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เง่ือนไขการประมูลสิทธิการเช�าทรัพย�สิน 
สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�  

 
 

อาคารช้ันเดียว หมายเลข 108 ซอยบุรีรมย� 
แขวงบ,านบาตร เขตป-อมปราบศัตรูพ�าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ส�วนท่ี 1 ข,อมูลทรัพย�สิน 
1. ข,อมูลทรัพย�สิน 

1.1 ชื่ออัตรา ตึกแถวชั้นเดียว หมายเลข 148-149/108 
  ตําบลถนนบริพัตรหมู)บ)อนสะพานเหล็ก 
1.2 ลักษณะพ้ืนท่ี/อาคาร ตึกแถวชั้นเดียว จํานวน 1 อัตรา 
1.3 ท่ีตั้ง เลขท่ี 108 ซอยบุรีรมย� แขวงบ$านบาตร 
   เขตปAอมปราบศัตรูพ)าย จังหวัดกรุงเทพฯ 
1.4 เนื้อท่ี ประมาณ 12.71 ตารางวา 
1.5 พ้ืนท่ีใช$สอย ประมาณ 56.85 ตารางเมตร  
1.6 ลักษณะการใช$ประโยชน�ท่ีดิน ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม สีแดง   
1.7 สภาพอาคาร/พ้ืนท่ี                       สภาพอาคารต$องซ)อมแซมเล็กน$อย พร$อมจัดประโยชน� 
1.8 ข$อจํากัด เง่ือนไข และข$อมูลอ่ืน ๆ     - 

2. เง่ือนไขการเช�า 
2.1 อายุสัญญาเช)า 3 ปI 
2.2 วัตถุประสงค�การเช)า เพ่ือหาประโยชน� 
2.3 อัตราผลตอบแทนตลอดอายุสัญญาเช)า 

- ผลตอบแทนข้ันตํ่าการประมูล จํานวนเงิน 334,000.- บาท (สามแสนสามหม่ืนสี่พันบาทถ$วน) 
 

- ค)าเช)า เดือนละ 4,310.- บาท (สี่พันสามร$อยสิบบาทถ$วน) 
 

- เงินประกันการเช)า จํานวนเงิน 12,930.- บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันเก$าร$อยสามสิบบาทถ$วน) 
 
 

 /2.4 การอนุญาต... 
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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 สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�ไม)อนุญาต       

ให$จําหน)าย หรือโอนสิทธิให$แก)บุคคลอ่ืนใด  
- ห$ามนําสิทธิการเช)าตามสัญญาไปเปMนประกันการชําระหนี้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใด เว$นแต)         

จะได$รับความยินยอมจากสํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย� 
- ผู$เช)ามีหน$าท่ีดูแล และรักษาพ้ืนท่ีส)วนกลางร)วมกัน ห$ามนํายานพาหนะ หรือสิ่งของใด ๆ มาวางใน

พ้ืนท่ีส)วนกลาง หากผู$เช)าไม)ปฏิบัติตาม สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย� มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช)าได$ 
2.6 การจัดเตรียมพ้ืนท่ี/ปรับปรุงซ)อมแซมอาคาร/ปลูกสร$าง 

สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย� จัดให$เช)าท่ีดิน/อาคารตามสภาพ หากจะมีการก)อสร$าง ดัดแปลง 
ต)อเติม หรือปรับปรุงซ)อมแซมใด ๆ ต$องยื่นแบบแปลนและรายละเอียดประกอบเพ่ือขออนุญาตตามระเบียบของ
สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�และตามระเบียบหน)วยงานราชการท่ีเก่ียวข$องก)อนทุกครั้ง  

สําหรับผู$ชนะการประมูลท่ีได$ชําระผลตอบแทนสําหรับการประมูลไม)น$อยกว)า 30% เรียบร$อยแล$ว 
หากมีความประสงค�จะขอคัดสําเนาแบบแปลนอาคารและ/หรือแผนท่ีแสดงระยะเขตเช)าเพ่ือนําไปประกอบการ
ออกแบบการจัดเตรียมพ้ืนท่ี/ปรับปรุงซ)อมแซมอาคาร/ปลูกสร$างบนท่ีดินท่ีประมูลได$ สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย� 
จะพิจารณาและดําเนินการให$ จํานวน 1 ชุดต)อราย และหลังจากท่ีได$ลงนามในสัญญาเช)ากับสํานักงานทรัพย�สิน
พระมหากษัตริย�แล$ว สามารถเข$าดําเนินการจัดเตรียมพ้ืนท่ี/ปรับปรุงซ)อมแซมอาคาร/ปลูกสร$างได$ โดยมีกําหนด
ระยะเวลาให$ผู$ชนะการประมูลดําเนินการจัดเตรียมพ้ืนท่ี/ปรับปรุงซ)อมแซมอาคาร/ปลูกสร$าง โดยไม)คิดค)าเช)า 
จํานวน 165 วัน (หนึ่งร,อยหกสิบห,าวัน) นับจากวันทําสัญญาเช)าและเริ่มอายุสัญญาเช)านับต้ังแต)วันท่ีครบกําหนด                         
การจัดเตรียมพ้ืนท่ี/ปรับปรุงซ)อมแซมอาคาร/ปลูกสร$างบนท่ีดินท่ีประมูลได$ (ให$เริ่มนับอายุสัญญาเช)าวันท่ี 1         
ของเดือนถัดไป) 

ดินท่ีได$จากขุดเพ่ือการก)อสร$างจะต$องดําเนินการตามท่ีสํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�กําหนด 
ห$ามนําไปใช$เพ่ือประโยชน�อย)างอ่ืน 

2.7 เง่ือนไขการต)อสัญญา/ปรับอัตราค)าเช)า 
เม่ือครบอายุสัญญาเช)าแล$วและผู$เช)าไม)กระทําผิดสัญญาเช)า สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�             

จะพิจารณาทําสัญญาเช)าใหม) และปรับอัตราค)าเช)าใหม) 
 
 
 

 

/2.8 เง่ือนไข... 
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2.8  เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
- ต$องไม)ใช$สถานท่ีเช)าในทางท่ีผิดวัตถุประสงค�การเช)าหรือขัดต)อกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมอันดี              

ของประชาชนท่ัวไป 

- ผู$ชนะการประมูลจะต$องทําประกันภัยอัคคีภัยกับ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยให$
สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�เปMนผู$รับผลประโยชน�โดยให$มีความคุ$มครองตลอดอายุสัญญาเช)า 

- ผู$ชนะการประมูลจะเปMนผู$มีสิทธิเช)าเม่ือทําสัญญาเช)ากับสํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�             
เรียบร$อยแล$วเท)านั้น  

3. ค�าใช,จ�ายและการชําระเงิน 
3.1 ผลตอบแทนการประมูล (หักเงินประกันการประมูล) ผู$ชนะการประมูลต$องชําระอย)างน$อย 30%             

ของผลตอบแทนการประมูลนั้น ภายในเวลา 14.00 น. ของวันทําการถัดไปนับจากวันท่ีประมูล ส)วนท่ีเหลือ
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)ายอ่ืน ๆ 

3.4.1 ผู$ชนะการประมูลเปMนผู$รับผิดชอบในค)าธรรมเนียม ค)าอากรแสตมปQ และค)าใช$จ)ายต)าง ๆ ในการ               
จดทะเบียนการเช)าท้ังจํานวน รวมถึงค)าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร$าง ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข$อง 

3.4.2 ผู$ชนะการประมูลจะต$องชําระค)าใช$จ)ายต)าง ๆ ให$แก) สํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�               
ตามจํานวนท่ีสํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�แจ$งให$ทราบ และต$องชําระให$เสร็จสิ้น           
ภายในกําหนดระยะเวลา 15 วัน นับแต)วันท่ีสํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�แจ$งให$ทราบ          
พร$อมกับต$องปฏิบัติตามระเบียบของการทําสัญญาเช)าของสํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย�       
โดยเคร)งครัด 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

   /อาคารชั้นเดียว... 
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(ต�อ)  อาคารช้ันเดียว หมายเลข 108 ซอยบุรีรมย� แขวงบ านบาตร เขตป"อมปราบศัตรูพ�าย กรุงเทพมหานคร  
 

ส�วนท่ี 2 รายละเอียดและข้ันตอนการประมูล 
 

4.  เง่ือนไขการประมูล 

4.1 วิธีการท่ีใช�ในการประมูล        วิธีการท่ัวไปเสนอด�วยวาจา  
4.2 คุณสมบัติผู�เข�ารวมประมูล 

- บุคคลธรรมดา ท่ีบรรลุนิติภาวะแล�วและไมเป0นผู�หยอนความสามารถตามกฎหมาย 
- นิติบุคคล ท่ีจดทะเบียนถูกต�องตามกฎหมาย 

4.3 การลงทะเบียนผู�สนใจเข�ารวมประมูล และรับเอกสารการประมูล  
ระหวางวันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน ถึงวันศุกร:ท่ี 7 ตุลาคม 2565 โดยผู�สนใจสามารถลงทะเบียนได�  

