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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาปัจจัยความสําเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา  วิธีการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการสมัภาษณ์ผู้ ให้

บริการและผู้ รับบริการ  จํานวน  78  คน  อนัประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลดัองค์การ

บริหารส่วนตําบล  เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์  และผู้ประกอบกิจการ  ผลการศกึษาพบว่า 

กระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  1)การงานแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบเป็นนายทะเบียน

พาณิชย์และพนกังานเจ้าหน้าท่ี 2)การรับคําร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์3)การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  4)การ

ออกใบทะเบียนพาณิชย์  5)การเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์  6)การจดัเก็บข้อมลูการจดทะเบียน

พาณิชย์  และ 7)การรายงานผลการจดทะเบียนพาณิชย์  ซึ่งปัจจัยความสําเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา  ได้แก่ การให้บริการ  มีสถานท่ีให้บริการ

และมีสิ่งอํานวยความสะดวกไว้บริการ  มีบุคลากรท่ีมีความรู้  สามารถตอบคําถามแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน  มี

ระยะเวลาขัน้ตอนในการบริการด้วยความรวดเร็ว   ตรงต่อเวลา  ตรงกับความต้องการของผู้ รับบริการท่ีไม่ต้อง

เดินทางไปจดทะเบียนพาณิชย์ท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  เกิดความคุ้มค่าประหยดัค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางและระยะเวลาในการเดินทาง 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this independent were aimed to study the processes on commercial 

registration of Local Administrative Organizations in the Area of Phimai District, Nakhon Ratchasima 

Province and to study the success factors on commercial registration of Local Administrative 

Organizations in the Area of Phimai District, Nakhon Ratchasima Province. The study was conducted 

by interviewing 78 service providers and users consisted of Chief Executives of the Sub-district 

Administrative Organization, Chief Administrators of the Sub-district Administrative Organization, 

officers who were responsible of commercial registration and entrepreneurs. The findings revealed 

that the processes on commercial registration of Local Administrative Organizations were;  
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1) Assignment of responsible persons as registrar and officers, 2) Reception of form for requesting 

the commercial registration, 3) Investigation of documents and evidences, 4) Issuing of commercial 

registration certificate, 5) Collecting of commercial registration fees, 6) Storing of commercial 

registration data, and 7) Reporting of commercial registration. The success factors on commercial 

registration of Local Administrative Organizations in the Area of Phimai District, Nakhon Ratchasima 

Province were; proper services with convenient servicing areas and facilities, personnel had 

knowledge and able to clearly answer and solve problems, quick services with short time of each 

process, services were met requirement of users for not to go to the Nakhon Ratchasima Provincial 

Administrative Organization for commercial registration that saved times and expenses on traveling.   
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คาํนํา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช  พ.ศ.  2550  บญัญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

หน้าท่ีในการดแูลและจดัทําบริการสาธารณะ มีอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจดับริการสาธารณะ                

การบริหารงานบคุคล การเงิน และ การคลงั มีอํานาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  

2542  ได้กําหนดอํานาจและหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกนั

เอง  โดยเป้าหมายของแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  คือ  การจดัให้มีการถ่ายดอน

ภารกิจในการจดับริการสาธารณะของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

ในการให้บริการสาธารณะของท้องถ่ินให้ชดัเจน  เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2551  และแผนปฏิบติัการ

กําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  กําหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์  ตามพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ.  2499  จากองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดั  ให้แก่เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล  โดยจะต้องนําไปจดับริการประชาชนให้มีคณุภาพ

และมีมาตรฐานตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้ากําหนดไว้  ซึง่จะต้องถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ภายในวนัท่ี  

1  มกราคม  2554  และให้มีการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์  โดยมีกรม

ธุรกิจการค้าเป็นศนูย์กลางติดตามประสานงานแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนงานให้แก่เทศบาลและองค์การบริหาร

สว่นตําบล  จดัให้มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบังานจดทะเบียนพาณิชย์ให้กบัเจ้าหน้าท่ีเทศบาล  องค์การบริหาร

