
 
  ประกาศด่านศุลกากรสิชล 

 เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ   
------------------------------------------ 

  ด้วยด่านศุลกากรสิชล ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 4 มีความประสงค์จะท าการขายทอดตลาดวัสดุที่
ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  จ านวน 28 รายการ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธี
ประมูลด้วยวาจาในวันอังคารที่ 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 ตั้งแต่เวลา  ๑0.3๐  น.  เป็นต้นไป ณ ด่านศุลกากรสิชล           
ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

  ๑. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของ
ด่านศุลกากรสิชล และตอ่หน้าผู้สู้ราคาอ่ืนที่มีอยู่ โดยผู้สู้ราคาต้องลงลายมือชื่อในแบบค าขอลงทะเบียน เข้าร่วมการ
ขายทอดตลาดวัสดุฯ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ถ้ามีการมอบอ านาจให้
ผู้อื่นมาด าเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจลงนามให้ถูกต้องตามกฎหมายยื่นต่อคณะกรรมการ
ขายทอดตลาด 
  ๒. ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะต้องช าระเงิน ร้อยละ  ๒๕  ของราคาที่ประมูลซื้อเป็นเงินมัดจ า
ทันที ส่วนเงินที่เหลือให้ช าระพร้อมกับการรับของที่ประมูลได้  โดยต้องช าระเงินและรับของไปให้เสร็จสิ้นภายใน ๕  
วันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากด่านศุลกากรสิชลอนุมัติให้ขายพัสดุรายการนั้น ๆ ได้ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้
วางมัดจ าละเลยไม่ใช้ราคา  ด่านศุลกากรสิชลจะริบเงินมัดจ าที่วางไว้  และหากปรากฏว่าเมื่อน าของนั้นออกขาย
ทอดตลาดอีกครั้งหนึ่งได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเมื่อรวมกับเงินมัดจ าที่ริบไว้แล้ว ไม่คุ้มราคาที่ขายทอดตลาดในครั้งเดิม  
ผู้ละเลยไม่ใช้ราคาดังกล่าวจะต้องรับผิดในส่วนที่ขาดตามมาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  3. การขายทอดตลาดวัสดุฯทั้งหมด 28 รายการ เป็นการขายเหมารวมทุกรายการ ตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้  
  4. ด่านศุลกากรสิชลสงวนสิทธิในอันที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดก็ได้ถ้าพิจารณาแล้วเห็น
ว่าราคานั้นยังไม่สมควรขายและคืนเงินมัดจ าที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเรียกเก็บไว้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
  5. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาทุกราย  ให้ถือว่าทราบและยอมรับในรายละเอียดและสภาพของพัสดุที่
จะจ าหน่ายในครั้งนี้แล้ว 
  6. หากจะต้องมีการช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
พัสดุฯ  จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขของราคาประมูลฯ  และเป็นภาระของผู้ประมูลราคาได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 

/ผู้สนใจติดต่อ... 

 

 



- ๒ – 

  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและตรวจสภาพพัสดุได้ที่ ด่านศุลกากรสิชล ต.สิชล อ.สิชล      
จ.นครศรีธรรมราช  ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลาเปิดประมูล 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่ 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕60 
 
 

                                                                                            
     (นางสาวมณี  แซ่โง้ว) 

        นักวิชาการศุลกากรช านาญการ  รักษาราชการแทน 
     นายด่านศุลกากรสิชล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



(ส าเนา) 
                                                    ประกาศด่านศุลกากรสิชล 

 เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ   
------------------------------------------ 

  ด้วยด่านศุลกากรสิชล ส านักงานศุลกากรภาคท่ี 4 มีความประสงค์จะท าการขายทอดตลาดวัสดุที่
ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  จ านวน 28 รายการ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธี
ประมูลด้วยวาจาในวันอังคารที่ 28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕60 ตั้งแต่เวลา  ๑0.3๐  น.  เป็นต้นไป ณ ด่านศุลกากรสิชล           
ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

  ๑. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของ
ด่านศุลกากรสิชล และตอ่หน้าผู้สู้ราคาอ่ืนที่มีอยู่ โดยผู้สู้ราคาต้องลงลายมือชื่อในแบบค าขอลงทะเบียน เข้าร่วมการ
ขายทอดตลาดวัสดุฯ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออกให้พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ถ้ามีการมอบอ านาจให้
ผู้อื่นมาด าเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจลงนามให้ถูกต้องตามกฎหมายยื่นต่อคณะกรรมการ
ขายทอดตลาด 
  ๒. ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะต้องช าระเงิน ร้อยละ  ๒๕  ของราคาที่ประมูลซื้อเป็นเงินมัดจ า
ทันที ส่วนเงินที่เหลือให้ช าระพร้อมกับการรับของที่ประมูลได้  โดยต้องช าระเงินและรับของไปให้เสร็จสิ้นภายใน ๕  
วันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากด่านศุลกากรสิชลอนุมัติให้ขายพัสดุรายการนั้น ๆ ได้ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้
วางมัดจ าละเลยไม่ใช้ราคา  ด่านศุลกากรสิชลจะริบเงินมัดจ าที่วางไว้  และหากปรากฏว่าเมื่อน าของนั้นออกขาย
ทอดตลาดอีกครั้งหนึ่งได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเมื่อรวมกับเงินมัดจ าที่ริบไว้แล้ว ไม่คุ้มราคาที่ขายทอดตลาดในครั้งเดิม  
ผู้ละเลยไม่ใช้ราคาดังกล่าวจะต้องรับผิดในส่วนที่ขาดตามมาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  3. การขายทอดตลาดวัสดุฯทั้งหมด 28 รายการ เป็นการขายเหมารวมทุกรายการ ตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้  
  4. ด่านศุลกากรสิชลสงวนสิทธิในอันที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดก็ได้ถ้าพิจารณาแล้วเห็น
ว่าราคานั้นยังไม่สมควรขายและคืนเงินมัดจ าที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเรียกเก็บไว้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
  5. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาทุกราย  ให้ถือว่าทราบและยอมรับในรายละเอียดและสภาพของพัสดุที่
จะจ าหน่ายในครั้งนี้แล้ว 
  6. หากจะต้องมีการช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
พัสดุฯ  จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขของราคาประมูลฯ  และเป็นภาระของผู้ประมูลราคาได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 

 

/ผู้สนใจติดต่อ... 

 

 

 



- ๒ – 

  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและตรวจสภาพพัสดุได้ที่ ด่านศุลกากรสิชล ต.สิชล อ.สิชล      
จ.นครศรีธรรมราช  ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนเวลาเปิดประมูล 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่ 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕60 
 
 

                                                                                            
     (นางสาวมณี  แซ่โง้ว) 

        นักวิชาการศุลกากรช านาญการ  รักษาราชการแทน 
     นายด่านศุลกากรสิชล 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ธีระศักดิ์/พิมพ์,ทาน 
          .................../ร่าง,ตรวจ 
 
 
 



 

บัญชวีัสดุฯขายทอดตลาดแนบท้ายประกาศด่านศลุกากรสิชล ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕60 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา 

1 กระเบื้องลอนใหญ ่ 1,700 แผ่น  

2 สันครอบหลังคา 219 แผ่น  

3 วงกบหน้าต่าง ขนาด 2.25*1.45 m. 6 ชุด  

4 วงกบหน้าต่าง ขนาด 1.45*0.70 m. 1 ชุด  

5 วงกบหน้าต่าง ขนาด 1.45*0.45 m. 4 ชุด  

6 วงกบหน้าต่าง ขนาด 1.70*1.20 m. 17 ชุด  

7 วงกบหน้าต่าง ขนาด 1.20*0.90 m. 4 ชุด  

8 วงกบหน้าต่าง ขนาด 2.30*1.20m. 2 ชุด  

9 วงกบหน้าต่าง ขนาด 1.40*1.30 m. 4 ชุด  

10 วงกบหน้าต่าง ขนาด 1.10*1.40 m. 2 ชุด  

11    บานเกร็ดไม้ ขนาด 3.00*2.00 m. 2 ชุด  

12    บานเกร็ดไม้ ขนาด 1.50*2.00 m. 2 ชุด  

13    บานประตู ขนาด 0.70*2.00 m.  2 บาน  

14    บานประตู ขนาด 0.80*2.00 m.   13 บาน  

15     ไม้ ขนาด 1/2 *6*3 m. 135 แผ่น  

16     ไม้ ขนาด 1/3*3*3 m. 40 แผ่น  

17     ไม้ ขนาด 1/3.5*3 m. 50 แผ่น  

18     ไม้ ขนาด 1*5*3 m. 30 แผ่น  

19     ไม้ ขนาด 5*5*3 m. 25 ต้น  

20     ไม้ ขนาด 2*5*3 m. 30 แผ่น  

21     ไม้ ขนาด 1/2*5.50*3 m. 100 แผ่น  

22     ไม้ ขนาด 1/2*6*4 m. 26 แผ่น  

23     ไม้ ขนาด 1/2*6*3 m. 14 แผ่น  

24     ไม้ ขนาด 1/2*5*5 m. 6 แผ่น  

25     ไม้ ขนาด 1/2*5*3 m. 20 แผ่น  

26     ไม้เชิงชาย 10 แผ่น  

27      เหล็กตัวชี 1 กอง  

28      เหล็กกลม 1 กอง  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