2 ชองทาง (ชองทางใดชองทางหนึ่ง) ดังนี้ 
-  ลงทะเบียนผานระบบออนไลน:ทางเว็บไซต: www.crownproperty.or.th 
-  ลงทะเบียนด�วยตนเอง ระหวางวันพฤหัสบดีท่ี 6 และวันศุกร:ท่ี 7 ตุลาคม 2565  

 ส�วนกลาง  ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 5  สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: เลขท่ี 173 ถนนนครราชสีมา 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 ส�วนภูมิภาค   
-  สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: จังหวัดนครปฐม เลขท่ี 15/13 ถนนราชมรรคาใน 
   ตําบลพระปฐมเจดีย: อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
-  สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: จังหวัดเพชรบุรี เลขท่ี 3 ถนนรถไฟ ตําบลคลองกระแชง     
   อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

4.4 การประชุมชี้แจงและการดูสถานท่ีเชา วันอังคารท่ี 11 ตุลาคม 2565  
         เวลา 09.00 น. เป0นต�นไป  ชี้แจงรายละเอียด (ผานระบบ Zoom) 

     เวลา 10.00 น. เป0นต�นไป       ลงพ้ืนท่ี และรับเอกสาร ณ สถานท่ีจริง   
4.5  วันประมูล                                  วันอังคารท่ี 18 ตุลาคม 2565 

    เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนเข�ารวมประมูลสิทธิการเชา  
     เวลา 09.15 น. เป0นต�นไป    เปUดการประมูลสิทธิการเชา (ตามลําดับ) 

   ณ ห�องเทเวศร: อาคาร 4 สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: 
4.6 หลักฐานท่ีใช�ในการลงทะเบียนในวันประมูล ประกอบด�วย 

(1) หลักฐานของผู�ประมูล 
- บุคคลธรรมดา     :  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
     

                         /- นิติบุคคล... 
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- นิติบุคคล           :   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีคัดถายจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย: ที่ออกให�กอนหน�าวันประมูลไมเกิน 
3 เดือน พร�อมลงลายมือชื่อของผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 
และประทับตราบริษัท (ถ�ามี) รับรองสําเนาถูกต�องทุกแผน 

  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มีอํานาจในนิติบุคคล  
- กรณีมอบอํานาจ  : - หนังสือมอบอํานาจพร�อมติดอากรแสตมปX จํานวน 30.- บาท 

(สามสิบบาทถ�วน) ให�ครบถ�วนพร�อมท้ังขีดฆาถูกต�อง 
  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มอบอํานาจ และผู�รับมอบอํานาจ 

พร�อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง จํานวน 1 ชุด   
 (2) เอกสารเง่ือนไขการประมูลสิทธิการเชาทรัพย:สิน พร�อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�องทุกหน�า 

จํานวน 1 ชุด 
(3) เฉพาะการประมูลด�วยวิธียื่นซองเสนอผลตอบแทน ต�องมีเอกสารเสนอผลตอบแทน ตามท่ี

สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:กําหนด โดยกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน และให�นําเอกสารตามข�อ 4.6 
ใสซองพร�อมปUดผนึกให�เรียบร�อย เพ่ือนํามายื่นตอคณะกรรมการประมูลในวันประมูล 

(4) สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: สงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสาร/หลักฐาน ของผู�เข�ารวมประมูล
และสําหรับผู�ชนะการประมูล สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: จะยึดถือเอกสาร/หลักฐานไว�เพ่ือใช�ในการทํา
สัญญาเชากับสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: 

4.7 ความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
 ผู�เข�ารวมประมูลยินยอมให�สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:เก็บรวบรวมใช�หรือเปUดเผยข�อมูล           

สวนบุคคล เพ่ือใช�ในการดําเนินงานของสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:สําหรับการประมูลครั้งนี้จนเสร็จสิ้น 
 ผู�ชนะการประมูลยินยอมให�สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:เก็บรวบรวมใช�หรือเปUดเผยข�อมูล            

สวนบุคคล เพ่ือใช�ในการทําสัญญาเชาและการดําเนินงานของสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:ท่ีเก่ียวข�องกับ
สัญญาเชานี้ด�วย 

4.8 เงินประกันการประมูล 
- ผู�เข�ารวมประมูลจะต�องวางเงินประกันการประมูลตอคณะกรรมการประมูล รายละ 10,000.- บาท 

(หนึ่งหมื่นบาทถ วน) เป0นเงินสด หรือ แคชเชียร:เช็ค สั่งจายในนาม “สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:”    
ซ่ึงเป0นเช็คลงวันท่ีท่ีใช�เช็คนั้นได�ไมเกิน 15 วันทําการกอนวันประมูล และต�องไมเกินไปกวาวันท่ีทําการประมูล 

