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บทคดัย่อ 

งานวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะเก่ียวกบัการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถยนต์ จากความคิดเห็นของกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย 1)ประชาชนผูเ้ข้าร่วมการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถยนตจ์ านวน 15 คน 2)เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารของกรมการขนส่งทางบกจ านวน
10 คน 3)กลุ่มธุรกิจการจ าหน่ายหมายเลขทะเบียนรถยนตจ์ านวน 8 คน เป็นวจิยัเชิงคุณภาพรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 

Analysis) ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี : 1) ดา้นกลุ่มหมายเลขทะเบียนรถยนต ์กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมี
ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า นอกจากเลขสวย (301 หมายเลข) แลว้ มีกลุ่มหมายเลขท่ีนิยมและ
ตอ้งการซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั คือ 69 89 98 168 191 911 898 989 1999 5999 8999 9991 
9995 9998 และกลุ่มเลขทะเบียน 2 หลกั (12-98) มีวิธีการเลือกจากความชอบส่วนตวั เป็นเลข
เหมือนท่ีครอบครัวใชอ้ยู ่เลือกตามวนัเกิดหรือดูจากต าราโหราศาสตร์ 2) ดา้นหลกัเกณฑ์วิธีการและ
เง่ือนไขการประมูล กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า วิธีการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถยนต์ทางอินเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดราคาเร่ิมตน้การประมูล การลงทะเบียน 
การวางหลกัประกนัการคืนหลกัประกนั การช าระเงินภายใน 30 วนัและระบบการรับช าระเงินมี
ความเหมาะสม กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียมีความคิดเห็นมีความคิดเห็นแตกต่างเร่ืองอตัราค่าบริการท่ี
ตอ้งการปรับเป็น % ท่ีแน่นอนของราคาท่ีประมูลได ้ 3) ดา้นการปฏิบติังานและให้บริการ กลุ่มผูมี้
ส่วนได้เสียมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ขั้นตอนการประมูล สะดวก รวดเร็ว การประมูลโดย
บริษทัเอกชนด าเนินการเหมาะสม การให้บริการของเจา้หน้าท่ีกรมการขนส่งทางบกยงัขาดความ
ช านาญ การให้บริการของเจา้หน้าท่ีบริษทัเอกชนน่าสนใจ สร้างความเพลิดเพลิน ความต่ืนเตน้ 
อาคาร สถานท่ี อาหารและเคร่ืองด่ืม มีความเหมาะสม 4) ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มผู ้
มีส่วนไดเ้สียมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า การ คน้หาข่าวสาร มีความสะดวกรวดเร็ว การเสนอ
ราคาผ่านระบบเทคโนโลยี มีความสะดวกอุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่ให้บริการมีความสะดวก
รวดเร็วและความทนัสมยั 
  

ค าส าคัญ กองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน,การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต ์



Abstract 

 The objectives of this research were : to analyze and recommended the 

auction of vehicle registration number from opinion of the stakeholders including 1) 

15 persons intending participant of the vehicle registration number auction 2) 10 

persons excusive and offers in the Department of Land Transport (DLT) and 3) 8 

persons business group about of vehicle registration number. The study was a 

qualitative research which applied in-depth interviews. And content analysis was used 

for analyzing data.  

 The research found that the opinions of the stakeholder groups in 4 issues : 

1) Group of registration number : Stakeholders have a consistent opinion that  in 

addition to the 301 auction numbers, the popular and preferred numbers are 69 89 98 

168 191 911 898 989 1999 5999 8999 9998 and 2 digits (12-98). There are ways to 

choose from personal preferences. It is the same as the family used. Choose by birth 

date or view from astrology texts. 2) Rules, procedures and terms of the auction : 

Stakeholders have a consistent opinion that the most popular by verbal auction (knock 

wood) and internet auction. Auction start price and registration placement of collateral 

and repayment of collateral payment within 30 days and payment system is 

appropriate. Stakeholders have different opinions about the service charge should be 

adjusted to a certain percentage of the bid price.3)Operation and service : 

Stakeholders have a consistent opinion that the auction is convenient. The auction by 

the company, the appropriate operation, expertise. The auction is fair and transparent, 

verifiable. Service of the DLT 's officials still lack of expertise. Service of interesting 

company staff. Enjoyment, excitement. Building, food and drink Is appropriate. 4) 

Technology Information : Stakeholders have a consistent opinion that news search 

Convenient Bidding through Technology It is convenient, convenient and fast. 

