
                                
                                                  

                                                    ประกาศด่านศุลกากรสิชล 
                 เรื่อง  ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง  
              

  ด้วยด่านศุลกากรสิชล กรมศุลกากร จะท าการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ตามบัญชีรถยนต์         
ของกลางแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันอังคารที่  15  กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  
ณ ที่ท าการ ด่านศุลกากรสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด  ดังนี้   

       หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง 

 1. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์           
เงื่อนไขในการประมูลฯ ตามท่ีด่านศุลกากรสิชลก าหนด 

 2 . การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางของด่านศุลกากรสิชล เป็นการประมูลขาย                 
ของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่ และเป็นการประมูลด้วยวาจา ผู้ชนะการประมูล หมายถึงผู้ที่เสนอราคาสูงสุด                       
ได้รับการประกาศอนุมัติขายรถยนต์ของกลางจากคณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางใน
วันที่ประมูลทันท ี

3. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนและวางเงินค้ าประกันการประมูลเป็นเงินสด ได้ที่เจ้าหน้าที่
รับลงทะเบียน  ด่านศุลกากรสิชล ในวันที่มีการประมูล ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยวางเงินค้ าประกันการประมูล 
คันละ 2,000 .- บาท  

 4. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลจะต้องน าหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสาร
แสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมส าเนา 1 ฉบับ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน 

 5. ด่านศุลกากรสิชล ให้ผู้สนใจเข้าชมสภาพรถยนต์ของกลางที่จะขายทอดตลาดได้ ต้ังแต่ วันที่           
27  สิงหาคม  2563 ณ ลานจอดรถ ด่านศุลกากรสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

 6. ผู้ลงทะเบียนที่ได้วางเงินค้ าประกันการประมูลแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา ณ 
บริเวณสถานที่ประมูล ด่านศุลกากรสิชล โดยการขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้า
คณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง และต่อหน้าผู้สู้ราคาอ่ืนที่มีอยู่ โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับป้ายยก
เสนอราคา ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในการยกป้ายเสนอราคาแต่ละครั้ง จะต้องเสนอราคาเพ่ิมขึ้นครั้งละไม่ต่ ากว่า 
500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาเพ่ิมขึ้นเองได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดข้างต้นและหากชนะการประมูลแล้ว ด่านศุลกากรสิชล จะยึดป้ายยกเสนอราคาดังกล่าวคืน และผู้ประมูล
ไดจ้ะต้องลงนามในหนังสือแสดงการรับทราบและยอมรับผลการประมูลฯ กับด่านศุลกากรสิชลทันที  

7. ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบเต็มจ านวนต่อด่านศุลกากรสิชล หรือ
วางเงินมัดจ าค่าซื้อรถยนต์ของกลาง (ไม่รวมเงินค้ าประกันการประมูล) ร้อยละยี่สิบห้า  (25%) ของราคารถยนต์
ของกลางที่ชนะการประมูลได้ต่อด่านศุลกากรสิชล ในวันที่ประมูล โดยช าระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งจ่าย กรมศุลกากร (พักรายได้)  โดย (ชื่อผู้สั่งจ่าย) หรือบัตร
อิเล็กทรอนิกส์  

          /หากผู้ชนะ......... 
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หากผู้ชนะการประมูลไม่ช าระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบเต็มจ านวนต่อด่านศุลกากรสิชล หรือวางเงิน
มัดจ าค่าซื้อรถยนต์ของกลาง ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการประมูล และด่านศุลกากร   
สิชล จะริบเงินค้ าประกันการประมูลที่ได้วางไว้ทันที โดยไม่แจ้งให้ผู้ชนะการประมูลทราบแต่อย่างใด 

8. ผู้ชนะการประมูลที่ได้วางเงินมัดจ าไว้ ร้อยละยี่สิบห้า (25%) จะต้องช าระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลาง
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละเจ็ดสิบห้า (75%) ต่อด่านศุลกากรสิชล ภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยช าระเป็น
เงินสด หรือแคชเชียร์เช็คของธนาคารกรุงไทย สาขาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งจ่าย กรมศุลกากร (พักรายได้) 
โดย (ชื่อผู้สั่งจ่าย) หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์  

