ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ฉบับที่ 29 / 2565
เรื่อง โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

1.ความเปนมา
ดวยสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด มีความประสงคจะจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสราง
อาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพยฯ สําหรับบริการสมาชิกและดําเนินการกิจกรรมอื่นๆ ที่เปนประโยชน
แกสมาชิกในอนาคต โดยการจัดซื้อในครั้งนี้ไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2564 ใหจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ตงั้ แต 3 ไร ขึ้นไป วงเงินไมเกิน 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
2.วัตถุประสงค
1) เพื่อใชเปนสถานที่กอสรางอาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
2) เพื่อใชกอสรางสิ่งปลูกสรางตางๆ และดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด และเปนประโยชนแกสมาชิก
3.คุณสมบัติของผูเสนอขายที่ดิน
บุคคลหรือนิติบุคลที่จะยื่นเสนอขายที่ดินและเปนคูสัญญากับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุ ดรธานี จํา กั ด จะตอ งปฏิบั ติตามประกาศสหกรณ ออมทรัพย สาธารณสุข จั งหวัด อุดรธานี จํา กัด และมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
1) ตองเปนบุคลธรรมดาหรือนิติบุคลที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ยื่นเสนอขายตามกฎหมาย หรือ
สิทธิครอบครองในที่ดินโดยตรง หรือตัวแทนที่ไดรับหนังสือมอบอํานาจจากเจาของที่ดินที่จะเสนอขาย หาก
ที่ดินดังกลาวมีผูถือกรรมสิทธิ์รวมตองไดรับความยินยอมจากผูถือกรรมสิทธิ์รวมดวย
2) ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น ในขณะที่ยื่นซองประกวดราคา
3) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ขายไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4) ไมเปนกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด หรือคูสมรส บิดา มารดา บุตร ของผูมีตําแหนงหนาที่ขางตน
5) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร
4.คุณลักษณะทั่วไปของที่ดิน
เพื่อใหการจัดหาที่ดินใหไดจํานวนไมนอยกวา 3 ไร ในราคาไมเกิน 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบลาน
บาทถวน) ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มี ประสิทธิภาพ มีความโปรงใส มีความคุมคา เป ดโอกาสใหมี การ
แขงขันเสนอราคาขายที่ดินอยางเปนธรรม และเปนไปตามวัตถุประสงคที่คณะกรรมการดําเนินงานชุดที่ 29
ซึ่ง ได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ และงบประมาณรายจ า ยจากมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2564
คณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานจัดซื้อที่ดิน จึงไดกําหนดรายละเอียดของที่ดินเพื่อใหสอดคลองตรงตาม
วัตถุประสงคแหงประโยชนของการใชสอย ดังตอไปนี้

