
 

 
  ประกาศด่านศุลกากรแม่สะเรียง 

เรื่อง   ขายทอดตลาดพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ และไม่จ าเป็นใช้ในราชการของหน่วยงานของรัฐ 
------------------------------------------ 

  ด้วยด่านศุลกากรแม่สะเรียง มีความประสงค์จะท าการขายทอดตลาดพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพและ     
ไม่จ าเป็นใช้ในราชการของหน่วยงานของรัฐ จ านวน 7 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา ๑๐.3๐ น. ถึง 12.00 น. หรือสิ้นสุดเมื่อของนั้นได้มีผู้ชนะการประมูลเรียบร้อยแล้ว  ณ  ห้องประชุม 
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

  ๑. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด 
ของด่านศุลกากรแม่สะเรียง และต่อหน้าผู้สู้ราคาอ่ืนที่มีอยู่ โดยผู้สู้ราคาต้องลงลายมือชื่อในแบบค าขอลงทะเบียน    
เข้ า ร่ วมการขายทอดตลาดพั สดุ  พร้ อมแนบส าเนาบั ตรประจ าตั วประชาชนหรือบั ตรอื่ นที่ ทางราชการออกให้                                          
และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง กรณี เป็นนิติบุคคลต้องแนบส าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียน นิติบุคคล และหนังสือมอบอ านาจในกรณีมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมาด าเนินการแทนให้ถูกต้อง 
ตามกฎหมายให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาด 

  ๒. ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะต้องช าระเงิน ร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลซื้อเป็นเงินมัดจ า
ทันที ส่วนเงินที่เหลือให้ช าระพร้อมกับการรับของที่ประมูลได้ โดยต้องช าระเงินและรับของไปให้เสร็จสิ้นภายใน  
๕ วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าด่านศุลกากรแม่สะเรียง อนุมัติให้ขายพัสดุรายการนั้น ๆ ได ้
มิฉะนั้นจะถือว่าผู้วางมัดจ าละเลยไม่ใช้ราคา ด่านศุลกากรแม่สะเรียง จะริบเงินมัดจ าที่วางไว้ และหากปรากฏว่า
เมื่อน าของนั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่งได้เงินเป็นจ านวนสุทธิเมื่อรวมกับเงินมัดจ าที่ริบไว้แล้ว ไม่คุ้มราคาที่
ขายทอดตลาดในครั้งเดิม ผู้ละเลยไม่ใช้ราคาดังกล่าวจะต้องรับผิดในส่วนที่ขาดตามมาตรา ๕๑๖ แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  ๓. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียน ในวันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 
09.๐๐ – ๑๐.0๐ น. ณ  ห้องประชุมด่านศุลกากรแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

  ๔. ด่านศุลกากรแม่สะเรียง สงวนสิทธิในอันที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดก็ได้  
ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าราคานั้นยังไม่สมควรขายและคืนเงินมัดจ าที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเรียกเก็บไว้ 
โดยไม่มีดอกเบี้ย 

  ๕. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาซื้อ แต่ไม่ได้ตรวจดูสภาพพัสดุ ให้ถือว่าทราบและยอมรับในรายละเอียด
และสภาพของพัสดุที่จะจ าหน่ายในครั้งนี้แล้ว 

  6. พัสดุช ารุดเสื่อมสภาพและไม่ใช้ราชการ จ านวน 7 รายการ  

 

/7. หากจะต้อง 
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 ๗. หากจะต้องมีการช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
พัสดุฯ ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขของราคาประมูลฯ และเป็นภาระของผู้ประมูลราคาได้
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 

  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานพัสดุ สถานที่และยานพาหนะ ด่านศุลกากร
แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โทร. ๐-๕๓68-1312 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 และก าหนดการตรวจสภาพพัสดุพร้อมกันที่ งานพัสดุฯ ด่านศุลกากรแม่สะเรียง  
ในวันที ่25 กุมภาพันธ์ 2564 

ประกาศ  ณ  วันที่  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
 

                                                            (นายธนะพงษ์พัฒน์  ธนะโสภณ) 
   นายด่านศุลกากรแม่สะเรียง 

 

   
สุภสัสร/รา่ง/พิมพ์ 

ดิศวร์พล/ทาน 
วัชรินทร์/ตรวจ 

 

 

 

 

              

 

                                                                                            
                                                                          
 
 
 



 
บัญชีรายละเอียดพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ราชการแล้ว จ านวน 7 รายการ 

ล าดับ วัน เดือน ปี ขนาดหรือลักษณะ หน่วย 
ที่นับ 

หมายเหตุ 

1 17 พ.ค. 2548 รถยนต์กระบะบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4ประต ู
ยี่ห้อ CHEVROLET รุ่น COLORADO สีด า 
พร้อมอุปกรณ์ประจ ารถ  
หมายเลขเครื่อง 4JJ1CW 7473 
 หมายเลขตัวถัง MPATFS 85H 5H 
566304 ทะเบียน กข 871 มส.  
หมายเลขครุภัณฑ์ กศก.รย.8 

1 คัน  

2 19 ก.ค. 2549 รถยนต์กระบะบรรทุก (เบนซิน) 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2 ประตู 
ยี่ห้อ ซูซูกิสปอร์ตี้ (คาร์ริเบียน)  
ปริมาณกระบอกสูบ 1,298CC  
สีเทา  
เลขเครื่อง G 13 B - TH213682 
เลขตัวรถ SJ 51-TH 213682  
น้ าหนักรถ 950 กก   
ทะเบียน บค 3835 มส. 
หมายเลขครุภัณฑ์ กศก.รย.9 

1 คัน  

3 18 มิ.ย. 2521 ตู้เก็บเอกสาร ท าด้วยเหล็ก  
 ยี่ห้อ "วิคตอรี่" ชนิด 4 ลิ้นชกั 
 ขนาด 45X60X125 ซม. 
หมายเลขครุภัณฑ์ กศก.ตล.3 

1 ตู้  

4 12 มี.ค. 2515 เครื่องชั่งน้ าหนัก ตรานกอินทรีเหยียบ 
 ลูกโลก แบบมีจาน ขนาด 7 กิโลกรัม 
หมายเลขครุภัณฑ์ กศก.คช.1 

1 เครื่อง  

5 - เครื่องโทรศัพท์ ชนิดกดปุ่ม 
 ยี่ห้อ "ITT"   
 หมายเลขโทรศัพท์ 053-681312 

1 เครื่อง  

6 - ตะเกียงรั้วใช้น้ ามัน  2 อัน  

7 - เข็มทิศ  US 6605-7618   
หมายเลขครุภัณฑ์ 1 

1 อัน  

 


