
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากดั 
เร่ือง  ขายทอดตลาดรถยนต์ 

……………………………….. 

 ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั มีความประสงคจ์ะขายทอดตลาดรถยนต์
จ  านวน 1 รายการ คือ 

- รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยีห่อ้อีซูซุ ลกัษณะนัง่สองตอนแวน เช้ือเพลิงดีเซล จ านวน 4 สูบ 
2499 ซีซี  สีน ้าเงิน  หมายเลขทะเบียน 7ศ – 7821  ปี ค.ศ.1995  กรุงเทพมหานคร  จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 1 
มิถุนายน 2538 ก าหนดเสนอราคาโดยวธีิยืน่ซองประกวดราคา ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

รายละเอยีด วนัที่ เวลา สถานที่ 

ขอรายละเอียดเอกสาร  1 พฤษภาคม 2557 ถึง  08.30-15.30 น. สอมธ.ท่าพระจนัทร์ 

การขายทอดตลาดครุภณัฑ์ 15 พฤษภาคม 2557   และศูนยรั์งสิต  

นดัดูสภาพรถยนต ์ 16 พฤษภาคม 2557 10.00-12.00 น. สอมธ.ศูนยรั์งสิต 

ก าหนดยืน่ซองเสนอราคา 16 พฤษภาคม 2557 13.00-14.00 น. สอมธ.ศูนยรั์งสิต 

ก าหนดเปิดซองผูเ้สนอราคา  16 พฤษภาคม 2557 14.30 น. หอ้งประชุม  

      สอมธ.ศูนยรั์งสิต 

แจง้ผลการเสนอราคา 16 พฤษภาคม 2557 14.30 น. สอมธ.ศูนยรั์งสิต 

ผูส้นใจติดต่อขอทราบรายละเอียดการขายทอดตลาดรถยนตไ์ดท่ี้ส านกังาน สอมธ. ท่าพระจนัทร์ 
หรือ ศูนยรั์งสิต หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี้โทรศพัทห์มายเลข 0-2623-5086-7 ต่อ 108 หรือดูรายละเอียดได้
ทางเวบ็ไซต ์www.savings.tu.ac.th ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี  15 พฤษภาคม 2557 โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29  เมษายน  2557 

    ลงช่ือ                นพ.กมัมาล กุมาร ปาวา 
 (รองศาสตราจารย ์นพ.กมัมาล กุมาร ปาวา) 
             ประธานกรรมการ 

หมายเหตุ  คณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที ่สอมธ.ไม่มีสิทธิยืน่ซองประกวดราคา 

http://www.savings.tu.ac.th/


เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายละเอยีดการขายทอดตลาดรถยนต์ 

……………………………….. 
 สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “สอมธ.” มีความประสงค ์   
จะขายทอดตลาดรถยนต ์จ านวน 1 รายการ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะรถยนต์ 
    รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยีห่อ้อีซูซุ  ลกัษณะนัง่สองตอนแวน เช้ือเพลิงดีเซล จ านวน  
4 สูบ 2499 ซีซี หมายเลขทะเบียน 7ศ – 7821 ปี ค.ศ.1995 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 
2538  

2. วธีิการขายทอดตลาด  
2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารขายทอดตลาดรถยนต ์ โดยไม่มี