 

Keyword : Bureau of road safety fund. The vehicle registration number auction.  

 

 

 



บทน า 

 
กรมการขนส่งทางบก มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านระบบทะเบียนและภาษีรถ 

ก าหนดมาตรฐาน ระเบียบ หลกัเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบติังานและก ากบัดูแลระบบงานดา้น
ทะเบียนและภาษีรถ ใหมี้คุณภาพมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ (กรมการขนส่งทางบก, 2545) เม่ือมี
การด าเนินการดา้นจดทะเบียนรถ หมายเลขทะเบียนซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการหรือเป็นท่ีนิยมเช่น หมายเลข
ทะเบียนในกลุ่มเลข 4 ตวัเหมือน ไดแ้ก่ 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888 และ 
9999 ซ่ึงผูข้อส่วนใหญ่ท่ีไดจ้ะเป็นขา้ราชการชั้นสูง ขา้ราชการการเมือง รวมทั้งบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ทางสังคม ประชาชนหรือบุคคลทัว่ไปไม่มีโอกาสท่ีจะไดห้มายเลขทะเบียนสวยเลย 

กรมการขนส่งทางบกไดต้ระหนกัปัญหาดงักล่าว จึงไดเ้ร่ิมมีการเสนอยกร่างกฎหมาย ให้
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกน าหมายเลขทะเบียนรถยนต์ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการ หรือเป็นท่ีนิยมของ
ประชาชน ออกเปิดประมูลเป็นการทัว่ไป จ านวน 301 หมายเลข แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่ม 1 เป็นเลขส่ีตวัเหมือน เช่น  9999 8888 7777 6666 5555 4444 3333 2222 1111 
กลุ่ม 2 เป็นเลขสามตวัเหมือน, สองตวัเหมือน, เลขตวัเดียว, เลขคู่ 8, เลขคู่ 9 เช่น 99999 9 

8899 9988 8989 9898 
กลุ่ม 3 เป็นเลขหลกัพนั เลขเรียงและเลขคู่ เช่น 1000 2000 123  1234  1100 1001 1010 

การประมูลคร้ังแรกในวนัที่ 11 สิงหาคม 2546 หมวด ษง ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวณั ทั้งน้ี
จดัให้มีการประมูลทั้งส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (ต่างจงัหวดั) เป็นตน้มา โดย
รายไดจ้ากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนตจ์ะน าเขา้สู่“กองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถ
ใชถ้นน(กปถ.)” เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นนเพื่อลดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนน 

นับเป็นเวลา 14 ปี ท่ีมีการประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวย กรมการขนส่งทางบกควร
ทบทวนการประเมินการประมูลหมายทะเบียนรถยนต์ จากความคิดเห็นของกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย 
(กรมการขนส่งทางบก  ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมการประมูลเลขทะเบียนรถยนต์ และกลุ่มธุรกิจการ
จ าหน่ายทะเบียนประมูลรถยนต์) ในด้านต่อไปน้ี 1)ด้านกลุ่มหมายเลขทะเบียนรถยนต์ 2)ด้าน
หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการประมูล 3)ดา้นการปฏิบติังานและให้บริการ และ4)ดา้นระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดงันั้น จากการวจิยัเร่ืองน้ีจึงเกิดข้ึนเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวกบั
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต ์และความคิดเห็นดงักล่าวจะเป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อ
กรมการขนส่งทางบก ท่ีจะปรับปรุงการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนตใ์หมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1)เพื่อวิเคราะห์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ จากความคิดเห็นของประชาชน
ผูเ้ขา้ร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต ์

2)เพื่อวิเคราะห์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ จากความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีและ
ผูบ้ริหารของกรมการขนส่งทางบก 

