ประกาศศาลจังหวัดทองผาภูมิ
เรือ่ ง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๔๕ รายการ
ด้วยสำนักงานประจำศาลจังหวัดทองผาภูมิมีดวามประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ
จำนวน ๔๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ ห้องประชุม
ชั้น ๑ อาคารศาลจังหวัดทองผาภูมิ เลขที่ ๓๐๐/๕ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เปน็ ด้นไป โดยมีเงือ่ นไขการขายทอดตลาด ดังนี้
๑.การขายทอดตลาดในครัง้ นี้
ผู้ประมูลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบก่อนเริม่ ทำการสูร้ าคา
๒.ผู้ประมูลจะต้องแสดงความประสงค์โดยการลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐาน
การจดทะเบียนประกอบการค้า (กรณีเป็นนิตบิ คุ คล)
หรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรทีม่ รี ปู ถ่าย
ซึ่งทางราชการได้ออกให้ (กรณีบคุ คลธรรมดา)
มามอบให้ไว้กบั คณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนเริม่ ทำการ
ขายทอดตลาด
๓.การขายทอดตลาดพัสดุครัง้ นี้ สำนักงานประจำศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ขายตามสภาพ
ของทรัพย์สนิ และขายเฉพาะกรรมสิทธึเ๋ ท่านัน้
แต่ในเรือ่ งรอนสิทธิ ค่าภาษีอากรต่างๆ สำนักงานประจำ
ศาลจังหวัดทองผาภูมไิ ม่รบั ผิดชอบ ผู้ประมูลมีหน้าที่ระวังและสอบสวนเอง ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด
ได้ทส่ ี ำนักงานประจำศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ได้ตง้ ั แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไปในเวลาราชการ
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการการขายทอดตลาดมีเหดุสงลัยว่าผูใ้ ดจะสูร้ าคาไม่สจุ ริต
หรือไม่
สามารถสูร้ าคาได้คณะกรรมการฯ อาจสอบถามผูฃ้ อ้ ื เสียก่อน
หรือถ้าเห็นว่าสมควรจะถอนพัสดุจากการ
ขายทอดตลาดก็ได้
๔.การตัดสินชีข้ าดในเรือ่ งตัวบุคคลผูป้ ระมูลได้
และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุแต่ละ
รายการนัน้
ใช้วธิ เีคาะไม้
ผู้สู้ราคาต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุด
แต่ทง้ั นีค้ ณะกรรมการขายทอดตลาดขอสงวนไว้
ซึ่งสิทธิที่จะไม่ขายให้แก'ผู้สู้ราคาสูงสุดก็ได้ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอยังไม่สมควร
๕.ผูป้ ระมูลราคาได้จะต้องชำระเงินทัง้ หมดในราคาทีค่ ณะกรรมการขายทอดตลาดตกลง
ขายหรือวางมัดจำไว้กอ่ นร้อยละ ๓๐ ของราคาทีป่ ระมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่ประมูลได้ หากไม'ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตังกล่าว จะถือว่าสละสิทธึ้
สำนักงาน
ประจำศาลจังหวัดทองผาภูมจิ ะริบเงินทีว่ างไว้แล้วจะขายทอดตลาดใหม่ตอ่ ไป
ถ้าผู้ประมูลไดไม่ชำระเงินหรือไม'วางเงินมัดจำ คณะกรรมการขายทอดตลาดจะนำพัสดุนน้ั
ออกขายทอดตลาดซํา้ อีก
ได้เงินเท่าใดเมือ่ หักค่าใช้จา่ ยและค่าธรรมเนียมแล้วยังไม่คมุ้ ราคาขายทอดตลาด
ครัง้ ก่อน ผู้ชี้อเดิมจะต้องชำระเงินส่วนที่ขาดนั้นให้แก'สำนักงานประจำศาลจังหวัดทองผาภูมิ
/๖.ผูป้ ระมูล.

-๒๖.ผูป้ ระมูลได้จะต้องรับพัสดุนน้ ั ไปจากสำนักงานประจำศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ให้เสร็จ
ภายใน ๓วันนับแต่วันชำระเงินครบถ้วนหากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว
สำนักงานประจำศาลจังหวัด
ทองผาภูมจิ ะไม่รบั ผิดขอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้ ได้และอาจเรียกค่าปวยการและค่าใช้จา่ ย
ในการเก็บรักษาต่อไปก็ได้
๗.ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธึข๋ องพัสดุทข่ ี ายทอดตลาด
ภาษีตลอดจนค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
ทั้งปวง ผู้ประมูลได้เป็นผู้ชำระ
๘.ผูส้ นใจให้ตดิ ต่อขอดูของและสอบถามรายละเอียดต่างๆ
ได้ทก่ ี ลุม่ งานคลัง สำนักงาน
ประจำศาลจังหวัดทองผาภูมิ เลขที่ ๓๐๐/๕ หมู่ ๑ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๕๙๙๑๑๒ ต่อ ๑๑๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พุทธดักราข ๒๕๖๐

บัญชีวัสดุที่จำหน่าย ปี ๒๕๖๐

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
๔. เครือ่ งโทรศัพท์ภายใน
จำนวน
๕. ลำโพงตูต้ ดิ ผนัง NPE
๖.
เครือ่ งบันทึกเสียงและถอดแถบบันทึกเสียง จำนวน
จำนวน
๗. เตียงนอน ขนาด ๖ ฟุต
จำนวน
๘. โต๊ะวางเครือ่ งพิมพ์
จำนวน
๙. เกา้ อี้ ระดับ ๓-๖
จำนวน
๑๐. ชั้นเหล็กวางโทรทัศน์และวีดีโอ
จำนวน
๑๑. ผ้าม่าน ขนิดรางเลือ่ น
จำนวน
๑๒. เตาแก๊ส ๒ หัว พร้อมตูร้ องถังแก๊ส
จำนวน
๑๓. เครือ่ งกระจายสัญญาญ HUB
จำนวน
๑๔. เครือ่ งคอมพิวเตอร์
จำนวน
๑๕. จอคอมพิวเตอร์
จำนวน
๑๖. เครือ่ งสำรองไฟฟืา
จำนวน
๑๗. เครือ่ งสแกนนิว้ มือ
จำนวน
๑๘. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา
จำนวน
๑๙. เครือ่ งพิมพ์ Fuji Xerox

๑. พัดลมโคจรติดผนัง
๒. เกา้ อีบ้ าร์
๓. เตาไมโครเวฟ
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