เง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้นพร้อมลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้
ชดัเจน จ านวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลข และตวัอกัษร โดยไม่มีการขดู ลบ ขีด ฆ่า หรือแกไ้ข หาก
มีการขดู ลบ ตก เติม แกไ้ขเปล่ียนแปลงจะตอ้งมีการลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบั
ไวทุ้กแห่ง 
 2.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคา เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากวา่ 210,000.00 บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืน
บาทถว้น) ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอราคาสูงสุดเท่ากนั ใหผู้ท่ี้เสนอราคาเท่ากนันั้น ยืน่ซองเสนอราคาใหม่ในวนั
เดียวกนั โดยราคาท่ียืน่ให้เพิ่มข้ึนจากราคาท่ีเสนอสูงสุดคร้ังละไม่ต ่ากวา่ 1,000.00 บาท 
 2.3 ก่อนยืน่ซองเสนอราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูรถยนตใ์หถ่ี้ถว้น และเขา้ใจเอกสารทั้งหมด  เสีย
ก่อนท่ีจะตกลงยืน่เสนอราคา ตามเง่ือนไขในเอกสารขายทอดตลาดรถยนต ์
 2.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยแลว้ จ่าหนา้ซองถึง “ประธาน-
อนุกรรมการจ าหน่ายรถยนต”์ โดยยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี สอมธ. ศูนยรั์งสิต 
         เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองเสนอราคาแลว้ จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด 

3. หลกัฐานของผู้เสนอราคา 
    3.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
    3.2 ส าเนาทะเบียนบา้น 

4. วนั เวลา และสถานที่ 
     ก าหนดยืน่ซองเสนอราคาในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 13-00-14.00 น. และเปิดซองเสนอ
ราคาพร้อมแจง้ผลการประกวดราคาเวลา 14.30 น. ณ ส านกังาน สอมธ.ศูนยรั์งสิต โดยสามารถดูสภาพ
รถยนตท่ี์จะขายทอดตลาดไดต้ั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ส านกังาน สอมธ.ศูนยรั์งสิต 
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5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาการเสนอราคา 
    5.1 ในการขายทอดตลาดรถยนตค์ร้ังน้ี สอมธ.จะพิจารณาตดัสินตามรายการขอ้ 2.2  
    5.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตรงตามขอ้ 2 คณะอนุกรรมการจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารการขายทอดตลาดรถยนตช์ ารุดในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาแลว้เห็น
วา่จะเป็นประโยชน์ต่อ สอมธ.เท่านั้น 
    5.3 สอมธ.สงวนสิทธ์ิไม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงักล่าว
ต่อไปน้ี 
         5.3.1 ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารการขายทอดตลาดรถยนตห์รือ   
ในหลกัฐานการรับเอกสารราคาของ สอมธ. 
         5.3.2 เสนอราคาละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารการขายทอดตลาดรถยนตท่ี์
เป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัในการเสนอราคาแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
         5.3.3 ราคาท่ีเสนอมีการขดู ลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือ
พร้อมทั้งตราประทบั (ถา้มี) ก ากบัไว ้
         5.3.4 สอมธ.ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาสูงสุดหรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด
ก็ได ้และหรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนตเ์ลยก็ได ้สุดแต่จะ
พิจารณา เพื่อประโยชน์ของ สอมธ. เป็นส าคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของ สอมธ.เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้ 
         5.3.5 ขอ้ตกลงเม่ือไดผู้ช้นะการเสนอราคา 
   (1) ผูช้นะการเสนอราคาจะตอ้งรับมอบรถยนตท่ี์จ าหน่ายออกไปจาก สอมธ.ภายใน  10 วนั 
เม่ือไดรั้บอนุมติัจาก สอมธ.และจะตอ้งจ่ายเงินทั้งหมดตามราคาท่ีเสนอไวก่้อนวนัรับมอบ 
               (2) ในวนัเสนอราคาผูช้นะการเสนอราคาจะตอ้งวางเงินมดัจ า จ  านวนร้อยละ 10 ของราคาท่ี
เสนอไวก้บั สอมธ.และหากมีผูเ้สนอราคาไดไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้ 5.3.5(1) ทาง สอมธ.จะริบเงินมดัจ า 
               (3) ค่าโอน หรือค่าใชจ่้ายทั้งหมดทั้งปวง (ถา้มี) ใหถื้อเป็นความรับผิดชอบของผูท่ี้ชนะการ
เสนอราคาในวนัท่ีผูช้นะเสนอราคาไดจ่้ายเงินทั้งหมดตามราคาท่ีเสนอใหก้บั สอมธ.แลว้ 
 
 
 

………………………………………….. 
 
 


