ประกาศการทางพเศษแหงประเทศไทย
ท กพด.ข. 2 /57
เรอง ขายพสด!โดยวธทอดตลาดให(กบบ!คคลทวไป
......................................
การทางพเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) มความประสงค.จะขายพสด!โดยวธทอดตลาดให(กบ
บ!คคลทวไป จ0านวน 2 ประเภท ประกอบด(วยประเภทท 1 รถยนต. จ0านวน 20 รายการ และประเภทท 2
รถจกรยานยนต. จ0านวน 8 รายการ รวมท7งส7น 28 รายการ มรายละเอยดดงน7
ประเภทท 1 รถยนต จ นวน 20 ร ยก ร
ล0าดบท
1
2

3

4

5

6

รายการ

ทะเบยน

ราคาประเมนข7นต0า
หลกประกน
(ไมรวมภาษการเสนอราคา (บาท)
ม9ลคาเพม)
รถยนต.นง 2 ตอน /TOYOTA ร!น COROLA 2 ฬ-3861
60,800.3,500.1587 CC ปA 95 (รหสพสด!
402000000162)
รถยนต.นง 2 ตอน /TOYOTA COROLA
3 ฬ-5864
60,800.3,500.1587 CC ปA 95 (รหสพสด!
402000000167) อ!ปกรณ. NGV ถง
แกLส (รหสพสด! 500000000759)
รถยนต.นง 2 ตอน /TOYOTA COROLA
3 ฬ-5865
51,500.3,500.1587 CC พร(อม NGV ปA 95 (รหสพสด!
402000000168) อ!ปกรณ. NGV
ถงแกLส (รหสพสด! 500000000760)
รถยนต.นง 2 ตอน /TOYOTA พร(อม NGV 4 ษ-1021
74,800.3,800.ปA 96
(รหสพสด! 402000000228) อ!ปกรณ.
NGV ถงแกLส
(รหส 500000000753)
รถยนต.นง 2 ตอน/ TOYOTA ร!น COROLA 4 ษ-1022
60,800.3,500.1.5 DXI พร(อม NGV ปA 96 (รหสพสด!
400000000227)
อ!ปกรณ. NGV ถงแกLส (รหสพสด!
500000000754)
รถตรวจการณ. /ISUZU ร!น WANDERER
พล-6292
74,800.3,800.ปA 97 (รหสพสด!401000000379)

-2ล0าดบท

รายการ

ทะเบยน

ราคาประเมนข7นต0า
หลกประกน
(ไมรวมภาษการเสนอราคา (บาท)
ม9ลคาเพม)
70,100.3,500.-

7

รถตรวจการณ. /ISUZU ร!น WANDERER
ปA 97 (รหสพสด!401000000378)

พล-6293

8

รถตรวจการณ. /ISUZU ร!น WANDERER
ปA 97 (รหสพสด!401000000380)
รถตรวจการณ. /ISUZU ร!น WANDERER
ปA 96 (รหสพสด!400000000242)
รถตรวจการณ. /ISUZU ร!น WANDERER
ปA 97 (รหสพสด!400000000381)
รถตรวจการณ. /ISUZU ร!น WANDERER
ปA 97 (รหสพสด!400000000377)
รถตรวจการณ. /ISUZU ร!น WANDERER
ปA 97 (รหสพสด!400000000382)
รถตรวจการณ. /ISUZU ร!น WANDERER
ปA 96 (รหสพสด!400000000244)
รถตรวจการณ. /ISUZU ร!น WANDERER
ปA 97 (รหสพสด!400000000383)
รถตรวจการณ. /ISUZU ร!น WANDERER
ปA 96 (รหสพสด!400000000246)
รถต9( / TOYOTA ไฮเอช ดเซล 2446 CC
ปA 94 (รหสพสด!401000000098)
รถต9( / TOYOTA ร!น LH113R-RBMNS
2779 CC ปA 97 (รหสพสด!
403000000374)
รถต9( / TOYOTA ไฮเอชชวงยาว ดเซล
2986 ปA 99 (รหสพสด!
401000000453) เครองยนต. (รหส
พสด! 410000000271)
รถต9( / KIA ร!น PREGIO ปA 2003 (รหส
พสด! 402000000625)
รถยกลากจ9ง ขนาดไมเกน 2 ตน/ISUZU
NKR55E12 4 ล(อ ปA 2003
(รหสพสด! 403000000600)

