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ปั จจัยความสําเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ในเขตอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
Succes Factor Register Commerce of Local Administrative Organizations in Pimai District,
Nakhonratchasima Province
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บทคัดย่ อ
การศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์ เ พื่ อศึก ษากระบวนการจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ ขององค์ ก รปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น ในเขตอําเภอพิ มาย จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาปั จจัยความสําเร็ จงานจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วิธีการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้
บริ การและผู้รับบริ การ จํานวน 78 คน อันประกอบไปด้ วยนายกองค์การบริ หารส่วนตําบล ปลัดองค์การ
บริ หารส่วนตําบล เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิ ชย์ และผู้ประกอบกิจการ ผลการศึกษาพบว่า
กระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 1)การงานแต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบเป็ นนายทะเบียน
พาณิชย์และพนักงานเจ้ าหน้ าที่ 2)การรับคําร้ องขอจดทะเบียนพาณิชย์3)การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 4)การ
ออกใบทะเบียนพาณิชย์ 5)การเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 6)การจัดเก็บข้ อมูลการจดทะเบียน
พาณิ ชย์ และ 7)การรายงานผลการจดทะเบียนพาณิ ชย์ ซึ่งปั จจัยความสําเร็ จงานจดทะเบียนพาณิ ชย์ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ แก่ การให้ บริ การ มีสถานที่ให้ บริ การ
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกไว้ บริ การ มีบุคลากรที่มีความรู้ สามารถตอบคําถามแก้ ไขปั ญหาได้ ชัดเจน มี
ระยะเวลาขันตอนในการบริ
้
การด้ วยความรวดเร็ ว ตรงต่อเวลา ตรงกับความต้ องการของผู้รับบริ การที่ไม่ต้อง
เดินทางไปจดทะเบียนพาณิชย์ ที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เกิดความคุ้มค่าประหยัดค่าใช้ จ่ายใน
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.
Keyword : Success, Factor, Register Commerce
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คํานํา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พ.ศ. 2550 บัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมี
หน้ าที่ในการดูแลและจัดทําบริ การสาธารณะ มีอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริ หาร การจัดบริ การสาธารณะ
การบริ หารงานบุคคล การเงิน และ การคลัง มีอํานาจหน้ าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้ กําหนดอํานาจและหน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ วยกัน
เอง โดยเป้าหมายของแผนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น คือ การจัดให้ มีการถ่ายดอน
ภารกิจในการจัดบริ การสาธารณะของรัฐให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการให้ บริ การสาธารณะของท้ องถิ่นให้ ชดั เจน เพื่อสามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชน
แผนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบตั ิการ
กําหนดขัน้ ตอนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น (ฉบับที่ 2) กําหนดให้ กรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้ าถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 จากองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด ให้ แก่เทศบาล และองค์การบริ หารส่วนตําบล โดยจะต้ องนําไปจัดบริ การประชาชนให้ มีคณ
