 

3.1 ฿หຌความรูຌละพัฒนาทักษะตามสถานะละศักยภาพ: ถายทอดความรูຌผานกระบวนการตางโ ตาม
สถานะ ละศักยภาพของผูຌประกอบการ฿นตละระดับ ตัๅงต 
1) กลุ มนอกระบบ: นຌนการพัฒนาศักยภาพ ละทักษะพื ไอการประกอบอาชีพพื ๅนฐาน฿น

ภาพรวม ละตรียมความพรຌอม฿นการขຌาสูระบบ ชน การตลาดบืๅองตຌน ทคนิคการกูຌงิน 
พืๅนฐานบัญชีละการจัดการภาษีบืๅองตຌน การฝຄกอาชีพฉพาะ ปຓนตຌน 

2) กลุมกึไง฿นระบบ: นຌนการบมพาะละพัฒนาศักยภาพชิงลึก หรือฉพาะกลุม ละสรຌาง
อกาส ชน นวัตกรรม฿นการผลิตสินคຌาหรือบริการ การพิไมมูลคาของสินคຌา ดยสรຌางความ
ตกตาง การตลาดออนเลน์ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บริการสปา ส าหรับตลาดฉพาะ 
ปຓนตຌน 

3) ฿นระบบบบสมบูรณ์: นຌนการพัฒนาตามศักยภาพทีไอຌางอิงจากขຌอมูลชิงลึกดยฉพาะ ดย
อาจตຌองมีการน าขຌอมูลผู ຌประกอบการมาวิคราะห์ ละน าสนอนวทาง฿นการพัฒนา
ศักยภาพ ิจุดขใง จุดออน หลักสูตรทีไผานมาี ชน กลุมทีไตຌองการสงสริมดຌาน Inventory 
กลุมทีไตຌองการสงสริมดຌานการพัฒนานวัตกรรม  

นอกจากนีๅลຌว นื ไองจากผู ຌประกอบการทั ๅงหมดควรเดຌรับรู ຌถึงบริการของภาครัฐ หรือสิทธิ
ประยชน์พืๅนฐานทีไภาครัฐ฿หຌบริการ จึงควรตຌองมีการน าสนอประดในหลานีๅ พรຌอมครงการ
ตางโ จากภาครัฐ ฿หຌก ับผู ຌประกอบการเดຌร ับร ู ຌ  ซ ึ ไงอาจรวมถึงการพิจารณาสงสร ิม฿หຌ
ผูຌประกอบการบางกลุมขຌาถึงละสามารถ฿ชຌประยชน์จากฐานขຌอมูลกลาง พืไอสรຌางครือขาย 
ชน ผูຌประกอบการ฿นระบบสามารถคຌนหาขຌอมูลคูคຌา หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ พิไมติมเดຌดຌวย   

 

3.2 สงสริมการขຌาถึงหลงงินทุน: ลดขຌอจ ากัด หรือปຂดอกาส฿หຌกลุมผูຌประกอบการสามารถขຌาถึง
หลงงินทุนเดຌมากขึๅน พรຌอมสงสริม฿หຌผูຌประกอบการทีไมีศักยภาพมีทางลือก฿นการขຌาถึงหลง
งินทุนทางลือกพิไมขึๅน ดังนีๅ 
1) สงสริมละลดขຌอจ ากัด฿นการขຌาถึงหลงงินทุน: ส าหรับกลุมผูຌประกอบการทัไวเป หรือนอก

ระบบนั ๅน ควรตຌองมีการลดขຌอจ ากัด฿นร ื ไองของระบียบ หรืออกสาร ฿หຌก ับกลุม
ผูຌประกอบการบางประภท ผอนผัน฿หຌ฿ชຌอกสารบางชนิด หรือการ฿ชຌขຌอมูลจาก Big DATA  
฿นการกูຌยืม (info-based lending) พืไอปຂดอกาส฿นการขຌาถึงมากขึๅน พรຌอมกับการสงสริม
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ครงการการค ๅาประกันงินกูຌ฿หຌกับกลุมรายยอย พืไอมาชวยค ๅาประกัน฿หຌกับธนาคารหรือ
หลงงินทุนทีไมีความสีไยง฿นการปลอยงินกูຌมากขึๅน 

นอกจากประดในขຌางตຌนลຌว หนวยงานรัฐองกใยังคงตຌองมีการร งรงพัฒนาครงการ
สนับสนุนงินกูຌพืไอรายยอยอืไนโ พิไมติม ดยอาจมีการลดงืไอนเข หรือมีการกระจายวงงิน
เปยังทຌองถิไนพิไมขึๅน พืไอสรຌางอกาส฿นการขຌาถึงมากขึๅนปຓนตຌน 

2) สงสริมการขຌาถึงหลงงินทุนทางลือก (Alternative Finance): ส าหรับกลุมผูຌประกอบการ
วิสาหกิจที ไมีศักยภาพบางกลุ ม อาจมีการสงสริม฿หຌ ขຌาถึงหลงงินทุนทางลือกตางโ 
นอกหนือจากชองทางธนาคาร หรือน าสนอครืไองมือทางการงิน฿หมโ  ชน e-Factoring   
Peer to Peer Lending (P2P)   Non Fungible Token (NFT) ปຓนตຌน พืไอลดความออัด
฿นการขຌาถึงหลงงินทุนทัไวเปอยู ละชวยพิไมอกาส฿นการขຌาถึงหลงงินทุน฿หຌกับกลุมทีไ
จ าปຓนตຌองพึไงพาหลงทุนทัไวเป 

 

3.3 จัดกิจกรรมชืไอมยงตลาด: รงสรຌางอกาสทางการคຌา฿หຌผูຌประกอบการดยรวม ปຂดอกาส฿หຌ
ผูຌประกอบการทุกกลุมสามารถขຌารวม พรຌอมกับชืไอมยงตลาด฿หมโ ฿หຌกับกลุมทีไมีศักยภาพ 
ดังนีๅ 
1) จัดกิจกรรมพื ไอรายยอย : มุ งนຌนสนับสนุนกิจกรรม หรือการสงสริมการขาย ฿หຌกับ

