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4.4. โครงการบริการประชาชนดานการเสียภาษีทะเบียนรถประจําป 
กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 

 
1) ความเปนมา 

 โครงการบริการนี้จัดอยูในโครงการจัดตั้งระบบคอมพิวเตอรระยะที ่ 1 โครงการสามารถ
เร่ิมตนใหบริการกับประชาชนไดจริงป พ.ศ.2539 บางสวนของโครงการมีการลงทนุมาแลวเพื่อวาง
ระบบตั้งแตป พ.ศ. 2535 คาดวาจะสามารถใชไดทั่วประเทศประมาณป พ.ศ.2547  
 โครงการนี้ไดมีการวางระบบในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จํานวน 5 site ตางจังหวัดจํานวน 198 
site และมีศูนยในสวนภูมิภาคจํานวน 9 แหง เชน จังหวัดเพชรบุรี สุราษฎรธานี สงขลา นครราชศรี
มา พิษณุโลก และเชียงใหม เปนตน พื้นที่ในเขตตางจังหวัดจะมีการติดตั้งระบบ LAN ตาม site 
ตางๆ โดยมีระบบเก็บขอมูลเปนของตนเองและสงขอมูลใหสวนกลางซึ่งเปนระบบรวมศูนยกลางของ
ขอมูล แตในปจจุบันนี้ขอมูลของทุกหนวยงานยังไมเชื่อมโยงกันทั้งหมด ทุกหนวยงานจึงไมสามรถ
เชื่อมโยง (link) เพื่อนําขอมูลไปใชรวมกันได  
 

2) วัตถุประสงคของโครงการ  
• เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน 
• ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
• เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
3) รูปแบบการใหบริการและผูรับบริการ 

 ผู รับบริการสามารถไดรับบริการที่รวดเร็วขึ้น อันเนื่องจากกรมขนสงทางบกนําระบบ
คอมพิวเตอรเขามาใช ทําใหมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลตางๆ ภายในกรมฯ เขาดวยกนั ซึง่ทาํใหข้ันตอนใน
การตรวจสอบเอกสารตางๆ เปนไปไดอยางรวดเร็วมากขึ้น เมื่อเทียบกับระบบเดิมที่ใชเครื่องพิมพดีด ใน
ที่นี้จะสรุปการเปรียบเทียบการใหบริการดวยระบบคอมพิวเตอร (ระบบเดิม) กับระบบที่ใชคอมพิวเตอร
ในบางประเด็นไวในตารางที่ 4.4.1 
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ตาราง 4.4.1 ตารางแสดงการเปรยีบเทียบการใหบริการดวยระบบที่ไมใชคอมพิวเตอร 
กับการระบบที่ใชคอมพิวเตอร 

ระบบที่ไมใชคอมพิวเตอร ระบบที่ใชระบบคอมพิวเตอร 
การจดบันทึกขอมูลและการคนหาขอมูลของ
เจาหนาที่ตองใชเวลามากเปนผลใหการ
บริการลาชา 

เจาหนาที่ใชระบบคอมพิวเตอรในการบันทึกขอมูล 
การรวบรวมขอมูล การสืบคนและการตรวจสอบ
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว จึงสามารถประหยัดเวลาใน
การใหบริการได 

ประชาชนตองเดินทางไปใชบ ริการ  ณ 
สถานที่ที่กําหนดใหเพียงแหงเดียว 

ประชาชนสามารถเดินทางไปใชบริการ ณ จุด
บริการใดก็ไดที่สามารถออนไลนถึงกัน 

 
ผูรับบริการดานการเสียภาษีรถยนตประจําป คือ ประชาชนทั่วไปที่มีรถยนตสวนตัว รถ

รับจาง และอื่นๆ และตัวแทนรับฝากเสียภาษีและตอทะเบียนรถ 
 

4) ตนทุนของโครงการ 

 คาใชจายในการลงทนุในระบบคอมพิวเตอรของกรมขนสงทางบก มีดังตอไปนี ้
• คาอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร ลงทุนในป 2534 เปนจํานวนเงิน 167,000,000 บาท 

และในป 2540 เปนจํานวนเงิน 295,000,000 บาท 
• คาปรับปรุง Server ในป 2538 เปนจํานวนเงิน 47,000,000 บาท 
• คาปรับปรุงระบบ ลงทุนในป 2545 เปนจํานวนเงิน 1,900,000 บาท 

เนื่องจากระบบคอมพิวเตอรของกรมขนสงทางบกไมไดใชเฉพาะการเสียภาษีทะเบียนรถ
ประจําปเทานั้น ทางกรมขนสงทางบกไดประมาณการวาระบบการจัดเก็บภาษีทะเบียนรถประจําปใช
งานประมาณ 60 % ของระบบคอมพิวเตอรของกรมขนสงทางบก 

ในสวนของการคิดตนทุนการลงทุนใหอยูในป 2545 เพื่อใชในการคํานวณสัดสวนผลตอบแทน
ตอการลงทุนนั้น ในกรณีที่เปนการลงทุนที่อายุโครงการจนถึงป 2545 ไมเกิน 5 ป (ป 2541 – 2545) 
จะเฉลี่ยตนทุนที่ตกในป 2545 (คาเสื่อมราคา) รอยละ 20 ของคาใชจายในการลงทุน และในกรณีที่
เปนการลงทุนที่มีอายุของโครงการจนถึงป 2545 เปน 6 – 10 ป (ป 2536 – 2540) จะเฉลี่ยตนทุนที่ตก
ในป 2545 (คาเสื่อมราคา) รอยละ 10 ของคาใชจายในการลงทุน สวนการลงทุนที่มีอายุเกิน 10 ป 
(กอนป 2536) จะถือวามีตนทุนที่ตกในป 2545 เปนศูนย (โปรดดูวิธีการคํานวณในบทที่ 3) 
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 โครงการนี้มีตนทุนการลงทุนที่ตกในป 2545 รวม 34,580,000 บาท และตนทุนในการ
ดําเนินงานรวม 15,160,000 บาท ดังนั้นโครงการนี้จึงมีตนทุนโดยรวมที่ตกในป 2545 เปน 
49,740,000 บาท เนื่องจากตนทุนการลงทุนโดยรวมดังกลาวเปนการลงทุนของระบบคอมพิวเตอร
ของกรมการขนสงทางบกในป 2545 ซึ่งรวมตนทุนการลงทุนของโครงการบริการประชาชนดานการ
เสียภาษีทะเบียนรถประจําปดวย และจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอรของกรมการ
ขนสงทางบก พบวา โครงการบริการประชาชนดานการเสียภาษีทะเบียนรถประจําปมีสัดสวนตนทุน
การลงทุนคิดเปน 60% ของตนทุนการลงทุนของระบบคอมพิวเตอรกรมการขนสงทางบก ดังนั้น
ตนทุนการลงทุนโดยรวมของโครงการบริการประชาชนดานการเสียภาษีทะเบียนรถประจําป เปน 
29,844,000 บาท ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.4.2 
 

ตารางที่ 4.4.2 ตนทุนของระบบคอมพิวเตอรกรมการขนสงทางบกในป 2545 
  (หนวย : บาท) 

ประเภท 2545 หมายเหต ุ
1 คาใชจายในการลงทุน 34,580,000  
1.1 คาปรับปรุง Server 4,700,000 

 
 

ลงทนุ 47,000,000 บาท ในป 2538 
(คํานวณคาเสื่อมราคา 10% ของการ
ลงทุนนี้) 

1.2 คาอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร 29,500,000 ลงทนุ 295,000,000 บาท ในป 2540 
(คํานวณคาเสื่อมราคา 10% ของการ
ลงทุนนี้) 

1.3 คาปรับปรุงระบบ 380,000 ลงทนุ 1,900,000 บาท ในป 2545 
(คํานวณคาเสื่อมราคา 20% ของการ
ลงทุนนี้) 

2.คาใชจายในการดําเนินงาน 15,160,000  
2.1 คาใชจายพนกังานที่เกีย่วของ 2,160,000  
2.2 คาวัสดุ 10,000,000  
2.3 คาเชาระบบเครือขาย 3,000,000  
รวมคาใชจายทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอรกรมขนสง 49,740,000   
คิดเปนสัดสวนการใชงานในโครงการ 60% 29,844,000  
ที่มา: ศูนยสารสนเทศ กรมขนสงทางบก 
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5) การประเมินผลประโยชนของโครงการ 

 ผลประโยชนของโครงการสามารถแบงเปน ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ 
ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ และผลประโยชนแกสังคมโดยรวม ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 

 
5.1) ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ 

 จากการสํารวจภาคสนามดวยแบบสอบถาม พบวา ผูใหบริการเห็นวาการนําคอมพิวเตอรมา
ใชในการเสียภาษีทะเบียนรถประจําปมีประโยชนมากอันดับหนึ่ง ไดแก การบริการมีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น รองลงมาไดแก การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และทําใหหนวยงานไดรับความ
นาเชื่อถือแกประชาชนมากขึ้น (ดูตารางที่ 4.4.3) 
 

ตารางที่ 4.4.3 ระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูใหบริการไดรับ 
 คะแนน อันดับ 
ใหบริการไดรวดเร็วขึ้น 59 1 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได 39 2 
ทําใหหนวยงานไดรับความนาเชื่อถือมากขึน้ 28 3 
ทําใหสภาพแวดลอมในที่ทาํงานดีข้ึน 13 4 
เพิ่มความถกูตองในการดําเนินงาน 10 5 
ทําใหพนักงานทาํงานไดสะดวกมากขึ้น 7 6 
ลดตนทุนในการใหบริการ 6 7 

   ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน,  
                อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน 27 ชุด 

 
 ในสวนของการประเมินผลประโยชนที่เกิดแกผูใหบริการเปนตัวเงินนั้น ทางคณะวิจัยไม
สามารถประเมินได เนื่องจากทางกรมขนสงทางบกไมมีขอมูลที่เพียงพอสําหรับการประเมิน แต
โครงการนี้มีประโยชนตอผูใหบริการในดานการลดบุคลากรในการจัดทําแผนปายทะเบียนรถ และ
การตรวจสอบเอกสารตางๆ 
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5.2) ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ 

 จากการสํารวจภาคสนามดวยแบบสอบถาม พบวา ผูรับบริการเห็นวาการนําคอมพิวเตอรมา
ใชในการเสียภาษีทะเบียนรถประจําปมีประโยชนมากอันดับที่หนึ่ง ไดแก การประหยัดเวลา 
รองลงมาไดแก การไดรับบริการที่สะดวกมากขึ้น  การไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองทันสมัย และการ
ประหยัดคาเดินทาง (เนื่องจากผูรับบริการสามารถที่จะชําระภาษีผานไปรษณียได) (ดูตารางที่ 4.4.4 
และ 4.4.5) 
 

ตารางที่ 4.4.4 ประเภทของกลุมตัวอยางที่มาใชบริการเสียภาษีทะเบียนรถ 
มอเตอรไซค 14 
รถบรรทุก 5 
รถรับจาง 1 
รถเกง 69 
รถตู 2 
อ่ืนๆ 9 
รวม 100* 

                          ที่มา: การวิจัยดวยแบบสอบถามกับผูรับบริการจํานวน 96 คน 
             หมายเหตุ *  ผูรับบริการบางรายมาใชบริการเสียภาษีทะเบียนรถมากกวา 1 ประเภท 
 

ตารางที่ 4.4.5 ระดับความสําคัญของประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ 
 คะแนน อันดับ 

