ประกาศสานักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จังหวัดชลบุรี
……….………………………..
ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้กาหนนดหหน้นาหนมายลขขทเลบยยนึ่งงล็นนทยง้้งงการหนรองล็นนทยงนยยมขงง
็รเชาชนสาหนรับรถ็รเลภทรถยน้์นังงส่วนบุคคขไม่ลกยน 7 คน ทยงจเจดทเลบยยนหนลข้จังหนวัดชขบุรย หนมวดงักษร
ขอ งงก็รเมู ข ล็น น การทัง ว ไ็ โดยวย ธย ลสนงราคาผ่ า นรเบบงย น ล้งร์ ลน็ ้ ้ั้ งแ้่ วั น ทยง 1 ุ้ ข าคม 2564
ถ่งวันทยง 6 พฤศจยกายน 2564 ้ามหนขักลกณฑ์ วยธยการ รเยเลวขา แขเลงองงนไขการ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนึ่งงล็นนทยง
้้งงการหนรองล็นนทยงนยยมขงง็รเชาชน ้ามกฎหนมายว่าด้วยรถยน้์ พ.ศ. 2522 ดังนย้
ข้อ 1 หหน้มย “คณเกรรมการจัดการ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนรถจังหนวัดชขบุรย ” โดยมยงานาจหนน้าทยง
ดังนย้
(1) ควบคุม กากับ ดูแขการ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนหหน้ล็นนไ็้ามหนขักลกณฑ์ วยธยการ รเยเลวขา
แขเลงองงนไขทยงกาหนนดไว้หน็รเกาศนย้
(2) วยนย จฉัย หนรองงงกคาสังงหด ๆ ลพองงหหน้การ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนล็นนไ็ด้วยความลรยยบร้งย
โ็ร่งหส แขเล็นนธรรม
คาวยนยจฉัยหนรองคาสังงขงงคณเกรรมการจัดการ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยน้ามวรรคหนน่งงหหน้ล็นนทยงสุด
ข้อ 2 การ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนหหน้ดาลนยนการโดยวยธยการ็รเมูขทางงยนล้งร์ลน็้ คอง การลข้าร่วม
็รเมูขหนมายลขขทเลบยยน้ามวันแขเลวขาทยงมยการ็รเมูขผ่านทางลว็บไึ้์ www.tabienrod.com มย 3 แบบ ดังนย้
(ก) ็รเมูขทางงยนล้งร์ลน็้แบบ็ก้ย ึ่งงผู้็รเมูขจเหช้วยธยการลสนงราคาผ่านรเบบงยนล้งร์ลน็้
ไ็ยังผู้จัดการ็รเมูขหนวันแขเลวขาทยงจัดหหน้มยการ็รเมูข
(ข) การ็รเมูขทางงยนล้งร์ลน็้โดยลสนงราคาข่วงหนน้าแบบ Maximum Bid คอง การ็รเมูข
หนมายลขขทเลบยยนทยงหหน้ผู้็รเมูข้ั้งราคา็รเมูขสูงสุดไว้ข่วงหนน้าก่งนทยงการ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยน้าม (ก) จเลรยงมข่้น
รเบบจเด าลนย น การ็รเมู ข ้่ งหหน้ ลสมอ งนหนน่ง งผู้ ็รเมู ขลข้ าร่ วม็รเมู ขด้ วย้นลงง โดยรเบบจเลพยง มราคา็รเมู ข
ไ็้ามข าดับราคาทยงลพยง มข่้นขงงแ้่ขเกขุ่ มหนมายลขข จนกว่าจเไม่มย ผู้็รเมู ขรายงองนลสนงราคาสูงกว่า หนรองจนกว่า
จเถ่งราคาสูงสุดทยงผู้็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนแบบลสนงราคาข่วงหนน้า้ั้งไว้ แข้วแ้่กรณย หนากราคาการ็รเมูขหนมายลขข
ทเลบย ย นหนวั น ทยง จั ด หหน้ มย ก าร็รเมู ข หนมายลขขทเลบย ย น้ง ากว่ าราคาทยง ผู้ ็ รเมู ข แบบลสนงราคาข่ ว งหนน้ าได้ ้ั้ งไว้
หหน้ถองว่าผู้็รเมูขแบบลสนงราคาข่วงหนน้าล็นนผู้ชนเการ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนนั้น แ้่ถ้าราคาหนการ็รเมูขหนมายลขข
ทเลบย ย นหนวั น ทยง จั ด หหน้ มย ก าร็รเมู ข หนมายลขขทเลบย ย นสู งกว่ า ราคาทยง ผู้ ็ รเมู ข แบบลสนงราคาข่ ว งหนน้ า ้ั้ งไว้
หหน้ถองว่าผู้็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนหนวันทยงจัดหหน้มยการ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนทยงหหน้ราคาสูงสุดล็นนผู้ชนเการ็รเมูข
สาหนรับหนมายลขขทเลบยยนนั้น
(ค) ็รเมู ข ทางงย น ล้งร์ ลน็ ้โดยลสนงราคาข่ วงหนน้ าแบบ Advance Bid คอ ง การ็รเมู ข
หนมายลขขทเลบยยนทยงผู้็รเมูขลสนงราคาทางรเบบงยนล้งร์ลน็้ไว้ข่วงหนน้าก่งนทยงการ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยน้าม (ก)
จเลรยงมข่้น รเบบจเนาราคาทยงผู้็รเมูขแบบลสนงราคาข่วงหนน้า้ั้งไว้แจ้งหหน้ทราบว่า้ั้งราคาไว้ทยงลท่าหด แขเหนากมยผู้สนหจ
็รเมูขแบบลสนงราคาข่วงหนน้ารายงองนลสนงราคาทยงสูงกว่า ผู้็รเมูขแบบลสนงราคาข่วงหนน้ารายลดยมสามารถลสนงราคา
/ทยง้้งงการ...
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ทยง ้้ งงการหหนม่ ได้ จนกว่ า การ็รเมู ขนั้ นจเลสร็ จ สย้ นขงหนวั น ทยง จั ดหหน้ มย การ็รเมู ขหนมายลขขทเลบย ยน
แ้่ ถ้ าราคาหนการ็รเมู ขหนมายลขขทเลบย ยนหนวันทยง จั ดหหน้ มย ็รเมู ขหนมายลขขทเลบย ยนสู งกว่ าราคาสู งสุ ดทยง ผู้ ็รเมู ข
แบบลสนงราคาข่ วงหนน้ าได้ ้ั้ งไว้ หหน้ ถอ งว่ าผู้ ็ รเมู ขทยง หหน้ ราคาสู งสุ ดหนวั น ทยง จั ดหหน้ มย การ็รเมู ข หนมายลขขทเลบย ยน
ชนเการ็รเมูขสาหนรับหนมายลขขทเลบยยนนั้น
ลมองงลสร็จสย้ นการ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนแข้ ว หหน้ แจ้งผขการ็รเมูขทางจดหนมายงยลข็ กทรงนย กส์
(E-mail) หนรองทางข้งความสั้น (SMS) หหน้ผู้ลข้าร่วม็รเมูข้าม (ก) (ข) แขเ (ค) ทราบ
ข้อ 3 ลงองงนไขการลสนงราคา็รเมูขหนมายลขขทเลบยยน มยดัง้่งไ็นย้
(1) การลสนงราคาครั้ งแรก้้ งงไม่ ้ง ากว่ าราคาลรยง ม้้ น ครั้งถั ดไ็้้ งงล็น นการลสนงราคาลพยง มข่้ น
แขเสามารถลสนงราคาลพยงมข่้นสูงกว่าทยงกาหนนดได้ โดยราคาทยงลสนงลพยงมสูงข่้นจเ้้งงไม่น้งยกว่าช่วงราคาทยงกาหนนดราคา
ลรยงม้้น แขเการลพยงมราคาหนการ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนหหน้ล็นนไ็้ามทยงกาหนนดไว้ท้าย็รเกาศนย้
(2) การชนเการ็รเมู ขหนมายลขขทเลบย ยนขงงผู้ ลสนงราคาสู งสุ ด หหน้ มย ผข้ั้ งแ้่ มย การนั บถ่ งสาม
แขเมยการลคาเไม้
ข้อ 4 การขงทเลบยยนลข้าร่วมการ็รเมูข สามารถดาลนยนการได้ดัง้่งไ็นย้
(1) ขงทเลบยยนด้วย้นลงง
ก่ ง นวั น ็รเมู ข ขงทเลบย ย นได้ ห นวั น แขเลวขาท าการได้ ทยง ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หนวั ด ชขบุ รย
ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หนวั ด ชขบุ รย ส าขาง าลภงบางขเมุ ง ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หนวั ด ชขบุ รย ส าขาง าลภงศรย ร าชา
แขเส านั กงานขนส่ งจั งหนวัด ชขบุ รย ส าขางาลภงหนนงงหหนญ่ หนวัน แขเลวขาราชการ รวมทั้ ง สามารถขงทเลบย ย น
หนรเหนว่างวัน็รเมูข ได้ทยงหนน่วยบรยการลคของงนทยงขงงสานักงานขนส่งจังหนวัดชขบุรยแขเสานักงานขนส่งสาขาทุกสาขา
ดังกข่าวข้าง้้น ้ั้งแ้่วันทยง 1 ุ้ขาคม 2564 ถ่งวันสย้นสุดการ็รเมูข
(2) ขงทเลบยยนผ่านลว็บ ไึ้์ทยง www.tabienrod.com ก่งนหนรองหนวัน็รเมูข โดยกรงกข้งมูข
ลข้าร่วม็รเมูข พร้งมพยมพ์หบขงทเลบยยนแขเขงขายมองชองง ส่งหหน้สานักงานขนส่งจังหนวัดชขบุรย
ข้ อ 5 ผู้ ทยง จ เลข้ า ร่ ว ม็รเมู ข หนรอ ง ผู้ รั บ มงบง านาจหหน้ ลข้ า ร่ ว ม็รเมู ข หนมายลขขทเลบย ย น
้้งงมยคุณสมบั้ยแขเไม่มยขักษณเ้้งงหน้าม ดัง้่งไ็นย้
(1) ล็นนบุคคขธรรมดาทยงบรรขุนย้ยภาวเ หนรองนย้ยบุคคข
(2) ไม่ล็นนบุคคขทยงถูกศาขสังงพยทักษ์ทรัพย์ลด็ดขาดหนรองไม่ล็นนบุคคขข้มขเขาย้ามคาสังงศาข
(3) ไม่ล็นนผู้ทยงถูก้ัดสยทธย์การลข้าร่วม็รเมูขหนมายลขขทเลบยยน
ข้อ 6 ผู้ทยงจเลข้าร่วม็รเมูขหนมายลขขทเลบยยน ้้งงขงทเลบยยนพร้งมยองนหนขักฐาน ดัง้่งไ็นย้
(1) บุคคขธรรมดา
(ก) บั ้ ร็รเจ า้ั ว ็รเชาชนผู้ ลข้ า ร่ ว ม็รเมู ข หนกรณย ผู้ ลข้ าร่ ว ม็รเมู ข ล็น น คน้่ างด้ า ว
้ามกฎหนมายว่าด้วยคนลข้าลมองง หหน้ยองนหบสาคัญ็รเจา้ัวคน้่างด้าว
(ข) กรณย ทยง มงบง านาจหหน้ ลข้ าร่ วม็รเมู ขแทน ้้ งงยอง นหนนั งสอ งมงบง านาจแขเภาพถ่ ายบั ้ร
็รเจา้ัว็รเชาชนขงงผู้มงบงานาจพร้งมรับรงงความถูก้้งงขงงลงกสารแขเบั้ร็รเจา้ัว็รเชาชนขงงผู้รับมงบ
งานาจ
(2) นย้ยบุคคข
(ก) หนนังสองรับรงงการจดทเลบยยนนย้ยบุคคขทยงมยงายุไม่ลกยน 90 วัน นับแ้่วันทยงงงกหนนังสองรับรงง
(ข) บั้ร็รเจา้ัว็รเชาชนขงงผู้มยงานาจขงนาม หนกรณยล็นนคน้่างด้าว้ามกฎหนมายว่าด้วยคน
ลข้าลมองงหหน้ยองนหบสาคัญ็รเจา้ัวคน้่างด้าว พร้งมรับรงงความถูก้้งงขงงลงกสาร
(ค) กรณย ทยง มงบง านาจหหน้ ลข้ าร่ วม็รเมู ขแทน ้้ งงยอง นหนนั งสอ งมงบง านาจแขเภาพถ่ ายบั ้ร
็รเจา้ัว็รเชาชนขงงผู้มงบงานาจ พร้งมรับรงงความถูก้้งงขงงลงกสาร แขเบั้ร็รเจา้ัว็รเชาชนขงงผู้รับมงบ
งานาจ
/ข้ง 5/2....

-3ข้อ 7 ผู้ทยงจเลข้าร่วม็รเมูขหนมายลขขทเลบยยน ้้งงวางหนขัก็รเกันการ็รเมูขด้วยวยธยดัง้่งไ็นย้
(1) ลงยนสด
(2) แคชลชยยร์ลช็คสังงจ่ายลข้าบัญชย “กงงทุนลพองงความ็ขงดภัยหนการหช้รถหช้ถนน”
(3) โงนลข้ า บั ญ ชย ธ นาคาร ชอง ง บั ญ ชย “ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หนวั ด ชขบุ รย (การ็รเมู ข
หนมายลขขทเลบยยน)” ลขขทยงบัญชย 228-1-44562-3
(4) การ้ยด้่งธุรกรรมการลงยน ้้งงล็นนชองงขงงผู้็รเมูขลท่านั้น
ข้ อ 8 ผู้ ทยง จ เลข้ า ร่ ว ม็รเมู ข หนมายลขขทเลบย ย น หหน้ ส่ ง ภาพถ่ า ยลงกสารหบขงทเลบย ย น
พร้ งมขงขายมอ งชอง ง , ลงกสารหนขั กฐาน้ามข้ ง 6 แขเข้ ง 7 หหน้ ส านั กงานขนส่ งจั งหนวัดชขบุ รย ก่ งนการ็รเมู ข
้ามช่งงทางดัง้่งไ็นย้
(1) แง็พขยลคชังนไขน์ ID : super_no.chon
(2) งั็โหนขดผ่านลว็บไึ้์ www.tabienrod.com
(3) ยองนด้วย้นลงงทยงสานักงานขนส่งจังหนวัดชขบุรย
ข้อ 9 การดาลนยนการล็ิด็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนึ่งงล็นนทยง้้งงการหนรองล็นนทยง นยยมขงง็รเชาชน
จานวน 301 หนมายลขข หหน้ดาลนยนการ็รเมูข้ามกขุ่มหนมายลขขทเลบยยนทยงกาหนนดไว้ท้าย็รเกาศนย้
ข้อ 10 ผู้ลข้าร่วม็รเมูขสามารถลสนงราคาแขเสู้ ราคาได้ลฉพาเหนกขุ่มหนมายลขขทเลบย ยนทยง ้นมย
จานวนลงยนวางหนขัก็รเกันลพยยงพง หนรองสูงกว่างั้ราทยงกาหนนดไว้ท้าย็รเกาศนย้
ข้อ 11 ผู้ลข้าร่วม็รเมูขทางงยนล้งร์ลน็้จเได้รับรหนัสผ่าน (Password) ก่งนลรยงมการ็รเมูข
ข้อ 12 การงนุมั้ยหนมายลขขทเลบยยนหหน้แก่ผู้ลสนงราคาสูงสุดจเแจ้งหหน้ทราบทันทยลมองงลสร็จสย้นการ
็รเมู ขหนมายลขขทเลบย ยนนั้ น แขเส านั กงานขนส่ งจั งหนวั ดชขบุ รยจเ็รเกาศรายชอง งผู้ ชนเการ็รเมู ขงย กครั้งหนน่ง ง
ณ สานักงานขนส่งจังหนวัดชขบุรย
ข้อ 13 การชารเราคาหนมายลขขทเลบยยน หหน้ล็นนไ็้ามลงองงนไข ดัง้่งไ็นย้
(1) หหน้นาหนขัก็รเกันทยงผู้ชนเการ็รเมูขวางไว้มาชารเราคาหนมายลขขทเลบยยนลสยยทั้งสย้น โดย
(ก) กรณย็รเกันสูงกว่าราคาหนมายลขขทเลบยยนทยง็รเมูขได้ สานักงานขนส่งจังหนวัดชขบุรยจเคอนหนขัก
็รเกันส่วนทยงลหนของหหน้ผู้ชนเการ็รเมูข
(ข) กรณยหนขัก็รเกัน้งากว่าราคาทยง็รเมูขได้ แ้่สูงกว่าร้งยขเ 10 ขงงราคาหนมายลขขทเลบยยน
ทยง็รเมูขได้ หหน้ถองว่าดาลนยนการ้าม (2) แข้ว
(ค) กรณยหนขัก็รเกัน้งากว่าร้งยขเ 10 ขงงราคาหนมายลขขทเลบยยนทยง็รเมูขได้หหน้ดาลนยนการ้าม (2)