ผูຌประกอบการรายยอย ประภทตางโ ฿นหลากหลายระดับ ตัๅงต ระดับทຌองถิไน จังหวัด 
ภูมิภาค เปจนถึงระดับประทศ ดยปรับงืไอนเข฿หຌงาย ละปຂดอกาส฿หຌผู ຌประกอบการ
ขຌาถึงเดຌอยางทัไวถึง 

2) พัฒนา Campaign รวมกับ Online Platform: ปัจจุบันมีรຌานคຌาจ านวนมากทีไขຌาเปท าการ
คຌาขายบน Online Platform ตางโ อาทิ Lazada  ’hopee  Line  Grab  ‘obinhood 
ปຓนตຌน ซึไง Online Platform หลานีๅลຌวนมีขຌอมูลของผูຌประกอบการทีไขຌามาขายปຓนอยางดี 
ดังนัๅน หนวยงานรัฐจึงอาจรวมมือกับภาคอกชนทีไปຓน Online Platform ฿นการพัฒนา 
Campaign สงสริมการขาย ดยภาครัฐอาจมีการสนับสนุนคา฿ชຌจายบางสวน฿หຌ ชน รຌานคຌา
ทีไขຌารวมจะเดຌรับสวนลด หรือเดຌรับการชวยหลือดຌานคาขนสง ละ฿นทางกลับกัน ภาครัฐ
สามารถน าขຌอมูลหลานัๅนมาขຌาสูระบบเดຌดຌวย 

3) การชืไอมยงตลาด฿หม (New Market): ฿นกลุมทีไกึไงขຌาสูระบบ หรือขຌาสูระบบดยสมบรูณ์
อยูลຌวนัๅน สิไงทีไส าคัญคือ การมองหาตลาดพืไอสรຌางยอดขาย ดังนัๅน หนวยงานภาครัฐวควร
ท าหนຌาทีไ฿นการชีๅปງาละสงสริมอกาส฿หมโ ฿หຌกลุมหลานีๅมากขึๅน พืไอสดง฿หຌหในวา การ
ขຌาสูระบบนัๅนมีความคุຌมคา เมวาจะปຓนการท ากิจกรรมครือขาย ชน พิไมอกาสทาง
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การตลาดทีไปลีไยนจาก B2C มาสู B2B (Cooperate Procurement) หรือการจัดซืๅอจัดจຌาง
ของภาครัฐ (Government Procurement) ปຓนตຌน 

อยางเรกใดี ฿นการด านินงานสวนนี ๅนั ๅน เมควรทีไจะตຌองน าหลักกณฑ์หรืองื ไอนเขบบ
ดียวกันมา฿ชຌกับผูຌประกอบการทัๅงหมด นืไองจากตละรายมีศักยภาพ ละมีสถานะการ
ติบตทีไตกตางกัน ดังนัๅน ฿นบางกรณีจึงอาจตຌองมีการปรับหลักกณฑ์ หรือพัฒนาตลาดทีไมี
งื ไอนเขลดลง พืไอ฿หຌผู ຌประกอบการรายยอยมีอกาสขຌาถึงเดຌมากขึๅน ซึไงอาจรวมถึงการ
พัฒนาครงการสนับสนุนผูຌประกอบการรายยอยตามสถานการณ์พิศษ ชน การสนับสนุน
การจัดซืๅอขຌาวกลองเป฿หຌรงพยาบาลสนาม ปຓนตຌน 

  
3.4 พัฒนามาตรการพิศษฉพาะกลุม: มาตรการทีไปຓนลักษณะของสิทธิประยชน์พิศษ (Exclusive 

Benefits) ทีไหมาะสมละคุຌมคาส าหรับกลุมทีไอยู฿นระบบบบสมบูรณ์ ดยมาตรการอาจมีการ
ปรับปลีไยน หรือก าหนดหลักกณฑ์ กลุมประภท หรือชวงวลาฉพาะขึๅนมา ดังนีๅ 
1) มาตรการส าหรับกลุม฿หมทีไขຌาสูระบบ: พัฒนามาตรการฉพาะส าหรับกลุมทีไยังเมคยขຌาสู

ระบบ พืไอจูง฿จ฿หຌตัดสิน฿จขຌาสูระบบ ชน งินทุน ิกองทุนสนับสนุนธุรกิจริ ไมตຌนี ลด
คา฿ชຌจาย ิลดคาสาธารณูปภค หรือคาธรรมนียมี หรืออาจมีการนิรทษกรรมทางดຌานภาษี 
หรือลดภาษีงินเดຌส าหรับผูຌประกอบการ฿หมทีไขຌาระบบ ิฉพาะชวงวลา฿ดวลาหนึไงี ปຓนตຌน 

2) มาตรการส าหรับกลุมดิมทีไอยู฿นระบบ: พัฒนามาตรการฉพาะส าหรับกลุมดิมทีไอยู฿นระบบ 
ิละอาจมีความประพฤติทีไหมาะสมี พืไอสะทຌอน฿หຌหในถึงประยชน์พิไมติมจากการอยู฿น
ระบบ ชน คืนคาภาษี การขຌาถึงงินกูຌดอกบีๅยต ไา การชืไอมยงตลาดตางประทศ ปຓนตຌน 