ุ ภาพ
และมีมาตรฐานตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากําหนดไว้ ซึง่ จะต้ องถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ภายในวันที่
1 มกราคม 2554 และให้ มีการเตรี ยมความพร้ อมในการถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ โดยมีกรม
ธุรกิจการค้ าเป็ นศูนย์กลางติดตามประสานงานแก้ ไขปั ญหาการถ่ายโอนงานให้ แก่เทศบาลและองค์การบริ หาร
ส่วนตําบล จัดให้ มีการอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่เทศบาล องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล รวมทังสนั
้ บสนุนการถ่ายโอนงานทะเบียนพาณิชย์ด้วย
ปั จจุบนั องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตพื ้นที่อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ รับการถ่ายโอน
ภารกิจการจดทะเบียนพาณิชย์ จากสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา สาเหตุที่ถ่ายโอนให้ เทศบาลและองค์การบริ หารส่วนตําบลเพราะต้ องปฏิบัติตามแผนการ
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กระจายอํานาจฉบับที่ 2 ทําให้ ภารกิจการจดทะเบียนพาณิชย์เป็ นการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นโดยอย่างแท้ จริ ง
และทํ าให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงบริ การจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ ได้ สะดวกยิ่ งขึน้ แต่เนื่ องจากงานจดทะเบี ยน
พาณิ ชย์เป็ นภารกิจใหม่สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึง่ ที่ผ่านมายังไม่มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานที่จะทําให้ ทราบว่างานจดทะเบียนพาณิชย์เป็ นอย่างไร และประสบปั ญหา อุปสรรคในด้ านใดบ้ าง
ด้ วยความเป็ นมาและความสําคัญดังกล่าวข้ างต้ นในฐานะที่ผ้ ูทําการศึกษา เป็ นผู้รับผิ ดชอบงานจด
ทะเบี ยนพาณิ ชย์ จึงเป็ นประเด็นที่ จะศึกษางานจดทะเบียนพาณิ ชย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในเขต
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ว่าปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสําเร็ จงานจดทะเบียนพาณิชย์มีในด้ านใดบ้ าง เพื่อ
นํามาพัฒนางานจดทะเบียนพาณิชย์ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในเขตอําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาปั จจัยความสําเร็ จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา

อุปกรณ์ และวิธีการ
กลุ่มตัวอย่ างในการศึกษา
วิธีการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ บริ การและผู้รับบริ การ ในเขตอําเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 13 แห่ง ได้ แก่ เทศบาลตําบลพิมาย,เทศบาลตําบลรังกาใหญ่, องค์การบริ หารส่วนตําบล
นิคมสร้ างตนเอง,องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองระเวียง,องค์การบริ หารส่วนตําบลในเมือง,องค์การบริ หารส่วน
ตําบลโบสถ์,องค์การบริ หารส่วนตําบลสัมฤทธิ์,องค์การบริ หารส่วนตําบลกระเบื ้องใหญ่,องค์การบริ หารส่วนตําบล
ดงใหญ่,องค์การบริ หารส่วนตําบลท่าหลวง,องค์การบริ หารส่วนตําบลกระชอน,องค์การบริ หารส่วนตําบลชีวาน
และองค์การบริ หารส่วนตําบลธารละหลอด จํานวน 78 คน อันประกอบไปด้ วย นายกองค์การบริ หารส่วน
ตําบล ปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบล เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์ และผู้ประกอบกิจการใน
เขตอําเภอพิมาย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. แบบสัมภาษณ์ สําหรับกลุม่ ผู้ให้ บริ การ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้ แก่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน
ส่วนที่ 2 เป็ นการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ บริ การเกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ วยประเด็นการสัมภาษณ์ ในเรื่ อง 1)การงานแต่ง ตัง้ ผู้รับ ผิ ด ชอบเป็ นนาย
ทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้ าหน้ าที่ 2)การรับคําร้ องขอจดทะเบียนพาณิชย์3)การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
4)การออกใบทะเบียนพาณิ ชย์ 5)การเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิ ชย์ 6)การจัดเก็บข้ อมูลการจด
ทะเบียนพาณิชย์ และ 7)การรายงานผลการจดทะเบียนพาณิชย์
ส่วนที่ 3 ปั ญหา อุปสรรค ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไข
2. แบบสัมภาษณ์ สําหรับกลุม่ ผู้รับบริ การ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
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ประเภท

ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ได้ แก่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ ประกอบพาณิชยกิจ

ส่วนที่ 2 เป็ นการสัมภาษณ์ผ้ รู ับบริ การเกี่ยวกับปั จจัยความสําเร็ จงานจดทะเบียนพาณิชย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ประกอบด้ วยประเด็นการสัมภาษณ์ ในเรื่ อง 1)ด้ านการให้ บริ การ 2) ด้ านบุคลากร
3)ด้ านระยะเวลา 4)ด้ านการประชาสัมพันธ์ 5)ด้ านความต้ องการ และ6) ด้ านความคุ้มค่า
ส่วนที่ 3 ข้ อปั ญหา อุปสรรค ข้ อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ไขเสนอแนะ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อมูล ในครั ง้ นี ้ โดยการสัมภาษณ์ ก ลุ่มตัวอย่ างเกี่ ย วกับ กระบวนการจดทะเบี ย น
พาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และปั จจัยความสําเร็ จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ผู้ศึกษาใช้ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการอธิ บายเชิงพรรณนา (Analysis Description) ซึ่งอธิ บายจาก
ข้ อเท็จจริ งที่ได้ จากการสัมภาษณ์ รวมทังนํ
้ าแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องมาประกอบการอธิบายd

ผลการศึกษา และวิจารณ์

ผลการศึกษา
1. กระบวนการจดทะเบียนพาณิชย์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ผลจากการสัมภาษณ์ ปั จจัยความสําเร็ จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขต
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีกระบวนการจดทะเบียนพาณิ ชย์ ประกอบด้ วย การแต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบ
การรั บคํ าร้ อง การตรวจเอกสาร การออกใบทะเบี ยนพาณิ ชย์ การจัด เก็บค่าธรรมเนี ยม การจัดเก็บข้ อมูล
การรายงานผล
1) การแต่ งตัง้ ผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนพาณิชย์และพนักงานเจ้ าหน้ าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกแห่ง นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลและนายกเทศมนตรี จะเป็ นผู้ออกคําสัง่ แต่ง
นายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตงแต่
ั ้ ระดับ 3 ขึ ้นไปปฏิบัติหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนพาณิ ชย์และ
พนัก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ง แต่ล ะแห่ ง จะแต่ ง ตัง้ จํ า นวนไม่ เ ท่ า กัน โดยมี ก ารมอบหมายให้ ผ้ ู ไ ด้ รั บ แต่ ง ตัง้ เป็ น
ผู้รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์แห่งละ 1 คน จํานวน 9 แห่ง และมากกว่า 1 คน จํานวน 4 แห่ง
2) การรั บคําร้ อง ผู้มาขอรับจดทะเบียนจะต้ องกรอกรายละเอียดใบแบบคําขอจดทะเบียนว่าต้ องการ
จดทะเบียนพาณิชย์ประเภทใด เช่น จดทะเบียนพาณิชย์ตงใหม่
ั้