3)เพื่อวิเคราะห์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ จากความคิดเห็นของกลุ่มธุรกิจการ
จ าหน่ายหมายเลขทะเบียนรถยนต ์

4)เพื่อเสนอแนะเก่ียวกบัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ จากความคิดเห็นกลุ่มผูมี้
ส่วนไดเ้สีย 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความคดิเห็นของกลุ่มผู้มส่ีวนได้เสีย 

1. ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต ์
2. เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารของกรมการขนส่งทางบก 
3. กลุ่มธุรกิจการจ าหน่ายหมายเลขทะเบียนรถยนต ์

ในด้านต่อไปนี ้
1. ดา้นกลุ่มหมายเลขทะเบียนรถยนต ์
2. ดา้นหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขการประมูล 
3. ดา้นการปฏิบติังานและใหบ้ริการ 
4. ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ 

 
  1. ดา้นกลุ่มหมายเลขทะเบียนรถยนต ์
  2. ดา้นหลกัเกณฑว์ธีิการและเง่ือนไขการประมูล 
  3. ดา้นการปฏิบติังานและใหบ้ริการ 
  4. ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

 



วธิีการวจิัย 
 

งานวจิยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต ์จากกลุ่มผู ้
มีส่วนได้เสีย  เพื่อพฒันาระบบการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลักมีจ านวนทั้ งส้ิน 33 คน ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) 

 
1) ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต ์    จ านวน    15    คน 
2)เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารของกรมการขนส่งทางบก  จ านวน    10    คน 

 3)กลุ่มธุรกิจการจ าหน่ายหมายเลขทะเบียนรถยนต ์ จ านวน     8    คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เป็นเคร่ืองมือหลกั 
 

วธีิการเกบ็รวบรวม 
 

 ผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวเิคราะห์โดยใชเ้น้ือหา (Content Analysis) 

 

 

 

 

 



ผลการวจิัยและวจิารณ์ 
 

ด้านกลุ่มหมายเลขทะเบียนรถยนต์ 
 กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่ากลุ่มหมายเลขทะเบียนรถท่ีนิยมและมี
ความตอ้งการ ยงัคงเป็น 301 หมายเลข โดยมีวิธีการเลือกหมายเลขจากความชอบส่วนตวั เป็นเลข
เหมือนท่ีครอบครัวใช้อยู ่   เลือกตามวนัเกิดและดูจากต าราโหราศาสตร์ต่าง ๆ  นอกจากเลขสวย  
(301 หมายเลข) แลว้ มีกลุ่มหมายเลขท่ีนิยมและตอ้งการ เช่น 89 98 168 191 911 898 989 1999 
5999 8999 9991 9991 9995 9998 และกลุ่มเลขทะเบียน 2 หลกั (12-98) เป็นกลุ่มหมายเลขท่ี
สามารถจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายการจอง ความเช่ือเร่ืองศาสตร์ตวัเลขและ
ความศรัทธาในเลขมงคลของป้ายทะเบียนรถท่ีไดรั้บการปลุกเสกจากเกจิอาจารยช่ื์อดงั มีผลต่อการ
ตดัสินใจประมูลหมายเลขทะเบียนและสามารถสร้างมูลค่าใหก้บัแผน่ป้ายทะเบียน 