3) มาตรการตามนยบาย หรือสถานการณ์: ฿นบางกรณี หากรัฐบาลมีการก าหนดนยบายบาง
ประภท อาจมีการพัฒนามาตรการฉพาะ พืไอจูง฿จกลุมวิสาหกิจบางประภทพิไมติม ชน 
มาตรการงินทุนส าหรับกลุมผูຌประกอบกิจการตามนยบายรัฐ อาทิ กลุม BCG หรือวิสาหกิจ
พืไอสังคม ปຓนตຌน หรือ฿นบางกรณี อาจกิดสถานการณ์บางประภท ซึไงการมีมาตรการ
ฉพาะตามสถานการณ์ ทีไอຌางอิงจากขຌอมูลของผูຌทีไอยู฿นระบบ จะชวยชีๅ ฿หຌหในถึงประยชน์
จากการขຌาสูระบบเดຌ ชน ฿นกรณีทีไมีมาตรการยียวยาผูຌประกอบการส าหรับสถานการณ์ค
วิดนัๅน หากผูຌประกอบการทีไอยู฿นระบบเดຌรับสิทธิ์฿นการยียวยาส าหรับกลุมกิจการทีไถูกปຂด
฿นชวงสถานการณ์ควิดกอนกใจะสดง฿หຌหในวาการอยู฿นระบบนัๅนมีสิทธิประยชน์มากกวา
การเมอยู฿นระบบ ปຓนตຌน 
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4. พัฒนาขຌอมูล ละปรับปรุงระบียบภาครัฐ 
มาตรการการพัฒนาขຌอมูล ละปรับปรุงระบียบภาครัฐนีๅ ปຓนมาตรการของหนวยงานรัฐทีไกีไยวขຌอง

กับการสงสริมวิสาหกิจขຌาสูระบบปຓนหลัก ดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ฿นการปรับปรุง หรือพัฒนาขຌอมูล ระบบ 
ละการท างานทีไจะชวยอ านวยความสะดวก ตลอดจนพัฒนาระบบนิวศ฿นการท าธุรกิจทีไจะปຓนพืๅนฐานส าคัญ
฿นการผลักดันมาตรการส าหรับกลุมผูຌประกอบการทัๅง 3 รืไองขຌางตຌน ฿หຌสามารถกิดขึๅนเดຌอยางปຓนรูปธรรม ซึไง
ประกอบดຌวยมาตรการยอย ดังตอเปนีๅ 

4.1 พัฒนาละชืไอมยงระบบขຌอมูล: พัฒนาละปรับปรุงฐานขຌอมูล ’ME ละท าการชืไอมยง
ฐานขຌอมูลระหวางหนวยงานรัฐ พืไอ฿หຌสะดวก฿นการรียก฿ชຌงาน ละอัพดทขຌอมูลเดຌอัตนมัติ  
ดังนีๅ 
1) การชื ไอมยงฐานขຌอมูลบบรวมศูนย์ : สงสริมการช ื ไอมยงขຌอมูลที ไ ก ี ไยวขຌองกับ

ผูຌประกอบการของหนวยงานภาครัฐทัๅงหมดเวຌดຌวยกัน ละอาจมีการพัฒนาฐานขຌอมูล฿หຌปຓน
บบรวมศูนย์ พืไอความสะดวก฿นการบริหารจัดการ ตลอดจนสามารถปຂด฿หຌผูຌประกอบการ
สามารถขຌาสูระบบเดຌ฿นครัๅงดียว (’ingle Database / ’ingle ’ign-on) 

2) พัฒนาระบบฐานขຌอมูลผูຌประกอบการ (’ME ID / Profile): นอกจากการชืไอมยงฐานขຌอมูล
ลຌว จะตຌองมีการตอยอดฐานขຌอมูลของผูຌประกอบวิสาหกิจตละรายพิไมติม ดยสามารถ
สดง฿หຌหในประวัติ ตลอดจนรายละอียดตางโ ของผูຌประกอบการ ชน การขຌารวมครงการ 
ปຓนตຌน พืไอ฿ชຌ฿นการประมินศักยภาพ หรือพิจารณาขຌารวมครงการตางโ ตอเป 

3) วิคราะห์นยบาย ละขຌอมูลทางดຌาน ’ME บบบูรณาการ: นอกจากขຌอมูล฿นชิงทะบียน
ละประวัติของผูຌประกอบวิสาหกิจลຌว อีกสวนทีไส าคัญคือการวิคราะห์ละพัฒนานยบาย
ทีไกีไยวขຌองกับ ’ME ทัๅงระบบ ดยอาจริไมจากการจัดท าสຌนทางการติบตทางธุรกิจ (’MEs 
Growth Map) ฿นตละประภทส าคัญ ทีไสามารถสดง฿หຌหในเดຌวา มืไอ ’ME ตถึงระดับ฿ด 
จะตຌองเปขอ฿บอนุญาตหรือติดตอหนวยงานเหนบຌาง พื ไอ฿ชຌ฿นการสื ไอสาร฿หຌกับ ’ME 
ตลอดจน฿ชຌ฿นการพัฒนามาตรการ฿นตละระดับ ฿นขณะดียวกัน ตຌองมีการประสาน 
รวบรวมนยบาย มาตรการ ระบียบ สิทธิประยชน์ ขຌอมูลส าคัญทางดຌาน ’ME ทัๅงหมด จาก
ทุกสวนราชการ พื ไอน ามาวิคราะห์ความชืไอมยงละความขัดยຌงของนยบาย หรือ
กฎระบียบตางโ ซึไงอาจกลายปຓนปัญหา หรืออุปสรรคของ ’ME ฿นการด านินงานตางโ เดຌ 
กอนทีไจะมีการสืไอสารตอเป 

