
                                        
 

ประกาศส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่อง การน าหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชานชน 

ส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ค้างช าระออกประมูลใหม่ 
ทางอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร กฉ (ครั้งที่ 10) หมวดอักษร กต (ครั้งที่ 5) หมวดอักษร กง (ครั้งที่ 3) 

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

  ตามที่ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น าหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือ 
เป็นที่นิยมของประชาชน ส าหรับรถยนต์นั่ งส่วนบุคคลไม่ เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  
ออกประมูลเป็นการทั่วไป และออกประมูลทางอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร กฉ (ครั้งที่ 9) หมวดอักษร กต  
(ครั้งที่ 4) หมวดอักษร กง (ครั้งที่ 2) ไปแล้ว นั้น 

  เนื่องจากหมายเลขทะเบียนรถที่น าออกประมูลเป็นการทั่ วไป และออกประมูลใหม่ 
ทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าวข้างต้น ผู้ชนะการประมูลบางหมายเลขไม่ช าระราคาค่าหมายเลขทะเบียนรถ  
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระยะเวลา และ เงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ส าหรับ
รถยนต์นั่ งส่วนบุคคลไม่ เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดเก็บ เงิน  
ค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยอดค้างช าระลดลง และด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลใหม่ พ.ศ. 2557  
และแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไข
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลใหม่ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2563 ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์จึ งออกประกาศ เรื่อง การน าหมายเลขทะเบียนรถ  
ซึ่ งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนส าหรับ  รถยนต์นั่ งส่วนบุคคลไม่ เกินเจ็ดคน (รย.1)  
ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ ค้ างช าระออกประมูลใหม่ทา งอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร กฉ (ครั้งที่  10)  
หมวดอักษร กต (ครั้งที่ 5) หมวดอักษร กง (ครั้งที่ 3) ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ให้น าหมายเลขทะเบียนที่ค้างช าระ หมวดอักษร กฉ (ครั้งที่ 10) หมวดอักษร กต 
(ครั้งที่ 5) หมวดอักษร กง (ครั้งที่ 3) ตามบัญชีหมายเลขท้ายประกาศนี้ออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ต  
โดยเริ่มเปิดการประมูลตั้งแต่วันที่  4 มกราคม 2565 และปิดประมูลในวันที่  17 มกราคม 2565                 
เวลา 14.00 น. 

  ทั้งนี้ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการน าหมายเลขทะเบียน
ดังกล่าวออกประมูลใหม่ หากผู้ชนะการประมูลรายเดิมได้ช าระราคาครบถ้วน ก่อนจะมีผู้ เสนอราคา  
ในการประมูลครั้งใหม ่

  ข้อ 2. ในกรณีมีเหตุขัดข้องที่เกิดจากระบบการน าหมายเลขทะเบียนออกประมูลใหม่ 
ทางอินเตอร์เน็ต ท าให้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถไม่สามารถสิ้นสุดลงตามที่ก าหนดไว้ได้ ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 

 



 

(1) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดข้ึนก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูล และไม่สามารถแก้ไขได้
ก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลดังกล่าว ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลในวันนั้น และส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
จะท าการน าหมายเลขออกประมูลใหม่ 

(2) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่างสิ้นสุดการประมูลหมายเลขบางหมายเลข 
ให้ถือว่าการยกเลิกการประมูลตั้งแต่หมายเลขที่การประมูลยังไม่สิ้นสุดเป็นต้นไป และส านักงานขนส่งจังหวัด
กาฬสินธุ์จะท าการน าหมายเลขดังกล่าวออกประมูลใหม่ 

  ในกรณีมีการยกเลิกการประมูลตามวรรคหนึ่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์จะสรุปผล 
การยกเลิกการประมูลให้ทราบทางระบบการน าหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ต 
(http://extra.tabienrod.com) 

ส าหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่       ธันวาคม 2564 
 
 
 

(นางสาวพรพิศ มิ่งมาศ) 
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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หมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชานชน 
ส าหนับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ค้างช าระออกประมูลใหม่ 

ทางอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร กฉ (ครั้งท่ี 10) หมวดอักษร กต (ครั้งท่ี 5) หมวดอักษร กง (ครั้งที่ 3) 
 

เปิดระบบวันที่ 4 – 17 มกราคม 2565 

หมวด กลุ่ม หมายเลข จ านวนเลข 

กง 1 9999      1 

 

กฉ 1 1111 4444 5555 9999   33 

 2 4 7 8 11 77 8899  

  8989       

 3 1001 2288 2882 3399 3993 4141  

  4488 4774 5005 5445 5533 7000  

  7007 7700 8228 8282 8778 8800  

  8822 9119 9393 9944    

         

         

 

กต 2 555 8899 8998    5 

 3 1234 2345      

 

รวมทั้งสิ้น 39 

 

 