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ จดทะเบียน
เลิกประกอบพาณิ ชยกิจ โดยกรอกรายละเอียดในแบบคําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) ให้ ครบถ้ วน ได้ แก่ ชื่อผู้
ประกอบพาณิชยกิจ ชื่อที่ใช้ ในการประกอบพาณิชยกิจภาษาไทยหรื อภาษาต่างประเทศถ้ ามี ชนิดแห่งพาณิชย
กิจ จํานวนเงินทุน ที่ตงสํ
ั ้ านักงาน วันเริ่ มต้ นประกอบพาณิชยกิจ วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ พร้ อมนําสําเนา
เอกสารทะเบียนบ้ าน สําเนาบัตรประชาชน เอกสาร อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ ในการประกอบจดทะเบียนพาณิชย์
ประเภทต่าง ๆ และรั บ รองสํ าเนาถูก ต้ องของเอกสารทุก ฉบับ และยื่ น เอกสารพร้ อมคํ าขอจดทะเบี ย นต่ อ
เจ้ าหน้ าที่ที่รับจดทะเบียน
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ บริ การ เห็นว่า ในการรับคําร้ องมีความเหมาะสมดี ไม่
ยุ่ง ยาก สามารถรั บคํ าร้ องขอจดทะเบี ยนแต่ละประเภทได้ ถูก ต้ อง และสามารถให้ คําแนะนํ าในการกรอก
รายละเอียดในแบบคําขอจดทะเบียนได้ ดี
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3) การตรวจเอกสาร เมื่อผู้ขอจดทะเบียนยื่นเอกสารแล้ วเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบจะทําการตรวจ
เอกสารโดยตรวจรายละเอียดในแบบคําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ว่าผู้มาขอจดทะเบียนต้ องการจดทะเบียน
ประเภทใด กรอกรายละเอียดในแบบคําขอถูกต้ องครบถ้ วนหรื อไม่ และยื่นเอกสารการจดทะเบียนถูกต้ องตาม
ประเภทที่ขอจดทะเบียนและครบถ้ วนหรื อไม่ หากถูกต้ องครบถ้ วนก็จะดําเนินการในขันตอนออกเลขที
้
่รับคําขอ
จดทะเบียนต่อไป หากเอกสารไม่ครบถ้ วนก็จะยังไม่รับเอกสารการจดทะเบียนจนกว่าผู้มาขอจดทะเบียนจะนํา
เอกสารมาเพิ่มเติมจนครบและจะดําเนินการรั บจดทะเบียนพาณิ ชย์ ให้ แก่ผ้ ูมาขอจดทะเบียนต่อไป จากการ
สัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ บริ การ เห็นว่า ในการตรวจเอกสารทุกแห่งจะใช้ เวลาไม่นาน ไม่มีความยุ่งยาก เพราะจะตรวจ
เอกสารตามที่ขอจดทะเบียนแต่ละประเภท และเอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอจดทะเบียนมีจํานวนไม่มาก
4) การออกใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการขอจดทะเบียน
ว่าถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะดําเนินการพิจารณาออกใบทะเบียนพาณิชย์ โดยดูวา่ ผู้มายื่นขอจดทะเบียน
พาณิชย์มีการตังสํ
้ านักงานประกอบกิจการอยู่ในพื ้นที่ที่ขอจดทะเบียนหรื อไม่ กิจการที่ขอจดทะเบียนสามารถจด
ทะเบียนได้ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด ผู้ขอจดทะเบียนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เมื่อถูกต้ องแล้ วก็จะดําเนินการ
ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ บริ การ เห็นว่า การออกใบทะเบียนพาณิชย์ ทุกแห่งมีความ
สะดวก ไม่ย่งุ ยาก เพราะมีการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์และมีแบบพิมพ์ไว้ ทกุ แห่ง
5)
การจัดเก็บค่ าธรรมเนี ยม การจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ จะเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนี ย มเหมื อ นกัน ทุก แห่ ง ตามอัต ราค่า ธรรมเนี ย มของกระทรวงพาณิ ช ย์ ที่ ไ ด้ กํ าหนดไว้ โดยจัด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตังใหม่
้
50 บาท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 20 บาท จดทะเบียนเลิก
ประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท ขอตรวจดูเอกสาร ครัง้ ละ
20 บาท ให้ เจ้ าหน้ าที่รับรองเอกสาร ฉบับละ 30 บาท
6) การจัดเก็บข้ อมูล การจัดเก็บข้ อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ทุกแห่งจะมีการบันทึกจัดเก็บข้ อมูลไว้
