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INVITATION TO BID 
  

SALE OF SURPLUS PROPERTY/EQUIPMENT 
(ESCAP/SALE/01/2018) 

 
 
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
(UNESCAP) wishes to solicit offers from interested bidders for the following surplus 
property/equipments: 
 
• Vehicle; TOYOTA LAND CRUISER (Year 2008, 3,955 cc., wagon 5 door, RHD) 
• IT, office and building equipment, such as PCs, notebooks, printers, scanners, 

network and server equipment, cameras, monitors, LCD monitors, projectors, 
shredders, facsimile machines, DVD players/recorders, televisions, telephones, 
mobile phones, electric typewriters, electric calculators, telephones, mechanic 
tools, photocopiers, wireless microphones, audio and visual conference 
equipment, transcribers, refrigerator, etc. 

• Office furniture such as filing cabinets, bookshelves, cupboards, desks, chairs,  
conference table, workstations etc. 

 
Instruction to Bidders 
 

• Inspection period: From: 23 August  To: 06 September 2018 

• Inspection time: 8:30 – 11:00 a.m. 

• Inspection site: Assets Management Sub-unit, United 
Nations Building, G floor, UNESCAP, 
Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200 

• Appointment for inspection: Khun Panupatcharee (02) 288-1476; or 
Khun Varawuth (02) 288-2842 

• List of items & bidding form: Available at the inspection site 

 
 
It is important that bids be received by UNESCAP by 06 September 2018, no 
later than 02:00 p.m. 
 
This invitation does not constitute any contractual commitment on the part of the 
United Nations.  
  



 
ส ำนกังำนคณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเซียและแปซิฟิก 

องคก์ำรสหประชำชำติ (UNESCAP) 
                                                            (ESCAP/SALE/01/2018) 

 
มีควำมประสงคจ์ะขำยรถยนต ์ โตโยตำ้ Land Cruiser (ปี 2008, 3,955 ซีซี, 5 ประตู), 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำนท่ีใชแ้ลว้ และ เฟอร์นิเจอร์เก่ำ อำทิ เช่น โน๊ตบุค, PC คอมพิวเตอร์, เคร่ืองพร้ินเตอร์, 
เคร่ืองสแกนเนอร์, อุปกรณ์เครือข่ำยและเซิฟเวอร์, ซำกแอร์, กลอ้งถ่ำยรูป, จอภำพ, เคร่ืองถ่ำยเอกสำร, 
เคร่ืองฉำยโปรเจคเตอร์, เคร่ืองยอ่ยกระดำษ, เคร่ืองโทรสำร, โทรทศัน์, ตูเ้ยน็, โทรศพัท,์ มือถือ, 
เคร่ืองพิมพดี์ดไฟฟ้ำ, เคร่ืองคิดเลขไฟฟ้ำ, เคร่ืองมือช่ำง, ไมโครโฟนไร้สำย, โสตทศันอุปกรณ์, 
เคร่ืองถอดเทป, ตูเ้อกสำร, ชั้นวำงหนงัสือ, โตะ๊ท ำงำน, โตะ๊ประชุม, เกำ้อ้ี, ฯลฯ 
 
 

วธีิการประมูล 

 
ผูส้นใจสำมำรถขอรับแบบฟอร์มกำรประมูล และรำยละเอียดของสินคำ้ ไดร้ะหวำ่งวันที ่23 สิงหาคม 
ถึง 6 กนัยายน 2561 (8:30-11:00 น. จันทร์-ศุกร์) 
โดยติดต่อเพื่อตรวจดูสภำพสินคำ้ (ระหวำ่งเวลำ 8:30-11:00 น.)ไดท่ี้: 
คุณภาณุพชัรีย์ (02-288-1476),  คุณวราวุธ (02-288-2842) 
 กรุณำโทรนดัวนัล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วนั 
 
แผนกรับสินคำ้ (Assets Management Sub-Unit - AMSU) 
องคก์ำรสหประชำชำติ   (UNESCAP) 
อำคำร องคก์ำรสหประชำชำติ, ชั้น G 
เชิงสะพำน มฆัวำน (เยื้องเวทีมวยรำชด ำเนิน)  
ถนนรำชด ำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 
เปิดรับซองประมูลตั้งแต่วนัท่ี 23 สิงหาคม จนถึงวนัที ่6 กนัยายน 2561  ภายในเวลา 14:00 น. 
 


