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ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดตัวอักษรประจาหมวด และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ที่มีลักษณะพิเศษสาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
พ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อให้การกาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดตัวอักษรประจาหมวด และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูล หมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้า ยทะเบีย นรถที่มี ลักษณะพิเศษ
สาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 10/1 แห่งพระราชบัญ ญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่ ง แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และข้อ ๓ (๑) ๒) ข) ของกฎกระทรวงกาหนดขนาด ลักษณะ
และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสีย ภาษี
ประจาปี พ.ศ. 25๕4 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกาหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. 25๖4 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ” หมายความว่า แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล
ไม่เกินเจ็ดคนที่ตัวอักษรประจาหมวดมากกว่าสองตัว หรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิ จารณาตัวอั กษรประจาหมวดที่ ใ ช้
กั บ แผ่ น ป้ ายทะเบียนรถที่ มี ลัก ษณะพิ เ ศษสาหรั บรถยนต์ นั่ง ส่ว นบุค คลไม่เ กิน เจ็ ด คนที่ไ ด้รับแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
“คณะกรรมการจัดการประมูล” หมายความว่า คณะกรรมการที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี แต่งตั้งให้มีอานาจหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแลการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถทีม่ ีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีจานวนไม่เกิน 7 คน
หมวด ๑
การกาหนดตัวอักษรประจาหมวด
ข้อ ๒ การกาหนดตัวอักษรประจาหมวดของแผ่นป้ ายทะเบียนรถที่มีลัก ษณะพิเศษส าหรั บ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่มีตัวอัก ษรประจาหมวดมากกว่าสองตัว หรือมีตัวอักษรผสมสระ
หรือวรรณยุกต์ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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(๑) ให้สานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถเปิดให้ประชาชนเสนอตัวอักษร หรือตัวอักษร
ผสมสระหรื อ วรรณยุ ก ต์ เ ป็ น ค าหรื อ ข้ อ ความที่ จะใช้ กั บ แผ่ น ป้ า ยทะเบี ย น รถที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ
หรือจะเสนอโดยสานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็ได้
(๒) ให้สานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถนาตัวอักษร คาหรือข้อความตาม (๑) ที่จะใช้
เป็ น ตั ว อั ก ษรประจาหมวดออกเปิด รั บ ฟั งความคิ ด เห็ นผ่ า นระบบเทคโนโลยี สารสนเทศหรื อรับฟัง
ความคิดเห็นตามวิธีการที่คณะอนุกรรมการกาหนด
ข้อ ๓ เมื่ อ ด าเนินการรั บฟั งความคิด เห็นตั วอัก ษร ค าหรื อข้อ ความที่จะใช้เป็ นตัวอักษร
ประจาหมวดตามข้อ ๒ (๒) แล้ ว ให้ ส านัก มาตรฐานงานทะเบี ยนและภาษีรถสรุ ป ผลการรับฟัง
ความคิดเห็นแล้วนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวอักษร คาหรือข้อความที่จะเสนอ
นายทะเบียนทั่วราชอาณาจั กรออกประกาศเป็ นตัว อัก ษรประจาหมวดส าหรั บแผ่นป้ า ยทะเบียนรถ
ที่มีลักษณะพิเศษ
ข้อ ๔ การพิจารณาคัดเลือ กตัวอั กษร คาหรือข้อความที่จะใช้เป็น ตัวอัก ษรประจาหมวด
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ต้ อ งห้ ามตามพระราชบั ญ ญั ติ ชื่ อ บุ ค คล พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
เช่น ข้อความที่พ้องหรือมุ่งหมาย ให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
เป็นต้น