1) ที่ดินที่เสนอขายตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา 3 ไร
2) ต อ งมี เ อกสารสิ ท ธิ์ เ ป น โฉนดที่ ดิ น ต อ งไม ติ ด การจดทะเบี ย นจํ า นอง ขายฝาก จํ า นํ า หรื อ
ขายทอดตลาด ไมผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ไมคางชําระภาษี และสามารถทํานิติกรรมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีได
3) ที่ตั้งของที่ดินตองอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีและอยูหางจากถนนเลี่ยงเมืองไมเกิน
ระยะทาง 10 กิโลเมตร
4) กรณีที่ดินที่อยูนอกเขตถนนเลี่ยงเมืองตองเปนที่ดินที่ติดกับวงแหวนหรือทางหลวงแผนดิน เสนใด
เสนหนึ่ง จาก 4 เสนคือถนนมิตรภาพ (ขอนแกน-อุดรธานี),ถนนนิตโย(อุดรธานี-สกลนคร),ถนนมิตรภาพ
(อุดรธานี-หนองคาย),ถนนบุญยาหาร (อุดรธานี–หนองบัวลําภู)
5) กรณีที่ดินที่ในเขตถนนเลี่ยงเมืองตองเปนที่ดินที่ติดกับถนนสายหลักหรือถนนสายรอง หรื อ
ถนนนทองถิ่นไมเปนที่ดินที่อยูในตรอก,ซอก,ซอย
6) ที่ดินที่จะเสนอขายจะตองมีหนากวางดานติดถนนไมนอยกวา 40 เมตร และไมมีพื้นที่ ที่มีลักษณะ
เปนบอน้ํา คลอง หรือมีน้ําทวมขังตลอดเวลา
7) ที่ดินที่จะเสนอขายจะตองเปนที่ดินแปลงเดียวกันหรือหลายแปลงรวมกันก็ได แตตองเปนพื้นที่
ตอเนื่องกัน เมื่อนํามารวมกันแลวจะตองไดลักษณะเปนรูปเหลี่ยม เหมาะที่จะสรางอาคารและสวนควบตางๆ
และที่ดินสามารถใชประโยชนไดเต็มพื้นที่
8) ที่ดินที่เสนอขายตองมีขอบเขตของที่ดินชัดเจน โดยแสดงหลักเขตที่ดินครบทุกหมุด ไมรุกล้ําที่ดิน
ผูอื่น หรือสงผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดินอื่น
9) ไมเปนที่ดินอยูในแนวเขตเวนคืนที่ดิน หรือคาดวาจะถูกเวนคืนที่ดินตามกฎหมาย ไมถูกอายัด
ขายทอดตลาด ติดภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และตองไมคา งชําระคาภาษีบํารุงทองที่
10) มีระบบสาธารณูปโภคผานบริเวณหนาที่ดินเชนไฟฟา และหรือประปาเปนตน
11) ที่ดินที่เสนอขายตองเปนที่ดินวางเปลาปราศจากสิ่งปลูกสรางใดๆ หรือมีเสาไฟฟาแรงสูงพาดผาน
12) ผูเสนอขายที่ดินจะตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือทายาทโดยชอบดวยกฎหมาย
13) ที่ดินที่เสนอขายไมเปนที่ดินอยูในเขตหามทําการกอสรางตามกฎหมายอื่น
14) ที่ดินที่เสนอขายไมเปนที่ดินที่ตกอยูใตภาระจํายอม ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย สิทธิเก็บกิน
สิทธิการเชา สิทธิอาศัย หรือสิทธิประโยชนอื่นใด ไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายการจดจํานอง
15) ที่ดินที่เสนอขายไมอยูระหวางเปนคดีพิพาทอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับที่ดิน
16) ที่ดินที่เสนอขายจะตองอยูในสภาพที่ดินเดิม หากมีการทําใหเปลี่ยนสภาพ เชนขุดหนาดินไปขาย
ขุดหนาดินเพื่อฝงขยะ เปนตน สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ขอสงวนสิทธิ์หักคาใชจาย
ในการถมดินหรือปรับสภาพที่ดินกลับคืนตามสัดสวนของราคาที่ตองใชไป
17) หากผูใดเห็นวารายละเอียดคุณลักษณะของที่ดินตามประกาศมีลักษณะไมชอบดวยกฎหมาย
กอใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมใหโตแยงคัดคานภายใน 15 วัน นับแตวันลงประกาศจัดซื้อที่ดิน
18) กอนการโอนกรรมสิทธิ์เจาของที่ดินรายที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ตกลงซื้อ ตองดําเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินและรังวัด และตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการโอน
คาภาษีและคาฤาชาธรรมเนียมตางๆ ทั้งหมด
19) ในการทํานิติกรรมซื้อขายจะตองเปนเจาของที่ดิน หามมิใหมอบอํานาจใหนายหนาหรือผูใดทํา
การแทนเจาของที่ดินโดยเด็ดขาด
5.ระยะเวลาและวงเงินจาง
วงเงิน 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) แลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2565