4.2 ปรับปรุงกฎหมาย ละระบียบ: กฎหมาย ละระบียบทีไมีการก าหนดขึๅนมา฿นอดีตนัๅน อาจเม
สอดคลຌองกับบริบท฿นการท างาน฿นปัจจุบันของวิสาหกิจ ซึไงนอกจากจะปຓนอุปสรรคส าคัญ฿น
การด านินธุรกิจลຌว ยังปຓนอีกหนึไงปัจจัยส าคัญตอการตัดสิน฿จขຌามาอยู฿นระบบอีกดຌวย ดังนัๅน
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จึงตຌองรงมีการทบทวนระบียบละกฎหมายตางโ ปรับปรุง฿หຌสอดรับกับบริบทปัจจุบัน รวมเป
ถึงการลดขຌอจ ากัด หรือผอนคลายความขຌมขຌนของระบียบบางประภท ดังนีๅ 
 

1) ปรับปรุงมาตรฐานทีไชัดจน ละหมาะสมกับสภาพของ ’ME ตละประภท: ปรับปรุง
หลักกณฑ์ ละมาตรฐานการขอ฿บอนุญาต การด านินงาน ละกระบวนการตรวจสอบทัๅง
ระบบ พืไอลดการ฿ชຌวิจารณญาณของจຌาหนຌาทีไ฿หຌนຌอยทีไสุด หรือมีการก าหนดหลักกณฑ์
ออกมาทีไชัดจนตมีความยืดหยุนพียงพอตามประภทหรือขนาดของ ’ME  
นอกจากนีๅลຌว ควรตຌองมีการสืไอสารนวทางการด านินงาน รูปบบ ละวิธีการทัๅงหมด฿หຌ
ผูຌประกอบการการเดຌรับรูຌอยางทัไวถึง น าสนอนวทางการด านินงานฉพาะของกิจการตละ
ประภท หรือขนาด฿หຌชัดจน พืไอลดขຌอขัดยຌง฿นการสืไอสารตางโ ระหวางผูຌประกอบการ 
กับหนวยงานรัฐลง 

2) ทบทวนกฎหมาย ระบียบ฿หຌสอดคลຌองกับบริบทปัจจุบัน: ปรับปรุงกฎหมาย ฿หຌสอดคลຌองกับ
ธุรกิจ฿หมโ ทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบัน พรຌอมทัๅงลดความขຌมขຌนของการตรวจสอบ ฿หຌหมาะสมกับ
ขนาดหรือประภทของ ’ME 

 

4.3  ตัวอยางครงการ  

จากมาตรการขຌางตຌน จึงเดຌมีการพัฒนาตัวอยางครงการทีไปຓนรูปธรรมออกมา ดยมีรายละอียด
บืๅองตຌน ละกรอบระยะวลาทีไควรริไม฿นการด านินการ ดังนีๅ  

ชืไอครงการ รายละอียด ระยะวลา  
ิสัๅน / กลาง / ยาวี1 

1.การพัฒนาการสืไอสาร 
 

ครงการพัฒนากองบรรณาธิการ ละ
ทีมสืไอสารขຌอมูลดຌาน SME  
(SME Information Operations) 

 

กำหนด/จัดตัๅงหนวยงาน฿นการนำนยบาย หรือ
มาตรการของร ัฐ ดยฉพาะมิต ิทางด ຌานการ
สนับสนุน ละสงสริม SME มาปรับปรุงรูปบบ 
นืๅอหา ละวิธีการสืไอสาร฿หຌขຌา฿จงาย พรຌอมทำ
หนຌาทีไ฿นการกำหนดนวทางการสืไอสารเปยังต
ละกลุ มป้าหมาย฿หຌชัดจน ละตรงกับความ
ตຌองการของตละกลุม 

 

กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

1 ระยะวลา สัๅน = ริไมดำนินการภาย฿น 6 ดือน - 1 ปี / กลาง = ริไมดำนินการภาย฿น 1-2 ปี / ยาว = ริไมดำนินการ฿นชวง 3 ปขีึๅนเป 
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ชืไอครงการ รายละอียด ระยะวลา  
ิสัๅน / กลาง / ยาวี1 

ครงการพัฒนาครือขายการสืไอสาร
สิทธิประยชน์ละครงการภาครฐั฿น
พืๅนทีไ 
(Local Ambassador / Local Key 

Opinion Leaders) 

ชิญชวนผูຌทนหนวยงาน ละภาคประชาสังคม฿น
พืๅนทีไ ิชุมชนี ตางโ มาชวยป็นกระบอกสียง฿น
การสืไอสารมาตรการ หรือครงการสงสริมเปยัง
ผู ຌประกอบการ฿นพืๅนทีไตางโ พืไอ฿หຌชวยทำการ
สืไอสารชิงรุก฿นพืๅนทีไ 
ดยมีทีมสวนกลาง ละสวนพืๅนทีไ ฿นการตรียม
ขຌอมูล สงขຌอมูล ตอบคำถาม จนถึง฿หຌบริการ
ผูຌประกอบการบืๅองตຌน 

สัๅน 

2.ปรับปรุงขัๅนตอนการขຌาสูระบบ 

ครงการทบทวน ละลดขัๅนตอนการ
จดทะบียนพืไอผูຌประกอบการรายยอย 

ดำนินการทบทวน ละออกบบกระบวนการจด
ทะบ ี ยน฿ห ຌม ี ข ั ๅ นตอนท ี ไ ง  าย  สำหร ับกลุ ม
ผูຌประกอบการขนาดลใกดยฉพาะ  

สัๅน 

ครงการการสำรวจพืไอทบทวนการ
ปรับปรุงกระบวนการขຌาสูระบบของ 
SME 

ทำการสำรวจชิงลึกถึงขัๅนตอน วิธีการ อกสารทีไ
฿ชຌ ของการทีไ SME ตຌองดำนินการจริง฿นการขຌาสู
ระบบ หรือมาติดตอสวนราชการตางโ ดยนຌน
การสำรวจ฿นพื ๅนที ไจริงทั ไวประทศ พื ไอนำมา
ปรับปรุง฿หຌมีประสิทธิภาพ ิกำหนดมาตรฐาน ลด
ขัๅนตอน ฿บอนุญาต ลดอกสาร ชืไอมยงขຌอมูลี 