(๒) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีของประชาชน หรือเสียดสี
สังคมหรือบุคคล หรือไม่เป็นคาหรือข้อความที่สื่อความหมายส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือหยาบคาย
เช่น คาผวน คาแสลง เป็นต้น
(๓) ไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย หรือขัดต่อแนวนโยบายแห่งรั ฐ
เช่น ข้อความที่สนับสนุนให้ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป็นต้น
(๔) ไม่ขัดความเชื่อทางศาสนา หรืออาจเป็นประเด็นข้อขัดแย้งทางศาสนา เช่น ข้อความล้อเลียน
ศาสดาหรือผู้นาทางศาสนา เป็นต้น
(๕) ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางดูหมิ่น ดูถูก ประชาชน
ของประเทศอื่น เป็นต้น
(๖) ไม่ละเมิดหรือทาให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ ื่น เช่น ข้อความดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทผูอ้ นื่
เป็นต้น
(๗) ไม่เป็นคาหรือข้อความที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะนามาใช้เป็นตัวอักษรประจาหมวด
(๘) ตัวอักษร คาหรือข้อความเมื่อนาไปใช้กับหมายเลขทะเบียนเมื่อนับรวมกันในแนวนอน
ทั้งตัวอักษร สระและหมายเลขทะเบียน จะต้องไม่เกิน ๗ ตัว
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ข้อ ๕ ในการพิจารณาคัดเลือกตัวอักษร คาหรือข้อความ ให้คณะอนุกรรมการมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์การคั ดเลือกตั วอักษร ค าหรื อข้อความที่จะใช้ เป็นตัวอั กษรประจาหมวด
สาหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทีม่ ีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดตามข้อ ๔
(๒) ให้ ค วามเห็ น ชอบตั วอั ก ษร ค าหรื อ ข้ อ ความที่ ใ ช้เ ป็น ตั วอั ก ษรประจาหมวดสาหรับ
แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ
(๓) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ รถ
ใช้ถนนเพื่อทราบ
ในการพิจารณาคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการทรงสิทธิไว้ในการให้ความเห็นชอบ
หรือไม่ให้ความเห็นชอบตัวอักษร คาหรือข้อความตามที่เห็นสมควร มติของคณะอนุกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๖ ตั วอั กษร ค าหรื อข้ อความที่ คณะอนุกรรมการเห็นชอบให้ ใช้เป็นตั วอั กษรประจาหมวด
ส าหรั บ แผ่นป้ ายทะเบีย นรถที่มี ลัก ษณะพิ เศษ ให้ สานักมาตรฐานงานทะเบี ยนและภาษี รถนาเสนอ
นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรออกประกาศก าหนดตัวอัก ษรประจาหมวดส าหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุ ค คล
ไม่เกินเจ็ดคน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน
หมวด ๒
การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลกั ษณะพิเศษ
ข้อ ๗ ใ ห้ อ ธิ บ ดี ก รมการขนส่ ง ทางบกแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด การประมู ล โดยให้
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลการประมู ล หมายเลขทะเบียนรถที่ ใช้ กับ แผ่ นป้ า ยทะเบียนรถ
ที่มีลักษณะพิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
(2) วินิจฉัย หรือออกคาสั่งใด ๆ เพื่อให้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้กับแผ่น ป้ าย
ทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม
(๓) พิ จารณาสั่ ง การให้ยุติก ารประมูล เลื่ อนการประมู ล ส าหรั บแต่ ละหมายเลขทะเบียน
หรือทั้งหมด
(๔) กาหนดแนวทางและวิธีการประชาสัมพันธ์สาหรับการประมูลหมายเลขทะเบียน
(๕) รายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิ ดจากการประมูล ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปั ญ หา
ให้ผู้อานวยการสานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถทราบ เพื่อนาเสนออธิบดีกรมการขนส่งทางบก
วินิจฉัยสั่งการ
(๖) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คาวินิจฉัยหรือคาสัง่ ของคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้เป็นทีส่ ุด
