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บทสรุปผูบริหาร 

 

นอกจากการที ่ว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) มีบทบาทสำคัญตอการขับเคลื ่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศในแงการสรางงาน สรางรายไดแลว ยังมีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจในพื ้นที่ดวย 
โดยเฉพาะพื้นที่ภูมิภาคหรือพื้นที่หางไกล ในแงการสรางสมดุลในการเติบโตระหวางพื้นที่ในเขตเมืองและพื้นที่นอก
เขตเมือง การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ การลดการเคลื่อนยายแรงงาน การสรางความตระหนักแกเยาวชนใน
การเปนผูประกอบการจากการที่ไดเห็นโอกาส/เห็นชองทาง หรือมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจของครอบครัวหรือ
คนในพ้ืนที่ รวมถึงการประยุกตใชงานฝมือหรือวัฒนธรรมในพ้ืนที่ เชื่อมโยงตอยอดในการประกอบธุรกิจได 

อยางไรก็ดี การประกอบธุรกิจในพื้นที่ภูมิภาคหรือพื้นที่หางไกลนั้น มีทั้งขอดี เชน คาเชาถูกกวา การ
เขาถึงแหลงวัตถุดิบหรือทรัพยากร การแขงขันที่ไมสูงมากเทากับในเขตเมืองหรือเมืองใหญ เปนตน ขณะที่ขอเสีย 
เชน กำลังซื้อของคนในพ้ืนที่ที่ไมสูงนัก จำนวนลูกคาที่มีไมมาก โครงสรางพ้ืนฐานที่ไมดีเทาพื้นที่เขตเมืองหรือเมือง
ใหญ การขาดแคลนแรงงานฝมือหรือแรงงานมีทักษะ ตนทนุในการดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงการ
เขาถึงบริการตาง ๆ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ เปนตน โดยที่ขอเสียเหลานี้สงผลถึงขีดความสามารถในการแขงขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ภูมิภาคหรือพื้นที่หางไกล อีกทั้ง ขอเสียบางประการเปนอุปสรรคที่เกิด
จากหนวยงานภาครัฐ ทั้งขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร หรือคาใชจายในการดำเนินการตาง ๆ ชองทางในการ
ใหบริการ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบหรือขอบังคับที่ไมเอื้อตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งในชวง
เริ่มตนธุรกิจ เชน การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ การขออนุญาตตาง ๆ เปนตน หรือชวงการดำเนินธุรกิจ เชน การคา
ระหวางประเทศ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

ดังนั้น เพ่ือทราบถึงการดำเนินธุรกิจในพ้ืนที่ภูมิภาค ตลอดจนปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในพื้นที่ดังกลาวที่เกิดจากหนวยงานภาครัฐ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึง
ศึกษาขอมูลในบริบทการบริหารราชการสวนภูมิภาค รวมถึงการบริหารราชการสวนทองถิ ่น เชน บริการของ
หนวยงานภาครัฐ กฎหมายกฎระเบียบ เปนตน เพื่อนำขอมูลที่รวบรวมไดไปใชในการกำหนดแนวทางการแกไข
ปญหาเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอื้อหรืออำนวยความสะดวกตอการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในพื้นที่ภูมิภาคของประเทศไทย และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานภาครัฐใน
พ้ืนที่ภูมิภาคอีกทางหนึ่งดวย 
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ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการใชบริการจากหนวยงานภาครัฐ 

ในสวนนี้เปนการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมเปาหมายที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SME) ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต ภาคการคา และภาคบริการจำนวน 700 ตัวอยาง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตรและเพชรบูรณ รวมถึงจำแนกตามพื้นที่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
ทั ้งนี ้ การสำรวจปญหาอุปสรรคของการใชบริการจากหนวยงานภาครัฐของผูประกอบการ SME กำหนดให
ผูประกอบการระบุปญหาอุปสรรค 3 อันดับแรกที่เกิดจากการใชบริการหนวยงานภาครัฐ  

ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการใชบริการจากหนวยงานภาครัฐ นำเสอในรูปของกราฟแมงมุม 
(Spider Chart) หรือกราฟเรดาร (Radar Chart) โดยเสนกราฟที่อยู ใกลขอบกราฟดานนอกสะทอนถึงระดับ
ประเด็นปญหาอุปสรรคที่มากหรืออยูในอันดับตน ๆ ในทางตรงขาม หากเสนกราฟอยูใกลจุดศูนยกลางจะสะทอน
ถึงระดับประเด็นปญหาอุปสรรคที่นอยหรือไมมาก และในกรณีที่เสนกราฟในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  
ทับซอนกันนั้น สะทอนวา ผูประกอบการที่อยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีประเด็นปญหาอุปสรรคที่
เหมือนกัน  

ประเด็นปญหาอุปสรรค 

ประเด็น 1. กฎหมาย กฎระเบียบ อาทิ ไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ   ผูใหบริการไมสามารถอธิบายได 

ประเด็น 2. ขั้นตอนดำเนินการ อาทิ ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร 

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสาร อาทิ  ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก      

ประเด็น 4. ชองทางในการติดตอ อาทิ  ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online   

ประเด็น 5. ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ เชน ไมมีคูมือ หรือมีคูมือแตยังไม
ชัดเจน 

ประเด็น 6. ระยะเวลาดำเนินการ อาทิ ใชเวลานาน  ไมไดรับแจงวาใชเวลานานเทาใด 

ประเด็น 7. คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม   
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1. การจดทะเบียนพาณิชย   

 

กราฟที่ 1 : ปญหาอุปสรรคของการจดทะเบียนพาณิชย                                                                                 N=700                                 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม   

อันดับที่ 2 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

อันดับที่ 3 ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

อันดับที่ 2 ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก  

อันดับที่ 3 ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ขั้นตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบรกิาร

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การจดทะเบียนพาณิชย

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล



 
 

9 
 

 

2. การขออนุญาตกอสราง 

 

กราฟที่ 2 : ปญหาอุปสรรคของการขออนุญาตกอสราง                                                                 N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 

อันดับที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 3 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online 

อันดับที่ 2 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

อันดับที่ 3 ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบริการ

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การขออนุญาตกอสราง

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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3. การขอสาธารณูปโภค 

 

กราฟที่ 3 : ปญหาอุปสรรคของการขอสาธารณูปโภค                                      N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

อันดับที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 3 คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม  

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน  

อันดับที่ 2 คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม   

อันดับที่ 3 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ  

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8
ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชดัเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจาํนวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบรกิาร

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนนิการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การขอสาธารณูปโภค

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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4. การขอข้ึนทะเบียนประกันสังคม 

 

กราฟที่ 4 : ปญหาอุปสรรคของการขอขึ้นทะเบียนประกันสังคม                                                N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 คาใชจายสูง  อาทิ คาธรรมเนียม 

อันดับที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 3 ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

อันดับที่ 2  ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

อันดับที่ 3  กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบริการ

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การขอขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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5. การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (รานอาหาร และเครื่องดื่ม หรือสวนอาหาร)  

 

กราฟที่ 5 : ปญหาอุปสรรคของการขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ  
(รานอาหาร และเครื่องดื่ม หรือสวนอาหาร)                                                           N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 2  กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

อันดับที่ 3  ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ  

อันดับที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 3 ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบริการ

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (รานอาหาร และเครื่องดื่ม หรือสวนอาหาร)

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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6. การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (ท่ีพัก) 

 

กราฟที่ 6 : ปญหาอุปสรรคของการขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (ที่พัก)                   N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

อันดับที่ 2  ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 

อันดับที่ 3  ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครฐั 3 อันดบัแรก คือ  

อันดับที่ 1 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 2 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ  

อันดับที่ 3 ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ  
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบริการ

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (ที่พัก)

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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7. การชำระภาษีปายหรือภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสราง (สวนทองถิ่น)  

 

 กราฟที่ 7 : ปญหาอุปสรรคของการชำระภาษีปาย/ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสราง (สวนทองถ่ิน)                     N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

อันดับที่ 2  ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online  

อันดับที่ 3  ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ  

อันดับที่ 2  ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 3  ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบรกิาร

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสงู

การชําระภาษีปาย/ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสราง (สวนทองถิ่น)

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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แนวทางการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในพื้นท่ีภูมิภาค 

แมวาภาพรวมของการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจตามการประเมินของธนาคารโลก (World 
Bank) ที่ประเมินความยากงายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น อยางไรก็ตาม  
จากการศกึษา พบวา ผูประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) มีขอจำกัดในการเขาถึง 
บริการตาง ๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะ (1) ความไมชัดเจนของกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงมีความซับซอน ยากตอ 
การเขาใจ ตลอดจนมีการใชดุลยพินิจของสวนราชการ (2) กระบวนการรับบริการที่ยุงยาก ไมสะดวก ทั้งขั้นตอน  
เอกสารที่ใช ระยะเวลา ชองทางการติดตอ รวมถึงมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น ขอมูลที่เผยแพร / 
ประชาสัมพันธนั้น ไมเพียงพอตอผูประกอบการในการเตรียมการเพื่อการไปขอรับบริการ และ (3) ขอจำกัดดาน 
บุคลากรของภาครัฐที่ไมเพียงพอตอปริมาณการใชบริการของผูประกอบการ โดยเฉพาะการขอรับรองมาตรฐาน 
ตาง ๆ  

ดังนั้น การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ภูมิภาคจำเปนตองลดขอจำกัดเหลานี้ โดยยึด 
หลักความเสมอภาคในการอำนวยความสะดวกแกผูประกอบการ SME เพื่อชวยเหลือใหผูประกอบการ SME โดย 
เฉพาะที่อยูนอกเขตเทศบาลที่อยูหางไกลใหสามารถเขาถึงบริการของรัฐไดไมตางจาก SME ในเขตชุมชนหรือเขต 
เมือง ทั้งนี้ เพื่อใหการกำหนดแนวทางการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในพื้นที่ภูมิภาคเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวคิด 3 ดาน ดังนี้ 

1. กระบวนการ (Process) โดยมุงเนนการพัฒนาขั้นตอน รูปแบบการใหบริการของหนวยงานภาครัฐรวมถึง
การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนตาง ๆ เพ่ือใหการใหบริการของหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ บูรณาการ 
ทั ้งในเชิงขอมูลและการใหบริการกับหนวยงานตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของ รวมถึงการปรับปรุง กฎหมาย 
กฎระเบียบ ดังนี้  

1.1 การใชเทคโนโลยีและดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของภาครัฐ เชน การจดทะเบียน
ออนไลน (e-Registration) รวมถึงการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยการเชื่อมโยงฐานขอมูล 
ระหวางภาครัฐผานระบบออนไลน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ภาครัฐใชรวมกัน
ได ควรจัดเก็บในระบบกลางที่หนวยงานรัฐสามารถเขาถึงได เพื่อลดขั้นตอนและเอกสารจาก
ผูประกอบการ 

1.2 การปรับปรุงขั ้นตอนการดำเนินงานใหรวดเร็ว สอดคลองกับบริบทของการดำเนินธุรกิจที่ 
เปล ี ่ยนแปลงไป ตลอดจนจัดทำคู ม ือการปฏิบ ัต ิงานท ี ่ช ัดเจน (Standard Operation 
Procedure: SOP) มีการกำหนดขั้นตอน /กระบวนการ และระยะเวลาในแตละขั้นตอน ใหยึด
เปนหลักในการปฏิบัติงาน 

1.3 ทั้งนี้ สวนใหญของกระบวนการนั้นมีกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนั้น จึงควรทบทวน 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่บังคับใชอยู ในปจจุบัน เพื่อลด ละ เลิกกฎหมายที่ไมมีความ
จำเปน ลาสมัย ไมสะดวก สรางภาระตอการปฏิบัติ โดยการปรับปรุงอยูภายใตหลักการ 5Cs คือ 
(1) Cut - การยกเลิก (2) Change - การปรับปรุง (3) Combine - การควบรวมกรณีที่ทับซอน 
(4) Continue - การคงไวเชนเดิม และ (5) Create – การสรางกฎหมายใหมกรณีจำเปน 
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2. บุคลากร (People) ที ่มุ งเนนการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที ่ภาครัฐ ใหมีความเขาใจในขั ้นตอน 
กระบวนการ โดยฝกอบรมเจาหนาที่รัฐใหมีความรูและความเขาใจในกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ เปน 
อยางดี สามารถตอบขอซักถามและใหคำแนะนำตอผูประกอบการได รวมถึงมีคูมือการใหบริการที ่ให 
ขอมูลที่ชัดเจน แกทั้งเจาหนาท่ีรัฐและผูประกอบการ เพ่ือลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ภาครัฐ และเพ่ิม
ความเขาใจใหผูประกอบการในการเตรียมการสำหรับการรับบริการ 

3. การสื ่อสาร (Communication) ที ่ใหความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการสื ่อสารที่ 
หลากหลาย ใหการสื่อสารไปยังผูประกอบการมีความชัดเจน ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เชน การเผยแพรขอมูล 
เกี่ยวกับบริการของภาครัฐผาน social media เปนตน รวมถึงการรวมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ที ่มีการ
รวมกลุมกัน เชน สมาคม ชมรมตาง ๆ เพื่อใหการสื่อสาร เผยแพรขอมูลไปถึงผูประกอบการเฉพาะกลุม
หรือสาขาธุรกิจ เชน รานอาหาร รานคาปลีก เปนตน ไดตรงจุด  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

เพ่ือใหการขับเคลื่อนแนวทางการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ภูมิภาคเปนไปไดอยาง
เปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ จึงควรกระจายอำนาจในการกำกับและการใหบริการจากสวนกลางมายัง
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาคเพ่ือใหการอำนวยความสะดวกแกผูประกอบการ SME มีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน ชวย
ลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการโดยไมตองสงเรื่องเขาพิจารณาที่สวนกลาง รวมถึงการกระจายอำนาจในงาน
บริการบางอยางสูหนวยงานภายนอก (third party) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ภาคเอกชน หนวย
งานวิจัย สถาบันการศึกษา เปนตน ในการทำหนาที่ตรวจสอบ ตรวจประเมินสถานประกอบการ ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ รวมถึงการตรวจระบบการควบคุมคุณภาพ เพื ่อความรวดเร็ว เพียงพอ ตอความตองการของ
ผูประกอบการ และลดภาระงานของเจาหนาที่รัฐ โดยพิจารณาความเหมาะสมและความพรอมของหนวยงานรัฐใน
ภูมิภาคหรือหนวยงานอื่นที่รับมอบอำนาจ ทั้งจำนวนบุคลากร ประสบการณและความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจนำรองใน
จังหวัดที่มคีวามพรอมกอนได (Sandbox) และใชเปนตนแบบในการดำเนินการในจังหวัดอื่นตอไป  
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

 

นอกจากการที่ว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) มีบทบาทสำคัญตอการขับเคลื ่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศในแงการสรางงาน สรางรายไดแลว  ยังมีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจในพื้นที ่ดวย 
โดยเฉพาะพื้นที่ภูมิภาคหรือพื้นที่หางไกล ในแงการสรางสมดุลในการเติบโตระหวางพื้นที่ในเขตเมืองและพื้นที่
นอก เขตเมือง การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ การลดการเคลื่อนยายแรงงาน การสรางความตระหนักแก
เยาวชนใน การเปนผูประกอบการจากการที่ไดเห็นโอกาส/เห็นชองทาง หรือมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจของ
ครอบครัว หรือคนในพ้ืนที่ รวมถึงการประยุกตใชงานฝมือหรือวัฒนธรรมในพื้นที่เชื่อมโยงตอยอดในการประกอบ
ธุรกิจได  

