
  

 

ประกาศ 
สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

เรื่อง การเสนอราคาขายที่ดินเพ่ือก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
        

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด มีความประสงค์จัดหาที่ดิน 
จ านวน 1 แปลง เพ่ือก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ลักษณะที่ดิน 
1.1 ต้องเป็นที่ดินผืนเดียวกันที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน 5 ไร่  
1.2 การคมนาคมสะดวก  
1.3 ที่ดินต้องมีระบบสาธารณูปโภคเข้าถึง 
1.4 ต้องเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถโอน

กรรมสิทธิ์ซื้อขายได ้ 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา 

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือเจ้าของที่ดินหรือเป็น
ผู้ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยในหนังสือมอบอ านาจ จะต้องระบุ
ให้เป็นผู้มีอ านาจในการเสนอราคาขายที่ดินต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

2.2 ฝ่ายเสนอราคาขายที่ดิน ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรังวัด ตรวจสอบ      
ค่าที่ดิน ค่าภาษีต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

2.3 ฝ่ายเสนอราคาขายที่ดินจะต้องเป็นผู้ชี้เขตสถานที่ตั้งที่ดิน หากผู้เสนอราคา
ขายที่ดินไม่ไปน าชี้ฯ ตามวันที่คณะกรรมการด าเนินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม 
ก าหนด จะถือว่าผู้เสนอราคาไม่ประสงค์จะขายที่ดินดังกล่าว 

3. เอกสารหลักฐานในการยื่นเสนอขาย 
3.1 หลักฐานการเสนอขาย 
ฝ่ายเสนอราคาขายที่ดินจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบ ดังนี้ 

3.1.1 ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เสนอขาย 
3.1.2 แผนที่แผนผังแสดงรูปร่างและที่ตั้งของที่ดิน พอสังเขป ทั้งนี้ โดย

ให้แสดงสาระส าคัญ เช่น ชื่อถนน หลักกิโลเมตรที่ใกล้เคียง สถานที่ส าคัญที่ใกล้เคียง เลขที่ดิน เลขที่
โฉนด จ านวนเนื้อทีด่ินตามโฉนดที่เสนอขาย 

3.1.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดินพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด 

3.1.4 หนังสือมอบอ านาจให้ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
 
 

3.1.5 ส าเนา... 
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3.1.5 ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

จ านวน 1 ชุด 
4. การยื่นราคา 

4.1 ฝ่ายเสนอราคาขายที่ดิน จะต้องยื่นเสนอขาย ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา
ให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข 
หากมีการขูดลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้
ด้วยทุกแห่ง  

4.2 ฝ่ายเสนอราคาขายที่ดิน ต้องปฏิบัติตามรายละเอียด/เงื่อนไข ในประกาศ
ฉบับนี้อย่างครบถ้วนก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาขาย 

4.3 ฝ่ายเสนอราคาขายที่ดินต้องคงราคาที่ดินที่เสนอขายไว้ไม่น้อยกว่า 180 วัน      
นับจากวันทีป่ิดรับการยื่นเสนอราคา 

ฝ่ายเสนอราคาขายที่ดิน จะต้องยื่นเสนอเอกสารและหลักฐานการเสนอราคา
ขายที่ดิน โดยตรงที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด เลขที่ 31 ซอยบางประจัน 
ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563      
ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) ดังนี้ 

4.3.1 ใบเสนอราคา   จ านวน 1 ซอง 
4.3.2 เอกสารหลักฐานอื่นๆ  จ านวน 1 ซอง 

โดยปิดผนึกซองให้เรียบร้อย เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม 
จ ากัด 

5. การประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาขายท่ีดิน และก าหนดระยะเวลาดูสถานที่ 
5.1 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาขายที่ดิน วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.        

ณ ที่ท าการสหกรณ์ฯ และเว็บไซด์สหกรณ์ www.sahakornhealth.net  
5.2 ก าหนดดูสถานทีต่ั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป   

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จ ากัด ถือเป็นที่สิ้นสุด  

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายสุรศักดิ์  ช้างคนมี) 
        ประธานกรรมการ 
            สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 39 



 
 
 
 

หนังสือเสนอราคาขายที่ดิน 
เพ่ือก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

 
                                                         เขียนที…่………………………………………………………….  

               วันที่……………………………………………….. 
     

