ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จังหวัดชลบุรี
…….………………………..
ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ นำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของ
ประชาชนสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร ยค ออกประมูลเป็นการ
ทั่ ว ไป โดยผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในระหว่ า งวั น ที่ 12 พฤษภาคม 2564 - 12 มิ ถุ น ายน 2564
ที่ www.tabienrod.com ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการ
หรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 ดังนี้
ข้อ 1 ให้มี “คณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดชลบุรี” โดยมีอำนาจหน้าที่
ดังนี้
(1) ควบคุม กำกับ ดูแลการประมูลหมายเลขทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และ
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
(2) วินิจฉัย หรือออกคำสั่งใด ๆ เพื่อให้การประมูลหมายเลขทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
และเป็นธรรม
คำวินิจฉัยหรือคำสั่งของคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
ข้ อ 2 การประมู ลหมายเลขทะเบี ยนสำหรับรถยนต์ บรรทุ กส่ วนบุ คคล ให้ ดำเนิ นการประมู ลทาง
อินเตอร์เน็ตแบบกำหนดช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 - 12 มิถุนายน 2564 โดยอินเตอร์เน็ต
ต้องมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 1 เมกะไบต์ (1 MB) โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) การประมูลหมายเลขทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตโดยเสนอราคาแข่งกับผู้ประมูลรายอื่นด้วยตนเอง
โดยระบบจะนำราคาที่ ผู้ ป ระมู ล หมายเลขทะเบี ย นตั้ ง ไว้ แจ้ ง ให้ ผู้ ป ระมู ล รายอื่ น ทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.tabienrod.com หากมีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่า ผู้ประมูลรายเดิมสามารถเสนอราคาใหม่ได้จนกว่าจะถึง
เวลาสิ้นสุดการประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น ๆ ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการประมูลหากหมายเลขทะเบียนใดไม่มีผู้ประมูล
เสนอราคาสูงกว่าราคาที่แสดงเป็นเวลา 20 วินาที ให้ถือว่าผู้ประมูล ที่ให้ราคาสูงสุดในขณะนั้น เป็นผู้ชนะการประมูล
สำหรับหมายเลขทะเบียนนั้น
(2) การประมูลหมายเลขทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตโดยเสนอราคาล่วงหน้าแบบ Maximum bid ระบบ
จะดำเนินการเพิ่มราคาประมูลไปตามลำดับราคาที่เพิ่มขึ้นของแต่ละกลุ่มหมายเลข จนกว่าจะไม่มีผู้ประมูลรายอื่นเสนอ
ราคาสูงกว่า หรือจนกว่าจะถึงราคาที่ผู้ประมูลหมายเลขแบบเสนอราคาล่วงหน้าตั้งไว้จะถือว่าผู้ประมูลหมายเลขทะเบียน
แบบ เสนอราคาล่วงหน้า เป็นผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น ในราคาสูงสุดที่ไม่มีผู้เสนอราคาแข่ง ทั้งนี้ ราคาที่
ชนะการประมูลอาจไม่ถึงราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนแบบเสนอราคาล่วงหน้าตั้งไว้ก็ได้
เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การประมู ล หมายเลขทะเบี ย นแล้ ว ให้ แ จ้ งผลการประมู ล ทางข้ อ ความสั้ น (SMS)
กับผู้เข้าร่วมประมูลตาม (1) และ (2) ทราบ
ข้อ 3 ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ ดังนี้
(1) ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีสาขาอำเภอบางละมุง
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีสาขาอำเภอหนองใหญ่ และสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีสาขาอำเภอศรีราชา
/ในวันและ...
