ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จังหวัดชลบุรี
……….………………………..
ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของ
ประชาชนสำหรับรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร ขว
ออกประมูลเป็ น การทั่วไป โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 12 - 13 กันยายน
2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท ถนนเลียบชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และ
เงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.
2522 ดังนี้
ข้อ 1 ให้ มี “คณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดชลบุรี ” โดยมีอำนาจหน้าที่
ดังนี้
(1) ควบคุม กำกับ ดูแลการประมูลหมายเลขทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และ
เงือ่ นไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
(2) วินิจฉัย หรือออกคำสั่งใด ๆ เพื่อให้การประมูลหมายเลขทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
และเป็นธรรม
คำวินิจฉัยหรือคำสั่งของคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
ข้อ 2 การประมูลหมายเลขทะเบียนให้ดำเนินการโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) การประมูลทางวาจา (เคาะไม้ ) คือ การเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน ณ สถานที่ ที่จัดการ
ประมูลให้ใช้วิธียกแผ่นป้ายเสนอราคา (Bidding Card)
(2) การประมูลทางอินเตอร์ เน็ต คือ การเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนตามวันและเวลาที่มีการ
ประมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยอินเตอร์เน็ตต้องมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 1 เมกะไบต์ (1MB) มี 3
แบบ ดังนี้
(ก) ประมูลทางอินเตอร์เน็ตแบบปกติ ซึ่งผู้ประมูลจะใช้วิธีการเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไป
พร้อมกับการประมูลทางวาจา (เคาะไม้) ในวันและเวลาที่จัดให้มีการประมูล อาจมีการถ่ายทอดสดการประมูลจากสถานที่
ประมูลจริงผ่านทางเว็บไซต์ด้วยก็ได้
(ข) การประมู ลทางอิ น เตอร์ เน็ ตโดยเสนอราคาล่ วงหน้ าแบบ Maximum Bid คื อ การประมู ล
หมายเลขทะเบียนที่ให้ผู้ประมูลตั้งราคาประมูลสูงสุดไว้ล่วงหน้าก่อนที่การประมูลหมายเลขทะเบียนภายในห้องประมูล
จะเริ่มขึ้น ระบบจะดำเนินการประมูลต่อให้เสมือนหนึ่งผู้ประมูลเข้าร่วมประมูลด้วยตนเอง โดยระบบจะเพิ่มราคาประมูล
ไปตามลำดับราคาที่เพิ่มขึ้นของแต่ละกลุ่มหมายเลข จนกว่าจะไม่มีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่า หรือจนกว่าจะถึง
ราคาสู งสุ ดที่ผู้ ประมูลหมายเลขทะเบี ยนแบบเสนอราคาล่ วงหน้ าตั้งไว้ แล้ วแต่กรณี หากราคาการประมู ลหมายเลข
ทะเบียนในวันที่จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนในห้องประมูลต่ำกว่าราคาที่ผู้ประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าได้ตั้งไว้
ให้ถือว่าผู้ประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าเป็นผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น แต่ถ้าราคาในการประมูลหมายเลข
ทะเบียนในวันที่จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนในห้องประมูลสูงกว่าราคาที่ผู้ประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าตั้งไว้
ให้ถือว่าผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนในวันที่จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนในห้องประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะ
การประมูลสำหรับหมายเลขทะเบียนนั้น
/(ค) ประมูล...
