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พัฒนาการแนวความคิดของการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถด้วยกลยุทธ์
การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในกรมการขนส่งทางบก
Conceptual Development of Vehicle Registration Number Bidding Management by
Product Value Strategies in Department of Land Transport, Ministry of Transport
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1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 2,3,4 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
บทคัดย่อ
บทความนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาการแนวความคิดของการจัดการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถด้วยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่ง
ทางบก ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึงขอบข่ายและความหมายของแนวความคิดการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ใน
กิจกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบี ยนรถ เป็ นการทบทวนวรรณกรรม และการสั งเคราะห์ แนวความคิดที่
เกี่ยวข้องกับบทความนี้ ผู้เขียนได้ทาการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการของไทยและต่างประเทศ นามาสู่การ
พัฒนากรอบแนวความคิดสาหรับการศึกษาและการพัฒนาตัวแบบการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถด้วยกล
ยุ ทธ์ การสร้ างคุ ณ ค่ าของผลิ ตภั ณ ฑ์ ในกรมการขนส่ งทางบก กระทรวงคมนาคม โดยการสั งเคราะห์ ตั วแปรที่
สอดคล้องกับบริบทการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกิจกรรมการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถตามพันธกิจหลักของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกต่อไป
คาสาคัญ: การจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ, กลยุทธ์การสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์
Abstract
This article aims to present the conceptual development of vehicle registration number bidding by
product value development which is based on the case of Road Safety Fund, Department of Land
Transportation. The content covers the boundary and definition of product value strategy in vehicle
registration number bidding. The article provides literature review in contexts of Thailand and international.
This review is applied for developing conceptual framework and synthesizing related factors for building the
model for managing vehicle registration number bidding by product value development. This model will be
applied in the bidding under the main mission of Road Safety Fund.
Keyword: Vehicle Registration Number, Product Value Strategies
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กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่จัดระเบียบ พัฒนา
และส่ งเสริ มการขนส่ งทางบก ก ากั บ ดู แลด้ านความ
ปลอดภั ยและสิ่ งแวดล้ อมจากรถ ส่ งเสริ มสวั สดิ ภาพ
การขนส่งทางถนน ควบคุมให้มกี ารปฏิบัติตามกฎหมาย
และให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ (กรมการขนส่งทางบก,
2556 : 1) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทศวรรษแห่ งความ
ปลอดภั ยทางถนน กรมการขนส่ งทางบกได้ ด าเนิ น
โครงการ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
ตั้ งแต่ อดี ต จนปั จจุ บั น รวมถึ งริ เริ่ มโครงการใหม่ ๆ
หลายโครงการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่ง
ทางบกให้ มีประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยมีจุ ดมุ่งหมายให้
ประชาชนมีระบบการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
เชื่ อถื อ ได้ และเป็ น ธรรม รวมถึ งพั ฒ นางานบริ ก าร
ประชาชนด้านทะเบียนและภาษีรถ ส่งผลให้ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจน
นาไปสู่การแก้ปัญหาและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อัน
เป็นที่มาของการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินได้อย่าง
ยั่งยืน การดาเนินงานดังกล่าวได้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้น
กองทุนหนึ่งในกรมการขนส่งทางบก เรียกว่า “กองทุน
เพื่ อความปลอดภั ยในการใช้ รถใช้ ถนน (กปถ.)”
จั ด ตั้ งขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 28 ก รก ฎ าค ม 2546 ต าม
พระราชบัญญั ติรถยนต์ พ.ศ. 2552 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา
10/1 กาหนดให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนาหมายเลข
ทะเบี ย นรถ ซึ่ งเป็ น ที่ ต้ อ งการหรื อ เป็ น ที่ นิ ย มของ
ประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป ตามกฎกระทรวง
กาหนดหมายเลขทะเบี ยนซึ่งเป็ นที่ ต้องการหรือเป็ นที่
นิ ย มเพื่ อ น าออกประมู ล เป็ น การทั่ ว ไป พ.ศ. 2546
กาหนดให้นาหมายเลขทะเบียนรถ 301 หมายเลข ออก

ประมูล และให้นาเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้า
กองทุ นเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมี
วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อเป็ นทุ นสนั บสนุ น และส่ งเสริ มด้ าน
ความปลอดภั ย ในการใช้ รถใช้ ถ นน และให้ ค วาม
ช่ วยเหลื อ ผู้ ประสบภั ยอั น เกิ ด จากการใช้ รถใช้ ถ นน
ตลอดจนมีเป้ าหมายเพื่อลดความสู ญเสี ยอั นเกิ ดจาก
อุบัติเหตุทางถนน (กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน, 2549 : 3-12)
สถานการณ์ ปัจจุ บันการจั ดการประมู ลหมายเลข
ทะเบียนรถ
ตามก ฎก ระทรวงว่ าด้ วยก ารก าห นด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดารงตาแหน่งและ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ก รรมการบริ ห ารงาน และการใช้ จ่ าย
เงิ นกองทุ นเพื่ อความปลอดภั ย ในการใช้ รถใช้ ถนน
กาหนดให้การใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ให้ ใช้โดยได้ รับอนุ มั ติจาก
คณะกรรมการ ฯ โดยมี ขอบเขตการใช้จ่ ายเงิน กปถ.
(ส านั กงานกองทุ นเพื่ อความปลอดภั ยในการใช้รถใช้
ถนน, 2549 : 10) ดังนี้
1. เพื่ อเป็ นเงินช่วยเหลือ เงินอุ ดหนุ น หรือ
ค่ าใช้จ่ ายเพื่ อการลดอุ บัติเหตุ ตามโครงการ/แผนงาน
ของกรมการขนส่งทางบก
2. เป็ น ค่ า อุ ป กรณ์ช่ ว ยเหลื อ ผู้ พิ ก าร อั น
เนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนใน
ส่ วนที่ นอก เห นื อจาก ค่ าสิ นไห ม ท ด แท นตาม
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ประสบภั ยจากรถ พ.ศ.
2535 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ
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3. เป็นค่าใช้จา่ ยในการสนับสนุนและ
ปัจจัยทางการบริหารใดที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่า
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้
ของการประมู ล หมายเลขทะเบี ย นรถ (เลขสวย)
รถใช้ถนน
ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2546-2554)
4. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลหมายเลข
ดังนั้น จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้
ทะเบียนรถ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน และ
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ท าการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการอื่นอันจาเป็นของกองทุน
พั ฒ นาการแนวความคิ ด ของการจั ด การประมู ล
เช่น ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ
หมายเลขทะเบียนรถด้วยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของ
ดาเนินคดี ติดตามคดี การดาเนินการยึดและอายัด
ผลิตภัณ ฑ์ในกรมการขนส่งทางบก สามารถตอบได้
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการฟ้องไล่
ว่าปัจจัยใดที่ส่งผลให้มูลค่าของการประมูลหมายเลข
เบี้ย หรือเรียกเงินคืนกองทุน และค่าใช้จ่ายในการ
ทะเบียนรถ หรือปัจจัยใดที่มีผลต่อการสร้างคุณ ค่า
สอบบั ญ ชี ต ามที่ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ของสิ น ค้ า ที่ น าไปสู่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องการบริ ห ารการ
กาหนด
ประมู ล ทะเบี ย นรถ (เลขสวย) อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น การ
ในแต่ ล ะปี จ ะมี ร ายได้ จ ากการประมู ล
จัดการในเรื่องส่วนผสมทางการตลาดต่อการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
หมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ทั้งในส่วนกลาง และ
เป็นจานวนมาก ซึ่ งมีรายละเอียดตามกราฟที่ 1 จะ
ส่วนภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อ
เห็นได้ว่าการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย)
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เกิด
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มียอดรายได้จาก
ความคุ้มค่าสูงสุด
การประมู ล เพิ่ม ขึ้น เรื่อย ๆ จึ งจ าเป็น ต้องศึก ษาว่า
กราฟที่ 1 รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถประจาปีงบประมาณ 2546-2556

ที่มา : สานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน, ส่วนงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถ. (2554). รายได้
จากการประมู ลหมายเลขทะเบี ยนรถ ส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาค ประจ าปี งบประมาณ 2546-2556.
กรุงเทพมหานคร: สานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน.
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พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถ
การประมูลได้ถูกบั นทึกครั้งแรกในสมัยกรีก
โบราณ จากเอกสารการประมู ลของกรี กก่ อน 500
BC บั นทึ กไว้ว่ามี การประมู ลหญิ งสาวเพื่ อน าไปเป็ น
ภรรยา ด้วยการตั้งราคาการประมูลที่สูง สาหรับหญิง
สาวที่มีหน้าตาดี งดงาม ถ้าเป็นหญิงสาวที่ไม่งดงาม
ราคาจะถูกลง และอาจมีการแถมสินเดิมของหญิงสาว
ผู้นั้นไปกับผู้ประมูลได้ ส่วนในกรุงโรมมีบันทึกไว้ว่า ผู้
ที่ จะจั ดการประมู ลได้ นั้ นต้ องมี ใบอนุ ญ าตที่ เรี ยกว่ า
Magerter Auctionarium นิยมประมูลทรัพย์สมบั ติของ
ครอบครัวที่ตกยาก เพื่อนาเงินไปชาระหนี้
วัฒนธรรมแห่งการประมู ลนี้ได้ ตกทอดเข้าสู่
สังคมอังกฤษ และเข้าสู่สหรัฐอเมริกาในสมัยที่ตกเป็น
อาณานิคมของประเทศต่ างๆ ในยุโรป การประมูลใน
ยุ คแรกนิ ยมประมู ลวั ตถุ ดิ บที่ ได้ จากธรรมชาติ เช่ น
เมล็ดพืช ปศุสัตว์ ผลไม้ หนังสัตว์ ไม้เนื้อแข็ง โดย
ในช่ วงฤดู ใบไม้ ร่ วงและฤดู หนาว พ่ อค้ าจะรวบรวม
วั ตถุ ดิ บเหล่ านี้ จากชาวพื้ นเมื องหรือชาวบ้ านในภาค
เกษตร แล้วขนย้ ายไปรวบรวมไว้ที่ท่าเรือ และจะท า
การประมู ลในฤดู ใบไม้ ผลิ โดยผู้ แทนจากร้ านค้ าใน
ยุโรป หรือพ่ อค้ าชาวยุ โรป ซึ่ งจะน าสิ นค้าเหล่ านี้ไป
ประมู ลต่อในตลาดยุ โรปอีกทอดหนึ่ง การประมู ลจึ ง
เป็ นวิ ธีที่ เร็วที่ สุ ด และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ในการ
แปลงสินค้าให้เป็นเงินสดได้ทันที
ต่ อ ม ามี ส งค ราม ก ารเมื อ งเกิ ด ขึ้ น ใน
สหรั ฐอเมริ กา หลั งการได้ รับเอกราชจากยุ โรปได้ ไม่
นาน สงครามกลางเมื อ งท าให้ ฝ่ ายที่ ได้ รั บชั ยชนะ
สามารถยึ ดครองทรั พย์ สิ นของเจ้ าของที่ ดิ นและของ
พ่อค้าที่ เป็ นฝ่ายพ่ายแพ้ได้ แล้ วน ามาเก็ บรวบรวมไว้
ตามสถานที่ ราชการต่ างๆ แล้ วน าออกขายโดยการ

ประมู ล ดั งนั้ นการประมู ลจึ งเริ่ มเปลี่ ยนรู ปแบบจาก
สินค้าวัตถุดิบ มาเป็นอสังหาริมทรัพย์
ในช่ วงต้ นทศวรรษที่ 1900 ได้ มี การจั ดตั้ ง
โรงเรียนการประมูลหลายแห่ง เพื่อสอนหลักสูตรการ
ประมูลเกี่ยวกับสินค้าทั่วไปและอสังหาริมทรัพย์ การ
ประมูลเริ่มมีความก้าวหน้ามากขึ้น จวบจนกระทั่งถึง
ยุคเศรษฐกิจตกต่าทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา อุตสาหกรรม
การประมู ลได้ เริ่มซบเซาลง แต่ก็ยั งมีการประมู ลขาย
ทอดตลาดเกี่ยวกับที่ ดิ นและอาคารที่ น าไปจ านองกั บ
ธนาคารแล้ วหลุ ด จ านอง หลั งสงคราโลกครั้ งที่ 2
ธุรกิจการประมูลมีความเจริญรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะ
ตลาดการประมู ลทารายได้ ได้ สู งกว่าธุรกิ จของตลาด
เอกชนทั่วไป
ในช่วงทศวรรษที่ 1990 เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มเข้า
มามีบทบาทในธุรกิ จการประมูล การใช้คอมพิวเตอร์
แฟกซ์ โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อื่นๆ ใน
ธุรกิ จการประมู ล ท าให้ ธุรกิ จนี้ ทางานได้ เร็ วขึ้นและ
ราบรื่นขึ้ น การประมู ลที่ เริ่ มจากการถ่ ายทอดลงจอ
ขนาดเล็ ก ไปสู่ จ อที่ มี ขนาดใหญ่ ขึ้ น เพื่ อให้ ผู้ ร่ วม
ประมู ลสามารถมองเห็ นสิ นค้ าโดยใกล้ ชิ ดและทั่ วถึ ง
การประมู ลมิใช่ทาเพี ยงการประมู ลสดในห้ องประมู ล
เท่านั้น ยังได้มีการจัดการประมู ลออนไลน์ร่วมกับการ
ประมูลสดด้วย ทาให้ผู้เข้าร่วมประมูลไม่จาเป็นต้องอยู่
ในห้องประมู ลอีกต่อไป การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ช่ ว ยให้ ผู้ ป ระมู ล มี ส่ ว นร่ ว มในการประมู ล โดยไม่
จ าเป็ นต้ องเดิ น ทางมาร่ วมการประมู ลสด ถื อ เป็ น
ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
ปัจจุบันการนาเอารูปแบบการประมูลเข้ามา
ใช้ในการซื้อขายสินค้า มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียและจุดเด่นของการซื้อสินค้าผ่าน
การประมูลให้กั บผู้บริโภคได้รับรู้และเกิดการยอมรับ
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จึ งท าให้ การประมู ลได้ รับความนิยมอย่ างแพร่ หลาย
เนื่ อ งจากได้ มี ก ารพั ฒ นารู ปแบบการท างานให้ กั บ
ผู้บริโภคได้รับความยุติธรรม ตัดปัญหาเรื่องหน้าม้าเข้า
มาปั่นราคาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตัดระบบการ
ทางานที่ไม่โปร่งใส ด้วยการนาเอาการประมูลเข้ามาใช้
จึงทาให้การประมูลเป็นอีกรูปแบบทางการตลาดที่เข้า
มามีบทบาทมากขึน้ ในปัจจุบัน
จากการศึ กษาค้ นคว้าข้อมู ลเกี่ ยวกั บความหมายของ
การจั ด การการประมู ล จากต ารามี ผู้ ให้ ค านิ ย าม
ความหมายการจัดการการประมูลไว้ ดังนี้
THITI AUCTION (2001 : 2) การจัดการการ
ประมูล หมายถึง การนาเสนอผลิตภัณฑ์ หรือการ
ให้บริการที่น่าสนใจสนุกสนาน การสร้างความตื่นเต้น
เร้าใจไม่ซ้าซากจาเจให้กับลูกค้า โดยผู้ที่เสนอราคาสูง
สูดจะได้สิทธิ์ครอบครองผลิตภัณฑ์นั้น
Manheim (1945 : 4) การจัดการการประมู ล
หมายถึง วิธีการทางการตลาดในอุดมคติ การประมูล
จะเป็ นลั กษณ ะทางด้ านการค้าขายเคลื่ อนไหว
ตลอดเวลา เมื่ อเปิ ดการประมู ลจะมี การแข่ งขันอย่าง
รวดเร็ว โดยคานึงถึงมูลค่าที่แท้จริง ในทางตลาด
ศรั ณ พงศ์ เที่ ยงธรรม (2008 หน้ า 1) การ
จัดการการประมู ล หมายถึ ง การประมู ลซื้ อหรือขาย
ผลิ ตภั ณฑ์ หนึ่งๆ โดยกระบวนการซื้ อขายมีการเสนอ
ผลิตภั ณฑ์เข้ามาและให้ มีการเสนอซื้อ และตกลงขาย
ให้ กั บ ผู้ เสนอซื้ อ ที่ ชนะในการยื่ น ข้ อ เสนอ โดยการ
ประมูลอาจมีการกาหนดเงื่อนไข ข้อจากัดเช่น เสนอซื้อ
หรือเสนอขายภายในช่วงเวลาที่กาหนดการประมูลอาจ
กระทาโดยบุ คคลที่ มาอยู่ ณ ที่ แห่งเดี ยวกั น หรือเป็ น
การประมู ล จากระยะไกล โดยการประมู ลผ่ านทาง
โทรศัพท์ หรือการประมูลทางอินเตอร์เน็ต

รั ชนี รั ต เขื่ อ นขั นธ์ (2552 : 6) การจั ดการ
การประมูล หมายถึง กระบวนการการประมูลเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการเจรจาต่อรองราคา การสรรหา ที่
มีคุ ณภาพ และเกิ ดค่ าใช้จ่ายในการประมูลและช่วย
ป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริตในการประมูล การทาให้เกิด
ความโปร่งใส และเกิดความเสมอภาคทางการประมูล
Sea Compliance (2013 : 3) การจัดการการ
ป ระมู ล ห ม ายถึ ง ก ระบ วน ก ารป ระมู ล ต าม
มาตรฐานสากลโดยลดความซับซ้อนหลายสิ่งจาเป็นยัง
ใช้เวลานานโดยยึดหลั กการใช้ทรั พยากรที่ มีอยู่อย่าง
จากัดในการจัดการประมูลให้มีประสิทธิภาพ
จากการสังเคราะห์ตัวอย่างแหล่งที่มาและคา
นิยามของความหมายการจัดการประมูล ผู้เขียนขอสรุป
พัฒนาการของแนวคิดการจัดการการประมูลแบ่งออก
ได้เป็น 2 ยุค ดังนี้
ยุคที่ 1 ยุคการนาเสนอขายผลิตภัณฑ์
ยุคนี้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 1043 – พ.ศ. 2542 เป็ น
ช่วงที่ มีการนาผลิ ตภั ณฑ์ มาเสนอขายโดยเริ่มต้นจาก
การประมูล ด้วยราคาที่สูงและจะลดลงจนเป็นคนแรกที่
เสนอราคาเป็นผู้ซื้อตราบเท่าที่ราคาต่าสุดที่กาหนดโดย
ผู้ ร่วมเข้ าประมู ล การน าเสนอขายผลิ ตภั ณฑ์ ในการ
ประมูลที่เป็นวิธีที่เร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ใน
การประมู ล ขั้นตอนหรือวางแผนและการจัดการการ
ขาย ในการตลาด ของผลิ ตภั ณฑ์ ในการประมู ลจะใช้
ขั้นตอนที่เหมือนกับที่มีต่อการวางแผนและการจัดการ
การขาย การให้บริการชั้นเยี่ยม ในทางการตลาด โดย
การนาเสนอการบริการหลากหลายประเภท ซึ่งรวมถึง
การจาหน่าย การตีราคา และการบริการจัดการในการ
ประมู ล การให้ ทางเลื อกที่ สอดคล้ องกั นทั้ งสองฝ่ าย
ส าหรั บการประมู ลที่ ต้ องมี แพ้ และชนะของผู้ ประมู ล
การวิเคราะห์ ถึ งกลยุ ทธ์ที่เหมาะสมที่ สุ ดส าหรับกลุ่ ม
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บุ ค คล และสามารถตกลงในข้ อ ตกลงระหว่ างกั น
เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้ วิธีการทางการตลาดใน
อุดมคติ การประมูลจะเป็นลักษณะทางด้านการค้าขาย
ที่เคลื่อนไหว ตลอดเวลา เมื่อเปิ ดการประมูลจะมีการ
แข่งขันอย่างรวดเร็ว โดยคานึงถึงมูลค่าที่แท้จริง ในทาง
ตลาด การซื้อขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการขาย
ทอดตลาด การขายทอดตลาดจะเป็ นกระบวนการใน
การจ าหน่ ายสิ นค้ าหรือผลิ ตภั ณฑ์ (Brunt ed., 1974 :
153 – 156) การแบ่ งส่ วนการตลาดการประมู ล ด้ วย
รู ป แบบการประมู ล แบบเปิ ดที่ มี ก ารเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาแข่งขันกัน การนา
เทคโนโลยีเข้ามากระตุ้ นบรรยากาศ และยั งย้าถึงการ
สร้างความโปร่งใส ไว้วางใจได้
ยุคที่ 2 ยุคการสร้างกิจกรรมในการซื้อ
ขายประมูลแบบออนไลน์
ยุคนี้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2556 เป็ น
ช่ วงที่ ก ารน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ การให้ บริ ก ารที่
น่ าสนใจสนุ กสนาน การสร้ างความตื่ นเต้ นเร้ าใจไม่
ซ้าซากจาเจให้กับลูกค้า โดยผู้ที่เสนอราคาสูงสูดจะได้
สิทธิ์ครอบครองผลิตภัณฑ์นั้น การเสนอราคาประมูล
ซื้อ หรือการประมูลขายบนระบบออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยการเสนอราคาแบบในเวลาที่กาหนด
และไม่จากัดจานวนครั้ง โดยการกาหนดระยะเวลาการ
ประมู ล และการเลื อกสถานที่ ในการประมู ลได้ การ
สร้างระบบความสะดวกในด้านการประมู ล ระบบนี้จะ
รั บ ข้ อ มู ล ของผู้ เข้ า ร่ ว มประมู ล ที่ ได้ รั บ จากการ
ลงทะเบี ยน จากระบบมาด าเนิ นการประมู ลผ่ านทาง
อิ นเตอร์ เน็ ต ในระยะเวลาที่ ก าหนดโดยการประมู ล
(สานักงานพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ, 2545 :
1) การจั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ งเกิ ด จากการรวมความ
ต้องการทาให้ ค าสั่ งซื้อมีมู ลค่ าสู งจนสามารถจั ดการ

