ประกาศสำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรี
เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเปนที่ตองการหรือเปนที่นิยมของประชาชน
ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 จังหวัดชลบุรี
……….………………………..
ดวยกรมการขนสงทางบก ไดกำหนดใหนำหมายเลขทะเบียนซึ่งเปนที่ตองการหรือเปนที่นิยมของ
ประชาชนสำหรับรถประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน ที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร ขว
ออกประมูลเปนการทั่วไป โดยวิธีเสนอราคาดวยวาจา (เคาะไม) ในวันเสารและอาทิตยที่ 7 - 8 มีนาคม 2563
เวลา 08.00 น. เปนตนไป ณ หองแปซิฟค เดอะไทดรีสอรท ถนนเลียบชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ตามหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเปนที่ตองการหรือเปนที่
นิยมของประชาชน ตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. 2522 ดังนี้
ขอ 1 ใหมี “คณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดชลบุรี” โดยมีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(1) ควบคุม กำกับ ดูแลการประมูลหมายเลขทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และ
เงื่อนไขที่กำหนดไวในประกาศนี้
(2) วินิจฉัย หรือออกคำสั่งใด ๆ เพื่อใหการประมูลหมายเลขทะเบียนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส
และเปนธรรม
คำวินิจฉัยหรือคำสั่งของคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนตามวรรคหนึ่งใหเปนที่สุด
ขอ 2 การประมูลหมายเลขทะเบียนใหดำเนินการโดยวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) การประมู ลทางวาจา (เคาะไม ) คือ การเข าร วมประมู ลหมายเลขทะเบี ยน ณ สถานที่ ที่จั ดการ
ประมูลใหใชวิธียกแผนปายเสนอราคา (Bidding Card)
(2) การประมู ลทางอิ นเตอร เน็ต คือ การเขารวมประมูลหมายเลขทะเบียนตามวันและเวลาที่มีการ
ประมูลผานทางเว็บไซตที่กรมการขนสงทางบกกำหนด โดยอินเตอรเน็ตตองมีความเร็วไมต่ำกวา 1 เมกะไบต (1MB) มี 3
แบบ ดังนี้
(ก) ประมูลทางอินเตอรเน็ตแบบปกติ ซึ่งผูประมูลจะใชวิธีการเสนอราคาผานระบบอินเตอรเน็ตไป
พรอมกับการประมูลทางวาจา (เคาะไม) ในวันและเวลาที่จัดใหมีการประมูล อาจมีการถายทอดสดการประมูลจากสถานที่
ประมูลจริงผานทางเว็บไซตดวยก็ได
(ข) การประมู ลทางอิ น เตอร เน็ ตโดยเสนอราคาล วงหน าแบบ Maximum Bid คื อ การประมู ล
หมายเลขทะเบียนที่ใหผูประมูลตั้งราคาประมูลสูงสุดไวลวงหนากอนที่การประมูลหมายเลขทะเบียนภายในหองประมูล
จะเริ่มขึ้น ระบบจะดำเนินการประมูลตอใหเสมือนหนึ่งผูประมูลเขารวมประมูลดวยตนเอง โดยระบบจะเพิ่มราคาประมูล
ไปตามลำดับราคาที่เพิ่มขึ้นของแตละกลุมหมายเลข จนกวาจะไมมีผูประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกวา หรือจนกวาจะถึง
ราคาสู งสุ ดที่ ผู ประมู ลหมายเลขทะเบี ยนแบบเสนอราคาล วงหน าตั้ งไว แล วแต กรณี หากราคาการประมู ลหมายเลข
ทะเบียนในวันที่จัดใหมีการประมูลหมายเลขทะเบียนในหองประมูลต่ำกวาราคาที่ผูประมูลแบบเสนอราคาลวงหนาไดตั้งไว
ใหถือวาผูประมูลแบบเสนอราคาลวงหนาเปนผูชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น แตถาราคาในการประมูลหมายเลข
ทะเบียนในวันที่จัดใหมีการประมูลหมายเลขทะเบียนในหองประมูลสูงกวาราคาที่ผูประมูลแบบเสนอราคาลวงหนาตั้งไว
ใหถือวาผูประมูลหมายเลขทะเบียนในวันที่จัดใหมีการประมูลหมายเลขทะเบียนในหองประมูลที่ใหราคาสูงสุดเปนผูชนะ
การประมูลสำหรับหมายเลขทะเบียนนั้น
/(ค) ประมูล...