จากข้อสรุป ด้านกลุ่มหมายเลขทะเบียนรถยนต์ กลุ่มหมายเลขท่ีนิยมและมีความตอ้งการ 
ยงัคงเป็นหมายเลขท่ีท าการประมูล 301 หมายเลข มีวิธีการเลือกหมายเลขท่ีแตกต่างกนั  เลือกจาก
ความชอบส่วนตวั  เป็นเลขเหมือนท่ีครอบครัวใชอ้ยู่ เลือกตามวนัเกิดหรือดูจากต าราโหราศาสตร์
ต่าง ๆ  สอดคลอ้งกบั นิตยา ยนจอหอ (2557) ซ่ึงศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมของผูเ้ขา้ประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถของส านกังานขนส่งจงัหวดัชลบุรี”นอกจากเลขสวย (301 หมายเลข)แลว้มีกลุ่มหมายเลข
ท่ีนิยมและตอ้งการซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั เช่น 89 98 168 191 911 898 989 1999 5999 
8999 9991 9991 9995 9998 และกลุ่มเลขทะเบียน 2 หลกั (12-98) ในประเทศญ่ีปุ่น หมายเลข
ทะเบียนรถท่ีเป็นหมายเลขสวย ท่ีมีคนนิยมมากจะใช้วิธีการสุ่มจากคอมพิวเตอร์พร้อมกันทุก
ส านกังานทุกอาทิตย ์หากเป็นเลขวนัเกิด รุ่นรถ หรือเลขอ่ืนท่ีไม่มีคนสนใจจ านวนมาก สามารถขอ
ไดโ้ดยเขียนค าร้องขอหมายเลขสวยและเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มจากเดิมหน่ึงเท่า ความเช่ือเร่ืองศาสตร์
ตวัเลขและความศรัทธาในเลขมงคลของป้ายทะเบียนรถท่ีไดรั้บการปลุกเสกจากเกจิอาจารยช่ื์อดงัมี
ผลต่อการตัดสินใจประมูลหมายเลขทะเบียนและสามารถสร้างมูลค่าให้กับแผ่นป้ายทะเบียน
สอดคล้องกับ อจัฉรา นิสัยสัตย์ (2554).“ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 
หมวด ญญ กรมการขนส่งทางบก” ท่ีเป็นสร้างมูลค่าให้กบัแผน่ป้ายทะเบียน นั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่ การ
ใหสิ้ทธิพิเศษส าหรับผูท่ี้ใชแ้ผน่ป้ายประมูล เช่น ท่ีจอดพิเศษ ส่วนลดการใชท้างด่วนสามารถใชเ้ป็น
แนวทางกลยทุธ์ทางการตลาดไดเ้ช่นกนั 

 
ด้านหลกัเกณฑ์วธีิการและเง่ือนไขการประมูล 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีความคิดเห็นวา่สอดคลอ้งกนั เร่ือง วธีิการประมูลท่ี 
สามารถเลือกการประมูลไดห้ลายช่องทาง ราคาเร่ิมตน้การประมูลมีความเหมาะสม การลงทะเบียน 



เขา้ร่วมประมูลท่ีตอ้งวางหลกัประกนั การขอรับหลกัประกนัคืนทนัที มีความเหมาะสม   
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั คือ เร่ืองอตัราค่าบริการ ท่ี

ประชาชนและกลุ่มธุรกิจ เห็นวา่ควรปรับอตัราค่าบริการเป็น % ท่ีแน่นอนของราคาท่ีประมูลได ้แต่
เจา้หน้าท่ีและผูบ้ริหารของกรมการขนส่งทางบก เห็นว่าอตัราค่าบริการดงักล่าวมีความเหมาะสม
แลว้ การช าระค่าหมายเลขทะเบียนท่ีประมูลไดป้ระชาชนบางคนเห็นว่าควรช าระเงินให้ครบถว้น
ตามราคาท่ีประมูลได ้ไม่ควรมีการผ่อนช าระหรือแบ่งจ่าย แต่กลุ่มธุรกิจทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า
ควรแบ่งช าระได ้และขยายเวลาการรับช าระเป็น 90-120 วนั เน่ืองจากธุรกิจการขายทะเบียนสวย
ไม่ไดล้งทุนเป็นเงินกอ้นทั้งหมดและตอ้งใชร้ะยะเวลาในการขายหมายเลขทะเบียน  