กลาง 

ครงการยกระดับการขึๅนทะบียนผาน
ระบบอิลใกทรอนิกส์ (E-Registration) 

ทัๅงระบบ 

พัฒนาชองทาง฿นการ฿หຌ SME สามารถขຌามา
ดำนินการขอขึๅนทะบียน ขอ฿บอนุญาต ชำระ
คาธรรมนียม สงอกสารผานระบบ Electronics 

ทัๅงหมดเดຌ฿นวใบเซต์ดียว ดยบงการจดทะบียน
ตามประภทของกิจการ ละมีการชืไอมยงขຌอมูล
พ ื ๅนฐาน฿นการขอข ึ ๅนทะบ ียนท ี ไสำค ัญจาก
หนวยงานตางโ ทัๅงหมด 

กลาง 

ครงการศึกษาความป็นเปเดຌ฿นการ
นำคาธรรมนียมมาป็นสิทธิประยชน์
ทางตรง฿หຌกับ SME 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาความป็นเปเดຌ฿นการปรับรูปบบการนำงิน
คาธรรมนียมทีไตຌองสงขຌาผนดิน มา฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์กับ SME ดยตรง ฿นรูปบบตางโ ชน 
฿หຌป็น credits  ฿นการขຌารวมครงการภาครัฐ 
หรือสามารถนำมาคิดป็นตຌนทุนคา฿ชຌจายทีไ฿ชຌหัก
ภาษีเดຌ ป็นตຌน 

สัๅน 
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ชืไอครงการ รายละอียด ระยะวลา  
ิสัๅน / กลาง / ยาวี1 

3.พัฒนาสิทธิประยชน์ละมาตรการสงสริม 

ครงการรวบรวม ละจดักลุม 

(Repackage) หลักสตูรการพัฒนา
ศักยภาพตามระดับของ SME 

ดำน ินการรวบรวมหล ักส ูตร ละครงการ
สนับสนุนของภาครัฐทัๅงหมด พรຌอมทำการจดักลุม
ตามระดับ฿นการขຌาสูระบบของ SME ละทำการ
สืไอสาร฿หຌหในความตกตางของอกาส฿นการขຌา
รวมครงการ฿นตละระดับ 

สัๅน 

ครงการพัฒนาหลักสตูรการบมพาะ 
SME ตามศักยภาพ สำหรับ
ผูຌประกอบการ฿นระบบ 

นำขຌอมูลหลักสูตร ครงการทีไ SME เดຌขຌารวม 
ตลอดจนขຌอมูลการประมินศักยภาพของ SME 

พรຌอมนำสนอหลักสูตร หรือการบมพาะทีไสะทຌอน
ตามขຌอมูลศักยภาพนัๅนโ ดยชืไอมยงขຌอมูลละ
ความตຌองการกับสมาคม หรือผูຌทนกิจการ พืไอ
ออกบบหลักสูตร฿หຌหมาะสม 

สัๅน 

ครงการศึกษา฿นการลดอุปสรรคละ
การสงสริมการขຌาถึงหลงงินทุน
สำหรับ SME รายยอย 

ครงการศึกษาถึงนวทาง฿นการลดขຌอจำกัด฿น
ร ื ไองของระบ ียบ หร ืออกสาร ฿ห ຌก ับกลุม
ผู ຌประกอบการบางประภท หรือ฿ชຌอกสารบาง
ชนิด หรือ ขຌอมูลบางอยาง info-based lending 
ทดทนเดຌ 
สงสริมครงการการคๅำประกันงินกูຌ฿หຌกับกลุมราย
ยอย พืไอชวยป็นครื ไองมือ฿หຌธนาคารพาณิชย์
ปลอยกูຌมากขึๅน 

สัๅน 

ครงการสงสริมการขຌาถึงหลง
งินทุนทางลือก (Alternative 

Finance) 

฿ห ຌความร ู ຌ  ประม ินความพร ຌอมของ SME ทีไ
ตຌองการขຌารวม ทำการคัดลือก พรຌอมทำการ
ช ื ไอมยงก ับ Platform หล งง ินท ุน ฿นการ
นำสนอหลงงินทุนทางลือกตางโ ชน e-

factoring / P2P / NFT 

สัๅน 

ครงการสงสริมการขาย (Co-

Promotion) รวมกับ Delivery 

Platform พืไอผูຌประกอบการรายยอย 

ประสานกับ Delivery Platform ฿นการทำ การ
สงสริมการขายกับรຌานคຌาผูຌประกอบการรายยอย
฿นระบบทีไขຌารวม ชน เมคิดคาสงกับผูຌสัไงสินคຌา 

ดยลกกับขຌอมูลของรຌานคຌาทีไขຌารวม  

สัๅน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ ์

งานศึกษาละพัฒนา SME รายสาขา / รายพืๅนทีไ / รายประดใน : การสงสริม SME ขຌาสูระบบ 

 

- 91 - 

ชืไอครงการ รายละอียด ระยะวลา  
ิสัๅน / กลาง / ยาวี1 

ครงการศึกษา ละทบทวนมาตรการ
พืไอลดขຌอจำกัดการขຌาถึงการจัดซืๅอจัด
จຌางภาครัฐ 

(Government Procurement) 

 

ศึกษา ทบทวนระบียบ ละปรับปรุงนวทางการ
ดำนินงาน พืไอ฿หຌผูຌประกอบการรายยอยสามารถ
ขຌาถึงการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐเดຌงายขึๅน หรือ ทำ
ครงการจัดซื ๅอจัดจຌางพิศษ ิทีไเมตຌอง฿ชຌความ
ชีไยวชาญ หรือมีมาตรฐานสูงมากี พืไอ฿หຌรายยอย
ข ຌาถ ึงเด ຌ  ช น Gov Procurement League 1 

สำหรับสินคຌาทีไตຌอง฿ชຌมาตรฐานสูง ละ League 

2 สำหรับสินคຌาทีไป็นสินคຌาทัไวเป 

สัๅน 

4.พัฒนาขຌอมูล ละปรับปรุงระบียบภาครัฐ 

ครงการพัฒนาระบบฐานขຌอมลู
ผูຌประกอบการ (SME ID / Profile) 

 

ชื ไอมยงฐานขຌอมูล SME ทั ๅงระบบ กำหนด ID 
พืไอรียกดู อัพดทฐานขຌอมูลเดຌอัตนมัติ มืไอมีการ
฿ชຌงาน หรือ จຌงขຌอมูลจากผูຌประกอบการ ป็น
ประยชน์฿นการ฿นการติดตาม ละประมิน
ศักยภาพตางโ 

พรຌอมทัๅงพัฒนา฿หຌสามารถมีการกใบประวัติการ
ดำนินกิจการ หรือขຌารวมครงการตางโ ของ
ภาครัฐเดຌ 

ยาว 

ครงการการพัฒนาผนทีไสຌนทางการ
ติบต SME (SMEs Growth Map) 

จัดทำผนที ไ ส ຌนทางการต ิบตของ SME ฿น
ประภทที ไสำคัญ พื ไอ฿หຌขຌา฿จวาตຌองมีการขอ
฿บอนุญาตอะเรบຌาง ตຌองมีการดำนินการร ื ไอง
฿ดบຌาง ฿นตละขัๅนตอน พรຌอมทำการสืไอสาร฿นวง
กวຌาง 

สัๅน 

ครงการพัฒนาหนวยงาน฿นการบรูณา
การนยบายของ SME ทัๅงระบบ 

(SMEs Policy Intelligence Unit) 

จัดตัๅงหนวยงาน฿นการประสาน รวบรวมนยบาย 
มาตรการ ระบียบ ครงการ สิทธิประยชน์ ขຌอมูล
สำคัญทางดຌาน SME ทัๅงหมด จากทุกสวนราชการ 
พรຌอมนำมาวิคราะห์ความสอดคลຌอง หรือความ
ขัดยຌง พืไอ฿ชຌ฿นการปรับปรุง฿นสวนทีไกีไยวขຌอง
ตอเป 

กลาง 
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4.4  ขຌอสนอนะชิงนยบาย 

พืไอ฿หຌการขับคลืไอนมาตรการการสงสริม SME ขຌาสูระบบ สามารถผลักดันเดຌอยางปຓนรูปธรรม 
ละมีประสิทธิภาพสูงทีไสุด จึงเดຌจัดท าขຌอสนอนะชิงนยบาย ผานกรอบนวคิด 3 ดຌานส าคัญดຌวยกัน 
ประกอบดຌวย  

1. กระบวนการ (Process) : มุงนຌนการพัฒนาขัๅนตอน ละรูปบบการท างาน รวมเปถึงการพัฒนา 
ครืไองมือสนับสนุนตางโ ทีไชัดจน พืไอ฿หຌการท างานภาย฿นมีประสิทธิภาพมากขึๅน ละสามารถบูรณา
การ ทัๅง฿นชิงขຌอมูล ละการท างานกับหนวยงานตางโ ฿นการสงสริม SME ขຌาสูระบบเดຌอยาง
หมาะสม  

2. บุคลากร (People) : ฿หຌความส าคัญกับการสงสริมทัศนคติ ฿หຌลใงหในถึงความส าคัญ฿นการชวยหลือ 
SME ขຌาสูระบบ ตลอดจนสงสริมศักยภาพของจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง฿นตละพืๅนทีไ ฿หຌมีความขຌา฿จถึง
ขัๅนตอน กระบวนการ รวมถึงครงการละครืไองมือตางโ ของภาครัฐ ทีไจะมาชวยกระตุຌน฿หຌ SME 
ตัดสิน฿จขຌาสูระบบ ละการชวยหลือตางโ หลังจากขຌาสูระบบลຌว 

3. การสืไอสาร (Communication): สงสริมการปรับปรุงรูปบบ ละนวทางการสืไอสารทีไหลากหลาย 
ทีไจะมาชวย฿หຌการสืไอสารเปยังกลุมตางโ เดຌอยางทัไวถึงมากยิไงขึๅน ซึไงจะมีสวนชวย฿หຌผูຌประกอบการ
กิจการตางโ มีความขຌา฿จ ละรับรูຌถึงสิทธิประยชน์ทีไชัดจนมากขึๅน 

 

ผนภาพทีไ ไไ กรอบนวคิดละประดในขຌอสนอนะชิงนยบาย 
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กระบวนการ (Process) 

1) การก าหนดนิยามของผูຌประกอบการ รวมถึงขอบขต ละนวทางการปฏิบัติงานของหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองอยางชัดจน: นืไองจากปัจจุบัน นิยามของผูຌประกอบการ เมวาจะปຓนผูຌประกอบการราย
ดีไยว ผูຌประกอบอาชีพอิสระ หรือมຌตวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ยังมีความทับซຌอน ละต
ละหนวยงานองอาจมีการก าหนดทีไเมหมือนกัน หรืออาจมีมุมมอง฿นการท างานทีไตกตางกัน 
ดยฉพาะหากมีการบงตามกลุมประภทกิจการ หรือสาขา ท า฿หຌทีไผานมา พบวา มักจะมีครงการ
หรือกิจกรรมบางประภทของตละหนวยงานทีไมีความคลຌายคลึงกัน ทัๅง฿นชิงของกิจกรรม หรือมຌต
กลุมปງาหมาย ดังนัๅนหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌองจึงควรหารือละตกลงถึงนิยามทีไชัดจน ตลอดจน
การบงบทบาทหนຌาทีไ฿นการด านินงานของตละหนวยงาน฿หຌชัด พรຌอมกับสามารถชืไอมยงการ
ท างานทัๅงหมดเดຌ ทัๅง฿นชิงกระบวนการ ละ฿นชิงของกลุมปງาหมาย พืไอ฿หຌสามารถก าหนดนว
ทางการท างานทีไชัดจนออกมาเดຌ ละชวย฿หຌผูຌประกอบการองกใสามารถรับรูຌเดຌวาตຌองเปติดตอ
หนวยงานเหนทีไหมาะสม 