อยางไรก็ดี การประกอบธุรกิจในพื้นที่ภูมิภาคหรือพื้นที่หางไกลนั้น มีทั้งขอดี เชน คาเชาถูกกวา การ 
เขาถึงแหลงวัตถุดิบหรือทรัพยากร การแขงขันที่ไมสูงมากเทากับในเขตเมืองหรือเมืองใหญ เปนตน ขณะที่ขอเสีย 
เชน กำลังซื้อของคนในพ้ืนท่ีที่ไมสูงนัก จำนวนลูกคาที่มีไมมาก โครงสรางพ้ืนฐานที่ไมดีเทาพื้นที่เขตเมอืงหรือเมือง 
ใหญ การขาดแคลนแรงงานฝมือหรือแรงงานมีทักษะ ตนทุนในการดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงการ 
เขาถึงบริการตาง ๆ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ เปนตน โดยที่ขอเสียเหลานี้สงผลถึงขีดความสามารถในการแขงขันของ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ภูมิภาคหรือพื้นที่หางไกล อีกทั้ง ขอเสียบางประการเปนอุปสรรคที่เกิด 
จากหนวยงานภาครัฐ ทั้งขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร หรือคาใชจายในการดำเนินการตาง ๆ ชองทางในการ 
ใหบริการ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบหรือขอบังคับที่ไมเอื้อตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งในชวง 
เริ ่มตนธุรกิจ เชน การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ การขออนุญาตตาง ๆ เปนตน หรือชวงการดำเนินธุรกิจ เชน      
การคาระหวางประเทศ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เปนตน ดังนั้น เพื่อทราบถึงการดำเนินธุรกิจในพ้ืนที่
ภูมิภาค ตลอดจนปญหาอุปสรรคของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ดังกลาวที่เกิดจากหนวยงาน
ภาครัฐ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงศึกษาขอมูลในบริบทการบริหารราชการสวน
ภูมิภาค รวมถึงการบริหารราชการสวนทองถิ่น เชน บริการของหนวยงาน ภาครัฐ กฎหมายกฎระเบียบ เปนตน 
เพื่อนำขอมูลที่รวบรวมไดไปใชในการกำหนดแนวทางการแกไขปญหาเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอื้อหรือ     
อำนวยความสะดวกตอการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพ้ืนที่ภูมิภาคของประเทศไทย 
และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของหนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่ภูมภิาคอีกทางหนึ่งดวย 

 
 
 
 



 
 

18 
 

1. นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา 

1. ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) หมายถึง ผูประกอบธุรกิจ ทั้งท่ีเปนบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล อาทิ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด และวิสาหกิจ
ชุมชน ที่ประกอบธุรกิจใน 3 ประเภทหลัก ไดแก ภาคการผลิต ภาคการคา และภาคบริการ โดย
จำแนกขนาดของผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ตามนิยามประกาศ
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2562 และประกาศ
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เรื่อง การกำหนดลักษณะของวิสาหกิจรายยอย 
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 ดังนี้   

   วิสาหกิจรายยอย หมายถึง กิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง หรือกิจการคาปลีก 
ที่มีจำนวนการจางงานไมเกิน 5 คน หรือรายไดตอปไมเกิน 1.8 ลานบาท โดยวิสาหกิจรายยอย
เปนสวนหนึ่งของวิสาหกิจขนาดยอม  

   วิสาหกิจขนาดยอม (Small) ไดแก กิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้  

(1) กิจการผลิตสินคาที่มีจำนวนการจางงานไมเกิน 50 คน หรือมีรายไดตอปไมเกิน 100 ลาน
บาท 

(2) กิจการใหบริการ กิจการคาสง หรือกิจการคาปลีก ที่มีจำนวนการจางงานไมเกิน 30 คน หรือ
มีรายไดตอปไมเกิน 50 ลานบาท  

    วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) ไดแก กิจการที่มีลักษณะดังตอไปนี้  

(1) กิจการผลิตสินคาที่มีจำนวนการจางงานเกินกวา 50 คน แตไมเกิน 200 คน หรือมีรายไดตอป
เกินกวา 100 ลานบาทแตไมเกิน 500 ลานบาท  

(2) กิจการใหบริการ กิจการคาสง หรือกิจการคาปลีก ที่มีจำนวนการจางงานเกินกวา 30 คน แต
ไมเกิน 100 คน หรือมีรายไดตอปเกินกวา 50 ลานบาทแตไมเกิน 300 ลานบาท 

2. การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ หมายถึง การอำนวยความสะดวกของภาครัฐ ตอการ
ทำธุรกิจของผูประกอบการ ทั้งหนวยงานราชการสวนภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่นที่ใหบริการแก
ผูประกอบการในพื้นที่ภูมิภาค ใหสามารถประกอบธุรกิจโดยการขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจง 
ภายใตขอกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไดสัมฤทธิ์ผลอยางสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

3. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับ SME ในพื้นที่ภูมิภาค หมายถึง หนวยงานภาครัฐ ทั้งราชการสวน
ภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่นที่ใหบริการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจแกผูประกอบการใน
พ้ืนที่ภูมิภาค ไดแก 

 



 
 

19 
 

 ราชการสวนภูมิภาค หมายถึง หนวยงานราชการของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ที่มีแบงแยก
อำนาจหนาที่จากสวนกลางไปยังหนวยงานราชการในสวนภูมิภาคเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแกผูประกอบการในภูมิภาค เชน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด (DBD) มี
หนาที่ใหบริการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีหนาที่
ในการใหอนุญาตการกอสรางอาคาร  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมีหนาที่รับขึ้นทะเบียน
ประกันสังคมทั้งนายจางและลูกจาง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีหนาที่ในการพิจารณาให
ใบอนุญาตตั ้งโรงงานผลิตอาหารและอนุญาตใหใชฉลากอาหาร และขึ ้นทะเบียน อย. ตาม
ประเภทผลิตภัณฑอาหารที่กำหนด เปนตน 

 ราชการสวนทองถิ่น หมายถึง หนวยงานราชการในทองถิ่นที่ไดรับการกระจายอำนาจในการ
ให บร ิการอำนวยความสะดวกในการประกอบธ ุรก ิจแก ผ ู ประกอบในภ ูม ิภาค ได แก  
เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เชน อบต.
หรือเทศบาลมีหนาที่ในการใหบริการจดทะเบียนพาณิชย การขอสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา 
ประปา  การรับชำระภาษีปาย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง การใหอนุญาตในการประกอบธุรกิจ
ตาง ๆ เชน ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก  การจำหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
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บทที่ 2 
 

กรณีศึกษาการอำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศตาง ๆ 

 

ประเทศไทย 

จากรายงานของธนาคารโลก หรือรายงาน Doing Business 2020 ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับความ
ยากงายในการประกอบธุรกิจซึ่งสะทอนถึงการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย พบวา ใน
ภาพรวมประเทศไทยมีคะแนน Ease of Doing Business สูงขึ้น ขยับจาก 79.50 เปน 80.10 คะแนน และไดรับ
การจัดอันดับดีขึ้น 6 อันดับ จากอันดับที่ 27 (ปพ.ศ. 2562) เปนอันดับที่ 21 (ปพ.ศ. 2563) และอยูในกลุม 25 
ประเทศแรกของโลกจาก 190 ประเทศ  

 โดยประเทศไทยการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจไดดี คอื ดานการขอใชไฟฟาอยูในอันดับ 6 ซึ่งใช
เวลาดำเนินการเพียง 5-8 วันและสามารถยื่นขอผานเว็บไซตของการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือยื่นผานเว็บไซตของ
การประปาสวนภูมภิาค เพียงเว็บไซตเดียวก็ขอใชไดทั้งตดิตั้งไฟฟาและน้ำประปา   

อยางไรก็ตาม ดานการเริ่มตนธุรกิจ พบวา ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 47 โดยรายงานระบุวา การเริ่มตน
ธุรกิจของประเทศไทยมี 5 ขั้นตอน ใชระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน รวมถึงการจายชำระภาษีประเภทตาง ๆ อยูในอันดับ
ที ่ 68 เนื ่องจากตามกฎหมายของประเทศไทยมีการจายภาษีหลายประเภท ทำใหผู ประกอบการตองติดตอ
หนวยงานภาครัฐหลายครั้งเพื่อชำระภาษีแตละประเภท และการขอจดทะเบียนทรัพยสินอยู ในอันดับที ่ 67 
เนื่องจากใชเวลาดำเนินการนาน  
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ภาพที่ 2-1 : การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ SME ในพ้ืนที่ภูมิภาคของไทย 

ประเทศญ่ีปุน 

ผลการจัดอันดับการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจของประเทศญ่ีปุนปพ.ศ. 2563 ตามดัชนีความยาก
งายในการประกอบธุรกิจ พบวา ผลการจัดอันดับในดานที่ดีที่สุดของญี่ปุนคือ การแกปญหาการลมละลาย อยูใน
อันดับที่ 3 จาก 109 ประเทศ เนื่องจากการมีระบบฐานขอมูลกลางที่จัดไวสำหรบการสืบคนและตรวจสอบขอมูล
ทรัพยสินของบุคคลและมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผานการใชเลขประกันสังคม 
นอกจากนี้ การจัดการทรัพยสินของบุคคลลมละลายในประเทศญี่ปุนยังมีวิธีการอื่น นอกเหนือจากการขาย
ทอดตลาด คือ การใชวิธีการประเมินมูลคาทรัพยสินทางปญญามาปรับใชในการบังคับคดีทรัพยสินของลูกหนี้    
ทรัสตีและผูมีอำนาจจัดการทรัพยสินจะนำเอาทรัพยสินที่รวบรวมไดขายทอดตลาดและนำกำไรที่ไดจากการขาย
ทอดตลาดมาชำระหนี้คืนใหแกเจาหนี้ตอไป ทำใหการแกปญหาการลมละลายของประเทศญี่ปุนมีอัตราการไดรับ
ชำระหนี้คืนถึงรอยละ 90    

อยางไรก็ตาม การอำนวยความสะดวกที่มีอันดับต่ำกวาประเทศไทย ไดแก การเริ่มตนธุรกิจ ผลการจัด
อันดับอยูในอันดับที่ 106 ซึ่งถือวา ประเทศญี่ปุนมีกฎระเบียบที่เขมงวดในการเริ่มตนธุรกิจ การลงทุนในญี่ปุน
คอนขางยาก ถัดมาคือ การขอใชไฟฟา มีผลการจัดอันดับที่ 14 ในขณะที่ไทยอยูอันดับที่ 6 สำหรับดานอื่น ๆ นั้น
ผลการจัดอันดับอยูในระดับปานกลางและอยูในอันดับดีกวาของประเทศไทย อาทิ การขออนุญาตกอสราง อยูใน
อันดับที่ 18 สวนการชำระภาษีอยูในอันดับที่ 51 และการจดทะเบียนทรัพยสิน ผลการจัดอันดับอยูในอันดับที่ 43   
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ภาพที่ 2-2 : การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ SME ในพ้ืนที่ภูมิภาคของญี่ปุน 

ประเทศสิงคโปร 

ผลการจัดอันดับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศสิงคโปรปพ.ศ. 2563 ตามดัชนี
ความยากงายในการประกอบธุรกิจ จัดวา ประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่มีอันดับการอำนวยความสะดวกที่อยูใน
อันดับตน ๆ ในหลายดาน ไดแก การเริ่มตนธุรกิจอยูในอันดับที่ 4 จาก 109 ประเทศ  ถัดมาคือ การขออนุญาต
กอสราง มีผลการจัดอันดับที่ 5 การชำระภาษีผลการจัดอันดับที่ 7  

สำหรับดานที่ประเทศสิงคโปรอยูในอันดับท่ีต่ำกวาประเทศไทย ไดแก การขอใชไฟฟาอยูในอันดับที่ 19 
และการแกปญหาการลมละลาย ผลการจัดอันดับอยูในอันดับที่ 27  
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ภาพที่ 2-3 : การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ SME ในพ้ืนที่ภูมิภาคของสิงคโปร 

การเริ่มตนธุรกิจในประเทศสิงคโปรมีความโดดเดน เนื่องจากสิงคโปรเปนประเทศที่มีความเจริญมากใน
ภูมิภาคอาเซียน ระบบการดำเนินการตาง ๆ สวนใหญดำเนินการผานออนไลน เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปรใชระบบ 
e-government ทำใหการจัดตั้งธุรกิจสามารถทำไดอยางสะดวก และรวดเร็ว  

การพัฒนาระบบ e -government ของประเทศสิงคโปร เปนการจัดการบริการภาครัฐผานชองทาง
ออนไลน ใชฐานขอมูลที่เปนปจจุบันรวมกัน ลดการใชทรัพยากร มีความคลองตัวในการบริหารงาน สะดวก รวดเรว็ 
เพ่ิมคุณภาพการบริการ ประเทศสิงคโปรเริ่มวางรากฐานระบบ  e-government ในการอำนวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนและภาคธุรกิจมาตั้งแตปพ.ศ. 2533  ซึ่งในชวงเริ่มตนก็ประสบปญหาในการบูรณาการขอมูลจาก
หนวยงานภาครัฐ จนกระทั่งในปจจุบัน สิงคโปรมีการอำนวยความสะดวกที่อยูในอันดับตน ๆ ของโลก 

สำหรับการวางรากฐานในพัฒนาระบบ e-government ของประเทศสิงคโปร มีดังนี้ 

o การพัฒนานวัตกรรมดวย ICT เพ่ือปฏิบัติตามในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ใหบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการของแผนปฏิบัติการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สิงคโปรไดจัดสรรเงินจำนวน สูงถึง 932 ลาน
ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 2.3 หมื่นลานบาท) สำหรับป 2543  

o รัฐบาลสิงคโปรตองการใหบริการสาธารณะเกือบทั้งหมดทางออนไลน จึงตองใหความสำคัญของการ
สงเสริมใหประชาชนใชบริการเหลานี้ ประชาชนที่ไมสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตที่บานได จะไดรับการ
เขาถึงบริการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสผานสถานีบริการตนเองของชุมชน 

o รัฐบาลสิงคโปรเลือกแนวทางแบบรวมศูนยโครงสรางพื้นฐานการบริการ และนโยบาย ICT สวนกลาง
ทั ้งหมดภายใตบริการสาธารณะ Infocomm Development Authority (IDA) ซึ ่งเปนหนวยงาน
รัฐบาลที่รับผิดชอบในการสงเสริมและควบคุมโทรคมนาคมในประเทศ  

o รัฐบาลสิงคโปรมีความพรอมในใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสทุกประเภท และมีการออกแบบโดยให
ลูกคาเปนศูนยกลาง 
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o โครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดแหงแรกที่ใหบริการทั่วประเทศไปสู โรงเรียน ธุรกิจ บาน หองสมุด และ
ศูนยชุมชน ครอบคลุม 99% ของพ้ืนที่ของสิงคโปร  

o มีการรณรงคหลายภาคสวนเปนระยะเวลาหนึ่งเดือนทุกป มีการจัดงานแสดงสินคาออนไลนตามหัวขอ
ตางๆ เพ่ือเพิ ่มความมั ่นใจของประชาชนในบริการออนไลน และโครงการ National IT Literacy          
ไดเปดตัวเพ่ือยกระดับมาตรฐาน ICT  

o รัฐบาลสิงคโปรไดปลูกจิตสำนึกใหหนวยงานตางๆ มองวาตนเองเปนหนวยงานในฐานะ "รัฐบาลเดยีว"      
ที่รวมมือ แบงปนขอมลู และใชประโยชนจากองคความรูแบบองครวมเพื่อใหบริการแบบบูรณาการแก
ประชาชนโดยสะดวก ตอเนื่อง และรวดเร็ว 

o ในการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและการใชประโยชนจากความรู รัฐบาลไดสนับสนุนให
เจาหนาที่ของรัฐใหการเรียนรู รวมกันและการแบงปนความรูเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอมการ
ทำงานและวัฒนธรรมองคกร รัฐบาลจะจัดการประชุมตอเนื่องเพื่อใหสามารถแบงปนแนวปฏิบัติและ
ความรูระหวางหนวยงานตาง ๆ 

o รัฐบาลสิงคโปรใหบริการดวยจุดติดตอเพียงจุดเดียว และการรวมแอปพลิเคชันสวนหนาและระบบสวน
หลัง (Operation) ประชาชนทุกคนสามารถอัปเดตที่อยูใหมของตนกับหนวยงานรัฐบาลทั้งหมดไดดวย
การกรอกแบบฟอรมเดียว นอกจากนี้ ผูใช e - Citizen สามารถเขาถึงหนาเว็บที ่ตองการไดและ
สามารถดำเนินการธุรกรรมออนไลนทั้งบริการรับรองความถูกตองและการชำระเงินที่พอรทัล 

o รัฐบาลยังไดจัดตั้งฟอรัมออนไลนใหประชาชนสามารถโพสตคำถามและโตตอบกันได ซึ่งถือวาประสบ
ความสำเร็จในการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล 

สวนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจดานอื่น ๆ ของประเทศสิงคโปรนั้น การลงทุนจัดตั้ง
ธุรกิจในประเทศสิงคโปรสวนใหญไมมีขอจำกัดสัดสวนของผูถือหุนชาวตางชาติ ผู ลงทุนชาวตางชาติสามารถ
ตัดสินใจวาจะลงทุนเองทั้งหมด หรือลงทุนรวมกับผูประกอบการทองถิ่นได ในการเริ่มตนธุรกิจผูประกอบการ
สามารถจดทะเบียนชื่อบริษัทไดภายใน 1 วัน สำหรับระยะเวลาที่ใชในการจดทะเบียนบริษัทประมาณ 14-16 วัน 
และไมมีการกำหนดเงนิขั้นต่ำในการลงทุน ทั้งนี้ เงินจดทะเบียนสามารถเริ่มตนท่ีหนึ่งดอลลารสิงคโปรก็สามารถทำ
ธุรกิจไดและสามารถถือหุนไดรอยเปอรเซ็นต  

สำหรับการขออนุญาตกอสรางของประเทศสิงคโปร พบวา มีความสะดวกและรวดเร็วมาก โดยใชเวลา
เพียง 26 วันในการขอใบอนุญาตกอสราง และการขออนุมัติแบบแปลนอาคารใชเวลาเพียง 10 วัน ในขณะที่
ประเทศไทยใชเวลาขอใบอนุญาตกอสรางถึง 157 วัน 

สำหรับการชำระภาษี อัตราภาษีนิติบุคคลของประเทศสิงคโปรนั้นอยูที่ 17% อีกทั้ง ยังมีความสะดวกใน
การใชชองทางออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการยื่นภาษีออนไลนจนรวมไปถึง ขั้นตอนการชำระเงิน  สำหรับ
ประเทศสิงคโปรจายภาษี 5 ครั้งตอป และใชเวลายื่น 82 ชั่วโมงตอปเพื่อเตรียมและจายภาษี ในขณะที่ประเทศไทย
จายภาษีถึง 22 ครั้งตอป และใชเวลา 264 ชั่วโมงตอป 
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ไตหวัน 

ผลการจัดอันดับของไตหวันป พ.ศ. 2563 ตามดัชนีความยากงายในการประกอบธุรกิจ พบวา การอำนวย
ความสะดวกในการทำธุรกิจในดานที่ไตหวันอยูในอันดับที่ดี คือ การขออนุญาตกอสราง ซึ่งอยูในอันดับที่ 6 จาก 
109 ประเทศ ถัดมาคือ การขอใชไฟฟา มีผลการจัดอันดับที่ 9  สวนในดานอื่น ๆ ที่ไดรับคะแนนอยูในอันดับ   
ปานกลาง อาทิ  การจดทะเบียนทรัพยสิน ผลการจัดอันดับที่ 20 การเริ่มตนธุรกิจ ผลการจัดอันดับอยูในอันดับที่ 
21 การแกปญหาการลมละลาย ผลการจัดอันดับอยูในอันดับที่ 23 และการชำระภาษีผลการจัดอันดับอยูใน   
อันดับที ่39 

 
ภาพที่ 2-4 : การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ SME ในพ้ืนที่ภูมิภาคของไตหวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

บทที่ 3 
 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 
ในพื้นท่ีภูมิภาค 

 

 

การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในพื้นที่ภูมิภาคในแตละชวงธุรกิจตั้งแต 
ชวงเริ่มตนธุรกิจ ชวงการดำเนินงาน หรือแมแตชวงเลิกกิจการ จำเปนที่จะตองปฏิบัติตามขอกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอบังคับที่กำหนดภายใตการใหบริการของหนวยงานภาครัฐในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นที่เกี ่ยวของที่เปน
ผูรับผิดชอบ  ดังนี้ 

การเริ่มตนประกอบธุรกิจของผูประกอบการ SME นั้น กิจการตองมีการจดทะเบียนพาณิชย หากเปน     
ผูประกอบกิจการคาตามที่กฎหมายกำหนดไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ขายสินคาไดเงินตั้งแต 20 
บาทตอวันข้ึนไป หรือมีสต็อคสินคาจำนวน 500 บาทขึ้นไป (ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 และ
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549) ซึ่งในพื้นที่ภูมิภาคตองติดตอขอจดทะเบียนกับเทศบาล 
หรือองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) ที่สำนักงานแหงใหญของผูประกอบการตั้งอยู และหากผูประกอบการ
ตองการดำเนินกิจการในรูปนิติบุคคลที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนก็จะตองยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งกับสำนักงาน
พาณิชยจังหวัด หรือยื่นเรื่องผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท)  

ในชวงเริ่มตนธุรกิจ ที่ผูประกอบการอาจจะตองมีการขออนุญาตกอสรางอาคาร การขอใชน้ำและไฟ หาก
เปนอาคารของผูประกอบการเอง ซึ่งพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ. ศ. 2522 กำหนดใหขออนุญาตโดยยื่นแบบ
แปลนอาคารกอนการกอสรางตอเทศบาล หรือ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) หรือ อบต. ที่รับผิดชอบและจะ
เปนผูออกใบอนุญาตกอสรางใหกับผูประกอบการ ในสวนของการขอใชน้ำและไฟในพื้นที่ภูมิภาคสามารถยื่นขอได
ที่การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ทุกสาขาและการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาในพื้นที่ ทั้งนี้ การประปาสวนภูมิภาค
และการไฟฟาสวนภูมิภาคไดรวมมือกันเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่มีความตองการขอใชไฟฟาและ
น้ำประปาในคราวเดียวกัน โดยสามารถยื่นผานเว็บไซตของการไฟฟาสวนภูมิภาค (www.pea.co.th) หรือเว็บไซต
ของการประปาสวนภูมิภาค (www.pwa.co.th) เพียงเว็บไซตเดียวก็สามารถขอใชบริการทั้งติดตั ้งไฟฟาและ
น้ำประปาได  
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เมื่อเขาสูขั ้นตอนการดำเนินกิจการ ผูประกอบการตองปฏิบัติตามขอกฎหมาย กฎระเบียบตามลักษณะ
ของประเภทธุรกิจ ในกรณีที่ผูประกอบการที่มีการผลิตในรูปโรงงานที่ใชเครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป 
จะตองยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตอ อบต. หรือ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตามที่กำหนดใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

นอกจากนี้ เมื่อมีการทำธุรกิจที่เปนการผลิต ยังตองขออนุญาต ขอใบอนุญาต หรือ ขอจดทะเบียน ฯลฯ 
ขึ้นอยูขอกฎหมายที่กำหนดตามลักษณะของสินคาหรือผลิตภัณฑที่ผลิต เชน การขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ การขอ
ใบอนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ตอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในกรณีที่ผูประกอบการ 
SME ตองการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภควาสินคาหรือผลิตภัณฑมีคุณภาพไดมาตรฐาน หรือการยื่นขอการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.). ตอสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในกรณีที่เปนผลิตภัณฑชุมชนที่ใชมีการ
ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจังหวัด หรือหาก
เปนผูผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ตองการขอใบอนุญาตการผลิตอาหารตามมาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี (GAP) 
หรือตองการขอเลขสารบนอาหาร การจดทะเบียนอาหารหรือการขอเลข อย. ตองยื่นเรื่องขอจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  

สำหรับการจดทะเบียน อย. หากเปนอาหารควบคุมเฉพาะ เชน อาหารเสริม ตองผานการพิจารณาจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่สวนกลาง และถาผูประกอบการมีการคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑของตนเอง
และตองการที่จะคุมครองผลิตภัณฑที่ไดคิดคนพัฒนาออกแบบมา สามารถยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรกับสำนักงาน
พาณิชยจังหวัดหรือยื่นขอผานระบบอินเตอรเน็ตของกรมทรัพยสินทางปญญา ซึ่งกรมทรัพยสินทางปญญาจะเปนผู
พิจารณาการจดทะเบียน ตามที่พระราชบัญญัติสิทธฺบัตร (ฉบับที่ 3) ป 2542 กำหนด 

 ในกรณีเปนผูประกอบธุรกิจการคา ซึ่งอาจเปนการคาสง คาปลีก หรือการขายสินคา Online กอนที่จะ
ขายสินคาแตละประเภทตองมีการขอใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดเชนกัน อาทิ ประกอบการรานคาขายสินคา
เกษตร ปุย อาหารสัตวที่ควบคุม จะตองขอใบอนุญาตนำเขา จำหนายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะจากสำนักงาน
เกษตรจังหวัด หรือสำนักงานปศุสัตวจังหวัด การจำหนายไพ สุรา ยาสูบก็ตองมีใบอนุญาตจำหนาย ไพ  สุรา  
ยาสูบจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำหรับผูคาสินคาในชองทาง Online ตองจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกสกับ
เทศบาล  อบต. หรือ อบจ. ขึ้นอยูกับสำนักงานที่ตั้งของผูประกอบธุรกิจ และเพื่อปองกันการละเมิดสิขสิทธิ์ของ
สินคาผูคาผานระบบ Online จะตองยื่นจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดทางตรงตอสำนักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดวย  

สำหรับผูประกอบธุรกิจบริการ เชน รานจำหนายอาหาร เครื่องดื่ม ตองขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง 
สถานที่จำหนายอาหาร/สะสมอาหาร หากพื้นที่ ไมเกิน 200 ตรม. และขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหนายอาหาร/ 
สะสมอาหารรานอาหาร หากพื้นที่เกิน 200 ตรม. โดยขออนุญาตจากเทศบาล หรือ อบต.  