-2(ค) ประมูลทางอินเตอรเน็ตโดยเสนอราคาลวงหนาแบบ Advance Bid คือ การประมูลหมายเลข
ทะเบียนที่ผูประมูลเสนอราคาทางระบบอินเตอรเน็ตไวลวงหนากอนที่การประมูลหมายเลขทะเบียนในหองประมูลจะเริ่ม
ขึ้น ระบบจะนำราคาที่ผูประมูลแบบเสนอราคาลวงหนาตั้งไวแจงใหทราบวาตั้งราคาไวที่เทาใด และหากมีผูสนใจประมูล
แบบเสนอราคาลวงหนารายอื่นเสนอราคาที่สูงกวา ผูประมูลแบบเสนอราคาลวงหนารายเดิมสามารถเสนอราคาที่ตองการ
ใหมไดจนกวาการประมูลนั้นจะเสร็จสิ้นลงในวันที่จัดใหมีการประมูลหมายเลขทะเบียนในหองประมูล แตถาราคาในการ
ประมูลหมายเลขทะเบียนในวันที่จัดใหมีประมูลหมายเลขทะเบียนในหองประมูลสูงกวาราคาสูงสุดที่ผูประมูลแบบเสนอ
ราคาลวงหนาไดตั้งไว ใหถือวาผูประมูลที่ใหราคาสูงสุดในวันที่จัดใหมีการประมูลหมายเลขทะเบียนในหองประมูลชนะ
การประมูลสำหรับหมายเลขทะเบียนนั้น
เมื่อเสร็จสิ้นการประมูลหมายเลขทะเบียนแลว
ใหแจงผลการประมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
(E-mail) หรือทางขอความสั้น (SMS) ใหผูเขารวมประมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ทราบ
ขอ 3 เงื่อนไขการเสนอราคาประมูลหมายเลขทะเบียน มีดังตอไปนี้
(1) การเสนอราคาครั้ งแรกต องไมต่ ำกวาราคาเริ่มตน ครั้งถั ดไปตองเปนการเสนอราคาเพิ่มขึ้ นและ
สามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นสูงกวาที่กำหนดได โดยราคาที่เสนอเพิ่มสูงขึ้นจะตองไมนอยกวาชวงราคาที่กำหนดราคาเริ่มตน
และการเพิ่มราคาในการประมูลหมายเลขทะเบียนใหเปนไปตามที่กำหนดไวทายประกาศนี้
(2) กรณีมีการเสนอราคาประมูลหมายเลขทะเบียนเทากันระหวางผูประมูลดวยวาจา และผูประมูลทาง
อินเตอรเน็ต ใหสิทธิกับผูประมูลทางอินเตอรเน็ตไดสิทธิในการเสนอราคาหมายเลขทะเบียนนั้นกอน
(3) การชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนของผูเสนอราคาสูงสุด ใหมีผลตั้งแตมีการนับถึงสามและมี
การเคาะไม เมื่อนับถึงสามแลวผูประมูลแบบเสนอราคาดวยวาจาที่อยูในหองประมูลไมสามารถเสนอราคาไดอีก เวนแตจะ
มีผูประมูลทางอินเตอรเน็ตเสนอราคาเขามากอนที่จะทำการเคาะไม ก็ใหทำการตั้งตนขานราคาที่เสนอขึ้นใหม
ขอ 4 ผูประสงคจะเขารวมประมูลหมายเลขทะเบียนสามารถลงทะเบียนได ดังนี้
(1) ลงทะเบียนไดที่สำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรี สำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรีสาขาอำเภอบางละมุง
สำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรีสาขาอำเภอหนองใหญ และสำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรีสาขาอำเภอศรีราชา ในวันและ
เวลาราชการ รวมทั้ง สามารถลงทะเบียนไดที่หนวยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรีและสำนักงาน
ขนสงสาขาทุกสาขาดังกลาวขางตน
(2) ลงทะเบียนผานเว็บไซตตามที่กรมการขนสงทางบกกำหนด
(3) สถานที่จัดการประมูล ณ หองแปซิฟค เดอะไทดรีสอรท ถนนเลียบชายหาดบางแสน ตำบล
แสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป
ขอ 5 ผูที่ลงทะเบียนประมูลหมายเลขทะเบียนตองวางหลักประกันการประมูลเปนเงินสดหรือโอนเขา
