
ประกาศสหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ ากดั 
เร่ือง  ขายทอดตลาดรถยนต์ 
……………………………….. 

 ดว้ยสหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จ ากดั มคีวามประสงคจ์ะขายทอดตลาดรถยนต์
จ านวน 1 รายการ คอื 

- รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไมเ่กนิ 7 คน ยีห่อ้อซีซูุ ลกัษณะนัง่สองตอนแวน เชือ้เพลงิดเีซล จ านวน 4 สบู 
2499 ซซี ี สนี ้าเงนิ  หมายเลขทะเบยีน 7ศ – 7821  ปี ค.ศ.1995  กรงุเทพมหานคร  จดทะเบยีนเมือ่วนัที ่      
1 มถุินายน 2538 ก าหนดเสนอราคาโดยวธิยีื่นซองประกวดราคา ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

รายละเอียด วนัท่ี เวลา สถานท่ี 

ขอรายละเอยีดเอกสาร  21 พฤษภาคม 2557   08.30-15.30 น. สอมธ.ทา่พระจนัทร ์

การขายทอดตลาดครภุณัฑ ์ ถงึ 4 มถิุนายน 2557   และศนูยร์งัสติ  

นดัดสูภาพรถยนต ์ 6 มถิุนายน 2557 09.00-10.00 น. สอมธ.ศนูยร์งัสติ 

ก าหนดยื่นซองเสนอราคา 6 มถิุนายน 2557 10.00 น. สอมธ.ศนูยร์งัสติ 

ก าหนดเปิดซองผูเ้สนอราคา  6 มถิุนายน 2557 10.30 น. หอ้งประชุม  

      สอมธ.ศนูยร์งัสติ 

แจง้ผลการเสนอราคา 6 มถิุนายน 2557 10.30 น. สอมธ.ศนูยร์งัสติ 

 ผูส้นใจตดิต่อขอทราบรายละเอยีดการขายทอดตลาดรถยนตไ์ดท้ีส่ านกังาน สอมธ. ท่าพระจนัทร ์หรอื 
ศูนยร์งัสติ หรอืสอบถามรายละเอยีดไดท้ีโ่ทรศพัทห์มายเลข 0-2623-5086-7 ต่อ 108  หรอืดรูายละเอยีดไดท้าง
เวบ็ไซต ์www.savings.tu.ac.th ระหว่างวนัที ่21 พฤษภาคม 2557 ถงึวนัที ่4 มถุินายน 2557 โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย
ใด ๆ ทัง้สิน้ 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่ 20  พฤษภาคม  2557    

      

                                                                  ลงชื่อ           นพ.กมัมาล กุมาร ปาวา 
            (รองศาสตราจารย ์นพ.กมัมาล กุมาร ปาวา) 

                    ประธานกรรมการ 
  
 
หมายเหต ุ คณะกรรมการด าเนินการและเจา้หนา้ที่ สอมธ.ไม่มีสิทธิยืน่ซองประกวดราคา 

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


เอกสารแนบท้ายประกาศ 
รายละเอียดการขายทอดตลาดรถยนต์ 

……………………………….. 
 สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์จ ากดั ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่า “สอมธ.” มคีวามประสงค ์   
จะขายทอดตลาดรถยนต ์จ านวน 1 รายการ ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

 1. ลกัษณะรถยนต์ 
    รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน ยีห่อ้อซีซูุ  ลกัษณะนัง่สองตอนแวน เชือ้เพลงิดเีซล จ ำนวน       
4 สบู 2499 ซซี ีหมำยเลขทะเบยีน 7ศ – 7821 ปี ค.ศ.1995 กรุงเทพมหำนคร จดทะเบยีนเมือ่วนัที ่ 
1 มถุินำยน 2538  

2. วิธีการขายทอดตลาด  
   2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารขายทอดตลาดรถยนต ์โดยไม่มี

เงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้องกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้นพรอ้มลงลายมอืชื่อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 
จ านวนเงนิทีเ่สนอตอ้งระบุตรงกนัทัง้ตวัเลข และตวัอกัษร โดยไม่มกีารขดู ลบ ขดี ฆ่า หรอืแกไ้ข หากมกีาร
ขดู ลบ ตก เตมิ แกไ้ขเปลีย่นแปลงจะตอ้งมกีารลงลายมอืชื่อผูเ้สนอราคา พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ก ากบัไว้
ทุกแห่ง 
    2.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคา เป็นจ านวนเงนิไม่ต ่ากว่า 170,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจด็หมื่น
บาทถว้น) ในกรณทีีม่ผีูเ้สนอราคาสงูสุดเท่ากนั ใหผู้ท้ ีเ่สนอราคาเท่ากนันัน้ ยืน่ซองเสนอราคาใหม่ในวนั
เดยีวกนั โดยราคาทีย่ ื่นใหเ้พิม่ขึน้จากราคาทีเ่สนอสงูสุดครัง้ละไมต่ ่ากว่า 1,000.00 บาท 
    2.3 ก่อนยืน่ซองเสนอราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูรถยนตใ์หถ้ีถ่ว้น และเขา้ใจเอกสารทัง้หมด  
เสยีก่อนทีจ่ะตกลงยืน่เสนอราคา ตามเงือ่นไขในเอกสารขายทอดตลาดรถยนต์ 
    2.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองเสนอราคาทีปิ่ดผนึกซองเรยีบรอ้ยแลว้ จ่าหน้าซองถงึ “ประธาน-
อนุกรรมการจ าหน่ายรถยนต์” โดยยืน่ต่อเจา้หน้าที ่สอมธ. ศูนยร์งัสติ 
         เมือ่พน้ก าหนดเวลายื่นซองเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัซองเสนอราคาโดยเดด็ขาด 