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(ค) ประมูลทางอินเตอร์เน็ตโดยเสนอราคาล่วงหน้าแบบ Advance Bid คือ การประมูลหมายเลข
ทะเบียนที่ผู้ประมูลเสนอราคาทางระบบอินเตอร์เน็ตไว้ล่วงหน้าก่อนที่การประมูลหมายเลขทะเบียนในห้องประมูลจะเริ่ม
ขึ้น ระบบจะนำราคาที่ผู้ประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าตั้งไว้แจ้งให้ทราบว่าตั้งราคาไว้ที่เท่าใด และหากมีผู้สนใจประมูล
แบบเสนอราคาล่วงหน้ารายอื่นเสนอราคาที่สูงกว่า ผู้ประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้ารายเดิมสามารถเสนอราคาที่ต้องการ
ใหม่ได้จนกว่าการประมูลนั้นจะเสร็จสิ้นลงในวันที่จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนในห้องประมูล แต่ถ้าราคาในการ
ประมูลหมายเลขทะเบียนในวันที่จัดให้มีประมูลหมายเลขทะเบียนในห้องประมูลสูงกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลแบบเสนอ
ราคาล่วงหน้าได้ตั้งไว้ ให้ถือว่าผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดในวันที่จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนในห้องประมูลชนะ
การประมูลสำหรับหมายเลขทะเบียนนั้น
เมื่ อเสร็ จสิ้ นการประมู ลหมายเลขทะเบี ยนแล้ ว ให้ แจ้งผลการประมู ลทางจดหมายอิเล็ กทรอนิ กส์
(E-mail) หรือทางข้อความสั้น (SMS) ให้ผู้เข้าร่วมประมูลตาม (ก) (ข) และ (ค) ทราบ
ข้อ 3 เงื่อนไขการเสนอราคาประมูลหมายเลขทะเบียน มีดังต่อไปนี้
(1) การเสนอราคาครั้ งแรกต้องไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้น ครั้งถัดไปต้องเป็นการเสนอราคาเพิ่มขึ้นและ
สามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่กำหนดได้ โดยราคาที่เสนอเพิ่มสูงขึ้นจะต้องไม่น้อยกว่าช่วงราคาที่กำหนดราคาเริ่มต้น
และการเพิ่มราคาในการประมูลหมายเลขทะเบียนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
(2) กรณีมีการเสนอราคาประมูลหมายเลขทะเบียนเท่ากันระหว่างผู้ประมูลด้วยวาจา และผู้ประมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ให้สิทธิกับผู้ประมูลทางอินเตอร์เน็ตได้สิทธิในการเสนอราคาหมายเลขทะเบียนนั้นก่อน
(3) การชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนของผู้เสนอราคาสูงสุด ให้มีผลตั้งแต่มีการนับถึงสามและมี
การเคาะไม้ เมื่อนับถึงสามแล้วผู้ประมูลแบบเสนอราคาด้วยวาจาที่อยู่ในห้องประมูลไม่สามารถเสนอราคาได้อีก เว้นแต่จะ
มีผู้ประมูลทางอินเตอร์เน็ตเสนอราคาเข้ามาก่อนที่จะทำการเคาะไม้ ก็ให้ทำการตั้งต้นขานราคาที่เสนอขึ้นใหม่
ข้อ 4 การลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
(1) ลงทะเบียนด้วยตนเอง
(ก) ก่ อ นวัน ประมู ล ลงทะเบี ย นได้ ในวัน และเวลาทำการได้ ที่ ส ำนั ก งานขนส่ งจังหวัด ชลบุ รี
สำนั กงานขนส่ งจังหวัดชลบุ รี ส าขาอำเภอบางละมุง สำนั กงานขนส่ งจังหวัดชลบุ รีส าขาอำเภอหนองใหญ่ และ
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีสาขาอำเภอศรีราชา ในวันและเวลาราชการ รวมทั้ง สามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วย
บริการเคลื่อนที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีและสำนักงานขนส่งสาขาทุกสาขาดังกล่าวข้างต้น
(ข) ในวันประมูล ลงทะเบียนได้ ณ ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท ถนนเลียบชายหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
(2) ลงทะเบี ยนผ่านเว็บ ไซต์ที่ www.tabienrod.com ก่อนหรือในวันประมูล โดยกรอกข้อมูลเข้ า
ร่วมประมูล พร้อมพิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อลงลายมือชื่อ ส่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
ข้อ 5 ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล หรือผู้รับมอบอำนาจให้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคล
(2) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำสั่งศาล
(3) ไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน
ข้อ 5/1 ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน ต้องลงทะเบียนพร้อมยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลธรรมดา
(ก) บัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้าร่วมประมูล ในกรณีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นคนต่างด้าวตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
/(ข) กรณีที่...