ประหยัดเวลา 204 1 
ไดรับบริการที่สะดวกมากขึน้ 178 2 
ไดรับขอมูลขาวสารทีถู่กตอง ทนัสมัย 59 3 
ประหยัดคาเดนิทาง 55 4 
ลดขอผิดพลาดในการดําเนนิงาน 45 5 
ประหยัดคาเอกสาร 25 6 

   ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน,  
                อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน 96 ชุด 
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ตารางที่ 4.4.6 การคํานวณผลประโยชนเฉลี่ยทีเ่กดิแกผูรับบรกิาร 
มูลคาผลประโยชน 

(บาท) 
ความถี ่

 
เปอรเซ็นต 

 
คากลาง 

 
มูลคาผลประโยชนเฉลีย่ 

(บาท) 
0 5 5.21 0 0.00
1-20 7 7.29 10.5 0.77
21-40 12 12.50 30.5 3.81
41-60 14 14.58 50.5 7.36
61-80 9 9.38 70.5 6.61
81-100 24 25.00 90.5 22.63
100 2 2.08 100 2.08
180 1 1.04 180 1.88
200 12 12.50 200 25.00
250 2 2.08 250 5.21
300 1 1.04 300 3.13
500 7 7.29 500 36.46
 รวม 96 100.00  114.93

     ที่มา: การวิจัยดวยแบบสอบถามกับผูรับบริการจํานวน 96 ราย 

 
ผลจากแบบสอบถามที่มีผูตอบจํานวน 96 คน พบวา มูลคาผลประโยชนเฉลี่ยที่ไดตอป 

2545 เทากับ 114.93 บาทตอการชําระภาษีทะเบียนรถ 1 คร้ัง ซึ่งสามารถที่จะคํานวณผลประโยชนที่
เกิดแกผูรับบริการทั้งหมดดังตารางที่ 4.4.7 

 
ตารางที่ 4.4.7 การคํานวณผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ 

ผลประโยชนเฉลี่ยตอการเสยีภาษีทะเบียนรถ 1 คร้ัง (บาท/คร้ัง) 114.93
จํานวนรถที่มาดําเนินการเสยีภาษีทัง้หมดในป 2545 (คร้ัง) 14,540,541.00
ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการทั้งหมด (บาท) 1,671,101,967.22

           ที่มา : ขอมูลจากกรมขนสงทางบกและตารางที่ 4.4.6 
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5.3) ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม 

ผลที่ไดจากแบบสอบถามแสดงในจากตารางที่ 4.4.8 และตารางที่ 4.4.9 พบวาระบบการ
เสียภาษีทะเบียนรถประจําปจะเปนประโยชนแกประชาชนมากที่สุด โดยผูใหบริการและผูรับบริการ
สวนใหญมีความเห็นวาโครงการนี้จะกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนทั่วไปมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
ระบบคอมพิวเตอรชวยทําใหการจัดเก็บภาษีทะเบียนรถสะดวกและรวดเร็วมากกวาระบบเดิม 
ประชาชนผูรับบริการจึงไดประโยชนจากระบบนี้คอนขางมาก อยางไรก็ดี ผูใหบริการมีความเห็น
สอดคลองกับผูรับบริการวาโครงการนี้มีสวนชวยใหเกิดธรรมาภิบาลรองลงมาเปนอันดับสอง 
เนื่องจาก กรมการขนสงทางบกสามารถใชขอมูลเหลานี้ในการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และการจัดเก็บภาษีทะเบียนรถประจําป 
 

ตารางที่ 4.4.8 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม: มุมมองผูใหบริการ 
รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 

16 9 1 1 27 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 
(59.26%) (33.33%) (3.70%) (3.70%) (100.00%) 

8 13 5 1 27 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 
(29.63%) (48.15%) (18.52%) (3.70%) (100.00%) 

9 16 2 0 27 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 
(33.33%) (59.26%) (7.41%) (0.00%) (100.00%) 