6.เงื่อนไขและขอกําหนดในการดําเนินการ
1) ผูเ สนอขายที่ดินจะตองยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้
1.1) สําเนาโฉนดที่ดินพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
1.2) ราคาประเมินจากที่ดินภายใน 1 ป
1.3) หนังสือแสดงแนวสอบเขต
1.4) แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน
1.5) ใบเสนอราคาขาย
1.6) สําเนาทะเบียนบานเจาของที่ดินพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
1.7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของที่ดินพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
1.8) กรณีที่เจาของที่ดินมอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอขายแทน
1.8.1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย
1.8.2) สําเนาทะเบียนบานผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
1.8.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
1.9) กรณีเจาของที่ดิน หรือผูรับมอบอํานาจ เปนนิติบุคคล
1.9.1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2) สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอขาย
ที่ดินและออกตรวจที่ดินและดําเนินการคัดเลือกที่ดินจํานวนไมเกิน 3 แปลงตามหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด
3) ที่ดินที่ผานการคัดเลือกตามขอ 2 จะตองผานการประเมินราคากลางจากบริษัทเอกชนที่สหกรณได
วาจาง
4) ใหผูเสนอราคาที่ผานการคัดเลือกทั้ง 3 แปลงยื่นซองเพื่อประกวดราคาเพื่อเทียบกับราคากลางที่
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและตรวจสอบราคา กําหนดไว
7.เงื่อนไขในการวางหลักประกันสัญญา
ที่ดินที่ผานการคัดเลือกทั้ง 3 แปลงตองยื่นหลักประกันสัญญาเงินเปนเงินสดจํานวน 50,000.00 บาท
(หาหมื่นบาทถวน) หากผูเสนอขายรายใดไมยื่นหลักประกันสัญญาดังกลาวถือวาสละสิทธิ์
หลักประกันสัญญาจํานวน 50,000.00 (หาหมื่นบาทถวน) สหกรณจะคืนหลักประกันใหแกผูเสนอ
ราคา ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
1) ผูเสนอราคารายที่ไมไดรับการคัดเลือก ใหคืนภายใน 15 วัน นับแตวันพิจารณาผลการประกวด
ราคาแลวเสร็จ
2) ผูเสนอราคารายที่สหกรณรับราคาและตกลงซื้อหรือจาง ใหคืนเมื่อไดทําสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์
เรียบรอยแลว
8. หลักเกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอ
หลักเกณฑการยื่นเสนอขายราคาที่เสนอขายทั้งหมด สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด จะคัดเลือกผูเสนอขายที่ดินโดยใชหลักเกณฑประสิทธิภาพตอราคา (Price performance) เกณฑราคา
50 % เกณฑคณ
ุ ภาพ 50 % ดังนี้
1) เกณฑ ราคา 50 %
1.1) ราคาเสนอขายรวม 40 คะแนน
ราคาที่เสนอ
การใหคะแนน น้ําหนัก คะแนนที่ได
รวม
ไมเกิน 12,000,000.00 บาท
5
8
12,000,001.00 บาท - 14,000,000.00 บาท
4
8
14,000,001.00 บาท - 16,000,000.00 บาท
3
8
16,000,001.00 บาท - 18,000,000.00 บาท
2
8
18,000,001.00 บาท - 20,000,000.00 บาท
1
8

1.2) ราคาประเมินจากที่ดินเทียบกับราคาที่เสนอขาย 20 คะแนน
ราคาประเมิน
การใหคะแนน
น้ําหนัก คะแนนที่ได
ไมเกินราคาประเมิน
5
4
เกินกวาราคาประเมิน 1-25 %
4
4
เกินกวาราคาประเมิน 26-50%
3
4
เกินกวาราคาประเมิน 51-75%
2
4
เกินกวาราคาประเมิน 76-100%
1
4
1.3) สัดสวนพื้นที่ตอราคาที่เสนอขาย 40 คะแนน
ราคาตอตารางวา
การใหคะแนน น้ําหนัก คะแนนที่ได
12,000 บาท :1 ตารางวา
5
8
13,000 บาท :1 ตารางวา
4
8
14,000 บาท :1 ตารางวา
3
8
15,000 บาท :1 ตารางวา
2
8
มากกวาหรือเทากับ 16,000.00 บาท
1
8
หมายเหตุ ปรับคะแนนที่ไดเปนคะแนนเต็ม 100
2) เกณฑคุณภาพ 50 %
2.1) ระยะทาง 40 คะแนน
ระยะทาง
การใหคะแนน
น้ําหนัก คะแนนที่ได
ภายในวงแหวน
5
8
หางจากวงแหวน 2.5 กิโลเมตร
4
8
หางจากวงแหวน 5.0 กิโลเมตร
3
8
หางจากวงแหวน 7.5 กิโลเมตร
2
8
หางจากวงแหวน 10 กิโลเมตร
1
8
2.2) หนากวางติดถนน 20 คะแนน
หนากวางติดถนน/เมตร
การใหคะแนน น้ําหนัก คะแนนที่ได
หนากวางติดถนน 80 เมตรขึ้นไป
5
4
หนากวางติดถนน 70 เมตรขึ้นไป
4
4
หนากวางติดถนน 60 เมตรขึ้นไป
3
4
หนากวางติดถนน 50 เมตรขึ้นไป
2
4
หนากวางติดถนน 40 เมตรขึ้นไป
1
4
2.3) ปริมาณเนื้อที่ 40 คะแนน
เนื้อที่
การใหคะแนน
เนื้อที่ 7 ไรขึ้นไป
5
เนื้อที่ 6 ไร แตไมถึง 7 ไร
4
เนื้อที่ 5 ไร แตไมถึง 6 ไร
3
เนื้อที่ 4 ไร แตไมถึง 5 ไร
2
เนื้อที่ 3 ไร แตไมถึง 4 ไร
1

น้ําหนัก
8
8
8
8
8

คะแนนที่ได

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

9.ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผูชนะการประกวด
1) ประเมินราคากลางโดยนําราคาทางราชการกับราคาซื้อขายที่ดินใกลเคียงที่จะซื้อประมาณ
3 ราย และผลการประเมินหลักทรัพยของบริษัทเอกชนที่ไดรับการจัดจางจากสหกรณ
2) ยื่นซองประกวดราคา
3) คณะกรรมการเปดซองประกวดราคาเปดซองและรายงานผลตอคณะกรรมการดําเนินการ
4) คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา
10.กําหนดยื่นเสนอขายที่ดิน
1) ยื่นเสนอขายที่ดินภายในวันที่ 8-24 มิถุนายน 2565 ณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด ในวันและเวลาราชการ
2) ตรวจคุณสมบัติผูเสนอขายที่ดิน และจัดลําดับการออกตรวจสอบที่ดินสหกรณฯ จะแจงให
ทราบภายหลัง
3) ประกาศรายชื่อที่ดินที่ผานการคัดเลือกวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 พรอมประกาศประกวด
ราคา
ผูส นใจติดตอยื่นเสนอที่ดินที่จะประสงคข าย ไดที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจั งหวั ด
อุดรธานี จํากัด หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 042-249407 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง
เว็บไซตสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด www.udcoop.com
11.นิยาม
1) ถนนสายหลัก (Arterials) เปนถนนที่ยานพาหนะสามารถใชความเร็วไดสูง เชื่อมกับ
จุดสําคัญตางๆ ของเขตเมือง เชน ยานการคา ยานธุรกิจ แหลงทํางาน เปนตน
2) ถนนสายรอง (Collector) เปนถนนที่ใชสําหรับเชื่อมตอระหวางถนนสายหลักกับถนนท
องถิ่น เพื่อทําใหยา นที่พักอาศัยสามารถเชื่อมตอและเขาถึงยานอื่นๆ ผานถนนสายหลักตอไป
3) ถนนทองถิ่น (Locals) เปนถนนที่ใชพื้นฐานสําหรับเชื่อมตอกับเขตพื้นที่ตางๆ ไดอยาง
ใกลชิดที่สุด และสงผานปริมาณจราจรจากพื้นที่ไปยังถนนเสนอื่น ๆ
4) ทางหลวงแผนดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เปนโครงขายเชื่อมระหวางภาค จังหวัด
อําเภอ ตลอดจนสถานที่สําคัญ ที่กรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา โดย
ทางหลวงแผนดินจะมีตัวเลขบอกเสนทาง ตัวเลขของทางหลวงมีตั้งแต 1-4 หลักจะเปนการบอกประเภท
ของทางหลวงแผนดิน
5) ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย
บูรณะ และบํารุงรักษา และไดล งทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท อธิบ ดีกรมทางหลวงชนบทเปนผูจัดให
ลงทะเบียนไว ณ กรมทางหลวงชนบท
6) ทางหลวงทองถิ่น คือ ทางหลวงที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการกอสราง
ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงทองถิ่น
7) ตรอก ทางที่แยกจากถนนใหญเปนซอกเขาไป, ทางแคบ
8) ซอย ทางที่แยกจากถนนใหญ
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565
(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