 3. หลกัฐานของผูเ้สนอราคา 
    3.1 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน  
    3.2 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

 4. วนั เวลา และสถานท่ี 
     ก าหนดยื่นซองเสนอราคาในวนัที ่16 พฤษภาคม 2557 เวลา 13-00-14.00 น. และเปิดซองเสนอ
ราคาพรอ้มแจง้ผลการประกวดราคาเวลา 14.30 น. ณ ส านกังาน สอมธ.ศูนยร์งัสติ โดยสามารถดสูภาพ
รถยนตท์ีจ่ะขายทอดตลาดไดต้ัง้แต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ส านกังาน สอมธ.ศูนยร์งัสติ 
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 5. หลกัเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณาการเสนอราคา 
    5.1 ในการขายทอดตลาดรถยนตค์รัง้นี้ สอมธ.จะพจิารณาตดัสนิตามรายการขอ้ 2.2  
    5.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมคีุณสมบตัไิมถู่กตอ้งตรงตามขอ้ 2 คณะอนุกรรมการจะไมร่บัพจิารณา
ราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้ เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรอืผดิหลงเพยีงเลก็น้อย หรอืผดิพลาดไปจากเงือ่นไข
ของเอกสารการขายทอดตลาดรถยนต์ช ารดุในส่วนทีม่ใิช่สาระส าคญั ทัง้นี้ เฉพาะในกรณทีี่พจิารณาแลว้เหน็
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สอมธ.เท่านัน้ 
    5.3 สอมธ.สงวนสทิธิไ์มพ่จิารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มกีารผ่อนผนัในกรณดีงักล่าว
ต่อไปนี้ 
         5.3.1 ไมป่รากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนัน้ ในบญัชผีูร้บัเอกสารการขายทอดตลาดรถยนตห์รอื  
ในหลกัฐานการรบัเอกสารราคาของ สอมธ. 
         5.3.2 เสนอราคาละเอยีดแตกต่างไปจากเงือ่นไขทีก่ าหนดในเอกสารการขายทอดตลาดรถยนต์
ทีเ่ป็นสาระส าคญั หรอืมผีลท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบกนัในการเสนอราคาแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น 
         5.3.3 ราคาทีเ่สนอมกีารขดู ลบ ตก เตมิ แกไ้ข เปลีย่นแปลง โดยผูเ้สนอราคามไิดล้งลายมอืชื่อ
พรอ้มทัง้ตราประทบั (ถา้ม)ี ก ากบัไว้ 
         5.3.4 สอมธ.ทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไมร่บัราคาสงูสุดหรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอทัง้หมด 
กไ็ด ้และหรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลกิการขายทอดตลาดรถยนต์เลยกไ็ด ้สุดแต่จะ
พจิารณา เพื่อประโยชน์ของ สอมธ. เป็นส าคญั และใหถ้อืว่าการตดัสนิของ สอมธ.เป็นเดด็ขาด ผูเ้สนอราคา
จะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใด ๆ มไิด ้ 
         5.3.5 ขอ้ตกลงเมือ่ไดผู้ช้นะการเสนอราคา 
       (1) ผูช้นะการเสนอราคาจะตอ้งรบัมอบรถยนตท์ีจ่ าหน่ายออกไปจาก สอมธ.ภายใน      
10 วนั เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิาก สอมธ.และจะตอ้งจ่ายเงนิทัง้หมดตามราคาทีเ่สนอไวก่้อนวนัรบัมอบ 
                (2) ในวนัเสนอราคาผูช้นะการเสนอราคาจะตอ้งวางเงนิมดัจ า จ านวนรอ้ยละ 10 ของ
ราคาทีเ่สนอไวก้บั สอมธ.และหากมผีูเ้สนอราคาไดไ้มป่ฏบิตัติามขอ้ 5.3.5(1) ทาง สอมธ.จะรบิเงนิมดัจ า 
                (3) ค่าโอน หรอืค่าใชจ้่ายทัง้หมดทัง้ปวง (ถ้าม)ี ใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบของผูท้ีช่นะ
การเสนอราคาในวนัทีผู่ช้นะเสนอราคาไดจ้่ายเงนิทัง้หมดตามราคาทีเ่สนอใหก้บั สอมธ.แลว้ 
 
 

………………………………………….. 
 
 
 