จากข้อสรุป ด้านหลกัเกณฑ์วธีิการและเง่ือนไขการประมูล วธีิการประมูลหมายเลขทะเบียน
รถยนตท์ั้ง 3 วธีิ 1) การประมูลทางวาจา (เคาะไม)้ 2) การประมูลทางอินเตอร์เน็ต 3) การประมูลทาง
โทรศพัท ์ต่างมีขอ้ดีและขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั การประมูลทั้ง 3 วธีิ พบวา่การประมูลทางอินเตอร์เน็ต 
ไดรั้บความนิยมมากมากท่ีสุด เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ซ่ึงปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาท
กบัการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั การประมูลผ่านระบบโทรศพัทจึ์งถูกลดความนิยมลงไป จะ
เห็นได้ว่าการประมูลหมายเลขทะเบียนของต่างประเทศ เช่น ประเทศองักฤษ มีการประมูล 2 
รูปแบบ  1) การประมูลแบบออนไลน์ (Live Auction) 2) การประมูลออนไลน์แบบก าหนดเวลา 
(Timed Auction) ซ่ึงเป็นการประมูลแบบระบบอินเตอร์เน็ตทั้งส้ิน ประหยดัเวลาและสามารถลด
ตน้ทุนการจดัสถานท่ี  

ราคาเร่ิมตน้การประมูล  และการลงทะเบียนเขา้ร่วมประมูลท่ีตอ้งวางหลกัประกนัการและ
การคืนหลกัประกนั มีความเหมาะสม เน่ืองจาก มีการส ารวจความคิดเห็นและความตอ้งการของ
ประชาชน  และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์

อตัราค่าบริการ ควรปรับอตัราค่าบริการเป็น % ท่ีแน่นอนของราคาท่ีประมูลได ้ซ่ึงปัจจุบนั
มีอตัราท่ีแตกต่างกนั  เช่น ประมูลไดใ้นราคา 0-5,000 บาท เสียค่าบริการ 500 บาท (คิดเป็น10%) ถา้
ประมูล 500,001 ข้ึนไป เสียค่าบริการ 5,000 บาท (คิดเป็น 0.99%) ซ่ึงมีความแตกต่างกนั 

การช าระค่าหมายเลขทะเบียนท่ีประมูลได ้ภายใน 30 วนั นั้น ผูป้ระมูลสามารถช าระเงินได้
ครบในวนัเวลาท่ีก าหนด ระบบการรับช าระเงิน สามารถเลือกช าระได ้ทั้งเงินสด ,แคชเชียร์เช็คหรือ
โอนเงินผ่านธนาคาร เป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผูป้ระมูล ซ่ึงการประมูลเลขทะเบียนของ
ประเทศฮ่องกง นั้น การช าระเงินผูป้ระมูลจะตอ้งจ่ายเงินมดัจ าเคร่ืองหมาย 1,000 $ ส าหรับการ
ประมูล และตอ้งช าระทางเช็คเท่านั้น จะไม่รับเงินสด หรือ การโอนเงินใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้ง
ช าระเงินใหค้รบถว้นตามราคาท่ีประมูลไดห้ลงัจากการประมูลส้ินสุดลง ซ่ึงไม่มีการผอ่นช าระหรือ
แบ่งจ่ายแต่อยา่งใด ซ่ึงเป็นขอ้ดีท่ีช่วยให้รัฐบาลฮ่องกง ไม่ตอ้งด าเนินการเรียกเก็บหน้ีจากผูป้ระมูล
อีกต่อไป  แต่การประมูลหมายเลขทะเบียนของไทยผูช้นะการประมูลท่ีสามารถช าระเงินไดท้ั้งหมด 



นั้น มีจ  านวนน้อย ผูป้ระมูลส่วนใหญ่ต้องการความยืดหยุ่นในการผ่อนช าระ มากกว่าท่ีจะจ่าย
จ านวนเงินทั้งหมดในคราวเดียว 
 การบริหารจดัการเงินรายไดจ้ากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์  กองทุนเพื่อความ
ปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน ไดน้ าเงินรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ มาใช้ใน
การรณรงคล์ดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน  และโครงการต่าง ๆ ซ่ึงตรงตามวตัถุประสงค ์ตลอดระยะเวลา
ท่ีไดด้ าเนินการมา แต่เน่ืองจากเงินรายไดจ้ากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์น้ี เป็นเงินรายได้
ของกรมการขนส่งทางบก ท่ีไม่ตอ้งน าส่งงบประมาณแผน่ดิน ดงันั้น กรมการขนส่งทางบกสามารถ
น าเงินไปใช้ในโครงการอ่ืนๆอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเงิน
งบประมาณ มีขอบเขตการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) 
โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการฯ 
 
