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4.5 โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต  
 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 
1) ความเปนมาของโครงการ 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดรวมมือกับสํานักงานพัฒนาขาราชการและพลเรือน (ก.พ.) ทําการ 
Reengineering การใหบริการการจดทะเบียนธุรกิจประมาณป 2538 เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ทํางานของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนที่พอใจของประชาชนผูรับบริการ และ
สามารถตรวจสอบประเมินผลงานไดอยางเปนรูปธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 
16 พฤษภาคม 2538 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดถูกคัดเลือกเปนกรมตนแบบของกระทรวง
พาณิชย 
 การดําเนินการในครั้งนั้น เปนผลมาจากการจางบริษัทที่ปรึกษาเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ 
โดยสวนงานจดทะเบียนธุรกิจไดรับเลือกใหเปนงานที่จะดําเนินการ Reengineering โดยมีวิสัยทัศน
ของการจดทะเบียนรูปแบบใหม คือ เนนการใหบริการแกลูกคาเปนสําคัญ ผลของการปรับ
กระบวนการทํางานในครั้งนั้นไดมีการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาเก็บเอกสารการจดทะเบียนบน
ฐานขอมูล ซึ่งแตเดิมกรมจัดเก็บเอกสารดังกลาวในรูปของการถายไมโครฟลม และในปจจุบันการ
จัดเก็บในรูปของไมโครฟลมก็ยังคงมีอยูเพราะเอกสารการจดทะเบียนไมสามารถทําลายไดตอง
จัดเก็บทุกแผน เนื่องจากเอกสารดังกลาวมีลายเซ็นซึ่งมีผลในทางกฎหมายจึงทําใหเอกสารที่ตอง
จัดเก็บมีจํานวนมาก ประกอบกับการจัดเก็บในรูปของไมโครฟลมไดสรางความยุงยากลําบากใหกับ
การทํางานของเจาหนาที1่  
 ผลของการทําการ Reengineering ในการรับจองชื่อเพื่อการขอจดทะเบียนธุรกิจสงผลให
การจองชื่อลดระยะเวลาลงจากเดิมที่ใชเวลาหลายวัน (ในกรณีการจองชื่อและขอจดทะเบียนธุรกิจ
ดวยจะใชเวลาประมาณ 3-4 วัน) โดยข้ันตอนการขอจดทะเบียนผูขอจดทะเบียนตองกรอกเอกสาร

                                                           
1 เนื่องจากขั้นตอนการจัดเก็บที่ยุงยากหลายขั้นตอนทั้งการถายและตองนําฟลมไปลาง สงผลใหขั้นตอนของการขอ
หนังสือรับรองมีความยุงยากตามไปดวย กลาวคือ เมื่อมีบุคคลมาขอหนังสือรับรอง 1 ฉบับ เจาหนาที่ตองถาย
วัตถุประสงคจากไมโครฟลมแนบหนังสือรับรองกอนจะทําการออกได แตเมื่อกรมเปลี่ยนมาใชระบบ Image ในการ
ดําเนินการจัดเก็บวัตถุประสงคของการประกอบกิจการสงผลใหการออกหนังสือรับรองงายขึ้น ผลจากการเปลี่ยนมา
ใชระบบ Image ในระยะเวลาแรกทําใหกรมฯไมสามารถจัดเก็บเอกสารในอดีตไดทั้งหมดภายในปงบประมาณเดียว
และใชงบประมาณสูง กรมฯจึงจัดทําโครงการจัดเก็บเขาระบบระยะเวลา 5 ป จางบริษัทภายนอกมาดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลแทน  สวนขอมูลใหมเจาหนาที่ของกรมฯเปนผูดําเนินการจัดเก็บเอง (ซึ่งการดําเนินการจัดเก็บนั้นอยู
ในกระบวนการทํางานประจําวัน) 
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ประมาณ 6-8 แผนพรอมกับนําเอกสารที่ใชประกอบมาแสดงใหครบ เชน สําเนาบัตรประชาชน 
สําเนาทะเบียนบาน เอกสารการลงชื่อของคณะกรรมการของบริษัท เปนตน ซึ่งถาหากผูขอรับการจด
ทะเบียนกรอกเอกสารไมครบหรือนําเอกสารที่ใชประกอบการจดทะเบียนมาไมครบถวน ผูขอรับการ
จดทะเบียนตองเดินทางกลับไปเตรียมเอกสารใหม จึงเปนการเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง
เปนอันมาก แตในปจจุบันขั้นตอนในการจองชื่อใชเวลาดําเนินการประมาณ 20 นาที หากรวมการจด
ทะเบียนธุรกิจดวยจะใชเวลาดําเนินการเพียง 35 นาที หรือไมเกิน 1 ชั่วโมง  
 แมวากรมฯจะสามารถลดเวลาการใหบริการแกประชาชนไดมากแลวก็ตาม ปริมาณงานใน
สวนของการจดทะเบียนตางๆ ยังคงมีมาก และ ประชาชนยังคงตองเดินทางมาเพื่อรับบริการ ดังนั้น
เพื่อที่จะขยายชองทางการใหบริการแกประชาชน ทางกรมฯจึงไดริเร่ิมโครงการจดทะเบียนและ
บริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต เพื่อใหประชาชนสามารถใชบริการตางๆ ไดโดยไมตองเดินทางมา
ดวยตัวเอง โดยมุงเนนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนเปนหลัก ซึ่งเปนโครงการที่พัฒนา
ตอเนื่องจากการปรับโครงสรางองคกรในชวงป 2538 
 

2) วัตถุประสงคของโครงการ 

 โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการประชาชนสามารถที่จะดําเนินการจดทะเบียนนิติ
บุคคล รวมถึงบริการดานขอมูลอ่ืนๆ ทางอินเทอรเน็ต เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนในการ
เขารับบริการของกรมพัฒนาธุรกิจ 
 
 3) รูปแบบการใหบริการและผูรับบริการ 

การจัดทําระบบตรวจสอบขอมูลธุรกิจและการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต เร่ิม
ทยอยเปดใหบริการประชาชน ในชวงป 2544-2545 โดยมีบริการตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. คนหาและจองชื่อนิติบุคคล (เร่ิมบริการ 1 มี.ค. 44) ในอดีตใชเวลาประมาณ 
2-3 วัน แตในปจจุบันใชเวลาประมาณ 20 นาที 

2. ตรวจคนขอมูลทะเบียนธุรกิจ (เร่ิมบริการ 20 ส.ค. 44) ตรวจคนขอมูลงบ
การเงิน (เริ่มบริการ 15 ก.ค. 44) 

3. จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม (เร่ิมบริการ 16 ม.ค. 45 ใหบริการเฉพาะ
สํานักงานใหญต้ังอยูในกรุงเทพฯ) 

4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหางหุนสวนบริษัท (เร่ิมบริการ 22 ก.ค. 45 
ใหบริการเฉพาะสํานักงานใหญต้ังอยูในกรุงเทพฯ) 
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5. จดทะเบียนเลิกและเสร็จการชําระบัญชี (เร่ิมบริการ 1 ต.ค. 45 ใหบริการ
เฉพาะสํานักงานใหญต้ังอยูในกรุงเทพฯ) 

6. ชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียนทางธนาคารพาณิชย (เร่ิมบริการ 16 ม.ค. 
45 ใหบริการเฉพาะสํานักงานใหญต้ังอยูในกรุงเทพฯ) 

โครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ตไดใหบริการแกประชาชน
ดานการรับจองชื่อและการจดทะเบียนธุรกิจ โดยการจดทะเบียนธุรกิจผานระบบอินเทอรเน็ต
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ จากการสัมภาษณพบวา บริการนี้จะสามารถขยายพื้นที่การ
ใหบริการที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตปริมณฑล 3 จังหวัด ไดในปนี้  และจะขยายบริการจนครอบคลุมทั่ว
ประเทศตอไปซ่ึงในสวนนี้คาดวาจะสามารถใหบริการไดภายในป 2547 นี้ สวนบริการการรับจองชื่อ
ผานระบบอินเทอรเน็ตนั้นใหบริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแลว 

ขั้นตอนการติดตอขอรับบริการการจองชื่อและจดทะเบียนธุรกิจ 

  •   ข้ันตอนการจองชื่อและขอจดทะเบียนธรุกิจกอนการใชระบบอินเทอรเน็ต 
   ผูขอรับบริการตองเดินทางมาที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือสาขา เพื่อมาขอซื้อแบบฟอรมใน
การจองชื่อและแบบฟอรมการจดทะเบียนธุรกิจแลวนําแบบฟอรมกลับไปกรอกขอมูลและให
ผูเกี่ยวของลงลายมือชื่อรวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารใหพรอม เพื่อนํามาขอจองชื่อ หรือยื่นขอจด
ทะเบียน โดยแบบฟอรมเอกสารที่สวัสดิการกรมฯ  บริการพิมพข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกไดแก 
แบบวัตถุประสงค , ขอบังคับ , แบบจองชื่อนิติบุคคล ราคา 5 บาท/แผน  เมื่อยื่นเอกสารใหนาย
ทะเบียนตรวจสอบ หากผูรับบริการกรอกรายละเอียดผิดหรือลืมเอกสารที่ใชประกอบมาก็ตองกลับไป
และมาใหมอีกครั้ง เมื่อเอกสารครบถวนถูกตอง ข้ันตอไปคือ การชําระเงินคาธรรมเนียมตามอัตราที่
กําหนดจึงจะเสร็จเรียบรอย สาเหตุที่ทําใหใชเวลาหลายวันเนื่องจากรายละเอียดดานกฎหมายที่ใช
จดทะเบียนซึ่งทางผูขอจดทะเบียนอาจจะกรอกไมครบถวนหรือเตรียมเอกสารมาไมครบ ในกรณีที่
เอกสารไมครบซึ่งผูขอจดทะเบียนอาจตองใชเวลาถึง 3-4 วัน และผูใชบริการบางรายอาจจางบริษัทที่
เชี่ยวชาญดานกฎหมายมาดําเนินการจดทะเบียนแทน 
 •   ข้ันตอนการจองชื่อและขอจดทะเบียนธุรกิจภายหลังการนําระบบอินเทอรเน็ตมาใช 
  ผูขอรับบริการสามารถทําการจองชื่อผานระบบอินเตอรเน็ต โดยสงชื่อที่ตองการมายงัฝายชือ่
นิติบุคคล  เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบแลว  ก็จะแจงผลใหทราบทางอีเมล  ผูขอรับบริการจึงสามารถ 
Print out   ใบแจงผลไปขอจดทะเบียนไดทั่วประเทศ   หากผูขอรับบริการประสงคจะจดทะเบียนทาง
อินเตอรเน็ตตอก็สามารถทําไดเลย โดยกรอกขอมูลจดทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร  แลวสงใหนาย
ทะเบียนตรวจสอบ  เมื่อนายทะเบียนตรวจแลวพบขอผิดพลาด  ก็จะสงกลับใหผูขอรับบริการแกไข  
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โดยจะระบุตําแหนง  (Step)  และเหตุผลที่ตองแกไข  ใหผูขอรับบริการทราบ  เพื่อจะไดแกไขให
ถูกตอง  แลวสงใหนายทะเบียนตรวจสอบอีกครั้ง  ในขั้นตอนนี้  ผูขอรับบริการไมจําเปนตองเสีย
คาใชจายเพื่อซื้อแบบฟอรม และไมตองเดินทางมาติดตอกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเลย ถาขอมูลที่
กรอกมาถูกตองอยูแลว  นายทะเบียนจะแจงใหผูขอรับบริการทราบวาคําขอจดทะเบียนถูกตอง 
พรอมแจงอัตราคาธรรมเนียม  ให Print out  เอกสารเพื่อใหผูเกี่ยวของลงลายมือชื่อ เพื่อนํามาจด
ทะเบียนได  และการชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดโดยสามารถทําได 3 ชองทางกลาวคือ 

• ชองทางที่1 ชําระเงินผานธนาคาร 3 แหงที่ใหบริการ คือ ธนาคารเอเชีย 
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย 

• ชองทางที่ 2 ชําระเงินผานระบบ Internet Banking ซึ่งผูขอรับบริการตองทําการตก
ลงกับทางธนาคารผูใหบริการกอน 

• ชองทางที่ 3 มาชําระเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยตรง 

ถาหากผูขอรับบริการเลือกชําระเงินผานชองทางที่ 3 ก็จะเดินทางมาติดตอกับกรม
พัฒนาธุรกิจการคาเพียงครั้งเดียว หรือถาเลือกชําระเงินผานชองทางที่ 2 และ 3 ผูขอรับบริการก็ตอง
นําเอกสารทั้งหมดมาสงที่กรมฯ ก็เดินทางมาติดตอกรมฯเพียงครั้งเดียวเชนกัน แตถาหากผูขอรับ
บริการไมตองการเดินทางมาติดตอกับกรมฯก็สงเอกสารพรอมหลักฐานการชําระเงินสงมาใหกรมฯ
ทางไปรษณีย (ดูรายละเอียดในตาราง 4.5.1) 2 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาเกี่ยวกับผูใชบริการ พบวาผูใชบริการสวนใหญเปนบริษัท
ที่ปรึกษาดานกฎหมายและสํานักงานบัญชีที่ใหบริการรับจดทะเบียนธุรกิจแทนประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสัดสวนสูงถึง
ประมาณรอยละ 90 ของผูรับบริการโดยรวม อยางไรก็ดี หลังจากการที่พัฒนาระบบการจดทะเบียนผาน
อินเตอรเน็ตแลวทําใหมีประชาชนใชบริการมากขึ้น เนื่องจากมีนายทะเบียนใหคําแนะนําจึงสามารถดําเนินการผาน
ระบบไดงายขึ้น ดังนั้น ประโยชนจึงตกแกประชาชนเพิ่มขึ้นดวยดังจะไดอธิบายตอไป 
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ตาราง 4.5.1 ตารางแสดงการเปรยีบเทียบการใหบริการระบบธรรมดา 

 (เดินทางมารับบริการที่กรมฯเอง) กับระบบอินเทอรเน็ต 

ระบบงานธรรมดา ระบบอินเทอรเน็ต 
1. ผูรับบริการตองมาดวยตนเอง 1. สามารถดําเนินการไดดวยตนเองที่บานหรือที่ทํางาน 
2. ใหบริการในเวลาราชการ 8.30-16.30 น. 2. สามารถใชบริการจากระบบไดตลอด 24 ชั่วโมง 
3. ตองใชเวลาและคาใชจายในการเดินทางมารับ
บริการมาก 
- กรณีการขอตรวจคนเอกสารธุรกิจ เสียคาตรวจ
คน 20 บาทตอราย 
- กรณีการจองชื่อ ใชเวลาประมาณ 2-3 วัน เสีย
คาแบบฟอรมประมาณ 10 บาท 
- กรณีการจดทะเบียน ใชเวลาประมาณ 3-4 วัน 
และ เสียคาแบบฟอรมประมาณ 30-40 บาท 

3. ชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง 
- การตรวจคน ไมตองเดินทางมาที่กรมฯ และ ไมตอง
เสียคาใชจาย (ยกเวนกรณีตองการขอหนังสือรับรอง  
หรือขอใหนายทะเบียนรับรองสําเนาเอกสารหรือขอ
ตรวจคนเอกสารที่ไมสามารถตรวจสอบไดทางระบบ
อินเทอรเน็ต ตองมาดวนตนเองที่กรมฯ) 
- การจองชื่อและจดทะเบียนใชเวลาเพียง 35 นาที และ 
เดินทางมาเพียงครั้งเดียว 

4. มีโอกาสที่ตองเดินทางมากกวาหนึ่งครั้ง หาก
เตรียมเอกสารมาไมครบ หรือ มีการกรอกขอมูล
ผิดพลาด ทําใหตองกลับไปแกไข (กรณีการจด
ทะเบียนธุรกิจ) 

4. สามารถแกไขผานระบบได ไมตองเดินทางมาดวย
ตัวเอง (ในการจดทะเบียนธุรกิจ) 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 

4) ตนทุนของโครงการ 

 ในป 2543 กรมไดรับงบประมาณจํานวน 4 ลานกวาบาทมาใชในการจัดทําบริการเพื่อ
เผยแพร ขอมูล โดยการนําระบบอินเทอรเน็ตมาใชดําเนินงานการจดทะเบียน 1 ชุดเปนครัง้แรก ซึง่งบ
ที่ไดในป 2543 กรมไดใชจัดซื้อคอมพิวเตอรจริงในป 2544 ตอมาในป 2544 และ 2545 กรมไดรับ
งบประมาณปละ 3 ลานบาท ผลของการนําระบบอินเทอรเน็ตมาใชในงานการรับจดทะเบยีนธรุกจิทาํ
ใหผูมาติดตอขอรับบริการไมตองเดินทางมาหลายครั้ง ซึ่งจากเดิมตองเดินทางมาที่กรมเพื่อซื้อ
แบบฟอรม ประกอบกับการจดทะเบียนธุรกิจมีข้ันตอนทางกฎหมายเขามาเกี่ยวของจึงทําใหผูขอรับ
การจดทะเบียนตองมาติดตอดวยตนเอง งานในสวนนี้จึงเปนภาระงานทั้งของเจาหนาที่และของ
ประชาชน 
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 สําหรับงบประมาณที่ใชเพื่อการลงทุนทั้งหมดของโครงการนี้มีจํานวนไมมากนัก สาเหตุ
ประการหนึ่งคือในอดีตทางกรมฯไดจางบริษัทเอกชนรายหนึ่งเพื่อมาวางระบบอินเทอรเน็ต โดย
เจาหนาที่ของกรมฯที่ทํางานในสวนของงานที่เกี่ยวของรวมใหขอมูลแกบริษัทเพื่อออกแบบฐานขอมูล
และพัฒนาโปรแกรมประยุกตไดเปนอยางดี ทําใหบริษัทไมตองทําการสํารวจเพื่อเก็บขอมูลใหม การ
ทํางานในลักษณะนี้เปนการรวมมือกันเพื่อพัฒนาระบบระหวางเจาหนาที่ของกรมกับบริษัทรายนี้จึง
สงผลใหสามารถประหยัดงบประมาณที่ใชในโครงการนี้ไดมาก 3 แตเนื่องจากทางกรมฯตองการให
เจาหนาที่ของกรมฯไดมีสวนรวมเพื่อที่จะใหมีความเขาใจในระบบที่จะพัฒนาขึ้น กรมฯจึงตัดสินใจให
เปนการพัฒนารวมกัน นอกจากนี้จากประสบการณการทํางานในระบบ Image มีสวนชวยให
เจาหนาที่ไดเรียนรูการใชงานคอมพิวเตอรมากอน จึงทําใหกรมฯไมตองเสียงบประมาณในการ
ฝกอบรมเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรดวย 
 จากขอมูลการลงทนุทีเ่กิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ ของโครงการจดทะเบยีนและบริการขอมูล
ธุรกิจทางอนิเทอรเน็ตใชงบประมาณในการลงทนุทั้งหมด ดังนี ้
 •  ป 2544 ใชงบประมาณรวมทัง้สิน้ 3,959,536 บาท ประกอบดวย งบลงทนุ 3,457,976 
บาท และคาใชจายในการดาํเนนิงาน 501,560 บาท ซึ่งประกอบดวย 

- งบลงทุนในดานอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร 2,780,000 บาท 
- คาใชจาย (เงินเดือนเจาหนาที่ของกรมฯ) ในชวงการพฒันา Software 677,976 

บาท 
- คาใชบริการ ISP และคาเชาชองสัญญาณ Leased Line 501,560 บาท 

 •  ป 2545 ใชงบประมาณในการลงทนุทั้งสิ้น 6,317,360 บาท เพื่อการลงทุนทางดาน 
Investment Cost 3,218,000 บาท และ Operating Cost 3,099,360 บาท ซึ่งประกอบดวย 

- งบลงทุนในระบบคอมพิวเตอร 2,461,000 บาท 
                                                           
3 เจาหนาที่ระดับสูงของกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดอธิบายวาในป 2542 ทางกรมฯ เคยใหทําการประเมินคาใชจาย
ในการพัฒนาระบบนี้  และพบวาหากจางบริษัทเอกชนทําการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตทั้งหมดตองใชงบประมาณ
ทั้งส้ินประมาณ 20 ลานบาท คณะวิจัยพบวามีปจจัยสําคัญสองประการที่ทําใหโครงการนี้ใชตนทุนไมสูง ประการ
แรก โครงการนี้เปนโครงการตอยอดจากการปรับโครงสรางการทํางานที่ไดสรางระบบการใหบริการดานการจด
ทะเบียนธุรกิจอยางเปนขั้นตอนมากอน คือ บริการรับจดทะเบียนธุรกิจดวยระบบ Image ซึ่งระบบดังกลาวใชงบ
ลงทุนประมาณ 40-50 ลานบาท ในชวงป 2539-2540 ประการที่สอง กรมฯตัดสินใจที่จะรวมพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรรวมกับบริษัทเอกชนแทนการจางเอกชนพัฒนาทั้งโครงการ ซึ่งทางเจาหนาที่คอมพิวเตอรของกรมฯได
ใชระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตหลายชนิดเปนแบบ Open source ทําใหประหยัดคาใชจายในดานนี้ได
มาก 
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- งบลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบ Software 757,000 บาท 
- คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน(เงินเดือน, คาจาง) 1,552,980 บาท 
- คาวัสดุคอมพวิเตอร 12,480 บาท 
- คาบริการ ISP และสัญญาณ Lease Line 1,533,900 บาท 

 จากขอมูลขางตนนี้ คณะวิจัยนํามาใชในการประมาณตนทุนของโครงการในป 2545 โดยอาศัย
แนวคิดการประเมินที่กลาวไวในบทกอนหนานี้ คือ การคิดคาเสื่อมของงบลงทุนเปนระยะเวลา 5 ป รวมกับ
ตนทุนการดําเนินการ  ตนทุนของโครงการนี้ในป 2545 ประมาณ 4.43 ลานบาท (โปรดดูวิธีการคํานวณ
ในบทที่ 3)  ดังแสดงในตาราง 4.5.2  

 
ตาราง 4.5.2 ตนทุนโครงการจดทะเบยีนและบรกิารขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต ในป 2545 

(หนวย : บาท) 
ประเภท 2545 หมายเหต ุ

1. ตนทุนในการลงทุน 1,335,195  
1.1 คาอุปกรณและเครื่องคอมพิวเตอร 556,000 ลงทุน 2,780,000 บาท ในป 2544 

(คํานวณคาเสื่อมราคา 20% ของการลงทุนนี้) 
1.2 คาระบบคอมพิวเตอร 492,200 ลงทุน 2,461,000 บาท ในป 2545 

(คํานวณคาเสื่อมราคา 20% ของการลงทุนนี้) 
1.3 รายจายเพื่อปรับปรุงระบบ Software 151,400 ลงทุน 757,000 บาท ในป 2545 

(คํานวณคาเสื่อมราคา 20% ของการลงทุนนี้) 
1.4 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานเพื่อพัฒนา Software 135,595 ลงทุน 677,976 บาท ในป 2544 

(คํานวณคาเสื่อมราคา 20% ของการลงทุนนี้) 
2. ตนทุนในการดําเนนิงาน 3,099,360  
2.1 ตนทุนแรงงาน   
2.1.1 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน(เงินเดือน,คาจาง) 1,552,980  
2.2 ตนทุนวัตถุดิบ   
2.2.1 คาวัสดุคอมพิวเตอร 12,480  
2.3 คาใชบริการ ISP และคาเชาชองสัญญาณ Leased Line 1,533,900  

รวมตนทุนตอปในป 2545 4,434,555  
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
หมายเหตุ: ตนทุนการลงทุนจากการคิดคาเสื่อมราคา 5 ป 
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5) การประเมินผลประโยชนของโครงการ 

 ผลประโยชนของโครงการสามารถแบงเปน ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงานผูใหบริการ 
ผลประโยชนที่เกิดแกผูรับบริการ และผลประโยชนแกสังคมโดยรวม ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 

