ประกาศแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ กรมทางหลวง
เลขที คค ๐๖๐๑๑ (พ.๑)/ ๐๓ / ๒๕๖๕
เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ชำรุด (รถวิทยุตรวจการณ์) จำนวน ๒ คัน
(ครั้งที่ ๒)
ด้วยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ กรมทางหลวง มีความประสงค์จะขายทอดตลาด
เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด รถวิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุนฯ จำนวน ๒ คัน (ครังที่ ๒) ของกองกำกับการ ๕
กองบังคับการตำรวจทางหลวง รายละเอียดตามบัญ ขีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนด ดังนิ.๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล
และต้อ งวางหลัก ประกัน การเข้าประมูล สู้ร าคาเป็น เงิน สด หรือ แคขเขีย ร์เข็ค เป็น เงิน ๒๔,๔๘๐.๐๐ บาท
(สองหมื่นสี่พันสิ่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) แก่กรมทางหลวง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัว
ประขาขน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่น ายทะเบียน รับรองไม่เกิน ๓ เดือนนับถึง
วัน ที่ข ายทอดตลาด และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสู้ราคาโดยกรมทางหลวงจะ
ออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน
สำหรับผู้ประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไม่ไต้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกัน การ
เข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อภายในวันนี้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดง และลงนามรับหลักประกันคืนในสมุด
ลงทะเบีย นผู้เข้าร่ว มประมูล สู้ร าคาซื้อ เร้น แต่ผ ู้ป ระมูล สู้ร าคาไต้ก รมทางหลวงจะคืน ให้เมื่อ ชำระค่าสิ่ง ของ
ครบถ้วนแล้ว แต่ห ากผู้ป ระมูล สู้ราคาไต้เพิกเฉย ไม่มาลงนามในแบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจาก
การขายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิ๋ริบหลักประกันไต้ทันที
๓. ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดไต้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อ
สิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมด หรือวางมัดจำไร้เป็นเงินสดไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลสู้ราคาไต้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่
วัน ที่ข ายทอดตลาดสำเร็จ บริบ ูร ณ์ จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลไต้ออกไปจากที่เก็บของ กรมทางหลวง ถ้าเกิน
กำหนดดังกล่าว กรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไมไข้ราคา และกรมทางหลวงมีสิทธิ้ที่จะริบหลักประกัน และ
เงินมัดจำที่วางไว้ใต้ทันที และนำสิ่งของไปตำเนินการขายใหม่หากไต้เงินไม'คุ้มราคา และค่าขายทอดตลาดขั้นเดิม
ผู้ซื้อซื้งละเลยไมไข้ราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนี้น
๔. การชำระเงินจะต้องชำระเงินเป็นเงินสดหรือ เข็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายลงวันที่ ที่ใข้เซ็คนั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนี้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ก็ไต้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ไร้เป็นหลักฐาน
๕. เมื่อ ชำระเงิน เรีย บร้อ ยแล้ว ผู้ประมูลซื้อไต้ต้องขนสิ่งของนั้น ออกจากบริเวณที่เก็บ ของ
กรมทางหลวง ภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขบออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธึ๋ที่จะ
ริบสิ่งของดังกล่าวไปตำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ไต้
/ต่อหน้า ๒/ ๖.กรมทางหลวง

-๒-

๖. กรมทางหลวง ทรงไว้ซึ่งลิทธิ๋ที่จะขาย หรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่า
ราคาสูงสุด ที่ผ ู้ป ระมูล สู้ร าคาเสนอให้น ั้น ยัง ไม่เป็น ที่พ อใจ ในกรณีเข่น นี้ผ ู้เข้า ประมูล สู้ร าคาจะเรีย กร้อ ง
ค่าเสียหาย หรือค่าใข้จ่ายๆ ไม'ได้ทั้งสิ้น
๗. กรมทางหลวงจะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะ ให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อเมื่อได้
ขำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใข้จ่ายในการโอนทะเบียนผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวม ตลอดทั้งค่าใข้จ่ายอื่นๆ ที่พึง
มีทั้งหมด กรมทางหลวง จะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรงจะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสู้
ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือแจ้งนายทะเบียน เท่านั้น ให้ผู้ประมูลสู้ราคาซื้อเพื่อนำไปติดต่อทำ
การโอนกับนายทะเบียนต่อไป
๘. การขายเครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็กไม่มีการโอนทะเบียนให้
๙. ผู้ส นใจให้ต ิด ต่อ ขอดูส ภาพสิ่งของที่จ ะขายได้ ณ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ใน,วันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราขการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดู และขี้แจง)
๑๐. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕'
ณ แขวงทางหลวงสำปางที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๐ น. เป็นด้นไป (เวลาลงทะเบียน ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.)
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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(นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสำปางที่ ๑

บัญชีรายละเอียดขายทอดตลาดเครือ่ งจักร/ยานพาหนะ ทีซ่ ำรุด (รถวิทยุตรวจการณ์)จำนวน ๒ คัน (ครัง้ ที่ ๒)
ตามประกาศขายทอดตลาด ที่ คค ๐๖๐๑๑(พ.๑)/ ๐๓/ ๒๕๖๕:
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ผู้ป ระสงค์จ ะเข้า ประมูล สู้ร าคาซื้อ ในการขายทอดตลอดต้อ งทะเบีย นเพื่อ เข้า ร่ว มประมูล ในวันที่
๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ไต้ที่งานพัสดุและสัญญาและวางหลักประกัน
การประมูลสู้ราคาเป็นเงินสด/แคซเชียร์เช็ค เป็นเงิน ๒๔,๔๘๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) แก่
กรมทางหลวงพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประซาขน และรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ไม่ไต้ลงทะเบียนไม่มี
สิทธิ๋เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด

(นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราขการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑