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางปลาสรอย ประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชี “สำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรี” เลขที่บัญชี
228-1-44562-3 และสงหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0 3828 5261 ตามอัตราหลักประกันการ
ประมูลที่กำหนดไวทายประกาศนี้ พรอมยื่นเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(1) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถายบัตรประจำตัวประชาชนผูเขารวมประมูล ในกรณีผูเขารวมประมูลเปนคนตางดาว
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองใหยื่นภาพถายใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว
(ข) หนังสือมอบอำนาจในกรณีผูประมูลไมมาดำเนินการดวยตนเอง พรอมภาพถายบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ
(2) นิติบุคคล
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) ภาพถายบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนาม
ในกรณีผูมีอำนาจลงนามเปนคน
ตางดาวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองใหยื่นภาพถายใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว
/(ค) หนังสือ...

-3(ค) หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจพรอมภาพถายบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ
กรณีผูเขารวมประมูลลงทะเบียนผานทางเว็บไซต ใหนำสงหลักฐานตาม (1) และ (2) แลวแตกรณี
พรอมดวยหลักฐานการโอนเงินคาหลักประกันการประมูลกอนถึงวันประมูลหมายเลขทะเบียนใหสำนักงานขนสงจังหวัด
ชลบุรีทางโทรสารหมายเลข 0 3827 8967
ขอ 6 การดำเนิ นการเปดประมู ลหมายเลขทะเบียนซึ่งเปนที่ต องการหรือเป นที่ นิยมของประชาชน
จำนวน 301 หมายเลข ใหดำเนินการประมูลตามกลุม หมายเลขทะเบียนที่กำหนดไวทายประกาศนี้
ขอ 7 ผูเขารวมประมูลทางวาจา (เคาะไม) และผูเขารวมประมูลทางอินเตอรเน็ตสามารถเสนอราคา
และสูราคาไดเฉพาะในกลุมหมายเลขทะเบียนที่ตนมีจำนวนเงินวางหลักประกันเพียงพอ หรือสูงกวาอัตราที่กำหนดไวทาย
ประกาศนี้
ขอ 8 ผูเขารวมประมูลทางวาจา (เคาะไม) ที่ลงทะเบี ยน และไดวางหลักประกันการประมูลแลวจะ
ได รับแผ นป ายเสนอราคา (Bidding Card) หนึ่ งอั น สำหรั บใช ทำการประมู ลในวันประมู ลหมายเลขทะเบี ยน สำหรั บ
ผูเขารวมประมูลทางอินเตอรเน็ตจะไดรับรหัสผาน (Password) กอนเริ่มการประมูล
ขอ 9 การอนุ มัติหมายเลขทะเบียนใหแกผูเสนอราคาสู งสุดจะแจงใหทราบทั นทีเมื่อเสร็จสิ้นการ
ประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น และสำนักงานขนสงจังหวัดชลบุ รีจะประกาศรายชื่อผูชนะการประมูลอีกครั้งหนึ่ง ณ
สำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรี
ขอ 10 ผูชนะการประมูลจะตองชำระราคาหมายเลขทะเบียนเบื้องตนเทากับหลักประกันการประมูลที่
วางไว ภายในวั นประมู ลหมายเลขทะเบี ยน หากผูชนะการประมูลรายใดไม ชำระราคาหมายเลขทะเบี ยนที่ ประมู ลได
สำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรีจะหักจากหลักประกันการประมูลที่วางไว สำหรับราคาหมายเลขทะเบียนสวนที่เหลือจะตอง
ชำระใหครบถวนภายใน 30 วัน นับแตวันถัดจากวันประมูล โดยสำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรีไมจำเปนตองบอกกลาว
ใหผูชนะการประมูลรับทราบผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถนั้นอีก
ขอ 11 ผูชนะการประมูลที่ไมชำระราคาหมายเลขทะเบียนที่ประมูลไดใหครบถวนภายในระยะเวลาที่
กำหนดตามขอ 10 สำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรีจะมีหนังสือทวงถามผูชนะการประมูลเพื่อใหชำระราคา และหากผูชนะ
การประมูลไมชำระราคาใหครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือทวงถาม สำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรี อาจพิจารณา
ไมใหผูนั้นเขารวมประมูลหมายเลขทะเบียนจนกวาจะไดนำหมายเลขทะเบียนออกประมูลใหม ซึ่งไดคุมราคาเดิมที่ประมูล
ไวหรือหมายเลขทะเบียนนั้นไดรับชำระราคาจนครบสวนตางแลว
ขอ 12 การชำระเงินใหชำระเปนเงินสด หรือชำระผานธนาคาร (Bill Payment) หรือแคชเชียรเช็คสั่ง
จายเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางปลาสรอย ประเภทออมทรัพย ชื่อบั ญชี “สำนักงานขนสงจังหวัด ชลบุรี”
เลขที่บัญชี 228-1-44562-3 และสงหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0 3828 5261
ขอ 13 ผูชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนที่เสนอราคาดวยวาจา จะตองชำระคาบริการการประมูล
หมายเลขทะเบี ยนให แกผูจัดการประมูลทั นทีหลังจากทราบผลการประมูล ตามอัตราคาบริการการประมูลหมายเลข
ทะเบียนที่กำหนดไวทายประกาศนี้
ดังตอไปนี้

ข อ 14 ผู เข าร วมประมู ลหมายเลขทะเบี ยนสามารถขอรั บหลั กประกั นการประมู ลคื นได โดยวิ ธี

(1) ขอรับคืนเปนเงินสด ใหนำหลักฐานการวางหลักประกันการประมูลพรอมดวยบัตรประจำตัว
ประชาชนมาแสดง ดังนี้
/(ก) รับเงิน...

-4(ก) รับเงินคืนไดทันที ณ สถานที่จัดการประมูลในวันที่มีการประมูลหมายเลขทะเบียน
(ข) รับคืนภายใน 30 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประมูล ณ สำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรี
(2) ขอรั บ คื น โดยโอนเงิ น ผ านธนาคาร ให แจ งเลขที่ บั ญ ชี ที่ จ ะรั บ คื น หลั กประกั น การประมู ลโดย
คาธรรมเนียม และคาใชจายในการโอนจะหักออกจากหลักประกันการประมูลที่วางไวนั้น
(3) หากผูเขารวมประมูลไมมารับหลักประกันการประมูลคืน ภายในเวลาที่กำหนดตาม (1) และ (2)
สำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรีจะมีหนังสือแจงใหมารับหลักประกันการประมูลคืนภายใน 180 วัน หากพนระยะเวลา
ตามที่แจงแลวไมมารับหลักประกันคืน ใหถือวาผูเขารวมประมูลนั้นแสดงเจตนาสละการรับหลักประกันการประมูลคืน
โดยหลักประกันดังกลาวใหตกเปนเงินรายไดของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
ขอ 15 กรณีที่ผูชนะการประมูลไดชำระราคาหมายเลขทะเบียนครบถวนแลวถึงแกความตายใหสิทธินั้น
ตกไปยังทายาท เวนแตไมมีทายาทยื่นแสดงความประสงคสืบสิทธิภายใน 1 ป นับแตวันที่ผูชนะการประมูลถึงแกความ
ตาย ใหสำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรีดำเนินการนำหมายเลขนั้นออกเปดประมูลใหม
กรณีผูชนะการประมูลถึงแกความตาย แตยังชำระราคาหมายเลขทะเบียนไมครบถวนทายาทที่ตองการ