 
5.1) ผลประโยชนที่เกิดขึน้กับหนวยงานผูใหบริการ  

ในสวนผลประโยชนแกหนวยงาน คณะวิจัยทําการเปรียบเทียบตนทุนการใหบริการของ
กรมฯ เฉพาะการบริการที่ใหผานระบบอินเทอรเน็ต เทียบกับตนทุนการใหบริการในระบบเดิม4 
สําหรับการวิเคราะหในที่นี้ คณะวิจัยทําการวิเคราะหงานสามประเภทหลักๆ ที่กรมฯใหบริการผาน
ระบบอินเทอรเน็ตคือ การคนขอมูลนิติบุคคล การจองชื่อ และ การขอจดทะเบียนธุรกิจ ปริมาณงาน
ทั้งสามประเภทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาใหบริการแกประชาชนแสดงในตาราง 4.5.4 โดยการ
เปรียบเทียบตนทุนการใหบริการนี้จะทําโดยการรวมระดมสมองกับบุคลากรของหนวยงาน และอาศยั
ขอมูลที่หนวยงานมีการเก็บรวบรวมไว เพราะทางหนวยงานสวนใหญจะมีการเก็บขอมูลเร่ืองการ
ใหบริการประชาชนไวทั้งกอนมีการใชโครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต
และหลังมีโครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต สําหรับประโยชนที่ประเมิน
เปนตัวเงินไดยาก (Intangible benefits) นั้นนอกจากจะไดรับขอมูลจากการระดมสมองแลว 
คณะวิจัยใชแบบสอบถามถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อใหประเมินถึงผลของโครงการจดทะเบียนและ
บริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ตดวย  
 จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเจาหนาที่ที่มีความรูความเขาใจโครงการนี้เปนอยางดี
ของกรมพัฒนาธุรกิจสวนกลาง และสํานักงานในกรุงเทพฯ หาพื้นที่เขต จํานวนทั้งสิ้น 54 คน พบวาผู
ใหบริการไดประโยชนจากการที่สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากที่สุด อันดับสองไดแก การที่
สามารถใหบริการไดรวดเร็วขึ้น และ อันดับสาม คือ การลดตนทุนการใหบริการ5 (ดูตาราง 4.5.3) 
 

 
 

                                                           
4 ซึ่งหลักการคลายคลึงกับการประเมินประโยชนเชิงประสิทธิภาพของโครงการตามแนวที่ใชวิเคราะหโครงการจัดทํา
แผนที่สารสนเทศของการไฟฟานครหลวง 
5 สําหรับตนทุนการใหบริการนี้ เจาหนาที่ระบุวาเปนการลดตนทุนที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากตองขยายพื้นที่ใหบริการ
ประชาชนที่มารอรับบริการ ซึ่งเปนส่ิงที่ตองทําหากยังคงดําเนินการบริการในรูปแบบเดิม อยางไรก็ดี ทางหนวยงาน
ไมสามารถประเมินไดวาตนทุนที่เล่ียงไดนี้มีคาเทาไร 
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ตาราง 4.5.3 ระดับความสาํคัญของประโยชนที่ผูใหบริการไดรับ 

 คะแนน อันดับ 
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 88 1 
ใหบริการไดรวดเร็วขึ้น 79 2 
ลดตนทุนในการใหบริการ 53 3 
ทําใหพนักงานทาํงานไดสะดวกมากขึ้น 35 4 
ทําใหหนวยงานไดรับความนาเชื่อถือมากขึน้ 29 5 
เพิ่มความถกูตองในการดําเนินงาน 22 6 
ทําใหสภาพแวดลอมในที่ทาํงานดีข้ึน 14 7 

 ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน, อันดับ 2 ได 2 คะแนน  
                       และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน 54 ชุด 

ตาราง 4.5.4 ปริมาณงานดานตางๆ ทีก่รมฯใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต 

เดือน การตรวจคนขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต 

การจองชื่อทาง
อินเทอรเน็ต 

จํานวนคําขอการจด
ทะเบียนทางอินเทอรเน็ต 

ม.ค. 185,193 4,744 54 
ก.พ. 154,605 5,110 99 
มี.ค. 186,159 6,097 118 
เม.ย. 119,940 5,286 93 
พ.ค. 241,695 3,762 85 
มิ.ย. 317,524 3,987 116 
ก.ค. 646,838 4,579 171 
ส.ค. 297,445 5,095 210 
ก.ย. 569,942 5,259 258 
ต.ค. 575,813 5,300 303 
พ.ย. 505,289 4,939 258 
ธ.ค. 461,527 4,538 216 
รวม 4,261,970 58,696 1,981 

     ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
      หมายเหต:ุ ปริมาณการตรวจคนขอมูลเปนขอมูลที่ระบบนับจาํนวนการเขาถึงหนาจอหลักในสวนตรวจคนเทานัน้  
        ทางกรมฯไมมีระบบตรวจนับจํานวนการตรวจคนที่แนนอนในสวนนี้  
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โดยหลักการแลว การประเมินผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการจดทะเบียนและบริการ
ขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ตตอหนวยงานจะพิจารณาเปรียบเทียบตนทุนของการใหบริการในระบบ
เดิม (กอนการใหบริการทางอินเทอรเน็ต) กับ การบริการในระบบใหม (ใหบริการผานระบบ
อินเทอรเน็ต) ซึ่งมักจะคาดการณวาตนทุนการใหบริการที่ไดนาจะลดลง6  ทั้งนี้จะยึดเอาปริมาณงาน
ที่ทําดวยระบบอินเทอรเน็ตที่เกิดขึ้น ณ ป 2545 คงที่ สวนตางที่เกิดขึ้นนี้คือผลประโยชนที่เกิดขึ้นตอ
หนวยงานที่ถือเปนประโยชนในเชิงประสิทธิภาพ (Efficiency benefit) กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การ
ประเมินนี้เปนการเปรียบเทียบตนทุนการใหบริการในระบบเดิมที่ประชาชนตองมารับบริการเองที่
กรมฯ กับ ตนทุนการใหบริการผานระบบอินเทอรเน็ต 7  
 จากการสัมภาษณเจาหนาที่ของกรมฯ พบวา เปาหมายของการใหบริการผานระบบ
อินเทอรเน็ตนั้นเนนการขยายชองทางการใหบริการแกประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่
สะดวกขึ้น และ ประหยัดคาใชจายลง การเปดชองทางการใหบริการนี้จะมีสวนชวยใหประชาชนไม
จําเปนตองเดินทางมารับบริการที่กรมฯดวยตัวเอง แมวากรมฯจะยังคงดําเนินการใหบริการในรูป
แบบเดิมอยูตามปกติ ส่ิงที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือการตรวจคนขอมูลธุรกิจที่ประชาชนสามารถคน
ขอมูลไดดวยตนเอง แตหากตองการเอกสารรับรองก็ยังคงตองมาที่กรมฯดวยตนเองอยู ดังนั้นในสวน
นี้ผลประโยชนจึงตกแกประชาชนเปนสวนใหญ โดยเฉพาะประชาชนที่ตองการตรวจสอบขอมูลทาง
ธุรกิจของนิติบุคคลรายหนึ่งๆ แตไมตองการหนังสือรับรอง เพราะสามารถคนขอมูลไดทันที ไมตอง
เดินทางมาดวยตนเองและไมตองเสียคาธรรมเนียมการตรวจคน 20 บาทตอรายการ  

                                                           
6 สามารถทําไดโดยการเปรียบเทียบ “ผลผลิต” ที่เกิดขึ้น ในการใหบริการในระบบที่ใชไอทีและในระบบที่ไมใชไอที 
(with IT และ with out IT) จากโครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา ผลผลิตหลักที่หนวยงานนี้ผลิตไดเพื่อใหบริการประชาชนและหนวยงานของตนเอง ซึ่งผลผลิตหลักที่
ใหบริการแกประชาชน คือ การใหบริการตรวจคนขอมูลนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต การจองชื่อนิติบุคคลทาง
อินเทอรเน็ต และการจดทะเบียนธุรกิจทางอินเทอรเน็ต ในการศึกษาครั้งนี้สามารถวิเคราะหผลประโยชนที่เกิดขึ้น
จากบริการหลักที่เกิดขึ้นของกรมฯ โดยเปรียบเทียบบริการดังกลาวขางตนที่ทําดวย “ระบบอินเทอรเน็ต” กับ ระบบ
เดิมที่ทําดวยระบบ “Manual” การเปรียบเทียบดังกลาวสามารถทําไดเพราะบริการตางๆของกรมพัฒฯที่ใหบริการ
อยูในขณะนี้ยังใหบริการประชาชนดวยวิธีทั้งสองระบบ โดยพิจารณาวา ถาหากหนวยงานตองการดํารงไวซึ่ง
ปริมาณผลผลิตในระดับที่ทําดวยระบบอินเทอรเน็ต โดยใชระบบการใหบริการแบบเดิมที่ทําดวย Manual นั้นตองใช
ตนทุนในการลงทุนเทาไร ความแตกตางระหวางตนทุนสองสวนที่เกิดขึ้นนี้เรียกวา “ตนทุนที่สามารถเลี่ยงได” 
7 การพิจารณาในที่นี้ เปนการเปรียบเทียบระหวางการไมมีโครงการใหบริการทางอินเทอรเน็ตกับการมีโครงการ คือ 
ดู Cost (manual) - Cost (internet) หากคาออกมาเปนบวกแปลวาระบบใหมทําไดดวยตนทุนที่ถูกลงกวาเดิม หาก
คาเปนลบแปลวาระบบใหมทําไดดวยตนทุนที่สูงกวาเดิม 
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 ลักษณะการใหบริการจองชื่อนิติบุคคล กรมฯยังคงใหบริการในรูปแบบเดิม คือ มีเจาหนาที่
ฝายรับจองชื่อใหบริการที่ฝายจดทะเบียนธุรกิจกลาง หลังจากที่ใหบริการจองชื่อฯผานระบบ
อินเทอรเน็ตแลวเจาหนาที่ในฝายนี้ใหบริการเพิ่มเติมแกประชาชนที่ยื่นคําขอจองชื่อ ซึ่งกระบวนการ
ทํางานนั้นไมเปลี่ยนไปจากเดิม กลาวคือ ขาราชการที่รับผิดชอบจะทําการตรวจสอบชื่อที่ประชาชน
ตองการจองกับฐานขอมูลธุรกิจที่มีอยู วาชื่อที่ตองการจองนั้นซ้ําหรือไม ซึ่งในการตรวจสอบนี้ตองใช
เจาหนาที่ที่มีทักษะและความชํานาญ8 ปริมาณคําขอจองชื่อทั้งหมดที่ฝายนี้ตองใหบริการแสดงใน
ตาราง 4.5.5 จะเห็นไดวาแตเดิมฝายรับจองชื่อนี้ใหบริการผานสองชองทางหลัก คือ ประชาชน
เดินทางมาดวยตนเอง และ การรับโทรสารจากสํานักงานเขตและจังหวัดตางๆ แตเมื่อเปดใหบริการ
จองชื่อผานระบบอินเทอรเน็ตในป 2544 ปริมาณคําขอจองชื่อผานอินเทอรเน็ตก็เพิ่มมากขึ้น
ตามลําดับ จากเดิมมีสัดสวนเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของชองทางปกติในป 2544 ไดเพิ่มข้ึนเกือบสอง
เทาตัวในป 2545 และ ในชวงเกาเดือนแรกของป 2546 นี้ คําขอจองชื่อผานระบบอินเทอรเน็ตเพิ่ม
เปน 2.5 เทาของคําขอจองชื่อที่ประชาชนเดินทางมาเองรวมกับทางโทรสาร แสดงใหเห็นวาบริการนี้
ไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนอยางมาก 
 

ตาราง 4.5.5 ปริมาณคําขอจองชื่อนิติบุคคลที่สวนจดทะเบียนกลาง ป 2544 ถึง 2546 
ป มาดวยตนเอง ทางโทรสาร ทางอินเทอรเน็ต รวม 

2544 8,750 16,284 14,750 39,784 
2545 11,970 18,450 58,696 89,116 

2546(ม.ค.-ก.ย.) 11,170 14,966 67,586 93,722 
     ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 

การประเมินตนทุนการใหบริการในสวนงานจองชื่อนิติบุคคลในป 2545 พบวาฝายนี้
ประกอบดวยขาราชการ 6 ตําแหนง (รับผิดชอบในการตรวจและอนุมัติชื่อที่ยื่นขอจอง) และ ลูกจาง 5 
ตําแหนง (ทํางานในสวนสนับสนุนอื่นๆ เชนการเตรียมขอมูล และ ปอนขอมูลเขาคอมพิวเตอร) ทั้งสิ้น 
1,288,380 บาท9 (คิดเปนคาเงินเดือนเฉลี่ยเทากับ 107,365 บาท) มีคําขอจองชื่อเขามาทั้งสิ้น 
89,116 ราย ซึ่งจากการสัมภาษณพบวา ความสามารถในการใหบริการรับจองชื่อของขาราชการโดย
                                                           
8 เนื่องจากตองตรวจสอบรายชื่อตามคําพองเสียงดวย ไมใชทํางานเพียงการตรวจคนชื่อที่ตองการจองกับฐานขอมูล
เทานั้น 
9 ในสวนนี้จะคิดเฉพาะคาแรงเนื่องจากกระบวนการทํางานอื่นๆ ยังเหมือนเดิม ขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่
ฝายจองชื่อ 
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เฉลี่ยอยูที่ประมาณรายละ 15 นาที (ในกรณีที่ผูรับบริการเดินทางมารับบริการที่กรมฯ) เมื่อคิด
คํานวณจากจํานวนขาราชการคูณกับเวลาการทํางานตอปแลวพบวา  ฝายรับจองชื่อจะมี
ความสามารถในการรับจองชื่อประมาณปละ 44,352 ราย10 ในขณะที่การใหบริการทางอินเทอรเน็ต
นั้นขาราชการสามารถใหบริการไดในเวลา 6 นาทีตอราย11  ดังนั้นกรมจึงสามารถประหยัดตนทุนการ
ใหบริการลงไดมากกวาครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการใหบริการในรูปแบบเดิม (คือการไมมีการจองชื่อทาง
อินเทอรเน็ต) ดังนั้นประโยชนที่หนวยงานไดรับจากการลงทุนนี้คือนําปริมาณงานคําขอจองชื่อทาง
อินเทอรเน็ตทั้งหมดในป 2545 คือ 58,696 ราย มาคูณกับสวนตางของตนทุนตอรายที่กรมฯสามารถ
ประหยัดได ซึ่งคํานวณไดคาเทากับ 17.43 บาทตอราย12  ผลประโยชนรวมตอปคือ 58,696 x 17.43 
เทากับ 1,023,035 บาทตอป 
 ในการประเมินตนทุนการใหบริการจดทะเบียนธุรกิจระหวางการใหบริการผานระบบ
อินเทอรเน็ตกับการใหบริการแบบเดิมที่ประชาชนตองเดินทางมาจดทะเบียนดวยตัวเองที่สํานัก
ทะเบียนกลาง หรือสํานักงานเขตตางๆนั้น คณะวิจัยพบวาตนทุนการใหบริการในสวนนี้เปนสวนที่
กรมฯแบกรับตนทุนที่เพิ่มข้ึน ตนทุนการใหบริการที่เพิ่มข้ึนนี้ คิดจากคาจางแกขาราชการและลูกจาง
ในฝายรับจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ตทั้งหมดเทากับ 1,058,760 บาทในป 2545 ซึ่งถูกนับรวมเปน
งบดําเนินการ ในขณะที่กรมฯ ไมไดประหยัดตนทุนใดๆ เลย เนื่องจากปริมาณคําขอจดทะเบียนทาง
อินเทอรเน็ตตอปยังมีจํานวนนอยอยู และ อีกสาเหตุหนึ่งคือลักษณะงานที่นายทะเบียนอินเทอรเน็ต
ทํานั้นก็ไมแตกตางกับงานที่นายทะเบียนปกติทําดวย ดังนั้น จึงกลาวไดวาในป 2545 นั้น หนวยงาน
ยังไมไดประโยชนในรูปของตนทุนที่ลดลงจากการใหบริการประเภทนี้  
 

                                                           
10 ตัวเลนี้คํานวณไดจาก เวลาทํางาน 7 ชั่วโมงตอวัน = 420 นาที หนึ่งคนทําได 28 รายตอวัน หนึ่งเดือนมี 22 วัน 
ดังนั้นหนึ่งคนทําได 22 x 28 = 616 ราย ขาราชการ 6 ตําแหนง รวมความสามารถทั้งฝาย 6 x 616 เทากับ 3,696 
รายตอเดือน หนึ่งปทําได 3,696 x 12 เทากับ 44,352 รายตอป 
11 ในกรณีนี้นับเฉพาะเวลาในการใหบริการจริงๆ เทานั้น หมายความวาเมื่อนําใบขอจองชื่อมาตรวจสอบ ขาราชการ
จะสามารถทําไดเสร็จในเวลาเฉลี่ย 6 นาที แตเนื่องจากในแตละวันจะมีคําขอเขามาจํานวนมาก ดังนั้นกวา
เจาหนาที่จะสงผลกลับก็จะใชเวลาประมาณ 1-2 วัน การใชเวลานานนี้เปนเพราะปริมาณงานมีสูงกวาอัตรากําลัง 
ซึ่งเจาหนาที่อาศัยการทํางานลวงเวลาเพื่อใหบริการแกประชาชนไดตามปริมาณงานที่มีเขามา: ขอมูลจากการ
สัมภาษณ 
12 ตัวเลขนี้คํานวณไดจากคาจางเงินเดือนของเจาหนาที่คือ 107,365 บาท หารดวย ปริมาณงานที่ทําไดตอเดือนคือ 
3,696 ราย เทากับ 29.05 บาทตอราย เมื่อทํางานในระบบอินเทอรเน็ตใชเวลานอยกวาเดิมโดยเฉลี่ย 9 นาทีตอราย 
ตนทุนการทํางานตอรายเทากับ11.62 บาทตอรายการ ดังนั้นหนวยงานสามารถประหยัดได 17.43 บาทตอหนึ่งคําขอ 
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ตาราง 4.5.6 การคํานวณผลประโยชนที่ตกแกกรมพัฒนาธรุกิจการคา  
ผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงาน 

