
ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียน 

ซึ่งเป็นทีต่้องการหรือเป็นทีน่ิยมของประชาชนที่น าออกประมลูใหม่  (ฉบับที ่ 5)   
พ.ศ.  2563 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา   
และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่น าออกประมูลใหม่  
พ.ศ.  2557  ลงวันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  2557  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ไว้แล้ว  นั้น 

เ พ่ือให้การบริหารจัดการการประมูลหมายเลขทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  10/1  แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  2522  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม  
โดยพระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่  12)  พ.ศ.  2546  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศ  
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการ  
หรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่น าออกประมูลใหม่ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม  
ของประชาชนที่น าออกประมูลใหม่  พ.ศ.  2557  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔  ในการประมูลตามข้อ  ๓  หากผู้ชนะประมูลเสนอราคาเท่ากับหรือมากกวา่จ านวนเงนิ
ที่ค้างช าระให้ยุติการประมูลส าหรับหมายเลขทะเบียนนั้น 

ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา  ให้เสนอความเห็นชอบต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกหรือผู้ซึ่งอธิบดี  
กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย  น าหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลพร้อมกับการประมูลหมายเลข
ทะเบียนตามปกติ” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  7  และข้อ  8  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม 
ของประชาชนที่น าออกประมูลใหม่  พ.ศ.  2557  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  7  การลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล  สามารถด าเนินการได้  ดังต่อไปนี้ 
(1) ลงทะเบียนด้วยตนเอง  ก่อนหรือในวันประมูล  ในวันและเวลาท าการ  โดยกรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนได้ที่ส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  กรมการขนส่งทางบก   
ส่วนภูมิภาคลงทะเบียนได้ที่ส านักงานขนส่งจังหวัดที่จัดการประมูลหมายเลขทะเบียน 

(2) ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  www.tabienrod.com  ก่อนหรือในวันประมูล  โดยกรอกข้อมูล  
เข้าร่วมประมูล  พร้อมพิมพ์ใบลงทะเบียนเพ่ือลงลายมือชื่อ  ส่งให้ส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภัย  
ในการใช้รถใช้ถนน  หรือส านักงานขนส่งจังหวัดที่จัดการประมูลหมายเลขทะเบียน  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



ข้อ 8 ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล  หรือผู้รับมอบอ านาจให้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน   
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ  หรือนิติบุคคล 
(2) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามค าสั่งศาล 
(3) ไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน” 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้  เป็นข้อ  ๘/๑  และข้อ  ๘/๒  ของของประกาศกรมการขนส่งทางบก  

เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขการประมลูหมายเลขทะเบยีนซึง่เปน็ที่ตอ้งการ
หรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่น าออกประมูลใหม่  พ.ศ.  2557 

“ข้อ  8/๑  ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน  ต้องลงทะเบียนพร้อมยื่นหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) บัตรประจ าตัวประชาชนผู้เข้าร่วมประมูล  ในกรณีเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายวา่ดว้ย  

คนเข้าเมือง  ให้ยื่นใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว   
 (ข) กรณีที่มอบอ านาจให้เข้าร่วมประมูลแทน  ต้องยื่นหนังสือมอบอ านาจและภาพถ่าย  

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร  และบัตรประจ าตัวประชาชน  
ของผู้รับมอบอ านาจ 

(๒) นิติบุคคล   
 (ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน  90  วัน  นับแต่วันที่ 

ออกหนังสือรับรอง 
 (ข) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม  ในกรณีเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมาย  

ว่าด้วยคนเข้าเมือง  ให้ยื่นใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร 
 (ค) กรณีที่มอบอ านาจให้เข้าร่วมประมูลแทน  ต้องยื่นหนังสือมอบอ านาจและภาพถ่าย  

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร  และบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

กรณีลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  ให้ส่งภาพถ่ายหลักฐานตามวรรคหนึ่งที่มีการรับรองความถูกต้อง  
ของเอกสารพร้อมด้วยหลักฐานการโอนเงินค่าหลักประกันการประมูล  ให้ส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้ถนน  กรมการขนส่งทางบก  หรือส านักงานขนสง่จังหวัดที่จัดการประมูลหมายเลขทะเบยีน  
แล้วแต่กรณี  ก่อนการประมูล 