ในคอมพิวเตอร์ แยกเก็บข้ อมูลไว้ เป็ นหมวดหมู่ตามประเภทของที่จดทะเบียน ข้ อมูลของผู้มาขอจดทะเบียนจะ
เก็บไว้ ในแฟ้มแยกเป็ นแต่ละราย เรี ยงตามลําดับ และข้ อมูลการขอจดทะเบียนจะบันทึกลงไว้ ในสมุดรับคําขอจด
ทะเบียนพาณิชย์แต่ละประเภทไว้ เป็ นปั จจุบนั
7) การรายงานผล พบว่า มีการรายงานผลการจดทะเบียนพาณิชย์ในแต่ละเดือนให้ ผ้ ูบริ หารทราบว่า
มีการจดทะเบียนจํานวนกี่ราย ได้ รับค่าธรรมเนียมจํานวนเท่าไร โดยทําบันทึกข้ อความเสนอตามลําดับชันการ
้
บังคับบัญชา บางแห่งจะรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ทุกครัง้ ที่มีผ้ ูมายื่นขอจดทะเบียน นอกจากรายงานผล
การจดทะเบียนให้ ผ้ บู ริ หารทราบแล้ ว องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกแห่ง จะรายงานผลการจดทะเบียนพาณิชย์
ในแต่ละเดือนให้ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัดนครราชสีมาทราบผ่านทางอีเมล์ korat@dbd.com ไม่เกิน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป
2. ปั จจัยความสําเร็จงานจดทะเบียนพาณิชย์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ผลจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริ การ จํานวน 39 คน เกี่ยวกับปั จจัยความสําเร็ จงานจด
ทะเบียนพาณิชย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทัง้ 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการให้ บริ การ ด้ านบุคลากร ด้ าน
ระยะเวลา ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านความต้ องการ ด้ านความคุ้มค่า
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1) ด้ านการให้ บริการ การให้ บริ การมีความเหมาะสมดี สถานที่ให้ บริ การมีความสะอาดเรี ยบร้ อย มี
สถานที่จอดรถ มีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ คําแนะนําสุภาพเรี ยบร้ อย บริ การด้ วยความเป็ นกันเอง อัธยาศัยดี สะดวก
รวดเร็ ว มี ป้ ายบอกจุด บริ ก ารที่ ชัด เจน การขอจดทะเบี ย นไม่ยุ่ง ยาก และมี สิ่ ง อํ านวยความสะดวกในการ
ให้ บริ การ
2) ด้ านบุคลากร บุคลากรมีความรู้ ในการจดทะเบียนพาณิชย์ดี สามารถให้ คําแนะนํารายละเอียด
เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามสามารถตอบได้ ชดั เจน และให้ คําแนะนําในการ
แก้ ปัญหาในการกรอกรายละเอียดในเอกสารคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ การเตรี ยมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง
หรื อติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ
3) ด้ านระยะเวลา มีความเหมาะสมดี การให้ บริ การเป็ นระบบขันตอนของการจดทะเบี
้
ยนใช้ เวลา
ไม่นานมาก ไม่ย่งุ ยาก ไม่ต้องรอคิวคนไม่เยอะ เจ้ าหน้ าใช้ เวลาในการตรวจสอบไม่นาน หากเอกสารครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่จะดําเนินการออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้ และบริ การด้ วยความรวดเร็ ว ตรงต่อเวลา
4) ด้ านการประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนพาณิชย์ทางเสียงตามสาย หอ
กระจายของหมู่บ้าน โดยมีผ้ ใู หญ่บ้านจะประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ ชาวบ้ านทราบว่าองค์การบริ หารส่วนตําบล
หรื อเทศบาลแต่ละแห่งมีการบริ การรับจดทะเบียนพาณิชย์ นอกจากนี ้ ในบางครัง้ เจ้ าหน้ าที่ที่ออกบริ การจัดเก็บ
ภาษี เคลื่อนที่ จะประชาสัมพันธ์ ให้ ทราบว่ามีการรั บจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ และบางแห่งมีสมาชิ กอบต. แจ้ งให้
ชาวบ้ านทราบ บางแห่งมีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ด้วย
5) ด้ านความต้ องการ การให้ บริ การจดทะเบียนพาณิชย์ตรงกับความต้ องการ คือ ไม่ต้องเดินทางไป
