
ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การก าหนดตัวอักษรประจ าหมวด  และก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ 
ระยะเวลา  และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผน่ป้ายทะเบยีนรถ 

ที่มีลักษณะพิเศษส าหรับรถยนต์นั่งสว่นบุคคลไม่เกนิเจ็ดคน 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

เพ่ือให้การก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดตัวอักษรประจ าหมวด  และก าหนดหลกัเกณฑ์  วิธกีาร  
ระยะเวลา  และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ
ส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เหมาะสม  อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา  10/1  แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์   พ.ศ.  2522  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
รถยนต์  (ฉบับที่  12)  พ.ศ.  2546  และข้อ  ๓  (๑)  ๒)  ข)  ของกฎกระทรวงก าหนดขนาด  ลักษณะ  
และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ  และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี
ประจ าปี  พ.ศ.  25๕4  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงก าหนดขนาด  ลักษณะ  และสีของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ  และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปี  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  25๖4  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ”  หมายความว่า  แผ่นปา้ยทะเบียนรถยนต์นัง่สว่นบคุคล

ไม่เกินเจ็ดคนที่ตัวอักษรประจ าหมวดมากกว่าสองตัว  หรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการพิจารณาตัวอักษรประจ าหมวดที่ใช้   

กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่ได้รับแต่งตั้ง    
จากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นน   

“คณะกรรมการจัดการประมูล”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  แต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่ควบคุม  ก ากับ  ดูแลการประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถทีมี่ลักษณะพิเศษ  ซึ่งมีจ านวนไม่เกิน  7  คน 

หมวด  ๑ 
การก าหนดตัวอักษรประจ าหมวด 

 
 

ข้อ ๒ การก าหนดตัวอักษรประจ าหมวดของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษส าห รับ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่มีตัวอักษรประจ าหมวดมากกว่าสองตัว  หรือมีตัวอักษรผสมสระ 
หรือวรรณยุกต์ให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



(๑) ให้ส านักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถเปิดให้ประชาชนเสนอตัวอักษร  หรือตัวอักษร
ผสมสระหรือวรรณยุกต์เป็นค าหรือข้อคว ามที่ จะใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเ ศษ    
หรือจะเสนอโดยส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภยัในการใช้รถใช้ถนนกไ็ด้ 

(๒) ให้ส านักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถน าตัวอกัษร  ค าหรือข้อความตาม  (๑)  ที่จะใช้
เป็นตัวอักษรประจ าหมวดออกเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือรับฟัง  
ความคิดเห็นตามวิธีการที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

ข้อ ๓ เ ม่ือด าเนินการรับฟังความคิดเห็นตัวอักษร  ค าหรือข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษร
ประจ าหมวดตามข้อ  ๒  (๒)  แล้ว  ให้ส านักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถสรุปผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นแล้วน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกตัวอักษร  ค าหรือข้อความที่จะเสนอ
นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรออกประกาศเป็นตัวอักษรประจ าหมวดส าหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ  
ที่มีลักษณะพิเศษ 

ข้อ ๔ การพิจารณาคัดเลือกตัวอักษร  ค าหรือข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจ าหมวด  
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติชื่อบุ คคล   พ.ศ.  ๒๕๐๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
เช่น  ข้อความที่พ้องหรือมุ่งหมาย  ให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย  พระนามของพระราชินี  หรือราชทินนาม   
เป็นต้น   

(๒) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย  ศีลธรรม  หรือวัฒนธรรมอันดีของประชาชน  หรือเสียดสี
สังคมหรือบุคคล  หรือไม่เป็นค าหรือข้อความที่สื่อความหมายส่อไปในทางลามกอนาจาร  หรือหยาบคาย  
เช่น  ค าผวน  ค าแสลง  เป็นต้น   

(๓) ไม่กระทบต่อความม่ันคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย  หรือขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ  
เช่น  ข้อความที่สนับสนุนใหล้้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เป็นต้น   

(๔) ไม่ขัดความเชื่อทางศาสนา  หรืออาจเป็นประเด็นข้อขัดแย้งทางศาสนา  เช่น  ข้อความล้อเลียน
ศาสดาหรือผู้น าทางศาสนา  เป็นต้น 

(๕) ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  เช่น  ข้อความที่ส่อไปในทางดูหม่ิน  ดูถูก  ประชาชน 
ของประเทศอื่น  เป็นต้น   

(๖) ไม่ละเมิดหรือท าให้เกิดความเสยีหายแก่ผูอ้ื่น  เช่น  ข้อความดูหม่ินหรือหม่ินประมาทผูอ้ืน่  
เป็นต้น 

(๗) ไม่เป็นค าหรือข้อความที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้เปน็ตัวอักษรประจ าหมวด 
(๘) ตัวอักษร  ค าหรือข้อความเม่ือน าไปใช้กับหมายเลขทะเบียนเม่ือนับรวมกันในแนวนอน    

ทั้งตัวอักษร  สระและหมายเลขทะเบียน  จะต้องไม่เกิน  ๗  ตัว 

้หนา   ๘
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ข้อ ๕ ในการพิจารณาคัดเลือกตัวอักษร  ค าหรือข้อความ  ให้คณะอนกุรรมการมีอ านาจหนา้ที่  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวอักษร  ค าหรือข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจ าหมวด 
ส าหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทีมี่ลักษณะพิเศษเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดตามข้อ  ๔   

(๒) ให้ความเห็นชอบตัวอักษร  ค าหรือข้อความที่ใช้เป็นตัวอักษรประจ าหมวดส าหรับ 
แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ 

(๓) รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกให้คณะกรรมการกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนเพ่ือทราบ 

ในการพิจารณาคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะอนุกรรมการทรงสิทธิไว้ในการให้ความเหน็ชอบ
หรือไม่ให้ความเห็นชอบตัวอักษร  ค าหรือข้อความตามที่เห็นสมควร  มติของคณะอนุกรรมการให้ถือเป็นที่สุด   

ข้อ ๖ ตัวอักษร  ค าหรือข้อความที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบให้ใช้เป็นตัวอักษรประจ าหมวด
ส าหรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ  ให้ส านักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถน าเสนอ 
นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรออกประกาศก าหนดตัวอักษรประจ าหมวดส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  
ไม่เกินเจ็ดคน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกนั 

หมวด  ๒ 
การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขการประมูล 
หมายเลขทะเบียนรถที่ใชก้ับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลกัษณะพิเศษ 

 
 

ข้อ ๗ ใ ห้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประมูล   โดยให้
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(1) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
ที่มีลักษณะพิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นประกาศนี้ 

(2) วินิจฉัย  หรือออกค าสั่งใด ๆ  เพ่ือให้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ใช้กับแผ่นป้าย
ทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษด าเนนิการไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส  และเป็นธรรม 

(๓) พิจารณาสั่งการให้ยุติการประมูล  เลื่อนการประมูล  ส าหรับแต่ละหมายเลขทะเบียน 
หรือทั้งหมด 

(๔) ก าหนดแนวทางและวิธีการประชาสัมพันธ์ส าหรับการประมูลหมายเลขทะเบียน  
(๕) รายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการประมูล  ข้อเสนอแนะ  รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา 

ให้ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถทราบ  เพ่ือน าเสนออธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
วินิจฉัยสั่งการ 

(๖) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ค าวินิจฉัยหรือค าสัง่ของคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนตามวรรคหนึ่งใหเ้ปน็ทีสุ่ด 

้หนา   ๙
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ข้อ ๘ การประมูลหมายเลขทะเบียนให้ด าเนินการโดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประมูลทางวาจา  (เคาะไม้)  คือ  การเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน  ณ  สถานที ่

ที่จัดการประมูลให้ใช้วิธียกแผ่นป้ายเสนอราคา  (Bidding  Card) 
(๒) ประมูลทางอินเตอร์เน็ต  คือ  การเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนตามวันและเวลา 

ที่มีการประมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  โดยอินเตอร์เน็ตต้องมีความเร็วไม่ต่ ากว่า  
๑  เมกะไบต์  (๑  MB)  มี  ๒  แบบ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ประมูลทางอินเตอร์เน็ตแบบปกติ   ซึ่งผู้ประมูลจะใช้วิธีการเสนอราคาผ่านระบบ  
อินเตอร์เน็ตไปยังผู้จัดการประมูลในวันและเวลาที่จัดใหมี้การประมูล  ทั้งนี้  อาจจัดการประมูลทางวาจา  
(เคาะไม้)  ร่วมกับการประมูลทางอินเตอร์เน็ตและมีการถ่ายทอดสดการประมูลจากสถานที่ประมูลจริง   
ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยก็ได้ 

 (ข) ประมูลทางอินเตอร์เนต็โดยเสนอราคาลว่งหน้าแบบ  Maximum  Bid  คือ  การประมูล  
หมายเลขทะเบียนที่ให้ผู้ประมูลตั้งราคาประมูลสูงสุดไว้ล่วงหน้าก่อนที่การประมูลหมายเลขทะเบียน  
ตาม  (๑)  หรือ  (๒)  (ก)  จะเร่ิมขึ้น  ระบบจะด าเนินการประมูลต่อให้เสมือนหนึ่งผู้ประมูลเข้าร่วมประมูล 
ด้วยตนเอง  โดยระบบจะเพ่ิมราคาประมูลไปตามล าดับราคาที่เพ่ิมขึ้นของแต่ละกลุ่มหมายเลขจนกว่า  
จะไม่มีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่า   หรือจนกว่าจะถึงราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียน 
แบบเสนอราคาล่วงหน้าตั้งไว้  แล้วแต่กรณี  หากราคาการประมูลหมายเลขทะเบียนในวันที่จัดให้มี 
การประมูลหมายเลขทะเบียนต่ ากว่าราคาที่ผู้ประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าได้ตั้งไว้   ให้ถือว่าผู้ประมูล
แบบเสนอราคาล่วงหน้าเป็นผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น  แต่ถ้าราคาในการประมูลหมายเลข
ทะเบียนในวันที่จัดใหมี้การประมูลหมายเลขทะเบยีนสงูกวา่ราคาที่ผู้ประมูลแบบเสนอราคาล่วงหนา้ตัง้ไว้   
ให้ถือว่าผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนในวนัที่จัดใหมี้การประมูลหมายเลขทะเบียนที่ใหร้าคาสูงสุดเป็นผูช้นะ
การประมูลส าหรับหมายเลขทะเบียนนัน้ 

การประมูลหมายเลขทะเบียนตาม  (๑)  และ  (๒)  จะต้องมีผู้ลงทะเบียนหรือผู้เสนอราคาประมูล
และมีการเสนอราคาแข่งขันกันอย่างนอ้ย  ๒  รายขึ้นไป  หากมีผู้ลงทะเบียนหรือผู้เสนอราคาการประมูล
เพียงรายเดียว  ให้ถอดหมายเลขทะเบียนที่มีผู้ลงทะเบียนหรือผูเ้สนอราคารายเดียวออกจากการประมูล   

เม่ือเสร็จสิ้นการประมูลหมายเลขทะเบียนแล้ว  ให้แจ้งผลการประมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(E-mail)  หรือทางข้อความสั้น  (SMS)  หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการจัดการประมูลก าหนด 
ให้กับผู้เข้าร่วมประมูลที่ชนะการประมูลตาม  (1)  และ  (2)  ทราบ 

ข้อ ๙ การก าหนดตัวอักษรประจ าหมวด  หมายเลขทะเบียน  วัน  เวลา  ส าหรับการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบก
ประกาศก าหนด 

้หนา   ๑๐
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ข้อ ๑๐ การลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล  สามารถด าเนินการได้  ๒  ช่องทาง  ดังต่อไปนี้ 
(1) ลงทะเบียนด้วยตนเองก่อนวันประมูล  โดยลงทะเบียนได้ในวันและเวลาท าการที่ส านกังาน

กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใชถ้นน  กรมการขนส่งทางบก  หรือสถานที่ที่กรมการขนสง่ทางบก
ก าหนด 

(2) ลงทะเบียนและอัพโหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์  www.tabienrod.com  ก่อนวันประมูล  
โดยกรอกข้อมูลเข้าร่วมประมูล  พร้อมพิมพ์ใบลงทะเบียนเพ่ือลงลายมือชือ่ 

ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกลงทะเบียนตามหมายเลขทะเบียนที่ตนประสงค์จะเข้าร่วมประมูล   
พร้อมวางหลักประกันการประมูลตามอัตราที่ก าหนดตามข้อ  ๑๔  ต่อหมายเลขทะเบียน 