ข้อ  8/๒  ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน  ต้องวางหลักประกันการประมูลด้วยวิธี
ดังต่อไปนี้   

(1) เงินสด 
(2) แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชี  “กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(3) โอนเข้าบัญชีธนาคาร  ตามที่กรมการขนส่งทางบกหรือส านักงานขนส่งจังหวัดที่จัดการ
ประมูลหมายเลขทะเบียนก าหนด 

(4) วิธีอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด” 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  13  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม 
ของประชาชนที่น าออกประมูลใหม่  พ.ศ.  2557  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  13  การช าระราคาหมายเลขทะเบียน  ให้เป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้น าหลักประกันที่ผู้ชนะการประมูลวางไว้มาช าระราคาหมายเลขทะเบียนเสียทั้งสิ้น  โดย 
 (ก) กรณีหลักประกันสูงกว่าราคาหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้  กรมการขนส่งทางบก 

จะคืนหลักประกันส่วนที่เหลือให้ผู้ชนะการประมูล 
 (ข) กรณีหลักประกันต่ ากว่าราคาที่ประมูลได้  แต่สูงกว่าร้อยละ  ๑๐  ของราคาหมายเลข

ทะเบียนที่ประมูลได้  ให้ถือว่าด าเนินการตาม  (๒)  แล้ว   
 (ค) กรณีหลักประกันต่ ากว่าร้อยละ  ๑๐  ของราคาหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้   

ให้ด าเนินการตาม  (๒) 
(๒) ให้ผู้ชนะการประมูลช าระราคาหมายเลขทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐  ของราคา

หมายเลขทะเบียนภายใน  ๗  วันนับแต่วันประมูลหมายเลขทะเบียน 
(๓) ให้ผู้ชนะการประมูลช าระราคาหมายเลขทะเบียนส่วนที่เหลือจาก  (๒)  ให้ครบถ้วนภายใน  

30  วัน  นับแต่วันประมูลหมายเลขทะเบียน   
ในกรณีผู้ชนะการประมูลที่ไม่ช าระราคาหมายเลขทะเบียนให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาตาม  (๓)   

สามารถยื่นค าร้องขอขยายเวลาการช าระราคาส่วนที่เหลือได้ไม่เกิน  2  ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน  ๓๐  วัน   
รวมแล้ว  ขอขยายเวลาได้ไม่เกิน  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาตาม  (๓)  ทั้งนี้  การขอขยายเวลา 
ต้องยื่นค าร้องก่อนครบก าหนด  ๓๐  วันนับแต่วันประมูล  หรือก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับ 
การขยายในครั้งแรก  แล้วแต่กรณี” 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑5  และข้อ  ๑๖  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก   
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขการประมลูหมายเลขทะเบยีนซึง่เปน็ที่ตอ้งการ
หรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่น าออกประมูลใหม่  พ.ศ.  2557  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  15  การช าระราคาหมายเลขทะเบียน  ให้ช าระราคา  ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด   
(2) บัตรเครดิต 
(3) ผ่านธนาคาร  (Bill  Payment) 
(๔) แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชี  “กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”   

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๕) โอนเข้าบัญชีธนาคาร  ตามที่กรมการขนส่งทางบกหรือส านักงานขนส่งจังหวัดที่จัดการ
ประมูลหมายเลขทะเบียนก าหนด 

(๖) วิธีอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 
ในกรณีช าระเงินโดยวิธีตาม  (5)  หรือ  (6)  ให้ผู้ชนะการประมูลส่งหลักฐานการโอนเงิน  

ให้ส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  กรมการขนส่งทางบก  หรือส านักงานขนส่งจังหวัด 
ที่จัดการประมูลหมายเลขทะเบียน  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  16 ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนที่ไม่ช าระราคาหมายเลขทะเบียนให้เป็นไปตาม  
เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  13  (๒)  หรือ  (๓)  กรมการขนส่งทางบก  หรือส านักงานขนส่งจังหวัดที่จัดการ
ประมูลหมายเลขทะเบียน  แล้วแต่กรณี  จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เป็นผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนหรือเป็น
ผู้รับมอบอ านาจให้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว   