สืบสิทธิตองแสดงความประสงคตอเจาหน าที่ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียน หากพ น
ระยะเวลาดังกลาวแลว ใหสิทธินั้นเปนอันระงับ
เพื่อประโยชนของทายาทของผูชนะการประมูลที่ถึงแตความตาย และของทางราชการหากหมายเลข
ทะเบี ยนนั้ นยั งไม มี ผู ชนะการประมู ลรายใหม และทายาทของผูชนะการประมู ลได แสดงความประสงค จะชำระราคา
หมายเลขทะเบียนในสวนที่ขาดอยูใหครบถวนภายใน 30 วัน นับแตวันแจงความประสงคใหเก็บหมายเลขทะเบียนนั้นไว
ยังไมต องนำออกประมูล เวนแตทายาทที่แสดงความประสงคผิดนั ดไมชำระราคาหมายเลขทะเบียนภายในระยะเวลา
ดังกลาว ใหนำหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลใหม
ขอ 16 หมายเลขทะเบียนใดที่ผูประมูลไมชำระราคาประมูลใหครบถวนตามระยะเวลาที่กำหนดในขอ
11 หรือทายาท หรือผูจัดการมรดกของผูชนะการประมูลที่เสียชีวิตไมประสงคจะเขาสืบสิทธิในหมายเลขที่ประมูลไดตาม
ขอ 15 สำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรีจะนำหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลใหม ทั้งนี้ การนำหมายเลขทะเบียนที่คาง
ชำระออกประมูลใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กรมการขนสงทางบกกำหนด
ในกรณี หมายเลขทะเบี ยนที่นำออกประมูลใหมไมมีผูประมูล หรือมีผูประมูลแตไดราคาและรวมกับ
สวนที่ชำระไวแลวต่ำกวาราคาที่ประมูลเดิม ผูชนะการประมูลที่ไมชำระราคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในสวนตางนั้น
ข อ 17 หมายเลขทะเบี ยนใดที่ นำออกประมู ลแต ไม มี ผู เข าประมู ล หรื อหมายเลขทะเบี ยนที่ นำมา
ประมูลใหมแตไมมีผูเขาประมูล สำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรีจะนำหมายเลขทะเบียนนั้นออกใหกับรถที่นำมาจดทะเบียน
ตามปกติตอไป
ขอ 18 กรณี ผูชนะการประมูลไดรับแผนปายทะเบียนรถที่ไดจากการประมูล (แบบ graphic) ไปแลว
แตขอออกแผนปายทะเบียนรถ (แบบ graphic) นั้นใหม เนื่องจากชำรุด หรือสูญหาย เจาของรถตองชำระราคาแผนปาย
ทะเบียนรถ (แบบ graphic) ในราคาแผนละ 600 บาท (หกรอยบาทถวน)
ขอ 19 ผูชนะการประมูลที่ชำระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนครบถวนแลว สำนักงานขนสงจังหวัด
ชลบุ รีจะออกหนั งสื อสำคั ญแสดงสิทธิและการใช สิทธิในหมายเลขทะเบียนที่ ไดจากการประมูล สิทธิดังกลาวสามารถ
จำหนายจายโอนตอไปได
/ในกรณี...

-5ในกรณี หนั งสื อสำคั ญ แสดงสิ ทธิ และการใช สิ ทธิ ในหมายเลขทะเบี ยนรถที่ ได จากการประมู ลชำรุ ด
ในสาระสำคัญหรือสูญหาย ผูไดรับหนังสือสำคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นขอหนังสือฉบับใหมแทนไดที่สำนักงานขนสงจังหวัด
ชลบุรี โดยตองชำระราคาหนังสือสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับละ 500 บาท (หารอยบาทถวน)
ผูประสงคจะเขารวมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
สำนักงานขนสงจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท 0 3827 8967 0 3827 5200 - 2
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

(นายกนิษฐฐ เจียมรุจีกุล)
ขนสงจังหวัดชลบุรี