ด้านการปฏิบัติงานและให้บริการ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย  มีความคิดเห็นว่าสอดคล้องกนั เร่ือง ขั้นตอนการ
ประมูลหมายเลขทะเบียนรถมีความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุง่ยาก การประมูลหมายเลขทะเบียนรถโดย
บริษทัเอกชนด าเนินการมีความเหมาะสมเน่ืองจากมีความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการ
จดัการประมูล ขั้นตอนระหว่างการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ มีความเป็นธรรม และโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบ ชดัเจนและถูกตอ้ง การให้บริการของเจา้หนา้ท่ีกรมการขนส่งทางบกเห็นวา่การ
ให้ค  าแนะน าและการตอบขอ้ซกัถามยงัไม่ชดัเจนยงัขาดความช านาญ การให้บริการของเจา้หน้าท่ี
บริษทัเอกชนเห็นว่ามีความเหมาะสมน่าสนใจ สร้างความเพลิดเพลิน ความต่ืนเตน้ เน่ืองจากเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการประมูล อาคาร สถานท่ี ของการจดัประมูล เห็นว่ามีความ
เหมาะสม การเดินทางสะดวกเพราะใกลส้ถานี BTS และ MRT มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีอาหาร
และเคร่ืองด่ืมไวใ้หบ้ริการ 
  จากข้อสรุป ด้านการปฏิบัติงานและให้บริการ ขั้นตอนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมี
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เน่ืองจากกรมการขนส่งทางบกมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเป็นเคร่ืองมือในการประมูลให้ด าเนินการตามแบบแผนท่ีวางไว ้โดยวิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบติั   การประมูลหมายเลขทะเบียนรถโดยบริษทัเอกชนด าเนินการ  เพื่อให้การ
ประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต ์มีประสิทธิภาพและมีความทนัสมยั มีมาตรฐาน ให้เกิดผลส าเร็จ
และบรรลุตามวตัถุประสงค ์จึงไดมี้การคดัเลือกสรรหาผูด้  าเนินการประมูลท่ีมีคุณสมบติั และความ
เช่ียวชาญมีประสบการณ์ดา้นการประมูล แต่การคดัเลือกสรรหาผูด้  าเนินการประมูลเลขทะเบียน 
นั้น อาจเป็นการช่องทางให้ผูมี้ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประมูล แสวงหาผลประโยชน์ จากการ
ด าเนินการสรรหา ท่ีเรียกว่า ฮ้ัวประมูล ได ้ซ่ึงไม่ไดมี้การแข่งขนักนัเสนอประโยชน์สูงสุดให้แก่



หน่วยงานอย่างแทจ้ริง ผูว้ิจยัเห็นว่าการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ตระหนักให้เห็น
ความส าคญัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กบัเจา้หนา้ท่ี
ในสังกดัทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการสร้างมาตรการให้เจา้หนา้ท่ีไดท้ราบเก่ียวกบัภยัของการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ จะสามารถเป็นแนวทางป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได ้และปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความเหมาะสม  
  ขั้นตอนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ มีความเป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ มีความชัดเจนและความถูกต้อง  เน่ืองจากมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน ให้ผูเ้ขา้ร่วมการประมูลสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน และเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง  
 การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีกรมการขนส่งทางบก การใหค้  าแนะน าและตอบขอ้ซกัถามควร
ศึกษาและเรียนรู้อยู่เสมอ บริการดว้ยความสะดวกรวดเร็วและเต็มใจให้บริการ จริงใจในการช่วย
แก้ไขปัญหา  และการแต่งกายให้เหมาะสม การให้บริการของเจา้หน้าท่ีบริษทัเอกชนท่ีมีความ
ช านาญและประสบการณ์ สามารถสร้างความน่าสนใจ สร้างความเพลิดเพลิน ให้กบัการประมูลได้
เม่ือมีการแข่งขนัการสู้ราคา ผูว้จิยัเห็นวา่การพฒันางานบริการ เพื่อใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจ ต่อ
คุณภาพการให้บริการ ควรออกแบบการบริการท่ียึดประชาชนผูเ้ข้าร่วมประมูลเป็นศูนยก์ลาง เน้น
การบริการเชิงรุกท่ีมี ปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างเจา้หน้าท่ีและประชาชนผูเ้ขา้ร่วมประมูล การ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยการด าเนินงานในรูปแบบศูนยบ์ริการร่วม (ONE STOP SERVICE) ดว้ย
การเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ มาไว  ้ณ สถานท่ีเดียวเพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้สะดวก  
รวดเร็ว ณ จุดเดียว รวมถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมประมูล มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
คุณภาพการบริการโดยตรงมากข้ึน พฒันาระบบการจดัการ ขอ้ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวฒันธรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ และให้ความส าคญักบั อาคาร สถานท่ี อาหารและ
เคร่ืองด่ืมไวใ้ห้บริการและอุปกรณ์วสัดุอุปกรณ์ ส าหรับการจดัประมูล ให้ไดรั้บความสะดวกและ
ความพึงพอใจอยา่งสูงสุด 
 
ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนสนเทศ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย  มีความคิดเห็นว่าสอดคล้องกัน เร่ือง การค้นหา
ข่าวสารเก่ียวกบัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต ์ทางเวบ็ไซต์ www.tabienrod.com มีความ
สะดวกรวดเร็ว การเสนอราคาผา่นระบบเทคโนโลยี เห็นวา่ เป็นทางเลือกท่ีมีความสะดวก ไม่จ  ากดั
สถานท่ีเพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีเสถียรภาพ สามารถเสนอราคาไดเ้หมือนอยูใ่นสถานท่ีจริง 
การช าระเงินทางออนไลน์ เป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประมูล รวมทั้งอุปกรณ์และ



เคร่ืองมือท่ีให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วและความทนัสมยั การใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีความส าคญัต่อการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต ์

จากข้อสรุป ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนสนเทศ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความส าคญัต่อการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ช่วยในการบริหารจดัการ สามารถลดขั้นตอน
การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ใหมี้ความสะดวกยิง่ข้ึน ลดความผดิพลาด
ในการกรอกขอ้มูล และเพิ่มความรวดเร็วในการใหบ้ริการไดอ้ยา่งชดัเจน ช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ สามารถน าขอ้มูลมาใช้ประโยชน์ทนัต่อความตอ้งการ 
ช่วยลดค่าใช่จ่ายและระยะเวลาในการประสานงานให้น้อยลง จะเห็นได้ว่าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความส าคญัในการบริหารจดัการ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีการแข่งขนัสูง องค์กรท่ีมีระบบการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและเข้าถึงข้อมูลได้เร็วเท่านั้ นถึงจะอยู่รอดได้ในปัจจุบันดังนั้ น 
ผูบ้ริหารของกรมการขนส่งทางบกเป็นผูมี้บทบาทในการท่ีจะพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความทันสมัยและน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารงานก่อใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ  ส าหรับองคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ด้านกลุ่มหมายเลขทะเบียนรถยนต์ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1.ควรมีการศึกษากลุ่มตวัเลขท่ีเป็นท่ีตอ้งการหรือเป็นท่ีนิยมของประชาชนนอกเหนือจาก  
301 หมายเลขเพิ่มเติม เน่ืองจากความนิยมและความตอ้งการหมายเลขทะเบียนสวย ไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปตามยคุสมยั ท่ีมีความเช่ือและการนบัถือศาสนาท่ีต่างกนั  

2.เม่ือมีหมายเลขจ านวนหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการนอกจาก 301 หมายเลขท่ีท าการประมูลแลว้
ควรพิจารณาเพื่อน ามาประมูลเป็นการจดัหารายไดเ้ขา้กองทุนฯ  

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1.เพิ่มรูปแบบการสร้างมูลค่าให้กบัแผ่นป้ายทะเบียนในดา้นอ่ืน ๆ นอกจากการปลุกเสก

