ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์
………………………………..
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์
จานวน 1 รายการ คือ
- รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยีห่ อ้ อีซูซุ ลักษณะนัง่ สองตอนแวน เชื้อเพลิงดีเซล จานวน 4 สู บ
2499 ซีซี สี น้ าเงิน หมายเลขทะเบียน 7ศ – 7821 ปี ค.ศ.1995 กรุ งเทพมหานคร จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1
มิถุนายน 2538 กาหนดเสนอราคาโดยวิธียนื่ ซองประกวดราคา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
รายละเอียด

วันที่

เวลา

สถานที่

ขอรายละเอียดเอกสาร

1 พฤษภาคม 2557 ถึง

08.30-15.30 น.

สอมธ.ท่าพระจันทร์

การขายทอดตลาดครุ ภณั ฑ์

15 พฤษภาคม 2557

นัดดูสภาพรถยนต์

16 พฤษภาคม 2557

10.00-12.00 น.

สอมธ.ศูนย์รังสิ ต

กาหนดยืน่ ซองเสนอราคา

16 พฤษภาคม 2557

13.00-14.00 น.

สอมธ.ศูนย์รังสิ ต

กาหนดเปิ ดซองผูเ้ สนอราคา

16 พฤษภาคม 2557

14.30 น.

ห้องประชุม

และศูนย์รังสิ ต

สอมธ.ศูนย์รังสิ ต
แจ้งผลการเสนอราคา

16 พฤษภาคม 2557

14.30 น.

สอมธ.ศูนย์รังสิ ต

ผูส้ นใจติดต่อขอทราบรายละเอียดการขายทอดตลาดรถยนต์ได้ที่สานักงาน สอมธ. ท่าพระจันทร์
หรื อ ศูนย์รังสิ ต หรื อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2623-5086-7 ต่อ 108 หรื อดูรายละเอียดได้
ทางเว็บไซต์ www.savings.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2557
ลงชื่อ

นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
(รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ คณะกรรมการดาเนินการและเจ้ าหน้ าที่ สอมธ.ไม่ มีสิทธิยนื่ ซองประกวดราคา

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดการขายทอดตลาดรถยนต์
………………………………..
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า “สอมธ.” มีความประสงค์
จะขายทอดตลาดรถยนต์ จานวน 1 รายการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ลักษณะรถยนต์
รถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยีห่ อ้ อีซูซุ ลักษณะนัง่ สองตอนแวน เชื้อเพลิงดีเซล จานวน
4 สู บ 2499 ซีซี หมายเลขทะเบียน 7ศ – 7821 ปี ค.ศ.1995 กรุ งเทพมหานคร จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2538
2. วิธีการขายทอดตลาด
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารขายทอดตลาดรถยนต์ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้
ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบ ขีด ฆ่า หรื อแก้ไข หาก
มีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับ
ไว้ทุกแห่ง
2.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคา เป็ นจานวนเงินไม่ต่ากว่า 210,000.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) ในกรณี ที่มีผเู ้ สนอราคาสู งสุ ดเท่ากัน ให้ผทู ้ ี่เสนอราคาเท่ากันนั้น ยืน่ ซองเสนอราคาใหม่ในวัน
เดียวกัน โดยราคาที่ยนื่ ให้เพิ่มขึ้นจากราคาที่เสนอสู งสุ ดครั้งละไม่ต่ากว่า 1,000.00 บาท
2.3 ก่อนยืน่ ซองเสนอราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูรถยนต์ให้ถี่ถว้ น และเข้าใจเอกสารทั้งหมด เสี ย
ก่อนที่จะตกลงยืน่ เสนอราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารขายทอดตลาดรถยนต์
2.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยแล้ว จ่าหน้าซองถึง “ประธานอนุกรรมการจาหน่ายรถยนต์” โดยยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ สอมธ. ศูนย์รังสิ ต
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
3. หลักฐานของผู้เสนอราคา
3.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
4. วัน เวลา และสถานที่
กาหนดยืน่ ซองเสนอราคาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 13-00-14.00 น. และเปิ ดซองเสนอ
ราคาพร้อมแจ้งผลการประกวดราคาเวลา 14.30 น. ณ สานักงาน สอมธ.ศูนย์รังสิ ต โดยสามารถดูสภาพ
รถยนต์ที่จะขายทอดตลาดได้ต้ งั แต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ สานักงาน สอมธ.ศูนย์รังสิ ต

-25. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาการเสนอราคา
5.1 ในการขายทอดตลาดรถยนต์ครั้งนี้ สอมธ.จะพิจารณาตัดสิ นตามรายการข้อ 2.2
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตรงตามข้อ 2 คณะอนุกรรมการจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารการขายทอดตลาดรถยนต์ชารุ ดในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาแล้วเห็น
ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ สอมธ.เท่านั้น
5.3 สอมธ.สงวนสิ ทธิ์ ไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั กล่าว
ต่อไปนี้
5.3.1 ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสารการขายทอดตลาดรถยนต์หรื อ
ในหลักฐานการรับเอกสารราคาของ สอมธ.
5.3.2 เสนอราคาละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารการขายทอดตลาดรถยนต์ที่
เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบกันในการเสนอราคาแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
5.3.3 ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) กากับไว้
5.3.4 สอมธ.ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาสู งสุ ดหรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และหรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนต์เลยก็ได้ สุ ดแต่จะ
พิจารณา เพื่อประโยชน์ของ สอมธ. เป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของ สอมธ.เป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้
5.3.5 ข้อตกลงเมื่อได้ผชู้ นะการเสนอราคา
(1) ผูช้ นะการเสนอราคาจะต้องรับมอบรถยนต์ที่จาหน่ายออกไปจาก สอมธ.ภายใน 10 วัน
เมื่อได้รับอนุมตั ิจาก สอมธ.และจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดตามราคาที่เสนอไว้ก่อนวันรับมอบ
(2) ในวันเสนอราคาผูช้ นะการเสนอราคาจะต้องวางเงินมัดจา จานวนร้อยละ 10 ของราคาที่
เสนอไว้กบั สอมธ.และหากมีผเู ้ สนอราคาได้ไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 5.3.5(1) ทาง สอมธ.จะริ บเงินมัดจา
(3) ค่าโอน หรื อค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งปวง (ถ้ามี) ให้ถือเป็ นความรับผิดชอบของผูท้ ี่ชนะการ
เสนอราคาในวันที่ผชู ้ นะเสนอราคาได้จ่ายเงินทั้งหมดตามราคาที่เสนอให้กบั สอมธ.แล้ว

…………………………………………..