กรณเีปนธุรกิจใหบริการที่พัก ตองขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยยื่นขออนุญาตท่ีที่วาการอำเภอ 
แตหากจำนวนหองพักไมเกิน 4 หองและสามารถรองรับผูเขาพักไดไมเกิน 20 คน ตองย่ืนขอหนังสือแจงสถานที่พัก
ที่ไมใชโรงแรมจากเทศบาล หรือ อบต. 
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 ทั้งนี้ ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท หากมีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป ตองขึ้นทะเบียนประกันสังคม โดย
ขึ้นทะเบียนนายจางพรอมกับขึ้นทะเบียนลูกจาง และนายจางตองจายเงินสมทบและยื่นแบบลงทะเบียนจายเงิน
สมทบและแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจาง ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ภายใน 30 วันเมื่อมีการรับลูกจาง  

นอกจากนี้ ผูประกอบการยังมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิติบุคคลขึ้นอยูกับ
รูปแบบการจัดตั ้งกิจการ รวมถึงตองจดทะเบียนและเสียภาษีมูลคาเพิ ่มเมื ่อมีรายไดจากการขายสินคาหรือ 
ใหบริการมากกวา 1.8 ลานบาทตอป โดยกิจการที ่เปนบุคคลธรรมดาตองยื ่นแบบแสดงรายการและชำระ         
ภาษีเงินไดภายในวันที่ 31 มีนาคมของปถัดไป และสำหรับนิติบุคคลตองยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได
ภายใน 150 วันนับจากวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีสวนภาษีมูลคาเพิ่มใหยื่นภาษีและชำระภายในวันที่ 15        
ของเดือนถัดไป โดยการย่ืนแบบภาษีทั้งหมดขางตนสามารถยื่นไดที่สำนักงานสรรพากรพื้นที ่สาขา หรือผาน 
อินเทอรเน็ต หรือที่ธนาคารพาณิชยของไทย  

กรณีที่ผ ู ประกอบกิจการเปนเจาของที ่ด ินและสิ ่งปลูกสราง ตองชำระภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูกสราง           
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 ที่บังคับใชแทนภาษีโรงเรือน ภาษีทองที่เดิม โดยตอง
ชำระภาษีในเดือนเมษายนของทุกป หลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงแบบประเมินภาษีมาให และหากมีปาย
แสดงชื่อรานคาหรือปายโฆษณา ตองชำระภาษีปายภายใน 31 มีนาคมของทุกป โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
และภาษีปายใหชำระที่ อบต. ในพ้ืนที่  

นอกจากภาษีดังกลาวขางตนแลว หากกิจการมีการผลิตหรือนำเขาสินคาที่จัดเปนสินคาฟุมเฟอย เชน 
น้ำมันและผลิตภัณฑน้ำมัน เครื่องดื่ม เครื่องปรับอากาศ โคมระยา แกวและเครื่องแกว รถยนต น้ำหอม พรม 
แบตเตอรี่ เรือ สนามแขงมา สนามกอลฟ เปนตน ตองชำระภาษีสรรพสามิตเมื่อมีการนำเขาหรือผลิตสินคาหรือได
ชำระคาบริการ ตามอัตราที่กำหนดใน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด หรือ
สำนักงานสรรพสามิตอำเภอที่สถานประกอบการตั้งอยู 

สวนขั้นตอนเลิกกิจการนั้น ในกรณีที่ผูประกอบการตองการเลิกกิจการ ตองจดทะเบียนเลิกบริษัท จำกัด 
ตามขั ้นตอนการดำเนินการในการเลิกบริษัทจำกัด หางหุ นสวน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคากำหนด โดยตองจัด
ประชุมผูถือหุนและไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุม ลงประกาศในหนังสือพิมพ และสงหนังสือบอกกลาวเจาหนี้ 
กอนยื่นขอจดทะเบียนเลิกบริษัทตอสำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดที่กิจการมีสำนักงานแหงใหญตั้งอยู และ
บริษัทจะตองชำระบัญชีใหเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันเลิกกิจการ (กรณีหางหุนสวนตองดำเนินการภายใน 14 
วัน) หากผูประกอบกิจการไมสามารถดำเนินการไดตามระยะเวลาที่กำหนด ผูชำระบัญชีจะตองยื่นรายงานการ
ชำระบัญชีทุก 3 เดือน และตองแจงกรมสรรพากรในพื้นที่ใหเจาพนักงานประเมินทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต
วันท่ี สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดรับจดทะเบียนเลิกกิจการ และใหยื่นรายการเสียภาษีในปที่เลิกกิจการ 

จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวา มีกฎหมายเปนจำนวนมากที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ
ผูประกอบการ และตองติดตอหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานอีกดวย 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรค 
การใชบริการจากหนวยงานภาครฐั  

 

 

ในสวนนี้เปนการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมเปาหมายที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SME) ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต ภาคการคา และภาคบริการจำนวน 700 ตัวอยาง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตรและเพชรบูรณ รวมถึงจำแนกตามพื้นที่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
ทั ้งนี ้ การสำรวจปญหาอุปสรรคของการใชบริการจากหนวยงานภาครัฐของผูประกอบการ SME กำหนดให
ผูประกอบการระบุปญหาอุปสรรค 3 อันดับแรกที่เกิดจากการใชบริการหนวยงานภาครัฐ 

โดยผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการใชบริการจากหนวยงานภาครัฐ นำเสนอในรูปของกราฟแมงมุม 
(Spider Chart) หรือกราฟเรดาร (Radar Chart) โดยเสนกราฟที่อยู ใกลขอบกราฟดานนอกสะทอนถึงระดับ
ประเด็นปญหาอุปสรรคที่มากหรืออยูในอันดับตน ๆ ในทางตรงขาม หากเสนกราฟอยูใกลจุดศูนยกลางจะสะทอน
ถึงระดับประเด็นปญหาอุปสรรคที่นอยหรือไมมาก และในกรณีที่เสนกราฟในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  
ทับซอนกัน สะทอนวาผู ประกอบการที ่อยู ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีประเด็นปญหาอุปสรรคที่
เหมือนกัน  

ประเด็นปญหาอุปสรรค 

ประเด็น 1. กฎหมาย กฎระเบียบ อาทิ ไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ ที่ผูใหบริการไมสามารถอธิบายได 

ประเด็น 2. ขั้นตอนดำเนินการ อาทิ ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร 

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสาร อาทิ  ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก      

ประเด็น 4. ชองทางในการติดตอ อาทิ  ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online   

ประเด็น 5. ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ เชน ไมมีคูมือ หรือมีคูมือแตยังไม
ชัดเจน 

ประเด็น 6. ระยะเวลาดำเนินการ อาทิ ใชเวลานาน  ไมไดรับแจงวาใชเวลานานเทาใด 

ประเด็น 7. คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม   
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1. การจดทะเบียนพาณิชย      

 
กราฟที่ 4-1 : ปญหาอุปสรรคของการจดทะเบียนพาณิชย                                                             N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม  

อันดับที่ 2 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

อันดับที่ 3 ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

อันดับที่ 2 ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก  

อันดับที่ 3 ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบรกิาร

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การจดทะเบียนพาณิชย

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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2. การขออนุญาตกอสราง 

 

กราฟที่ 4-2 : ปญหาอุปสรรคของการขออนุญาตกอสราง                                                           N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 

อันดับที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 3 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online 

อันดับที่ 2 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

อันดับที่ 3 ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ขั้นตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบรกิาร

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสงู

การขออนุญาตกอสราง

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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3. การขอสาธารณูปโภค 

  

กราฟที่ 4-3 : ปญหาอุปสรรคของการขอสาธารณูปโภค                                                   N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

อันดับที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 3 คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม  

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน  

อันดับที่ 2 คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม  

อันดับที่ 3 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ   
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบริการ

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การขอสาธารณูปโภค

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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4. การขออนุญาตประกอบกิจการ/โรงงาน 

 
กราฟที่ 4-4 : ปญหาอุปสรรคของการขออนุญาตประกอบกิจการ/โรงงาน                                     N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

อันดับที่ 2 ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online 

อันดับที่ 3 คาใชจายสูง  อาทิ คาธรรมเนียม  

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

อันดับที่ 2 ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

อันดับที่ 3 ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบริการ

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การขออนุญาตประกอบกิจการ/โรงงาน

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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5. การขอข้ึนทะเบียนประกันสังคม 

 

กราฟที่ 4-5 : ปญหาอุปสรรคของการขอขึ้นทะเบียนประกันสังคม                                           N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 คาใชจายสูง  อาทิ คาธรรมเนียม  

อันดับที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 3 ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

อันดับที่ 2  ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

อันดับที่ 3  กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบริการ

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การขอขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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6. การชำระภาษี ฯลฯ (ภาษีสรรพากร) 

 

กราฟที่ 4-6 : ปญหาอุปสรรคของการชำระภาษี ฯลฯ (ภาษีสรรพากร)                         N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม  

อันดับที่ 2 ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 

อันดับที่ 3 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ  

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก   

อันดับที่ 2 คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม  

อันดับที่ 3 ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบริการ

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การชําระภาษีเงินไดนิตบุิคคล /บุคคลธรรมดา/ ภาษีมูลคาเพ่ิม /ภาษีสรรพสามิต/ภาษเีหมา 
(ภาษีสรรพากร)

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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7. ภาษีเหมาเปนการชำระภาษีเงินไดใหแกทองถิ่นหรือ (ภาษีเหมารายปของแตละธุรกิจ)  

 
กราฟที่ 4-7 : ปญหาอุปสรรคของภาษีเหมาเปนการชำระภาษีเงินไดใหแกทองถิ่นหรือ (ภาษีเหมารายปของแตละธุรกิจ)  N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

อันดับที่ 2  คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม  

อันดับที่ 3  มี 2 ประเด็นปญหา คือ (1) ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผาน
ระบบ Online และ (2) ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online  

อันดับที่ 2 คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม  

อันดับที่ 3 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7

ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ขั้นตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบรกิาร

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสงู

ภาษีเหมาเปนการชําระภาษีเงินไดใหแกทองถ่ินหรือ 
(ภาษีเหมารายปของแตละธุรกิจ)

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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8. การชำระภาษีปายหรือภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง (สวนทองถิ่น)  

 

กราฟที่ 4-8 : ปญหาอุปสรรคของการชำระภาษีปาย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง (สวนทองถ่ิน)                 N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

อันดับที่ 2  ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online  

อันดับที่ 3  ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ  

อันดับที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 3 ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ขั้นตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบรกิาร

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสงู

การชําระภาษีปาย/ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสราง (สวนทองถิ่น)

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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9. การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ ฯลฯ (ธุรกจิเกษตร อาทิ สวน พืชผักผลไม  ปศุสัตว) 

  

กราฟที่ 4- 9 : ปญหาอุปสรรคของการขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ  
(ธุรกิจเกษตร อาทิ สวน พืชผักผลไม ปศุสตัว ประมง)                                                  N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 

อันดับที่ 2  ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 3  คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม  

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

อันดับที่ 2 ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online 

อันดับที่ 3 ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบริการ

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธรุกิจ 
(ธุรกิจเกษตร อาทิ สวน พืชผักผลไม ปศุสตัว ประมง)

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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10. การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (อาหาร และเครื่องดื่ม (กระบวนการ))   

 

กราฟที่ 4-10 : ปญหาอุปสรรคของการขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ  
(อาหาร และเครื่องดื่ม (กระบวนการ)                                                                  N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก  

อันดับที่ 2  ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ  

อันดับที่ 3  คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม  

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

อันดับที่ 2  ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 

อันดับที่ 3  ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ขั้นตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบรกิาร

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ 
(อาหาร และเครื่องดื่ม (กระบวนการ))

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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11. การจดทะเบียนผลิตภัณฑ/ขอใบอนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) / การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.) 

 

กราฟที่ 4-11 : ปญหาอุปสรรคของการจดทะเบียนผลิตภัณฑ/ขอใบอนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)/ 
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)                                                     N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 

อันดับที่ 2  ชองทางในการติดตอไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online 

อันดับที่ 3  ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

อันดับที่ 2 ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

อันดับที่ 3 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบริการ

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การจดทะเบียนผลิตภัณฑ/ขอใบอนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) / การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน (มผช.).

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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12. การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (รานคาทางการเกษตร (เมล็ดพันธุ ปุย ฯลฯ))   

  

กราฟที่ 4-12 : ปญหาอุปสรรคของการขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ รานคาการเกษตร (ฯลฯ) 
N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  ชองทางในการติดตอไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online 

อันดับที่ 2  มี 2 ประเด็นปญหา คอื (1) กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ และ (2) 
คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม 

อันดับที่ 3  ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  ชองทางในการติดตอไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online 

อันดับที่ 2  ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 

อันดับที่ 3  ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ขั้นตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบรกิาร

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสงู

การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกจิการ/ธุรกิจ (รานคาทางการเกษตร 
(เมล็ดพันธุ ปุย อาหารสัตว ฯลฯ))

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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13. การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (ไพ,สุรา,ยาสูบ)  

 

กราฟที่ 4-13 : ปญหาอุปสรรคของการขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (ไพ,สุรา,ยาสูบ)    N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม  

อันดับที่ 2  กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ  

อันดับที่ 3  ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 ชองทางในการติดตอไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online 

อันดับที่ 2 คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม 

อันดับที่ 3 มี 2 ประเด็นปญหา คือ (1) กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ และ (2) 
ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ข้ันตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบรกิาร

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสงู

การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (ไพ,สุรา,ยาสูบ)

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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14. การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (ท่ีพัก) 

 

กราฟที่ 4-14 : ปญหาอุปสรรคของการขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (ที่พัก)               N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

อันดับที่ 2  ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 

อันดับที่ 3  ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 2  กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ  

อันดับที่ 3  ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ  
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ขั้นตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบริการ

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสงู

การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (ที่พัก)

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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15. การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (รานอาหาร และเครื่องดื่ม หรือสวนอาหาร)  

 

กราฟที่ 4-15 : ปญหาอุปสรรคของการขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ  
(รานอาหาร และเครื่องดื่ม หรือสวนอาหาร)                                                         N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 2  กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 

อันดับที่ 3  ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาลตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1 กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ  

อันดับที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 3 ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยูไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ขั้นตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบรกิาร

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (รานอาหาร และเครื่องดื่ม หรือสวนอาหาร)

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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16. การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (สปา/รานนวด)  

 

กราฟที่ 4-16 : ปญหาอุปสรรคของการขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (สปา/รานนวด)    N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาล ตอการรับบริการของภาครัฐ คือ  

อันดับที ่ 1  มี 2 ประเด็นปญหา คือ (1) ขั ้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน และ (2) ใช
เอกสารประกอบจำนวนมาก 

อันดับที่ 2  ที่เหลืออีก 5 ประเด็นปญหา คือ (1) กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ 
(2) ชองทางในการติดตอ ไมสะดวกอยู ไกล ไมมีชองทางผานระบบ Online (3) 
ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพื่อเตรียมพรอมกอนรับบริการ (4) ระยะเวลาดำเนินการใช
เวลานาน และ (5) คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม  

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาล ตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คอื  

อันดับที่ 1  ไมไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพ่ือเตรียมพรอมกอนรับบริการ 

อันดับที่ 2  ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

อันดับที่ 3  คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ขั้นตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบรกิาร

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสงู

การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (สปา/รานนวด)

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล



 
 

46 
 

 

17. การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ (รานตัดผม/รานเสริมสวย) 

 

กราฟที่ 4-17 : ปญหาอุปสรรคของการขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ(รานตัดผม/รานเสริมสวย) 
N=700 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME ในเขตเทศบาล ตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คือ  

อันดับที่ 1  กฎหมาย กฎระเบียบไมชัดเจนตองใชดุลยพินิจ  

อันดับที่ 2  ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน ไมมีศูนยใหบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 