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)........................................... นามสกุล............................................. 
อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที.่............ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................                                                                  
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต............................................... จังหวัด........................................                                        
รหัสไปรษณีย.์.........................โทรศัพท.์....................................................โทรสาร................................................                              
ในฐานะ(เจ้าของที่ดินและหรือผู้รับมอบอ านาจ ระบุให้ชัดเจน).............................................................................                                          
ตามหนังสือมอบอ านาจฉบับลงวันที่...........................................ขอเสนอราคาขายที่ดินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ดังนี้    

ข้อ 1 ที่ดินที่เสนอราคาขาย โฉนดเลขที่.................................เลขที่ดิน......................................
ตั้งอยู่ที่ถนน.........................................................................หมู่ที.่................ต าบล/แขวง...................................... 
อ าเภอ/เขต...................................จังหวดั................................ซึ่งมีเนื้อที.่.......ไร่............งาน..................ตารางวา   

ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอเสนอราคาขายที่ดินตามข้อ 1 เนื้อท่ี...........ไร่.............งาน................ตารางวา    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...............................................บาท (........................................................................................)     
โดยข้าพเจ้า ขอก าหนดยืนราคาภายในก าหนด 180 วัน นับถัดจากวันที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จ ากัด ประกาศผลการพิจารณา 

ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอเสนอราคาขายที่ดินตามข้อ 2 โดยไม่รวมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน หากมี 
ข้าพเจ้าจะด าเนินการรื้อถอนออกไปก่อนท าการโอนที่ดิน หรือตามก าหนดเวลาที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จ ากัด จะเห็นสมควร ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะรีบด าเนินการทันที และจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง           
โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ทั้งสิ้น หากข้าพเจ้า      
มีความประสงค์จะเสนอขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ข้าพเจ้าจะจัดท าหนังสือเสนอขายแยก เสนอราคาสิ่งปลูก
สร้างออกจากที่ดิน  

ข้อ 4 หากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ตกลงจะซื้อแล้ว แม้จะยังมิได้
ท าการรังวัดแบ่งแยกที่ดินหรือโอนที่ดินดังกล่าวตามข้อ 2 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จ ากัด เข้าด าเนินการปรับปรุงที่ดิน รวมทั้งก่อสร้างอาคารส านักงานและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ     
เพ่ือประโยชน์ในกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ได ้ 

ข้อ 5 หากปรากฏภายหลังว่าเนื้อที่ดินที่ข้าพเจ้าเสนอราคาขายตามข้อ 2 มีจ านวนเนื้อที่   
ตามผลที่ได้จากการรังวัดแบ่งแยกหรือโอนที่ดินดังกล่าว ได้เนื้อที่ลดลงจากที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียน
ของที่ดินที่เสนอราคาขาย ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด หักลดเงิน   
ค่าซื้อที่ดินลงตามส่วนของผลการรังวัดตรวจสอบเนื้อท่ีดินดังกล่าว  

 
ข้อ 6 หากข้าพเจ้า... 
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ข้อ 6 หากข้าพเจ้าถอนการเสนอราคาขาย หรือไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติตามค าเสนอราคา

ขายที่ดินภายในระยะเวลาที่ข้าพเจ้าก าหนดยืนราคาไว้หรือ เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม 
จ ากัด ตกลงจะซื้อแล้ว หากข้าพเจ้าไม่สามารถขายที่ดินตามค าเสนอราคาขายได้ ข้าพเจ้าตกลงช าระค่าเสียหาย
จากการทีส่หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ต้องจัดซื้อที่ดินแห่งใหม่ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนใด 
เพ่ือท าการด าเนินการดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด รวมทั้งยินยอมให้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ด าเนินการเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายได้ด้วย  

ข้อ 7 ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการรังวัด และค่าจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ หรือ
สิทธิครอบครองที่ดินที่เสนอราคาขายรวมทั้งบรรดา ค่าภาษีที่ดินที่ค้างช าระอยู่ก่อนการโอน ข้าพเจ้าจะเป็น     
ผู้ช าระเองทั้งสิ้น  

ข้อ 8 เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ตกลงจะซื้อแล้ว หากสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ยกเลิกการจัดซื้อเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมตกลง  
ที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามหนังสือเสนอราคาขายที่ดินฉบับนี้เป็นความประสงค์      
ของข้าพเจ้า และให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการเพ่ือเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) 
ไว้เป็นส าคัญ  

 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอราคาขายที่ดิน  
      (..................................................) 

เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอ านาจ  
โทรศัพท์...................................................   
 
ลงชื่อ..................................................พยาน  

  (..................................................)  
 
ลงชื่อ...................................................พยาน  

 (...................................................) 



 
 
 
 

รายละเอียดที่ดิน 
ข้อมูลที่ดิน 

1. เนื้อท่ี          ไร่             งาน                 ตารางวา  
2. ที่ดิน โฉนดเลขที่             เลขที่ดิน 
3. ที่ดิน (ย่านถนน/ติดถนน)                              ตรอก/ซอย 
   ถนน                                                      ต าบล/แขวง         
   อ าเภอ/เขต                                              จังหวัด     
4. สภาพที่ดินปัจจุบัน       ถมแล้ว              ยังไมถ่ม 
5.ข้อมูลเพิ่มเติม ใกล้สาธารณูปโภคอะไรบ้างหรืออ่ืนๆ ระบ ุ

 
 

 
 

 
 

 

 

หมายเหตุ   ติดต่อได้ที่                                              หมายเลขโทรศัพท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปถ่ายที่ดินที่เสนอขาย 



แผนที่แผนผังแสดงรูปร่างและท่ีตั้งของท่ีดินที่ชัดเจนสามารถไปดูที่ดินได้ 
 
 
 

 