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ข้อ ๘ การประมูลหมายเลขทะเบียนให้ดาเนินการโดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้
(๑) ประมู ล ทางวาจา (เคาะไม้ ) คื อ การเข้า ร่ วมประมู ลหมายเลขทะเบียน ณ สถานที่
ที่จัดการประมูลให้ใช้วิธียกแผ่นป้ายเสนอราคา (Bidding Card)
(๒) ประมู ล ทางอินเตอร์ เน็ต คื อ การเข้ าร่ วมประมูล หมายเลขทะเบียนตามวันและเวลา
ที่มีการประมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด โดยอินเตอร์เน็ตต้องมีความเร็วไม่ต่ากว่า
๑ เมกะไบต์ (๑ MB) มี ๒ แบบ ดังต่อไปนี้
(ก) ประมู ล ทางอินเตอร์ เน็ต แบบปกติ ซึ่ ง ผู้ ประมู ลจะใช้ วิธีการเสนอราคาผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตไปยังผู้จัดการประมูลในวันและเวลาที่จัดให้มีการประมูล ทั้งนี้ อาจจัดการประมูลทางวาจา
(เคาะไม้) ร่วมกับการประมูลทางอินเตอร์เน็ตและมีการถ่ ายทอดสดการประมูลจากสถานที่ประมูล จริ ง
ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยก็ได้
(ข) ประมูลทางอินเตอร์เน็ตโดยเสนอราคาล่วงหน้าแบบ Maximum Bid คือ การประมูล
หมายเลขทะเบียนที่ให้ผู้ประมูล ตั้ง ราคาประมูลสูงสุด ไว้ล่วงหน้ าก่อนที่การประมูล หมายเลขทะเบี ย น
ตาม (๑) หรื อ (๒) (ก) จะเริ่ มขึ้ น ระบบจะด าเนิ นการประมู ลต่ อให้ เสมือนหนึ่งผู้ประมู ลเข้ าร่วมประมูล
ด้วยตนเอง โดยระบบจะเพิ่มราคาประมูลไปตามล าดับราคาที่เพิ่ มขึ้นของแต่ละกลุ่มหมายเลขจนกว่ า
จะไม่ มี ผู้ ประมูลรายอื่นเสนอราคาสู งกว่า หรื อจนกว่า จะถึง ราคาสูง สุดที่ผู้ ประมู ลหมายเลขทะเบียน
แบบเสนอราคาล่ว งหน้าตั้ง ไว้ แล้วแต่ กรณี หากราคาการประมูล หมายเลขทะเบียนในวันที่จัดให้มี
การประมูลหมายเลขทะเบียนต่ากว่าราคาที่ผู้ประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าได้ตั้งไว้ ให้ถือว่าผู้ประมูล
แบบเสนอราคาล่วงหน้าเป็นผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น แต่ถ้าราคาในการประมูลหมายเลข
ทะเบียนในวันที่จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนสูงกว่าราคาที่ผู้ประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าตัง้ ไว้
ให้ถือว่าผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนในวันที่จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนที่ให้ราคาสูงสุดเป็นผูช้ นะ
การประมูลสาหรับหมายเลขทะเบียนนัน้
การประมูลหมายเลขทะเบียนตาม (๑) และ (๒) จะต้องมีผู้ลงทะเบียนหรือผู้เสนอราคาประมูล
และมีการเสนอราคาแข่งขันกันอย่างน้อย ๒ รายขึ้นไป หากมีผู้ลงทะเบียนหรือผู้เสนอราคาการประมูล
เพียงรายเดียว ให้ถอดหมายเลขทะเบียนที่มีผู้ลงทะเบียนหรือผูเ้ สนอราคารายเดียวออกจากการประมูล
เมื่อเสร็จสิ้นการประมู ลหมายเลขทะเบียนแล้ ว ให้แจ้งผลการประมูลทางจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์
(E-mail) หรื อ ทางข้ อ ความสั้ น (SMS) หรื อ วิ ธีก ารอื่นตามที่ค ณะกรรมการจั ด การประมูลกาหนด
ให้กับผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลตาม (1) และ (2) ทราบ
ข้อ ๙ การกาหนดตัวอักษรประจาหมวด หมายเลขทะเบียน วัน เวลา สาหรับการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบก
ประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓๖ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ข้อ ๑๐ การลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล สามารถดาเนินการได้ ๒ ช่องทาง ดังต่อไปนี้
(1) ลงทะเบียนด้วยตนเองก่อนวันประมูล โดยลงทะเบียนได้ในวันและเวลาทาการที่สานักงาน
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก หรือสถานที่ที่กรมการขนส่งทางบก
กาหนด
(2) ลงทะเบียนและอัพโหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com ก่อนวันประมูล
โดยกรอกข้อมูลเข้าร่วมประมูล พร้อมพิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อลงลายมือชือ่
ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกลงทะเบียนตามหมายเลขทะเบียนที่ ตนประสงค์ จะเข้ า ร่วมประมู ล
พร้อมวางหลักประกันการประมูลตามอัตราที่กาหนดตามข้อ ๑๔ ต่อหมายเลขทะเบียน
ข้อ ๑๑ ผู้ ที่ จะเข้ าร่ ว มการประมู ล สามารถลงทะเบี ยนเข้ า ร่ ว มการประมู ล ได้ นั บแต่วันที่
กรมการขนส่งทางบกประกาศตามข้อ ๙ จนถึงวันก่อนวันปิดประมูล
ข้อ ๑๒ ผู้ ที่ จะเข้ าร่ วมประมูล หรื อผู้ รับมอบอ านาจให้เข้า ร่ วมประมู ลหมายเลขทะเบียน
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
(2) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคาสั่งศาล
(3) ไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกับกรมการขนส่งทางบก
ข้อ ๑๓ ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล ต้องลงทะเบียนพร้อมยืน่ หลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) บั ต รประจาตั วประชาชนผู้เ ข้าร่ ว มประมู ล ในกรณี เ ป็นคนต่า งด้ าวตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
(ข) กรณีที่มอบอานาจให้เข้าร่วมประมูลแทน ต้องยื่นหนังสือมอบอานาจและภาพถ่าย
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร และบัตรประจาตั ว
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
(๒) นิติบุคคล
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุ คคลที่ มีอ ายุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออก
หนังสือรับรอง
(ข) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม ในกรณีเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร
(ค) กรณีที่มอบอานาจให้เข้าร่วมประมูลแทน ต้องยื่นหนังสือมอบอานาจและภาพถ่าย
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร และบัตรประจาตั ว
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓๖ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กรณี ล งทะเบี ย นผ่ านทางเว็บ ไซต์ ให้ ส่ ง ภาพถ่ า ยหลัก ฐานตามวรรคหนึ่ งที่ มี ก ารรับรอง
ความถู ก ต้อ งของเอกสารพร้ อมด้ วยหลัก ฐานการโอนเงินค่ าหลักประกั นการประมูล ก่อนการประมูล
ให้สานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก
ข้อ ๑๔ ผู้ ที่ จะเข้ าร่ว มประมู ลหมายเลขทะเบี ยน ต้ อ งวางหลักประกั นการประมูลด้วยวิธี
ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชี “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”
(3) โอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
การวางหลั ก ประกัน ตามวรรคหนึ่ ง ผู้ ที่ จะเข้ า ร่ วมประมูล ต้ องวางหลั กประกัน ตามอัตรา
ที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๕ การด าเนิ น การเปิ ด ประมู ล หมายเลขทะเบี ยนซึ่ง เป็น ที่ ต้ องการหรื อ เป็ นที่นิยม
ของประชาชนที่ใช้กับ แผ่นป้ายทะเบี ยนรถที่มี ลักษณะพิ เศษ ให้จัดกลุ่ม สาหรั บการประมูลตามกลุ่ม
หมายเลขทะเบียนที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๖ การเสนอราคาครั้งแรกของหมายเลขทะเบียนที่ป ระมูล ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถ
เสนอราคาได้เท่ากับหรือมากกว่าราคาเริ่มต้น ครั้งถัดไปต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นตามอัตราการเพิ่ม ราคา
ที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้
การชนะการประมู ลของผู้เสนอราคาสูง สุด ให้มี ผลตั้ งแต่ การประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น
ได้เสร็จสิ้นลง
ข้อ ๑๗ การอนุมัติหมายเลขทะเบียนให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อเสร็จสิน้
การประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น และคณะกรรมการจัดการประมูลจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมู ล
หมายเลขทะเบียน ณ สานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก
ข้อ 1๘ การชาระราคาหมายเลขทะเบียน ให้ผู้ชนะการประมูลชาระราคาหมายเลขทะเบียน
ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) การช าระราคาหมายเลขทะเบีย นที่ป ระมู ลได้ ให้ นาหลั กประกั นการประมูลที่วางไว้
มาชาระเป็นค่าหมายเลขทะเบียน
(2) ชาระราคาหมายเลขทะเบียนส่วนที่เหลือจาก (1) ให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน นับแต่
วันประมูลหมายเลขทะเบียน
ข้อ 1๙ ผู้ชนะการประมู ลหมายเลขทะเบียนจะต้ องช าระค่ าบริ การการประมูลหมายเลขทะเบี ยน
ให้แก่ผู้ที่กรมการขนส่งทางบกทาสัญญาให้เป็นผู้ด าเนินการประมูลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ชนะ
การประมูลหมายเลขทะเบียน ตามอัตราค่าบริการการประมูลหมายเลขทะเบียนทีก่ าหนดไว้ท้ายประกาศนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓๖ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ข้อ ๒๐ การชาระราคาหมายเลขทะเบียน ให้ชาระราคาด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) บัตรเครดิต
(3) ผ่านธนาคาร (Bill Payment)
(๔) แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชี “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”
(๕) โอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
(๖) วิธีอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
ในกรณีชาระเงินโดยวิธีตาม (5) หรือ (6) ให้ผู้ชนะการประมูลส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้
สานักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก
ข้อ ๒๑ ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนที่ไม่ชาระราคาหมายเลขทะเบียนให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 1๘ กรมการขนส่งทางบกจะตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน
หรือเป็นผู้รับมอบอานาจ ให้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว
หมายเลขทะเบียนที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชาระราคาให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๑๘
กรมการขนส่ งทางบกจะน าหมายเลขทะเบียนเสนอให้กับ ผู้ที่เสนอราคาในล าดั บที่ส องถัด จากผู้ชนะ
การประมู ล หากผู้เสนอราคาในลาดับ ที่ส องตกลงรั บหมายเลขทะเบี ยนดั งกล่ าวในราคาที่ตนเสนอ
ต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) แจ้งตกลงรับราคาพร้อมกับชาระราคาในอัต ราร้อยละ ๓๐ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งข้อเสนอจากกรมการขนส่งทางบก แต่ส่วนที่เหลือต้องชาระราคาภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
แจ้งรับราคา
(๒) แจ้งตกลงราคาพร้อมกับชาระราคาทั้งหมดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อเสนอ
จากกรมการขนส่งทางบก
ในกรณีที่กรมการขนส่งทางบกนาหมายเลขทะเบียนที่ผู้ชนะการประมูลชาระไม่ครบถ้วนเสนอ
ให้ กั บ ผู้ที่ เสนอราคาในลาดั บที่ส องแล้ว ผู้ ที่ เสนอราคาในลาดั บที่ส องไม่ ต กลงรับ หมายเลขทะเบียน
ให้ริบหลักประกันของผูช้ นะการประมูลเต็มจานวนที่วางหลักประกัน
ในกรณี ที่ ผู้เสนอราคาลาดับที่ สองตกลงรั บหมายเลขทะเบียนแล้ วไม่ ชาระราคาให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาตาม (๑) โดยกรมการขนส่ งทางบกจะไม่ คื นเงินที่ ได้ ชาระราคาหมายเลขทะเบียนไว้แล้ว
และกรมการขนส่งทางบกจะตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนหรือเป็นผู้รับมอบอานาจ
ให้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว
ข้ อ ๒๒ ผู้ เ ข้ าร่ ว มประมูล สามารถขอรั บ หลัก ประกันการประมู ลหมายเลขทะเบียนคืนได้
โดยวิ ธี โอนเงิน ผ่านธนาคารซึ่งให้ ผู้เข้ าร่ ว มประมู ลแจ้ งเลขที่บัญ ชีที่ จะรั บ หลัก ประกันการประมูลคืน
โดยค่ าธรรมเนีย มและค่ าใช้จ่ายในการโอนจะหัก ออกจากหลักประกั นการประมู ลที่ วางไว้นั้น ทั้งนี้
กรมการขนส่งทางบกจะคืนหลักประกันให้กับผู้เ สนอราคาที่ไ ม่มี ภาระผูกพัน ตามข้อ ๒๑ ตามมูลค่ า
การวางหลักประกันหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนแล้ว

