ประกาศด่านศุลกากรเบตง
ที่ 3/๒๕61
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง (ครั้งที่ 5)
------------------------------------------------------ด้วยด่านศุลกากรเบตง กรมศุลกากร จะทาการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ตามบัญชีรถยนต์
ของกลางแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ณ ลานจอดรถบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรเบตง
ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา (ตรงข้ามสถานีตารวจภูธรเบตง) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง
๑. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการประมูลฯ ตามที่ด่านศุลกากรเบตงกาหนด
๒. การประมู ล ขายทอดตลาดรถยนต์ ข องกลางของด่ า นศุ ล กากรเบตง เป็ น การประมู ล ขาย
ของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่ และเป็นการประมูลด้วยวาจา ผู้ชนะการประมูลหมายถึงผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและ
ได้รับการประกาศอนุมัติขายรถยนต์ของกลางจากคณะกรรมการดาเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางใน
วันทีป่ ระมูลทันที
๓. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนและวางเงินประกันในการประมูลเป็นเงินสดคันละ
1,000.-บาท ตามจานวนรถยนต์ที่ต้องการประมูล โดยไม่ต้องระบุว่าเป็นคันใด ได้ที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
ด่านศุลกากรเบตง ณ สถานที่ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ในวันที่มีการประมูล ตั้งแต่เวลา 08.30 –
10.00 น.
๔. ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลจะต้องนาหลักฐาน เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หรือ
เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมสาเนา 1 ฉบับ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับ
ลงทะเบียน
๕. ด่านศุลกากรเบตง ให้ ผู้สนใจตรวจสภาพรถยนต์ของกลางที่จะขายทอดตลาดได้ ตั้งแต่วันที่
11 - 12 มิถุนายน 2561 ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.30 น. ณ ลานจอดรถบ้านพักข้าราชการด่านศุลกากรเบตง
ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 08-9734-9070
๖. ผู้ลงทะเบียนที่ได้วางเงิน ประกันในการประมูลแล้วเท่านั้น จึง จะได้รับสิทธิ เข้าร่วมเสนอราคา
โดยผู้ เข้าร่ ว มประมูล จะได้รั บ ป้ ายยกเสนอราคา ตามจานวนรถยนต์ที่ตนได้ล งทะเบียนเข้าร่ว มประมูล ไว้
หากผู้เข้าร่วมประมูลชนะการประมูล รถยนต์คันใดแล้ว ด่านศุลกากรเบตงจะขอรับป้ายยกเสนอราคาดังกล่าว
คืนและผู้ประมูลได้ จะต้องลงนามในสัญญาการซื้อรถยนต์ของกลางกับด่านศุลกากรเบตงทันที ทั้งนี้ ในการยก
ป้ายเสนอราคาแต่ละครั้ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
6.1 รถยนต์ที่ราคาเปิดประมูลเกินหนึ่งแสนบาท จะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ากว่า
1,0๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาท)
6.2 รถยนต์ที่ราคาเปิดประมูลต่ากว่าหนึ่งแสนบาท จะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ากว่า
5๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาท)
/7.คณะกรรมการ...

