(สำเนำ)
ประกำศกรมสรรพสำมิต
เรื่อง ขำยทอดตลำดพัสดุและครุภัณฑ์กรณีชำรุด เสื่อมสภำพ
หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงำนของรัฐต่อไป
-------------------------------------------------------

ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี จะทาการขายทอดตลาดพัสดุและ
ครุภัณฑ์กรณีชารุด ฯ จานวน 184 รายการ โดยมีข้อกาหนดและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้
ข้อ 1. ลักษณะพัสดุและรำคำขั้นต่ำ
ตามบัญชีรายการแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 2. วิธีกำรขำยทอดตลำด
2.1 การขายทอดตลาด จะทาการขายแบบเหมารวม โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา
การตัดสิน ชี้ขาดในเรื่องตัวบุ คคลผู้ป ระมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์กรณีชารุด ฯ
ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้หรือนับ 1 - 3 ทั้งนี้ การตัดสินชี้ขาดของ
คณะกรรมการขายทอดตลาดให้ถือเป็นที่สุด
2.2 การเสนอราคาให้สู้ด้วยวาจา ในแต่ละครั้งผู้ประมูลจะต้องเสนอราคาไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 3 ของการประมูลในแต่ละชุด ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดขึ้น
2.3 การขายทอดตลาดทรัพย์สินของราชการในครั้งนี้ เป็นการประมูลขายตามสภาพ
เป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จาเป็นต้องทาการพิจารณาตรวจสอบสภาพและรายละเอียดด้วยตนเอง หากได้มี
การอนุมัติการจาหน่ายให้กับผู้ประมูลแล้ว คณะกรรมการขายทอดตลาดจะถือว่าผู้ประมูลพอใจและรับสภาพ
ของทรัพย์สินนั้น โดยจะไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง
ข้อ 3. หลักฐำนของผู้เข้ำประมูล
3.1 กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัว
เจ้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ที่ไม่หมดอายุ) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
3.2 ในกรณี ที่ เป็ น นิ ติบุ ค คล ให้ ยื่น หนั งสื อ บริค ณห์ ส นธิ หรือ หนั งสื อรับ รองการ
จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒ นาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หนังสือรับรองไม่เกิน 6 เดือน สาเนา
บัตรประชานชน ของผู้มีอานาจลงนาม มาแสดงพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด
3.2 กรณี ตัว แทน ต้อ งน าหลั ก ฐานหนั งสื อมอบอ านาจ (พร้อมติ ดอากรแสตมป์ )
สาเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ มาแสดงพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด
3.3 น าหลั ก ฐานตามข้ อ 3.1 - 3.3 ให้ กั บ คณะกรรมการขายทอดตลาด ฯ
ตรวจสอบในวันเวลาลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูล
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ข้อ 4. กำรวำงหลักประกันและกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข
ผู้เข้าร่วมประมูลต้องวางหลักประกันการเข้าประมูล เป็นเงินสด 1,000.00 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน) มอบให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินก่อนเวลาทาการประมูลตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 09.30 น.
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิลงชื่อเข้าสู้ราคา สาหรับผู้ที่ประมูลไม่ได้ คณะการมการขายทอดตลาดจะคืนหลักประกัน
(เงินสด) ให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล
ข้อ 5. วัน เวลำและสถำนที่ประมูล
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ตั้งอยู่
เลขที่ 252 ถนนศรีปราชญ์ ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ข้อ 6. กำรชำระรำคำ
6.1 การช าระราคาส าหรับ พั ส ดุที่ ป ระมูล ได้ ผู้ ป ระมูล ได้ จะต้องช าระเป็น เงินสด
เท่านั้น ตามราคาที่ประมูลได้ และต้องชาระภายในเวลาไม่เกิน 14.30 น. ของวันที่ประมูลขายทอดตลาด
6.2 หากผู้ได้รับการประมูลไม่นาเงินมาชาระภายในกาหนดเวลาตามข้อ 6.1 จะถือ
ว่าผู้นั้นสละสิทธิในสิ่งของในรายการนั้น จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ และกรมสรรพสามิต โดย สานักงาน
สรรพสามิต พื้น ที่ล พบุ รี จะน าพั ส ดุ และครุภัณ ฑ์ นั้น ออกประมู ล ใหม่ต่อไป ในกรณี เช่น นี้ผู้ ส ละสิ ทธิ จะต้อ ง
รับผิดชอบต่อราคาส่วนที่ต่าลงมาจากการประมูลขายครั้งแรกด้วย
ข้อ 7. กำรสงวนสิทธิ
7.1 ในการขายทอดตลาดพั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ก รณี ช ารุ ด ฯ ตามประกาศนี้
คณะกรรมการขายทอดตลาดไม่มสี ิทธิเข้าเสนอราคา
7.2 คณะกรรมการขายทอดตลาด ทรงไว้ซึ่ง สิทธิที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ที่ให้ราคาสูงสุด
ก็ได้ หากพิจารณาเห็นว่าราคาที่ประมูลนี้ยังไม่เหมาะสมหรือมีเหตุผลอย่างอื่น ผู้ประมูลได้ไม่น่าเชื่อถือหรือพิจารณา
เห็นว่าจะไม่เกิดผลดีแก่ทางราชการ การเสนอราคานั้นกระทาโดยไม่สุจริต คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจเพิก
ถอนสิทธิหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนั้นได้
ข้อ 8. กำรขนย้ำยพัสดุ
ผู้ชนะการประมูลต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ ทั้งหมดออกจากสานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ลพบุรี ภายใน 10 วัน (ไม่รวมวันหยุดราชการ) นับจากวันที่ประมูลและได้ชาระเงินทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
และผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทั้งสิ้น
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอานวยการ สานักงานสรรพสามิต
พื้นที่ลพบุรี โทรศัพท์ 0 3642 4801 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ) สุรัตน์วดี นิลวณิชย์
(นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์)
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต

