รายละเอียดรถยนต์ธนาคาร (Mobile Van) ทีน
� ําออกประมูล จํานวน 1 ค ัน
*** ราคาในการยืน
� ประมูลจะต้องไม่ตา
ํ� กว่าราคาเปิ ดประมูลทีธ
� นาคารกําหนดไว้
เปิ ดดูสภาพรถและยืน
� ซองประมูล (1 ว ัน) ว ันอ ังคารที� 7 เดือนธ ันวาคม 2564
No
1

รายละเอียด
Toyota Commuter 2.5

ทะเบียน

ปี

สี

cc

ญส-7951

2012

ขาว-แดง

2,494

เลขไมล์
(กม.)
20,280

ราคาเปิ ดประมูล
(รวม VAT)
100,000.00

หากต ้องการรายละเอียดเพิม
� เติมโปรดติดต่อ : จัดซือ
ิ า โทร. 0 2626 7894, 08 1560 4592 Email: Sunisa.n@cimbthai.com
� จัดจ ้างและบริหารสํานั กงาน คุณสุนส

Proprietary of Asset Management

Strictly Private and Confidential

วิ ธีปฏิ บตั ิ ในการยื่นซองประมูลรถยนต์ (สถานการณ์ โควิ ด-19)
1. ผูป้ ระมูลจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิตบิ ุคคล

- สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน โดยให้ปิดทึ บในส่วนของเชื้อชาติ ศาสนา และกรุป๊ เลือด
ที่ ระบุอยู่ในบัตรประชาชน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- หนังสือรับรองบริษทั /ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ไม่เกิน 3 เดือนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาบัตรประจําตัวกรรมการผูม้ อี ํานาจ โดยให้ปิดทึบในส่วนของเชื้อชาติ ศาสนา และ
กรุป๊ เลือด ที่ระบุอยู่ในบัตรประชาชน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

ผูป้ ระมูลมีสทิ ธิตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการประมูลได้ ณ อาคารสํานักงานใหญ่ ถนนหลังสวน ลานจอดรถชัน้ 7 พร้อม
ยื่นซองประมูล และชําระเงิน โดยโทรนัดหมายล่วงหน้ า ซึง่ ธนาคาร จะจัดรอบเวลาให้เข้าตรวจสอบสภาพรถยนต์และยื่น
ซองประมูล ตามลํา ดับเวลานัด หมายที่แนบ ติด ต่ อ : คุ ณ สุนิ ส า โทร.0 2626 7894 รายละเอีย ด ดัง นี้ : รถยนต์ 1 คัน
ยีห่ อ้ Toyota Commuter 2.5 (Mobile Van) พร้อมเปิ ดดูสภาพรถยนต์ และยื่นซองประมูล วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา
09.00 น.-15.30 น.
• ประกาศผลการประมูลภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564
• ชําระเงิน ด้วยเงิ นสดหรือแคชเชียร์เช็คธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สังจ่
่ าย “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ไทย” พร้อมนํารถยนต์ออกจากธนาคารภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564
2. ราคายื่นประมูลเป็ นราคาทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว และต้องเป็ นราคาที่ ไม่ตาํ่ กว่าราคาเปิ ดประมูลที่ ธนาคารกําหนดไว้
โดยผูป้ ระมูลสามารถยื่นซองประมูลรถยนต์ 1 คัน ได้เพียง 1 สิทธิ ์ เท่านัน้

3. ผูเ้ ข้าร่วมประมูลต้องวางเงินมัดจําค่าประกันซอง เป็ นเงิ น 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) / คัน ด้วยเงินสด
• กรณีทช่ี นะการประมูล รับเงินประกันซองคืนเป็ นเงินสดเมื่อมารับรถ
• กรณีทไ่ี ม่ผ่านการประมูล ธนาคารจะแจ้งกําหนดการรับเงินประกันซองคืนภายใน 5 วันนับจากวันทีแ่ จ้งผลการประมูล
4. ในการเปิ ดซองประมูลโดยคณะทํางานฯ หากมีรถยนต์คนั ใดทีม่ ผี ยู้ ่นื ซองเสนอราคาสูงสุดเท่ากัน ธนาคารฯ จะแจ้งให้ผู้
ประมูลทีเ่ สนอราคาสูงสุดทัง้ หมดดังกล่าว ยื่นซองเสนอราคาใหม่ พร้อมแจ้งผลการประมูลให้ทราบในลําดับถัดไป
5. ผูช้ นะการประมูลต้องชําระเงินทัง้ หมดภายใน 5 วันทําการหลังจากทราบผลการประมูล
ธนาคารจะริบเงินประกันซองในกรณี ดังต่อไปนี้
• พ้นกําหนดวันทีธ่ นาคารนัดชําระเงิน หลังจากได้รบั แจ้งผลเป็ นผูช้ นะการประมูล
• แจ้งสละสิทธิในรถยนต์
คนั ทีป่ ระมูลได้ พร้อมมีผลดังนี้
์

 สงวนสิทธิในการเข้
าร่วมประมูลคราวถัดไป
์
 ธนาคารจะพิจารณามอบสิทธิในรถยนต์
คนั ดังกล่าวให้กบั ผูย้ น่ื ซองประมูลทีเ่ สนอราคารองเป็ นอันดับถัดไปเป็ นผูช้ นะการ
์
ประมูลแทน

6. ในกรณีทธ่ี นาคารติดต่อท่านเพื่อรับรถยนต์จากธนาคารหลังจากชําระเงินทัง้ หมดแล้ว แต่ท่านยังคงไม่ดาํ เนินการรับรถยนต์
ดังกล่าว ธนาคารจะคิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาตามจํานวนวันทีเ่ กินกําหนด
7. ผูช้ นะการประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เองทัง้ สิน้
8. การพิจารณาตัดสินโดยกรรมการฯ ถือเป็ นทีส่ ดุ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการประมูลไม่ว่ากรณีใดๆ
์
9. ธนาคารขอสงวนสิทธิการประมู
ลของ คณะกรรมการ / คณะทํางาน
์
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารสํานักงาน
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ.- หากต้องการรายละเอียดเพิม่ เติมโปรดติดต่อ : จัดซือ้ จัดจ้างและบริหารสํานักงาน คุณสุนิสา โทร. 0 2626 7894, 08 1560 4592 Email:Sunisa.n@cimbthai.com

