
ประกาศ กรมทางหลวง
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน)

ที คค ๐๖๑๒๒/พ .๔/ . . / ๒๕๖๓

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ ๖ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด 
เครื่องจักรและยานพาหนะ(งานเงินทุน) จำนวน ๙ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญขีแนบท้ายประกาศนี้ 
และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ด้งนี้.-

๑, สิ่งของทั้งหมดดามประกาศนี้ จะท้าการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า 
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม 

ก ารป ระม ูล แ ล ะต ้อ งวางห ล ัก ป ระก ัน ก ารเข ้าป ระม ูล ส ู้ราค าเป ็น เง ิน ส ด ห ร ือ แ ค ซ เข ียร ่เซ ึ่ค เป ีน เง ิน  
๒๑๒,๔๐๐.๐๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบาน 
และสำเนาบัตรประจำตัวประขาซน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรอง 
ไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันที่ขายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสู้ราคา 
โดยกรมทางหลวง จะออกใบเสร็จให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการ 
เข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืน ในสมุด 
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อ เว้นแต้ผู้ประมูลสู้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของ 
ครบถ้วนแล้ว แต้หากผู้ประมูลสู้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนาม ในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจาก 
การขาดทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิ๋ริบหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลง 
ซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำ ไว้เป็นเงินสดไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลสู้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ด้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันท้าการ นับดั้งแต้ 
วันที่การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณี จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลไต้ออกไปจากที่เก็บของกรมทางหลวง ถ้าเกิน 
กำหนดดังกล่าว กรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ไข้ราคาและกรมทางหลวงมีสิทธิ๋ ที่จะริบหลักประกันและ 
เงินมัดจำที่วางไวิใต้ทันทีและนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากไต้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดขั้น 
เดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใข้ราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเข็ดที่ฮนาคารเข็นสั่งจ่ายลงวันที่ที่ใข้เข็ค ชำระ 
ต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการก็ไต้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้ 
เป็นหลักฐาน

๕. เมื่อชำระเงินเรืยบร้อยแล้วผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนสิ่งของที่ซื้อนั้นออกจากบริเวณที่เก็บของ 
กรมทางหลวงภายใน ๗ วันท้าการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิ๋ที่จะริบ 
สิ่งของด้งกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้



-๒-
๖. กรมทาง'หลวงทรงไว้ซี่งสิทธื้ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว'า 

ราคาสูงสุด ที่ผู้ประมูลสู้ราคาเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเซ่นนี้ผ ู้เข ้าประมูลสู้ราคา จะเร ียกรอง 
ค่าเสียหายหรือค่าใข้จ่ายใดๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน

๗. กรมทางหลวง จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อ เม่ือ 
ได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี 
พึงมีทั้งหมด กรมทางหลวงจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูล 
สู้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อ เพื่อน่าไปติดต่อ 
ทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

๘. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้ 
๙. ผู้สนใจ ให ้ต ิดต ่อฃอด ูสภาพ ส ิ่งของท ี่จะขายได ้ ณ ท ี่สำน ักงานทางหลวงท ี่ ๖ 

ตำบลสะเสียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้น่าไปดูและ 
ซื้แจง)

๑๐. กัาหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่....๕;..กมภาพันธ์... 
๒๕:๖๓.... ณ ท่ี สำนักงานทางหลวงที่ ๖ ตำบลสะเสียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา ๑ 0 .๐ ๐  น. 
เป็นต้นไป

ประกาค ณ วับ..../.!?..... เดือน..มกราคม...พ.ค. ๒๕;๖๓.

(นายลม'บูรณ แก้วลมัย)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง



บัญขืแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดที่ คค06122/^1.4/1/2563 หฟ้าท่ี ^
ลงวันท่ี 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 วันท่ีพิมพ์ : 15/01/2563 13:69

ลำตับท่ี รายการ ย่ีห้อ /  รุ่น หมายเลข 
เคร่ืองจักรกล

หมายเหต

1 เคร่ืองสูบน่า/ปิมน้ํา (ะ.เฬ.5.'ะ./892-470 05-6247-94-8 ขายทอดตลาดเคร่ืองจักรและยาบพาหนะ(งาบ
2 รถบรรทุกซนาดไม่เกิน 1 ด้น 9080/000818 018 2.5 XI พ!.0 

(11894)
44-8505-08-6 เงินทุน)9 รายการ

3 รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตับ 8080/000818 6/18 2.5 XI พเ.0 
(ป894)

44-8506-08-7

6 รถบรรทุกขบาดไม่เกิน 1 ตัน 8080/000818 04,8 2.5 XI พ 86 
(1)894)

44-8507-08-8

5 รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน 8080/000888 6/18 2.5 XI พ 16 
(1)894)

44-8508-08-9

6 รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน 8080/000818 016 2.5 XI พ 80 
(1)894)

44-8509-08-0

7 รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน 8080/000888 0/18 2.5 X8 พ16 
(1)894)

44-8510-08-3

8 รถบรรทุกขนาดโม่เกิน 1 ตัน 8080/000818 018 2.5 X0 พ86 
(น894)

44-8511-08-4

9 รถยกกระเข้า ผเร3/181/686878 78-6023-96-0