(2) หหน้ ผู้ ชนเการ็รเมูขช ารเราคาหนมายลขขทเลบยยนไม่น้งยกว่าร้งยขเ 10 ขงงราคาหนมายลขข
ทเลบยยนภายหน 7 วัน นับแ้่วัน็รเมูขหนมายลขขทเลบยยน
(3) หหน้ผู้ชนเการ็รเมูขชาราคาหนมายลขขทเลบยยนส่วนทยงลหนของจาก (2) หหน้ครบถ้วนภายหน 30 วัน
นับแ้่วัน็รเมูขหนมายลขขทเลบยยน
หนกรณย ผู้ ชนเการ็รเมูขทยง ไม่ ช ารเราคาหนมายลขขทเลบย ยนหหน้ ครบถ้ วนภายหนรเยเลวขา้าม (3)
สามารถยองนคาร้งงขงขยายลวขาการชารเราคาส่วนทยงลหนของได้ไม่ลกยน 2 ครั้ง ครั้งขเไม่ลกยน 30 วัน รวมแข้วขงขยาย
ลวขาได้ไม่ลกยน 60 วัน นับแ้่วันทยงครบกาหนนดลวขา้าม (3) ทั้งนย้ การขงขยายลวขา้้งงยองนคาร้งงก่งนครบกาหนนด
30 วัน นับแ้่วัน็รเมูข หนรองก่งนครบกาหนนดลวขาทยงได้รับการขยายหนครั้งแรก แข้วแ้่กรณย
ข้อ 14 ผู้ชนเการ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนทยงไม่ชารเราคาหนมายลขขทเลบยยนหหน้ล็นนไ็้ามลงองงนไข
ทยงกาหนนดหนข้ง 13 (2) หนรอง (3) สานักงานขนส่งจังหนวัดชขบุรยจเ้ัดสยทธย์ไม่หหน้ล็นนผู้ลข้าร่วม็รเมูขหนมายลขขทเลบยยน
หนรองล็นนผู้รับมงบงานาจหหน้ลข้าร่วม็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนทันทยโดยมย้้งงบงกกข่าว
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หนมายลขขทเลบยยนทยงผู้ชนเการ็รเมูขไม่ชารเราคาหหน้ครบถ้วน้ามลงองงนไขทยงกาหนนดหนข้ง 13 หหน้นา
หนมายลขขทเลบยยนงงก็รเมูขหหนม่้ามหนขักลกณฑ์ วยธยการ รเยเลวขา แขเลงองงนไขทยงกรมการขนส่งทางบกกาหนนด
หนมายลขขทเลบยยนทยงนางงก็รเมูข้ามวรรคสงง หนากผู้ชนเการ็รเมูขทยงค้างชารเราคาได้ชารเราคา
ครบถ้ วนก่งนทยง จเมย ผู้ ลสนงราคาหนการ็รเมู ขครั้งหหนม่ หหน้ ผู้ ชนเการ็รเมู ขยั งคงได้ สย ทธยหนหนมายลขขทเลบย ยนนั้ น
แขเหหน้นาหนมายลขขทเลบยยนนั้นงงกจากการ็รเมูข
ผู้ชนเการ็รเมูขทยงค้างชารเราคาหนมายลขขทเลบยยน จเมยสยทธยลข้าร่วม็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนหนรอง
รับมงบงานาจหหน้ลข้าร่วม็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนได้งยกก็้่งลมองงได้ชารเราคาหนมายลขขทเลบยยนหนรองชารเส่ วน้่าง
ค่าหนมายลขขทเลบยยนครบถ้วนแข้ว
ข้อ 15 การชารเราคาหนมายลขขทเลบยยนหหน้ชารเราคา ด้วยวยธยงย่างหดงย่างหนน่งง ดัง้่งไ็นย้
(1) ลงยนสด
(2) ผ่านธนาคาร (Bill Payment)
