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ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 

เร่ือง จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากัด 

******** 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ครัง้ท่ี 10/2561 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2561 พิจารณาให้ประกาศจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ จ านวน  2 

รายการ ดงันี ้

 

รายการท่ี 1. ที่ดนิพร้อมอาคาร ที่จังหวัดระยอง 

ท่ีดนิ 2 โฉนด เลขท่ี 31522 เนือ้ท่ี 1 ไร่ และเลขท่ี 44227 เนือ้ท่ี 1 งาน 13 ตารางวา ต าบลกร ่า อ าเภอแกลง 

จงัหวดัระยอง   

สิ่งปลกูสร้าง มี 2 อาคาร  อาคารท่ี 1 เป็นอาคาร 2 ชัน้ มี 14 ห้องพกั และ 2 ห้องอเนกประสงค์ 

อาคารท่ี 2 เป็นอาคาร 2 ชัน้ มี 9 ห้องพกั ชัน้บน 8 ห้อง ชัน้ลา่ง 1 ห้อง 

สหกรณ์ ฯ ตัง้ราคาจ าหนา่ยขัน้ต้นในราคาสทุธิไมต่ ่ากวา่ 25,000,000.00 บาท (ย่ีสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

 

รายการท่ี 2. ที่ดนิพร้อมอาคาร ที่ จังหวัดนครนายก 

ที่ดนิ โฉนดเลขท่ี 35827 เนือ้ท่ี 2 ไร่ 4 ตารางวา ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก  

ส่ิงปลูกสร้าง เป็นอาคาร 4 ชัน้ ขนาด 16.80 X 52 เมตร พืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมดรวม 3,494.40 ตารางเมตร  

ชัน้ท่ี 1   มีห้องส านกังาน 1 ห้อง ห้องอเนกประสงค์ 2 ห้อง ห้องพกั 2 ห้อง 

ห้องเก็บพสัด ุ1 ห้อง และห้องพาณิชย์ 6 ห้อง  

      ชัน้ท่ี 2 - 4   แตล่ะชัน้มีห้องพกัจ านวน 24 ห้อง   

สหกรณ์ ฯ ตัง้ราคาจ าหนา่ยขัน้ต้นในราคาสทุธิไมต่ ่ากวา่ 45,000,000.00 บาท (ส่ีสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

 

ผู้ ท่ีสนใจให้เสนอราคาไมต่ ่ากวา่ราคาขัน้ต้นท่ีสหกรณ์ตัง้ไว้ และราคาท่ีเสนอนัน้ จะต้องลงท้ายด้วยเลข 

000 หมายถึงวา่ การเพิ่มราคาต้องไมต่ ่ากวา่ 1,000 บาท   



 

 

 

การเสนอราคา ให้ผู้ ท่ีสนใจ แจ้งรายการท่ีต้องการเสนอราคา ใส่ซองปิดผนึก ส่งด้วยตนเองท่ีส านกังาน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ตัง้แตว่นัท่ี 25 กนัยายน 2561 จนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 พร้อมเงินประกนัซอง รายละ 

10,000.00 บาท (หนึง่หม่ืนบาทถ้วน)   

สหกรณ์ จะพิจารณาเปิดซองเสนอราคาในวนัท่ี 7 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ท่ีส านกังานสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั  กรุงเทพมหานคร 

ผู้ ท่ีเสนอราคาสูงสุด ต้องวางเงินมัดจ า จ านวน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  ภายใน

ก าหนด 30 วนั นบัจากวนัเปิดซองเสนอราคา และต้องรับโอนอสงัหาริมทรัพย์นัน้ให้เสร็จสิน้ภายในก าหนด 60 

วนั นบัจากวนัเปิดซองเสนอราคา หากพ้นก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าผู้ เสนอราคาสูงสุดสละสิทธ์ิ และไม่มี

สิทธ์ิเรียกคืนเงินมดัจ า 

หมายเหต ุ  

1. สหกรณ์จะคืนเงินประกนัซองให้กบัผู้ เสนอราคาทกุรายภายในก าหนด 30 วนั นบัจากเปิดซอง 

เสนอราคา 

2. ผู้ เสนอราคาสงูสดุเทา่กนั สหกรณ์จะใช้วิธีจบัฉลาก และให้ถือวา่การเสนอราคาเป็นท่ีสิน้สดุ 

3. การโอนกรรมสิทธ์ิ ผู้ เสนอราคาสงูสดุในแตล่ะรายการ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการรับโอนทัง้หมด  

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 25 กนัยายน 2561 

 

                                        ลงช่ือ                                                      

             (รศ. ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ) 

                                              ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากัด 


