ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ
ด้วย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สถาบัน) จะดาเนินการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ทีห่ มดความ
จาเป็นในการใช้งาน โดยวิธียนื่ ซองเสนอราคา โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. รายการที่จะขายทอดตลาด
1.1 รายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จานวน 4 เครื่อง
1.2 รายการที่ 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (ฌพ 5976)
1.3 รายการที่ 3 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (ฌพ 5978)
โดยมีรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น และราคาขั้นต่าที่จะขาย ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติผู้เข้าประมูล
บุคคลทั่วไป (ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) พนักงาน ลูกจ้าง ยกเว้นคณะกรรมการควบคุมและ
ตรวจสอบพัสดุ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงในการตัดจาหน่ายพัสดุ คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่า และ
คณะกรรมการขายทอดตลาด ไม่มีสิทธิในการเข้าประมูล
3. เอกสารในการยื่นซองเสนอราคา
3.1 บุคคลธรรมดา ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3.2 นิติบุคคล ยื่นเอกสารรับรองนิติบุคคลจากทางราชการ พร้อมทั้งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มีอานาจกระทาการแทน ในกรณีมอบอานาจให้กระทาการแทน ต้องยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจด้วย
4. การยื่นประมูลราคา
4.1 ผู้ยื่นเสนอราคา ต้องยื่นเสนอราคาตามแบบเสนอราคาที่สถาบันกาหนด โดยผู้เสนอราคาเข้าใจดี
แล้วว่าพัสดุที่ขายทอดตลาดเป็นการขายตามสภาพ ซึ่งผู้เสนอราคาสามารถเข้าตรวจสภาพได้ก่อนเข้าเสนอราคา
ทั้งนี้ สถาบันจะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ของพัสดุแต่อย่างใด
4.2 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองเสนอราคา เป็นเช็คธนาคาร (Cashier cheque) สั่งจ่าย
“สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” เป็นจานวนเงินร้อยละห้าของมูลค่าพัสดุ แยกตามรายการที่จะเสนอราคา โดยมีมูลค่า
ไม่ต่ากว่า ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาให้ถือว่าเงินประกันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของการชาระราคา

4.3 ผู้ชนะการเสนอราคาให้ดาเนินการแต่ละกรณีดังต่อไปนี้
(1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้แล้ว
- ผู้ชนะการประมูลต้องชาระราคาส่วนที่เหลือเป็นเงินสดเท่านั้น ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา
14.00 น. ภายในวันที่สถาบันแจ้งผลการพิจารณา
- ผู้ชนะการประมูลต้องรับมอบและขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกจากสถาบันให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ก่อนเวลา 16.30 น.
(2) รถยนต์ใช้แล้วตามสภาพ
- ผู้ชนะการประมูลต้องชาระราคาส่วนที่เหลือเป็นเช็คธนาคาร (Cashier cheque) สั่งจ่าย
“สถาบันคุ้มครองเงินฝาก” เท่านั้น ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทาการนับถัดจากวันที่ประกาศผล โดยสถาบัน
จะนัดหมายผู้ชนะการประมูลเพื่อดาเนินการโอนกรรมสิทธิ์และรับส่งมอบรถยนต์ภายใน 10 วันทาการ นับถัดจาก
วันที่ชาระราคาส่วนที่เหลือ
4.4 หากผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สถาบันกาหนด หรือไม่ชาระราคา
ส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขข้างต้น หรือไม่ยอมทาสัญญาซื้อขายตามแบบที่สถาบันกาหนด สถาบันมีสิทธิริบเงินประกัน
ได้ทันที และตัดสิทธิในการเข้าร่วมเสนอราคาในครั้งต่อไป
4.5 สถาบันจะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา โดยพิจารณาจากผู้ให้ราคาสูงสุด โดยราคาที่
เสนอต้องไม่ต่ากว่าราคาที่สถาบันกาหนดไว้
4.6 ในกรณีมีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ เช่น ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ชนะการเสนอราคาเป็นฝ่ายรับภาระชาระเงินดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งสิ้น
4.7 สถาบันจะยึดถือเอกสารหลักฐานในการเสนอราคาทั้งหมดไว้เป็นเอกสารของสถาบัน
4.8 สถาบันสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการประมูลโดยให้เป็นไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการขายทอดตลาด และให้ถือว่าการตัดสินใดๆ ของสถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้เข้าประมูล
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
5. วิธีการยื่นเสนอราคา
5.1 ผู้เข้าร่วมประมูลต้องกรอกรายละเอียดตามแบบใบเสนอราคาที่สถาบันกาหนด ให้ครบถ้วน
พร้อมใส่ซองและปิดผนึกให้เรียบร้อย และยื่นเสนอให้แก่สถาบันตามวิธีและขั้นตอนที่สถาบันกาหนด ตามลาดับ
เลขที่ของพัสดุที่ต้องการเสนอราคา หากยื่นซองไม่ตรงตามเลขรายการของพัสดุที่ต้องการประมูล สถาบันจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.2 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องลงทะเบียนยื่นซองเสนอราคา พร้อมวางหลักประกันตามข้อ 4.2
แยกตามรายการที่จะเสนอราคา ต่อสถาบัน ณ ชั้น 17 อาคารอีสท์วอเตอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 5 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. – 11.00 น.
5.3 สถาบันจะเริ่มดาเนินการเปิดซองเสนอราคา และเปิดเผยราคาที่เสนอของผู้เสนอราคาทุกราย
ทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาผู้ที่ให้ราคาสูงสุด
5.4 ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา สามารถขอรับเงินประกันคืนได้ภายในวันที่
6 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 14.00 น. – 16.00 น. โดยนาหลักฐานการรับเงินมาขอรับเงินคืนได้ที่ฝ่าย
การเงินและการบัญชี สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

