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ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
เรื่อง จาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ ของสหกรณ์ ออมทรั พย์ มศว จากัด
********
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด มีความประสงค์จะจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์
จานวน 3 รายการ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 และที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่ 4/2561 วันที่ 17 มีนาคม 2561 ดังนี ้
รายการที่ 1. ที่ดนิ พร้ อมอาคาร ที่จังหวัดระยอง
ที่ดนิ 2 โฉนด เลขที่ 31522 เนื ้อที่ 1 ไร่ และเลขที่ 44227 เนื ้อที่ 1 งาน 13 ตารางวา ตาบลกร่ า อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง
สิ่งปลูกสร้ าง มี 2 อาคาร อาคารที่ 1 เป็ นอาคาร 2 ชัน้ มี 14 ห้ องพัก และ 2 ห้ องอเนกประสงค์
อาคารที่ 2 เป็ นอาคาร 2 ชัน้ มี 9 ห้ องพัก ชันบน
้ 8 ห้ อง ชันล่
้ าง 1 ห้ อง
สหกรณ์ ฯ ตังราคาจ
้
าหน่ายขันต้
้ นในราคาสุทธิไม่ต่ากว่า 25,000,000.00 บาท (ยี่สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน)
รายการที่ 2. ที่ดนิ พร้ อมอาคาร ที่จังหวัดนครนายก
ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 35827 เนื ้อที่ 2 ไร่ 4 ตารางวา ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
สิ่งปลูกสร้ าง เป็ นอาคาร 4 ชัน้ ขนาด 16.80 X 52 เมตร พื ้นที่ใช้ สอยทังหมดรวม
้
3,494.40 ตารางเมตร
ชันที
้ ่ 1 มีห้องสานักงาน 1 ห้ อง ห้ องอเนกประสงค์ 2 ห้ อง ห้ องพัก 2 ห้ อง
ห้ องเก็บพัสดุ 1 ห้ อง และห้ องพาณิชย์ 6 ห้ อง
ชันที
้ ่ 2 - 4 แต่ละชันมี
้ ห้องพักจานวน 24 ห้ อง
สหกรณ์ ฯ ตังราคาจ
้
าหน่ายขันต้
้ นในราคาสุทธิไม่ต่ากว่า 45,000,000.00 บาท (สี่สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน)
รายการที่ 3. ที่ดนิ ที่จังหวัดมหาสารคาม
ที่ดนิ 2 โฉนด เลขที่ 55728 เนื ้อที่ 2 ไร่ 5 ตารางวา และเลขที่ 55729 เนื ้อที่ 1 ไร่ 21 ตารางวา ตาบลท่า
ขอนยาง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม เป็ นที่ดนิ ว่างเปล่า หน้ ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สหกรณ์ ฯ ตังราคาจ
้
าหน่ายขันต้
้ นในราคาสุทธิไม่ต่ากว่า 16,000,000.00 บาท (สิบหกล้ านบาทถ้ วน)
ผู้ที่สนใจให้ เสนอราคาไม่ต่ากว่าราคาขันต้
้ นที่สหกรณ์ตงไว้
ั ้ และราคาที่เสนอนัน้ จะต้ องลงท้ ายด้ วยเลข
000 หมายถึงว่า การเพิ่มราคาต้ องไม่ต่ากว่า 1,000 บาท

การเสนอราคา ให้ ผ้ ทู ี่สนใจ แจ้ งรายการที่ต้องการเสนอราคา ใส่ซองปิ ดผนึก ส่งด้ วยตนเองที่สานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด สุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ตังแต่
้ วนั ที่ 2 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 พร้ อมเงินประกันซอง รายละ
10,000.00 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
สหกรณ์ จะพิจารณาเปิ ดซองเสนอราคาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่สานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด ต้ องวางเงินมัดจา จานวน 1,000,000.00 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน) ภายใน
กาหนด 30 วัน นับจากวันเปิ ดซองเสนอราคา และต้ องรับโอนอสังหาริมทรัพย์นนให้
ั ้ เสร็จสิ ้นภายในกาหนด 60
วัน นับจากวันเปิ ดซองเสนอราคา หากพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้เสนอราคาสูงสุดสละสิทธิ์ และไม่มี
สิทธิ์เรี ยกคืนเงินมัดจา
หมายเหตุ
1. สหกรณ์จะคืนเงินประกันซองให้ กบั ผู้เสนอราคาทุกรายภายในกาหนด 30 วัน นับจากเปิ ดซองเสนอ
ราคา
2. ผู้เสนอราคาสูงสุดเท่ากัน สหกรณ์จะใช้ วิธีจบั ฉลาก และให้ ถือว่าการเสนอราคาเป็ นที่สิ ้นสุด
3. การโอนกรรมสิทธิ์ ผู้เสนอราคาสูงสุดในแต่ละรายการ เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรับโอนทังหมด
้
ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561

ลงชื่อ
(รศ. ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จากัด

