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เงื่อนไขการประมูลสิทธิการเชาทรัพยสิน
สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย

อาคาร 3 ชั้น หมายเลข 258 ซอยบุรีรมย
แขวงบ,านบาตร เขตป-อมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
สวนที่ 1 ข,อมูลทรัพยสิน
1. ข,อมูลทรัพยสิน
1.1 ชื่ออัตรา
1.2 ลักษณะพื้นที่/อาคาร
1.3 ที่ตั้ง
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

เนื้อที่
พื้นที่ใช$สอย
ลักษณะการใช$ประโยชนที่ดิน
สภาพอาคาร/พื้นที่
ข$อจํากัด เงื่อนไข และข$อมูลอื่น ๆ

ตึกแถว 3 ชั้น หมายเลข 107/258
ตําบลถนนบริพัตรหมู)บ)อนสะพานเหล็ก
ตึกแถว 3 ชั้น จํานวน 1 อัตรา
เลขที่ 258 ซอยบุรีรมย แขวงบ$านบาตร
เขตป?อมปราบศัตรูพ)าย จังหวัดกรุงเทพฯ
ประมาณ 9.05 ตารางวา
ประมาณ 107.31 ตารางเมตร
ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม สีแดง
สภาพอาคารต$องซ)อมแซมเล็กน$อย พร$อมจัดประโยชน
-

2. เงื่อนไขการเชา
2.1 อายุสัญญาเช)า
3 ปI
2.2 วัตถุประสงคการเช)า
เพือ่ หาประโยชน
2.3 อัตราผลตอบแทนตลอดอายุสัญญาเช)า
- ผลตอบแทนขั้นต่ําการประมูล
จํานวนเงิน 287,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ$วน)
- ค)าเช)า

เดือนละ 3,480.- บาท (สามพันสี่ร$อยแปดสิบบาทถ$วน)

- เงินประกันการเช)า

จํานวนเงิน 10,440.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร$อยสี่สิบบาทถ$วน)
/2.4 การอนุญาต...

(..............................................................)
(ผู$สนใจเข$าร)วมประมูล)
.............................................
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2.4 การอนุญาตให$เช)าช)วง
( / ) ไม)อนุญาต
( ) อนุญาตให$เช)าช)วงได$
2.5 ข$อปฏิบัติระหว)างการเช)า
- สิทธิการเช)านี้เปMนสิทธิการเช)าเฉพาะตัวเท)านั้น สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยไม)อนุญาต
ให$จําหน)าย หรือโอนสิทธิให$แก)บุคคลอื่นใด
- ห$ามนําสิ ทธิ การเช) าตามสั ญญาไปเปM นประกั นการชํ าระหนี้ กับบุ คคลหรื อนิติ บุ คคลอื่ นใด เว$ นแต)
จะได$รับความยินยอมจากสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
- ผู$เช)ามีหน$าที่ดูแล และรักษาพื้นที่ส)วนกลางร)วมกัน ห$ามนํายานพาหนะ หรือสิ่งของใด ๆ มาวางใน
พื้นที่ส)วนกลาง หากผู$เช)าไม)ปฏิบัติตาม สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช)าได$
2.6 การจัดเตรียมพื้นที่/ปรับปรุงซ)อมแซมอาคาร/ปลูกสร$าง
สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย จัดให$เช)าที่ดิน/อาคารตามสภาพ หากจะมีการก)อสร$าง ดัดแปลง
ต)อเติม หรือปรับปรุงซ)อมแซมใด ๆ ต$องยื่นแบบแปลนและรายละเอียดประกอบเพื่อขออนุญาตตามระเบียบของ
สํ านั กงานทรั พยสิ น พระมหากษั ตริ ย และตามระเบี ยบหน) ว ยงานราชการที่ เกี่ ยวข$ องก) อนทุ กครั้ ง โดยต$ อ งทํ า
ผนังกั้นระหว)างช)องประตูด$านหลังให$เรียบร$อย
สําหรับผู$ชนะการประมูลที่ได$ชําระผลตอบแทนสําหรับการประมูลไม)น$อยกว)า 30% เรียบร$อยแล$ว
หากมีความประสงคจะขอคัดสําเนาแบบแปลนอาคารและ/หรือแผนที่แสดงระยะเขตเช)าเพื่อนําไปประกอบการ
ออกแบบการจัดเตรียมพื้นที่/ปรับปรุงซ)อมแซมอาคาร/ปลูกสร$างบนที่ดินที่ประมูลได$ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
จะพิจารณาและดําเนินการให$ จํานวน 1 ชุดต)อราย และหลังจากที่ได$ลงนามในสัญญาเช)ากับสํานักงานทรัพยสิน
พระมหากษัตริยแล$ว สามารถเข$าดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่/ปรับปรุงซ)อมแซมอาคาร/ปลูกสร$างได$ โดยมีกําหนด
ระยะเวลาให$ผู$ชนะการประมูลดําเนินการจัดเตรียมพื้นที่/ปรับปรุงซ)อมแซมอาคาร/ปลูกสร$าง โดยไม)คิดค)าเช)า
จํานวน 180 วัน (หนึ่งร,อยแปดสิบวัน) นับจากวันทําสัญญาเช)าและเริ่มอายุสัญญาเช)านับตั้งแต)วันที่ครบกําหนด
การจัดเตรียมพื้นที่/ปรับปรุงซ)อมแซมอาคาร/ปลูกสร$างบนที่ดินที่ประมูล ได$ (ให$เริ่มนับอายุสัญญาเช)าวันที่ 1
ของเดือนถัดไป)
ดินที่ได$จากขุดเพื่อการก)อสร$างจะต$องดําเนินการตามที่สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยกําหนด
ห$ามนําไปใช$เพื่อประโยชนอย)างอื่น
2.7 เงื่อนไขการต)อสัญญา/ปรับอัตราค)าเช)า
เมื่อครบอายุสัญญาเช)าแล$วและผู$เช)าไม) กระทําผิ ดสัญญาเช)า สํานักงานทรัพยสินพระมหากษั ตริ ย
จะพิจารณาทําสัญญาเช)าใหม) และปรับอัตราค)าเช)าใหม)