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ในวันและเวลาราชการ รวมทั้ง สามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีและ
สำนักงานขนส่งสาขาทุกสาขาดังกล่าวข้างต้น
(2) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.tabienrod.com ก่อนหรือในวันประมูล โดยกรอกข้อมูลเข้า
ร่วมประมูลพร้อมพิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อลงลายมือชื่อ ส่งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
ข้ อ 4 ผู้ ที่ จะเข้ าร่ วมประมู ล หรือผู้ รับมอบอำนาจให้ เข้ าร่ วมประมู ลหมายเลขทะเบี ยน ต้ องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคล
(2) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำสั่งศาล
(3) ไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน
ข้อ 4/1 ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน ต้องลงทะเบียนพร้อมยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลธรรมดา
(ก) บั ต รประจำตั ว ประชาชนผู้ เข้ าร่ ว มประมู ล ในกรณี ผู้ เข้ าร่ ว มประมู ล เป็ น คนต่ างด้ า ว
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
(ข) กรณี ที่ มอบอำนาจให้ เข้ าร่ วมประมู ลแทน ต้ องยื่ นหนั งสื อมอบอำนาจและภาพถ่ ายบั ตร
ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อำนาจ
(2) นิติบุคคล
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง
(ข) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม ในกรณีเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมืองให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร
กรณีที่มอบอำนาจให้เข้าร่วมประมูลแทน ต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ มอบ
อำนาจ พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
ข้อ 4/2 ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน ต้องวางหลักประกันการประมูลด้วยวิธีดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชี “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”
(3) โอนเข้ า บั ญ ชี ธ นาคาร ชื่ อ บั ญ ชี “สำนั กงานขนส่ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี (การประมู ล
หมายเลขทะเบี ย น)” เลขที่ บั ญ ชี 228-1-44562-3 และส่ งหลั ก ฐานการโอนเงิ น ทางโทรสารหมายเลข
0 3827 5200
(4) การติดต่อธุรกรรมการเงิน ต้องเป็นชื่อของผู้ประมูลเท่านั้น
กรณีลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ให้ส่งภาพถ่ายหลักฐานตาม (1) และ (2) แล้วแต่กรณี ที่มีการ
รับรองความถูกต้องของเอกสารพร้อมด้วยหลักฐานการโอนเงินค่าหลักประกันการประมูลให้สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
ก่อนถึงวันทีป่ ระมูลหมายเลขทะเบียนรถทางโทรสารหมายเลข 0 3827 5200
ข้อ 5 การดำเนินการเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
จำนวน 301 หมายเลข สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลดำเนินการประมูลตามกลุ่มหมายเลขทะเบียนที่กำหนดไว้ท้าย
ประกาศนี้
ข้อ 6 ผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับรหัสผ่าน (Password) ก่อนเริ่มประมูล และสามารถสู้ราคาได้เฉพาะใน
กลุ่มหมายเลขที่ตนมีจำนวนเงินวางหลักประกันการประมูลเพียงพอหรือสูงกว่า ตามอัตราหลักประกันการประมูลที่
กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
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ราคาเริ่มต้น ครั้งถัดไปต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้น และสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่กำหนดได้โดยราคาที่เสนอเพิ่มสูงขึ้น
จะต้องไม่น้อยกว่าช่วงราคาที่กำหนด ราคาเริ่มต้น และการเพิ่มราคาในการประมูลหมายเลขทะเบียนให้เป็นไปตาม
กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
การชนะการประมูลของผู้เสนอราคาสูงสุด ให้มีผลตั้งแต่การประมูลหมายเลขทะเบียนนั้นได้เสร็จสิ้นลง
ข้อ 8 การอนุมัติหมายเลขทะเบียนให้แก่ผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อเสร็จสิ้น
การประมูลหมายเลขทะเบียนนั้น และสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลอีกครั้ง ณ
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
ข้อ 9 การชำระราคาหมายเลขทะเบียน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้นำหลักประกันที่ผู้ชนะการประมูลวางไว้มาชำระราคาหมายเลขทะเบียนเสียทั้งสิ้น โดย
(ก) กรณีประกันสูงกว่าราคาหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจะคืนหลัก
ประกันส่วนที่เหลือให้ผู้ชนะการประมูล
(ข) กรณีหลักประกันต่ำกว่าราคาที่ประมูลได้ แต่สูงกว่าร้อยละ 10 ของราคาหมายเลขทะเบียน
ที่ประมูลได้ ให้ถือว่าดำเนินการตาม (2) แล้ว
(ค) กรณีหลักประกันต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ให้ดำเนินการตาม
(2)
(2) ให้ผู้ ชนะการประมูลชำระราคาหมายเลขทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาหมายเลข
ทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันประมูลหมายเลขทะเบียน
(3) ให้ผู้ชนะการประมูลชำราคาหมายเลขทะเบียนส่วนที่เหลือจาก (2) ให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน
นับแต่วันประมูลหมายเลขทะเบียน
ในกรณี ผู้ ชนะการประมู ลที่ ไม่ ชำระราคาหมายเลขทะเบี ยนให้ ครบถ้วนภายในระยะเวลาตาม (3)
สามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาการชำระราคาส่วนที่เหลือได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน รวมแล้วขอขยาย
เวลาได้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตาม (3) ทั้งนี้ การขอขยายเวลาต้องยื่นคำร้องก่อนครบกำหนด
30 วัน นับแต่วันประมูล หรือก่อนครบกำหนดเวลาที่ได้รับการขยายในครั้งแรก แล้วแต่กรณี
ข้อ 10 ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าบริการการประมูลหมายเลขทะเบียนหลังจากเสร็จสิ้นการ
ประมูลทันที ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี หักจากหลักประกันการประมูลที่วางไว้ตามอัตราค่าบริการการประมูล
หมายเลขทะเบียนที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ 11 การชำระราคาหมายเลขทะเบียนให้ชำระราคา ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) ผ่านธนาคาร (Bill Payment)
(3) แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชี “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”
(4) โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางปลาสร้อย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
“สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี (การประมูลหมายเลขทะเบียน)” เลขที่บัญชี 228-1-44562-3 และส่งหลักฐานการ
โอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0 3827 5200 ต่อ 103
ข้อ 12 ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนที่ไม่ชำระราคาหมายเลขทะเบียนให้ เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กำหนดในข้อ 9 (2) หรือ (3) สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เป็นผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียน
หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจให้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว
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หมายเลขทะเบียนที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 9 วรรค 1
และไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ได้รับการขยายตามข้อ 9 วรรค 2 ให้นำหมายเลขทะเบียนออกประมูล
ใหม่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
หมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูลใหม่ตามวรรคสอง หากผู้ชนะการประมูลที่ค้างชำระราคาได้ชำระ
ราคาครบถ้วนก่อนที่จะมีผู้เสนอราคาในการประมูลครั้งใหม่ ให้ผู้ชนะการประมูลยังคงได้สิทธิในหมายเลขทะเบียนนั้น
และให้นำหมายเลขทะเบียนนั้นออกจากการประมูล
ผู้ชนะการประมูลที่ค้างชำระราคาหมายเลขทะเบียน จะมีสิทธิเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนหรือรับ
มอบอำนาจให้ เข้าร่ วมประมูลหมายเลขทะเบี ยนได้อีกก็ต่อเมื่อได้ชำระราคาหมายเลขทะเบียนหรือชำระส่ วนต่างค่า
หมายเลขทะเบียนครบถ้วนแล้ว
ข้ อ 13 ผู้ เข้ าร่ วมประมู ลสามารถขอรับหลั กประกั นการประมู ล หมายเลขทะเบี ยนคื นได้ โดยวิธี
ดังต่อไปนี้
(1) ขอรับคืนเป็ นเงินสด ให้ผู้เข้าร่วมประมู ลนำหลักฐานการวางหลั กประกันการประมูลพร้อมบัตร
ประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ภายใน 30 วัน นับหลังจากเสร็จสิ้นการประมูลหมายเลข
ทะเบียนแต่ละครั้ง
(2) ขอรับคืนโดยโอนเงินผ่านธนาคาร ให้ผู้เข้าร่วมประมูลแจ้งเลขที่บัญชีที่จะรับคืนหลักประกันการ
