ประกาศ

ประกาศ
ขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท.) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่
หมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ อาคารสำนักงานชั่วคราว ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขในการขายทอดตลาดที่แนบมาพร้อมนี้
ธปท. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการขายทอดตลาดในครั้งนี้โดยทั่วกัน
ผู้สนใจสามารถดูสภาพพัสดุได้ในวันขายทอดตลาด เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารกิจการสำนักงานภาค โทรศัพท์ 0 7443 4827, 091 453 4442 หรือ
ดูรายละเอียด ได้ที่ www.bot.or.th หัวข้อจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานภาคใต้
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

(นางสาวโสภี สงวนดีกุล)
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคใต้
ผู้ว่าการ แทน

รายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (ธปท.) มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุที่หมด
ความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา จำนวน 277 รายการ (3 กอง) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กำหนดการขายทอดตลาด
ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถดูพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
โดยมีกำหนดการ ดังนี้
- เวลา 08.30 น. ผู้เข้าร่วมประมูลลงทะเบียน ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง และนำต้นฉบับมาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบ และรับแผ่นป้ายหมายเลขประมูล พร้อมทั้งดูสภาพ
พัสดุและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด ณ อาคารสำนักงานชั่วคราว ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
- เวลา 09.30 น. ดำเนินการประมูลด้วยวาจาจนแล้วเสร็จ
2. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด
2.1 ผู้ขายทอดตลาดจะดำเนินการขายตามวิธีที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.2 ธปท. ขายทอดตลาดพัสดุตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล ผู้ประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือ
ร้องขอให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้พัสดุดังกล่าวมีสภาพดีขึ้นกว่าสภาพที่ปรากฏได้
2.3 ผู้เข้าร่วมประมูล ต้องอ่านประกาศขายทอดตลาด ตลอดจนดูสภาพครุภัณฑ์ที่จะทำการขาย
ทอดตลาดด้วยตนเองให้แน่ชัดเสียก่อนที่จะเข้าทำการประมูล เมื่อตกลงประมูลได้จะถือว่า ผู้ประมูลได้ทราบ
เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ โดยตลอดแล้ว จะโต้แย้งมิได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด
ต้องยอมรับ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขายทอดตลาดในครั้งนี้ โดย ธปท. จะเป็นผู้ชี้ขาด
2.4 ผู้เข้าร่วมประมูลแสดงเจตนาการสู้ราคา ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาพร้อมยกป้าย
เลขหมายประมูล (หากแสดงเจตนาโดยวิธีอื่น ผู้ประกาศจะไม่ประกาศราคาและนับการขายให้) ผู้เสนอราคา
ต้องเสนอราคาด้วยวาจาจนกว่าจะเหลือผู้เสนอราคาสูงสุดเพียง 1 ราย จะเป็นผู้ประมูลได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้ง
เกิดขึ้นเนื่องจากการประมูล ให้ถือเอาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการขาย เป็นที่สุด
2.5 ธปท. ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอ
ราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา หรือเห็นว่า
ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ธปท. อาจ
ระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้
2.6 ธปท. สงวนสิทธิที่จะไม่ขายพัสดุรายการหนึ่งรายการใด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
2.7 พนักงาน ธปท. และพนักงานจ้างของ ธปท. สามารถที่จะเข้าร่วมประมูลเสนอราคาได้