-3(ข) กรณีที่มอบอำนาจให้เข้าร่วมประมูลแทน ต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจและภาพถ่ายบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อำนาจ
(2) นิติบุคคล
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
(ข) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม ในกรณีเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมืองให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร
(ค) กรณีที่มอบอำนาจให้เข้าร่วมประมูลแทน ต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจและภาพถ่ายบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อำนาจ
กรณีลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ให้ส่งภาพถ่ายหลักฐานตามวรรคหนึ่งที่มีการรับรองความถูกต้องของ
เอกสารพร้อมด้วยหลักฐานการโอนเงินค่าหลักประกันการประมูลให้สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีก่อนการประมูล
ข้อ 5/2 ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน ต้องวางหลักประกันการประมูลด้วยวิธีดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชี “สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี (การประมูลหมายเลข
ทะเบียน)”
(3) โอนเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี (การประมูลหมายเลข
ทะเบียน)” เลขที่บัญชี 228-1-44562-3 และส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0 3827 5200
ข้อ 6 การดำเนินการเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
จำนวน 301 หมายเลข ให้ดำเนินการประมูลตามกลุ่มหมายเลขทะเบียนที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ 7 ผู้เข้าร่วมประมูลทางวาจา (เคาะไม้) และผู้เข้าร่วมประมูลทางอินเตอร์เน็ตสามารถเสนอราคา
และสู้ราคาได้เฉพาะในกลุ่มหมายเลขทะเบียนที่ตนมีจำนวนเงินวางหลักประกันเพียงพอ หรือสูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ท้าย
ประกาศนี้
ข้อ 8 ผู้เข้าร่วมประมูลทางวาจา (เคาะไม้) ที่ลงทะเบียน และได้วางหลักประกันการประมูลแล้วจะ
ได้รับแผ่ นป้ ายเสนอราคา (Bidding Card) หนึ่ งอัน สำหรับใช้ ทำการประมู ลในวันประมูลหมายเลขทะเบี ยน สำหรับ
ผู้เข้าร่วมประมูลทางอินเตอร์เน็ตจะได้รับรหัสผ่าน (Password) ก่อนเริ่มการประมูล
ข้อ 9 การอนุ มัติหมายเลขทะเบี ยนให้ แก่ผู้ เสนอราคาสู งสุ ดจะแจ้งให้ ทราบทันที เมื่อเสร็จสิ้ นการ
ประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น และสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลอีกครั้งหนึ่ง ณ
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
ข้อ 10 การชำระราคาหมายเลขทะเบียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้นำหลักประกันที่ผู้ชนะการประมูลวางไว้มาชำระราคาหมายเลขทะเบียนเสียทั้งสิ้น โดย
(ก) กรณีหลักประกันสูงกว่าราคาหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ กรมการขนส่งทางบกจะคืนหลัก
ประกันส่วนที่เหลือให้ผู้ชนะการประมูล
(ข) กรณีหลักประกันต่ำกว่าราคาที่ประมูลได้ แต่สูงกว่าร้อยละ 10 ของราคาหมายเลข
ทะเบียนที่ประมูลได้ ให้ถือว่าดำเนินการตาม (2) แล้ว
(ค) กรณีหลักประกันต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ให้ดำเนินการ
ตาม (2)
(2) ให้ผู้ชนะการประมูลชำระราคาหมายเลขทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาหมายเลข
ทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันประมูลหมายเลขทะเบียน
/60 วัน...