ประมูลคืน โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนจะหักออกจากหลักประกันการประมูลที่วางไว้นั้น
หากผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนไม่มารับหลักประกันการประมูลคืน ภายในเวลาที่กำหนดตาม
(1) สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจะมีหนังสือแจ้งให้มารับหลักประกันการประมูลคืนภายใน 180 วัน หากพ้นระยะเวลา
ตามที่แจ้งแล้วไม่มารับหลักประกันคืน ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลนั้นแสดงเจตนาสละการรับหลักประกันการประมูลคืน
โดยหลักประกันดังกล่าวให้ตกเป็นเงินรายได้ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ข้อ 14 กรณีที่ผู้ชนะการประมูลได้ชำระราคาหมายเลขทะเบียนครบถ้วนแล้วถึงแก่ความตายให้สิทธินั้น
ตกไปยังทายาท เว้นแต่ไม่มีทายาทยื่นแสดงความประสงค์สืบสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ชนะการประมูลถึงแก่ความ
ตาย ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีดำเนินการนำหมายเลขนั้นออกเปิดประมูลใหม่
กรณีผู้ชนะการประมูลถึงแก่ความตาย แต่ยังชำระราคาหมายเลขทะเบียนไม่ครบถ้วน ทายาทที่ต้องการ
สืบสิทธิต้องแสดงความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียน หากพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้สิทธินั้นเป็นอันระงับ
เพื่อประโยชน์ของทายาทของผู้ชนะการประมูลที่ถึงแต่ความตาย และของทางราชการหากหมายเลข
ทะเบี ยนนั้ นยั งไม่มี ผู้ ชนะการประมูลรายใหม่ และทายาทของผู้ ชนะการประมูลได้แสดงความประสงค์จะชำระราคา
หมายเลขทะเบียนในส่วนที่ขาดอยู่ให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน นับแต่วันแจ้งความประสงค์ให้เก็บหมายเลขทะเบียนนั้นไว้
ยังไม่ต้องนำออกประมูล เว้นแต่ทายาทที่แสดงความประสงค์ผิดนัดไม่ชำระราคาหมายเลขทะเบียนภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้นำหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลใหม่
ข้อ 15 หมายเลขทะเบียนใดที่ผู้ประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ
12 หรือทายาท หรือผู้จัดการมรดกของผู้ชนะการประมูลที่เสียชีวิตไม่ประสงค์จะเข้าสืบสิทธิในหมายเลขที่ประมูลได้ตาม
ข้อ 14 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจะนำหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลใหม่ ทั้งนี้ การนำหมายเลขทะเบียนที่ค้าง
ชำระออกประมูลใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกำหนด
ในกรณี หมายเลขทะเบียนที่นำออกประมูลใหม่ไม่มีผู้ ประมูล หรือมีผู้ประมูลแต่ได้ราคาเมื่อรวมกับ
หลั กประกั น การประมู ล ที่ ได้ วางไว้ ยั งไม่ คุ้ มกั บ ราคาที่ ประมู ลไว้ เดิ ม ผู้ ชนะการประมู ล ที่ ไม่ ช ำระราคาจะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบในส่วนต่างนั้น
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ประมูล สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจะนำหมายเลขทะเบียนนั้นออกให้กับรถที่นำมาจดทะเบียนตามปกติต่อไป
ข้อ 17 ในกรณีผู้ชนะการประมูลได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล (แบบ graphic) ไปแล้ว
แต่ขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถ (แบบ graphic) นั้นใหม่ เนื่องจากชำรุด หรือสูญหาย เจ้าของรถต้องชำระราคาแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ (แบบ graphic) ในราคาแผ่นละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)
ข้อ 18 ผู้ชนะการประมูลที่ชำระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนครบถ้วนแล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัด
ชลบุรีจะออกหนังสือสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิในหมายเลขทะเบียนที่ได้จากการประมูล สิทธิดังกล่าวสามารถ
จำหน่ายจ่ายโอนต่อไปได้
ในกรณีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิในหมายเลขทะเบียนรถที่ได้จากการประมูลชำรุด
ในสาระสำคัญหรือสูญหาย ผู้ได้รับหนังสือสำคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นขอหนังสือฉบับใหม่แทนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
ชลบุรี โดยต้องชำระราคาหนังสือสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 5200 ต่อ 109, 110
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
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