/2.8 เงื่อนไข...
(..............................................................)
(ผู$สนใจเข$าร)วมประมูล)
.............................................
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2.8 เงื่อนไขอื่น ๆ
- ต$ องไม) ใช$ สถานที่ เช) าในทางที่ ผิ ดวั ตถุ ประสงคการเช) าหรื อขั ดต) อกฎหมาย หรื อผิ ดศี ลธรรมอั นดี
ของประชาชนทั่วไป
- ผู$ชนะการประมูลจะต$องทําประกันภัยอัคคีภัยกับ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยให$
สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริยเปMนผู$รับผลประโยชนโดยให$มีความคุ$มครองตลอดอายุสัญญาเช)า
- ผู$ ชนะการประมู ลจะเปM นผู$ มี สิ ทธิ เช) าเมื่ อทํ าสั ญญาเช) ากั บสํ า นั ก งานทรั พ ยสิ น พระมหากษั ต ริ ย
เรียบร$อยแล$วเท)านั้น
3. คาใช,จายและการชําระเงิน
3.1 ผลตอบแทนการประมู ล (หั กเงิ นประกั นการประมู ล ) ผู$ ชนะการประมู ลต$ องชํ าระอย) า งน$ อ ย 30%
ของผลตอบแทนการประมูลนั้น ภายในเวลา 14.00 น. ของวันทําการถัดไปนับจากวันที่ประมูล ส)วนที่เหลือ
อีกจํานวน 70% ของผลตอบแทนการประมูล ให$ชําระในวันทําสัญญาเช)า
3.2 ค)าเช)า แบ)งชําระเปMนรายเดือนภายในอายุสัญญาเช)า
3.3 เงินประกันการเช)า ชําระในวันทําสัญญาเช)า
3.4 ค)าใช$จ)ายอื่น ๆ
3.4.1 ผู$ ชนะการประมู ลเปM นผู$ รั บผิ ดชอบในค) าธรรมเนี ยม ค) าอากรแสตมปQ และค) าใช$ จ) ายต) าง ๆ ในการ
จดทะเบียนการเช)าทั้งจํานวน รวมถึงค)าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร$าง ตลอดจนภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข$อง
3.4.2 ผู$ ช นะการประมู ล จะต$ อ งชํ า ระค) า ใช$ จ) า ยต) า ง ๆ ให$ แ ก) สํ า นั ก งานทรั พ ยสิ น พระมหากษั ต ริ ย
ตามจํ า นวนที่ สํ า นั ก งานทรั พ ยสิ น พระมหากษั ต ริ ย แจ$ ง ให$ ท ราบ และต$ อ งชํ า ระให$ เสร็ จสิ้ น
ภายในกํ าหนดระยะเวลา 15 วั น นั บแต) วั นที่ สํ านั กงานทรั พยสิ นพระมหากษั ตริ ย แจ$ งให$ ทราบ
พร$อมกับต$องปฏิบัติตามระเบียบของการทํ าสัญญาเช)าของสํานั กงานทรั พยสิ นพระมหากษั ตริ ย
โดยเคร)งครัด

