
                                                     

  ประกาศส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง   การประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน 

ส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างช าระราคาออกประมูลใหม่ 
หมวดอักษร  ขต  ขท  ขธ  และ  ขน 

                                                …….……………………….. 

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไข 
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  ส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน
เจ็ดคน พ.ศ. 2557  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจะต้องช าระราคาประมูล
หมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากไม่ช าระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  กรมการขนส่งทางบกจะน าหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างช าระราคา 
ออกประมูลใหม่  และตามประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไข
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่น าออกประมูลใหม่   พ.ศ. 2557  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก าหนดให้น าหมายเลขทะเบียนรถที่ผู้ชนะการประมูลช าระราคาไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนด  ออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ต  โดยให้ก าหนดราคาเริ่มต้นเท่ากับจ านวนเงินที่ค้างช าระของหมายเลข
ทะเบียนนั้น และหากหมายเลขใด  ไม่มีผู้เสนอราคาให้น าหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลพร้อมกับการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถตามปกติ  นั้น 

ด้วยปรากฏว่ามีผู้ชนะการประมูลที่ค้างช าระราคาค่าหมายเลขทะเบียนรถส าหรับรถยนต์นั่ง  
ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน  (รย.1)  ในเขตจังหวัดชลบุรี  หมวดอักษร  ขต  ขท  ขธ  และ  ขน  บางหมายเลข 
ตามหมวดอักษรดังกล่าว  ไม่ช าระราคาค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีได้ด าเนินการน าหมายเลขทะเบียนดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตแล้ว 
แต่มีบางหมายเลขไม่มีผู้เสนอราคา  ส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีจึงน าหมายเลขทะเบียนรถ  หมวดอักษร  ขต  ขท  
ขธ  และ  ขน  ที่ ไม่มีผู้ เสนอราคาดังกล่าวออกประมูลพร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ  
ส าหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดชลบุรี  โดยเป็นการประมูลพร้อมกับการประมูล
หมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร  ขอ  ในวันที่  6  พฤศจิกายน  2564  โดยวิธีเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
ซึ่ งมี รายละเอียดหมาย เลขทะเบี ยนที่ จะน าออกประมู ล ใหม่ เป็ น ไปตาม เอกสารแนบท้ ายประกาศนี้   
ทั้งนี้   การน าหมายเลขทะเบียนดังกล่าวออกประมูลใหม่พร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ   
เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1   หลักเกณฑ์   วิธีการ  ระยะเวลา  และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 
ที่ค้างช าระราคาดังกล่าว  ให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระยะเวลา
และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  ส าหรับรถยนต์นั่ง 
ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน  พ.ศ. 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ข้อ  2  การประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร  ขต  ขท  ขธ  และ  ขน  ที่ค้างช าระราคา
ดังกล่าวจะเปิดท าการประมูลด้วยวิธีเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  พร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
หมวดอักษร  ขอ  โดยจะเปิดการเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564  เป็นต้นไป  
จนจบการประมูลในวันที่  6  พฤศจิกายน  2564 

ข้อ  3  หากผู้ชนะการประมูลรายเดิมประสงค์จะได้สิทธิในหมายเลขทะเบียนที่น าออกประมูลใหม่
ดังกล่าว  ให้กระท าได้โดยช าระค่าหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนก่อนวันท าการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 
ที่มีการน าออกประมูลใหม่ (ก่อนมีผู้เสนอราคา) 

ข้อ  4  กรมการขนส่งทางบกขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการน าหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าว 
ออกประมูลใหม่   หากหลั งจากออกประกาศนี้ ผู้ชนะการประมูลเดิมได้ช าระราคาเป็นไปตามหลั กเกณฑ์ 
ที่กรมการขนส่งทางบกก าหนดแล้ว 

ข้อ  5  ในกรณีมีเหตุขัดข้องที่ เกิดจากระบบการน าหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ 
ทางอินเตอร์เน็ต  ท าให้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถไม่สามารถสิ้นสุดลงตามที่ก าหนดได้  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูล  และไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนเวลาสิ้นสุด
การประมูลดังกล่าว  ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลในวันนั้น  และกรมการขนส่งทางบกจะท าการน าเลขออกประมูลใหม่ 

(2)  กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่างสิ้นสุดการประมูลเลขทะเบียนบางหมายเลขให้ถือว่ายกเลิก
การประมูลตั้งแต่หมายเลขท่ีการประมูลยังไม่สิ้นสุดเป็นต้นไป  และกรมการขนส่งทางบกจะท าการน าเลขดังกล่าวออก
ประมูลใหม่ 

ส าหรับผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ประกาศ   ณ    วันที่   8   กันยายน  พ.ศ.   2564 
 
 

                       (นายกนิษฐฐ์  เจียมรุจีกุล) 
                           ขนส่งจังหวัดชลบุรี 
เรียน  ขสจ.ชลบุรี ผ่าน หทจ. 
         เพื่อโปรดพิจารณาลงนามประกาศการ
ประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างช าระออก
ประมูลใหม่ หมวดอักษร ขต ขท ขธ และ ขน 
 
 
            (นางสาวอธิชนันท์  สิงหราช) 
     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
                   กันยายน 2564 

เรียน  ขสจ.ชลบุรี  
         เพื่อโปรดพิจารณาลงนามประกาศการ
ประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างช าระออก
ประมูลใหม่ หมวดอักษร ขต ขท ขธ และ ขน 
 
 
            (นางสาววัชรี  อาจวารินทร์) 
              เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส 
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หมำยเลขหมวดอักษร จ ำนวน

ขธ 8

ขน 2

หมวดอักษร

หมำยเลขทะเบียนรถท่ีน ำออกประมูลใหม่พร้อมกับกำรประมูลหมวดอักษร ขอ

เร่ิมเสนอรำคำผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2564 - วันท่ี 6 พฤศจิกำยน 2564 

หมำยเลขหมวดอักษร จ ำนวน
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ขต 5

ขท 9

หมวดอักษร หมำยเลข