สว่นตําบล  รวมทัง้สนบัสนนุการถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ด้วย 

 ปัจจุบนั  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพืน้ท่ีอําเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา  ได้รับการถ่ายโอน

ภารกิจการจดทะเบียนพาณิชย์  จากสํานกังานพฒันาธุรกิจการค้าจงัหวดันครราชสีมา  และองค์การบริหารส่วน

จงัหวดันครราชสีมา  สาเหตุท่ีถ่ายโอนให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลเพราะต้องปฏิบัติตามแผนการ
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กระจายอํานาจฉบบัท่ี  2  ทําให้ภารกิจการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินโดยอย่างแท้จริง  

และทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการจดทะเบียนพาณิชย์ได้สะดวกย่ิงขึน้  แต่เน่ืองจากงานจดทะเบียน

พาณิชย์เป็นภารกิจใหม่สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึง่ท่ีผ่านมายงัไม่มีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานท่ีจะทําให้ทราบวา่งานจดทะเบียนพาณิชย์เป็นอย่างไร  และประสบปัญหา  อปุสรรคในด้านใดบ้าง   

 ด้วยความเป็นมาและความสําคัญดงักล่าวข้างต้นในฐานะท่ีผู้ ทําการศึกษา เป็นผู้ รับผิดชอบงานจด

ทะเบียนพาณิชย์   จึงเป็นประเด็นท่ีจะศึกษางานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

อําเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา  วา่ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความสําเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์มีในด้านใดบ้าง  เพ่ือ

นํามาพฒันางานจดทะเบียนพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  ตรงตามวตัถุประสงค์และสอดคล้องกบัความ

ต้องการของประชาชนตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือศกึษากระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตอําเภอพิมาย  

จงัหวดันครราชสีมา 

 2.  เพ่ือศกึษาปัจจยัความสําเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอําเภอพิ

มาย  จงัหวดันครราชสีมา  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

  วิธีการศกึษาครัง้นี ้ เป็นการสมัภาษณ์ผู้ให้บริการและผู้ รับบริการ  ในเขตอําเภอพิมาย  จงัหวดั

นครราชสีมา  จํานวน  13  แห่ง  ได้แก่  เทศบาลตําบลพิมาย,เทศบาลตําบลรังกาใหญ่, องค์การบริหารสว่นตําบล

นิคมสร้างตนเอง,องค์การบริหารส่วนตําบลหนองระเวียง,องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง,องค์การบริหารส่วน

ตําบลโบสถ์,องค์การบริหารสว่นตําบลสมัฤทธ์ิ,องค์การบริหารสว่นตําบลกระเบือ้งใหญ่,องค์การบริหารสว่นตําบล

ดงใหญ่,องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง,องค์การบริหารส่วนตําบลกระชอน,องค์การบริหารส่วนตําบลชีวาน  

และองค์การบริหารส่วนตําบลธารละหลอด  จํานวน  78  คน  อนัประกอบไปด้วย  นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล  ปลดัองค์การบริหารสว่นตําบล  เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์  และผู้ประกอบกิจการใน

เขตอําเภอพิมาย   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสมัภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

 1.  แบบสมัภาษณ์  สําหรับกลุม่ผู้ ให้บริการ  แบ่งออกเป็น  3  สว่น  ดงันี ้

สว่นท่ี  1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์  ได้แก่  ช่ือ-สกลุ  ตําแหน่ง  สถานท่ีทํางาน 

ส่วนท่ี  2  เป็นการสมัภาษณ์ผู้ ให้บริการเก่ียวกบักระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ประกอบด้วยประเด็นการสัมภาษณ์  ในเร่ือง 1)การงานแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบเป็นนาย

ทะเบียนพาณิชย์และพนกังานเจ้าหน้าท่ี 2)การรับคําร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์3)การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  

4)การออกใบทะเบียนพาณิชย์  5)การเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์  6)การจดัเก็บข้อมูลการจด

ทะเบียนพาณิชย์  และ 7)การรายงานผลการจดทะเบียนพาณิชย์ 

สว่นท่ี  3  ปัญหา  อปุสรรค  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

  2.  แบบสมัภาษณ์  สําหรับกลุม่ผู้ รับบริการ แบ่งออกเป็น  3  สว่น  ดงันี ้
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  ส่วนท่ี  1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์  ได้แก่ ช่ือ-สกุล  ท่ีอยู่  ประกอบพาณิชยกิจ

ประเภท 

  สว่นท่ี  2  เป็นการสมัภาษณ์ผู้ รับบริการเก่ียวกบัปัจจยัความสําเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ประกอบด้วยประเดน็การสมัภาษณ์  ในเร่ือง  1)ด้านการให้บริการ  2)  ด้านบคุลากร  

3)ด้านระยะเวลา  4)ด้านการประชาสมัพนัธ์  5)ด้านความต้องการ  และ6)  ด้านความคุ้มคา่  

  สว่นท่ี  3  ข้อปัญหา  อปุสรรค  ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขเสนอแนะ  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในครัง้นี ้โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับกระบวนการจดทะเบียน

พาณิชย์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  และปัจจยัความสําเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  ผู้ศึกษาใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการอธิบายเชิงพรรณนา  (Analysis Description) ซึ่งอธิบายจาก

ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสมัภาษณ์ รวมทัง้นําแนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องมาประกอบการอธิบายd 

 

ผลการศึกษา และวิจารณ์ 

ผลการศึกษา  

 1.  กระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ผลจากการสมัภาษณ์  ปัจจยัความสําเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

อําเภอพิมาย  จังหวดันครราชสีมา  มีกระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์  ประกอบด้วย  การแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบ        

การรับคําร้อง  การตรวจเอกสาร  การออกใบทะเบียนพาณิชย์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  การจัดเก็บข้อมูล             

การรายงานผล   

 1)  การแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ  พบว่า  มีการแต่งตัง้นายทะเบียนพาณิชย์และพนกังานเจ้าหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุแห่ง  นายกองค์การบริหารสว่นตําบลและนายกเทศมนตรี  จะเป็นผู้ออกคําสัง่แต่ง

นายทะเบียนพาณิชย์และพนกังานเจ้าหน้าท่ีตัง้แต่ระดบั  3  ขึน้ไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนพาณิชย์และ

พนักงานเจ้าหน้าท่ี  ซึ่งแต่ละแห่งจะแต่งตัง้จํานวนไม่เท่ากัน  โดยมีการมอบหมายให้ผู้ ได้รับแต่งตัง้เป็น

ผู้ รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์แห่งละ  1  คน  จํานวน  9  แห่ง  และมากกวา่  1  คน  จํานวน  4  แห่ง 

 2)  การรับคาํร้อง  ผู้มาขอรับจดทะเบียนจะต้องกรอกรายละเอียดใบแบบคําขอจดทะเบียนว่าต้องการ

จดทะเบียนพาณิชย์ประเภทใด  เช่น  จดทะเบียนพาณิชย์ตัง้ใหม่  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ  จดทะเบียน

เลิกประกอบพาณิชยกิจ  โดยกรอกรายละเอียดในแบบคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) ให้ครบถ้วน  ได้แก่  ช่ือผู้

ประกอบพาณิชยกิจ  ช่ือท่ีใช้ในการประกอบพาณิชยกิจภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศถ้ามี  ชนิดแห่งพาณิชย

กิจ  จํานวนเงินทนุ  ท่ีตัง้สํานกังาน  วนัเร่ิมต้นประกอบพาณิชยกิจ  วนัท่ีขอจดทะเบียนพาณิชย์  พร้อมนําสําเนา

เอกสารทะเบียนบ้าน  สําเนาบตัรประชาชน  เอกสาร อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ในการประกอบจดทะเบียนพาณิชย์

ประเภทต่าง ๆ  และรับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ  และย่ืนเอกสารพร้อมคําขอจดทะเบียนต่อ

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับจดทะเบียน          จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้บริการ  เห็นว่า  ในการรับคําร้องมีความเหมาะสมดี  ไม่