จดทะเบียนพาณิชย์ที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การเดินทางสะดวกสบายไม่ไกล ใช้ ระยะเวลาใน
การจดทะเบียนไม่นาน ไม่ต้องรอคิว คนไม่เยอะ สามารถจดทะเบียนและรั บใบทะเบี ยนพาณิ ชย์ ได้ ทันที มี
ความสะดวกรวดเร็ ว มีเจ้ าหน้ าที่ที่รับจดทะเบียน ติดต่อได้ สะดวก การที่องค์การบริ หารส่วนตําบลหรื อเทศบาล
ได้ บริ การจดทะเบียนพาณิชย์คิดว่าตรงกับความต้ องการของผู้ที่รับบริ การจดทะเบียนพาณิชย์อย่างมาก
6) ด้ านความคุ้มค่ า การจดทะเบียนที่ท้องถิ่นช่วยให้ เกิดความคุ้มค่ากับประชาชนมาก โดยที่ไม่ต้อง
เดินทางไปจดทะเบียนพาณิชย์ที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพราะต้ องเดินทางไกลมาก รถติด คน
เยอะ สถานที่ก็คบั แคบ ที่จอดรถก็ไม่ค่อยมี ไปไม่ถูก ทําให้ ช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ไม่ต้องเสีย
ค่านํา้ มันรถมาก หรื อต้ องจ่ายค่ารถโดยสารในการเดินทาง ช่วยประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการ
เดินทาง เอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้ ถ้ าเอาเอกสารไปไม่ครบก็ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปใหม่ ทําให้ เสียเวลา
และค่าใช้ จ่ายมากยิ่งขึ ้น

สรุ ป

การศึกษาเรื่ องปั จจัยความสําเร็ จงานจดทะเบียนพาณิ ชย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาผู้ศกึ ษาได้ พบประเด็นที่น่าสนใจจึงได้ นํามาอภิปราย ดังนี ้
1. การที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ รับมอบจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ าถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิ ชย์มาเป็ นส่วนหนึ่งของงานในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนัน้ เป็ นผล
มาจากแผนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิ บัติการ
กําหนดขันตอนการกระจายอํ
้
านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (ฉบับที่ 2) ซึง่ กําหนดให้ กรมพัฒนาธุรกิจ
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การค้ าต้ องถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิ ชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ. 2499 จากองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด ให้ แก่ เทศบาล และองค์ การบริ หารส่วนตําบล โดยจะต้ องนํ าไปจัดบริ ก ารประชาชนให้ มี
คุณภาพและมีมาตรฐานตามที่กรมพัฒนาธุรกิ จการค้ ากํ าหนดไว้ ซึ่งจะต้ องถ่ายโอนเงินจดทะเบียนพาณิ ชย์
ภายในวันที่ 1 มกราคม 2554 และให้ มีการเตรี ยมความพร้ อมในการถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ โดย
มีกรมธุรกิจการค้ าเป็ นศูนย์ กลางติดตามประสานงานแกไขปั ญหาการถ่ายโอนงานให้ แก่เทศบาลและองค์การ
บริ หารส่วนตําบล สอดคล้ องกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2543) ได้ ให้ ความหมายของคําว่า การ
กระจายอํานาจ หมายถึง การที่รัฐส่วนกลางพยายามที่จะมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความสามารถดําเนินการ
ให้ หน่วยงานระดับล่าง คือ ภูมิภาคและท้ องถิ่นมีอํานาจดําเนินกิจการต่าง ๆ ของรั ฐ รวมทังอํ
้ านาจตัดสินใจ
วินิจฉัยสัง่ การได้ ด้วยตนเอง โดย “การกระจายอํานาจ” ในที่นี ้ มีความหมายทังมิ
้ ติในทางบริ หารและมิติในการ
ปกครอง ในทางการบริ หาร หมายถึง การมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบอํานาจดําเนินการให้ แก่หน่วยงาน
ระดับ รอง ๆ ลงไป หรื อหน่วยงานอื่นมีอํานาจตัดสินใจและดําเนิ นการได้ เบ็ดเสร็ จด้ วยตนเอง ส่วนในทาง
ปกครอง หมายถึง การโอนกิจการสาธารณะบางอย่างของรัฐหรื อองค์กรปกครองในส่วนกลางไปให้ ท้องถิ่นหรื อ
ชุมชนเป็ นผู้ปฏิบตั ิจดั ทําแทนโดยอิสระ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุม กํากับ ดูแล ของส่วนกลาง
2. กระบวนการจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ข ององค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น ในเขตอํ าเภอพิ มาย จัง หวัด
นครราชสีมา ทัง้ 13 แห่ง เป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ใน 7 ประเด็น คือ
การแต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบ รับคําร้ อง ตรวจเอกสาร ออกใบทะเบียนพาณิชย์ จัดเก็บค่าธรรมเนียม จัดเก็บข้ อมูล
รายงานผล
3. ปั จจัยความสําเร็ จงานจดทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ประกอบด้ วย
การให้ บริ การ สถานที่ให้ บริ การจดทะเบียนพาณิชย์ มีมีความสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มี
สถานที่ จอดรถเพียงพอ มีป้ายบอกจุดบริ การที่จัดเจน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้ บริ การครบถ้ วน
และมี การตกแต่งสถานที่ ส วยงาม บรรยากาศที่ เป็ นกันเอง สถานที่ ตงั ้ ของหน่ วยงานมีค วามสะดวกในการ
เดินทางมาติดต่อเพราะอยู่ไม่ไกล สอดคล้ องกับ บัวลอน โต๊ ะเงิน (2554) ได้ ศกึ ษาการนํานโยบายการถ่ายโอน
ภารกิจการจดทะเบียนพาณิ ชย์ มาปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ผล
การศึกษาพบว่า ด้ านสภาพแวดล้ อมการบริ หารมีการคมนาคมความสะดวกสบายในการเดินทางไปจดทะเบียน
พาณิชย์ คิดเป็ นร้ อยละ 86.7
บุค ลากร เจ้ าหน้ าที่ มีก ารต้ อนรั บ ทัก ทายด้ วยความเป็ นกัน เอง คอยให้ คํ าแนะนํ าสุภ าพ
เรี ยบร้ อย กระตือรื อร้ นที่จะให้ บริ การ อัธยาศัยดี มีความตังใจในการให้
้
บริ การ และให้ บริ การอย่างต่อเนื่องจน
งานเสร็ จเรี ยบร้ อย ซึง่ โดยภาพรวมแล้ ว ถือว่าเจ้ าหน้ าที่มีการให้ บริ การเป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับอนันต์ มะมิง
(2552) ได้ ศกึ ษาความคิดเห็นของผู้รับบริ การด้ านการจดทะเบียนพาณิชย์ตอ่ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดนราธิ วาส ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้รับบริ การด้ านจดทะเบียนพาณิ ชย์ ต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ให้ บริ การในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
โดยสามารถเรี ยงลําดับได้ ดงั นี ้ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การมีความพึงพอใจมากที่สดุ
ความต้ องการและความคุ้มค่า การจดทะเบียนที่ท้องถิ่นช่วยให้ เกิดความคุ้มค่ากับประชาชน
มาก โดยที่ ไม่ต้องเดินทางไปจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ ที่องค์ การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพราะต้ องเดิน
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ทางไกลมาก รถติด คนเยอะ สถานที่ก็คบั แคบ ที่จอดรถก็ไม่ค่อยมี ไปไม่ถูก ทําให้ ช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทาง ไม่ต้องเสียค่านํ ้ามันรถมาก หรื อต้ องจ่ายค่ารถโดยสารในการเดินทาง ช่วยประหยัดเวลา เพราะไม่
ต้ องเสียเวลาในการเดินทาง เอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้ ถ้ าเอาเอกสารไปไม่ครบก็ต้องเสียเวลาในการเดินทางไป
ใหม่ ทํ าให้ เสียเวลาและค่าใช้ จ่ายมากยิ่ งขึน้ สอดคล้ องกับ ณภัทร นิ ลกํ าแหง (2553) ได้ ศึกษา ปั ญหา
อุป สรรค และแนวทางการให้ บริ ก ารจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ข ององค์ ก ารบริ หารส่วนจัง หวัด นครราชสี ม า ผล
การศึกษา พบว่า ปั ญหาเรื่ องการเดินทางเพื่อมาขอจดทะเบียนพาณิชย์ที่สํานักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากมีระยะทางที่ไกลมาก สถานที่คบั แคบ หายากและที่จอดรถไม่มีเพราะ
ถนนหน้ าสํานักงานแคบมาก
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