-2 ๗. คณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาอนุมัติขายหรือไม่
อนุมัติขายรถยนต์ของกลางให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด และคาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาด ใน
กรณีมีเหตุจ าเป็ น คณะกรรมการฯ มีอานาจสั่งยกเลิกผลการอนุมัติ หรือยุติ หรือเลื่อนการประมูลออกไป
รวมทั้งออกคาสั่งหรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประมูล
๘. ผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับเงินประกันการประมูลคืน หลังเสร็จสิ้นการประมูล ยกเว้นผู้ที่ชนะการ
ประมูลและได้รับการอนุมัติขายรถยนต์ดังกล่าวจากคณะกรรมการฯ จะได้รับเงินประกันการประมูล คืนเมื่อได้
ชาระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางครบถ้วนแล้ว หรือได้วางเงินมัดจาค่าซื้อรถยนต์ของกลางตามจานวนที่กาหนดแล้ว
โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องชาระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางเต็มจานวนภายในวันที่ทาการประมูล หรือวางเงิน
มัดจาค่าซื้อรถยนต์ของกลางร้อยละ 25 ของราคารถยนต์ที่ชนะการประมูล แต่ละคันเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์
เช็คของธนาคาร สั่งจ่ายกรมศุลกากร (พักรายได้) โดย...(ชื่อผู้สั่งจ่าย)...ที่ด่านศุลกากรเบตง ภายในวันที่ทาการ
ประมูลและต้องมาชาระเงินค่ารถยนต์ของกลางส่วนที่เหลือให้ครบจานวนภายใน 7 วันนับจากวันประมูล
แล้วแต่กรณี หากพ้นกาหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ชนะการประมูลยังไม่ชาระเงินค่าซื้อรถยนต์ของกลางให้ครบถ้วน
ด่านศุลกากรเบตงจะริบเงินมัดจาการประมูลของผู้ชนะการประมูลดังกล่าว และหากปรากฏว่า เมื่อนารถยนต์
ของกลางคันดังกล่าวออกขายตามวิธีการที่ด่านศุลกากรเบตงกาหนดอีก และได้รับราคาเมื่อรวมกับเงิน มัดจา
การประมูลทีร่ ับไว้แล้วน้อยกว่าราคาอนุมัติการขายเดิม ผู้ชนะการประมูลที่ละเลยไม่ชาระเงินค่าซื้อรถยนต์ของ
กลางดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบและชดใช้เงินในส่วนที่ขาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๕๑๖
๙. ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับมอบรถยนต์ของกลางและนาออกไปจากด่านศุลกากรเบตง ภายใน
๗ วั น ท าการ นั บ แต่ วั น ที่ ช าระเงิ น ครบถ้ ว นแล้ ว มิ ฉ ะนั้ น ผู้ ช นะการประมู ล จะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ
ค่าดาเนินการอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น โดยด่านศุลกากรเบตงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับรถยนต์
ของกลางนั้น
๑๐. การประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางในครั้งนี้ เป็นการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์
ของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประมูลที่จะต้องพิจารณาและตรวจสภาพของรถยนต์
ของกลางเอง รายละเอีย ดของรถยนต์ของกลาง อาทิเช่น ยี่ห้ อ เกียร์ รุ่น ปี สี ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
เป็ นรายละเอี ยดเพี ยงเพื่ อช่ วยในการประชาสั มพั นธ์ การจ าหน่ ายเท่ านั้ น จึ งไม่ สามารถน ามาใช้ เป็ นข้ อมู ลอ้ างอิ งได้
หากมี ก ารประกาศอนุ มั ติ ก ารขายให้ กั บ ผู้ ช นะการประมู ล และผู้ ป ระมู ล ได้ รั บ ทราบราคาประมู ล แล้ ว
ด่านศุลกากรเบตงถือว่าผู้ประมูลพอใจ และยอมรับในสภาพของรถยนต์ของกลางดังกล่าว โดยไม่มี สิทธิ์โต้แย้ง
ใดๆ ในภายหลัง
๑๑. ด่านศุลกากรเบตงจะออกหลักฐานการประมูลที่จาเป็นให้กับผู้ที่มีชื่อลงทะเบียนไว้เท่านั้น กรณี
ที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประมูล จะต้องทาใบมอบอานาจยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนด้วย
๑๒. ผู้ ช นะการประมู ล สามารถขอใบรั บ รองการน าเข้ า (แบบที่ ๓๒) และเอกสารต่ า งๆ ได้ ที่
ด่านศุลกากรเบตง ในวันและเวลาราชการ เพื่อนาไปจดทะเบียนนับแต่วันที่ชาระค่าประมูลรถยนต์ของกลาง
ครบถ้ วนแล้ ว ให้ ผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มประมู ล สามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ง านคดี แ ละของกลาง
ด่านศุลกากรเบตง โทร. 0-7323-1194 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.betongcustoms.com
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

(นายภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์)
นายด่านศุลกากรเบตง