ประมูลได้โดยการกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์ ที่ทาการ
ประมูลประเภทนี้จะเกิดจากการเสนอราคาแข่งขันของ
ผู้ ข ายในแต่ ล ะครั้ งด้ ว ยการประมู ล ผ่ านทางระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ การสร้างระบบสารสนเทศที่ สนั บสนุ น
การให้ บริ การที่ เกี่ ยวข้ องในกิ จกรรมการประมู ล โดย
การจัดการประมูลแบบออนไลน์ รวมถึงการลงทะเบียน
ในการประมูล (กรมบัญชีกลาง, 2545 : 4-5) การสร้าง
ระบบที่อานวยความสะดวกในด้านการประมูล ในการ
ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ โดยแบบยื่นข้อเสนอได้เพียงครั้ง
เดี ยวภายในระยะเวลาที่ก าหนด กระบวนการก าหนด
ราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ยการประมู ล ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยกระบวนการความโปร่งใส และเป็น
ธรรมสาหรับผู้ร่วมประมูล ภายในระยะเวลาที่กาหนด
การกาหนดราคาของผลิ ตภัณฑ์ ผ่ านการประมูลด้วย
ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
แข่งขันกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ ในระยะเวลาที่กาหนด
ของการประมู ลผ่ านการประมู ลแบบออนไลน์ การ
น าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ การให้ บ ริ ก ารผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งสามารถเสนอ
ราคาเข้ามาแข่งขันได้ในเวลาเดียวกันโดยมีการกาหนด
วิธีการประมูล และการกาหนดความต้องการให้ผู้ขาย
เข้ามาเสนอราคาแข่งกันผู้ขายที่สามารถเสนอราคาขาย
ได้ต่าที่สุดเป็นผู้ชนะการประมูลและการประมูลเพื่อขาย
ผู้ขายเป็นผู้เริ่มการประมูลและกาหนดความต้องการให้
ผู้ซื้อเข้ามาเสนอราคาแข่งกันผู้ซื้อที่สามารถเสนอราคา
ซื้อได้ สูงที่สุ ดเป็นผู้ชนะการประมูล (ลิ นดา ไชยนิรมิต
กุ ล, อั งกู ร ลาภธเนศ, 2549 : 268) การตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประมูลด้วยหลักการความโปร่งใส
ด้วยการช่วยแนะนาในการระบุตัวตนของผู้ประมูลที่เป็น
อิสระและไม่มีข้อมูลที่ปิดบังผู้เข้าร่วมการประมูลและ
เป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้กับผู้ประมูล การพัฒนาความ
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เข้ าใจและความต้องการของผู้ ประมู ลได้ อย่างแท้ จริง
โดยมี การท าข้ อตกลงระหว่างผู้ ประมู ลและผู้ บริ หาร
สามารถจัดการความเปลี่ยนแปลงความต้องการอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การประมู ล ซื้ อ หรื อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
หนึ่งๆ โดยกระบวนการซื้อขายมีการเสนอผลิตภัณฑ์เข้า
มาและให้มีการเสนอซื้อ และตกลงขายให้กับผู้เสนอซื้อ
ที่ ชนะในการยื่ นข้ อเสนอ โดยการประมู ล อาจมี การ
ก าหนดเงื่อนไข ข้ อจ ากั ดเช่น เสนอซื้ อหรือเสนอขาย
ภายในช่ วงเวลาที่ ก าหนดการประมู ลอาจกระท าโดย
บุคคลที่มาอยู่ ณ ที่แห่งเดี ยวกั น หรือเป็นการประมู ล
จากระยะไกล โดยการประมูลผ่านทางโทรศัพท์หรือการ
ประมูลทางอินเตอร์เน็ต
การประมูลออนไลน์เป็นเครื่องมือที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมการประมูล ได้เป็นอย่างดี
โดยอาศั ยเครือข่ ายอิ นเทอร์ เน็ ตเป็ นเครื่องมื อในการ
สื่อสารและแข่งขันเสนอราคา การประมู ลออนไลน์ได้
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพในเวลาอั นรวดเร็ ว ไม่ เพี ยงแต่
ขั้นตอนการสร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประหยัดเวลา และการ
ประหยัดทรัพยากรของทั้งผู้ประมูล (ภวิน แย้มประเสริฐ
, 25 5 1 : 1) ก า รน า เส น อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ชาย (อาจมีมากกว่า 1
คน) ที่เข้ามาแข่งขันกันเสนอราคาในช่วงเวลาที่กาหนด
(NECTEC and NSTDA, 2009 : 4) การอ านวยความ
สะดวกในด้านการประมูลขาย โดยวิธีขายทอดตลาดซึ่ง
เป็นการประมูลขายแบบผู้ชนะ คือ ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด
การนาเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์อินเตอร์เน็ต
โดยผู้ ให้ บริ การจะเป็ นผู้ จั ดการประมู ลและแนะน าผู้
ประมู ล ในการเสนอราคาแบบเวลาจริ ง โดยไม่ มี
ข้อจากัดเรื่องเวลาและสถานที่ การประมูลซื้อหรือขาย
ผลิตภัณฑ์โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อ

จัดการระบบการประมูล อย่างมีประสิ ทธิภาพ (สรวิศ
รัตนพิไชย, 2552 : 6) ระบบที่อานวยความสะดวกการ
ประมู ล ให้ ได้ ในราคาต่ าสุ ด ซึ่ งจะใช้ วิ ธี น้ี ในกรณี ที่
จัดซื้อและจัดจ้าง โดยต้องใช้วิธีการประมูลระบบจะรับ
ข้ อ มู ล ของผู้ ค้ าที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กมาด าเนิ น การ
ประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ท แบบเวลาจริงและตามเวลา
ที่ ก าห นด ก ระบ วนก ารก ารป ระมู ล เพื่ อเพิ่ ม
ความสามารถในการเจรจาต่อรองราคา การสรรหา ที่มี
คุ ณ ภาพ และเกิ ด ค่ าใช้ จ่ ายในการประมู ล และช่ วย
ป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริตในการประมูล การทาให้เกิด
ความโปร่งใส และเกิดความเสมอภาคทางการประมู ล
(รัชนี รัตเขื่อนขันธ์, 2552 : 6) การเสนอขายผลิตภัณฑ์
หรื อ การให้ บริ การระหว่ างผู้ ซื้ อ กั บผู้ ขาย ที่ เข้ ามา
แข่งขันกันเสนอราคาในช่วงเวลาที่กาหนดในการประมูล
ที่ เริ่ มขึ้ นตามความประสงค์ ของผู้ ที่ ต้ องการขายโดย
ผู้ ขายก าหนดความต้ องการให้ ผู้ ซื้ อเข้ามาเสนอราคา
แข่งขันผู้ซื้อที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมู ล
และได้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ไป การจั ดประมู ลผ่ านทางระบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในการท าการประมู ล ผู้ จั ดการการ
ประมูลจะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ ในด้านการ
ประมูลเป็นอย่างดี (อัมรินทร์ ทองรัตน์, 2553 : 6) การ
จัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากการรวมความต้องการใน
ปริมาณมาก ทาให้ เกิ ดการประมู ลและมี มู ลค่ าสู งจน
สามารถจั ดการประมู ลได้ กระบวนการประมู ลซื้ อ
ผลิตภัณฑ์โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อ
จัดการกระบวนการประมู ลอย่างมีประสิ ทธิภาพ เป็ น
การลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหา
และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์การจัดหาพัสดุ เพื่อความ
ต้องการซื้อในปริมาณมากทาให้คาสั่งซื้อมีมูลค่าสูงจน
สามารถจั ดการประมู ลได้ การให้ ประสบการณ์ การ
ประมูลที่สนุกสนานและเป็นมิตร
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โดยวิธีที่ นิ ยมมากที่ สุ ดในการลงทะเบี ยน โดย
คุ ณ จะได้ พบกั บบรรยากาศที่ แท้ จริ งสามารถท าการ
ประมู ลได้ (DVLA, 2011: 1) การเสนอผลิ ตภั ณฑ์ หรือ
การให้ บริการ ระหว่างผู้ ซื้อกับผู้ขายเข้ามาแข่งขันกั น
เสนอราคาในช่ วงเวลาที่ ก าหนดหรื อการเสนอราคา
แข่ งขั น ในแต่ ล ะครั้ งด้ วยการประมู ล ผ่ านทางระบบ
อิเล็ กทรอนิกส์ หรือเรียกว่าการประมู ลแบบออนไลน์
(DOCSTOC, 2011 : 4) การจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจาก
การรวมความต้ อ งการในปริ ม าณ มาก (Demand
Aggregation จนสามารถจั ดการประมู ลได้ ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทาการประมูลประเภทนี้ จะเกิดการเสนอ
ราคาแข่งขันของผู้ขายในแต่ละครั้งด้วยการประมูลผ่าน
ทางระบบอิเล็ กทรอนิกส์ หรือเรียกว่าการประมูลแบบ
ออนไลน์ การจั ดประมู ลแบบออนไลน์ผ่ านทางระบบ
อินเตอร์เน็ ต และการให้ บริการ ตลอดจนการประมู ล
(Gang, 2012 : 1) การจัดหาผลิตภั ณฑ์ ซึ่งเกิดจากการ
รวมความต้ อ งการในราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท าการ
ประมูล จะเกิดจากการเสนอราคาแข่งขันของผู้ซื้อในแต่
ละครั้งด้วยการประมู ลผ่ านทางระบบ อิเล็ กทรอนิ กส์
หรือเรียกว่าการประมูลแบบออนไลน์ การจัดประมูล
แบบออนไลน์ ผ่ านทางระบบอิ น เตอร์ เน็ ต และการ
ให้ บ ริ ก าร ตลอดการประมู ล (Gang, 2012 : 1) การ
จัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากการรวมความต้องการใน
ราคาของผลิ ตภั ณฑ์ ที่ท าการประมู ล จะเกิ ดจากการ
เสนอราคาแข่งขันของผู้ซื้อในแต่ละครั้งด้วยการประมูล
ผ่านทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่าการประมูล
แบบออนไลน์ การจัดหาผลิตภัณฑ์ เพื่อตองสนองความ
ต้องการของผู้ซื้อและสามารถทาให้เกิดการประมูลได้
โดยผ่ า นกระบวนการของการประมู ล ในรู ป แบบ
อิเล็ กทรอนิกส์ หรือเรียกว่าการประมู ลแบบออนไลน์
การจั ดหาสถานที่ ส าหรั บการประมู ลเครื่ องจั กรกล