การประหยัดตนทุนในการใหบริการการจองชื่อทางอินเทอรเนต็   
 - จํานวนคําขอจองชื่อทางอนิเทอรเน็ตในป 2545 (คําขอ)                    58,696.00 
 - ตนทนุการใหบริการการจองชื่อที่ลดลง (บาท/ราย)                           17.43 
รวมผลประโยชนที่หนวยงานไดรับ (บาท)                                  1,023,035.00 

            ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 

จากตาราง 4.5.6 คณะวิจัยพบวาการใหบริการประชาชนผานระบบอินเทอรเน็ตทําใหกรมฯ
ไดรับประโยชนในรูปของตนทุนที่สามารถเลี่ยงไดเปนจํานวน 1,023,035 บาทในป 2545 แม
ผลประโยชนทีเกิดขึ้นนี้มีจํานวนไมมาก แตการจะตัดสินวาโครงการนี้ไมประสบความสําเร็จอาจจะไม
ถูกตองนักเนื่องจากวัตถุประสงคของโครงการคือการใหความสะดวกแกประชาชน ดังนั้นหากไมมี
การทําโครงการนี้ประชาชนจะไมไดรับความสะดวกสบายจากบริการที่ดีข้ึน ดังตัวอยางที่ไดอธิบาย
เปรียบเทียบการใหบริการไปแลวในสวนกอนหนานี้ที่วาประชาชนอาจตองเดินทางมารับบริการดวย
ตนเอง (และอาจตองมาหลายครั้งในกรณีที่เตรียมเอกสารมาไมครบ) และ ตองเสียคาแบบฟอรม 
จากการสัมภาษณพบวา การที่ประชาชนไมมีความเขาใจในดานขอกฎหมาย ทําใหประชาชนสวน
ใหญเลือกใชบริการบริษัทรับบริการจดทะเบียน ซึ่งคิดคาบริการประมาณรายการละ 5,000 ถึง 
10,000 บาท ดังนั้นบริการนี้แมจะเกิดตนทุนเพิ่มข้ึนแกหนวยงาน แตถาหากประโยชนที่ประชาชน
ไดรับ มีคามากกวาตนทุนของโครงการก็ถือวาโครงการนี้มีความคุมคาในการลงทุน ในประเด็นนี้ 
ผลการวิจัยดวยแบบสอบถามแกประชาชนผูรับบริการจํานวน 188 ราย13 ประชาชนประเมินผล
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการนี้มากที่สุดสามอันดับแรกคือ ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายในการ
เดินทาง และ การไดรับบริการที่สะดวกขึ้น ตามลําดับ สําหรับการประเมินประโยชนในรูปตัวเงินที่ตก
แกผูรับบริการดวย จะอภิปรายในสวนตอไป 

 

 

                                                           
13 ประกอบดวยผูตอบแบบสอบถาม 98 รายที่เก็บขอมูลจากสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจหาแหง คือ 
สํานักงานสวนกลาง มหาราช รัชดาภิเษก รามคําแหง และ แจงวัฒนะ และ อีก 90 รายเปนผูใชบริการที่ตอบ
แบบสอบถามกลับทางอีเมล 
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5.2) ผลประโยชนที่เกิดขึน้กับผูรับบรกิาร  

 จากการวิจัยดวยแบบสอบถาม พบวาผูรับบริการไดรับประโยชนจากโครงการในดานการ
ประหยัดเวลามากที่สุด รองลงมา ไดแก การประหยัดคาเดินทางและการไดรับบริการที่สะดวกมาก
ข้ึนตามลําดับ (ดูตาราง 4.5.7) 

 
 ตาราง 4.5.7 ระดับความสาํคัญของประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ 

 คะแนน อันดับ 
ประหยัดเวลา 417 1 
ประหยัดคาเดนิทาง 247 2 
ไดรับบริการที่สะดวกมากขึน้ 242 3 
ไดรับขอมูลขาวสารทีถู่กตอง และทนัสมัย 125 4 
ลดขอผิดพลาดในการดําเนนิงาน 44 5 
ประหยัดคาเอกสารตางๆ 44 5 

     ที่มา : การคํานวณคะแนนจากแบบสอบถามจะกําหนดให อันดับ 1 ได 3 คะแนน,  
                               อันดับ 2 ได 2 คะแนน และอันดับ 3 ได 1 คะแนน โดยมีแบบสอบถามจํานวน 188 ชุด 
  

สําหรับผลประโยชนที่เกิดกับผูรับบริการหรือประชาชนของโครงการนี้สามารถมองเห็นไดใน
รูปของการไดรับบริการที่ดีข้ึน คือ ไดรับบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง และทันสมัยเพิ่มมากขึ้น จากการ
ประเมินผลประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการสํารวจดวยแบบสอบถาม(ดูแบบสอบถามสําหรับ
ผูรับบริการของโครงการจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ต) โดยอาศัยแนวคิดการ
ประเมินจาก NOIE (2003) ในการวิเคราะหจากผลการสํารวจผูรับบริการวาสามารถประหยัด
รายจายในแตละบริการเปนมูลคาตัวเงินเทาไรตามชวงที่กําหนด14 คณะวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยแบบสอบถามจากประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการจากกรมฯ 5 เขตพื้นที่ในการใหบริการ 
จํานวน 98 ราย รวมทั้งการสงแบบสอบถามทางอีเมลไปยังประชาชนที่เคยใชบริการโดยตรงของ
กรมฯ ซึ่งไดรับกลับมา 90 ราย รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 188 ราย15 แตเนื่องจากมีผูรับบริการจํานวน

                                                           
14 ชวงของจํานวนเงินที่ประหยัดไดนี้ไดมาจากการระดมสมองรวมกับเจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
15 หากแบงตามประเภทของผูรับบริการพบวา มีผูรับบริการ 74 รายเปนบริษัทรับจดทะเบียนหรือสํานักงาน
กฎหมาย ผูรับบริการจากบริษัทเอกชน และ ประชาชนมีจํานวนเทากันคือ  51 ราย และ อีก 12 รายจากหนวยงาน
ราชการ รวมเปน 188 ราย 
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มากที่เคยใชบริการเพียงบางประเภทจากสามบริการหลักที่กรมฯใหบริการ ทําใหความถี่ที่นํามา
คํานวณในแตละบริการไมเทากัน มูลคาของผลประโยชนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคานําระบบ
อินเทอรเน็ตมาใหบริการในบริการตางๆ คิดโดยนําปริมาณงานที่ใหบริการแกประชาชนที่แสดงใน
ตาราง 4.5.4 มาคูณกับคาเฉลี่ยของรายจายที่ประชาชนประหยัดได (ที่ไดจากแบบสอบถาม) เชน 
บริการตรวจคนขอมูลนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ตมีคาเฉลี่ยประมาณ 237 บาทตอหนึ่งรายการตรวจ
คน (ดูตาราง 4.5.8) สวนบริการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ตมีคาเฉลี่ยประมาณ 208 ตอการ
จองชื่อหนึ่งครั้ง (ดูตาราง 4.5.9) และบริการจดทะเบียนธุรกิจทางอินเทอรเน็ตมีคาเฉลี่ยประมาณ 
823 บาทตอการมาติดตอเพื่อจดทะเบียนหนึ่งครั้ง (ดูตาราง 4.5.10) 
 

ตาราง 4.5.8 รายจายที่ผูรบับริการสามารถประหยัดได 

จากการตรวจคนขอมูลนติิบุคคลทางอินเทอรเน็ต 

ชวงของรายจายทีล่ดลง 
(บาท) 

ความถี ่ เปอรเซ็นต คากลาง มูลคาผลประโยชนเฉลีย่ 
(บาท) 