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓๖ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กรณีผู้เสนอราคาที่มีภาระผูกพันตามข้อ ๒๑ กรมการขนส่งทางบกจะคืนหลักประกันตามมูลค่า
การวางหลักประกันหลัง จากหั กส่วนที่ผู้เสนอราคาต้องรับผิด ชอบรวมกับค่ าธรรมเนีย มและค่ าใช้ จ่าย
ในการโอนแล้ว
การคืนหลักประกัน กรมการขนส่งทางบกจะคืนให้กับผู้เสนอราคาภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่
ผู้เสนอราคาพ้นภาระผูกพันกับกรมการขนส่งทางบก
ข้อ ๒๓ กรณีที่ผู้ชนะการประมูลได้ชาระราคาหมายเลขทะเบียนครบถ้วนแล้วถึงแก่ความตาย
ให้สิทธินั้นตกไปยังทายาท
กรณีที่ผู้ชนะการประมูลถึงแก่ความตาย และชาระราคาหมายเลขทะเบียนไม่ครบถ้วน ทายาท
ที่ต้องการสืบสิทธิต้องแสดงความประสงค์ต่อเจ้า หน้าที่ และชาระราคาหมายเลขทะเบียนให้ครบถ้ ว น
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
เพื่ อ ประโยชน์ของทายาทของผู้ชนะการประมู ลที่ ถึง แก่ค วามตาย และทายาทของผู้ชนะ
การประมูลได้แสดงความประสงค์ จะชาระราคาหมายเลขทะเบียนในส่วนที่ขาดอยู่ให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน
นั บ แต่ วั นแจ้ ง ความประสงค์ ให้ เ ก็บ หมายเลขทะเบียนนั้นไว้ จนกว่า ทายาทจะชาระราคาครบถ้วน
เว้ น แต่ ทายาทที่แสดงความประสงค์ผิด นัดไม่ ชาระราคาหมายเลขทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้ ก รมการขนส่ ง ทางบกท าหนั ง สื อ แจ้ ง ผู้ ที่ เ สนอราคาในล าดั บ ที่ ส องถั ด จากผู้ ช นะการปร ะมู ล
และดาเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไป
ข้อ ๒๔ หมายเลขทะเบียนใดที่ผชู้ นะการประมูลไม่ชาระราคาประมูลให้ครบถ้วนตามที่กาหนด
ในข้อ 1๘ หรือทายาท หรือผู้จัดการมรดกของผู้ชนะการประมูลที่เสีย ชีวิตไม่ป ระสงค์ จะเข้ าสืบ สิ ท ธิ
ในหมายเลขทะเบียนที่ป ระมู ลได้ต ามข้อ ๒๓ ให้ก รมการขนส่งทางบกทาหนังสือ แจ้ง ผู้ที่เสนอราคา
ในลาดับที่สองถัดจากผู้ชนะการประมูล และดาเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไป
ข้อ ๒๕ กรณีผู้ชนะการประมูลได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษที่ได้จากการประมูล
(แบบ Graphic) ไปแล้ว แต่ขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถ (แบบ Graphic) นั้นใหม่ เนื่องจากชารุด
หรือสูญหาย เจ้าของรถต้องแจ้งแก่กรมการขนส่งทางบกโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งชาระราคาแผ่นป้ายทะเบียนรถ
(แบบ Graphic) ในราคาแผ่นละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ข้อ ๒๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5
จิรุตม์ วิศาลจิตร
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่มหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นนิยมของประชาชนที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ที่มีลักษณะพิเศษ แนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดตัวอักษร
ประจาหมวด และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
