ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์
………………………………..
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์
จานวน 1 รายการ คือ
- รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยีห่ อ้ อีซซู ุ ลักษณะนังสองตอนแวน
่
เชือ้ เพลิงดีเซล จานวน 4 สูบ
2499 ซีซี สีน้ าเงิน หมายเลขทะเบียน 7ศ – 7821 ปี ค.ศ.1995 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนเมือ่ วันที่
1 มิถุนายน 2538 กาหนดเสนอราคาโดยวิธยี ่นื ซองประกวดราคา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
รายละเอียด
ขอรายละเอียดเอกสาร

วันที่

เวลา

สถานที่

1-11 กันยายน 2557

08.30-15.30 น.

สอมธ.ท่าพระจันทร์

การขายทอดตลาดครุภณ
ั ฑ์

และศูนย์รงั สิต

นัดดูสภาพรถยนต์

12 กันยายน 2557

09.00-10.00 น.

สอมธ.ศูนย์รงั สิต

กาหนดยื่นซองเสนอราคา

12 กันยายน 2557

10.00-11.00 น.

สอมธ.ศูนย์รงั สิต

กาหนดเปิดซองผูเ้ สนอราคา

12 กันยายน 2557

11.00 น.

ห้องประชุม
สอมธ.ศูนย์รงั สิต

แจ้งผลการเสนอราคา

12 กันยายน 2557

11.00 น.

สอมธ.ศูนย์รงั สิต

ผูส้ นใจติดต่อขอทราบรายละเอียดการขายทอดตลาดรถยนต์ได้ทส่ี านักงาน สอมธ. ท่าพระจันทร์ หรือ
ศูนย์รงั สิต หรือสอบถามรายละเอียดได้ทโ่ี ทรศัพท์หมายเลข 0-2623-5086-7 ต่อ 108 หรือดูรายละเอียดได้ทาง
เว็บไซต์ www.savings.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-11 กันยายน 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทัง้ สิน้
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557
ลงชื่อ

อภินนั ท์ ชูหนู
(นายอภินันท์ ชูหนู)
รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ คณะกรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่ สอมธ.ไม่มีสิทธิยนื่ ซองประกวดราคา

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดการขายทอดตลาดรถยนต์
………………………………..
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “สอมธ.” มีความประสงค์
จะขายทอดตลาดรถยนต์ จานวน 1 รายการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ลักษณะรถยนต์
รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยีห่ อ้ อีซซู ุ ลักษณะนังสองตอนแวน
่
เชือ้ เพลิงดีเซล จำนวน
4 สูบ 2499 ซีซี หมำยเลขทะเบียน 7ศ – 7821 ปี ค.ศ.1995 กรุงเทพมหำนคร จดทะเบียนเมือ่ วันที่
1 มิถุนำยน 2538
2. วิ ธีการขายทอดตลาด
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบทีก่ าหนดไว้ในเอกสารขายทอดตลาดรถยนต์ โดยไม่ม ี
เงือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน
จานวนเงินทีเ่ สนอต้องระบุตรงกันทัง้ ตัวเลข และตัวอักษร โดยไม่มกี ารขูด ลบ ขีด ฆ่า หรือแก้ไข หากมีการ
ขูด ลบ ตก เติม แก้ไขเปลีย่ นแปลงจะต้องมีการลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
ทุกแห่ง
2.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคา เป็ นจานวนเงิ นไม่ตา่ กว่า 140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสีห่ มื่น
บาทถ้วน) ในกรณีทม่ี ผี เู้ สนอราคาสูงสุดเท่ากัน ให้ผทู้ เ่ี สนอราคาเท่ากันนัน้ ยืน่ ซองเสนอราคาใหม่ในวัน
เดียวกัน โดยราคาทีย่ ่นื ให้เพิม่ ขึน้ จากราคาทีเ่ สนอสูงสุดครัง้ ละไม่ต่ ากว่า 1,000.00 บาท
2.3 ก่อนยืน่ ซองเสนอราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูรถยนต์ให้ถถ่ี ว้ น และเข้าใจเอกสารทัง้ หมด
เสียก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ เสนอราคา ตามเงือ่ นไขในเอกสารขายทอดตลาดรถยนต์
2.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคาทีป่ ิดผนึกซองเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าซองถึง “ประธานอนุกรรมการจาหน่ายรถยนต์” โดยยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ สอมธ. ศูนย์รงั สิต
เมือ่ พ้นกาหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั ซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
3. หลักฐานของผูเ้ สนอราคา
3.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
3.2 สำเนำทะเบียนบ้ำน
4. วัน เวลา และสถานที่
กาหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 10.00 - 11.00 น. และเปิดซอง
เสนอราคาพร้อมแจ้งผลการประกวดราคาเวลา 11.00 น. ณ สานักงาน สอมธ.ศูนย์รงั สิต โดยสามารถดู
สภาพรถยนต์ทจ่ี ะขายทอดตลาดได้ตงั ้ แต่เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ สานักงาน สอมธ.ศูนย์รงั สิต

-25. หลักเกณฑ์และสิ ทธิ ในการพิ จารณาการเสนอราคา
5.1 ในการขายทอดตลาดรถยนต์ครัง้ นี้ สอมธ.จะพิจารณาตัดสินตามรายการข้อ 2.2
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ ม่ถูกต้องตรงตามข้อ 2 คณะอนุกรรมการจะไม่รบั พิจารณา
ราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงือ่ นไข
ของเอกสารการขายทอดตลาดรถยนต์ชารุดในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสาคัญ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีท่พี จิ ารณาแล้วเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สอมธ.เท่านัน้
5.3 สอมธ.สงวนสิทธิ ์ไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณีดงั กล่าว
ต่อไปนี้
5.3.1 ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนัน้ ในบัญชีผรู้ บั เอกสารการขายทอดตลาดรถยนต์หรือ
ในหลักฐานการรับเอกสารราคาของ สอมธ.
5.3.2 เสนอราคาละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ าหนดในเอกสารการขายทอดตลาดรถยนต์
ทีเ่ ป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันในการเสนอราคาแก่ผเู้ สนอราคารายอื่น
5.3.3 ราคาทีเ่ สนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลีย่ นแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมทัง้ ตราประทับ (ถ้ามี) กากับไว้
5.3.4 สอมธ.ทรงไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาสูงสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทัง้ หมด
ก็ได้ และหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนต์เลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา เพื่อประโยชน์ของ สอมธ. เป็นสาคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินของ สอมธ.เป็นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
5.3.5 ข้อตกลงเมือ่ ได้ผชู้ นะการเสนอราคา
(1) ผูช้ นะการเสนอราคาจะต้องรับมอบรถยนต์ทจ่ี าหน่ายออกไปจาก สอมธ.ภายใน
10 วัน เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ าก สอมธ.และจะต้องจ่ายเงินทัง้ หมดตามราคาทีเ่ สนอไว้ก่อนวันรับมอบ
(2) ในวันเสนอราคาผูช้ นะการเสนอราคาจะต้องวางเงินมัดจา จานวนร้อยละ 10 ของ
ราคาทีเ่ สนอไว้กบั สอมธ.และหากมีผเู้ สนอราคาได้ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อ 5.3.5(1) ทาง สอมธ.จะริบเงินมัดจา
(3) ค่าโอน หรือค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทัง้ ปวง (ถ้ามี) ให้ถอื เป็นความรับผิดชอบของผูท้ ช่ี นะ
การเสนอราคาในวันทีผ่ ชู้ นะเสนอราคาได้จ่ายเงินทัง้ หมดตามราคาทีเ่ สนอให้กบั สอมธ.แล้ว

…………………………………………..