/ อาคาร 3 ชั้น...
(..............................................................)
(ผู$สนใจเข$าร)วมประมูล)
.............................................
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(ตอ) อาคาร 3 ชั้น หมายเลข 258 ซอยบุรีรมย แขวงบานบาตร เขตป"อมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
สวนที่ 2 รายละเอียดและขั้นตอนการประมูล
4. เงื่อนไขการประมูล
4.1 วิธีการที่ใชในการประมูล
วิธีการทั่วไปเสนอดวยวาจา
4.2 คุณสมบัติผูเขารวมประมูล
- บุคคลธรรมดา ที่บรรลุนิติภาวะแลวและไมเป0นผูหยอนความสามารถตามกฎหมาย
- นิติบุคคล ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
4.3 การลงทะเบียนผูสนใจเขารวมประมูล และรับเอกสารการประมูล
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน ถึงวันศุกร:ที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยผูสนใจสามารถลงทะเบียนได
2 ชองทาง (ชองทางใดชองทางหนึ่ง) ดังนี้
- ลงทะเบียนผานระบบออนไลน:ทางเว็บไซต: www.crownproperty.or.th
- ลงทะเบียนดวยตนเอง ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร:ที่ 7 ตุลาคม 2565
 สวนกลาง ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 5 สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 สวนภูมิภาค
- สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: จังหวัดนครปฐม เลขที่ 15/13 ถนนราชมรรคาใน
ตําบลพระปฐมเจดีย: อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
- สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 3 ถนนรถไฟ ตําบลคลองกระแชง
อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
4.4 การประชุมชี้แจงและการดูสถานที่เชา วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565
เวลา 09.00 น. เป0นตนไป
ชี้แจงรายละเอียด (ผานระบบ Zoom)
เวลา 10.00 น. เป0นตนไป
ลงพื้นที่ และรับเอกสาร ณ สถานที่จริง
4.5 วันประมูล
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565
เวลา 08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียนเขารวมประมูลสิทธิการเชา
เวลา 09.15 น. เป0นตนไป
เปUดการประมูลสิทธิการเชา (ตามลําดับ)
ณ หองเทเวศร: อาคาร 4 สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:
4.6 หลักฐานที่ใชในการลงทะเบียนในวันประมูล ประกอบดวย
(1) หลักฐานของผูประมูล
- บุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
/- นิติบุคคล...
(..............................................................)
(ผูสนใจเขารวมประมูล)
.............................................
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- นิติบุคคล

: สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่คัดถายจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย: ที่ออกใหกอนหนาวันประมูลไมเกิน
3 เดือน พรอมลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ บุ คคล
และประทับตราบริษัท (ถามี) รับรองสําเนาถูกตองทุกแผน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจในนิติบุคคล
- กรณีมอบอํานาจ : - หนั ง สื อ มอบอํ า นาจพรอมติ ด อากรแสตมปX จํ า นวน 30.- บาท
(สามสิบบาทถวน) ใหครบถวนพรอมทั้งขีดฆาถูกตอง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ
พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด
(2) เอกสารเงื่อนไขการประมูลสิทธิการเชาทรัพย:สิน พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา
จํานวน 1 ชุด
(3) เฉพาะการประมู ล ดวยวิ ธียื่ น ซองเสนอผลตอบแทน ตองมี เ อกสารเสนอผลตอบแทน ตามที่
สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:กําหนด โดยกรอกขอความใหถูกตองครบถวน และใหนําเอกสารตามขอ 4.6
ใสซองพรอมปUดผนึกใหเรียบรอย เพื่อนํามายื่นตอคณะกรรมการประมูลในวันประมูล
(4) สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: สงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสาร/หลักฐาน ของผูเขารวมประมูล
และสําหรับผูชนะการประมูล สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: จะยึดถือเอกสาร/หลักฐานไวเพื่อใชในการทํา
สัญญาเชากับสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:
4.7 ความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
ผู เขารวมประมู ล ยิ น ยอมใหสํ า นั ก งานทรั พ ย: สิ น พระมหากษั ต ริ ย: เ ก็ บ รวบรวมใชหรื อ เปU ด เผยขอมู ล
สวนบุคคล เพื่อใชในการดําเนินงานของสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:สําหรับการประมูลครั้งนี้จนเสร็จสิ้น
ผู ชนะการประมู ล ยิ น ยอมใหสํ า นั กงานทรั พย: สิ น พระมหากษั ต ริ ย: เ ก็ บ รวบรวมใชหรื อเปU ด เผยขอมูล
สวนบุคคล เพื่อใชในการทําสัญญาเชาและการดําเนินงานของสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:ที่เกี่ยวของกับ
สัญญาเชานี้ดวย
4.8 เงินประกันการประมูล
- ผูเขารวมประมูลจะตองวางเงินประกันการประมูลตอคณะกรรมการประมูล รายละ 10,000.- บาท
(หนึ่งหมื่น บาทถ วน) เป0น เงิน สด หรือ แคชเชีย ร:เ ช็ค สั่งจายในนาม “สํา นักงานทรัพย:สิน พระมหากษัต ริย:”
ซึ่งเป0นเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นไดไมเกิน 15 วันทําการกอนวันประมูล และตองไมเกินไปกวาวันที่ทําการประมูล
- สําหรับผูที่ประมูลไมได สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: จะคืนเงินประกันใหทันทีเมื่อเสร็จสิ้น
การประมูล
/- สําหรับผูชนะ ...
(..............................................................)
(ผูสนใจเขารวมประมูล)
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- สําหรับผูชนะการประมูล สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: จะยึดถือเงินประกันการประมูลไว
จนกวาผูชนะการประมูลไดจะไดทําสัญญาเชากับสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:และชําระเงินตามเงื่ อนไข
ครบถวนโดยจะนําไปหักออกจากผลตอบแทนการประมูลโดยถือวาเป0นสวนหนึ่งของผลตอบแทนการประมูล
4.9 หลักเกณฑ:ที่ใชในการพิจารณา
(1) การประมูลโดยวาจา ผูเขาประมูลตองเสนอผลตอบแทนสําหรับการประมูลเพิ่มขึ้นครั้งละ ไมต่ํากวา
5,000.- บาท (หาพันบาทถวน)
(2) การประมูล โดยวิธ ียื ่น ซองเสนอผลตอบแทน คณะกรรมการประมูล จะเป0น ผู พิ จ ารณา
โดยพิจารณาจากขอเสนอตาง ๆ เชน ลักษณะการใชประโยชน:ในทรัพย:สินที่เชา คุณสมบัติของผูประมูล อัตรา
คาตอบแทน เป0นตน
(3) ผูประมูลรายใดที่เสนอผลตอบแทนสําหรับการประมูลสูงสุด ใหผูนั้นมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาให
เป0นผูไดรับสิทธิการเชา โดยตองมีผลตอบแทนการประมูลไมนอยกวาผลตอบแทนขั้นต่ําสําหรั บการประมู ล ที่
สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:ไดกําหนดไว
5. การชําระผลตอบแทนเมื่อชนะการประมูล
5.1 การชําระผลตอบแทนการประมูล ชําระได 2 วิธี ดังนี้
(1) ชําระเต็มทั้งจํานวน ภายในเวลา 14.00 น. ของวันทําการถัดไปจากวันที่ประมูล หรือ
(2) แบงชําระเป0น 2 งวด โดย
- งวดที่ 1 ชําระ 30% ของผลตอบแทนการประมูล ภายในเวลา 14.00 น.
ของวันทําการถัดไปจากวันที่ประมูล
- งวดที่ 2 ชําระ 70% ของผลตอบแทนการประมูล ณ วันทําสัญญาเชา
5.2 เงินประกันการเชา ชําระในวันทําสัญญาเชา
5.3 คาเชา แบงชําระเป0นคาเชารายเดือนภายในอายุสัญญาเชา
6. การยกเลิก การสละสิทธิ์ และการสงวนสิทธิ์ของสํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย
6.1 เมื่ อ ถึ ง กํ า หนดเวลาการประมู ล แลว หากผู ประมู ล ปฏิ บั ติ ไ มครบตามเงื่ อ นไขขอหนึ่ ง ขอใดก็ ดี
สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:มีสิทธิจะตัดสิทธิ์ไมใหเขารวมการประมูล
6.2 หากผูชนะการประมูลไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดก็ดี ยินยอมใหสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:
ริบหลักประกันการประมูลและเงิ นที่ชํ าระไวแลวทั้ งสิ้น และถือวายินยอมสละสิ ทธิ์ การประมู ลที่ช นะ โดยจะไม
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: ทั้งสิ้น
/ 6.3 หากผูชนะ ...