พล-6294

70,100.-

3,500.-

1 ษ-6513

60,800.-

3,500.-

พล-6291

51,500.-

3,000.-

พล-6284

60,800.-

3,500.-

พล-6295

60,800.-

3,500.-

6 ษ-4906

60,800.-

3,500.-

พล-6286

60,800.-

3,500.-

6 ษ-4908

60,800.-

3,500.-

2 ฝ-9139

126,200.-

6,500.-

อย-3094

126,200.-

6,500.-

อร-7010

144,900.-

7,500.-

ออ-1025

144,900.-

7,500.-

90-9665

47,300.-

3,000.-

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20

-3ประเภทท 2 รถจกรยานยนต. จ0านวน 8 รายการ
ราคาประเมนข7นต0า
(ไมรวมภาษม9ลคาเพม)

หลกประกน
การเสนอราคา (บาท)

ล0าดบท

รายการ/ยห(อ

ทะเบยน

1

รถจกรยานยนต. 600 ซซ/ยามา
ฮา ปA 93 รหสพสด!
400000000049

2 ฟ-7516

๑๔,๔๘๕.๙๘

1,000.-

2

รถจกรยานยนต. 600 ซซ/ยามา
ฮา ปA 93 รหสพสด!
400000000066

2 ฟ-7533

๑๔,๔๘๕.๙๘

1,000.-

3

รถจกรยานยนต. 600 ซซ/ยามา
ฮา ปA 96 รหสพสด!
400000000313

6 ฮ-7616

๑๔,๔๘๕.๙๘

1,000.-

4

รถจกรยานยนต. 600 ซซ/ยามา
ฮา ปA 96 รหสพสด!
400000000332

6 ฮ-7621

๑๔,๔๘๕.๙๘

1,000.-

5

รถจกรยานยนต. 600 ซซ/ยามา
ฮา ปA 96 รหสพสด!
400000000337

6 ฮ-7626

๑๔,๔๘๕.๙๘

1,000.-

6

รถจกรยานยนต. 600 ซซ/ยามา
ฮา ปA 96 รหสพสด!
400000000305

6 ฮ-7639

๑๔,๔๘๕.๙๘

1,000.-

7

รถจกรยานยนต. 600 ซซ/ยามา
ฮา ปA 96 รหสพสด!
400000000318

6 ฮ-7643

๑๔,๔๘๕.๙๘

1,000.-

8

รถจกรยานยนต. 600 ซซ/ยามา
ฮา ปA 97 รหสพสด!
400000000420

ธมต-728

๑๔,๔๘๕.๙๘

1,000.-

-4ก0าหนดด9พสด!และรบฟdงค0าช7แจงรายละเอยดเพมเตมในวนท 7 มกราคม 2557
ต7งแตเวลา 9.30 น. ถeง 11.00 น. ณ บรเวณ
คลงสาธ!ประดษฐ.
ท7งน7 กทพ. ถอวาผ9(ประสงค.
จะเสนอราคาทยนเอกสารประกวดราคาท!กรายทไมได(มาด9พสด!และรบฟdงค0าช7แจงรายละเอยดเพมเตมตามวน เวลา
ทก0าหนด ต(องรบผดชอบในสงทได(มการช7แจงเพมเตม และทได(ไปตรวจด9พสด!ได(ยอมรบสภาพแล(ว โดยทผ9(ประสงค.จะ
เสนอราคาทยนเอกสารประกวดราคาท!กรายจะน0ามาเปhนสาเหต!อ(างไมวากรณใด ๆ เกยวกบพสด!ไมได(
ก0าหนดยนซองเสนอราคาพร(อมวางหลกประกนการเสนอราคาจ0านวนเงนตามทก0าหนดไว(
ในแตละรายการ ในวนท 14 มกราคม 2557 ระหวางเวลา 9.30 น. ถeง 11.00 น. ณ ห(องประช!ม 203
ช7น 2 อาคาร 1 การทางพเศษแหงประเทศไทย เลขท 2380 ถนนพหลโยธน แขวงเสนานคม เขตจต!จกร
กร!งเทพมหานคร 10900 และก0าหนดเปjดซองเสนอราคา ในวนท 14 มกราคม 2557 ต7งแตเวลา 11.30 น.
ณ ห(องประช!ม 203 เปhนต(นไป
ผ9(สนใจตดตอขอรบเอกสารใบเสนอราคาโดยไมเสยคาใช(จายได(ท แผนกพสด! กองพสด!
การทางพเศษแหงประเทศไทย เลขท 2380 ถนนพหลโยธน แขวงเสนานคม เขตจต!จกร กร!งเทพมหานคร
10900 ระหวางวนท 18 ธนวาคม 2556 ถeงวนท 3 มกราคม 2557 ในวนและเวลาท0างาน หรอ
สอบถามทางโทรศพท.หมายเลข 0 2579 5380-9 ตอ 1112, 1140 และ 1186 ในวนและเวลาท0างาน
เงอนไขการขายพสด!โดยวธทอดตลาดให(กบบ!คคลทวไป
1. ผ9(ไมมรายชออย9ในบญชขอรบเอกสารใบเสนอราคาของ กทพ. ไมมสทธยนซองเสนอราคา
2. ผ9(ประสงค.จะเสนอราคาต(องยนเสนอราคาตามแบบใบเสนอราคาซ7อพสด! โดยไมมเงอนไขใด ๆ ท7งส7น
และจะต(องกรอกข(อความให(ถ9กต(องครบถ(วน ลงลายมอชอของผ9(ประสงค.จะเสนอราคาให(ชดเจนและก0าหนดยนราคา
ไมน(อยกวา 60 (หกสบ) วน นบแตวนเปjดซองเสนอราคา โดยภายในก0าหนดยนราคา ผ9(ประสงค.จะเสนอราคาจะต(อง
รบผดชอบราคาทตนได(เสนอไว( และจะถอนการเสนอราคามได(
3. การวางเงนหลกประกนการเสนอราคาผ9(ประสงค.จะเสนอราคาจะต(องวางหลกประกนการเสนอราคาพร(อม
กบการยนซองเสนอราคาจ0านวนเงนตามทระบ!ในตาราง โดยวางหลกการเสนอราคาตามจ0านวนรายการของพสด!ทจะ
เสนอราคา หลกประกนการเสนอราคาน7จะคนให(ผ9(ประสงค.จะเสนอราคาภายใน 15 (สบห(า) วน นบจากวนเปjดซอง
เสนอราคา และได(ยนค0าขอหลกประกนคน เว(นแตผ9(เสนอราคารายทได(คดเลอกไว(ซeงเสนอราคาส9งส!ดจะคนตอเมอ
ผ9(เสนอราคาส9งส!ดไดรบมอบพสด!หรอเมอผ9(เสนอราคาส9งส!ดได(พ(นจากข(อผ9กพนแล(ว
4. ในการขายพสด!โดยวธทอดตลาดให(กบบ!คคลทวไปคร7งน7มพสด! 2 (สอง) ประเภท คอ รถยนต. จ0านวน 20
(ยสบ) คน และรถจกรยานยนต. จ0านวน 8 (แปด) คน โดย กทพ. จะพจารณาตดสนราคาแตละรายการจากราคาท
บ!คคลทวไปเสนอส9งส!ด
พสด!รายการท 20 รถยกลากจ9ง หมายเลขทะเบยน 95-7822 ผ9(มสทธเสนอราคาต(องมใบประกอบการ
เกยวกบพสด!ทจ0าหนาย และต(องยนให(คณะกรรมการด0าเนนการขายตรวจสอบในวนยนซองเสนอราคา
5. กทพ. ทรงไว(ซeงสทธทจะไมรบราคาส9งส!ด หรอราคาหนeงราคาใด หรอราคาทเสนอน7นท7งหมดกlได( และอาจ
พจารณาเลอกขายในจ0านวน หรอขนาด หรอเฉพาะรายการหนeงรายการใด หรออาจจะยกเลกการขาย โดยไมพจารณา
การขายเลยกlได(ส!ดแตจะพจารณา ท7งน7 เพอประโยชน.ของ กทพ. เปhนส0าคญ และให(ถอวาการตดสนของ กทพ. เปhน
เดlดขาด ผ9(ประสงค.จะเสนอราคาจะเรยกร(องคาเสยหายใด ๆ มได( รวมท7ง กทพ. จะพจารณายกเลกการขาย หากม
เหต!ทเชอได(วาการเสนอราคากระท0าไปโดยไมส!จรต หรอมการสมยอมกนในการเสนอราคาหรอหากปรากฏวาผ9(เสนอ
ราคาส9งส!ดไมปฏบตตามเงอนไขข(อใดข(อหนeงของประกาศขายพสด!หรอเงอนไขข(อใดข(อหนeงของเงอนไขท(ายประกาศ
ขายพสด!