5.5 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาการขายทอดตลาดได้ ณ ที่ทาการของ
สถาบัน และทาง www.dpa.or.th
6. เงื่อนไขในการพิจารณา
6.1 การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา จะพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคาสูงสุด ในกรณีมีผู้เสนอ
ราคาสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้เสนอราคาสูงสุดยื่นเสนอราคาใหม่ภายในเวลาที่สถาบันกาหนด โดยต้องเสนอราคาใหม่
พร้อมรายละเอียดตามแบบใบเสนอราคาที่สถาบันกาหนดให้ครบถ้วน ใส่ซองและปิดผนึกให้เรียบร้อย โดยเสนอ
ราคาที่เสนอใหม่ต้องไม่ต่ากว่าราคาที่เสนอไว้เดิม จนกว่าจะได้ผู้เสนอราคาสูงสุดเพียงรายเดียว
6.2 กรณีที่ผู้เสนอราคาสูงสุดและได้รับการตัดสินให้ชนะการเสนอราคาแล้ว ไม่ชาระเงินตามที่กาหนด
จะถือว่าผู้เสนอราคานั้นผิดเงื่อนไขการประมูล สถาบันจะให้ผู้ยื่นเสนอราคาลาดับถัดไปเป็นผู้ชนะการประมูลในว
รายการนั้น โดยไม่จาเป็นต้องมีการจัดการขายทอดตลาดใหม่แต่อย่างใด
7. ข้อกาหนดอื่นๆ
สถาบันกาหนดให้ผู้สนใจสามารถตรวจสภาพพัสดุก่อนทาการเสนอราคา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558
ระหว่างเวลา 09.00 น. – 10.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 5 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ในการตรวจสภาพพัสดุไม่อนุญาตให้ทาการทดสอบใดๆ ทั้งสิ้น

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
9 มิถุนายน 2558

เอกสารแนบท้าย
ลาดับ

รายการ

ราคาขายขั้นต่า หลักประกันซอง
(บาท)
(บาท)
2,760.00
500.00

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จานวน 4 เครื่อง

2

Nissan Tiida 1.6 ปี 2009 หมายเลขทะเบียน ณพ 5976

204,350.00

10,218.00

3

Nissan Tiida 1.6 ปี 2009 หมายเลขทะเบียน ณพ 5978

201,020.00

10,051.00