(3) แคชลชยยร์ลช็คสังงจ่ายลข้าบัญชย “กงงทุนลพองงความ็ขงดภัยหนการหช้รถหช้ถนน”
(4) โงนลข้ า บั ญ ชย ธ นาคารกรุ งไทย สาขาบาง็ขาสร้ ง ย ็รเลภทงงมทรั พ ย์ ชอง ง บั ญ ชย
“สานักงานขนส่งจังหนวัดชขบุรย (การ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยน)” ลขขทยงบัญชย 228-1-44562-3 แขเส่งหนขักฐานการ
โงนลงยนทางโทรสารหนมายลขข 0 3827 5200
ข้อ 16 ผู้ ชนเการ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนทางงยนล้งร์ลน็้ ้้งงชารเค่าบรยการหนการ็รเมู ข
หนมายลขขทเลบย ย นหหน้ แ ก่ ผู้ จั ด การ็รเมู ข ภายหน 15 วั น นั บ แ้่ วั น ทยง ช นเการ็รเมู ข หนมายลขขทเลบย ย น
้ามงั้ราค่าบรยการการ็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนทยงกาหนนดไว้ท้าย็รเกาศนย้
ข้ อ 17 ผู้ ลข้ า ร่ ว ม็รเมู ข หนมายลขขทเลบย ย นสามารถขงรั บ หนขั ก ็รเกั น การ็รเมู ข คอ น ได้
โดยวยธยดัง้่งไ็นย้
(1) ขงรับคอนล็นนลงยนสด หหน้นาหนขักฐานการวางหนขัก็รเกันการ็รเมูขพร้งมด้วยบั้ร็รเจา้ัว
็รเชาชนมาแสดง โดยสามารถรับคอนภายหน 30 วัน นับจากลสร็จสย้นการ็รเมูข ณ สานักงานขนส่งจังหนวัดชขบุรย
(2) ขงรั บคอ นโดยโงนลงยนผ่ านธนาคาร หหน้ แจ้งลขขทยง บั ญ ชย ทยง จเรับคอ นหนขั ก็รเกันการ็รเมู ข
โดยค่าธรรมลนยยม แขเค่าหช้จ่ายหนการโงนจเหนักงงกจากหนขัก็รเกันการ็รเมูขทยงวางไว้นั้น
(3) หนากผู้ ลข้าร่ วม็รเมูขไม่มารับหนขั ก็รเกันการ็รเมูขคอน ภายหนลวขาทยง กาหนนด้าม (1)
แขเ (2) สานักงานขนส่งจังหนวัดชขบุรย จเมยหนนังสองแจ้งหหน้มารับหนขัก็รเกันการ็รเมูขคอนภายหน 180 วันหนากพ้น
รเยเลวขา้ามทยงแจ้งแข้วไม่มารับหนขัก็รเกันคอน หหน้ถองว่าผู้ลข้าร่วม็รเมูขนั้นแสดงลจ้นาสขเการรับหนขัก็รเกันการ
็รเมูขคอนโดยหนขัก็รเกันดังกข่าวหหน้้กล็นนลงยนรายได้ขงงกงงทุนลพองงความ็ขงดภัยหนการหช้รถหช้ถนน
ข้อ 18 กรณยทยงผู้ชนเการ็รเมูขได้ชารเราคาหนมายลขขทเลบยยนครบถ้วนแข้วถ่งแก่ความ้ายหหน้สยทธย
นั้น้กไ็ยังทายาท ลว้นแ้่ไม่มยทายาทยองนแสดงความ็รเสงค์สอบสยทธยภายหน 1 ็ี นับแ้่วันทยงผู้ชนเการ็รเมูขถ่งแก่
ความ้าย หหน้สานักงานขนส่งจังหนวัดชขบุรยดาลนยนการนาหนมายลขขนั้นงงกล็ิด็รเมูขหหนม่
กรณยผู้ชนเการ็รเมูขถ่งแก่ความ้าย แ้่ยังชารเราคาหนมายลขขทเลบยยนไม่ครบถ้วนทายาททยง้้งงการ
