บันทึก
Memorandum
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
จาก ฝ่ ายจัดซื ้อ-จัดจ้ าง
เรี ยน ผู้บริ หาร / อาจารย์ / บุคลากร / นักศึกษา และบุคคลภายนอกทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้ วย แบบฟอร์ มยื่นซองประมูล
เรื่ อง ประมูลจาหน่ ายรถบัสส่ วนกลาง
ด้ วย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะมีการเปิ ดประมูลเพื่อจาหน่ายรถบัสส่วนกลาง ยี่ห้อ SCANIA
ทะเบียน 41-5426 จานวน 1 คัน ซึง่ รถยนต์คนั ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี ้ : รถบัส ยี่ห้อ SCANIA รุ่น K94IB4X2 จานวน 42 ที่นงั่
 ปี ที่จดทะเบียน 2549
 ทะเบียน 41-5426
 สีขาว ม่วง ฟ้า
 เลขเครื่ องยนต์ 8038819
 เลขตัวรถ 9BSK4X20003558554
 จานวน 6 สูบ 310 แรงม้ า
 อายุการใช้ งาน 10 ปี
ผู้บริ หาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก ท่านใดที่มีความสนใจรถยนต์คนั ดังกล่าว
สามารถติดต่อขอดูสภาพรถได้ ทแี่ ผนกยานพาหนะ อาคารอธิการบดี 1 ชัน้ 1 และยื่นซองประมูลได้ ทฝี่ ่ ายจัดซื ้อ-จัดจ้ าง
อาคาร 8 ชัน้ 1 ตังแต่
้ วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุปราณี หรรษาจักรตรี )
ผู้อานวยการฝ่ ายจัดซื ้อ - จัดจ้ าง

ดูสภาพรถที่

แผนกยานพาหนะ ติดต่อ คุณอนุชา สถิตย์พงษ์
โทร.
: 02 954 7300 ต่อ 635
สอบถามข้ อมูลและยื่นซองประมูลที่
: ฝ่ ายจัดซื ้อ – จัดจ้ าง ติดต่อ คุณยุพา ทองอยู่
โทร.
: 02 954 7300 ต่อ 642
:

วันที่ …………………………2559
เรี ยน ผู้อานวยการฝ่ ายจัดซื ้อ-จัดจ้ าง

แบบฟอร์ มยื่นซองประมูล
รถบัส ยี่ห้อ SCANIA ทะเบียน 41-5426 ปี 2549 จานวน 1 คัน

ชื่อบริษัท / บุคคลธรรมดา ที่เข้าร่ วมประมูล : ___________________________
ลาดับ

รายละเอียดรถ

1

รถบัส ยี่ห้อ SCANIA รุ่น K94IB4X2 จานวน 42 ที่นงั่

ราคาที่เสนอซือ้ (บาท)

เบอร์ ตดิ ต่ อ

ปี ที่จดทะเบียน 2549
สีขาว ม่วง ฟ้า
 ทะเบียน 41-5426
เลขเครื่ องยนต์ 8038819
 สีขาว ม่วง ฟ้า
เลขตัวรถ 9BSK4X20003558554
จานวน 6 สูบ 310
แรงม้เลขเครื
า ่ องยนต์ 8038819
 เลขตัวรถ
อายุการใช้ งาน 10 ปี
9BSK4X20003558554
 จานวน 6 สูบ 310 แรงม้ า
 อายุการใช้ งาน 10 ปี

ข้ อตกลงในการซือ้ ขายรถบัส

1. “ผู้ซื ้อ” จ่ายค่ามัดจา 10% 
ให้ แทะเบี
ก่ “ผู้ขาย”
สีขาวยม่นวง41-5426
ฟ้า
2. มีการทาสัญญาซื ้อขาย  สีเลขเครื
ขาว ม่่ อวงยนต์
ง ฟ้า 8038819
3. ผู้ซื ้อเป็ นผู้ออกค่าโอนทังหมด
้  เลขเครื
่ องยนต์ 8038819
เลขตัวรถ
 9BSK4X20003558554
เลขตัวรถ
 จ9BSK4X20003558554
านวน 6 สูบ 310 แรงม้ า
จานวน
6 สูงบาน31010แรงม้
 อายุ
การใช้
ปี า
 อายุการใช้ งาน 10 ปี

ลงชื่อ ________________________
(
)
วันที่ _______ / _______ / _______
ผู้เสนอราคารับซื ้อ

*ทังนี
้ ้ได้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมลงนามสาเนาถูกต้ อง

