ประกาศด่านศุลกากรสิชล
เรื่อง ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจาเป็นใช้งาน จานวน 1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด
.....................................
ด้ วยด่ านศุ ลกากรสิ ชล ส านั กงานศุ ลกากรภาคที่ 4 มี ความประสงค์ จะท าการขายรถยนต์
ราชการที่ห มดความจ าเป็ น ใช้ง าน จ านวน 1 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด (รายละเอียดตามบัญชีแ ทบท้าย)
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ด่านศุลกากรสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โดยมีเงื่อนไขดังนี้
๑. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูล ด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด
ของด่านศุลกากรสิชล และต่อหน้าผู้สู้ราคาอื่นที่มีอยู่ โดยผู้สู้ราคาต้องลงลายมือชื่อในแบบคาขอลงทะเบียน
เข้าร่วมการขายทอดตลาดพัสดุพร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ยื่นต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดหรือเจ้าหน้าที่ของด่านศุลกากรสิชล ในวันที่
5 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 10.00 น. หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ด่านศุลกากรสิชล
จะถือว่าสิ้นสุดการลงชื่อผู้เข้าร่วมเสนอราคาและจะไม่มีการลงชื่อเพิ่มอีกไม่ว่ากรณีใดๆ
กรณีผู้เข้าประมูลกระทาการในนามบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือมอบอานาจและสาเนาบัตร
ประจาตัว ประชาชนพร้ อมสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจ จานวน 1 ชุด และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ จานวน 1 ชุด มายื่นต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด
หรือเจ้าหน้าที่ของด่านศุลกากรสิชล ในวันที่ทาการขาย
2. การขายทอดตลาดจะทาการขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา โดยคณะกรรมการขายทอดตลาด
จะเป็นผู้แจ้งราคากลางหรือราคาเริ่มต้น ในวันขายทอดตลาดผู้ประมูลต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งไม่ต่า
กว่าที่คณะกรรมการขายทอดตลาดกาหนด และคณะกรรมการขายทอดตลาดจะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาสูงสุด
เป็นผู้ชนะการประมูล
3. การตั ด สิ น ชี้ ข าดผู้ ป ระมู ล ได้ แ ละราคาในการขายทอดตลาด ประธานกรรมการขาย
ทอดตลาดจะเคาะไม้รับ ราคาผู้ที่ให้ ราคาสูงสุดเป็นผู้ ชนะการประมูล ซึ่งผู้ชนะการประมูลจะต้องชาระเงิน
รายการนั้นเป็นเงินสดจานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 (ห้าสิ บ) ของราคาที่เสนอได้ในทันที และชาระเงินสดส่วนที่
เหลือให้ครบภายใน 3 วันทาการ นับถัดจากวันที่การประมูลสิ้นสุดลง หรือจะชาระเงินสดครบจานวนตามราคา
ที่เสนอนับแต่เวลาที่การประมูลสิ้นสุดลงก็ได้
หากผู้ชนะการประมูลไม่ชาระเงินให้กับด่านศุลกากรสิชลตามที่กาหนดไว้ใ นวรรคก่อน
ด่านศุลกากรสิชลจะถือว่าผู้ชนะการประมูลนั้นสละสิทธิ์ และด่านศุลกากรสิช ลสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินที่ ผู้ชนะ
การประมูลได้ชาระไว้บางส่วนแล้วทันที พร้อมทั้งตัดรายชื่อผู้ชนะการประมูลนั้นออกจากการเสนอราคาและ
อาจพิจารณาว่าเป็นผู้เสนอราคาที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ห้ามเข้าร่วมเสนอราคากับด่านศุลกากรสิชล
ในครั้งต่อไป และหากปรากฏว่าเมื่อนาของนั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่งได้เงินเป็นจานวนสุทธิเมื่อรวมกับ
/เงินที่ริบ...

-2เงินที่ริบไว้แล้ว ไม่คุ้มราคาที่ขายทอดตลาดในครั้งเดิม ผู้ชนะที่ไม่ใช้ราคาดังกล่าวจะต้องรับผิดในส่วนที่ขาดตาม
มาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4. ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา ต้องอ่านประกาศขายทอดตลาด ตลอดจนดูสภาพ
ของที่จะประมูลขายด้วยตนเองก่อนเข้าประมูล ณ ด่านศุลกากรสิชลในวันและเวลาราชการ เมื่อตกลงเข้าร่วม
ประมูลแล้วถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้
แล้ว จะโต้แย้งใดๆกับทางด่านศุลกากรสิชลมิได้ทั้งสิ้น
5. ด่านศุลกากรสิชล ไม่ให้ผู้เสนอราคาถอนคาเสนอราคาของตนหลังจากประธานกรรมการ
ขายทอดตลาดได้เคาะไม้รับราคาของผู้นั้นแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้ แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด ถ้าหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังไม่สมควร หรือมีเหตุผลประการอื่น หรือจะยกเลิกการขายครั้ งนี้ก็ได้ใน
กรณีเช่นนั้นผู้เข้าเสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากด่านศุลกากรสิชลไม่ได้ทั้งสิ้น
6. ผู้ที่เป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา หรือใช้ให้ผู้อื่นเข้า
เสนอราคา
7. ด่านศุลกากรสิชลจะทาการโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้ชนะการประมูลต่อเมื่อได้รับเงินสด
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ส่วนค่ารับโอนและค่าใช้จ่ายในการโอนทางทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะพึงมีทั้งหมด
ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ดาเนินการและเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ผู้ช นะการประมูล จะนารถยนต์ที่ประมูล ได้ ออกจากด่านศุล กากรสิ ช ลได้ต่อเมื่อได้รับ
เอกสารหลักฐานการโอนทะเบียนรถยนต์จากด่านศุลกากรสิชลแล้ว เท่านั้น
8. ผู้ชะการประมูลได้ต้องชาระเงินให้ด่านศุลกากรสิชลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนาหลักฐานการ
ชาระเงินทั้งหมดมาแสดงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดและตรวจรับส่งมอบฯเพื่อรับมอบสิ่งของและขนย้าย
ออกจากด่านศุล กากรสิช ล ภายใน 3 วันทาการ โดยจะต้องลบตราสั ญลั กษณ์ตัว อักษรหรือตัวเลขอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับด่านศุลกากรสิชลให้เรียบร้อยก่อนขนย้าย
9. สถานที่ทาการขายโดยวิธีทอดตลาด ณ ด่านศุลกากรสิชล อาคารสานักงาน ชั้ น 1 ต.สิชล
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยเริ่มลงทะเบียน
ตั้งแต่ 08.30 น. – 10.00 น.
10. การโอนสิทธิ์ก็ดี การลิ ดรอนสิทธิ์ก็ดี ค่าภาษีอากรต่างๆก็ดี ความช ารุดบกพร่องของ
ทรัพย์สินก็ดี ด่านศุลกากรสิชลไม่รับรองและไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
11. ด่านศุลกากรสิชลขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้โดยไม่จาเป็นต้องแจ้ง
ให้ผู้ชนะการประมูลทราบ หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการขายทอดตลาดได้กระทาโดยไม่สุจริต และให้ถือว่าการ
ตัดสินของด่านศุลกากรสิชลเป็นเด็ดขาด ผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดีหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากด่านศุลกากรสิชลทั้งสิ้น
12. เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้
13. ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ด่านศุลกากรสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์หมายเลข
075-536-434
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62
(นายประวัติ ชื่นชวลิต)
นายด่านศุลกากรสิชล

ลำดับ
1

บัญชีรำยกำรแนบท้ำยประกำศด่ำนศุลกำกรสิชล เรื่องขำยทอดตลำดพัสดุครุภณ
ั ฑ์ชำรุด เสือ่ มสภำพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในรำชกำรต่อไป
โดยวิธีกำรขำยทอดตลำด ประจำปีงบประมำณ 2562 (ครั้งที่ 2)
ชนิด / ประเภทพัสดุ
จำนวน
ทะเบียน
วันที่ได้รับ
อำยุกำรใช้งำน (ปี)
รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ ข-3032 นศ
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