-56. การวางเงนหลกประกนการซ7อ ผ9(เสนอราคาส9งส!ดต(องวางหลกประกนการซ7อ เปhนเงนร(อยละ 10
(สบ) ของราคาพสด!ทเสนอ รวมภาษม9ลคาเพม โดยช0าระตอเจ(าหน(าทการเงน แผนกการเงน กองการเงน
การทางพเศษแหงประเทศไทย ภายในก0าหนด 3 (สาม) วน นบจากวนทได(รบเลอกเปhนผ9(เสนอราคาส9งส!ด
7. การรบหลกประกนการซ7อ กทพ. จะรบหลกประกนการซ7อ กรณทผ9(ประสงค.จะเสนอราคาหรอ
ผ9(เสนอราคาส9งส!ดไมปฏบตตามเงอนไขข(อใดข(อหนeงของประกาศขายพสด!หรอเงอนไขข(อใดข(อหนeงของ
เงอนไขท(ายประกาศขายพสด!
หลกประกนทผ9(เสนอราคาส9งส!ดน0ามามอบไว(ตามวรรคแรก กทพ. จะคนให(เมอผ9(ประสงค.จะเสนอราคา
หรอผ9(เสนอราคาส9งส!ดพ(นจากข(อผ9กพนตามประกาศน7แล(ว และได(ยนค0าขอหลกประกนคน หากผ9(ประสงค.
จะเสนอราคาหรอผ9(เสนรอาคาส9งส!ดไมยนค0าขอหลกประกนคนภายใน 5 (ห(า) ปA นบแตวนทพ(นข(อผ9กพนตาม
ประกาศน7แล(วถอวาผ9(ประสงค.จะเสนอราคาหรอผ9(เสนอราคาส9งส!ดสละสทธในหลกประกนและแสดงเจตนา
ให(หลกประกนน7นแก กทพ.
การคนหลกประกน ไมวากรณใด ๆ จะคนให(โดยไมมดอกเบ7ย
8. กรณผ9(มอ0านาจอน!มต ไมอน!มตให(รบราคาส9งส!ดทคณะกรรมการขายพสด!เสนอ กทพ. จะคนเงน
ทผ9(เสนอราคาส9งส!ดได(วางเปhนหลกประกนไว(ท7งหมด
9. หาก กทพ. ยกเลกการขายพสด!ในกรณผ9(เสนอราคาส9งส!ดผดเงอนไขของประกาศขายทอดตลาด
ให(กบบ!คคลทวไป จะน0าพสด!ดงกลาวออกขายใหม โดยวธอนใดกlตามหรอขายให(กบผ9(เสนอราคารายถดไป
ถ(าจ0านวนเงนทขายได(ในคร7งหลงต0ากวาการขายพสด!ในคร7งทผ9(เสนอราคาส9งส!ดเสนอเทาใด ผ9(เสนอราคาส9งส!ด
ตามประกาศประกวดราคาขายพสด!คร7งน7นจะต(องรบผดชอบชดใช(เงนในสวนทขาดน7นให(แก กทพ. จนครบถ(วนด(วย
10. ผ9(ซ7อจะต(องช0าระคาพสด!ให(เสรlจส7นภายใน 15 (สบห(า) วน นบแตวนทได(รบแจ(งจาก กทพ.
และรบหลกฐานการซ7อขายไปแสดงตอคณะกรรมการตรวจการขาย เพอขนย(ายให(แล(วเสรlจ
11. ผ9(ซ7อจะต(องด0าเนนการร7อถอน/ขนย(ายพสด!ทซ7อให(แล(วเสรlจภายในเวลา 15 (สบห(า) วน นบแต
วนทได(รบแจ(งให(ท0าการร7อถอน/ขนย(าย การปฏบตงานใด ๆ ของผ9(ซ7อ หากปรากฏวาจะกอให(เกดความเสยหาย
ตอการปฏบตงานของ กทพ. คณะกรรมการตรวจการขายของ กทพ. มสทธทจะสงระงบหรอให(แก(ไขการปฏบต
งานน7น ๆ ได( โดยความลาช(าทอาจเกดขe7นผ9(ซ7อจะน0ามาอ(างเพอเรยกร(องคาเสยหายใด ๆ มได(
12. กรณพสด!ทซ7อมการโอนกรรมสทธoผ9(ซ7อจะต(องเปhนผ9(รบภาระในการช0าระคาธรรมเนยมตาง ๆ
อนเกดจากการโอน/ภาษม9ลคาเพม/ภาษอน ๆ และคาใช(จายท7งปวงด(วยแล(ว โดยผ9(ซ7อจะต(องท0าการโอน
กรรมสทธoให(เรยบร(อยภายใน 15 (สบห(า) วน นบแตวนทได(รบเอกสารการโอนกรรมสทธo
13. กทพ. ขอสงวนสทธทจะยกเลกแก(ไขเพมเตมสวนใด ๆ ทเกยวข(องกบเงอนไขการขายพสด!และ
ข(อก0าหนดเฉพาะอนใดทเกยวข(องได(หากการน7นจะเปhนประโยชน.แก กทพ.
โดยประกาศน7 กทพ. ถอวาผ9(เสนอราคาท!กรายได(รบทราบเงอนไขการขายพสด!คร7งน7แล(ว
ประกาศ ณ วนท 18 เดอน ธนวาคม พ.ศ. 2556
ดลพร แสงกตตไพบ9ลย.
(นางดลพร แสงกตตไพบ9ลย.)
ผ9(อ0านวยการกองพสด!
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