ยุ่งยาก  สามารถรับคําร้องขอจดทะเบียนแต่ละประเภทได้ถูกต้อง  และสามารถให้คําแนะนําในการกรอก

รายละเอียดในแบบคําขอจดทะเบียนได้ดี     
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 3)  การตรวจเอกสาร  เม่ือผู้ ขอจดทะเบียนย่ืนเอกสารแล้วเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบจะทําการตรวจ

เอกสารโดยตรวจรายละเอียดในแบบคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ว่าผู้มาขอจดทะเบียนต้องการจดทะเบียน

ประเภทใด  กรอกรายละเอียดในแบบคําขอถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  และย่ืนเอกสารการจดทะเบียนถูกต้องตาม

ประเภทท่ีขอจดทะเบียนและครบถ้วนหรือไม่  หากถูกต้องครบถ้วนก็จะดําเนินการในขัน้ตอนออกเลขท่ีรับคําขอ

จดทะเบียนต่อไป  หากเอกสารไม่ครบถ้วนก็จะยงัไม่รับเอกสารการจดทะเบียนจนกว่าผู้มาขอจดทะเบียนจะนํา

เอกสารมาเพ่ิมเติมจนครบและจะดําเนินการรับจดทะเบียนพาณิชย์ให้แก่ผู้มาขอจดทะเบียนต่อไป   จากการ

สมัภาษณ์ผู้ ให้บริการ  เห็นว่า  ในการตรวจเอกสารทุกแห่งจะใช้เวลาไม่นาน  ไม่มีความยุ่งยาก  เพราะจะตรวจ

เอกสารตามท่ีขอจดทะเบียนแตล่ะประเภท  และเอกสารท่ีใช้ในการย่ืนขอจดทะเบียนมีจํานวนไมม่าก 

4)  การออกใบทะเบียนพาณิชย์  เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ  ในการขอจดทะเบียน

วา่ถกูต้องครบถ้วนแล้ว  เจ้าหน้าท่ีจะดําเนินการพิจารณาออกใบทะเบียนพาณิชย์  โดยดวูา่ผู้มาย่ืนขอจดทะเบียน

พาณิชย์มีการตัง้สํานกังานประกอบกิจการอยู่ในพืน้ท่ีท่ีขอจดทะเบียนหรือไม ่ กิจการท่ีขอจดทะเบียนสามารถจด

ทะเบียนได้ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด  ผู้ขอจดทะเบียนมีคณุสมบติัครบถ้วน  เม่ือถกูต้องแล้วก็จะดําเนินการ

ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้  จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้บริการ  เห็นว่า  การออกใบทะเบียนพาณิชย์ทุกแห่งมีความ

สะดวก  ไมยุ่่งยาก  เพราะมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์และมีแบบพิมพ์ไว้ทกุแห่ง       

 5)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์  จะเก็บอัตรา

ค่าธรรมเนียมเหมือนกันทุกแห่งตามอัตราค่าธรรมเนียมของกระทรวงพาณิชย์ท่ีได้กําหนดไว้  โดยจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจดัตัง้ใหม่  50  บาท  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ  20  บาท  จดทะเบียนเลิก

ประกอบพาณิชยกิจ  20  บาท  ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์  ฉบบัละ  30  บาท  ขอตรวจดเูอกสาร  ครัง้ละ  

20  บาท  ให้เจ้าหน้าท่ีรับรองเอกสาร  ฉบบัละ  30  บาท   

 6)  การจัดเกบ็ข้อมูล  การจดัเก็บข้อมลูการจดทะเบียนพาณิชย์ทุกแห่งจะมีการบนัทึกจดัเก็บข้อมลูไว้

ในคอมพิวเตอร์แยกเก็บข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทของท่ีจดทะเบียน  ข้อมลูของผู้มาขอจดทะเบียนจะ

เก็บไว้ในแฟ้มแยกเป็นแตล่ะราย  เรียงตามลําดบั  และข้อมลูการขอจดทะเบียนจะบนัทกึลงไว้ในสมดุรับคําขอจด

ทะเบียนพาณิชย์แตล่ะประเภทไว้เป็นปัจจบุนั 

 7)  การรายงานผล  พบวา่  มีการรายงานผลการจดทะเบียนพาณิชย์ในแตล่ะเดือนให้ผู้บริหารทราบว่า

มีการจดทะเบียนจํานวนก่ีราย  ได้รับค่าธรรมเนียมจํานวนเท่าไร  โดยทําบนัทึกข้อความเสนอตามลําดบัชัน้การ

บงัคบับญัชา  บางแห่งจะรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ทุกครัง้ท่ีมีผู้มาย่ืนขอจดทะเบียน  นอกจากรายงานผล

การจดทะเบียนให้ผู้บริหารทราบแล้ว  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทกุแห่ง  จะรายงานผลการจดทะเบียนพาณิชย์

ในแตล่ะเดือนให้สํานกังานพฒันาธุรกิจการค้าจงัหวดันครราชสีมาทราบผ่านทางอีเมล์  korat@dbd.com  ไม่เกิน

วนัท่ี  15  ของเดือนถดัไป 

 

2.  ปัจจัยความสําเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ผลจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างผู้ รับบริการ  จํานวน  39  คน  เก่ียวกับปัจจัยความสําเร็จงานจด

ทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้  6  ด้าน  ได้แก่  ด้านการให้บริการ  ด้านบุคลากร  ด้าน

ระยะเวลา       ด้านการประชาสมัพนัธ์  ด้านความต้องการ  ด้านความคุ้มคา่ 
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 1)  ด้านการให้บริการ  การให้บริการมีความเหมาะสมดี  สถานท่ีให้บริการมีความสะอาดเรียบร้อย  มี

สถานท่ีจอดรถ  มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้คําแนะนําสภุาพเรียบร้อย  บริการด้วยความเป็นกนัเอง  อธัยาศยัดี  สะดวก

รวดเร็ว  มีป้ายบอกจุดบริการท่ีชัดเจน  การขอจดทะเบียนไม่ยุ่งยาก และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ให้บริการ   

 2)  ด้านบุคลากร  บุคลากรมีความรู้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ดี  สามารถให้คําแนะนํารายละเอียด

เก่ียวกบัการจดทะเบียนพาณิชย์  หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามสามารถตอบได้ชดัเจน  และให้คําแนะนําในการ

แก้ปัญหาในการกรอกรายละเอียดในเอกสารคําขอจดทะเบียนพาณิชย์  การเตรียมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง  

หรือติดตอ่กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 3)  ด้านระยะเวลา    มีความเหมาะสมดี  การให้บริการเป็นระบบขัน้ตอนของการจดทะเบียนใช้เวลา

ไมน่านมาก  ไมยุ่่งยาก  ไม่ต้องรอคิวคนไม่เยอะ  เจ้าหน้าใช้เวลาในการตรวจสอบไม่นาน  หากเอกสารครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีจะดําเนินการออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้   และบริการด้วยความรวดเร็ว  ตรงตอ่เวลา   

 4)  ด้านการประชาสัมพันธ์    มีการประชาสมัพนัธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ทางเสียงตามสาย  หอ

กระจายของหมู่บ้าน  โดยมีผู้ ใหญ่บ้านจะประกาศประชาสมัพนัธ์ให้ชาวบ้านทราบว่าองค์การบริหารส่วนตําบล

หรือเทศบาลแตล่ะแห่งมีการบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์  นอกจากนี ้ ในบางครัง้เจ้าหน้าท่ีท่ีออกบริการจดัเก็บ

ภาษีเคลื่อนท่ีจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีการรับจดทะเบียนพาณิชย์  และบางแห่งมีสมาชิกอบต. แจ้งให้

ชาวบ้านทราบ  บางแห่งมีการประชาสมัพนัธ์ทางเวบ็ไซด์ด้วย 

 5)  ด้านความต้องการ  การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ตรงกบัความต้องการ คือ  ไม่ต้องเดินทางไป

จดทะเบียนพาณิชย์ท่ีองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมา  การเดินทางสะดวกสบายไม่ไกล  ใช้ระยะเวลาใน

การจดทะเบียนไม่นาน  ไม่ต้องรอคิว  คนไม่เยอะ  สามารถจดทะเบียนและรับใบทะเบียนพาณิชย์ได้ทันที  มี

ความสะดวกรวดเร็ว  มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับจดทะเบียน  ติดตอ่ได้สะดวก  การท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล  

ได้บริการจดทะเบียนพาณิชย์คิดวา่ตรงกบัความต้องการของผู้ ท่ีรับบริการจดทะเบียนพาณิชย์อย่างมาก 

 6)  ด้านความคุ้มค่า  การจดทะเบียนท่ีท้องถ่ินช่วยให้เกิดความคุ้มค่ากบัประชาชนมาก  โดยท่ีไม่ต้อง

เดินทางไปจดทะเบียนพาณิชย์ท่ีองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมา  เพราะต้องเดินทางไกลมาก  รถติด  คน

เยอะ  สถานท่ีก็คบัแคบ  ท่ีจอดรถก็ไม่ค่อยมี  ไปไม่ถูก  ทําให้ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ไม่ต้องเสีย

ค่านํา้มนัรถมาก  หรือต้องจ่ายค่ารถโดยสารในการเดินทาง  ช่วยประหยัดเวลา  เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการ

เดินทาง  เอาเวลาไปทําอย่างอ่ืนได้  ถ้าเอาเอกสารไปไมค่รบก็ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปใหม่  ทําให้เสียเวลา

และคา่ใช้จ่ายมากย่ิงขึน้ 

 

สรุป 

 การศึกษาเร่ืองปัจจัยความสําเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอพิ

มาย  จงัหวดันครราชสีมา  จากการศกึษาผู้ศกึษาได้พบประเดน็ท่ีน่าสนใจจงึได้นํามาอภิปราย ดงันี ้

 1.  การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา ได้รับมอบจากกรมพฒันา

ธุรกิจการค้าถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ เป็นผล

มาจากแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการ

กําหนดขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2)  ซึง่กําหนดให้กรมพฒันาธุรกิจ
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การค้าต้องถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  จากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ให้แก่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล โดยจะต้องนําไปจัดบริการประชาชนให้มี

คุณภาพและมีมาตรฐานตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนดไว้  ซึ่งจะต้องถ่ายโอนเงินจดทะเบียนพาณิชย์

ภายในวนัท่ี  1 มกราคม 2554 และให้มีการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ โดย

มีกรมธุรกิจการค้าเป็นศูนย์กลางติดตามประสานงานแกไขปัญหาการถ่ายโอนงานให้แก่เทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนตําบล สอดคล้องกับสํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  (2543)  ได้ให้ความหมายของคําว่า  การ

กระจายอํานาจ  หมายถงึ  การท่ีรัฐสว่นกลางพยายามท่ีจะมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความสามารถดําเนินการ

ให้หน่วยงานระดบัล่าง  คือ  ภูมิภาคและท้องถ่ินมีอํานาจดําเนินกิจการต่าง ๆ  ของรัฐ  รวมทัง้อํานาจตดัสินใจ

วินิจฉยัสัง่การได้ด้วยตนเอง  โดย  “การกระจายอํานาจ”  ในท่ีนี ้ มีความหมายทัง้มิติในทางบริหารและมิติในการ

ปกครอง  ในทางการบริหาร  หมายถึง  การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบอํานาจดําเนินการให้แก่หน่วยงาน

ระดับ รอง ๆ  ลงไป  หรือหน่วยงานอ่ืนมีอํานาจตัดสินใจและดําเนินการได้เบ็ดเสร็จด้วยตนเอง  ส่วนในทาง

ปกครอง  หมายถงึ  การโอนกิจการสาธารณะบางอย่างของรัฐหรือองค์กรปกครองในส่วนกลางไปให้ท้องถ่ินหรือ

ชมุชนเป็นผู้ปฏิบติัจดัทําแทนโดยอิสระ  โดยอยู่ภายใต้การควบคมุ  กํากบั  ดแูล  ของสว่นกลาง 

2.  กระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอําเภอพิมาย  จังหวัด

นครราชสีมา  ทัง้  13  แห่ง  เป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  ใน  7  ประเดน็  คือ  

การแตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบ  รับคําร้อง  ตรวจเอกสาร  ออกใบทะเบียนพาณิชย์  จดัเก็บค่าธรรมเนียม  จดัเก็บข้อมลู  

รายงานผล    

3.  ปัจจยัความสําเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

  การให้บริการ สถานท่ีให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์มีมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มี

สถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีป้ายบอกจุดบริการท่ีจัดเจน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการครบถ้วน  

และมีการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม บรรยากาศท่ีเป็นกันเอง  สถานท่ีตัง้ของหน่วยงานมีความสะดวกในการ

เดินทางมาติดตอ่เพราะอยู่ไมไ่กล  สอดคล้องกบั  บวัลอน  โต๊ะเงิน  (2554)  ได้ศกึษาการนํานโยบายการถ่ายโอน

ภารกิจการจดทะเบียนพาณิชย์มาปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อําเภอเขาชะเมา  จังหวดัระยอง  ผล

การศกึษาพบวา่  ด้านสภาพแวดล้อมการบริหารมีการคมนาคมความสะดวกสบายในการเดินทางไปจดทะเบียน

พาณิชย์  คิดเป็นร้อยละ  86.7    

 บุคลากร  เจ้าหน้าท่ีมีการต้อนรับทักทายด้วยความเป็นกันเอง  คอยให้คําแนะนําสุภาพ

เรียบร้อย กระตือรือร้นท่ีจะให้บริการ อธัยาศยัดี  มีความตัง้ใจในการให้บริการ  และให้บริการอย่างต่อเน่ืองจน

งานเสร็จเรียบร้อย  ซึง่โดยภาพรวมแล้ว ถือว่าเจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการเป็นอย่างดี  สอดคล้องกบัอนนัต์  มะมิง  

(2552)  ได้ศกึษาความคิดเห็นของผู้ รับบริการด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ตอ่เจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดันราธิวาส  ผลการศกึษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ รับบริการด้านจดทะเบียนพาณิชย์ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้

ให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกัน  

โดยสามารถเรียงลําดบัได้ดงันี ้ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการมีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

  ความต้องการและความคุ้มค่า   การจดทะเบียนท่ีท้องถ่ินช่วยให้เกิดความคุ้มค่ากบัประชาชน

มาก  โดยท่ีไม่ต้องเดินทางไปจดทะเบียนพาณิชย์ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เพราะต้องเดิน
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ทางไกลมาก  รถติด  คนเยอะ  สถานท่ีก็คบัแคบ  ท่ีจอดรถก็ไม่ค่อยมี  ไปไม่ถูก  ทําให้ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง  ไมต้่องเสียคา่นํา้มนัรถมาก  หรือต้องจ่ายคา่รถโดยสารในการเดินทาง  ช่วยประหยดัเวลา  เพราะไม่

ต้องเสียเวลาในการเดินทาง  เอาเวลาไปทําอย่างอ่ืนได้  ถ้าเอาเอกสารไปไม่ครบก็ต้องเสียเวลาในการเดินทางไป

ใหม่  ทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากย่ิงขึน้  สอดคล้องกับ  ณภัทร  นิลกําแหง  (2553)  ได้ศึกษา  ปัญหา  

อุปสรรค  และแนวทางการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ผล

การศกึษา  พบว่า   ปัญหาเร่ืองการเดินทางเพ่ือมาขอจดทะเบียนพาณิชย์ท่ีสํานกังานทะเบียนพาณิชย์องค์การ

บริหารสว่นจงัหวดันครราชสีมา  เน่ืองจากมีระยะทางท่ีไกลมาก สถานท่ีคบัแคบ หายากและท่ีจอดรถไม่มีเพราะ

ถนนหน้าสํานกังานแคบมาก 
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