2) การพัฒนาทีมปฏิบัติการการดูลการสงสริม SME ขຌาสูระบบปຓนการฉพาะ: มืไอมีการจัดท า
มาตรการขึๅนมาลຌว สิไงส าคัญตอมา คือ การน าเปปฏิบัติ ิของทุกภาคสวนี ดังนัๅน จึงควรมีการพัฒนา
ทีมงานทีไจะท าหนຌาทีไ฿นการสืไอสารนวทางมาตรการ ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนประมินความ
หมาะสม หรืออุปสรรคส าคัญ฿นการด านินงานตางโ พืไอน ามาปรับปรุงมาตรการ฿หຌหมาะสมตอเป 

นอกจาก฿นรืไองของการติดตามขຌางตຌนลຌว บทบาททีไส าคัญของทีมนีๅ  คือ การท าหนຌาทีไปຓนทีมงาน
กลาง ทีไจะดูล฿นรืไองของกระบวนการการขຌาสูระบบ ครงการ/มาตรการทีไกีไยวขຌอง การสืไอสาร
ตางโ ตลอดจนท าหนຌาทีไประมินความหมาะสม หรือปัญหาตางโ ทีไกิดขึๅนดยทัไวเปของ SME ฿น
การขຌาสูระบบ฿นทุกมิติ พืไอน าประดในหลานัๅนมาประมวล ละพัฒนานวทางการชวยหลือละ
สงสริมพิไมติมตอเป 

3) รงผลักดันการบูรณาการการชืไอมยงขຌอมูลจากภาคสวนตางโ พรຌอมกับพัฒนานวทางการ฿ชຌ
ประยชน์จากขຌอมูล : นอกหนือจากการปรับปรุงขຌอมูล฿หຌปຓนปัจจุบันลຌว การบูรณาการละ
ชืไอมยงขຌอมูลทีไถูกตຌองละปຓนชุดขຌอมูลดียวกัน นับวาปຓนอีกหนึไงประดในพืๅนฐานส าคัญ฿นการ
พัฒนาละขับคลืไอนนยบาย฿นปัจจุบัน ดังนัๅน จึงควรรง฿หຌกิดกระบวนการการชืไอมยงขຌอมูล฿น
สวนตางโ ฿หຌเดຌดยรใว 

 ทัๅงนีๅ ฿นระหวางทีไมีการชืไอมยงขຌอมูล฿นสวนตางโ ควรตຌองมีการน าขຌอมูลมา฿ชຌประยชน์฿นการ
พัฒนานยบาย ละครงการ฿หຌชัดจนมากยิไงขึๅน พืไอ฿หຌสวนราชการองหในวา  ขຌอมูลทีไมีสามารถ
น ามา฿ชຌประยชน์อยางหมาะสมเดຌอยางเร ละผูຌประกอบการองจะเดຌหในวา ภาครัฐน าขຌอมูลมา฿ชຌ
ประยชน์อยางจริงจังอีกดຌวย ดยฉพาะอยางยิไง การชืไอมยงขຌอมูลกับขຌอมูลจากบัตรสวัสดิการหง
รัฐ ครงการคนละครึไง หรือครงการจากภาครัฐอืไนโ ทีไมีการกใบขຌอมูลอยูลຌว มาผนวกรวมกับขຌอมูล
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฿นระบบปัจจุบัน พืไอทีไจะ฿ชຌรวมกัน฿นการวิคราะห์ละพัฒนานยบายทีไฉพาะจาะจงละตรงกับ
ความตຌองการของวิสาหกิจตละกลุมมากยิไงขึ ๅน หรืออาจมีการชืไอมยงขຌอมูล฿นระดับตางโ พืไอ
น าเปสูการพัฒนาจทย์วิจัย ทีไจะมาชวยกຌปัญหาหรือสรຌางนวัตกรรม฿หຌกับผูຌประกอบกิจการ หรือ
วิสาหกิจ฿นอนาคตตอเปเดຌ ปຓนตຌน 

4) การท าครงการตຌนบบ (Pilot Project) หรือพืๅนทีไทดสอบ (Sandbox): มຌวามาตรการละขຌอสนอ
ขຌางหลายประดในขຌางตຌนนีๅ อาจมีบางรืไองทีไหนวยงานตางโ อยู฿นระหวางด านินการอยูลຌว ละมี
บางอยางทีไอาจยังเมเดຌมีการด านินการ สิไงส าคัญคือ หนวยงานรัฐตางโ ตຌองรงพัฒนาละผลักดัน฿หຌ
กิดขึๅนอยางปຓนรูปธรรมดยรใว การด านินการทางศรษฐกิจภาย฿ตຌบริบทละสถานการณ์ปัจจุบัน 
หากรอ฿หຌมีการปรับปรุงรายละอียด หรือมีการกຌเขกฎหมายทีไกีไยวขຌองทัๅงหมดกอนอาจจะชຌาเป 
ดังนั ๅน การขับคลื ไอนงาน฿นลักษณะของครงการตຌนบบ (Pilot Project) หรือพื ๅนที ไทดสอบ 

(Sandbox) นับวาปຓนรูปบบการด านินงานทีไหนวยงานรัฐควรทีไจะน ามาปรับ฿ชຌ ดยฉพาะอยางยิไง
การลือกบางประดในทีไส าคัญ ละผลักดัน฿หຌกิดขึๅน฿นพืๅนทีไลใกโ พรຌอมประมินผลกระทบทีไกิดขึๅน 
ละจึงหาทางมาปรับกຌ฿นรายละอียด หรือหานวทาง฿นการขยายผล฿นวงกวຌางตอเป 

