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1. ช่ือนวัตกรรม 
 เล่ือนลอจดทะเบียน   (Drive Thru For Register) 
 
2. ผูคิดคนนวัตกรรมการใหบริการ   
     2.1  ผูคิดคนหรือริเร่ิมในการแกปญหา ซ่ึงนําไปสูการออกแบบนวัตกรรม  
 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา 

     2.2  ผูที่ออกแบบ หรือเปนผูนําไปทําใหสําเร็จ และ/หรือทําใหกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ           
            การใหบริการประชาชนจากนวัตกรรมประสบความสําเร็จ 
 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา 
  
3. ผูมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมการใหบริการ 
 นวัตกรรม เล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) หมายถึง การใหบริการจดทะเบียนรถ
ใหมโดยไมตองลงจากรถ  ซ่ึงเปนการใหบริการการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต  เปนผลงาน
ดานนวัตกรรมท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดคิดคนสรางสรรควิธีการทํางานใหม , มีการนํา
เทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการใหบริการ และเพ่ิมคุณลักษณะใหมใหกับงานบริการเดิม เพ่ือใหขั้นตอนการ
ทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

ในการคิดคนนวัตกรรมในป 2553 นั้น ผูมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมในการใหบริการ คือ 
บุคลากรของหนวยงาน โดยการมีสวนรวม (Participation) ของผูมีสวนเกีย่วของทุกฝาย (เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน, ผูบริหาร, ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย) โดยผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมาไดใหโอกาสแกเจาหนาทีท่ี่เปนผูปฏิบัติงานและมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตาง ๆ ไดรวม
แสดงความคิดเห็น   รวมคิดคนนวัตกรรมประจําป พ.ศ. 2553 ตามกลยุทธ “5 รวม” ซ่ึงไดแกการ รวมคิด 
รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมแกไข  รวมประเมินผล และ “3 ประสาน”  ไดแก  ประสานงาน ประสานใจ  และ
ประสานการปฏิบัติ (นายสุธี  มากบุญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย) ประกอบกับมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัย ไมวาจะเปน Hardware, Software และ People ware มาใชใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง เม่ือผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดพิจารณารวมกันแลวไดลงมติให
ดําเนินการจัดทํานวัตกรรม “เลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register)” ในป 2553 
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4. ลักษณะงานบริการ 
 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาค สังกัดกรมการขนสงทางบก 
กระทรวงคมนาคม ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรประการหนึ่งคือ การใหบริการท่ีมีคุณภาพแกประชาชน 
โดยมีกรอบแนวความคิดคือ การใหบริการท่ีดีกวา สะดวกกวา รวดเร็วกวา และกลยุทธท่ีสําคัญ คือการสราง
นวัตกรรมการใหบริการท่ีเปนการอํานวยความสะดวก และสรางความพึงพอใจแกประชาชน 
 การใหบริการจดทะเบียนรถ เปนการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยรถยนต เปนการใหบริการแก
ผูใชบริการ และผูมีสวนไดเสีย  ไดแก ประชาชนเจาของรถ / ผูมาติดตอขอใชบริการ บริษัท ตัวแทนจําหนาย
รถ บริษัทเงินทุน (ไฟแนนซ) สวนราชการตาง ๆ  ผูถือกรรมสิทธ์ิรถอาจเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล  
ดังนั้น ผูใชบรกิารและผูมีสวนไดเสียจึงมีอยูในวงกวาง   เนื่องจากสามารถใหบริการไดท้ังผูใชบริการท่ีเปน
ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีตองการจดทะเบียนรถท่ีสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมา 

รถท่ีจดทะเบียนใหม มี 2 ประเภท ดังนี้ 
 รถท่ีผลิตหรือประกอบจากโรงงานในประเทศ  (รถใหมปายแดง) 
 รถใชแลว ไดแก รถท่ีจดทะเบียนแลวแตแจงไมใชตลอดไป (แจงไมใชรถตาม มาตรา 34) 

หรือรถทะเบียนท่ีถูกระงับ เนื่องจากขาดตออายุทะเบียนรถเกิน 3 ปขึ้นไป  หรือรถท่ีถูกยกเลิกการจดทะเบียน  
เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาเชาซ้ือ  รถเหลานี้เม่ือจะนํามาใชงานอีก  จึงตองนํามาจดทะเบียนใหมอีกครัง้  

ขั้นตอนการใหบริการจดทะเบียนรถใหมประกอบดวย  การตรวจสภาพรถ  และการจดทะเบียนรถ  
เสียภาษีรถ   ซ่ึงเม่ือดําเนินการจดทะเบียนรถเสร็จเรียบรอยแลว  เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการจะไดรับ
ใบคูมือจดทะเบียน  เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ปายวงกลม)  และแผนปายทะเบียนรถ ท้ังนี้ เปนขั้นตอน
การดําเนินการตามระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตาม
กฎหมายวาดวยรถยนตท่ีกําหนดไว   

ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงานคือ การใหบริการท่ีตรงตามความตองการของเจาของรถ/ผูมา
ติดตอขอใชบริการ ไดแก ระยะเวลาการใหบริการ ความเปนธรรมและความเสมอภาค ความโปรงใส 
จิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ/กฎหมาย ความคุมคา คุมทุน ส่ิงอํานวยความ
สะดวก ระบบประสานงานและเครือขาย 
 กระบวนงานการจดทะเบียนรถ ถือเปนกระบวนงานหลักท่ีสําคัญกระบวนงานหนึ่ง ซ่ึงสํานักงาน
ขนสงจังหวัดจะตองดําเนินการใหการบริการแกเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ โดยในแตละวันจะมี
เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ เขามาใชบริการเปนจํานวนมากและเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จากสถิติการ
ใหบริการดานการจดทะเบียนรถของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาในรอบป 2552 ท่ีผานมาพบวา มี
การจดทะเบียนรถท้ังส้ิน จํานวน 70,646 คัน เฉล่ียวันละ 282 คัน    
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5. สภาพการปฏิบัติงานกอนการนํานวัตกรรมไปปรับใช (กระบวนการใหบริการ) 
 กอนท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา  จะนํานวัตกรรมเล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For 
Register) มาใหบริการแกเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการในปจจุบัน นั้น   การใหบริการจดทะเบียนรถ
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต  มีสภาพการปฏิบัติงาน หรือกระบวนงานท่ีมีความเปนมา ดังนี ้ 
             5.1  กอนป 2552  กระบวนงานการจดทะเบียนรถตามกฎหมายรถยนต  มี 2 จุดบริการ   โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานรวม   9   ขั้นตอน ใชอัตรากําลังเจาหนาที่ 9 คน และใชระยะเวลาในการดําเนินการ  
แลวเสร็จ 1 วัน/ราย โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ 2 จุดบริการ คือ  
  จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ ใชอัตรากําลังเจาหนาที่ 3 คน มีขั้นตอนการดําเนินงาน  3 
ขั้นตอน คือ 

1)  ประชาชนยื่นคําขอจดทะเบียนรถ เพ่ือใหเจาหนาท่ีลงรับคําขอและตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสาร (เจาหนาท่ี 1 คน) 

2) นายชางตรวจสภาพรถดําเนินการตรวจสภาพรถ  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของหมายเลข
ตัวรถ เลขเครื่องยนต และอุปกรณสวนควบอ่ืนๆ ท่ีแจงไวในหนังสือแจงการจําหนายรถจากบริษัทผูผลิต พรอม
ท้ังบันทึกผลการตรวจสภาพรถลงในใบคําขอ  ตรวจสอบความถูกตองในบันทึกการตรวจสภาพรถอีกครั้ง
เพ่ือจัดทําบันทึกประวัติรถกอนลงนามการตรวจสภาพรถ  (ชางตรวจสภาพรถ 1 คน) 

3) คืนเรื่องใหแกประชาชนเพ่ือใหนําเอกสาร/หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการท่ี  2 ตอไป 
(เจาหนาท่ี 1 คน) 
  จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ ใชอัตรากําลังเจาหนาที่ 6 คน มีขั้นตอนการดําเนินงาน  6 
ขั้นตอน คือ 

1 . รับคําขอ/ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ /ลงรับคําขอ /ออกหมายเลขทะเบียนรถใหมใน
ใบคําขอ (เจาหนาท่ี 1 คน) 

2. บันทึกขอมูลผูถือกรรมสิทธ์ิรถ และหมายเลขทะเบียนรถใหมในระบบคอมพิวเตอร
(โปรแกรมการเงิน)เพ่ือจัดเก็บคาธรรมเนียมและคาภาษีรถ /ออกใบเสร็จรับเงิน (เจาหนาท่ี 1 คน) 

3. บันทึกขอมูลการตรวจสภาพรถจากใบคําขอในระบบคอมพิวเตอร(โปรแกรมทะเบียนและ
ภาษีรถยนต) เพ่ือพิมพเครื่องหมายการชําระภาษีรถ/พิมพตนทะเบียนและใบคูมือจดทะเบียนรถ (เจาหนาท่ี 1 
คน) 

4. ตรวจสอบความถูกตองของรายการจดทะเบียน/รายการเสียภาษี/รายการบันทึกของเจาหนาท่ี 
ในสมุดคูมือและ ตนทะเบียนรถ เพ่ือลงนามในชองผูบันทึก กอนนําเสนอนายทะเบียนเพ่ือลงนาม 

5. นายทะเบียนพิจารณาลงนามในสมุดคูมือและตนทะเบียนรถ 
6. เจาหนาท่ีจายสมุดคูมือจดทะเบียนและแผนปายทะเบียนรถ ใหประชาชน 
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  การดําเนินงานการจดทะเบียนรถดังกลาวจึงใชระยะเวลา  1  วัน/ราย  ทําใหประชาชนผูมา
ติดตอขอใชบริการไมไดรับความสะดวกรวดเร็ว  โดยเฉพาะ 
                       - กรณีประชาชนนํารถมาจดทะเบียนในชวงเวลา  08.30 น. - 10.00 น.  จะไดรับใบคูมือ
พรอมแผนปายทะเบียนรถภายในเวลา  15.30 น.- 16.30 น.  แตหากประชาชนนํารถมาจดทะเบียนในชวง  
10.30 น. - 12.00 น.  เจาหนาท่ีจะนัดใหมารับใบคูมือพรอมแผนปายหมายเลขทะเบียนในวันทําการถัดไป
ภายในเวลา  12.00 น. และ  
                  - กรณีเปนตัวแทนบริษัท / รานคาจําหนายรถ  หากนํารถมาจดทะเบียนตั้งแต  2 - 10  คัน  
เจาหนาท่ีจะนัดใหรับใบคูมือพรอมแผนปายทะเบียนรถในวันรุงขึ้น  แตหากนํารถมาจดทะเบียนมากกวา  10  
คันขึ้นไป  ก็จะนัดใหมารับใบคูมือพรอมแผนปายทะเบียนรถ  2 - 5 วัน ตามจํานวนรถรถท่ีมาจดทะเบียน
  นอกจากนั้น  หากประชาชนเจาของรถมาติดตอขอใชบริการในชวงบายเวลา  14.30 น. – 
16.30 น. ก็จะสามารถดําเนินการไดเพียงจุดบริการเดียว คือจุดบริการท่ี 1 งานตรวจสภาพรถเทานั้น ทําให
ตองเสียเวลากลับมาดําเนินการดานทะเบียนรถ ณ จุดบริการท่ี 2 ในวันทําการถัดไป  ดังนั้น สภาพการ
ปฏิบัติงานของกระบวนงานจดทะเบียนรถดังกลาว   ทําใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ไมไดรับความ
สะดวก ความรวดเร็ว  ทําใหตองเสียเวลาและคาใชจาย   รายละเอียดปรากฏตามแผนผังแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินงานจดทะเบียนรถใหมกอนป 2552  ดังตอไปนี้ 
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ประชาชนรับใบคูมอื และแผนปายทะเบียนรถ 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกอนป พ.ศ. 2552  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดทะเบียนรถรูปแบบเดิม 
มี 2 จุดบริการ มีขั้นตอนการดําเนินงานรวม 9 ขั้นตอน และระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ 1 วัน 

  5.2 ตอมาในป 2552 สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดดําเนินการปรับปรุง
กระบวนงานการจดทะเบียนรถ โดยปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาเวลาการดําเนินงานใหลดลง  ซ่ึงได

 

 เจาหนาที่จายใบคูมือจดทะเบียนและแผนปายทะเบียนรถ ใหประชาชน 

นายทะเบียนพิจารณาลงนามในใบคูมือและตนทะเบียนรถ 

 

 ตรวจสอบความถูกตองของรายการจดทะเบียน/รายการเสียภาษี/รายการบันทึกของเจาหนาที่ ในใบคูมือและ ตนทะเบียนรถ เพื่อ
ลงนามในชองผูบันทึก กอนนําเสนอนายทะเบียนเพื่อลงนาม 
 

บันทึกขอมูลการตรวจสภาพรถจากใบคําขอในระบบคอมพิวเตอร(โปรแกรมทะเบียนและภาษีรถยนต) เพื่อพิมพเคร่ืองหมายการ
ชําระภาษีรถ/พิมพตนทะเบียนและใบคูมือจดทะเบียนรถ 

 

บันทึกขอมูลผูถือกรรมสิทธิ์รถ และหมายเลขทะเบียนรถใหมในระบบคอมพิวเตอร(โปรแกรมการเงิน)เพื่อจัดเก็บคาธรรมเนียม
และคาภาษีรถ /ออกใบเสร็จรับเงิน 
 

รับคําขอ/ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ /ลงรับคําขอ /ออกหมายเลขทะเบียนรถใหมในใบคําขอ 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

คืนเร่ืองใหแกประชาชนเพ่ือใหนําเอกสาร/หลกัฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่  2  

นายชางตรวจสภาพรถดําเนินการตรวจสภาพรถ  ตรวจสอบความถูกตองของหมายเลขตัวรถ/เลขเคร่ืองยนต และอปุกรณ 
สวนควบอื่น  ๆที่แจงไวในหนังสือแจงการจําหนายรถจากบริษัทผูผลิต พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจสภาพรถลงในใบคําขอ ตรวจสอบ
ความถูกตองในบันทึกการตรวจสภาพรถอีกคร้ังเพื่อจัดทําบันทึกประวัติรถกอนลงนามการตรวจสภาพรถ   

เจาหนาที่ลงรับคําขอและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 1 
 

2 
 

3 
 

จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ 

จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ 
 

ประชาชนยื่น 
คําขอจดทะเบียนรถ 

5 เล่ือนลอตอภาษี ( Drive Thru For Register) 



 แบบฟอรม 4.1 

ออกแบบผังงานใหม และนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การเก็บขอมูลมีความสะดวก ถูกตองแมนยํา และลดความเส่ียง
ดานการบันทึกขอมูลผิดพลาด ซ่ึงเม่ือปรับปรุงกระบวนงานแลว  จึงมีขั้นตอนการดําเนินงานเพียง 2 ขั้นตอน 
และสามารถใชเวลาดําเนินการทั้งหมดเพียง 50 นาที/ราย (ระยะเวลารอ 20 นาที) และใชอัตรากําลังเจาหนาที่
ปฏิบัติงานทั้ง 2 จุดบริการเพียง 2 คน  ดังนี้ 
 จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)  

ในการตรวจสภาพรถ มีการนําอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก หรือ PDA (Personal 
Digital Assistant) มาใชในการบันทึกขอมูลการตรวจสภาพ ณ จุดตรวจสภาพรถ แลวสงผานขอมูลไปยัง
ระบบงานตรวจสภาพรถ เพ่ือออกเอกสารบันทึกการตรวจสภาพรถ โดยไมตองรอชางตรวจสภาพรถมา
บันทึกดวยลายมือและลงช่ือในเอกสาร ท่ีสําคัญเจาหนาท่ีในจุดบริการท่ี 1 สามารถสงบันทึกผลการตรวจ
สภาพรถผานระบบคอมพิวเตอรออนไลนมาให จุดบริการท่ี 2   งานทะเบียนรถไดทันที โดยท่ีไมตองให
ประชาชนนั่งรอรับบันทึกการตรวจสภาพรถเหมือนกอน ดังนั้น ณ จุดบริการท่ี 1 จึงสามารถใหบริการตรวจ
สภาพรถในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยใชระยะเวลาการตรวจสภาพรถท้ังหมดเพียง 
25 นาทีเทานั้น (ระยะเวลารอ 10 นาที) 

จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ(ภายในอาคารสํานักงาน) ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  
(One Stop Service) 

สําหรับการจดทะเบียนรถในรูปแบบป พ.ศ.2552 ในจุดบริการท่ี 2 ใหบริการภายในอาคาร
สํานักงาน โดยไดนําระบบบารโคด (แถบเก็บขอมูล + เครื่องอานท่ีใชแสง) มาใชในการอานและบันทึก
ขอมูล ทําใหสามารถปรับรูปแบบการใหบริการจากรูปแบบเดิมซ่ึงมีขั้นตอนการใหบริการท้ังหมด 6 ขั้นตอน 
ใหอยูในรูปแบบ “การใหบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)” โดยใชระยะเวลาการจดทะเบียน
รถใหมเพียง 25 นาที (ระยะเวลารอ 10 นาที) สําหรับรายละเอียดสภาพการปฏิบัติงานในป พ.ศ.2552 ของ
กระบวนงานจดทะเบียนรถ ปรากฏตามแผนผังดังตอไปนี ้ 
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แผนผังแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเม่ือป 2552 (ภายในอาคารสํานักงาน) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  การจดทะเบียนรถรูปแบบเดิมเมื่อป 2552 (ภายในอาคารสํานักงาน) 

                          มี 2 จุดบริการ มีขั้นตอนการดําเนินงานรวม 2 ขั้นตอน ใชระยะเวลาดําเนินการ 30 นาที  
                  (ระยะเวลารอ 20 นาที) รวมเปน  50 นาที) 

 
 
 
 
 
 
   

รอ10 นาที 
 

จุดบริการท่ี 1 งานตรวจสภาพรถ 
(One Stop Service) 

 

จุดบริการท่ี 2 งานทะเบียนรถ(ภายในอาคารสํานักงาน) 
(One Stop Service) 

 
 

ชางตรวจสภาพรถแจกบัตรคิว/รับคําขอ/ตรวจสภาพรถ/ 
บันทึกขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA ออกเอกสารการตรวจสภาพรถ / 

 คืนเรื่องใหแกประชาชนเพ่ือใหนําเอกสาร/หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่  2 
( 15 นาท)ี 

รอ 10 นาที 

รับคําขอ/ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ /อานและบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด  
(แถบเก็บขอมูล+ เครื่องอานที่ใชแสง) / ออกใบเสร็จรับเงิน/ออกเอกสารทะเบียนรถ/ตรวจสอบความถูกตอง/ลงนาม/ 

จายสมุดคูมือจดทะเบียนรถและแผนปายใหแกประชาชน 
(15 นาท)ี 

ประชาชนยื่น 
คําขอจดทะเบียนรถ รอ 10 นาที 
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  แตผลจากการปฏิบัติงานใหบริการจริงปรากฏวา  สามารถใหการบริการจดทะเบียนรถใหม 
ไดแลวเสร็จไมเกิน 30 นาทีตอราย โดยจุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ ใหบริการตรวจสภาพรถในรูปแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ใชระยะเวลาเพียง 15 นาที/ราย (รวมระยะเวลารอ 5 นาที)   และจุด
บริการที่ 2 งานทะเบียนรถ (ใหบริการภายในอาคารสํานักงาน) ซ่ึงไดใหบริการในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One Stop Service) เชนกัน ใชระยะเวลาดําเนินการงานทะเบียนรถเพียง 15 นาที/ราย (รวมระยะเวลารอ 
5 นาที)  จึงสามารถลดระยะเวลาการจดทะเบียนไดถึงรอยละ 93.75 เม่ือเทียบกับการจดทะเบียนรถในรูป
แบบเดิมกอนป 2552    

 แตถึงแมวาการจดทะเบียนรถของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาเม่ือป 2552 จะสามารถลด
ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการลงจากเดิมกอนป 2552 ไดถึงรอยละ 93.75 แลวก็ตาม แตเนื่องจาก
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1 มีพ้ืนที่คับแคบ มีที่จอดรถจํากัด จึงมีปญหาเกี่ยวกับการหาชอง
จอดรถ หรือสภาพอากาศบางวันอาจเปนอุปสรรคในการติดตองาน เชน อากาศรอน ฝนตก จนเปนสาเหตุทํา
ใหการรับบริการจุดบริการที่ 1 และจุดบริการที่ 2 ไมเปนไปอยางตอเนื่อง   เนื่องจากเจาของรถ/ผูมาติดตอขอ
ใชบริการ ไดรับการตรวจสภาพรถแลวเสร็จในจุดบริการท่ี 1 งานตรวจสภาพรถแลว เจาของรถ/ผูมาติดตอ
ขอใชบริการตองนํารถไปจอดเก็บ ณ สถานท่ีจอดรถกอน จึงจะไปติดตอขอรับบริการในจุดบริการท่ี 2 งาน
ทะเบียนรถ(ภายในอาคารสํานักงาน) ซ่ึงอยูภายในอาคารตอไป  นอกจากนั้นหากวันใดมีปริมาณงานจด
ทะเบียนรถเปนจํานวนมาก  ประชาชนตองนํารถมาเขาคิวรอรับการตรวจสภาพจากชางตรวจเปนแถวยาวลน
ออกนอกสํานักงาน    จึงทําใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ไมไดรับความสะดวก รวดเร็ว และอาจเกิด
ความไมพึงพอใจในการใชบริการรายละเอียดปรากฏตามแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
จดทะเบียนรถใหมเม่ือป 2552 ดังตอไปนี ้
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จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ 

1. แจกบัตรคิวและรับคําขอเอกสารหลักฐานจากเจาของรถ 

2. ดําเนินการตรวจสภาพรถ ตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขตัวรถ 
เลขเคร่ืองยนต ฯลฯ กับเอกสารหนังสือแจงจําหนาย 

                    ภาพถายแสดงการปฏิบัติงานไดจริงเมื่อป 2552 
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3. ตรวจสภาพรถ ความถูกตองตามจุดตาง ๆ  

4. บันทึกผลการตรวจสภาพรถดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก               
PDA (Personal Digital Assistant)  และสงผลการตรวจสภาพรถดวยระบบ

เครือขายไรสาย  ใหกับเจาหนาที่จุดบริการที่ 2 
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ชางตรวจสภาพรถแจกบัตรคิว/รับคําขอ/ตรวจสภาพรถ/บันทึกขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA ออก
เอกสารการตรวจสภาพรถ / คืนเรื่องใหแกประชาชนเพื่อใหนําเอกสาร/หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการท่ี  2 

(รอ 5 นาที ดําเนินการ 10 นาที รวม 15 นาที ) 
 

6. นํารถไปจอด ณ สถานที่จอดรถ และนําเอกสารหลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่ 2 

5. คืนเร่ืองใหกับเจาของรถ  
 เพ่ือใหไปติดตอดําเนินการงานทะเบียนรถ ณ จุดบริการที่ 2 ตอไป 

เสร็จเรียบรอยแลว 
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จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ (ภายในอาคารสํานักงาน) 
ผ รอ 5 นาที 

1. เจาของรถรับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ แลวนําเอกสารหลักฐาน
ยื่นตอเจาหนาที่ฝายทะเบียนรถ(ภายในอาคารสํานักงาน) 

 2. เจาหนาที่รับคําขอและตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ 
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3. ดําเนินการอานและบันทึกขอมูลการตรวจสาพรถถดวยระบบบารโคด  
(แถบเก็บขอมูล+ เคร่ืองอานที่ใชแสง) 

4. บันทึกขอมูลรายการทะเบียนรถ / รับชําระเงิน / ออกใบเสร็จรับเงิน 
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รับคําขอ/ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ /อานและบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด (แถบเก็บขอมูล+ เครื่องอานท่ีใชแสง) / 
ออกใบเสร็จรับเงิน/ออกเอกสารทะเบียนรถ/ตรวจสอบความถูกตอง/ลงนาม/ 

จายใบคูมือจดทะเบียนรถและแผนปายใหแกประชาชน 
(รอ 5 นาที ดําเนินการ 10 นาที รวม 15 นาที ) 

 
 

5. ออกเอกสารทางทะเบียนรถ/ ตรวจสอบความถูกตอง/ลงนาม 

6. จายใบคูมือจดทะเบียนรถและแผนปายใหแกประชาชน 
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6. ปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานกอนการนํานวัตกรรมไปปรับใช 
 1. ปริมาณความตองการจดทะเบียนรถใหม ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ท้ังรถยนตและ

รถจักรยานยนตของประชากรในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล เคียง เพ่ือใชงานสวนตัวใน
ชีวิตประจําวันหรือใชงานเพ่ือประกอบการคา ธุรกจิ การลงทุน มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกป ตามสถานการณ
ทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงกอนที่รถเหลานี้จะสามารถนํามาใชงานบนทองถนนไดอยาง
ถูกตองตามกฎหมายนั้น จะตองมาดําเนินการ จดทะเบียนรถกอน  โดยสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา 
แหงที่ 1  มีปริมาณงานการจดทะเบียนรถใหมประมาณปละ 70,000 คัน หรือ 5,800 คัน/เดือน หรือ 260 คัน/
วัน (ท่ีมา : สถิติการจดทะเบียนรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ.
2551 – 2552)    

2. ในการดําเนินการจดทะเบียนรถ  ตามกฎหมายวาดวยรถยนต มีปญหาสําคัญท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน คือ กฎ ระเบียบของทางราชการ ท่ีเจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ทําให
เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ตองเสียเวลาในการดําเนินการเปนระยะเวลานาน  

3. สถานท่ีสําหรับจอดรถของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงท่ี 1 มีจํานวนจํากัด 
คับแคบ มีพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการไมวาจะเปนพ้ืนท่ีการใหบริการภายในอาคาร หรือพ้ืนท่ีลานจอดรถท่ีมีอยู
เทาเดิม ถึงแมจะไดทําการรื้อถอนอาคารบานพักขาราชการ และโรงเก็บเอกสารออก เพ่ือปรับปรุงเปน
สถานท่ีจอดรถสําหรับผูมาติดตอราชการ ก็ยังไมสามารถใหบริการแกผูมาใชบริการไดอยางเพียงพอ  จาก
การท่ีเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการจดทะเบียนรถ  ตามกฎหมายวาดวยรถยนตท่ีสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมา แหงท่ี 1 ตองดําเนินการหาท่ีสําหรับจอดรถถึงจํานวน 2 ครั้ง คือ      

ครั้งท่ี 1 ตองจอดรถกอนเพ่ือนําเอกสารหลักฐานมายื่นท่ีงานตรวจสภาพรถ หรือเจาของรถ/
ผูมาติดตอขอใชบริการบางสวนอาจนําเอกสารหลักฐานมาติดตอท่ีงานประชาสัมพันธ เพ่ือใหตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารหลักฐานตาง ๆ กอน และกลับไปนํารถมาเขารับการตรวจสภาพรถท่ีโรงตรวจ
สภาพรถ   

ครั้งท่ี 2 หลังจากดําเนินการตรวจสภาพรถเรียบรอยแลว ตองนํารถออกจากโรงตรวจสภาพ
รถไปจอดเก็บอีก แลวจึงนําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ยอนกลับมาติดตอดําเนินการงานทะเบียน  โดยเริ่มขอรับ
บัตรคิวท่ีประชาสัมพันธกอน  แลวจึงนําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไปดําเนินการท่ีฝายทะเบียนรถซ่ึงอยูภายใน
อาคารสํานักงานตอไป 

กรณีดังกลาวจึงทําใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ เกิดความไมสะดวกในการหา
สถานท่ีสําหรับจอดรถ หรือสภาพอากาศบางวันอาจเปนอุปสรรคในการติดตองาน เชน อากาศรอน ฝนตก 
จนเปนสาเหตุใหการรับบริการขั้นตอนตอไปเปนอยางไมตอเนื่อง รวมท้ังเกิดการส้ินเปลืองคาใชจาย
เนื่องจากตองดับ และสตารทเครื่องยนตหลายครั้งทําใหเกิดความไมสะดวก รวดเร็ว และส้ินเปลือง เจาของ
รถ/ผูมาติดตอขอใชบริการอาจเกิดความไมพึงพอใจในการใหบริการ  
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7. การนํานวัตกรรมไปใช 
 7.1 อธิบายลักษณะนวัตกรรม แนวคิด กระบวนการ รูปแบบ ชองทาง วิธีการ ภาพลักษณ 
คุณลักษณะที่สําคัญและอื่น ๆ รวมถึงแนวคิดนี้แตกตางจากเดิมอยางไร หรือมีความใหมที่ควร
นําไปเผยแพรอยางไร (ตอบเฉพาะขอที่ม)ี 
  7.1.1 การสรางสรรคงานบริการใหม 
   -  
  7.1.2 การสรางสรรควิธีการทํางานใหม 
   นวัตกรรมเล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) ท่ีสํานักงานขนสง
จังหวัดนครราชสีมาไดนํามาใชกับกระบวนงานการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ในป พ.ศ.
2553  โดยเริ่มใหบริการตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2553 เปนตนมานั้น เปนการสรางสรรควิธีการทํางานใน
รูปแบบใหมใหมีความสะดวก รวดเร็ว และลดคาใชจายของเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการมากยิ่งขึ้น โดย
ใหบริการ 2 จุดบริการ ดังนี้ 
  จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
  1. ชางตรวจสภาพรถรับเอกสารหลักฐานจากเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการพรอมแจก
บัตรคิวใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบรกิาร 
  2. ชางตรวจสภาพรถดําเนินการตรวจสภาพรถ ตรวจสอบความถูกตองของหมายเลขคัสซี 
หมายเลขเครื่องยนต อุปกรณสวนควบตาง ๆ ของรถ  และบันทึกขอมูลการตรวจสภาพรถโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA (Personal Digital Assistant)   ซ่ึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการบันทึก
ขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก  ใหมีการเพ่ิมการสรางแถบรหัสแทง(Barcode) , รายการผูถือ
กรรมสิทธิ์ (ชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล)  และรายการผูครอบครอง (เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน )เพ่ิมเติม  
เพ่ือใหปรากฏผลลงในใบบันทึกการตรวจสภาพรถ   ซ่ึงเม่ือชางตรวจสภาพรถดําเนินการบันทึกขอมูลตาง ๆ 
ลงในเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA (Personal Digital Assistant) แลว  ก็จะจัดสงผลบันทึกการตรวจ
สภาพรถท่ีมีขอมูลตาง ๆ ดังกลาวครบถวน ไปยังจุดบริการท่ี 2 ดวยระบบสัญญาณเครือขายไรสายตอไป 
  3. จากนั้นชางตรวจสภาพรถ ก็จะทําการบันทึกขอมูลการตรวจสภาพรถในระบบงาน  โดย
ใชเครื่องอานและบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด(Barcode)(แถบเก็บขอมูล+เครื่องอานท่ีใชแสง)   
  4.  เม่ือชางตรวจสภาพรถดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะคืนเอกสารหลักฐานตาง ๆ และ
แจงใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ไปติดตอรับบริการ ณ จุดบริการท่ี 2 ตอไป โดยเจาของรถ/ผูมา
ติดตอขอใชบริการขับรถไปชองทางการเดินรถตามเครื่องหมายจราจรท่ีกําหนดไว (ลูกศรสีมวง) 
  ใชระยะเวลาดําเนินการ 12 นาที (ระยะเวลารอ 5 นาที) 
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จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ(ภายนอกอาคารสํานักงาน หรือชองบริการเลื่อนลอจด
ทะเบียน Drive Thru For Register) ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
  ในระหวางท่ีใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ขับรถออกจากจุดบริการท่ี 1 ไปตาม
ชองทางการเดินรถท่ีกําหนด(ลูกศรสีมวง) เพ่ือไปรับบริการในจุดบริการท่ี 2 ตอไปนั้น เจาหนาท่ีจุดบริการท่ี 
2 ซ่ึงประจํา ณ  ชองบริการเล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) เม่ือไดรบัสัญญาณสงผลการตรวจ
สภาพรถจากชางตรวจสภาพรถ (จุดบริการท่ี 1) แลว  ก็จะส่ังพิมพบันทึกผลการตรวจสภาพรถ  ซ่ึงบันทึกผล
การตรวจสภาพรถดังกลาวจะปรากฏขอมูลตัวรถในรูปแบบแถบรหัสแทง(Barcode)   และขอมูลรายการผูถือ
กรรมสิทธิ์ (ชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล)  และรายการผูครอบครอง (เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน )   ซ่ึงขอมูล 
ท่ีไดรับมาดังกลาว  เจาหนาท่ีก็จะนํามาทําการบันทึกขอมูลในระบบงาน  และออกเอกสารทางทะเบียนรถ 
ไดแก ใบคูมือจดทะเบียน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ใบเสร็จรับเงิน พรอมท้ังแผนปายทะเบียนรถ ไวรอ
เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ  และ 
                          เม่ือเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการขับรถมาถึงจุดบริการท่ี 2   เจาหนาท่ีก็จะขอรับเรื่อง
เอกสารหลักฐานพรอมบัตรคิวคืน   และเม่ือตรวจสอบความถูกตองแลวก็จะจัดเก็บคาธรรมเนียมจากเจาของ
รถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ  พรอมท้ังจายใบคูมือการจดทะเบียน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 
ใบเสร็จรับเงินและแผนปายทะเบียนรถคืนใหกับเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ  ซ่ึงไมตองลงจากรถและ
ไมตองนั่งรอในรถเปนเวลานานดวย    หลังจากนั้นเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการก็จะสามารถนํารถไป
ใชงานไดอยางถูกตองตามกฎหมายตอไป   การใหบริการจดทะเบียนรถใหมโดยไมตองลงจากรถดังกลาว  
ทําใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการไดรับความสะดวกสบาย  รวดเร็ว  คุมคา  ประหยัดเวลาและคาใชจาย 
สรางความพึงพอใจใหกับประชาชน  ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีกับสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาจาก
การใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว  โดยนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการใหบริการ และสรางงานบริการ 
ใหม ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการอยางตอเนื่อง  

 ใชระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที (ระยะเวลารอ 5 นาที) 

7.1.3 การนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการใหบริการ 
  การนํานวัตกรรมเล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) มาใหบริการแกเจาของรถ/
ผูมาติดตอขอใชบริการในกระบวนงานการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต นั้น ไดสรางสรรค
วิธีการทํางานใหม เพ่ือใหวิธีการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นแลว  โดยไดมีการพัฒนาโปรแกรม
การใชงานในเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA (Personal Digital Assistant) ท่ีใชในการบันทึกขอมูลการ
ตรวจสภาพ  ใหสามารถบันทึกขอมูลเพ่ิมมากขึ้น คือ ใหสามารถสรางแถบรหัสแทง (Barcode) , รายการผูถือ
กรรมสิทธิ์ (ชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล) และรายการผูครอบครอง (เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน)  และเวลาใน
การดําเนินการ  ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญท่ีจะทําใหจุดบริการท่ี 2 สามารถนําขอมูลตาง ๆ นําไปปฏิบัติงานไดอยาง 
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รวดเร็ว ถูกตอง  ผลจากการนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชในการใหบริการดังกลาว  ทําใหระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในสวนของจุดบริการท่ี 2 งานทะเบียนรถ  ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงจากเดิมเม่ือป พ.ศ. 
2552 ใชเวลา  10  นาที  เปน เหลือ 5 นาที (ระยะเวลาลดลงจากรูปแบบเดิม คิดเปนรอยละ 50) 