สอ บ สย ทธย ้้ งงแสดงความ็รเสงค์ ้่ งลจ้ าหนน้ าทยง ภ ายหน 30 วั น นั บ จากวั น ทยง ช นเการ็รเมู ข หนมายลขขทเลบย ยน
หนากพ้นรเยเลวขาดังกข่าวแข้ว หหน้สยทธยนั้นล็นนงันรเงับ
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-5ลพองง็รเโยชน์ขงงทายาทขงงผู้ชนเการ็รเมูขทยงถ่งแ้่ ความ้าย แขเขงงทางราชการหนากหนมายลขข
ทเลบย ยนนั้ นยังไม่มยผู้ ชนเการ็รเมูขรายหหนม่ แขเทายาทขงงผู้ ชนเการ็รเมูขได้แสดงความ็รเสงค์จเช ารเราคา
หนมายลขขทเลบยยนหนส่วนทยงขาดงยู่หหน้ครบถ้วนภายหน 30 วัน นับแ้่วันแจ้งความ็รเสงค์หหน้ลก็บหนมายลขขทเลบยยนนั้นไว้
ยังไม่้้งงนางงก็รเมูข ลว้นแ้่ทายาททยงแสดงความ็รเสงค์ผยดนัดไม่ชารเราคาหนมายลขขทเลบยยนภายหนรเยเลวขา
ดังกข่าว หหน้นาหนมายลขขทเลบยยนนั้นงงก็รเมูขหหนม่
ข้อ 19 หนมายลขขทเลบยยนหดทยงผู้็รเมูขไม่ชารเราคา็รเมูขหหน้ครบถ้วน้ามรเยเลวขาทยงกาหนนดหนข้ง
14 หนรองทายาท หนรองผู้จัดการมรดกขงงผู้ชนเการ็รเมูขทยงลสยยชยวย้ไม่็รเสงค์จเลข้าสอบสยทธยหนหนมายลขขทยง็รเมูขได้้าม
ข้ง 18 สานักงานขนส่งจังหนวัดชขบุรยจเนาหนมายลขขทเลบยยนนั้นงงก็รเมูขหหนม่ ทั้งนย้ การนาหนมายลขขทเลบยยนทยงค้าง
ชารเงงก็รเมูขหหนม่หหน้ล็นนไ็้ามหนขักลกณฑ์ วยธยการ รเยเลวขา แขเลงองงนไขทยงกรมการขนส่งทางบกกาหนนด
หนกรณย หนมายลขขทเลบยยนทยงนางงก็รเมูขหหนม่ไม่มยผู้็รเมูข หนรองมยผู้็รเมูขแ้่ได้ราคาแขเรวมกับ
ส่วนทยงชารเไว้แข้ว้งากว่าราคาทยง็รเมูขลดยม ผู้ชนเการ็รเมูขทยงไม่ชารเราคาจเ้้งงล็นนผู้รับผยดชงบหนส่วน้่างนั้น
ข้อ 20 หนมายลขขทเลบย ยนหดทยงนางงก็รเมูขแ้่ไม่มยผู้ลข้า็รเมูข หนรองหนมายลขขทเลบยยนทยงนามา
็รเมูขหหนม่แ้่ไม่มยผู้ลข้า็รเมูข สานักงานขนส่งจังหนวัดชขบุรยจเนาหนมายลขขทเลบยยนนั้นงงกหหน้กับรถทยงนามาจดทเลบยยน
้าม็ก้ย้่งไ็
ข้อ 21 กรณยผู้ชนเการ็รเมูขได้รับแผ่น็้ายทเลบยยนรถทยงได้จากการ็รเมูข (แบบ graphic) ไ็แข้ว
แ้่ขงงงกแผ่น็้ายทเลบยยนรถ (แบบ graphic) นั้นหหนม่ ลนองงงจากชารุด หนรองสูญหนาย ลจ้าขงงรถ้้งงชารเราคาแผ่น
็้ายทเลบยยนรถ (แบบ graphic) หนราคาแผ่นขเ 600 บาท (หนกร้งยบาทถ้วน)
ผู้็รเสงค์จเลข้าร่วม็รเมูขหนมายลขขทเลบยยนรถ สามารถ้ยด้่ งสงบถามรายขเลงยยดลพยงมล้ยมได้ทยง
สานักงานขนส่งจังหนวัดชขบุรย หนมายลขขโทรศัพท์ 0 3827 5200 ้่ง 109, 110
็รเกาศ ณ วันทยง 8 กันยายน 2564
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