 

บุคลากร (People) 

1) สรຌางการรับรูຌละถายทอดองค์ความรูຌ฿หຌจຌาหนຌาทีไของหนวยงานทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการสงสริม ละ
พัฒนาผูຌประกอบการ฿นระดับพืๅนทีไ: หนวยงานสวนกลางทีไมีสวนกีไยวขຌองกับการสงสริมละพัฒนา
ผูຌประกอบการ ิรวมถึงการสงสริม฿หຌ SME ขຌาสูระบบี ควรจะตຌองรวมมือกัน฿นการจัดกิจกรรม หรือ
จัดท าสืไอ พืไอสรຌางการรับรูຌละสรຌางความขຌา฿จถึงประยชน์ของการขຌาสูระบบ฿หຌกับผูຌปฏิบัติงาน฿น
พืๅนทีไตางโ ชน พาณิชย์จังหวัด กษตรละสหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หรือมຌตจຌาหนຌาทีไ
ของศูนย์ปฏิบัติการครบวงจร (One Stop Service) ของ สสว. อง ดยบุคลากรทีไปฏิบัติงาน฿นพืๅนทีไ
หลานีๅจะตຌองสามารถสืไอสาร฿หຌผูຌประกอบการ฿หຌขຌา฿จถึงความส าคัญของการขຌาสูระบบ ขัๅนตอนการ
ขຌาสูระบบรูปบบตางโ ตลอดจนสิทธิประยชน์ทีไจะเดຌรับ พรຌอมกับสามารถชืไอมยง฿นการขຌารวม
ครงการหรือสิทธิประยชน์หลานัๅนเดຌทันที ดยการพัฒนาควรปຓนลักษณะของ Train the Trainer 

พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงาน฿นตละพืๅนทีไสามารถเปขยายผลตอองเดຌดຌวย 

 

การสืไอสารละการประสานงาน (Communication & Cooperation) 

1) นยบายการท าความรวมมือ฿หຌทุกหนวยงานมารวมสงสริม SME ขຌาสูระบบ: พืไอ฿หຌกิดการขับ
คลืไอนทีไรวดรใว ละมีประสิทธิภาพทีไสุด อาจตຌองมีการผลักดัน฿หຌวาระของการสงสริม SME ขຌาสู
ระบบนีๅ กลายปຓนวาระรวมกันของหลายหนวยงาน ดยอาจปຓนความรวมมือ฿นลักษณะของ MoU 

ระหวางหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌอง ฿นการสงสริม฿หຌ SME ขຌาสูระบบ฿นตละพืๅนทีไ 
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2) พัฒนาระบบครือขายการสืไอสาร฿นระดับพืๅนทีไ: อุปสรรคส าคัญประการหนึไงของการสงสริมการขຌาสู
ระบบคือการรับรูຌของ SME ตางโ ดังนัๅนหากภาครัฐสามารถพัฒนาทีมปฏิบัติงานขึๅนมาเดຌลຌว ละมี
การประสานงานละชืไอมยงกับหนวยงานตางโ ฿นพืๅนทีไเดຌลຌว อาจมีการพัฒนาระบบ฿นการสืไอสาร
ขึๅนมา พืไอ฿ชຌปຓนชองทาง฿นการกระจายขาวสาร หรือสิทธิประยชน์฿หຌ SME ตางโ เดຌรับรูຌ ชน 
ครือขาย Group Line ของตละจังหวัด ทีไ฿ชຌพืไอสืไอสารสองทาง จากสวนกลางเปยังพืๅนทีไ ละจาก
พืๅนทีไมายังสวนกลาง 

 

ระยะวลา฿นการด านินงาน 

 จากขຌอสนอชิงนยบายขຌางตຌนทัๅงหมด จึงสามารถบงระยะวลา฿นการริไมด านินการออกมาเดຌ 2 

ระยะ บงปຓนระยะสัๅน ิริไมด านินการภาย฿น 6 ดือนขຌางหนຌาี ละระยะยาว ิริไมด านินการ หลังจาก 6 

ดือนขຌางหนຌาี ดังนีๅ  
 

ประดในขຌอสนอนะ ระยะวลา฿นการริไมดำนินการ 
ระยะสัๅน  

ิริไมดำนินการ  
ภาย฿น 6 ดือนขຌางหนຌาี 

ระยะยาว  
ิริไมดำนินการ  

หลังจาก 6 ดือนขຌางหนຌาี 
1. กำหนดนิยาม ขอบขต ละนวทางการ

ปฏิบัต ิงานของหนวยงานที ไกี ไยวขຌองทีไ
ชัดจน 

✓  

2. พัฒนาทีมปฏิบัติการการดูลการสงสริม 
SME ขຌาสูระบบ 

 ✓ 

3. ผลักดันการบูรณาการการชืไอมยงขຌอมูล
จากภาคสวนตางโ ละการ฿ชຌประยชน์
จากขຌอมูล 

✓  

4. สงสริมครงการตຌนบบ หรือพืๅนทีไทดสอบ ✓  

5. สรຌางการรับรู ຌละถายทอดองค์ความรูຌ฿หຌ
จຌาหนຌาทีไของหนวยงานทีไมีสวนกีไยวขຌอง
กับการสงสริม ละพัฒนาผูຌประกอบการ
฿นระดับพืๅนทีไ 

✓  

6. นยบายการทำความร  วมม ื อ ฿ห ຌ ทุ ก
หนวยงานมารวมสงสริม SME ขຌาสูระบบ 

✓  

7. พัฒนาระบบครือขายการสืไอสาร฿นระดับ
พืๅนทีไ 

✓  
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