      7.1.4 การเพ่ิมคุณลักษณะใหมใหกับงานบริการเดิม 
  การนํานวัตกรรมเล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) มาใชในกระบวนงานการ   
จดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา เปนแนวคิดท่ีจะนํา
กระบวนงานการจดทะเบียนรถในรูปแบบเดิม (บริการจดทะเบียนภายในอาคารสํานักงาน) มาดําเนินการเพ่ิม
คุณลักษณะใหม โดยเปนการเพ่ิมชองทางการขอรับบริการ อีกชองทางหนึ่ง (บริการจดทะเบียนรถโดยไม
ตองลงจากรถ) เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจายของเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใช
บริการ   นอกเหนือจากการใหบริการจดทะเบียนรถซ่ึงยังคงมีอยูภายในอาคารสํานักงาน 

ดังนั้น ในป 2553 นี้ สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดคิดคนนวัตกรรมเล่ือนลอจด
ทะเบียน (Drive Thru For Register)  หรือจดทะเบียนรถโดยไมตองลงจากรถ เพ่ิมอีกชองทางหนึ่ง เพ่ือลด
ปญหาการหาสถานท่ีจอดรถ นอกเหนือจากการใหบริการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนตภายใน
อาคารสํานักงาน ซ่ึงยังคงมีการใหบริการอยู โดยเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการสามารถเลือกใชบรกิารได
ตามความตองการ สําหรับการนํานวัตกรรมเล่ือนลอจดทะเบียนรถ (Drive Thru For Register) มาใหบริการ
นั้นมีรูปแบบการใหบริการท่ีแตกตางไปจากเดิมคือ ระหวางการดําเนินการท้ัง 2 ขั้นตอน 2 จุดบริการ เจาของ
รถ/ผูมาติดตอขอใชบริการไมตองหาสถานท่ีจอดรถ และไมตองลงจากรถ จนเสร็จส้ินกระบวนงาน  เปนการ
เพ่ิมคุณลักษณะใหมใหกับงานบริการเดิม และเปนการทํางานเชิงรุกท่ีสนับสนุนการดําเนินการดานการจด
ทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ใหมีประสิทธิภาพ เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการใชบริการ  
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ตัวอยาง บันทึกการตรวจสภาพรถ กอน ปรับปรุง 
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ตัวอยาง บันทึกการตรวจสภาพรถหลังเพิ่มการสรางแถบรหัสแทง(Barcode) 
, รายการผูถือกรรมสิทธ์ิ (ช่ือบุคคล หรือนิติบุคคล) รายการผูครอบครอง 

 (เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ) และเวลา เพิ่มเติม 
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 7.2 วิธีการหรือกลยุทธที่นํามาใช เพื่อใหการนํานวัตกรรมไปใชในการปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการใหม นําไปสูการปฏิบัติไดโดยสัมฤทธิ์ผล   
  นวัตกรรมเล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) เปนการนํากระบวนงานการจด
ทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต มาเพ่ิมคุณลักษณะใหมใหกับงานบริการโดย โดยผูใชบริการ ผูมี
สวนไดสวนเสีย จะไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการใชบริการโดยไมตองลงจากรถ 
เปนการใหการบริการตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา คือการใหบริการท่ีมี
คุณภาพแกประชาชน โดยมีกรอบแนวความคิดคือ การใหบริการท่ีดีกวา สะดวกกวา รวดเร็วกวา และมีการ
พัฒนาระบบงานอยางตอเนื่องตามวงจรคุณภาพ PDCA : Plan – Do – Check – Act  

ผลจากแนวคิดและวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพงานใหบริการท่ีสํานักงานขนสงจังหวัด 
นครราชสีมาดําเนินการมาโดยตอเนื่องจนถึงปจจุบัน จึงนําไปสูการกําหนดเปาหมายการปรับปรุง
กระบวนงานการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ซ่ึงเปนกระบวนงานสําคัญ มีประชาชนใชบริการ
เปนจํานวนมาก ระบบงานมีความละเอียดซับซอน ตั้งแตขั้นตอนการตรวจสภาพรถ การบันทึกขอมูลตรวจ
สภาพรถ การตรวจสอบเอกสารการไดมาของรถ และการบันทึกขอมูลดานทะเบียนรถ  
 
8. สภาพการปฏิบัติงานในปจจุบัน (หลังนํานวัตกรรมไปปรับใช) 
 การใหบริการเล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) เปนผลงานดานนวัตกรรมท่ีสํานักงาน
ขนสงจังหวัดนครราชสีมาคิดคนขึ้น เพ่ือชวยใหกระบวนงานการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต  
เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนการทํางานเชิงรุก และเพ่ิมชองทางใหกับกระบวนงานการจดทะเบียน
รถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนตอีกชองทางหนึ่ง เปนการเพ่ิมคุณลักษณะใหมใหกับงานบริการเดิม ท่ี
สนับสนุนการดําเนินการดานการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ใหมีประสิทธิภาพ ผูใชบริการ ผู
มีสวนไดสวนเสีย ไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการใชบริการ    ในป พ.ศ.2553  มี
สภาพการปฏิบัติงาน 2 ขั้นตอน 2 จุดบริการ ตามแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหม 
ดังนี้ 
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน(ภายนอกอาคาร)  
จุดบริการเลื่อนลอจดทะเบียนรถ(Drive Thru For Register) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดทะเบียนรถรูปแบบใหม 
 มี 2 จุดบริการ มีขั้นตอนการดําเนินงานรวม 2 ขั้นตอน ใชระยะเวลาดําเนินการ 17 นาที  

(ระยะเวลารอ 10 นาที) รวมเปน  27  นาที 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดบริการท่ี 1 งานตรวจสภาพรถ 
(One Stop Service) 

 

จุดบริการท่ี 2 งานทะเบียนรถ(ภายนอกอาคาร) 
(One Stop Service) 

 
 

ประชาชนยื่น 
คําขอจดทะเบียนรถ 

 

ชางตรวจสภาพรถแจกบัตรคิว/รับคําขอ/ตรวจสภาพรถ/บันทึกขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA ออก
เอกสารการตรวจสภาพรถ /อานและบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด(แถบเก็บขอมูล+เครื่องอานที่ใชแสง)/ 

 คืนเรื่องใหแกประชาชนเพ่ือใหนําเอกสาร/หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่  2 
( 12 นาท)ี 

รอ 5 นาที 
 

รอ 5 นาที 
 

รับคําขอ/ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ/ออกใบเสร็จรับเงิน/ออกเอกสารทะเบียนรถ/ตรวจสอบความถูกตอง/ 
ลงนาม/จายใบคูมือจดทะเบียนรถและแผนปายใหแกประชาชน 

(5 นาที) 
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รูปภาพการปฏิบัติงาน  
 จุดบริการที่ 1 งานตรวจสภาพรถ 
 

1. ชางตรวจสภาพรถแจกบัตรคิวพรอมรับคําขอเอกสารหลักฐานจากเจาของรถ 

2. ชางตรวจสภาพรถดําเนินการตรวจสภาพรถ 
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 4. ชางตรวจสภาพรถดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบงานดวยเคร่ืองอาน
และบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด (แถบเก็บขอมูล+ เคร่ืองอานที่ใชแสง) 

3. ชางตรวจสภาพรถดําเนินการตรวจสภาพรถและบันทึกขอมูลดวย
เคร่ืองคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA (Personal Digital Assistant) 
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ชางตรวจสภาพรถแจกบัตรคิว/รับคําขอ/ตรวจสภาพรถ/บันทึกขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก PDA /อาน
และบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด(แถบเก็บขอมูล+เครื่องอานท่ีใชแสง/ออกเอกสารการตรวจสภาพรถ / คืนเรื่อง

ใหแกประชาชนเพื่อใหนําเอกสาร/หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการท่ี  2 
(รอ 5 นาที ดําเนินการ 12 นาที รวม 17 นาที ) 

 

 5. ดําเนินการอานและบันทึกขอมูลดวยระบบบารโคด(แถบเก็บขอมูล+เคร่ืองอานที่ใชแสง) 

6. คืนเร่ืองใหประชาชนเพ่ือนําเอกสาร/หลักฐานไปดําเนินการในจุดบริการที่ 2 
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จุดบริการที่ 2 งานทะเบียนรถ (ชองเลื่อนลอจดทะเบียนรถ) 
ผ 

2. เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการนํารถเขาชองทางใหบริการ 
เลื่อนลอจดทะเบียน(Drive Thru For Register) 

1. เจาหนาที่ประจําชองบริการจุดบริการที่ 2 นําขอมูลที่ไดรับมาจากจุดบริการที่ 1  
มาทําการบันทึกขอมูลในระบบงาน และออกเอกสารทางทะเบียนรถ ไดแก ใบคูมือจด
ทะเบียน เคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี ใบเสร็จรับเงิน พรอมทั้งแผนปายทะเบียนรถ  

ไวรอเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ 
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9. ผลจากการนํานวัตกรรมไปปรับใช 

3. เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการยื่นเอกสารหลักฐาน บัตรคิว 
และคาธรรมเนียมใหกับเจาหนาที ่

4. เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ จายคาธรรมเนียมพรอมรับ
เอกสารทางทะเบียนรถ ไดแก ใบคูมือจดทะเบียนเคร่ืองหมายแสดงการ

เสียภาษี ใบเสร็จรับเงิน และแผนปายทะเบียนรถ จากเจาหนาที ่

รับคําขอ/ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขอ / ออกใบเสร็จรับเงิน/ออกเอกสารทะเบียนรถ/ตรวจสอบความถูกตอง/ 
ลงนาม/จายใบคูมือจดทะเบียนรถและแผนปายใหแกประชาชน 

(รอ 5 นาที ดําเนินการ 5 นาที รวม 10 นาที ) 
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9. ผลจากการนํานวัตกรรมไปปรับใช 
นวัตกรรมเล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) เปนผลงานดานนวัตกรรมท่ีสํานักงาน

ขนสงจังหวัดนครราชสีมาคิดคนขึ้น เปนการเพ่ิมคุณลักษณะใหมใหกับงานกระบวนงานการจดทะเบียนรถ 
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ซ่ึงเกิดจากความคิดสรางสรรคและเปนนวัตกรรมใหมท่ีสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมาเปนผูริเริ่ม และเปนหนวยงานแรกของกรมการขนสงทางบกท่ีเปดใหบริการในรูปแบบนี้ และ
เปนการเพ่ิมรูปแบบการใหบริการ โดยเนนการทํางานเชิงรุก เพ่ิมชองทางการใหบริการประชาชน ซ่ึงสงผล
ตอการรับรูของประชาชนในวงกวางและบังเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม ดังนี ้
 ดานประสิทธิภาพ 
      สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดเริ่มเปดใหบริการเล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For 
Register) ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2553 เปนตนมา ปรากฏวาในปจจุบันมีผูใชบริการวันละ 85 – 90 ราย 
รูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีออกแบบขึ้นใหม สามารถจดทะเบียนรถใหมไดภายในเวลา 27 นาที ลดลง
จากรูปแบบเดิม (ป พ.ศ. 2552)  3 นาที คิดเปนรอยละ 10  และตั้งแตเดือนเมษายน – มิถุนายน 2553 ปรากฏ
วามีผูใชบริการดังตอไปนี้   
      เดือนเมษายน 2553    

มีผูใชบริการเล่ือนลอจดทะเบียน 1,020 ราย เฉล่ียวันละ 60 ราย  
      เดือนพฤษภาคม 2553    

มีผูใชบริการเล่ือนลอจดทะเบียน 1,425 ราย เฉล่ียวันละ 75 ราย  
      เดือนมิถุนายน 2553    

มีผูใชบริการเล่ือนลอจดทะเบียน 1.870 ราย เฉล่ียวันละ 85 ราย  
ดานคุณภาพ 

1. จากการสํารวจความพึงพอใจจากเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ท่ีมาใชบริการเล่ือน
ลอจดทะเบียน  (Drive Thru For Register)   มีระดับความพึงพอใจ ดังนี ้

เดือนเมษายน 2553 รอยละ 89.60 
เดือนพฤษภาคม 2553 รอยละ 92.17 
เดือนมิถุนายน 2553 รอยละ 95.37 
 เฉลี่ยตอเดือน รอยละ 92.38 

  2. เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ โดยเฉพาะผูพิการท่ีมีความสามารถในการขับรถ และ
มีรถยนตและรถจักรยานยนตท่ีมีระบบการควบคุมพิเศษสําหรับผูพิการ สามารถเขาใชบริการไดทันทีโดยไม
ตองลงจากรถ ทําใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการใชบริการ 
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 ดานความคุมคา 
       1. เปนการทํางานเชิงรุก และเพ่ิมชองทางใหกระบวนการจดทะเบียนรถ ตามกฎหมายวาดวย
รถยนตของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีปริมาณงานปละ 70,000 คัน หรือ 5,800 คัน/เดือน หรือ 
285 คัน/วัน เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ สามารถใชรถไดถูกตองตาม
กฎหมายรวดเร็วขึ้น และชวยใหทองถ่ินมีรายไดคาภาษีประจําป นําไปพัฒนา ปรับปรุง สรางความเจริญ
ใหแกสังคมในจังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 12 ดาน ไดถึง
ปละ 200 ลานบาท (ท่ีมา : ระบบงานการเงินและบัญชี งานบริหารท่ัวไป สํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมา) 
      2. ลดคาใชจายในการซ้ือกระดาษสําหรับจัดพิมพบัตรคิวอัตโนมัติ จากการท่ีไมตองใชบัตรคิว
สําหรับการติดตอขอใชบริการ ณ จุดบริการท่ี 2 เล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) ดังนี้ 
  คากระดาษสําหรับจัดพิมพบัตรคิวอัตโนมัติ ในราคามวนละ 220.- บาท ใชออกบัตรคิวได 
2,000.- ใบ (บัตรคิวใบละ 0.11 บาท) ตั้งแตเดือนเมษายน - มิถุนายน 2553 มีผูขอใชบริการ ณ จุดบริการท่ี 2 
เล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) จํานวน 4,315 ราย ทําใหลดคาใชจายในการซ้ือกระดาษ
สําหรับจัดพิมพบัตรคิวอัตโนมัติ จํานวน 474.65 บาท) 
      3. ชวยใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ประหยัดคาใชจายในเรื่องเกี่ยวกับคาเช้ือเพลิงจาก
การดับ และสตารทเครื่องยนตหลายครั้ง คาบํารุงดูแลรักษาเครื่องยนต ระบบทําความเย็น และระบบเบรก 
(ท่ีมา : กระทรวงพลังงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
10. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
      ในการใหบริการนวัตกรรม “เล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register)” ของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดนครราชสีมา นั้น มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ดังนี้ 
      1. ดานการจราจร เนื่องจากสถานท่ีจอดรถของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา  แหงท่ี 1  มี
พ้ืนท่ีคับแคบ มีท่ีจอดรถจํากัด การหาสถานท่ีสําหรับจอดรถเพ่ือเขารับบริการระหวางจุดบริการท่ี 1 โรง
ตรวจสภาพรถ และจุดบริการท่ี 2 งานทะเบียนรถ(เล่ือนลอจดทะเบียน Drive Thru For Register) อาจมี
อุปสรรคในการเดินรถในชวงของการเริ่มตนใหบริการ เชน เกิดการจราจรติดขัด เนื่องจากมีการเขาจอด หรือ
เคล่ือนท่ีออกจากชองจอดรถ ทําใหการจราจรติดขัด ไมล่ืนไหลในบางชวง สํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมาจึงไดแกไขปญหาในเรื่องเกี่ยวกับการจราจร โดยการจัดระบบการจราจรใหม ซ่ึงไดกําหนดใหมี
ชองทางเดินรถเฉพาะสําหรับรถท่ีจดทะเบียนใหม และรถผูติดตองานท่ัวไป  โดยจัดทําลูกศร ปายจราจร
แนะนําการเดินรถ และปายแนะนําสถานท่ี ใหเห็นไดอยางชัดเจน   ท้ังนี้   เพ่ืออํานวยความสะดวกแกเจาของ
รถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ไดเดินรถภายในสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาดวยความสะดวก และไปถึง
จุดบริการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
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การจัดทําปายจราจร/ปายแนะนําการเดินรถและปายแนะนําสถานที ่

ปายแนะนําสถานท่ีเขาใชบริการเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register) 
ใชเสนทางเคร่ืองหมายสีมวง 
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ปายจราจรเขาใชบริการเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register)  
ใชเสนทางเคร่ืองหมายสีมวง 
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ปายจราจรเขาใชบริการเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register)  
ใชเสนทางเคร่ืองหมายสีมวง 
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จุดใหบริการเลื่อนลอจดทะเบียน (Drive Thru For Register)  
 บริเวณนอกอาคาร 
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        2. ดานการประชาสัมพันธ ซ่ึงในชวงแรกนั้น เจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ อาจยังไมทราบ
วาสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาไดเปดใหบริการในรูปแบบใหม การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ท่ีตองใชประกอบคําขอในการขอใชบริการนวัตกรรม “เล่ือนลอจดทะเบียนรถ  (Drive Thru For Register)” 
อาจไมครบถวน เปนเหตุใหเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดจนเสร็จขั้นตอน   สํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมาจึงไดแกไขปญหาดังกลาว   ดวยการจัดทําส่ือประชาสัมพันธตาง ๆ เชน  

- ก า ร เ ผ ย แ พ ร แ น ะ นํ า ใ น เ ว็ บ ไ ซด ข อ ง สํา นั ก ง า น ข น ส ง จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สีม า 
http://www.dltkorat.go.th   

- จัดทําใบปลิวแจกแกเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ณ สถานท่ีจําหนายรถภายใน
จังหวัดนครราชสีมาทุกแหง ในจุดบริการตาง ๆ ของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงท่ี 1 และ 2 
รวมท้ังสํานักงานขนสงจังหวัดสาขาท้ัง 7 สาขา และแจกใบปลิวประชาสัมพันธการใหบริการ ณ 
หางสรรพสินคาเดอะมอลล จังหวัดนครราชสีมา  

- จัดทําปายคัทเอาทติดดานหนาสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงท่ี 1 และท่ีบริเวณ
ช้ันใตดิน ลานจอดรถหางสรรพสินคาเดอะมอลล จังหวัดนครราชสีมา   

- การกระจายเสียงตามสายภายในบริเวณสถานท่ีใหบริการ และมีโทรศัพทไวใหเจาของรถ/
ผูมาติดตอขอใชบริการ ติดตอสอบถามกอนใชบริการ ท้ังหมดนี้ทําใหเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ ได
ทราบ เขาใจ และสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ เพ่ือมาติดตอขอใชบริการนวัตกรรม “เล่ือนลอจด
ทะเบียน (Drive Thru For Register)” หรือบริการอ่ืน ๆ ของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 เล่ือนลอตอภาษี ( Drive Thru For Register) 



 แบบฟอรม 4.1 

 
 
 
 

 
 
 

ใบปลิวที่แจกใหแกเจาของรถ/ผูมาติดตอขอใชบริการ 
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ปายคัดเอาทติดหนาสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ 1 

ปายคัทเอาทติดที่ช้ันใตดิน ลานจอดรถหางสรรพสินคา 
เดอะมอลล จังหวัดนครราชสีมา 
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ปายประชาสัมพันธภายในสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา 
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11. บทสรุป 
 การท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร การใหบริการท่ีมีคุณภาพ
แกประชาชน โดยมีกรอบแนวความคิดคือ การใหบริการท่ีดีกวา สะดวกกวา รวดเร็วกวา และกลยุทธท่ีสําคัญ
คือ ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางาน เพ่ือใหการบริการประชาชน
สามารถอํานวยความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นได
กอใหเกิดนวัตกรรมการใหบริการประชาชนท่ีเปนรูปธรรมในรูปแบบใหม ในป 2553 คือ นวัตกรรม “ เลื่อน
ลอจดทะเบียน   (Drive Thru For Register)”  เปนการใหบริการกระบวนงานการจดทะเบียนรถ ตาม
กฎหมายวาดวยรถยนต ซ่ึงนอกจากจะเปนการเพ่ิมคุณลักษณะใหมใหกับงานบริการในรูปแบบเดิม ท่ียังเปด
ใหบริการอยูในปจจุบันแลว ยังเปนการทํางานเชิงรุก ทําใหการปฏิบัตงิานมีความสะดวก รวดเร็ว งายตอการ
เขาใชบริการของประชาชนท่ัวไป แมกระท่ังผูพิการท่ีสามารถขับรถได ก็สามารถนํารถยนตหรือ
รถจักรยานยนตท่ีมีระบบควบคุมพิเศษสามารถเขาใชบริการไดอยางสะดวก งายดาย มีความโปรงใส เปน
ธรรม ตรวจสอบได สงผลตอการรับรูและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการไดในวงกวาง มี
ผลสัมฤทธ์ิดานประสิทธิภาพ คุณภาพ และความคุมคามากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเปนการยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาและกรมการขนสงทางบกใหดียิ่งขึ้น เปนตนแบบให
สํานักงานขนสงจังหวัดตาง ๆ รวมท้ังหนวยงานอ่ืน ๆ ไดนํานวัตกรรม “เล่ือนลอจดทะเบียน (Drive Thru For 
Register)” ไปสรางสรรคงานบริการใหม ๆ ในกระบวนงานของตนเพ่ือใหบริหารแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตาง ๆ ไดรับประโยชนสูงสุดจากการใหบริการของหนวยราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตอไป 
 

12. เร่ืองอื่น ๆ (ถาม)ี 
 - 

 *************** 
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