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(3) ให้ผู้ชนะการประมูลชำระราคาหมายเลขทะเบียนส่วนที่เหลือจาก (2) ให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน
นับแต่วันประมูลหมายเลขทะเบียน
ในกรณี ผู้ ชนะการประมู ลที่ ไม่ ชำระราคาหมายเลขทะเบี ยนให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาตาม (3)
สามารถ
ยื่นคำร้องขอขยายเวลาการชำระราคาส่วนที่เหลือได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน รวมแล้วขอขยายเวลาได้ไม่เกิน
60 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตาม (3) ทั้งนี้ การขอขยายเวลาต้องยื่นคำร้องก่อนครบกำหนด 30 วัน นับแต่วัน
ประมูล หรือก่อนครบกำหนดเวลาที่ได้รับการขยายในครั้งแรก แล้วแต่กรณี
ข้อ 11 ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนที่ไม่ชำระราคาหมายเลขทะเบียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กำหนดในข้อ 10 (2) หรือ (3) สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เป็นผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนหรื อ
เป็นผู้รับมอบอำนาจให้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว
หมายเลขทะเบียนที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 10 ให้นำ
หมายเลขทะเบียนออกประมูลใหม่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
หมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูลตามวรรคสอง หากผู้ชนะการประมูลที่ค้างชำระราคาได้ชำระราคา
ครบถ้วนก่อนที่จะมีผู้เสนอราคาในการประมูลครั้งใหม่ ให้ผู้ชนะการประมูลยังคงได้สิทธิในหมายเลขทะเบียนนั้น และให้
นำหมายเลขทะเบียนนั้นออกจากการประมูล
ผู้ชนะการประมูลที่ค้างชำระราคาหมายเลขทะเบียน จะมีสิทธิเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนหรือรับ
มอบอำนาจให้ เข้าร่ วมประมูลหมายเลขทะเบี ยนได้อีกก็ต่อเมื่อได้ชำระราคาหมายเลขทะเบียนหรือชำระส่ วนต่างค่า
หมายเลขทะเบียนครบถ้วนแล้ว
ข้อ 12 การชำระราคาหมายเลขทะเบียน ให้ชำระราคา ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) ผ่านธนาคาร (Bill Payment)
(3) แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางปลาสร้อย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี (การประมูลหมายเลขทะเบียน)”
(4) โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางปลาสร้อย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สำนักงาน
ขนส่งจังหวัดชลบุรี (การประมูลหมายเลขทะเบียน)”เลขที่บัญชี 228-1-44562-3 และส่งหลักฐานการโอนเงินทาง
โทรสารหมายเลข 0 3827 5200
ข้อ 13 ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนที่เสนอราคาด้วยวาจา จะต้องชำระค่าบริการการประมูล
หมายเลขทะเบียนให้แก่ผู้จัดการประมูลทันทีหลังจากทราบผลการประมูล สำหรับผู้ชนะการประมูลทางอินเตอร์เน็ต ต้อง
ชำระค่าบริการในการประมูลหมายเลขทะเบียนให้แก่ผู้จัดการประมูลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ชนะการประมูลหมายเลข
ทะเบียน ตามอัตราค่าบริการการประมูลหมายเลขทะเบียนที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้ อ 14 ผู้ เข้ าร่ วมประมู ลหมายเลขทะเบี ยนสามารถขอรับหลั กประกั นการประมู ลคื นได้ โดยวิ ธี
ดังต่อไปนี้
(1) ขอรับคืนเป็นเงินสด ให้นำหลักฐานการวางหลักประกันการประมูลพร้อมด้วยบัตรประจำตัว
ประชาชนมาแสดง ดังนี้
(ก) รับเงินคืนได้ทันที ณ สถานที่จัดการประมูลในวันที่มีการประมูลหมายเลขทะเบียน
(ข) รับคืนภายใน 30 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประมูล ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
(2) ขอรั บคื น โดยโอนเงิน ผ่ านธนาคาร ให้ แจ้ งเลขที่ บั ญ ชี ที่ จะรั บคื นหลั กประกั นการประมู ลโดย
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการโอนจะหักออกจากหลักประกันการประมูลที่วางไว้นั้น
(3) หากผู้เข้าร่วมประมูลไม่มารับหลักประกันการประมูลคืน ภายในเวลาที่กำหนดตาม (1) และ (2)
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจะมีหนังสือแจ้งให้มารับหลักประกันการประมูลคืนภายใน 180 วัน หากพ้นระยะเวลา
ตามที่
/แจ้งแล้ว...