พ.ศ. ๒๕๖๕
กลุ่มหมายเลข
หมายเลขทะเบียน
SUPERPREMIUM
8888 9999
PREMIUM
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
GOLD
111 222 333 444 555 666 777 888 999
11 22
33 44 55 66 77 88 99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8899 9988 8989 9898 8998 9889
SILVER
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
123 234 345 456 567 678 789
1234 2345 3456 4567 5678 6789
1100 1001 1010 1122 1221 1212 1133 1331 1313
1144 1441 1414 1155 1551 1515 1166 1661 1616
1177 1771 1717 1188 1881 1818 1199 1991 1919
2200 2002 2020 2211 2112 2121 2233 2332 2323
2244 2442 2424 2255 2552 2525 2266 2662 2626
2277 2772 2727 2288 2882 2828 2299 2992 2929
3300 3003 3030 3311 3113 3131 3322 3223 3232
3344 3443 3434 3355 3553 3535 3366 3663 3636
3377 3773 3737 3388 3883 3838 3399 3993 3939
4400 4004 4040 4411 4114 4141 4422 4224 4242
4433 4334 4343 4455 4554 4545 4466 4664 4646
4477 4774 4747 4488 4884 4848 4499 4994 4949
5500 5005 5050 5511 5115 5151 5522 5225 5252
5533 5335 5353 5544 5445 5454 5566 5665 5656
5577 5775 5757 5588 5885 5858 5599 5995 5959
6600 6006 6060 6611 6116 6161 6622 6226 6262
6633 6336 6363 6644 6446 6464 6655 6556 6565
6677 6776 6767 6688 6886 6868 6699 6996 6969
7700 7007 7070 7711 7117 7171 7722 7227 7272
7733 7337 7373 7744 7447 7474 7755 7557 7575
7766 7667 7676 7788 7887 7878 7799 7997 7979
8800 8008 8080 8811 8118 8181 8822 8228 8282
8833 8338 8383 8844 8448 8484 8855 8558 8585
8866 8668 8686 8877 8778 8787 9900 9009 9090
9911 9119 9191 9922 9229 9292 9933 9339 9393
9944 9449 9494 9955 9559 9595 9966 9669 9696
9977 9779 9797

-2อัตราหลักประกัน ราคาเริ่มต้น และการเพิ่มราคาการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการ
หรือเป็นนิยมของประชาชนที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ แนบท้ายประกาศ
กรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดตัวอักษร ประจาหมวด และกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ที่มีลักษณะพิเศษสาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
พ.ศ. ๒๕๖๕
กลุ่มหมายเลข
กลุ่ม 1 :
SUPERPREMIUM
กลุ่ม 2 :
PREMIUM
กลุ่ม 3 :
GOLD
กลุ่ม 4 :
SILVER

หลักประกัน ต่อหนึ่งหมายเลข

ราคาเริ่มต้น

เพิ่มราคาครั้งละ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๔๕๐,๐๐๐

1,500,000

30,000

๓๐๐,๐๐๐

1,000,000

30,000

๒๔๐,๐๐๐

800,000

20,000

๑๕๐,๐๐๐

500,000

10,000

-3อัตราค่าบริการการประมูลหมายเลขทะเบียนแนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การ
กาหนดตัวอักษร ประจาหมวด และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
พ.ศ. ๒๕๖๕
ราคาประมูลที่ได้รับอนุมัติ (บาท)

ค่าบริการ (บาท)

500,000 ขึ้นไป

5,000

