การประมูลขายอุปกรณ์ กล่ องรับสั ญญาณ Set-top Box (STB)
บริ ษทั ซี ทีเอช ฮาร์ ดแวร์ จากัด มีความประสงค์ ประกาศขายอุปกรณ์ กล่องรับสัญญาณ Set-top
Box (STB) โดยวิธีการเสนอราคา มีรายละเอียด ดังนี้
Description
High Definition Digital Set Top Box for Cable TV System
High Definition Digital Set Top Box for Cable TV System
Standard Definition Digital Set top Box for Cable TV System
High Definition Digital Set Top Box for Satellite TV System
High Definition Digital Set Top Box for Satellite TV System
IPTV Box

Model
N8770C
STB-9812C
N5366C
HS8871R
STB9582
N712V

Quantity
303,502
492,320
22,274
104,841
791
13,935
937,663

เงื่อนไขการเสนอราคา
1. ผูท้ ี่สนใจ สามารถเข้าดูสินค้าทั้งหมดได้ที่ คลังสิ นค้า บริ ษทั โชติชยั วรกุล จากัด สถานที่ต้ งั
อาคารเลขที่ 9/19 ถนนบางนา – ตราด กม.23 หมู่ 3 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ
2. ผูท้ ี่สนใจต้องเสนอราคาซื้ อสิ นค้าทั้งหมดในคราวเดียว
3. ผูท้ ี่สนใจต้องการเสนอราคา ต้องเสนอราคาสุ ทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) ชื่อผูส้ ามารถติดต่อได้
พร้อมหลักประกันเป็ นเงินสด, แคชเชียร์ เช็ค,เช็คบริ ษทั ฯ หรื อเอกสารการเงินที่เทียบเท่า มูลค่า 5
ล้านบาท โดยระบุผรู ้ ับผลประโยชน์ คือ บริ ษทั ซี ทีเอช ฮาร์ ดแวร์ จากัด เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิม
พระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ
4. ผูส้ นใจสามารถเสนอเพิ่มเติมเงื่อนไขการซื้ อ และรับสิ นค้าได้ ตามประสงค์ แต่ท้ งั นี้สิทธิ ในการ
พิจารณาขายขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั เพียงฝ่ ายเดียว
5. กรณี ที่ผเู ้ สนอราคาได้รับการคัดเลือก และมิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เสนอไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ไม่คืนหลักประกันในทุกกรณี
6. กรณี ผเู ้ สนอราคาไม่ได้รับการคัดเลือก บริ ษทั ฯ จะทาการคืนหลักประกัน ภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ บริ ษทั ซี ทีเอช ฮาร์ ดแวร์ จากัด ได้รับหนังสื อร้องขอคืนเงิน

เงื่อนไขการตัดสิ น
บริ ษทั ซี ทีเอช ฮาร์ ดแวร์ จากัด จะทาการเลือกผูเ้ สนอราคา ที่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการเสนอราคา
และเสนอผลประโยชน์ที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

เงื่อนไขการชาระเงินและรับสิ นค้ า
1. ผูท้ ี่รับการคัดเลือกจะต้องชาระเงินค้าสิ นค้า ดังนี้
ก. บริ ษทั ฯ จะทาการหักจากหลักประกัน
ข. ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเงื่อนไขที่ผเู ้ สนอซื้ อได้เสนอมา
2. ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้
ก. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข. ค่ารื้ อถอน และค่าขนย้ายสิ นค้า ตามกาหนดเวลา
ค. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสิ นค้าออกจากสถานที่เก็บสิ นค้า
3. ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกจะเริ่ มขนย้ายสิ นค้าออกจากคลังสิ นค้า ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 28 พ.ย. 61 - 19 ธ.ค. 61
4. บริ ษทั ฯ จะทาการส่ งมอบสิ นค้าตามสภาพที่จดั เก็บ

กาหนดเวลาต่ างๆ
1. ผูส้ นใจสามารถติดต่อเข้าชมสิ นค้าได้ ตั้งแต่วนั ที่ 7, 8, 9 พ.ย. 61
ชื่อผูต้ ิดต่อ :
คุณณัชชา จารุ แพทย์
เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
หมายเลขโทรศัพท์ 097-2496970

สถานทีจ่ ัดเก็บสิ นค้ า
คลังสิ นค้า บริ ษทั โชติชยั วรกุล จากัด อาคารเลขที่ 9/19 ถนนบางนา – ตราด กม.23
หมู่ 3 ตาบลบางเสาธง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
2. ผูส้ นใจที่จะเสนอราคา จะต้องยืน่ เอกสารเสนอราคา พร้อมหลักทรัพย์ค้ าประกันเป็ นเงินสด,
แคชเชียร์ เช็ค,เช็คบริ ษทั ฯ หรื อเอกสารการเงินที่เทียบเท่า มูลค่า 5 ล้านบาท ภายในวันที่ 5, 6, 7
พ.ย. 61 เวลา 15.00 น.
การยืน่ เอกสาร :
คุณณัชชา จารุ แพทย์
เลขที่ 96/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
หมายเลขโทรศัพท์ 097-2496970
3. บริ ษทั ซี ทีเอช ฮาร์ ดแวร์ จากัด จะประกาศผูร้ ับการคัดเลือกวันที่ 19 พ.ย. 61 โดยแจ้งไปยังผูร้ ับ
การคัดเลือก ตามที่ระบุไว้ในเอกสารเสนอราคา
4. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกจะต้องชาระเงินส่ วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 3 วัน ก่อนทาการเคลื่อนย้าย
สิ นค้า
5. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกจะต้องทาการเคลื่อนย้ายสิ นค้าทั้งหมด ภายในวันที่ 19 ธ.ค. 61
แผนทีบ่ ริษัท ซีทเี อช ฮาร์ ดแวร์ จากัด

รู ปภาพกล่ องรับสั ญญาณ Set Top Box (STB)