-5แจ้งแล้วไม่มารับหลักประกันคืน ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลนั้นแสดงเจตนาสละการรับหลักประกันการประมูลคืนโดย
หลักประกันดังกล่าวให้ตกเป็นเงินรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ข้อ 15 กรณีที่ผู้ชนะการประมูลได้ชำระราคาหมายเลขทะเบียนครบถ้วนแล้วถึงแก่ความตายให้สิทธินั้น
ตกไปยังทายาท เว้นแต่ไม่มีทายาทยื่นแสดงความประสงค์สืบสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูลถึงแก่ความ
ตาย ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีดำเนินการนำหมายเลขนั้นออกเปิดประมูลใหม่
กรณีผู้ชนะการประมูลถึงแก่ความตาย แต่ยังชำระราคาหมายเลขทะเบียนไม่ครบถ้วนทายาทที่ต้องการ
สืบสิทธิต้องแสดงความประสงค์ต่อเจ้าหน้ าที่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ชนะการประมูล หมายเลขทะเบียน หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้สิทธินั้นเป็นอันระงับ
เพื่อประโยชน์ของทายาทของผู้ชนะการประมูลที่ถึงแต่ความตาย และของทางราชการหากหมายเลข
ทะเบี ยนนั้ นยั งไม่มี ผู้ ชนะการประมูลรายใหม่ และทายาทของผู้ ชนะการประมูลได้แสดงความประสงค์จะชำระราคา
หมายเลขทะเบียนในส่วนที่ขาดอยู่ให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน นับแต่วันแจ้งความประสงค์ให้เก็บหมายเลขทะเบียนนั้นไว้
ยังไม่ต้องนำออกประมูล เว้นแต่ทายาทที่แสดงความประสงค์ ผิดนัดไม่ชำระราคาหมายเลขทะเบียนภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้นำหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลใหม่
ข้อ 16 หมายเลขทะเบียนใดที่ผู้ประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ
10 หรือทายาท หรือผู้จัดการมรดกของผู้ชนะการประมูลที่เสียชีวิตไม่ประสงค์จะเข้าสืบสิทธิในหมายเลขที่ประมูลได้ตาม
ข้อ 15 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจะนำหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลใหม่ ทั้งนี้ การนำหมายเลขทะเบียนที่ค้าง
ชำระออกประมูลใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ในกรณีหมายเลขทะเบี ยนที่นำออกประมูลใหม่ไม่มีผู้ประมูล หรือมีผู้ประมูลแต่ได้ราคาและรวมกับ
ส่วนที่ชำระไว้แล้วต่ำกว่าราคาที่ประมูลเดิม ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ชำระราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนต่างนั้น
ข้อ 17 หมายเลขทะเบี ยนใดที่นำออกประมูลแต่ ไม่ มีผู้ เข้าประมู ล หรือหมายเลขทะเบี ยนที่ น ำมา
ประมูลใหม่แต่ไม่มีผู้เข้าประมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจะนำหมายเลขทะเบียนนั้นออกให้กับรถที่นำมาจดทะเบียน
ตามปกติต่อไป
ข้อ 18 กรณีผู้ชนะการประมูลได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล (แบบ graphic) ไปแล้ว
แต่ขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถ (แบบ graphic) นั้นใหม่ เนื่องจากชำรุด หรือสูญหาย เจ้าของรถต้องชำระราคาแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ (แบบ graphic) ในราคาแผ่นละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
ข้อ 19 ผู้ชนะการประมูลที่ชำระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนครบถ้วนแล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัด
ชลบุ รีจะออกหนั งสื อสำคัญแสดงสิทธิ และการใช้สิทธิในหมายเลขทะเบียนที่ได้จากการประมูล สิทธิดังกล่าวสามารถ
จำหน่ายจ่ายโอนต่อไปได้
ในกรณี หนั งสื อสำคั ญ แสดงสิ ทธิและการใช้สิ ทธิ ในหมายเลขทะเบี ยนรถที่ ได้จากการประมู ลชำรุด
ในสาระสำคัญหรือสูญหาย ผู้ได้รับหนังสือสำคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นขอหนังสือฉบับใหม่แทนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
ชลบุรี โดยต้องชำระราคาหนังสือสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 8967 0 3827 5200 - 2
เรียน ขสจ. ชลบุรี
เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีเรื่องการ
ประมูลฯหมวดอักษร ขว
(นางสาวอธิชนันท์ สิงหราช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
7 ส.ค.63

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
เรียน ขสจ. ชลบุรี
เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีเรื่องการ
ประมูลฯหมวดอักษร ขว
(นางสาววัชรี อาจวารินทร์)
เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส

(นายกนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล)
ขนส่งจังหวัดชลบุรี

