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คู่มือประมูลเลขทะเบียนรถกระบะ 

ขั้นตอนการประมูลเลขทะเบียนรถกระบะ ฉบับย่อ (อัพเดท มีนาคม 2565) 

ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ มือถือ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เข้าร่วมประมูลได้  

1. ใช้เว็บบราวเซอร์ (Google Chrome) เข้าเว็บไซต์  www.tabienrod.com 

 

 

 

 

 

http://www.tabienrod.com/
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เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ทะเบียนรถ เรียบร้อยแล้ว จะพบหน้าจอตามภาพ หลังจากนั้นเลือนหน้าจอลงมาด้านล่าง 

2. เลือกการประมูลรถตู้ (รูปรถกระบะ) 

 

 

3. ลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมประมูล และวางเงินหลักประกันการประมูล 

 เลือก สมัครเข้าร่วมประมูล สำหรับผูท้ี่ยังไม่เคยเข้าร่วมประมูล 
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4. กรอกข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมประมูลให้ครบ แล้วเลือก ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง และกดปุ่ม ลงทะเบียน 
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5. เลือกงานประมูลที่ต้องการเข้าร่วมประมูล และกดปุ่ม ทำรายการ เพื่อวางเงินหลักประกัน 

 

1. เลือก เพิ่มเงินวางหลักประกันรถกระบะ 

2. เลือก ทำรายการ จังหวัดที่ต้องการเข้ารว่มประมูล 
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ให้กดปุ่ม พิมพ์เอกสารยื่นชำระค่าหลักประกัน แม้ว่าจะไม่มีเครือ่งพิมพ์ (Printer) หรือใช้ Smart 

Phone 

6. พิมพ์เอกสาร หรือใช้วธิีการบันทึกไฟล์ หรอืบันทึกหน้าจอ ใบโอนเงินค่าหลักประกัน และส่งเอกสารทาง email 

หรือช่องทางอื่นตามรายละเอียดในใบลงทะเบียน หรือ Upload files ในช่อง ส่งเอกสารการลงทะเบียน  

 - ใบลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ 

 - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อ 

 - ใบเสร็จรับเงินค่าหลักประกัน หรือ สำเนาใบโอนเงิน (กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร)   

 - หนังสือรับรองบริษัทในกรณีเป็นนิติบุคคล       

 - ในกรณีโอนเงิน ชื่อผู้โอนต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ประมูล หากผู้โอนเงินไม่ใช่ผู้เข้าร่วมประมูล ให้ถ่ายบัตร

ประชาชนผู้โอนเงินพร้อมเขียนกำกับข้อความว่า “ข้าพเจ้า....(ชื่อผู้โอนเงิน)..... โอนเงินจำนวน...... เพื่อวางเงิน

หลักประกันการประมูลเลขทะเบียนรถจังหวัด........ ให้กับ.....(ชื่อผู้ประมูล).......” และลงลายมือชื่อรับรอง 

 - ใบยืนยันการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (ในกรณีใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) 

7. รอ SMS จากผู้ส่ง DLT NEWS ยืนยันการเปิดระบบให้เข้าร่วมประมูลได้ เมื่อได้รับ SMS เปิดระบบ จึงสามรถ

เข้าร่วมประมูลได ้
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8. การส่งเอกสารการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูล (Upload files) เมือ่พิมพ์ใบลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยให้ส่ง

เอกสารเข้าระบบประมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติให้เข้าร่วมประมูล 
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1. สถานการณ์ส่งเอกสาร ผู้ประมูลสามารถเข้ามาตรวจสอบไดต้ลอดเวลาถึงข้ันตอนในการตรวจสอบ

เอกสาร 

2. Choose File กดปุ่มเพือ่เลือกไฟล์นำเข้าระบบประมูล โดยไฟลท์ี่สามารถนำเข้าได้เฉพาะนามสกุล JPG 

หรือ PDF เท่านั้นและขนาดของไฟล์ต้องไม่เกิน 5Mb. 

3. ส่งเอกสาร หลังจากเลือกไฟล์ที่จะนำเข้าระบบแล้ว ให้กดปุ่ม ส่งเอกสาร เพื่อ Upload files นั้นๆ เข้า

ระบบ จะเป็นการนำเข้าทีละไฟล์ ไม่สามารถกดปุ่มเดียวนำเข้าไฟล์ทั้งหมดเข้าระบบได้ในครั้งเดียว 

4. ลบ ใช้ลบไฟล์ทิ้ง ในกรณีต้องการเปลี่ยนไฟล์ Upload หากไม่ลบจะไม่สามารถส่งไฟลใ์หม่เข้าระบบได้ 

5. บันทึกเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบเอกสาร เป็นข้อความที่จะส่งมาให้ผู้ลงทะเบียนทราบในกรณีต้องการขอ

ข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละไฟล์นั้นๆ เช่น “โปรดลงนามในใบลงทะเบียน แล้วส่งไฟล์เข้ามาใหม่” เป็นต้น 

9. รอ SMS จากผู้ส่ง DLT NEWS ยืนยันการเปิดระบบให้เข้าร่วมประมูลได้ เมื่อได้รับ SMS เปิดระบบ จึงสามรถ

เข้าร่วมประมูลได ้
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ตัวอย่าง ใบลงทะเบียนเข้าประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ 
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การเข้าประมูล การเสนอราคา 

1. ใส่ Username และ Password ที่ผู้สมัครไดก้ำหนดไว้เพื่อเข้าระบบประมูล 
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เมนูส่วนบน มี 4 เมนู 

 1. เมนู ประมูล เฉพาะ 5 อันดับที่นับถอยเวลาถอยหลัง ถ้าเลขใดเลขหน่ึงจบประมูลแล้ว เลขลำดับถัดไป

จะขึ้นมาแทนที่ โดยนับถอยหลังต่อไป เลขละ 2 นาที 

 2. เมนู เลือกเลข ใช้ค้นหาเลขที่ต้องการประมูลนอกเหนือจาก 5 เลขที่นับถอยหลัง ผู้ประมูลสามารถ

ประมูลได้ทุกเลข ถ้าเงินวางหลักประกันพอเพียงในกลุ่มเลข นั้นๆ 

 3. เมนู สถานะเลข ในระหว่างประมูล ให้ผู้ประมูลดูสถานะว่าเลขที่ได้เสนอราคายังคงอยูก่ับผู้ประมูล

หรือไม่ ถ้าไม่แสดงเลขหน้านี้แสดงว่ามีผู้เสนอราคาสูงกวา่ หรือเลขนั้นได้จบประมูลไปแล้ว 

 4. เมนู ประวัติการประมูล ใช้ดูประวัติการประมูล เพื่อดูจำนวนเลขที่ประมูลได้ และสามารถเปลี่ยน

รหัสผ่านเข้าใช้งานระบบได้ในเมนูนี ้
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การเสนอราคาประมูล 

1. ปุ่มเสนอราคาแบบเร่งด่วน เมื่อกดจะเสนอราคาจากราคาปัจจุบันตามปุม่ที่กด เช่นราคาปัจจุบัน อยู่ที่ 

1000 บาท ถ้ากดปุ่ม 500 จะเพิ่มจากราคาปัจจุบนัอีก 500 บาท จะเป็นการเสนอราคาที่ 1500 บาท เป็นต้น 

2. ช่องเสนอราคาแบบปกติ สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการประมูลได้ในช่องนี้ ผู้ที่เสนอราคาเป็นคน

แรกสามารถเสนอราคาได้เท่ากับราคาเริ่มต้น 

3. ช่องเสนอราคา Maximum Bid สามารถใส่จำนวนเงินสูงสุดที่ต้องการเสนอไว้ โดยจะไม่มีใครเห็น

ราคานี ้โดยระบบคอมพิวเตอร์จะเสนอราคาไวใ้ห้ผู้ประมูลเท่ากับราคาขั้นต่ำ เมื่อมีผู้อื่นมาเสนอราคาแข่ง ระบบ

คอมพิวเตอร์จะเสนอราคาให้ครั้งละเท่าราคาขั้นต่ำในแต่ละกลุ่มเลข จนกว่าจะไม่มีใครเสนอราคาแข่งขันแล้ว หรือ

หากมีคนเสนอราคามากกว่าราคาที่ได้กำหนดไว ้ถ้าผู้ประมูลยังต้องการประมูลต่อเพื่อแข่งขันได้ต่อไปก็สามารถ

เสนอราคาแบบปกติ หรือเพิ่ม Maximum Bid ได้จนกวา่จะจบการประมลู 

 

*** ในกรณีลืม Username หรือ Password ใหใ้ช้เบอร์โทรศัพท์มือถือทีล่งทะเบียนไว้ในระบบประมูบ ส่ง SMS 

โดยพิมพค์ำวา่ PW แล้วส่งไปที่หมายเลข 098-098-1111 หลังจากนัน้ระบบจะส่ง Username และ 

Password มาให้ 

*** สอบถามรายละเอียดการประมูลได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ หรอืสายด่วน 1584 

 

 

 

คู่มือการประมูลเลขทะเบียนรถกระบะ อย่างย่อ Update เมษายน 2566 