1 - 25 8 4.94 13.0 0.64 
26 - 50 21 12.96 38.0 4.93 
51 - 100 31 19.14 75.5 14.45 
101 - 150 11 6.79 125.5 8.52 
151 - 200 29 17.90 175.5 31.42 
201 - 250 24 14.81 225.5 33.41 
300 1 0.62 300.0 1.85 
400 2 1.23 400.0 4.94 
500 29 17.90 500.0 89.51 
1,000 3 1.85 1,000.0 18.52 
1,200 1 0.62 1,200.0 7.41 
1,500 1 0.62 1,500.0 9.26 
2,000 1 0.62 2,000.0 12.35 
รวม 162 100.00  237.19 
ที่มา : การวิจัยดวยแบบสอบถาม 
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ตาราง 4.5.9 รายจายที่ผูรบับริการสามารถประหยัดได 
จากการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต 

ชวงของรายจายทีล่ดลง 
(บาท) 

ความถี ่ เปอรเซ็นต คากลาง มูลคาผลประโยชนเฉลีย่ 
(บาท) 

1 - 50 20 11.56 25.5 2.95 
51 - 100 45 26.01 75.5 19.64 
151 - 200 18 10.40 125.5 13.06 
101 - 150 25 14.45 175.5 25.36 
201 - 250 14 8.09 225.5 18.25 
251 - 300 25 14.45 275.5 39.81 
400 2 1.16 400.0 4.62 
500 21 12.14 500.0 60.69 
1,000 2 1.16 1,000.0 11.56 
2,000 1 0.58 2,000.0 11.56 
รวม 173 100.00  207.51 
ที่มา : การวิจัยดวยแบบสอบถาม 

ตาราง 4.5.10 รายจายทีผู่รับบริการสามารถประหยัดได 
จากการจดทะเบียนธรุกิจทางอินเทอรเน็ต 

ชวงของรายจายทีล่ดลง 
(บาท) 

ความถี ่ เปอรเซ็นต คากลาง มูลคาผลประโยชนเฉลีย่ 
(บาท) 

1 - 100 9 9.28 50.5 4.69 
101 - 250 31 31.96 175.5 56.09 
251 - 500 21 21.65 375.5 81.29 
501 - 1,000 16 16.49 750.5 123.79 
1,001 - 2,000 12 12.37 1,500.5 185.63 
3,000 3 3.09 3,000.0 92.78 
5,000 3 3.09 5,000.0 154.64 
6,000 2 2.06 6,000.0 123.71 
รวม 97 100.00  822.62 

 ที่มา : การวิจัยดวยแบบสอบถาม 
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จากตาราง 4.5.4 ปริมาณงานดานตางๆของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ในป 2545 พบวา
ปริมาณงานดานตรวจคนขอมูลนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ตทั้งสิ้น 4,261,970 ราย  เนื่องจากตัวเลขนี้
เปนจํานวนครั้งที่ศูนยสารสนเทศนับเมื่อประชาชนเขามาคลิกเพื่อตรวจคนขอมูลในแตละหนาบนเว็บ
ไซดที่กรมฯ ใหบริการ ซึ่งไมใชจํานวนการตรวจคนที่แทจริง นอกจากนี้จํานวนการเขาชมจํานวนมาก
เปนการเขาถึงโดยเจาหนาที่ของกรมฯเองดวย16 จากการประมาณโดยผูเชี่ยวชาญดานระบบ
คอมพิวเตอรของกรมฯ การประมาณจํานวนการตรวจคนขอมูลโดยผูรับบริการควรใชคาประมาณ
เพียง 5% ของจํานวนการตรวจคนดังกลาว จะไดปริมาณงานดานตรวจคนขอมูลนิติบุคคลทาง
อินเทอรเน็ตในป 2545 ประมาณ 213,099 รายการ เมื่อนํามาคูณกับคาเฉลี่ยที่ไดจากการประหยัด
รายจายของผูรับบริการจากแบบสอบถามคือ 237 บาท ก็จะไดผลประโยชนที่ตกแกผูรับบริการใน
ดานการตรวจคนขอมูลนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ตทั้งสิ้น เทากับ 213,099 x 237 =   50,544,465 
บาท สวนผลประโยชนที่เกิดกับผูรับบริการจองชื่อและจดทะเบียนธุรกิจทางอินเทอรเน็ตสามารถนํา
ปริมาณงานในตาราง  4.5.4 มาคํานวณไดเพราะจํานวนผู รับบริการจริงที่ใชบริการ  ดังนั้น
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นของผูรับบริการจากการจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอรเน็ต คือ 12,179,759   
บาท และผลประโยชนที่ตกแกผูรับบริการจดทะเบียนธุรกิจทางอินเทอรเน็ตเปน 1,629,618 บาท รวม
ผลประโยชนที่ตกแกผูรับบริการทั้งสิ้น 64,353,842  บาท ดังแสดงผลการคํานวณในตาราง 4.5.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 ขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2546 
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ตาราง 4.5.11 การคํานวณผลประโยชนที่ตกแกผูรับบริการ  

ผลประโยชนที่ตกแกผูรับบริการ  
1. การประหยัดคาใชจายจากการขอรบับริการตรวจคนขอมูลนติิบุคคลทางอินเทอรเน็ต 
       - จํานวนการตรวจคนขอมูล(รอยละ 5) (รายการ) 213,099 
       - คาใชจายที่ประหยัดได (บาท/รายการตรวจคน) 237 
รวม (บาท) 50,544,465 
2. การประหยัดคาใชจายจากการขอรบับริการจองชื่อทางอินเทอรเน็ต 
       - จํานวนการจองชื่อ (ราย) 58,696 
       - คาใชจายที่ประหยัดได (บาท/ราย) 208 
รวม (บาท) 12,179,759 
3. การประหยัดคาใชจายจากการขอรบับริการจดทะเบียนธุรกจิทางอินเทอรเน็ต 
       - จํานวนคําขอจดทะเบยีน (คําขอ) 1,981 
       - คาใชจายที่ประหยัดได (บาท/ราย) 823 
รวม (บาท) 1,629,618 
รวมผลประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ (บาท) 64,353,842 

       ที่มา : คํานวณจากตาราง 4.5.8, 4.5.9 และ 4.5.10 
 

5.3) ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม  

ผลประโยชนที่ เกิดแกสังคมโดยรวมในมุมมองของผู ใหบริการจากการสํารวจดวย
แบบสอบถาม นั้น พบวา ผูใหบริการมีความเห็นวาโครงการนี้มีประโยชนตอประชาชนทั่วไปมากที่สุด 
รองลงมาคือ เปนประโยชนตอการทําใหระดับความรูของประเทศมากขึ้น  และเปนประโยชนตอภาค
ธุรกิจเปนอันดับสาม (ดังตาราง 4.5.12 และแผนภูมิ 4.5.1) 

สวนผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวมในมุมมองของผูรับบริการจากการสํารวจดวย
แบบสอบถามมีความเห็นที่ตางจากผูใหบริการ กลาวคือ ผูรับบริการสวนใหญมองวาโครงการนี้เปน
ประโยชนตอภาคธุรกิจมากที่สุด รองลงมาคือ เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป ลําดับที่สามคือ ทํา
ใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน และลําดับสุดทายคือ ทําใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงาน คือ ทํา
ใหหนวยงานมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบการทํางานไดเพิ่มมากขึ้น (ดังตาราง 4.5.13 และ
แผนภูมิ 4.5.2) ตัวอยางประโยชนที่เกิดแกประชาชนทั่วไป เชน การที่หนวยงานภายนอก เชน 
ธนาคารตางๆ บริษัทรวมลงทุน สามารถตรวจสอบสถานะของบริษัทและสถานะของกรรมการบริษัท
ไดจากขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคาที่ใหบริการประชาชนในดานการจองชื่อและจดทะเบียนนิติ
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บุคคลทางอินเทอรเน็ตที่ตองแจงฐานะทางการเงินของบริษัทแกกรมฯทุกป ซึ่งขอมูลในสวนนี้จะมีผล
ตอการตัดสินใจของหนวยงานขางตนในการปลอยสินเชื่อหรือรวมลงทุนตอไป 

 
        ตาราง 4.5.12 ผลประโยชนที่เกดิแกสังคมโดยรวม: มุมมองของผูใหบริการ 

รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 
34 17 3 0 54 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 

(62.96%) (31.48%) (5.56%) (0.00%) (100.00%) 
31 21 2 0 54 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 