ข้อ ๑๑ ผู้ที่จะเข้าร่วมการประมูลสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลได้นับแต่วันที่ 
กรมการขนส่งทางบกประกาศตามข้อ  ๙  จนถึงวันก่อนวันปิดประมูล   

ข้อ ๑๒ ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล  หรือผู้ รับมอบอ านาจให้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน   
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล 
(2) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เดด็ขาดหรือไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามค าสั่งศาล 
(3) ไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิการเขา้ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกบักรมการขนส่งทางบก 
ข้อ ๑๓ ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล  ต้องลงทะเบียนพร้อมยืน่หลกัฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) บัตรประจ าตัวประชาชนผู้เข้าร่วมประมูล  ในกรณีเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมาย   

ว่าด้วยคนเข้าเมือง  ให้ยื่นใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว   
 (ข) กรณีที่มอบอ านาจให้เข้าร่วมประมูลแทน  ต้องยื่นหนังสือมอบอ านาจและภาพถ่าย  

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร  และบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

(๒) นิติบุคคล   
 (ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน  90  วัน  นับแต่วันที่ออก

หนังสือรับรอง 
 (ข) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม  ในกรณีเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมาย

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

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร  และบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
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กรณีลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์   ให้ส่งภาพถ่ายหลักฐานตามวรรคหนึ่งที่ มีการรับรอง   
ความถูกต้องของเอกสารพร้อมด้วยหลักฐานการโอนเงินค่าหลักประกันการประมูลก่อนการประมูล 
ให้ส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  กรมการขนส่งทางบก 

ข้อ ๑๔ ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน  ต้องวางหลักประกันการประมูลด้วยวิธี  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชี  “กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นน” 
(3) โอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 
การวางหลักประกันตามวรรคหนึ่ง  ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลต้องวางหลักประกันตามอัตรา 

ที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๑๕ การด าเนินการเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม 

ของประชาชนที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ  ให้จัดกลุ่มส าหรับการประมูลตามกลุ่ม
หมายเลขทะเบียนที่ก าหนดไวท้้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๖ การเสนอราคาคร้ังแรกของหมายเลขทะเบียนที่ประมูล  ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถ
เสนอราคาได้เท่ากับหรือมากกว่าราคาเร่ิมต้น  คร้ังถัดไปต้องเสนอราคาเพ่ิมขึ้นตามอัตราการเพ่ิมราคา 
ที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้   

การชนะการประมูลของผู้เสนอราคาสูงสุด  ให้มีผลตั้งแต่การประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น   
ได้เสร็จสิ้นลง 

ข้อ ๑๗ การอนุมัติหมายเลขทะเบียนให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดจะแจ้งให้ทราบทันทีเม่ือเสร็จสิน้
การประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น  และคณะกรรมการจัดการประมูลจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
หมายเลขทะเบียน  ณ  ส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  กรมการขนส่งทางบก   

ข้อ 1๘ การช าระราคาหมายเลขทะเบียน  ให้ผู้ชนะการประมูลช าระราคาหมายเลขทะเบียน
ตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) การช าระราคาหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้  ให้น าหลักประกันการประมูลที่วางไว ้
มาช าระเป็นค่าหมายเลขทะเบียน 

(2) ช าระราคาหมายเลขทะเบียนส่วนที่เหลือจาก  (1)  ให้ครบถ้วนภายใน  30  วัน  นับแต่
วันประมูลหมายเลขทะเบยีน 

ข้อ 1๙ ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนจะต้องช าระค่าบริการการประมูลหมายเลขทะเบียน
ให้แก่ผู้ที่กรมการขนส่งทางบกท าสัญญาให้เป็นผู้ด าเนินการประมูลภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ชนะ 
การประมูลหมายเลขทะเบียน  ตามอัตราค่าบริการการประมูลหมายเลขทะเบียนทีก่ าหนดไวท้้ายประกาศนี้ 
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ข้อ ๒๐ การช าระราคาหมายเลขทะเบียน  ให้ช าระราคาด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินสด 
(2) บัตรเครดิต 
(3) ผ่านธนาคาร  (Bill  Payment) 
(๔) แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชี  “กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นน” 
(๕) โอนเข้าบัญชีธนาคาร  ตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 
(๖) วิธีอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 
ในกรณีช าระเงินโดยวิธีตาม  (5)  หรือ  (6)  ให้ผู้ชนะการประมูลส่งหลักฐานการโอนเงินให้

