
ประกาศกรมทางหลวง

เรือ่ง ขายทอดตลาดเครือ่งตดัหญา้แบบสะพายขา้งและเครือ่งตบดนิชำรดุ จำนวน ๑๒ รายการ 

ท พ.๑ /  ๒ / ๒๕๖๒
ดว้ยกรมทางหลวง แขวงทางหลวงยะลา มคีวามประสงคจ์ะขายทอดตลาดเครือ่งตดัหญา้แบบ 

สะพายขา้งและเครือ่งตบดนิชำรดุ จำนวน ๑๒ รายการ ซึง่มรีายละเอยีดตามบญัชแีนบทา้ยประกาศนี ้ และม ี
ขอ้กำหนดเง่ือนไข ดงันี.้-

๑. สิง่ของทัง้หมดตามประกาศนี ้ จะทำการขายทอดตลาดโดยวธิปีระมลูดว้ยปากเปลา่
๒. ผูป้ระสงคจ์ะเขา้ประมลูสูร้าคาซือ้ในการขายทอดตลาด ตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มการ

ประมลูและตอ้งวางหลกัประกนัการเขา้ประมลูสูร้าคา เปน็เงนิสดหรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ’ เปน็เงนิ.... ๓ 00.-...บาท 
( เงนิสามรอ้ยบาทถว้น ) แกก่รมทางหลวงพรอ้มสำเนาทะเบยีนบา้นและสำเนาบตัรประจำตวัประซาจน กรณเีปน็ 
นติบิคุคล ตอ้งแนบหนงัสอืรบัรองนติบิคุคลทีน่ายทะเบยีนรบัรองไมเ่กนิ ๓ เดอืน นบัถงึวนัทีข่ายทอดตลาดและ 
หนงัสอืมอบอำนาจ (ถา้ม)ี เพือ่เปน็หลกัประกนัการเขา้สูร้าคาโดยกรมทางหลวงจะออกใบเสรจ็รบัเงนิให!้วเ้ปน็
หลกัฐาน

สำหรบัผูป้ระมลูสูร้าคาซือ้ในการขายทอดตลาดไมไ่ต ้ กรมทางหลวงจะคนืหลกัประกนัการเขา้
รว่มประมลูสูร้าคาซือ้ภายในวนันีน้โดยใหน้ำใบเสร็จรบัเงินไปแสดง และลงนามรบัหลกัประกนัคนืในสมดุลงทะเบยีน 
ผูเ้ขา้รว่มประมลูสูร้าคาซือ้เวน้แตผู่ป้ระมลูสูร้าคาไต ้ กรมทางหลวงจะคนืใหเ้มือ่ชำระคา่สิง่ของครบถว้นแลว้ แต่ 
หากผูป้ระมลูสูร้าคาไตเ้พกิเฉย ไมม่าลงนามในแบบบนัทกึหลกัฐาน ขอ้ตกลงซือ้สิง่ของจากการขายทอดตลาด
กรมทางหลวงมสีทิธ้ิริบหลกัประกันไต้ทนัที

๓. ประมลูสูร้าคาซือ้ในการขายทอดตลาดไต ้ ตอ้งลงนามในแบบบนัทกึหลกัฐานขอ้ตกลงซือ้
สิง่ของจากการขายทอดตลาดโดยทนัท ี พรอ้มชำระเงนิคา่สิง่ของทัง้หมด หรอืวางมดัจำไวเ้ปน็เงนิสดไมต่รกวา่รอ้ย 
ละ ๓๐ ของราคาทีป่ระมลูสูร้าคาไต ้ และตอ้งชำระเงนิทีค่า้งชำระใหค้รบภายใน ๗ วนัทำการ นบัตัง้แตว่นัทีก่าร 
ขายทอดตลาดสำเรจ็บรบิรูณ ์ จงึจะนำสิง่ของทีป่ระมลูไตอ้อกไปจากทีเ่กบ็ของกรมทางหลวง ถา้เกนิกำหนด
ดงักลา่ว กรมทางหลวงจะถอืวา่ผูซ้ือ้ละเลยไมใชร้าคา และกรมทางหลวงมสีทิธิท้ีจ่ะ่รบิหลกัประกนัและเงนิมดัจำที ่
วางไวิไต้ทันที และนำสิง่ของไปดำเนนิการขายใหม ่ หากไตเ้งนิไมคุ่ม้ราคาและคา่ขายทอดตลาดชัน้เดมิ ผู้ซ้ือซ่ึง 
ละเลยไมใ่ชร้าคาตอ้งชำระเงนิในสว่นทีข่าดนัน้