15 10 1 1 27 ธรรมาภิบาล 
(55.56%) (37.04%) (3.70%) (3.70%) (100.00%) 

ที่มา : จากแบบสอบถามของเจาหนาที่ที่ใหบริการจํานวน 27 คน  
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แผนภูมิที่ 4.4.1 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูใหบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูใหบริการ
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           ที่มา : จากตารางที่ 4.4.8 

 
 

ตารางที่ 4.4.9 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูรับบริการ 
รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 

78 16 1 1 96 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 
(81.25%) (16.67%) (1.04%) (1.04%) (100.00%)

54 34 2 6 96 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 
(56.25%) (35.42%) (2.08%) (6.25%) (100.00%)

54 33 1 8 96 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 
(56.25%) (34.38%) (1.04%) (8.33%) (100.00%)

54 31 4 7 96 ธรรมาภิบาล 
(56.25%) (32.29%) (4.17%) (7.29%) (100.00%)

   ที่มา : จากแบบสอบถามของผูรับบริการจํานวน 96 คน 
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          แผนภูมิที่ 4.4.2 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูรับบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองผูรับบริการ
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   ที่มา : จากตารางที่ 4.4.9 

 
6) สัดสวนของผลตอบแทนตอตนทุน 

 ในการคํานวณผลตอบแทนตอตนทุนนั้น  สวนของผลตอบแทนจะพิจารณาเฉพาะ 
ผลประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ และ ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ พบวาโครงการเสีย
ภาษีทะเบียนรถประจําป ดวยระบบคอมพิวเตอรมีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนสูงถึง 55.99 เทา (ดู
ตารางที่ 4.4.10) 
 

ตารางที่ 4.4.10 การคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนป 2545 
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 

ผลประโยชนทีเ่กิดแกโครงการ (บาท) 1,671,101,967.22
ตนทนุ (บาท) 29,844,000.00
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน (บาท) 55.99

              ที่มา: คํานวณจากตารางที่ 4.2.2 และ 4.2.7 
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7) สรุปการวเิคราะหโครงการ 

ผลจากการวิเคราะหสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการในป 2545 พบวา โครงการนี้
มีสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนเปน 55.99 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัว
เงินของโครงการนี้สูงเปน 55.99 เทาของตนทุน ซึ่งเปนสัดสวนที่สูง ทั้งนี้เนื่องมาจากการเสียภาษี
รถยนตประจําปเปนเรื่องที่กฎหมายบังคับ ทําใหมีผูใชบริการในการเสียภาษีจํานวนมาก โดยในป 2545 
มีรถยนตตองเสียภาษีประจําปจํานวน 14.54 ลานคัน นอกจากนี้โครงการนี้เปนโครงการที่มีการลงทุน
มาแลวเปนระยะเวลานาน และยังสงผลตอผูรับบริการไดเปนจํานวนมาก โดยที่ผูรับบริการที่มีรถทั่ว
ประเทศจะตองมาใชบริการนี้ทุกป และยังเปนโอกาสใหผูรับบริการมีทางเลือกในการเขารับบริการ
มากขึ้นดวย เชน การรับบริการเสียภาษีทะเบียนรถประจําปทางไปรษณีย  

แตการศึกษานี้ไมสามารถคํานวณผลประโยชนที่เกิดแกผูใหบริการเปนตัวเงินได เนื่องจาก
หนวยงานเจาของโครงการไมมีขอมูลเพียงพอสําหรับการคํานวณ  และยังมีผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไม
สามารถวัดเปนตัวเงินได ดังนี้ 

• กอใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการ และควบคุมระบบคมนาคม 
• ชวยในการสรางฐานขอมูลที่เปนระบบมากขึ้น ซึ่งสามารถที่จะนาํไปใชในการวางแผนงาน

ตางๆ ในดานคมนาคมได 
• ชวยในการปองกนัและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีรถ 

 


