
 
 

 

 

ประกำศส ำนักงำนขนส่งจังหวัดกำฬสินธุ์                                                                          
เรื่อง  กำรน ำหมำยเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องกำรหรือเป็นที่นิยมของประชำชน  

ส ำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดกำฬสินธุ์ที่ค้ำงช ำระรำคำออกประมูลใหม่  
ทำงอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร กฉ (ครั้งที่ 9) หมวดอักษร กต (ครั้งที่ 4) และหมวดอักษร กง (ครั้งที่ 2) 

---------------------------------------- 

ตำมที่ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดกำฬสินธุ์  ได้น ำหมำยเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องกำรหรือเป็น 
ทีน่ิยมของประชำชน ส ำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดกำฬสินธุ์ ออกประมูลเป็น
กำรทั่วไป และออกประมูลใหม่ทำงอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร กฉ (ครั้งที่ 8) กต (ครั้งที่ 3) และ กง (ครั้งที่ 1) 
ไปแล้ว นั้น 

         เนื่องจำกหมำยเลขทะเบียนรถที่น ำออกประมูลเป็นกำรทั่วไปและออกประมูลใหม่ทำง
อินเตอร์เน็ตดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้ชนะกำรประมูลบำงหมำยเลขไม่ช ำรำคำค่ำหมำยเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วน 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตำมประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระยะเวลำ และ
เงื่อนไขกำรประมูลหมำยเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องกำรหรือเป็นที่นิยมของประชำชน ส ำหรับรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น เพ่ือให้กำรจัดเก็บเงินค่ำประมูลหมำยเลขทะเบียน
รถเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ยอดค้ำงช ำระลดลง และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก 
เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระยะเวลำ และเงื่อนไขกำรประมูลหมำยเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องกำรหรือ
เป็นที่นิยมของประชำชนที่น ำออกประมูลใหม่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และประกำศกรมกำรขนส่ง
ทำงบก เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระยะเวลำ และเงื่อนไขกำรประมูลหมำยเลขทะเบียนรถซ่ึงเป็น        
ที่ต้องกำรหรือเป็นที่นิยมของประชำชนที่น ำออกประมูลใหม่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
กำฬสินธุ์จึงออกประกำศ เรื่อง กำรน ำหมำยเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องกำรหรือเป็นที่นิยมของประชำชน 
ส ำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดกำฬสินธุ์ที่ค้ำงช ำระรำคำออกประมูลใหม่ 
ทำงอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร กฉ (ครั้งที่ 9) หมวดอักษร กต (ครั้งที่ 4) และหมวดอักษร กง (ครั้งที่ 2) 
ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1. ให้น ำหมำยเลขทะเบียนที่ค้ำงช ำระ หมวดอักษร กฉ (ครั้งที่ 9) หมวดอักษร กต    
(ครั้งที่ 4) และหมวดอักษร กง (ครั้งที่ 2) ตำมบัญชีหมำยเลขท้ำยประกำศนี้ออกประมูลใหม่ทำงอินเตอร์เน็ต 
โดยเริ่ม เปิดกำรประมูล ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2564 และปิดประมูลในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 
เวลำ 14.00 น. เป็นต้นไป  

 ทั้งนี้ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดกำฬสินธุ์ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรน ำหมำยเลขทะเบียน
ดังกล่ำวออกประมูลใหม่ หำกผู้ชนะกำรประมูลรำยเดิมได้ช ำระรำคำครบถ้วน ก่อนที่จะมีผู้เสนอรำคำในกำร
ประมูลครั้งใหม ่

 ข้อ 2. ในกรณีมีเหตุขัดข้องที่เกิดจำกระบบกำรน ำหมำยเลขทะเบียนออกประมูลใหม่ทำง
อินเตอร์เน็ต ท ำให้กำรประมูลหมำยเลขทะเบียนรถไม่สำมำรถสิ้นสุดลงตำมที่ก ำหนดไว้ได้ ให้ด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้  
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(1) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นก่อนเวลำสิ้นสุดกำรประมูล และไม่สำมำรถแก้ไขได้ก่อน
เวลำสิ้นสุดกำรประมูลดังกล่ำว ให้ถือว่ำยกเลิกกำรประมูลในวันนั้น และส ำนักงำนขนส่งจังหวัดกำฬสินธุ์จะท ำ
กำรน ำหมำยเลขออกประมูลใหม่ 
    (2) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่ำงสิ้นสุดกำรประมูลหมำยเลขบำงหมำยเลขให้
ถือว่ำกำรยกเลิกกำรประมูลตั้งแต่หมำยเลขที่กำรประมูลยังไม่สิ้นสุดเป็นต้นไป และส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
กำฬสินธุ์จะท ำกำรน ำหมำยเลขดังกล่ำวออกประมูลใหม่ 

  ในกรณีมีกำรยกเลิกกำรประมูลตำมวรรคหนึ่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดกำฬสินธุ์จะสรุปผลกำร
ยกเลิกกำรประมูลให้ทรำบทำงระบบกำรน ำหมำยเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทำงอินเตอร์เน็ต 
(http://extra.tabienrod.com)  

ส ำหรับผู้ที่สนใจเข้ำร่วมประมูลสำมำรถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกำศ ณ วันที่     พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 
 

 
 

  (นำงสำวพรพิศ มิ่งมำศ) 
             ขนส่งจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 

http://extra.tabienrod.com/


 
หมายเลขทะเบียนซ่ึงเป็นทีต้่องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  

ส าหรับรถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิเจ็ดคน ในเขตจังหวดักาฬสินธ์ุ ทีจ่ะน ามาประมูลใหม่ 
หมวดอกัษร กฉ (คร้ังที ่9) หมวดอกัษร กต (คร้ังที ่4) และ กง (คร้ังที ่2) 

 

เปิดระบบวนัที ่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2564  

หมวด กลุ่ม หมายเลข จ านวนเลข 

กง 1 9999      1 

 

กฉ 1 1111 4444 5555 9999   40 

 2 7 8 8899 8989    

 3 1001 2002 2288 2882 3399 3993  

  4141 4488 4774 5005 5445 5533  

  7000 7007 7557 7700 7878 8228  

  8282 8448 8778 8800 8822 8877  

  9000 9119 9229 9292 9393 9797  

  9944 9955      
 

กต 1 2222      6 

 2 555 8899 8998     

 3 1234 2345      

 

รวมทั้งส้ิน 47 
 
 