จากเกจิอาจารยช่ื์อดงั ท่ีจะเป็นการสร้างความงมงายใหก้บัประชาชนมากเกินไป เช่น ท่ีจอดพิเศษใน
หา้งสรรพสินคา้ ส่วนลดการใชท้างด่วนพิเศษ สิทธิพิเศษในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือส่วนลด
โปรแกรมการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 



2.จัดกิจกรรมหรือโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ท่ีให้ผู ้ประมูล
หมายเลขทะเบียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ให้เห็นถึงคุณค่าและผลประโยชน์สาธารณะท่ีได้เข้า
มาร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบก  

 
ด้านหลกัเกณฑ์วธีิการและเง่ือนไขการประมูล 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.พิจารณาอตัราค่าบริการ( Service charge) ก าหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัของราคาท่ี

ประมูลได ้
2. การด าเนินการสรรหาผูด้  าเนินการประมูลเลขทะเบียน  สร้างความโปร่งใส ตระหนกัให้

เห็นความส าคญัเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับ
เจา้หนา้ท่ีในสังกดัทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความสามารถและมีคุณสมบติัตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด   ไดเ้สนอประโยชน์สูงสุดให้แก่หน่วยงาน
อยา่งแทจ้ริง 

3.ควรมีการศึกษาพฒันารูปแบบและวิธีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต ์ท่ีประชาชน
นิยมเลือกใชใ้นปัจจุบนั เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1.ฝึกอบรม และมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ จดั 

กิจกรรมดา้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กบั
เจา้หนา้ท่ีในสังกดัทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 
 2.เพิ่มรูปแบบการประมูลทางอินเตอร์เน็ตให้เป็นแบบถ่ายทอดสดท่ีน าเสนอภาพและเสียง  
ช่วยใหผู้ป้ระมูลสามารถเขา้ร่วมการประมูลเสมือนอยูใ่นสถานท่ีจริง  เพราะในปัจจุบนัอินเตอร์เน็ต
เขา้มามีบทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวนัมากข้ึน โดยเฉพาะ Facebook , Line เพื่อตอบรับการ
ความตอ้งการของประชาชนท่ีตอ้งการความสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้าย    
 
ด้านการปฏิบัติงานและให้บริการ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การส ารวจความคิดเห็น วเิคราะห์ ติดตาม เสนอแนะ การปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการ 

บริการประชาชนอยูเ่สมอ 



2.ปรับปรุงระเบียบหรือขั้นตอนการท างาน  เพื่อลดโอกาสการทุจริต โดยก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการปฏิบติังานให้ชดัเจน  เขา้ใจง่ายเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
ทุกขั้นตอน 

3.พฒันาระบบการจดัการ ขอ้ร้องเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง วฒันธรรมการ 
บริการท่ีเป็นเลิศ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1.เพิ่มช่องทางการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถใหไ้ดรั้บทราบ 

อยา่งทัว่ถึง 
2.จดัท าคู่มือการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนตแ์บบ 2 ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาองักฤษ) 
3.เจา้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้ เต็มใจให้บริการและ 

ช่วยแก้ไขปัญหา ท างานอย่างมีระเบียบวินัย 
 
ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
พิจารณาการปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการประมูลหมายเลข

ทะเบียนรถ  รวมทั้งงานบริการประชาชนทั้งดา้นทะเบียนและภาษีรถ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ   
1.พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่างต่อเน่ือง สามารถใชไ้ดห้ลาย ๆ 

ภาษา เพื่อมาประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการ ประชาชน  (e-Service)  ใหส้ามารถเขา้ถึงบริการไดง่้าย  
2.พฒันารูปแบบการบริการ  ช่องทางการส่ือสารบนออนไลน์กบั Social Media ทั้ง 

Facebook, Twitter, Google,YouTube, Instragram, Line เพื่อตอบสนองกบัความตอ้งการของ
ประชาชนในยคุปัจจุบนั 

3.สร้าง Application Online ผ่านการให้บริการทาง Smartphone เพื่อประชาสัมพนัธ์และ
ให้บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ โดยแจง้ผ่านสังคมเครือข่ายออนไลน์ (Social Network)
เป็นตน้  
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