(..............................................................)
(ผูสนใจเขารวมประมูล)
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6.3 หากผูชนะการประมูล สละสิทธิ์ หรือไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป0นผูชนะการประมูลอยางใด
อยางหนึ่ง สํา นักงานทรัพย:สินพระมหากษัต ริย: มีสิทธิพิจ ารณาและเชิญผู เขารวมประมูลที่เสนอผลตอบแทน
หรือ ขอเสนออัน ดับ รองลงมาในรายการนั ้น มาเจรจาตกลงผลตอบแทนหรือ ขอเสนอ โดยคํ า นึง ถึง
ผลประโยชน:สูงสุดของสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:ได
ทั้งนี้ ในกรณีที่สํ า นัก งานทรัพ ย:ส ิน พระมหากษัต ริย: เชิญผูเขารวมประมู ลที่ เสนอผลตอบแทนหรื อ
ขอเสนออั น ดั บ รองลงมาเจรจา ใหผู เขารวมประมู ล นั้ น นํ า เอกสาร/หลั ก ฐาน ตามที่ สํ า นั ก งานทรั พ ย: สิ น
พระมหากษัตริย: กําหนดมาแสดงในวันนัดดวย
6.4 หากในวั น ประมู ล มี ผู สนใจเขารวมประมู ล มาลงชื่ อเขาประมู ล เพี ย งรายเดี ย ว สํ า นั กงานทรั พย: สิ น
พระมหากษัตริย: มีสิทธิเจรจาตกลงผลตอบแทนหรือขอเสนอกับผูมาลงชื่อเขาประมูลรายนั้น และพิจารณาใหเป0น
ผูไดสิทธิการเชาได
6.5 คณะกรรมการประมูล สามารถพิจารณาหรือดําเนินการอื่นใดที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ:และเงื่อนไข
การประมูลได หากเห็นวามีความจําเป0นตองปcองกันความเสียหายหรือเห็นวาการดําเนินการดังกลาวเป0นประโยชน:
ตอสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:
6.6 สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: ขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกการประมูล เมื่อพิจารณาเห็นวาผลตอบแทนที่
ผู ชนะการประมู ล เสนอมานั้ น ไมเหมาะสม คํ าชี้ ขาดของสํ านั กงานทรั พย: สิ นพระมหากษั ตริ ย: ถื อเป0 นเด็ ด ขาด
ผูชนะการประมูลจะคัดคานมิได
6.7 เมื่อสํา นักงานทรัพย:สิน พระมหากษัต ริย:ป ระกาศรายชื่อ ผู ชนะการประมูล แลว สํา นักงานทรัพย:สิน
พระมหากษัตริย: ขอสงวนสิทธิ์ในการเจรจาตกลงกับผูชนะการประมูลเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการเชาใหเหมาะสม
ยิ ่ง ขึ ้น ได โดยผู ประมูล รายอื ่น จะตองไมโตแยงคัด คานหรือ กระทํ า การอื ่น ใดในลัก ษณะดัง กลาวอัน ทํ า ให
สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: ไดรับความเสียหายทั้งสิ้น

(..............................................................)
(ผูสนใจเขารวมประมูล)
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