ขนาดใหญ่ ที่นาเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงรถยนต์และ
รถบรรทุ กที่นาเข้าจากต่ างประเทศ ซึ่ งเป็นสินค้าที่ยั ง
ไม่ได้เสียภาษีนาเข้า ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบในการ
เสี ยภาษี น าเข้ าตามอั ตราพิ กั ดของศุ ลกากรไทย และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การมุ่งหมายที่จะเป็นมืออาชีพในเรื่อง
ของราคา ที่สามารถแข่งขันการประมูลผู้เชี่ยวชาญที่มี
คู่ แ ข่ งที่ ดี ที่ สุ ด ขายมั่ น ใจได้ รั บ ราคาที่ ดี ที่ สุ ด และผู้
ประมูลได้รับการเข้าถึงตัวเลือกที่กว้างของรายการที่มี
คุ ณ ภาพในพื้ นที่ เฉพาะของผู้ ประมู ลที่ น่ าสนใจ การ
นาเสนอขายผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการ ผ่านระบบ
ออนไลน์ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย (อาจมีมากกว่า 1 คน)
ที่เข้ามาแข่งขันกันเสนอราคาในช่วงเวลาที่กาหนด ผู้ซื้อ
จะต้องประมูลราคากันจุดมุ่งหมายก็เพื่อ สร้างรายได้
สนับสนุนช่องทางการขายใหม่ และเพิ่มจานวนหน้าของ
เว็บไซต์ โดยการสร้างแรงจูงใจให้มากขึ้น
การประมู ลด้ วยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
หรือ เรียกว่า การประมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์
เป็นกระบวนการประมูลซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์โดยการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อจัดการระบบการ
ประมูลอย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นการลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่ มขี ดความสามารถในการจั ดหาและจั ดจ าหน่ าย
ผลิ ตภั ณฑ์ การสร้ างระบบที่ อ านวยความสะดวกใน
ด้านการประมูล ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการจาหน่าย
ผลิ ตภั ณฑ์ ซึ่ งเป็ นการประมู ลขายแบบผู้ ชนะ คื อ ผู้ ที่
เสนอราคาสู งสุ ดและเป็ นการประมู ลที่ ผู้ ซื้ อจะทราบ
สถานะของ การประมู ลว่าผู้ ที่เสนอราคาต่ าสุ ด เสนอ
ราคาเท่ าไร แต่ ผู้ เข้ าประมู ลจะไม่ ทราบชื่ อของผู้ เข้ า
ประมู ลรายอื่ นๆ การตอบสนองความต้องการของผู้
ประมูล เพิ่มขึ้นสาหรับผู้ประมูลในหมู่ผู้บริโภคทะเบียน
รถสวย กระบวนการนาเสนอผลิตภัณฑ์ หรือการให้การ
บริการต่อผู้มาร่วมประมูล ที่มาแข่งกันกันเสนอราคาใน
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ช่วงเวลาที่ ก าหนด การจั ดประมู ลแบบออนไลน์ ผ่ าน
ทางระบบอินเตอร์เน็ต เป็นการนาเอาเทคโนโลยีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานการประมู ล และการให้บริการแก่
ประชาชนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดความ
สะดวกโดยจะเน้ น ในด้ า นการสร้ า งความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้
แนวความคิ ด ของการจั ด การประมู ล หมายเลข
ทะเบี ยนรถของกองทุนเพื่ อความปลอดภั ย
ในการใช้รถใช้ถนน
จากพั ฒ นาการของแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การ
จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เมื่อนามาประยุกต์
ใช้กับการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของ กปถ.
จะพบตั วแปรที่ สอดคล้ องกั บบริ บทที่ สอดคล้ องกั บ
กิจกรรมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ของกรมการ
ขนส่งทางบก ตามที่ผู้เขียนสังเคราะห์และวิเคราะห์ให้
สามารถนามาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 1)
ธรรมาภิบาลทางการประมูล 2) การพั ฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 3) การสร้างการประมู ลที่ ยั่ งยืน 4) เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการประมูล มีรายละเอียดดังนี้
1. ธรรมาภิบาลทางการประมูล
1.1 ห ลั ก ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส
(Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
ชี้ แ จงได้ เมื่ อ มี ข้ อ สงสั ย และสามารถเข้ าถึ งข้ อ มู ล
ข่าวสารอั นไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้ อย่ างเสรี โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้ นตอนในการดาเนินกิ จกรรม
หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ การ
ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาในการทางานของ
องค์กร ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สะดวก