3. เงื่อนไขการชำระเงิน
3.1 ผู้ประมูลได้ กองที่ 1 และ กองที่ 2 จะต้องชำระเงินทันทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคา
ที่ประมูลได้ โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เลขที่บัญชี 070-6-00439-6 และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นภายในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม
2565 ภายในเวลา 15.00 น. พร้อมนำหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวมาแสดง ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคใต้
3.2 ผู้ประมูลได้ กองที่ 3 จะต้องชำระเงินทันทีเต็มจำนวนของราคาที่ประมูลได้ โดยวิธีการ
โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์ ชื่อบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี
733-6-01230-2 บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมนำ
หลักฐานการโอนเงินดังกล่าวมาแสดง ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
3.3 หากผู้ประมูลได้ ไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่า ผู้ประมูลได้สละสิทธิ์ และ ธปท.
จะริบเงินที่ได้รับชำระไว้แล้ว โดยผู้ประมูลได้ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และ ธปท. จะนำเอา
ทรัพย์สินนั้นขายทอดตลาดใหม่ หากราคาการขายทอดตลาดครั้งใหม่ ได้ราคาต่ำกว่าราคาที่ขายทอดตลาดครั้งนี้
ผู้ประมูลที่ผิดนัดชำระเงิน จะต้องรับผิดชอบจำนวนเงินส่วนที่ขาด และค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดครั้งใหม่
โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
4. การขนย้ายพัสดุ
4.1 เมื่อผู้ประมูลได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว ผู้ประมูลได้จะต้องนำพัสดุที่ประมูลได้ออกจากพื้นที่
ของ ธปท. ในวันที่ประมูล โดยให้นำออกได้หลังจาก ธปท. ดำเนินการประมูลจนแล้วเสร็จ และให้นำออกภายใน
เวลา 17.00 น. หากผู้ประมูลได้ยังมิได้นำพัสดุออกไปจากพื้นทีข่ อง ธปท. ในวันที่ประมูล สามารถนำพัสดุออกได้
ในวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้ประมูลได้เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเอง
4.2 ผู้ประมูลได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง
ธปท. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
4.3 หากผู้ประมูลได้ยังมิได้นำพัสดุออกไปจากบริเวณ ธปท. ในเวลาที่กำหนด ธปท. จะไม่
รับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และให้ถือว่าผู้ประมูลได้สละสิทธิ์พัสดุนั้น และ ธปท. จะดำเนินการ
ตามที่เห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้
4.4 การนำพัสดุออกจาก ธปท. ให้แสดงหลักฐานการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย
5. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)
- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ หากสูงเกินกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หอบ
เหนื่อย สงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าประมูลเข้าพื้นที่ ธปท.
- ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์/เจลล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ ธปท.
- ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ ธปท.
- ยืน/นั่ง ตามจุดเว้นระยะห่างที่ ธปท. กำหนด

6. ธปท. ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว และ
ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ธปท. โดยเคร่งครัดทุกประการ
-------------------------------------------รายการขายทอดตลาดพัสดุ
ลำดับ
กองที่ 1

ประเภท
ตู้บานเลื่อน สองบาน ไม้ สามบานไม้
ตู้เก็บเอกสาร แบบต่าง ๆ และตู้บานเปิด
ตู้ไซด์บอร์ด
ตู้แขวน ตู้ซิงค์
ตู้ครอบ ไม้
ชั้นวางหนังสือไม้ ชั้นจัดแสดงวารสาร
ชี้นไม้ สำหรับแยกและรวมเอกสาร
โต๊ะอาหาร เหล็ก โต๊ะทำงาน โต๊ะวางเครื่องพิมพ์
โต๊ะบิลเลียด
เก้าอี้ประชุม เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงานและอื่นๆ
ที่ใส่กระถางต้นไม้
ชี้นวางของ เหล็ก
เครื่องสูบน้ำ
ม่าน มู่ลี่
โคมไฟรอบอาคารสำนักงาน
วัสดุทั่วไป : เหล็ก บานประตูและอื่นๆ

จำนวน (หน่วย)
26
4
4
4
3
5
4
9
1
24
2
49
2
2
1 กอง
1 กอง

ลำดับ

ประเภท

จำนวน (หน่วย)

กองที่ 2

เครื่องทำความเย็นชนิดใช้ระบบน้ำเย็น และเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
เครื่องกรองน้ำ
เครื่องขยายเสียงแบบมือถือ(MAGAPHONE)
เครื่องรับสัญญาณวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับโทรทัศน์/มอนิเตอร์
แฟลชถ่ายรูปอิเล็กทรอนิคส์
เครื่องคำนวณเลขแบบตั้งโต๊ะ
ลู่เดินวงรี ม้านั่งบริหารหน้าท้อง
เครื่องชั่งไปรษณีย์ภัณฑ์
เครื่องซักผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 ก.ก.
เครื่องรับโทรทัศน์ ไม่เกิน 26 นิ้ว
จานรับสัญญาณผ่านดาวเทียม
Network Switch อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพดิจิตอลและอุปกรณ์อื่นๆ
CCTV - LED TV Monitor ไม่น้อย 32 With Backet
ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
เครื่องควบคุมการผ่านเข้า-ออกรถยนต์
วัสดุทั่วไป : อลูมิเนียม สแตนเลสและอื่นๆ
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18
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1 กอง

ลำดับ

ประเภท

กองที่ 3

เครื่องปรับอากาศ
กล้อง CCTV
ตู้ control
พัดลมระบายอากาศ
ตู้ล็อคเกอร์
รถเข็นสี่ล้อ
ชั้นวางของ เหล็ก
ฉากกั้นส่วน
เครื่องดูดความชื้น
อุปกรณ์ไฟฟ้า
วัสดุทั่วไป : แผงเหล็ก กระจก ประตูกระจก

จำนวน (หน่วย)
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