
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลหนองหล่ม 

เรื่อง  การจัดซื้อที่ดินของเทศบาลต าบลหนองหล่ม   
 

 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองหล่ม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา  มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดิน เพ่ือ
ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และบริการสาธารณะแก่ประชาชน  ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและเพ่ือ
ปรับถมดินเป็นลานกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพของเทศบาลและมุ่งเน้นการส่งเสริม
สุขภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน  และเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมของราษฎรหมู่ที่ ๘  และใช้
ประโยชน์อ่ืน ๆ  ในภารกิจหน้าที่ของเทศบาล  จึงต้องหาพ้ืนที่ส าหรับรองรับกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น  ดังนั้นเพ่ือให้
การจัดซื้อที่ดินเป็นไปโดยเปิดเผย  ถูกต้อง  เรียบร้อย  และเป็นธรรม  เทศบาลต าบลหนองหล่มจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่
สนใจไดเ้สนอขายที่ดิน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

  1.  ลักษณะของท่ีดิน 
1.1  เป็นที่ดินที่มีพ้ืนที่ประมาณ 21 ไร่ แปลงเดียวกัน หรือ หลายแปลงก็ได้แต่ต้องมีพ้ืนที่

บริเวณเดียวกัน กรณีผู้เสนอขายหลายแปลงรวมกันให้มอบอ านาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะเสนอขายเป็น
ผู้เสนอขายแทน โดยท าหนังสือมอบอ านาจตามกฎหมายและผู้รับมอบอ านาจจะต้องมีอ านาจเต็มที่สามารถด าเนินการ
ได้ หรือยื่นด้วยตนเองก็ได้ 

1.2  เป็นที่ดินที่อยู่ ใกล้เคียงบริเวณสวนสาธารณะดงหนองหล่ม ต าบลหนองหล่ม      
อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 

1.3  ต้องเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ประเภท โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 
และต้องสามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์นิติกรรมได้และต้องไม่อยู่ในภาระการติดจ านองหรือจ าน ากับสถาบัน
การเงินหรือองค์กรอื่น ๆ 

1.4  เป็นที่ดินว่างเปล่า ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใด ๆ 
 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา 
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเจ้าของที่ดินและมีกรรมสิทธิ์หรือ

สิทธิครอบครองในที่ดินแปลงที่จะท าการซื้อขายดังกล่าวตามกฎหมาย  ก่อนวันที่เทศบาลต าบลหนองหล่มประกาศซื้อ
ครั้งนี้  เว้นแต่ได้รับมอบอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  และหากที่ดินดังกล่าวมีผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองร่วม  
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองร่วมด้วย  และหากที่ดินที่จะขายมีหลายแปลง    
ที่ดินดังกล่าวจะต้องมีเนื้อที่ติดต่อกัน 

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ     
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

/-2-2.4 ผู้เสนอ........ 
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2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา

ให้แก่เทศบาลต าบลหนองหล่ม   ณ  วันที่ประกาศจัดซื้อที่ดิน  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  ในการจัดซื้อครั้งนี้ 

2.5  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบที่ดินค่าใช้จ่ายใน
การแบ่งแยกโฉนด และค่าภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม การโอน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในการโอนกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลต าบลหนองหล่มทั้งสิ้น 
   ๒.6  ผู้เสนอขายที่ดินจะต้องเป็นผู้ชี้เขตสถานที่ตั้งที่ดิน  เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาที่ดิน
และตรวจสอบราคากลางประเมินที่ดิน  ออกไปตรวจสอบหลักฐานและสภาพที่ดินของผู้ที่เสนอราคา  หากผู้เสนอ
ราคาที่ดินไม่ไปชี้น าสถานที่ตั้งของที่ดินโดยปราศจากเหตุผลอันควร  คณะกรรมการฯ จะถือว่าผู้เสนอขายไม่ประสงค์
จะขายที่ดิน 
   2.7  ผู้เสนอขายที่ดินต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  180  วัน 
 

3.  เอกสารหลักฐานในการยื่นเสนอราคา 

  ๓.๑  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ถ้ามี)    
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   

๓.๒  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)   
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

    ๓.๓  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า    และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย   ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง   หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน(๓.๑)  
                ๓.๔  เอกสิทธิ์ที่ดินตัวจริง หรือส าเนาเอกสารสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่เสนอราคาพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง  และหนังสือประเมินราคากลางจากส านักงานท่ีดิน (ถ้ามี) 
        ๓.๕  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย   
        ๓.๖  แผนที่หรือแผนผังแสดงที่ตั้งของที่ดินนั้น 

   
๔.  การเสนอราคา 

       ผู้เสนอราคาขายที่ดิน  ต้องเสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  จ านวนเงินที่
เสนอราคาจะต้องระบุตรงกับตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด  ลบ  หรือแก้ไขหากมีการขูด  ลบ ตก เติม  แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแห่ง 
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  ๕.  ข้อสงวนสิทธิ์ 
   ๕.๑  เทศบาลต าบลหนองหล่มจะช าระค่าจัดซื้อที่ดินต่อเมื่อส านักงานที่ดินจังหวัดพะเยา  
สาขาดอกค าใต ้ ไดร้ังวัดตรวจสอบที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่เทศบาลต าบลหนองหล่ม  หากที่ดินไม่ครบตามที่
ระบุไว้ในโฉนด เทศบาลต าบลหนองหล่มจะจ่ายเงินลดลงตามส่วน  หากพ้ืนที่มีมากกว่าที่ระบุไว้ในโฉนดจะถือตาม
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นราคาสุทธิ 
   ๕.๒  การพิจารณาสรรหาที่ดินของคณะกรรมการสรรหาที่ดินและตรวจสอบราคากลาง
ประเมินที่ดินของเทศบาลต าบลหนองหล่มถือเป็นที่ยุติ  ที่สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเลือกที่ดิน  โดยไม่จ าเป็นต้องซื้อจากผู้
เสนอขายที่ดินรายที่เสนอราคาต่ าสุดเสมอไป  และอาจพิจารณาจัดซื้อที่ดินจากผู้เสนอราคาขายรายหนึ่งรายใด       
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือไม่ซื้อทุกราย  หรือยกเลิกการจัดซื้อที่ดิน  ไม่ว่าเทศบาลต าบลหนองหล่มตกลงจะซื้อ
หรือไม่ก็ตามเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
   รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเสนอราคาได้ตามที่คณะกรรมการสรรหา
ที่ดินและตรวจสอบราคากลางประเมินที่ดินเห็นสมควร  โดยผู้เสนอราคาจะน าไปร้องเรียนหรือฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 
   5.3  เมื่อได้ที่ดินตามที่คณะกรรมการสรรหาที่ดินและตรวจสอบราคากลางประเมินที่ดิน
แล้ว  เทศบาลต าบลหนองหล่มจะด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9)  พ.ศ.2553 
   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการเสนอราคาและยื่นเอกสารหลักฐาน  ได้ตั้งแต่        
วันที่   28  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖    ถึงวันที่   13  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.                      
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหล่ม  กองคลัง  งานพัสดุ  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข   
0-5489-2255   หรือ www.nonglom.org    

   ทั้งนี้  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที ่  28  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
 

 
 

(นายสมิง  ธรรมปัญญา) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองหล่ม 
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