 หากผู้ชนะการประมูลไม่ช าระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบถ้วนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว          
ด่านศุลกากรสิชล จะริบเงินมัดจ าและเงินค้ าประกันการประมูลที่ได้วางไว้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ชนะการประมูล
ทราบแต่อย่างใด และหากปรากฏว่า เมื่อด่านศุลกากรสิชลน ารถยนต์ของกลางคันดังกล่าวออกขายทอดตามวิธีการ
ที่ด่านศุลกากรสิชลก าหนดอีก และได้รับราคาน้อยกว่าราคาอนุมัติการขายครั้งก่อน ผู้ชนะการประมูลที่ละเลยไม่
ช าระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางดังกล่าวให้ครบเต็มจ านวนตามที่ประมูลไว้ครั้งก่อน จะต้องรับผิดชอบและชดใช้เงิน
ในส่วนที่ขาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516 

  9. คณะกรรมการด าเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือ  
ไม่อนุมัติการขายรถยนต์ของกลางให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด และค าตัดสินของคณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์
ของกลางถือเป็นเด็ดขาด ในกรณีมีเหตุจ าเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางมีอ านาจสั่งยกเลิกผล
การอนุมัติ หรือยุติ หรือเลื่อนการประมูลออกไป รวมทั้งออกค าสั่งหรือประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการประมูล 

10. ผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับเงินค้ าประกันการประมูลคืน หลังเสร็จสิ้นการประมูลหรือในวันท าการถัดไป  
ยกเว้น ผู้ที่ชนะการประมูลและได้รับการอนุมัติการขายรถยนต์ของกลางดังกล่าว จากคณะกรรมการขาย
ทอดตลาดรถยนต์ของกลางจะได้รับเงินค้ าประกันการประมูลคืน ในวันที่ช าระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบถ้วน
เต็มจ านวนแล้ว  

11. ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบรถยนต์ของกลางและน าออกไปจากด่านศุลกากรสิชล ภายใน 7 วัน
ท าการ นับแต่วันที่ช าระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบถ้วนแล้ว มิฉะนั้น ด่านศุลกากรสิชลจะไม่รับผิดชอบความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดกับรถยนต์ของกลางนั้น 

 12. การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในครั้งนี้ เป็นการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางตาม
สภาพที่เป็นอยู่ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสอบสภาพรถยนต์ของกลางเอง ส าหรับ
รายละเอียดรถยนต์ของกลาง อาทิเช่น ยี่ห้อ เกียร์ รุ่น ปี สี เป็นต้น ตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นรายละเอียด
เพียงเพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายเท่านั้น จึงไม่สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ หากมีการอนุมัติการ
ขายให้กับผู้ชนะการประมูลไปแล้ว ด่านศุลกากรสิชลถือว่าผู้ขนะการประมูลพอใจ และยอมรับในสภาพของรถยนต์
ของกลางดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง 

 13. ด่านศุลกากรสิชล จะออกหลักฐานการเข้าร่วมประมูลที่จ าเป็นให้กับผู้ที่มีชื่อลงทะเบียนไว้เท่านั้น 
กรณีที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประมูล จะต้องท าใบมอบอ านาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมหลักฐานประกอบ     
ผู้มอบอ านาจ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน 1 ฉบับ ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนด้วย 

  
 
 
 
            /14. การประมูล........... 
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14. การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ตามบัญชีรถยนต์ของกลางแนบท้ายประกาศนี้        
ด่านศุลกากรสิชลจะท าการประมูลขายตามสภาพของรถยนต์ของกลางที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (มีลักษณะเป็นซาก) 
โดยไม่มีการออกใบรับรองการน าเข้า (แบบท่ี 32) ให้ ซึ่งไม่สามารถน าไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
ได้ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการฟอกรถยนต์ที่อาจจะเกิดข้ึนได้        

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานคดีและของกลาง ด่านศุลกากรสิชล 
โทร. 0-75536-434 ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ด่านศุลกากรสิชล http://sichon.customs.go.th 

      จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 

   
               ประกาศ  ณ  วันที่   27  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  

    
  
 
   (นายคณิต  มีปิด )  

                                           นายด่านศุลกากรสิชล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