และเข้ าใจง่าย มี กระบวนการให้ ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องอย่างชัดเจน
1.2 ห ลั ก ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
(Participation) กระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้
เรียนรู้ ทาความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็ นที่ ส าคั ญที่ เกี่ ยวข้องร่วมคิด แนวทางร่วมการ
แก้ ไขปั ญ หาร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจและร่ ว ม
กระบวนการพั ฒนาในฐานะหุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นา
ประกอบด้วย ประชาชนร่วมรับรู้ข่าวสาร ประชาชนร่วม
ค้นหาข่าวสาร ประชาชนมีส่วนร่วมในการประมูล
1.3 หลักความคุ้มค่า การให้บริการ
ที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดและ
สร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตาม
ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ
และผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยที่ มี ความหลากหลายและมี
ความแตกต่างๆ
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.1 การพั ฒ นาและเพิ่ มพู นทั ก ษะ
การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) ซึ่ง
การพัฒนาทุนมนุษย์นั้น เป็นฐานรากที่สอง ที่มุ่งเน้นจะ
ช่ วยให้ ประชาชนของอาเซี ย น ได้ พั ฒ นาทั ก ษะเพื่ อ
ยกระดับ ช่วยให้แรงงานด้านไอซีทีมีความสามารถมาก
ขึ้ น และท าให้ ประชาคมมี ค วามรู้ เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ งหมดนี้
เกี่ยวข้องด้วย 2 ประเด็น คือการฝึกหัด และการรับรอง
มาตรฐานทั ก ษะ ได้ แก่ ด้ านการศึ ก ษา ด้ านการ
ฝึกอบรมทางการประมูล การพัฒนาทักษะการประมูล
2.2 การด าเนินการเพื่ อให้ ได้ มาซึ่ ง
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในทางการประมูล เป็น
การประมู ลในลั กษณะที่ มี ผู้ ซื้ อจ านวนมากราย และ
ผู้ขายจานวนมากรายเข้ามาเสนอซื้อเสนอขายพร้อม ๆ
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กัน ซึ่งเมื่อเงื่อนไขและราคารายใดตรงกันก็จะตกลงซื้อขายกัน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก
2.3 ก ารส ร้ างแ รงจู งใจ ให้ กั บ
บุคลากร ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน
ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น
ท าให้ บุ ค คลเกิ ด ความพึ งพอใจในการท างาน (Job
satisfaction) ตั ว กระตุ้ น การสร้ า งที ม งาน การมอบ
อานาจ การสื่อสาร การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2.4 การพัฒนาและเพิ่มสมรรถภาพ
แก่ผู้ บริหาร เป็ นประโยชน์สาหรับผู้บริหารที่ จะเข้ าใจ
และยึดถือปฏิบัติสาหรับการจูงใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เพื่ อ ให้ ได้ รั บผลผลิ ต ที่ สู งขึ้ น และเป็ น เครื่ องช่ วยให้
ผู้บริหารตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่า จะต้องใช้วธิ ีบริหาร
ตัวคนในลักษณะที่ถูกต้องยิ่งขึน้ จัดให้มีการศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ จัดอบรมเสริมสร้างเกี่ยวกับการ
ประมู ลในระดั บสากล จั ดให้ มี การติ ดตามผลงานทุ ก
อาทิตย์ การเพิ่มพูนทักษะความเป็นผู้บริหาร
3. การสร้างการประมูลที่ยั่งยืน
3.1 ก ารพั ฒ น าอย่ างต่ อเนื่ อ ง
Continual Improvement หรื อ เรี ยกย่ อ ๆ ว่ า CI ส าหรั บ
ท่ านที่ ได้ สั มผั สกั บระบบบริหารงานคุ ณภาพมาไม่ว่า
มากหรื อน้ อย จะทราบว่ าเป้ าหมายของการการท า
ระบบคื อผลด าเนิ นงานต้ อ งเป็ นไปตามที่ องค์ ก รตั้ ง
วัตถุประสงค์ไว้และที่สาคัญคือต้องมีการพัฒนาทั่วทั้ง
องค์ กรอย่ างต่ อเนื่ อง การให้ บริ การผู้ มาร่ วมประมู ล
ปรั บปรุ งการประชาสั มพั นธ์ ให้ มี ศั กยภาพมากยิ่ งขึ้ น
ความมีเสถียรภาพของการประมูล 1) ปรับปรุงระบบให้
มี การรั บรองความต้ องการของผู้ มาร่ วมประมู ลที่ มี
โอกาสเพิ่มมากขึ้น 2) พัฒนาระบบการประมูลออนไลน์
ให้สามารถประมูลได้ในทุกภูมิภาคต่อไป

3.2 ยกระดั บ เว็ บ ไซต์ ป ระมู ล ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานสากลโดยเพิ่ มประสิ ทธิภาพของ
เว็ บ ไซต์ ความฉลาดของเว็ บ ไซต์ ส ามารถทราบ
พฤติ ก รรมการใช้ งานของผู้ ป ระมู ล จึ งแนะน าและ
แสดงผลการใช้งานอย่ างต่อเนื่ องจนจบกระบวนการ
ความเป็ นระเบี ยบ ตั ดเนื้ อหาที่ เกิ นความจ าเป็ นและ
เลือกแสดงในเวลาที่สมควรตามขั้นตอนเท่ านั้น ความ
สะดวก การชาระค่ าหลั ก ประกั นผ่ านระบบตั ดบั ตร
เครดิตทั้งค่าหลักประกัน และค่าธรรมเนียม ความเข้าใจ
ง่าย มีการแนะนาขั้นตอน การประมูลแบบขั้นตอนสั้นๆ
ในรู ป แบบคลิ ป วี ดี โอ ความสวยงาม ยกระดั บ การ
แสดงผลในรู ปแบบกราฟิ ก เคลื่ อนไหวที่ สวยงาม ดู
ทันสมัย
3.3 ย ก ระ ดั บ ก า รร ะ บุ ตั ว ต น
ผู้เข้าร่วมการประมูล เป็นการประมูลที่เริ่มขึ้นตามความ
ประสงค์ของผู้ต้องการขายสินค้าโดยผู้ขายกาหนดความ
ต้องการ ให้ผู้ ซื้อตั้งราคาแข่งขันกัน ผู้ ซื้อที่เสนอราคา
สูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูลและได้รับสินค้าไป
4. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการประมูล
การจั ดการการสื่ อสารการตลาดครบวงจร
(เสรี วงษ์ มณ ฑ า, 2547 : 90-94) ได้ ให้ เสนอ
ความสาคัญของการสื่อสารการตลาดแบบครบเครื่อง
(Integrated Marking Communications) ไว้ ว่ า ภ า ย ใต้
ภาวการณ์ แข่งขั นที่ รุนแรงมากขึ้นและพฤติ กรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทาให้การใช้เครื่องมือการโฆษณา
เพี ยงอย่ างเดี ยวอาจไม่ ได้ ผล เนื่ องจากผู้ ส่ งข่ าวสาร
จ านวนมากพยายามที่ จะเข้ าถึ งผู้ รับข่ าวสารกลุ่ มกั น
ข่าวสารจะมีการส่งผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นโทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือบุคคล เพื่อให้ผู้บริโภค
พบเห็นตราสินค้ามากที่สุดเท่าที่จะทาได้
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ในกระบวนการสื่ อ สารที่ เป็ น การสื่ อ สาร
ความหมายจากแหล่งข่าว สารผ่านทางสื่อต่างๆ ไปยัง
ผู้รับข่าวสาร ซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายในการสื่อสาร และ
เมื่อผู้รับข่าวสารได้รับข่าวสารนั้น ถ้าหากผู้ส่งข่าวสาร
สามารถสื่อความได้ สอดคล้ องกั บความต้องการของ
ผู้ รับข่ าว สาร โดยอาจจะใช้วิธีโน้มน้าวจิตใจ กระตุ้ น
ความต้องการเพื่อให้ผู้รับข่าวสารได้รับรู้ เปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและมีผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผู้รับ
ข่าวสารก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับ การพัฒนาและ
เพิ่ มพู นโครงสร้ า งสารสนเทศพื้ นฐาน โทรศั พ ท์
อิ น เตอร์ เน็ ต เครื่ อ งถ่ ายเอกสาร แฟกซ์ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกระจาย
เสียง ระบบของจอภาพ ระบบส่งเสริมการรักษาความ
ปลอดภั ย วงจรปิ ด รวมถึ งการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ใน
ทางการประมู ล ประกอบด้ วย การแสดงค าอธิ บาย
ระหว่างการประมูล ปุ่มเสนอราคา และช่องกรอกราคา
ประมูลแบบกาหนดเอง
แนวความคิดของการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์
จากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวกั บ
การสร้ า งคุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ เขี ย นได้ ศึ ก ษา
แนวความคิ ดการสร้ า งคุ ณ ค่ าผลิ ตภั ณ ฑ์ ซึ่ งมี
องค์ประกอบที่หลากหลายแตกต่ างกั นออกไป ดั งนั้น
แนวทางการศึกษาการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียน
รถด้ วยกลยุ ท ธ์ การสร้ างคุ ณ ค่ าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใน
กรมการขนส่งทางบก สามารถสรุปให้เห็นแนวคิดของ
ตัวแปร ดั ชนี และตั วชี้วัดของตั วแปรการสร้างคุ ณค่ า
ของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถ รายละเอียดดังนี้
1. การสร้างกระแส การสื่อสารการตลาดที่
ต้องแน่ใจว่าตลาดเป้าหมายเข้าใจ และให้คุณค่าแก่สิ่งที่