อันดับที่ 3  ใชเอกสารประกอบจำนวนมาก 

ปญหาอุปสรรคสำหรับผูประกอบการ SME นอกเขตเทศบาล ตอการรับบริการของภาครัฐ 3 อันดับแรก คอื  

อันดับที่ 1 ขั้นตอนมาก ตองติดตอหลายฝายงาน   

อันดับที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการใชเวลานาน 

อันดับที่ 3 คาใชจายสูง อาทิ คาธรรมเนียม 
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ประเด็น 1. กฎระเบียบไมชัดเจน

ประเด็น 2. ขั้นตอนดําเนินการมาก

ประเด็น 3. หลักฐานเอกสารจํานวนมาก

ประเด็น 4. ชองทางการติดตอไมสะดวกประเด็น 5. ขอมูลไมชัดเจนกอนรับบรกิาร

ประเด็น 6. ระยะเวลาดําเนินการนานมาก

ประเด็น 7. คาใชจายสูง

การขอใบอนุญาตเฉพาะแยกตามประเภทกิจการ/ธุรกิจ 
(รานตัดผม/รานเสริมสวย)

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
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บทที่ 5 
 

แนวทางการอำนวยความสะดวกใน             
การประกอบธุรกิจในพื้นท่ีภูมิภาคและ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

แมวา ภาพรวมของการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจตามการประเมินของธนาคารโลก (World 
Bank) ที่ประเมินความยากงายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น อยางไร     
ก็ตาม จากการศึกษา พบวา ผูประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) มีขอจำกัดใน
การเขาถึงบริการตาง ๆ ของภาครัฐ โดยเฉพาะ (1) ความไมชัดเจนของกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงมีความ
ซับซอน ยากตอการเขาใจ ตลอดจนมีการใชดุลยพินิจของสวนราชการ (2) กระบวนการรับบริการที ่ยุ งยาก       
ไมสะดวก ทั ้งขั ้นตอน เอกสารที ่ใช ระยะเวลา ช องทางการติดตอ รวมถึงมีหลายหนวยงานที ่เกี ่ยวของ 
นอกจากนั้น ขอมูลที่เผยแพร /ประชาสัมพันธนั้นไมเพียงพอตอผูประกอบการในการเตรียมการเพ่ือการไปขอรับ
บริการ และ (3) ขอจำกัดของบุคลากรภาครัฐ ทั้งดานจำนวนบุคลากรที่ไมเพียงพอตอปริมาณการใชบริการของ
ผูประกอบการ โดยเฉพาะการขอรับรองมาตรฐานตาง ๆ และดานประสบการณ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของ
บุคลากรในการพิจารณาคำขอตาง ๆ เชน การขอ อย. การขอขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การขอมาตรฐาน 
GAP/GMP เปนตน  

แนวทางการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในพื้นท่ีภูมิภาค  

การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในพื้นที่ภูมิภาคจำเปนตองลดขอจำกัดตาง ๆ ขางตน โดยยึด 
หลักความเสมอภาคในการอำนวยความสะดวกแกผูประกอบการ SME เพื่อชวยเหลือใหผูประกอบการ SME   
โดยเฉพาะที่อยูนอกเขตเทศบาลท่ีอยูหางไกลใหสามารถเขาถึงบริการของรัฐไดไมตางจาก SME ในเขตชุมชนหรือ
เขตเมือง ทั้งนี้ เพื่อใหการกำหนดแนวทางการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในพื้นที่ภูมิภาคเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวคิด 3 ดาน ดังนี้  

1. กระบวนการ (Process) โดยมุงเนนการพัฒนาขั้นตอน รูปแบบการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนตาง ๆ เพื่อใหการใหบริการของหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ 
บูรณาการ ทั้งในเชิงขอมูลและการใหบริการกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ รวมถึงการปรับปรุง 
กฎหมาย กฎระเบียบ ดังนี้  

1.1 การใชเทคโนโลยีและดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของภาครัฐ เชน การจดทะเบียน
ออนไลน (e-Registration) รวมถึงการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยการเชื่อมโยงฐานขอมูล 
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ระหวางภาครัฐผานระบบออนไลน รวมถึงการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่ภาครัฐใชรวมกัน
ได ควรจัดเก็บในระบบกลางที่หนวยงานรัฐสามารถเขาถึงได เพื่อลดขั้นตอนและเอกสารจาก
ผูประกอบการ 

1.2 การปรับปรุงขั ้นตอนการดำเนินงานใหรวดเร็ว สอดคลองกับบริบทของการดำเนินธุรกิจที่ 
เปล ี ่ยนแปลงไป ตลอดจนจัดทำคู ม ือการปฏิบ ัต ิงานท ี ่ช ัดเจน (Standard Operation 
Procedure: SOP) มีการกำหนดขั้นตอน /กระบวนการ และระยะเวลาในแตละขั้นตอน ใหยึด
เปนหลักในการปฏิบัติงาน 

1.3 ทั้งนี้ สวนใหญของกระบวนการนั้นมีกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนั้น จึงควรทบทวน 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่บังคับใชอยู ในปจจุบัน เพื่อลด ละ เลิกกฎหมายที่ไมมีความ
จำเปน ลาสมัย ไมสะดวก สรางภาระตอการปฏิบัติ โดยการปรับปรุงอยูภายใตหลักการ 5Cs คือ 
(1) Cut - การยกเลิก (2) Change - การปรับปรุง (3) Combine - การควบรวมกรณีที่ทับซอน 
(4) Continue - การคงไวเชนเดิม และ (5) Create – การสรางกฎหมายใหมกรณีจำเปน 

2. บุคลากร (People) ที่มุ งเนนการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ภาครัฐ ใหมีความเขาใจในขั้นตอน 
กระบวนการ โดยฝกอบรมเจาหนาที่รัฐใหมีความรูและความเขาใจในกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ    
เปนอยางดี สามารถตอบขอซักถามและใหคำแนะนำตอผูประกอบการได รวมถึงมีคูมือการใหบริการที่
ใหขอมูลที่ชัดเจน แกทั้งเจาหนาที่รัฐและผูประกอบการ เพื่อลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ภาครัฐ 
และเพ่ิมความเขาใจใหผูประกอบการในการเตรียมการสำหรับการรับบริการ 

3. การสื่อสาร (Communication) ที่ใหความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการสื่อสารที่ 
หลากหลาย ใหการสื่อสารไปยังผูประกอบการมีความชัดเจน ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เชน การเผยแพรขอมูล 
เกี่ยวกับบริการของภาครัฐผาน social media เปนตน รวมถึงการรวมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ที่มี 
การรวมกลุมกัน เชน สมาคม ชมรม ตาง ๆ เพื่อใหการสื่อสาร เผยแพรขอมูลไปถึงผูประกอบการ
เฉพาะกลุมหรือสาขาธุรกิจ เชน รานอาหาร รานคาปลีก เปนตน ไดตรงจุด  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

เพ่ือใหการขับเคลื่อนแนวทางการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ภูมิภาคเปนไปไดอยาง
เปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ จึงควรกระจายอำนาจในการกำกับและการใหบริการจากสวนกลางมายัง
หนวยงานภาครัฐในภูมิภาคเพื่อใหการอำนวยความสะดวกแกผูประกอบการ SME  มีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น 
ชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการโดยไมตองสงเรื่องเขาพิจารณาที่สวนกลาง รวมถึงการกระจายอำนาจใน
งานบริการบางอยางสูหนวยงานภายนอก (third party) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน ภาคเอกชน 
หนวยงานวิจัย สถาบันการศึกษา ทำหนาที่ในการตรวจสอบ ตรวจประเมินสถานประกอบการ ตรวจสอบผลิตภัณฑ 
รวมถึงการตรวจระบบการควบคุมคุณภาพ เพ่ือความรวดเร็ว เพียงพอ ตอความตองการของผูประกอบการ และลด
ภาระงานของเจาหนาที่รัฐ โดยพิจารณาความเหมาะสมและความพรอมของหนวยงานรัฐในภูมิภาคหรือหนวยงาน
อื่นที่รับมอบอำนาจทั้งจำนวนบุคลากร ประสบการณและความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจนำรองในจังหวัดที่มีความพรอม
กอนได (Sandbox) และใชเปนตนแบบในการดำเนินการในจังหวัดอื่นตอไป  
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