๔. การชำระเงนิ จะตอ้งชำระเปน็เงนิสดหรอืเชค็ทีธ่นาคารเซน็สัง่จา่ยลงวนัทีท่ีใ่ขเ้ชค็นัน้ ชำระ 
ตอ่เจ้าหนา้ทีห่รอืกอ่นวนันัน้ไมเ่กนิ ๓ วนัทำการกไ็ต ้ เจา้หนา้ทีข่องกรมทางหลวงจะออกใบเสรจ็รบัเงนิให!้วเัปน็ 
หลกัฐาน

๕. เมือ่ชำระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ ผูป้ระมลูซือ้ไตต้อ้งขนสิง่ของทีซ่ือ้นัน้ออกจากบรเิวณทีเ่กบ็ของ 
กรมทางหลวง ภายใน ๗ วนัทำการ ถา้ไมข่นออกไปตามระยะเวลาทีก่ำหนดนี ้ กรมทางหลวงสงวนสทิธิท้ีจ่ะรบิ 
สิง่ของดงักลา่วไปดำเนนิการขายใหมโ่ดยไมม่กีารผอ่นปรนใหก้ไ็ต้

๒/ ๖. กรมทางหลวง



- ๒ -

๖. กรมทางหลวง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขาย หรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่า 
ราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสู้ราคาเสนอให้นั้นยังไม่เห็นที่พอใจ ในกรณีเข่นนี้ผู้เข้าประมูลสู้ราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือ 
ค่าใข้จ่ายใด  ๆไม,ได้ท้ังส้ิน

๗. กรมทางหลวง จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อ เม่ือได้ 
ขำระเงินครบถ้วนแล้ว ค,าใข้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่พึงมีทั้งหมดกรมทางหลวงจะเห็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสู้ 
ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อเพื่อนำไปติดต่อทำ
การโอนกับนายทะเบียนต่อไป

๘. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ยุบรวมเห็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้
๙. ผู้สนใจ ให้ติดต่อฃอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ท่ี สำนักงานแขวงทางหลวงยะลา ในวัน 

และเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเห็นผู้นำไปดูและซื้แจง)
๑๐. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันท่ี ”  & มี.?). bfbl? 

ณ ห้องประขุม สำนักงานแขวงทางหลวงยะลา จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เห็นด้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๖๕๖๒

(ลงซ่ือ) / 9 i /
(นายเขฏฐพล พึ่งบุญ)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลาฝ่ายปฏิบัติการ 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงย ะ ล า ^

หมายเหตุ กรณีขายแบตเตอรี่ให้เพิ่มเติมว่า
ผู้เข้าประมูลต้องเห็นโรงงานหลอมตะกั่วที่ได้รับอนุญาต (โรงงานประเภทที่ 60 ตาม พ.ร.บ.

โรงงาน พ.ศ. 2535) หรือผู้ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอำนาจจากโรงงานข้างต้นเท่านั้นและต้องแสดงหลักฐาน 
การได้รับอนุญาตดังกล่าว



รายละเอียดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด
โดยวิธีขายทอดตลาด ตามประกาศ ท่ี พ. ๑/๒/๒๕๖๒ 

แขวงทางหลวงยะลา

ท ี่ รายการ หมายเลขกรม ราคาซ้ือหรือได้มา สถานท่ีเก็บพัสดุ

๑. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-51841-5161-99 8,500.00 แ ข วงท างห ล ว งย ะล า

๒. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-51841-5162-99 8,500.00
๓ . เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-51841-5165-99 8,500.00
(ร!. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-56641-0940-01 7,250.00
๕. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-56641-0941-01 7,250.00
๖. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-57141-1957-02 6,709.97
๗. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-57141-1958-02 6,709.97
๘. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-57141-1960-02 6,709.97
๙ . เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-57141-1961-02 6,709.97

๑๐. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-57141-1963-02 6,709.97
๑๑. เครื่องตบดิน 36-80221-7706-01 15,943.00
๑๒. เครื่องตบดิน 36-80221-7707-01 15,943.00

(รวมสิบสองรายการ) 105,435.85
X

หมายเหตุ

ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วม
ประมูลในวันที่ -  & มี.ค. เ3̂)เ3 ตั้งแต่เวลา ..๑๐,๐๐.น.- ๑๐,๓๐.น. ได้ที่งานพัสดุและสัญญา 
แขวงทางหลวงยะลา กรมทางหลวงและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสู้ราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์ 
เข็ค เป็นเงิน....๓๐๐,:., บาท (เงินสามร้อยบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและ 
สำเนาบัตรประซาซน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ้เข้าร่วมการประมูล 
การขายทอดตลาด

(ลงข่ือ)
(นายเชฏฐพล พึ่งบุญ)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลาฝ่ายปฏิบัติการ 
รักษาการในตำแหน่ง ผ้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา'น <rปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง


