ประกาศด่านศุลกากรสิชล
เรื่อง ขายทอดตลาดของกลาง
ด้วยด่านศุลกากรสิชล มีความประสงค์จะทาการขายทอดตลาดนามันดีเซลของกลาง ตามบัญชีรายการ
แนบท้ายประกาศนี โดยจะทาการขายทอดตลาด ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ลงทะเบียน

ตั้งแต่เวลา 09.30.00 – 10.00 น.เริ่มเปิดประมูลเสนอราคา เวลา 10.01 น. เป็นต้นไป
ณ สถานที่เสนอราคาประมูล ด่านศุลกากรสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล
ถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี
1. การขายทอดตลาดของกลางตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี เป็นการประมูลขายของกลางตามสภาพที่
เป็นอยู่ ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ประมูลได้ หมายถึง ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด
2. ผู้ เข้ า ประมู ล ของกลางน ามั น ดี เซลและน ามั น เบนซิ น จะต้ อ งได้ รั บ ใบทะเบี ย นเป็ น ผู้ ค้ า น ามั น
ตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10 หรือมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการค้านามันเชือเพลิง พ.ศ.2543 รับรอง
สาเนา 1 ฉบับยื่นต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนการเปิดประมูล หากพ้นกาหนดนีแล้วจะไม่รับพิจารณาแต่
ประการใด และผู้ประมูลได้จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค้านามันเชือเพลิง พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3. ผู้ เ ข้ า ประมู ล จะต้ อ งพิ จารณ าตรวจสอบสภ าพ จ านวน ป ริ ม าณ คุ ณ สมบั ติ และอื่ น ๆ
ของของกลางที่ จ ะขายทอดตลาดเอง หากได้มี การพิ จารณาอนุมั ติขายของกลางให้ กับ ผู้ ช นะการประมูล แล้ ว
คณะกรรมการฯจะถื อ ว่ าผู้ ช นะการประมู ล ได้ พ อใจและยอมรับ ในของกลางนั นแล้ ว โดยไม่ มี ก ารโต้ แ ย้ งใดๆ
แม้ว่าจะมีความผิดพลาดในรายละเอียดของกลางที่แจ้งไว้ในบัญชีรายการของกลางที่จะทาการขายทอดตลาดก็ตาม
โดยผู้เข้าประมูลขอตรวจสอบสภาพ จานวนปริมาณ คุณสมบัติ ได้ตังแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 21 กันยายน
2563 ก่อนเวลาเปิดประมูล ณ ด่านศุลกากรสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยติดต่องานคดีและของ
กลางฯ 075-536-434
4. กรณีของกลางมีจานวนขาดตกบกพร่องหรือลาจานวนกว่ าในบัญชีรายการของกลางซึ่งได้ออกประกาศ
ขายทอดตลาดนัน ผู้ชนะการประมูล จะต้องยอมรับตามจานวนที่ขาดตกบกพร่องนัน และใช้ราคาตามส่วนที่เป็น
จริงสาหรับของลาจานวน
5. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลจะต้องนาหลักฐาน (1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสาร
แสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมสาเนารับรองถูกต้องจานวน 1 ฉบับ (2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคล รับรองสาเนาถูกต้องจานวน 1 ฉบับ (3) กรณีมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจ (ติ ด อากรแสตมป์ 30 บาท) บั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ เอกสาแสดงตนที่ ท างราชการออกให้
พร้อมสาเนารับรองถูกต้องจานวน 1 ฉบับ ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
6. คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์จะไม่ขายในราคาสูงสุดที่มีผู้เสนอมา ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดนันยังต่ากว่า
ราคาที่กรมศุลกากรเห็นสมควร
7. การขายทอดตลาดจะทาการขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา โดยคณะกรรมการขายทอดตลาดจะเป็นผู้
แจ้งราคากลางหรือราคาเริ่มต้น ในวันขายทอดตลาดผู้ประมูลต้องเสนอราคาเพิ่มขึนแต่ละครังไม่ต่ากว่าที่
/คณะกรรมการ...

-๒คณะกรรมการขายทอดตลาดกาหนด และคณะกรรมการขายทอดตลาดจะพิจารณาผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะ
การประมูล
8. ราคาที่ประมูลได้ หากจะต้องมีการชาระค่าภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต หรือภาษี
เพื่อมหาดไทย หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ จะต้องเป็นภาระของผู้ประมูลได้ต้องชาระเพิ่มเติม และไม่รวมถึงเงื่อนไขที่
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผู้ประมูลได้จะต้องปฏิบัติเอง เช่น ใบอนุญาต
9. เมื่อ คณะกรรมการฯ เคาะไม้รั บ ราคาแล้ ว ผู้ ป ระมู ล ได้ จะต้ องช าระเงิน ค่ าของทั งหมดเป็น เงิน สด
หรือด้วยบัตรอิเล็กทรอนิคส์ หรือ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย หรือเช็คธนาคารรับรองโดยทันที โดยเช็คจะต้องสั่งจ่าย
“กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย ( ชือ่ ผู้สั่งจ่าย”) เท่านัน หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
10. ถ้าผู้ประมูลได้ไม่พร้อมที่จะชาระเงินทังหมดได้ทันที ให้ผู้ประมูลได้วางเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
(ห้าสิบ) ของราคาที่ประมูลได้ โดยจะต้องลงนามในสัญญาชือของกลาง และผู้ประมูลได้จะต้องชาระเงินค่าของ
ทังหมดภายใน 3 วันทาการ
11. ถ้ า ผู้ ป ระมู ล ได้ ละเลยเสี ย ไม่ ใช้ ร าคาตาม 8, 9 และ ข้ อ 10 ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้
แล้วแต่กรณี กรมศุลกากรจะริบ เงินมัดจาที่วางไว้ และถ้าปรากฏว่าเมื่อนาของนันออกขายอีกครังหนึ่งได้ราคา
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินมัดจาที่รับไว้ไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดในชันเดิม ผู้สู้ราคานันต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาด
ตามนัยความในมาตรา 516 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
12. ผู้ประมูลของได้ จะต้องนานามันของกลางที่ประมูลได้ ออกจากด่านศุลกากรสิชล ตาบลสิชล อาเภอ
สิชล จ.นครศรีธรรมราช ออกไปภายใน 3 วันนับตังแต่ วันชาระเงินค่าของครบถ้วน ทังนี เว้นแต่จะได้รับผ่อนผัน
จากด่ านศุล กากรสิ ช ล มิฉะนั นผู้ ป ระมู ล ได้จ ะต้องเสี ยค่าใช้จ่าย หรือค่ าฝากของให้ แก่ กรมศุ ล กากร และกรม
ศุลกากรจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึนแก่ของนัน ตามมาตรา 207 และ 219 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
13. คณะกรรมการฯ อาจระงับการขายทอดตลาดในครังนีได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลของกลางครังนี สามารถติดต่อสอบถามและขอรับรายละเอียดได้ที่ งานของกลาง
และของตกค้างด่านศุลกากรสิชล อาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-536-434 ในวันและเวลา
ราชการตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

(นายคณิต มีปิด)
นายด่านศุลกากรสิชล

-๓-

บัญชีรายการของกลางที่จะทาการขายทอดตลาด
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
ณ ด่านศุลกากรสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ลาดับที่

แฟ้มคดีที่

รายการชนิดของกลาง

ปริมาณ/หน่วย

หมายเหตุ

๑

แฟ้มคดีด่านที่ ศ.5/31.08.63

1. นามันดีเซล
3,000 ลิตร
2. ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 3 ถัง
1,000 ลิตร

ประมูลด้วยวาจา
พร้อมถังบรรจุนามัน

2.

แฟ้มคดีด่านที่ ศ.6/31.08.63

1. นามันดีเซล
4,000 ลิตร
2. ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 4 ถัง
1,000 ลิตร

ประมูลด้วยวาจา
พร้อมถังบรรจุนามัน