หมายเลขทะเบียนที่ผู้ชนะการประมูลไม่ช าระราคาให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  13   
วรรคหนึ่ง  และไม่ช าระราคาให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ได้รับการขยายตามข้อ  13  วรรคสอง   
ให้น าหมายเลขทะเบียนออกประมูลใหม่ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบก 
ก าหนด   

หมายเลขทะเบียนที่น าออกประมูลใหม่ตามวรรคสอง  หากผู้ชนะการประมูลที่ค้างช าระราคา 
ได้ช าระราคาครบถ้วนก่อนที่จะมีผู้เสนอราคาในการประมูลครั้งใหม่  ให้ผู้ชนะการประมูลยังคงได้สิทธิ  
ในหมายเลขทะเบียนนั้น  และให้น าหมายเลขทะเบียนนั้นออกจากการประมูล 

ผู้ชนะการประมูลที่ค้างช าระราคาหมายเลขทะเบียน  จะมีสิทธิเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน  
หรือรับมอบอ านาจให้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนได้อีกก็ต่อเมื่อได้ช าระราคาหมายเลขทะเบียน  
หรือช าระส่วนต่างค่าหมายเลขทะเบียนครบถ้วนแล้ว” 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกอัตราหลักประกัน  ราคาเริ่มต้น  ราคาหมายเลขทะเบียนที่ต้องช าระเบือ้งตน้  
และการเพ่ิมราคาการประมูลหมายเลขทะเบียน  ท้ายประกาศประกาศกรมการขนส่งทางบก   
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขการประมลูหมายเลขทะเบยีนซึง่เปน็ที่ตอ้งการ
หรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่น าออกประมูลใหม่  พ.ศ.  2557  และให้ยกเลิกอัตราหลักประกัน  
(แก้ไขใหม่)  ท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา   
และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่น าออกประมูลใหม่  
(ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2560  และให้ใช้อัตราหลักประกัน  ราคาเริ่มต้น  และการเพ่ิมราคาการประมูล
หมายเลขทะเบียน  ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ 7 หลักประกันการประมูลที่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้วางเป็นหลักประกันตามอัตรา
ท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่ อนไข 
การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่น าออกประมูลใหม่   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



พ.ศ.  2557  ไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ผู้ลงทะเบียนใช้หลักประกันดังกล่าวในการประมูล 
หมายเลขทะเบียนรถต่อไปได้โดยไม่ต้องเพ่ิมหลักประกัน 

ข้อ 8 มิให้น าความในข้อ  ๑3  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน 
ที่น าออกประมูลใหม่  พ.ศ.  2557  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศนี้  มาใช้บังคับกับการประมูลหมายเลขทะเบียน 
ซึ่งได้ด าเนินการไปก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕63 
จิรุตม ์ วิศาลจติร 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



อัตราหลักประกัน ราคาเริ่มต้น และการเพิ่มราคาการประมูลหมายเลขทะเบียน 
ท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไข 

การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่น าออกประมูลใหม่  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563  

 
อัตราหลักประกัน ราคาเริ่มต้น และการเพ่ิมราคาการประมูลหมายเลขทะเบียน 

ส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  
และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล น าออกประมูลใหม่ 

กลุ่มหมายเลข 

หลักประกัน ต่อหนึ่งหมายเลข 
(บาท) 

ราคาเริ่มต้น 
(บาท) 

เพิ่มราคาครั้งละ
ไม่น้อยกว่า 

(บาท) 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนกลาง / 
ส่วนภูมิภาค 

ส่วนกลาง / 
ส่วนภูมิภาค 

รย. 1 รย. 2 รย. 3 รย. 1 รย. 2 รย. 3 รย. 1 รย. 2 รย. 3 รย. 1 รย. 2 รย. 3 
กลุ่ม 1 : 
เลขสี่ตัวเหมือน 

50,500 10,500 5,500 20,500 5,500 5,500 

จ านวนเงิน 
ที่ค้างช าระราคา 
ของหมายเลข
ทะเบียนนั้น 

100 

กลุ่ม 2 : 
เลขสามตัวเหมือน ,  
เลขสองตัวเหมือน ,  
เลขตัวเดียว ,  
เลขคู่ 8 คู่ 9 

20,500 5500 2,500 5,500 2,500 2,500 

กลุ่ม 3 : 
เลขหลักพัน ,  
เลขเรียง ,  
เลขคู่ 

5,500 2500 1,500 2,500 1,500 1,500 

 
 

 