เสนอขาย เป็นการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายกับ
ผู้บริโภค เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การ
ติ ดต่ อสื่ อสารอาจท าได้ หลายลั กษณะ อาทิ การใช้
พนักงานขายและการใช้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ซื้อมีหลายประเภท โดยจะเลือกใช้ประเภทใดหรือหลาย
ประเภทร่ วมกั นก็ ได้ ที่ ส าคั ญ คื อ ต้ องเลื อกใช้เครื่อง
สื่ อ ส า ร แ บ บ บ รู ณ า ก า ร (Integrated Marketing
Communication – IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
กั บ ผู้ บริ โภคและผลิ ต ภั ณ ฑ์ คู่ แข่ ง ขั น โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกันได้ สาหรับเครื่องมือในการส่งเสริม
การตลาดที่สาคัญ ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การ
ส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion) การขายโดยใช้
พนักงาน (Personal Selling) และการบอกกล่าวแบบปาก
ต่ อ ปาก (Word of Mouth) ใช้ ค นหรื อ ใช้ ส่ื อ ทั้ งนี้ เพื่ อ
เตื อ นความทรงจ า แจ้ งข่ าวสาร และจู งใจผู้ ซื้ อ ที่ มี
ศักยภาพเกี่ยวกับสินค้าของตน การใช้ส่อื ประเภทต่าง ๆ
ที่ สามารถส่ งน าข่ าวสารไปสู่ ผู้ รับสารได้ อย่ างทั่ วถึ ง
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผ่านสื่อมวลชน ได้แก่
1.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
1.2 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีการ
พิ จารณาถึ งองค์ ประกอบในเรื่อง ขนาดของข้ อความ
รู ป ภาพสื่ อ หรื อ รู ป ลั ก ษณ์ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Tangible or
Generic Product) รู ปภาพสื่ อ เนื้ อหา ข้ อความบนสื่ อ
และการน าเสนอหรือก าหนดต าแหน่งการวางตั วเลข
สวยบนสื่อโฆษณา
1.3 ระยะเวล าใน ก ารป ระชาสั ม พั น ธ์
ระยะเวลาในช่ ว งเดื อ นแรกการหาประชาชนหรื อ
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในช่วงเดือนที่สองการเดินเข้า
หากลุ่มลูกค้าเพื่อมาร่วมการประมูล ระยะเวลาในช่วง
เดือนที่สามการสร้างกระแสในการประมูลทาให้คนรู้จัก
และเกิดการพูดต่อๆ กันไป
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2. อรรถประโยชน์
2.1 ความเชื่ อ เห็ นตามด้ วย มั่ นใจ
ไว้ใจ นั บถื อ (ราชบั ณฑิตยสถาน, 2525 : 278) และใน
ลั กษณะคล้ ายกั นนี้ มานิ ต มานิ ตเจริ ญ (2514 : 453)
กล่ าวว่าความเชื่อหมายถึ ง เห็ นจริงด้ วย วางใจ ไว้ใจ
มั่นใจ และนับถือ โชคลาภจากตัวเลข ดวงหรือฮวงจุ้ ย
ความค้าคูณ เกือ้ หนุน ให้ชีวิตรุ่งเรือง
2.2 ความคาดหวั ง Vroom (1964 :
4) ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังว่าการที่จะจูงใจให้
พนักงานทางานเพิ่มขึน้ นั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทาง
ความคิ ดและการรับรู้ของบุคคลก่อน การกระทานั้ น
นาไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขามีความพึงพอใจ จาก
การบอกเล่ าหรือค าแนะน าจากบุ คคลอื่ น จากความ
ต้องการของแต่ละบุคคล จากประสบการณ์ในอดีต จาก
สื่อและจากผู้ให้บริการ และเรื่องของราคา
2.3 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สามารถใช้
ทานายความพยายามในการทางาน ระดับความพอใจ
งาน และระดั บการปฏิ บั ติ งาน ของพนั กงานได้ อย่ าง
ชัดเจน แต่มีข้อแม้ว่าต้องกาหนดค่าต่างๆ ลงในสูตรให้
ถูกต้อง ดังนั้นทฤษฎีอาจใช้พยากรณ์ ได้ถูกต้องในบาง
สถานการณ์ แต่ อ าจใช้ ไม่ ได้ ในสถานการณ์ อื่ น ที่
แตกต่างไป ความเชื่อของตั วเอง ครอบครัว ตั วเลขที่
คาดหวัง หน้าที่การงาน การเรียนรู้การเข้าใจและรู้จัก
ลู กค้ า (Understanding/Knowing Customer) หมายถึ ง
พนักงานต้องพยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
และให้ ค วามสนใจในการตอบสนองความต้ อ งการ
ดังกล่าว ซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจต้องใช้ประสบการณ์
2.4 การสร้ า งความพอใจสู ง สุ ด
ให้กั บผู้ ประมู ล มุ ม มองหรื อ ประสบการณ์ ของ
ผู้รับบริการเป็ นองค์ประกอบส าคั ญของคุ ณภาพของ
การบริการ (Quality of care) และมีความสาคัญต่อการ

พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย (Peltzer, 2009 : 78) ที่ผ่าน
มาการวั ด ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร (Patient
satisfaction) สามารถสะท้ อนการให้ การยอมรั บ
(Acceptability) หรื อความตึ งเครี ยด (Tensions) ในขณะ
รั บ บริ ก ารตามบริ บ ทสิ่ ง แวดล้ อ มและบริ ก ารที่ มี
ความจ าเพาะ (Murray et al., 2001 : 90) โดยคนที่ มี
ความคาดหวังต่าย่อมสะท้อนออกมาด้วยความพึงพอใจ
ที่ สู งกว่ าคนที่ มี ความคาดหวั งสู ง เมื่ อได้ รั บบริ การ
เดียวกัน ซึ่งไม่สามารถสรุปได้ ว่าบริการที่คนจนได้รับ
และมีความพึงพอใจสูงกว่านั้นดีกว่าบริการเดียวกันที่
คนรวยได้รับ ดังนั้นระดับความพึงพอใจเพียงลาพังจึง
ไม่สามารถสะท้อนสมรรถนะที่แท้จริงของระบบบริการ
(Murray and Evans, 2003) แต่ควรคานึงถึงบรรยากาศ
และสถานที่ เอกสาร วิ ธี การลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมการ
ประมู ล ความโปร่งใส เครื่องมือที่ ทันสมัย บุ คลากรที่
คอยต้อนรับ และสิ่งอานวยความสะดวก
3. อุปสงค์ผู้บริโภค
3.1 สิ่งกระตุ้น จะต้องทาความเข้าใจ
ถึงพฤติกรรมต่างๆ ของผู้บริโภคที่เป็นส่วนประกอบที่
ส าคั ญ ที่ สุ ดของตลาดผู้ บริ โภค ในการที่ จะเข้ าใจถึ ง
สาเหตุ หรือเหตุ ผลที่ ว่าท าไมผู้ บริโภคถึ งตั ดสิ นใจซื้ อ
หรือไม่ซื้ อผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งนั้น Phillip Kotler ได้
อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยอาศัย SR Theory ในรูปของแบบจาลองพฤติกรรมผู้บริโภค (A
Model of Consumer Behavior) ซึ่ งป ระก อบ ด้ วยสิ่ ง
กระตุ้ น ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่ งที่
นักการตลาดสามารถควบคุมและจัดการให้ เกิดขึ้นได้
เป็ น สิ่ ง ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix)ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์
(Product) สิ่ งกระตุ้ นด้ านราคา (Price) สิ่ งกระตุ้ นด้ าน
การจั ด การช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย (Distribution or

Rajapark Journal Vol.11 No. 23 May - August 2017

287

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 23 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
TCI กลุ่มที่ 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Place) สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
สิ่งกระตุน้ อื่นทางเทคโนโลยีที่อานวยความสะดวก
3.2 อ านาจในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ มีความพิเศษเฉพาะตั วมาใช้
งานเพื่อสนองความต้องการความพึงพอใจ ของลูกค้าใน
แต่ ละฝ่ าย เช่ น บริ การหรื อสิ นค้ าจะสามารถปรั บ เปลี่ยนคุณสมบัติหรือลักษณะการให้บริการของลูกค้า
ได้มากขึ้น เช่น การออกแบบของหมอนขึ้นอยู่กับ อายุ
ของผู้ใช้ ขนาดของศีรษะ และ ความชอบส่วนบุคคลที่
แตกต่ างกั นออกไปในแต่ ละราย ดั งนั้ นจึ งส่ งผลให้ มี
ราคาของผลิตภัณฑ์ที่สูงขึน้ ตามไปด้วย
3.3 การตอบสนอง คื อ การวั ด
ปฏิ กิ ริยา (Reaction) เมื่ อมี ผู้ รับบริ การเข้ ามาในระบบ
(Action) ในที่ น้ี เรียกว่าเป็ นการวั ดสมรรถนะของระบบ
(System Performance) โดยจ าเป็ นต้ องวิเคราะห์ ความ
คาดหวั งของผู้ รับบริการที่ สั มพั นธ์ กั บระดั บความพึ ง
พอใจ
4. พฤติกรรมผู้บริโภค
4.1 การรับรู้ถึ งความต้องการ หรือ
การตระหนั กถึ งปั ญ หา (Need Recognition or Problem
Recognition) การรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่
ต้องการและสภาพปั จจุ บัน ซึ่ งมากพอที่ จะกระตุ้ นให้
เกิ ดกระบวนการตั ดสิ นใจ (Blackwell and Miniard,
2001 : 72) หรืออาจหมายถึงความจริงที่ผู้บริโภคทราบ
ความแตกต่ างระหว่างสิ่ งที่ มี อยู่ และสิ่ งที่ ควรจะเป็ น
(Schiffman and Kanuk, 2000 : 663) ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ น
ขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ รวมถึงการมอง
หาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตัวเอง การ
ค้นหาข้อมูล
4.2 ก า ร ป ร ะ เมิ น ท า ง เลื อ ก
(Evaluation of Alternative) เมื่ อ ผู้ บ ริ โภคได้ ข้ อ มู ล แล้ ว

ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่าง
ๆ นักการตลาดจาเป็นต้องรู้ถึงวิธีการต่างๆ ที่ผู้บริโภค
ใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผล
ไม่ ใช่ สิ่ ง ที่ ง่ า ยและไม่ ใช่ ก ระบวนการเดี ย วที่ ใช้ กั บ
ผู้บริโภคทุ กคน และไม่ใช่เป็นผู้ซื้ อคนในคนหนึ่ งในทุ ก
สถานการณ์ ในการซื้ อ รวมถึ งการตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บ
ตั วเลข การตั ดสิ นใจเกี่ ยวกั บแนวโน้ มของราคา ด้ วย
เช่นกัน
4.3 พฤติ ก รรมหลั งการซื้ อ (Post
Purchase Feeling) เกินขึ้นหลังจากซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์
ไปแล้ว ถ้าเป็นไปตามที่ คาดหวังไว้ผลลั พธ์ก็ คื อความ
พอใจ (Satisfaction) แต่ถ้ าผลลั พธ์ต่ ากว่าที่คาดหวังไว้
ผลก็ คื อความพอใจ (Un-Satisfaction) การติ ดตามการ
ช าระเงิ น ประเมิ น คงค้ าง ความพอใจการช าระเงิ น
ประมูล
4.4 ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ใน ก าร
ตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยองค์กรที่
มีความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการองค์กรโดย
จะประเมิ นและเลื อกตราสิ นค้ าหรื อพิ จารณาจากผู้
จาหน่ายที่มีให้ ปัจจัยที่ มีผลต่อกระบวนการตั ดสินใจ
ของตลาดองค์กร
5. การตลาดเชิงกิจกรรม
5.1 การสร้ า งแรงดึ งดู ดใจ เป็ น
วิธี การจู งใจ ดึ งดู ด รั กษาลู กค้ านั้ นมี หลากหลายวิ ธี
แล้วแต่กลยุทธ์วิธีบริหารของแต่ละองค์กร แต่วิธีหนึ่งที่
เป็ นที่ นิ ย มและมี ป ระสิทธิ ผ ลที่ ดี คือ การสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ลู ก ค้ า (Customer Relationship
Management: CRM) ประกอบด้ วยความเพลิ ด เพลิ น
ความท้าทาย และความตื่นเต้นเร้าใจ
5.2 การสร้างตัวเลขให้มีคุณค่ามาก
ที่ สุ ด คุ ณ ค่ าสุ ทธิ จากผลิ ตภั ณฑ์ (สิ นค้ า/บริ การ) ซึ่ ง
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ลูกค้ารับรู้หรือรู้สึกได้ ส่วนมากมักเกิดจากการประเมิน
ความแตกต่ างระหว่าง คุ ณค่ า/คุ ณประโยชน์ ที่ลู กค้ า
ได้รับ (Total Customer Value) กับค่าใช้จ่าย/ต้นทุนต่างๆ
ที่ลูกค้าต้องเสียหรือจ่ ายไป (Total Customer Cost) โดย
การสร้างมาตรฐานของราคา และการทาให้ราคาของ
ตัวเลขขยับขึน้ ทีละน้อย
5.3 การดู แลงานประมู ล เป็ นการ
เตรี ยมพร้ อมหรื อการค้ นหาและสื บค้ นหาข้ อมู ลซึ่ ง
กิจกรรมต่างๆ ต้องพิจารณาในเรื่อง ด้านบุคลากรเป็น
สาคัญ
5.4 ก ารอ าน วย ค วาม ส ะด วก
ผู้เข้าร่วมประมูลไปเว็บไซต์ตลาดกลางป้อนชื่อสมาชิก
และรหัสผ่านเพื่อเริ่มเข้าสู่ระบบทาการประมูลโดยผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ ต โดยจัดให้ มีป้ ายบอกทางอย่าง
เด่นชัด และจัดให้มวี ิธีการบอกขั้นตอนการประมูลอย่าง
ละเอียด
5.5 การลงทะเบี ยนการประมูล ไป
เว็บไซต์ผู้ให้บริการตลาดกลาง ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
เพื่ อขอรั บ ชื่ อ สมาชิ ก (User Name) และรหั สผ่าน
(Password) ในการเข้ า สู่ ระบบประมู ล ต้ องมี การ
ดาเนินการในเรื่อง 1) การจัดเตรียมเครื่องมือที่ทันสมัย
2) จัดให้มีการออกใบเสร็จรับเงินเอกสารต่างๆ 3) ด้าน
สวัสดิการ การเสนอราคาประมูลซื้อ หรือประมูลขาย
บนระบบ On-line ผ่านเครือข่ายInternet โดยเสนอราคา
แบบ Real Time ไม่จ ากั ดจ านวนครั้ง สามารถก าหนด
ระยะเวลาประมูลและสถานที่ได้โดยมีผู้เกี่ยวข้อง
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