ส านักงานกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  กรมการขนส่งทางบก 
ข้อ ๒๑ ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนที่ไม่ช าระราคาหมายเลขทะเบียนให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  1๘  กรมการขนส่งทางบกจะตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้เขา้ร่วมประมูลหมายเลขทะเบยีน
หรือเป็นผู้รับมอบอ านาจ  ให้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบยีนทันทโีดยมิต้องบอกกล่าว 

หมายเลขทะเบียนที่ผู้ชนะการประมูลไม่ช าระราคาให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  ๑๘  
กรมการขนส่งทางบกจะน าหมายเลขทะเบียนเสนอให้กับผู้ที่เสนอราคาในล าดับที่สองถัดจากผู้ชนะ 
การประมูล  หากผู้เสนอราคาในล าดับที่สองตกลงรับหมายเลขทะเบียนดังกล่าวในราคาที่ตนเสนอ    
ต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) แจ้งตกลงรับราคาพร้อมกับช าระราคาในอัตราร้อยละ  ๓๐  ภายใน  ๗  วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งข้อเสนอจากกรมการขนส่งทางบก  แต่ส่วนที่เหลือต้องช าระราคาภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่
แจ้งรับราคา 

(๒) แจ้งตกลงราคาพร้อมกับช าระราคาทั้งหมดภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อเสนอ
จากกรมการขนส่งทางบก 

ในกรณีที่กรมการขนส่งทางบกน าหมายเลขทะเบียนที่ผู้ชนะการประมูลช าระไม่ครบถ้วนเสนอ
ให้กับผู้ที่ เสนอราคาในล าดับที่สองแล้ว  ผู้ที่ เสนอราคาในล าดับที่สองไม่ตกลงรับหมายเลขทะเบียน   
ให้ริบหลักประกันของผูช้นะการประมูลเต็มจ านวนที่วางหลักประกัน   

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาล าดับที่สองตกลงรับหมายเลขทะเบียนแล้วไม่ช าระราคาให้ครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาตาม  (๑)  โดยกรมการขนส่งทางบกจะไม่คืนเงินที่ได้ช าระราคาหมายเลขทะเบียนไว้แล้ว   
และกรมการขนส่งทางบกจะตัดสิทธิไม่ใหเ้ป็นผู้เขา้ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนหรือเป็นผู้รับมอบอ านาจ   
ให้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนทนัทีโดยมิต้องบอกกล่าว 

ข้อ  ๒๒  ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถขอรับหลักประกันการประมูลหมายเลขทะเบียนคืนได้ 
โดยวิธีโอนเงินผ่านธนาคารซึ่งให้ ผู้เข้าร่วมประมูลแจ้งเลขที่บัญชีที่จะรับหลักประกันการประมูลคืน   
โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนจะหักออกจากหลักประกันการประมูลที่วางไว้นั้น   ทั้งนี้  
กรมการขนส่งทางบกจะคืนหลักประกันให้กับผู้เสนอราคาที่ไ ม่มีภาระผูกพันตามข้อ  ๒๑  ตามมูลค่า 
การวางหลักประกันหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายในการโอนแลว้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



กรณีผู้เสนอราคาที่มีภาระผูกพันตามข้อ  ๒๑  กรมการขนส่งทางบกจะคืนหลักประกันตามมูลคา่
การวางหลักประกันหลังจากหักส่วนที่ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบรวมกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย  
ในการโอนแล้ว 

การคืนหลักประกัน  กรมการขนส่งทางบกจะคืนให้กับผู้เสนอราคาภายใน  ๑๕  วันนับจากวนัที่  
ผู้เสนอราคาพ้นภาระผูกพันกับกรมการขนสง่ทางบก 

ข้อ ๒๓ กรณีที่ผู้ชนะการประมูลได้ช าระราคาหมายเลขทะเบียนครบถ้วนแล้วถึงแก่ความตาย
ให้สิทธินั้นตกไปยังทายาท 

