
                                   
                                                     

                                       

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง  การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน 

สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ออกประมูลทางอินเตอร์เน็ตแบบปกติ 
 ครั้งที่ 27 หมวดอักษร ขษ  

                          

  ตามท่ีได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก ประกาศ ณ วันที่  18  พฤศจิกายน  2564 เรื่อง กำหนด
แผนการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน
เจ็ดคน  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565   

          สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กำหนดนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม
ของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) หมวดอักษร ขษ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 301 
หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป ดังนี้   
  ข้อ 1 การประมูลครั้งนี้กระทำโดยวิธีเสนอราคาประมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต  ซึ่งจะเปิดทำการ
ประมูลด้วยการเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (www.tabienrod.com) ตั ้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป ถึงวันที ่ 21  
พฤษภาคม  2565  ซึ่งเป็นวันปิดการประมูล   หมายเลขทะเบียนรถที่ทำการประมูลปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้
  ข้อ 2 หากชนะการประมูลให้นำเงินหลักประกันที่วางไว้ชำระราคาค่าหมายเลขทะเบียนทั้งหมด หาก
หลักประกันที่วางไว้น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ ให้ชำระเพ่ิมเติมให้ครบภายใน 7 วัน 
นับแต่วันประมูลหมายเลขทะเบียน 
  ข้อ 3 ผู้ชนะการประมูลต้องชำระราคาค่าหมายเลขทะเบียนส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน 
นับแต่วันประมูลหมายเลขทะเบียน 
  ข้อ 4 การขอขยายระยะเวลาการชำระค่าหมายเลขทะเบียนมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  4.1 ต้องชำระราคาหมายเลขทะเบียนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
  4.2 ขอขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 
   - ครั้งที่ 1  ได้ก่อนครบ 30 วัน นับแต่วันประมูล 
   - ครั้งที่ 2  ได้ก่อนครบ 60 วัน นับแต่วันประมูล 
  ข้อ 5 หากไม่ชำระราคาค่าหมายเลขทะเบียนภายในกำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ และนำหมายเลขทะเบียน
นั้นออกประมูลใหม่ หากเกิดราคาส่วนต่าง ผู้ประมูลได้รายเดิมต้องรับผิดชอบ 
  ข้อ 6 ผู้ชนะการประมูลต้องชำระราคาประมูลครบถ้วนจึงจะมีสิทธิ์ในหมายเลขประมูลโดยสมบูรณ์ 
  ข้อ 7 ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนประมูลสามารถลงทะเบียนได้ที่ 

    (1) สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 , 2  และสำนักงานขนส่งทุกสาขา เวลา 
09.00 น. – 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                         (2) เว็ปไชต์  (www.tabienrod.com)  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  21  พฤษภาคม  2565 
   ข้อ 8 หลักฐานการลงทะเบียน  
                         (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ในกรณีเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้
ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  
                       (2) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและภาพถ่ายบัตรประจำตัว
ผู้มีอำนาจลงนาม  
                                                                                                               /(3) กรณ.ี.. 

http://www.tabienrod.com/


 
 

(2) 
 
                       (3) กรณีมอบอำนาจให้เข้าร่วมประมูลแทน ต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจและภาพถ่ายบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
   ข้อ 9 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย 
                       (1) แผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยจากการประมูลมีลวดลายสีสันเป็นภาพกราฟฟิก แตกต่าง จาก 
แผ่นป้ายทั่วไป   
                       (2) หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ประมูลได้  เจ้าของสามารถนำมาจดทะเบียนรถได้ทันที โดยไม่
ต้องรอลำดับหมายเลขและสามารถใช้หมายเลขทะเบียนรถท่ีประมูลได้ตลอดไป โดยจะนำไปใช้กับรถใหม่ หรือสลับใช้
กับรถเก่าที่จดทะเบียนอยู่แล้วได้ 
                       (3) หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ประมูลได้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลได้ตลอดไปสามารถ
จำหน่ายจ่ายโอนแก่ผู้อ่ืน หรือตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาท 

                   ทั้งนี้ การดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่ง
ทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือ
เป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน  พ.ศ. 2557  ฉบับลงวันที่  7  สิงหาคม  2557  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  

                    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่      18   มีนาคม   2565 
 

                            
 
 (นายปิยะ  โยมา) 
 ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง  การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน 

สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รย.1) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ออกประมูล ณ ห้องสุรนารีบอลรูม                 
โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โคราช ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง และผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร ขย ครั้งที่ 23 

                          
  ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา กำหนดนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่
นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รย.1) หมวดอักษร ขย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 301 หมายเลข 
ออกประมูลเป็นการทั่วไป ดังนี้ 

  ข้อ 1 การประมูลครั ้งนี ้กระทำโดยวิธีเสนอราคา (เคาะไม้) และผ่านทางระบบอินเตอร ์เน็ต 
(www.tabienrod.com)  ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เริ่มการประมูล
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หมายเลขทะเบียนรถท่ีทำการประมูลปรากฏตามท้ายประกาศนี้ 
  ข้อ 2 ผู้ชนะการประมูลต้องชำระค่าบริการให้แก่ผู้จัดการประมูล ตามอัตราที่กำหนดท้ายประกาศนี้ 
  ข้อ 3 ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระราคาประมูลส่วนที่เหลือ หลังจากหักหลักประกันแล้วภายใน 30 
วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันชนะการประมูล 
  ข้อ 4 ผู้ชนะการประมูลต้องชำระราคาประมูลครบถ้วน จึงจะมีสิทธิในหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยโดย
สมบูรณ์  
  ข้อ 5 ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยสามารถลงทะเบียนได้ที่ 

(1) สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1, 2 สำนักงานขนส่งทุกสาขา เวลา 09.00 น. 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

(2) เว็ปไชต์  (www.tabienrod.com)  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 
  ข้อ 6 หลักฐานการลงทะเบียน  

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนา 
หนังสือเดินทาง  

(2) ใบมอบอำนาจ  (ถ้ามิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง) 
  ข้อ 7 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย 

(1) แผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยจากการประมูลมีลวดลายสีสันเป็นภาพกราฟฟิก แตกต่าง จากแผ่น
ป้ายทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                             /(2) หมายเลขทะเบียน 
 
 
 
 



 
(2) 

 
 

(2) หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ประมูลได้  เจ้าของสามารถนำมาจดทะเบียนรถได้ทันที โดยไม่
ต้องรอลำดับหมายเลขและสามารถใช้หมายเลขทะเบียนรถที่ประมูลได้ตลอดไป โดยจะนำไปใช้
กับรถใหม่ หรือสลับใช้กับรถเก่าท่ีจดทะเบียนอยู่แล้วได้ 

(3) หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ประมูลได้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลได้ตลอดไป สามารถ
จำหน่ายจ่ายโอนแก่ผู้อ่ืน หรือตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาท 

                      ทั้งนี้ การดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทาง
บก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็น
ที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลข
ทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน      (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2557 ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2557 

                         จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  2  มกราคม  2563 
 
 
 

              (นายชาติชาย   มฆัวิมาลย์) 
              ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


