
ประกาศกรมทางหลวง
เร่ือง ขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน ๑ ๙  รายการ (คร้ังท่ี ๓)

ท 'พ.(ริ )/๕ / ๒๕๖๓
ด้วยกรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน 

จำนวน ๑๙  รายการ (คร้ังท่ี ๓) ซี่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังน้ี.-
๑. สิงของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการ

ประมูลและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสู้ราคา เบีนเงินสดหรือแคชเชียร์เข็ค เป็นเงิน ๑๓ ,๒๐๐.-บาท 
(เงินหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน ) แก'กรมทางหลวงพร้อมลัาเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัว 
ประชาขน กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือน นับถึง 
วันที่ขายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสู้ราคา โดยกรมทางหลวงจะ 
ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไม่ไต้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้า
ร่วมประมูลสู้ราคาซื้อภายในวันนั้นโดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดง และลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียน 
ผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อเว้นแต่ผู้ประมูลสู้ราคาไต้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่ 
หากผู้ประมูลสู้ราคาไต้เพิกเฉย ไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐาน ข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาด 
กรมทางหลวงมีสิทธิ้ริบหลักประกันไต้ทันที

๓. ประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไต้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อ
สิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันที พร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมด หรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ตํ่ากว่าร้อย 
ละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลสู้ราคาไต้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่ว้นที่การ 
ขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลไต้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวง ถ้าเกินกำหนด
ดังกล่าว กรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคา และกรมทางหลวงมีสิทธี้ที่จะริบหลักประกันและเงินมัดจำ 
ที่วางไวไต้ทันที และนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากไต้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดขั้นเดิม ผู้ซ้ือ 
ซึ่งละเลยไมใช้ราคาต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายลงว้นที่ที่ใข้เช็คนั้น ชำระ 
ต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการก็ไต้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็น 
หลักฐาน

๔. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลซื้อไต้ต้องขนสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของ
กรมทางหลวง ภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธึ๋ที่จะริบ 
สิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ไต้

๒/  ๖. กรมทางหลวง





๖. กรมทางหลวงทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขาย หรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่า 
ราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสู้ราคาเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเซ่นนี้ผู้เข้าประมูลสู้ราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือ 
ค่าใข้จ่ายใด  ๆ ไม่ได้ท้ังสัน

๗-.- กรมทางหลวง จะทำการโอนทะเบียนเครื่อ■(จ ้^ ! /ยานพาหนะให้ผู้ปร^มูลสู้ราคาซื๋อ:
ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับ]อนต้องเสียอ่,ว!©นรรX®ลอด'ทั้งคาใ'ซ้จ่ายอ่ืน ๆ
ที่พีงมีทั้งหมดกรมทางหลวงจะเป็นผู้แจ้งและมอบหล้!□ ฐ^ฟ้ฟ้ถ้บั่นายทะเบยนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสู้ 
ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะ!!©ษสํกส!าหนงสอแจงนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อเพื่อนำไปติดต่อทำ

!โโกบนายทะเบียนต่อไป
๘. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้ 
๙. ผู้สนใจ ให้ติดต่อฃอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ท่ี สำนักงานแขวงทางหลวงยะลา ใน 

วันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและขี้แจง)
๑๐. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันท่ี เอ ๙ 11.ค. &&® 

ณ ห้องประขุม สำนักงานแขวงทางหลวงยะลา จังหวัดยะลา ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงซื่อ).....................
(นายสมนึก เศียรอุ่น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา 
ปฏิปัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ กรณีชายแบตเตอรี่ให้เพิ่มเติมว่า
ผู้เข้าประมูลต้องเป็นโรงงานหลอมตะกั่วที่ได้รับอนุญาต (โรงงานประเภทที่ 60 ตาม พ.ร.บ.

โรงงาน พ.ศ. 2535) หรือผู้ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอำนาจจากโรงงานข้างต้นเท่านั้นและต้องแสดงหลักฐาน 
การได้รับอนุญาตดังกล่าว



รายละเอียดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย
โดยวิธีขายทอดตลาด ตามประกาศ ท่ี พ. ๑/  ๕ / ๒๕๖๓ 

แขวงทางหลวงยะลา

ท ี่ รายการ หมายเลขกรม ราคาซ้ือหรือไต้มา สถานท่ีเก็บพัสดุ

๑. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7849-16-5 6,270.00 แขวงทางหลวงยะลา
๒. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7850-16-9 6,270.00
๓. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7851-16-0 6,270.00
(̂ . เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7852-16-0 6,270.00
๕. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7853-16-1 6,270.00
๖. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7854-16-2 6 ,270.00
๗. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7855-16-3 6,270.00
๘. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7856-16-4 6,270.00
๙. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7857-16-5 6,270.00

๑๐. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7858-16-6 6,270.00
(5)๑. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7859-16-7 6,270.00
๑๒. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7860-16-0 6,270.00
๑๓. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7861-16-1 6,270.00
(5)(̂ . เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7862-16-2 6,270.00
๑๕. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง 04-7863-16-3 6,270.00
๑๖. ขุดเครื่องตัดและเจาะถนนไฮโดรลิค 40-6209-11-9 378,428 .00
๑๗. ขุดเครื่องตัดและเจาะถนนไฮโดรลิค 40-6210-11-2 378,428 .00
(5)(โ9. เครื่องผสมคอนกรีต 94-6069-90-3 24,550.00
๑(2̂ . เครื่องผสมคอนกรีต 94-6070-90-7 24,550.00

(รวมสิบเก้ารายการ) 900.006.00

หมายเหตุ

ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประมูลใน 
วันท่ี เปี  ̂13,?1. ตั้งแต่เวลา.๐๙.๓ ๐.น.- .๑๐1๐ ๐ .น. ไต้ที่งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงยะลา
กรมทางหลวงและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสู้ราคาเป็นเงินลดหรือแคชเชียร์เข็ค เป็น เงิน.... ๑๓,.๒ ๐๐,- 
บาท (เงินหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๒./ แก่กรมทางหลวง



- ๒ -

แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประขาซน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ที่ 
ไม่ไต้ลงทะเบียนไม่มีสิทธึ๋เข้าร่วมการประมูลการขายทอดตลาด

(ลงซื่อ)............
(นายสมนึก เดียรอุ่น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา 
ปฏิบัตราขการแทนอธิบดีกรมทางหลวง