กรณีที่ผู้ชนะการประมูลถึงแก่ความตาย  และช าระราคาหมายเลขทะเบียนไม่ครบถว้น  ทายาท
ที่ต้องการสืบสิทธิต้องแสดงความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่  และช าระราคาหมายเลขทะเบียนให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เ พ่ือประโยชน์ของทายาทของผู้ชนะการประมูลที่ถึงแก่ความตาย  และทายาทของผู้ชนะ   
การประมูลได้แสดงความประสงค์จะช าระราคาหมายเลขทะเบียนในส่วนที่ขาดอยู่ให้ครบถ้วนภายใน  30  วัน  
นับแต่วันแจ้งความประสงค์  ให้เก็บหมายเลขทะเบียนนั้นไว้จนกว่าทายาทจะช าระราคาครบถ้วน    
เว้นแต่ทายาทที่แสดงความประสงค์ผิดนัดไม่ช าระราคาหมายเลขทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว    
ให้กรมการขนส่งทางบกท าหนังสือแจ้งผู้ที่ เสนอราคาในล าดับที่สองถัดจากผู้ชนะการปร ะมูล    
และด าเนินการตามข้อ  ๒๑  ต่อไป 

ข้อ ๒๔ หมายเลขทะเบียนใดที่ผูช้นะการประมูลไม่ช าระราคาประมูลให้ครบถว้นตามที่ก าหนด
ในข้อ  1๘  หรือทายาท  หรือผู้จัดการมรดกของผู้ชนะการประมูลที่เสียชีวิตไม่ประสงค์จะเข้าสืบสิทธิ    
ในหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ตามข้อ  ๒๓  ให้กรมการขนส่งทางบกท าหนังสือแจ้งผู้ที่เสนอราคา 
ในล าดับที่สองถัดจากผู้ชนะการประมูล  และด าเนินการตามข้อ  ๒๑  ต่อไป 

ข้อ ๒๕ กรณีผู้ชนะการประมูลได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษที่ได้จากการประมูล  
(แบบ  Graphic)  ไปแล้ว  แต่ขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถ  (แบบ  Graphic)  นั้นใหม่  เนื่องจากช ารุด  
หรือสูญหาย  เจ้าของรถต้องแจ้งแก่กรมการขนส่งทางบกโดยไม่ชักช้า  พร้อมทั้งช าระราคาแผ่นป้ายทะเบียนรถ  
(แบบ  Graphic)  ในราคาแผ่นละ  3,500  บาท  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ข้อ ๒๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน็ต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  28  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
จิรุตม์  วิศาลจิตร 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



กลุ่มหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นนิยมของประชาชนที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
ที่มีลักษณะพิเศษ แนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดตัวอักษร 

ประจ าหมวด และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลข 
ทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถท่ีมีลักษณะพิเศษส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กลุ่มหมายเลข หมายเลขทะเบียน 

กลุ่ม 1  SUPERPREMIUM 8888  9999 
กลุ่ม 2  PREMIUM 1111  2222  3333  4444  5555  6666  7777   

กลุ่ม 3  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 

กลุ่ม 4  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 
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อัตราหลักประกัน ราคาเริ่มต้น และการเพ่ิมราคาการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการ 
หรือเป็นนิยมของประชาชนที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ แนบท้ายประกาศ 

กรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑก์ารก าหนดตัวอักษร ประจ าหมวด และก าหนดหลักเกณฑ์ 
 วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถ 

ที่มีลักษณะพิเศษส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

กลุ่มหมายเลข 
หลักประกัน ต่อหนึ่งหมายเลข 

(บาท) 

ราคาเริ่มต้น  

(บาท) 

เพิ่มราคาครั้งละ 

 (บาท) 

กลุ่ม 1 : 

SUPERPREMIUM 
๔๕๐,๐๐๐ 1,500,000 30,000  

กลุ่ม 2 : 

PREMIUM 
๓๐๐,๐๐๐ 1,000,000 30,000 

กลุ่ม 3 : 

GOLD 
๒๔๐,๐๐๐ 800,000 20,000 

กลุ่ม 4 : 

SILVER 
๑๕๐,๐๐๐ 500,000 10,000 
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อัตราค่าบริการการประมูลหมายเลขทะเบียนแนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก าหนดตัวอักษร ประจ าหมวด และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลข 

ทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถท่ีมีลักษณะพิเศษส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ราคาประมูลท่ีได้รับอนุมัติ (บาท) ค่าบริการ (บาท) 

500,000  ขึ้นไป 5,000 

 

 
 
 
 
 

 

 