(57.41%) (38.89%) (3.70%) (0.00%) (100.00%) 
32 18 4 0 54 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 

(59.26%) (33.33%) (7.41%) (0.00%) (100.00%) 
26 24 3 1 54 ธรรมาภิบาล 

(48.15%) (44.44%) (5.56%) (1.85%) (100.00%) 
       ที่มา : แบบสอบถามของเจาหนาที่ที่ใหบริการจํานวน 54 คน  

            แผนภูมิ 4.5.1 : ผลประโยชนทีเ่กิดแกสงัคมโดยรวม : มุมมองของผูใหบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูใหบริการ
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           ที่มา : ตาราง 4.5.12 
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ตาราง 4.5.13 ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม: มุมมองของผูรับบริการ 
รายการ มาก ปานกลาง นอย ไมมีเลย รวม 

142 41 4 1 188 เปนประโยชนตอประชาชนทั่วไป 
(75.53%) (21.81%) (2.13%) (0.53%) (100.00%) 

144 40 3 1 188 เปนประโยชนตอภาคธุรกิจ 
(76.60%) (21.28%) (1.60%) (0.53%) (100.00%) 

120 59 7 2 188 ทําใหระดับความรูของประเทศเพิ่มข้ึน 
(63.83%) (31.38%) (3.72%) (1.06%) (100.00%) 

85 74 19 10 188 ธรรมาภิบาล 
(45.21%) (39.36%) (10.11%) (5.32%) (100.00%) 

  ที่มา : แบบสอบถามของผูรับบริการจํานวน 188 คน 
 

แผนภูมิ 4.5.2 : ผลประโยชนที่เกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูรับบริการ 

ผลประโยชนท่ีเกิดแกสังคมโดยรวม : มุมมองของผูรับบริการ
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      ที่มา : ตาราง 4.5.13 
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6) สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามพบวา โครงการนี้ใหประโยชนแกประชาชนเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการชวยประหยัดคาใชจายในการรับบริการ ประหยัดเวลาในการ
เดินทาง และ ไดรับบริการที่สะดวกขึ้น (เนื่องจากสามารถขอรับบริการไดทุกวัน ไมจํากัดเวลา และ 
สามารถดําเนินการไดจากที่ทํางานหรือที่พักอาศัย ดังที่ผลการศึกษาแสดงในตาราง 4.5.7) จากการ
ประเมินสัดสวนผลประโยชนตอตนทุนของโครงการ พบวา ตนทุนของโครงการนี้ในป 2545 ทั้งสิ้นมี
คาเทากับ  4,434,555 บาท (ดูตารางที่ 4.5.2) ในขณะที่ประโยชนรวมที่เกิดในป 2545 ทั้งสิ้นมีคา
เทากับ  65,376,877 บาท ประกอบดวยผลประโยชนที่เกิดแกหนวยงาน 1,023,035.00 บาท (ดู
ตารางที่ 4.5.6) และ ประโยชนแกผูรับบริการ 64,353,842 บาท (ดูตารางที่ 4.5.11) ทําใหโครงการ
จดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจทางอินเทอรเน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการคามีคาสัดสวน
ผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 14.74 (ดูตาราง 4.5.14) แมวาหนวยงานภาครัฐจะตองรับภาระตนทุน
ที่สูงทั้งในดานการลงทุน และ ในดานการดําเนินงาน เปนผลทําใหมีตนทุนการใหบริการเพิ่มสูงขึ้นก็
ตาม แตประโยชนที่เกิดขึ้นนั้นตกแกประชาชนผูรับบริการที่สามารถประเมินเปนตัวเงินไดนั้นสูงมาก 
ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคและวิสัยทัศนของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดังนั้นจึงนาจะกลาวไดวา
โครงการนี้เปนโครงการที่ประสบความสําเร็จมากโครงการหนึ่ง และอาจเปนตัวแทนของโครงการการ
ใหบริการประชาชนที่เนนการเขาถึงบริการของภาครัฐที่นาจะใหการสนับสนุนตอไป 
 

ตาราง 4.5.14 การคํานวณสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนป 2545 
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน 

รวมผลประโยชนที่เกิดขึ้น (บาท) 65,376,877 
รวมตนทุน (บาท) 4,434,555 
สัดสวนผลตอบแทนตอตนทุน  14.74 

                      ที่มา : คํานวณจากขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยภาคสนามและการสัมภาษณเจาหนาที่ของ 
                                         กรมพัฒนาธุรกิจการคา ตาราง 4.5.2, 4.5.6 และ 4.5.11 
 

7) สรุปการวเิคราะหโครงการ  

โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการประชาชนสามารถที่จะดําเนินการจดทะเบียน รวมถึง
บริการดานขอมูลอ่ืนๆ ทางอินเทอรเน็ต เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนในการเขารับบริการของ
กรมพัฒนาธุรกิจ โดยรูปแบบการใหบริการมีลักษณะที่เนนการเขาถึงบริการของกรมฯไดงายขึ้น 
สะดวกรวดเร็วและประหยัดขึ้นโดยรับบริการผานระบบอินเทอรเน็ต 
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 การประเมินสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการนี้ในป 2545 ครอบคลุมการใหบริการ
ดานการ คนหาและจองชื่อนิติบุคคลตรวจคนขอมูลทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม จด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงหางหุนสวนบริษัท และ จดทะเบียนเลิกและเสร็จการชําระบัญชี นอกจากการ
จองชื่อและตรวจคนขอมูลที่สามารถใหบริการทั่วประเทศ บริการที่เหลือนั้นยังคงจํากัดเพียงเขต
กรุงเทพมหานครเทานั้น ซึ่งขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดขยายการใหบริการในเขตปริมณฑล 
และ จะครอบคลุมทั่วประเทศตอไป จากการศึกษานี้พบวาสัดสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการ
นี้ในป 2545 มีคาประมาณ 14 เทา กลาวคือ ผลตอบแทนที่สามารถวัดเปนตัวเงินไดของโครงการนี้
สูงเปน 14.74 เทาของตนทุน ซึ่งดังที่ไดอภิปรายแลวในสวนการวิเคราะห โครงการนี้ถือไดวาบรรลุถึง
วัตถุประสงคของโครงการ เพราะประชาชนไดรับประโยชนอยางมากจากบริการดังกลาว 
 เปนที่นาสังเกตวา โครงการนี้มีผลประโยชนที่ไมสามารถวัดเปนตัวเงินเกิดขึ้นจากการนํา
ระบบ Internet มาประยุกตใชในการทํางานบางประเภทที่เคยทําไดดวยระบบเดิม ประโยชนที่
ประเมินคาไดยากเหลานี้ประกอบดวย 

• การใหบริการจองชื่อที่สามารถใหบริการไดรวดเร็ว ถูกตองและทนัสมยัมากขึน้ 
• ลดขั้นตอนการทํางานลง ปรับปรุงรูปแบบการใหการบริการแกประชาชน  
• สามารถใหบริการประชาชนไดทั่วถึงขึน้ และ ใหบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง 
• ประชาชนสามารถเขาถงึขอมูลพื้นฐานธุรกิจบางประเภทไดสะดวกขึน้โดยไมตอง

เขามาติดตอดวยตนเอง 
• ขอมูลธุรกิจมีความทันสมัยอยูเสมอเนื่องจากระบบสามารถปรับปรุงขอมูลไดรวดเรว็ 
• ประชาชน และ หรือ หนวยงานภายนอก เชน ธนาคารตางๆ บริษัทรวมลงทุน 

สามารถตรวจสอบสถานะของบริษัทและสถานะของกรรมการบริษัทไดจากขอมูล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา17 

 บริการที่ดีข้ึนและโปรงใสขึ้นของกรมพัฒนาธุรกิจการคายอมมีผลสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ชวยอํานวยความสะดวกแกประชาชน และ มีผลตอการระดับ
ความรูของประเทศเพิ่มข้ึนดวย สาเหตุอาจเปนเพราะการใหขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ ข้ันตอน
การดําเนินการจดทะเบียน ผานระบบอินเทอรเน็ตที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดงายนั่นเอง 
 

                                                           
17 เปนขอมูลที่นิติบุคคลตางๆ ตองแจงฐานะทางการเงินของบริษัทแกกรมฯทุกป ซึ่งขอมูลในสวนนี้จะมีผลตอการ
ตัดสินใจของหนวยงานขางตนในการปลอยสินเชื่อหรือรวมลงทุนตอไป 