- สําหรับผู�ท่ีประมูลไมได� สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: จะคืนเงินประกันให�ทันทีเม่ือเสร็จสิ้น
การประมูล  

 

/- สําหรับผู�ชนะ ... 
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- สําหรับผู�ชนะการประมูล สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: จะยึดถือเงินประกันการประมูลไว�
จนกวาผู�ชนะการประมูลได�จะได�ทําสัญญาเชากับสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:และชําระเงินตามเง่ือนไข
ครบถ�วนโดยจะนําไปหักออกจากผลตอบแทนการประมูลโดยถือวาเป0นสวนหนึ่งของผลตอบแทนการประมูล 

4.9 หลักเกณฑ:ท่ีใช�ในการพิจารณา 
(1) การประมูลโดยวาจา ผู�เข�าประมูลต�องเสนอผลตอบแทนสําหรับการประมูลเพ่ิมข้ึนครั้งละ ไม�ต่ํากว�า 

5,000.- บาท (ห าพันบาทถ วน) 
(2) การประมูลโดยวิธียื ่นซองเสนอผลตอบแทน คณะกรรมการประมูลจะเป0นผู �พิจารณา    

โดยพิจารณาจากข�อเสนอตาง ๆ เชน ลักษณะการใช�ประโยชน:ในทรัพย:สินท่ีเชา คุณสมบัติของผู�ประมูล อัตรา
คาตอบแทน เป0นต�น 

(3) ผู�ประมูลรายใดท่ีเสนอผลตอบแทนสําหรับการประมูลสูงสุด ให�ผู�นั้นมีสิทธิ์ได�รับการพิจารณาให�
เป0นผู�ได�รับสิทธิการเชา โดยต�องมีผลตอบแทนการประมูลไมน�อยกวาผลตอบแทนข้ันตํ่าสําหรับการประมูลท่ี
สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:ได�กําหนดไว� 

 

5. การชําระผลตอบแทนเม่ือชนะการประมูล 
 5.1  การชําระผลตอบแทนการประมูล ชําระได� 2 วิธี ดังนี้ 

(1)  ชําระเต็มท้ังจํานวน ภายในเวลา 14.00 น. ของวันทําการถัดไปจากวันท่ีประมูล หรือ 
  (2)  แบงชําระเป0น 2 งวด โดย  

- งวดท่ี 1 ชําระ 30% ของผลตอบแทนการประมูล ภายในเวลา 14.00 น.  
   ของวันทําการถัดไปจากวันท่ีประมูล 
- งวดท่ี 2   ชําระ 70% ของผลตอบแทนการประมูล ณ วันทําสัญญาเชา 

5.2 เงินประกันการเชา ชําระในวันทําสัญญาเชา 
5.3 คาเชา แบงชําระเป0นคาเชารายเดือนภายในอายุสัญญาเชา 

 

6. การยกเลิก การสละสิทธิ์ และการสงวนสิทธิ์ของสํานักงานทรัพย�สินพระมหากษัตริย� 
6.1 เม่ือถึงกําหนดเวลาการประมูลแล�ว หากผู�ประมูลปฏิบัติไมครบตามเ ง่ือนไขข�อหนึ่ งข�อใดก็ดี                      

สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:มีสิทธิจะตัดสิทธิ์ไมให�เข�ารวมการประมูล 

6.2 หากผู�ชนะการประมูลไมปฏิบัติตามเง่ือนไขข�อหนึ่งข�อใดก็ดี ยินยอมให�สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: 
ริบหลักประกันการประมูลและเงินท่ีชําระไว�แล�วท้ังสิ้น และถือวายินยอมสละสิทธิ์การประมูลท่ีชนะ โดยจะไม
เรียกร�องคาเสียหายใด ๆ จากสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: ท้ังสิ้น 

 
/ 6.3 หากผู�ชนะ ... 
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6.3 หากผู�ชนะการประมูล สละสิทธิ์ หรือไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการเป0นผู�ชนะการประมูลอยางใด
อยางหนึ่ง สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: มีสิทธิพิจารณาและเชิญผู�เข�ารวมประมูลที่เสนอผลตอบแทน
หรือข�อเสนออันดับรองลงมาในรายการนั ้น มาเจรจาตกลงผลตอบแทนหรือข�อเสนอ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน:สูงสุดของสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:ได� 

 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: เชิญผู�เข�ารวมประมูลท่ีเสนอผลตอบแทนหรือ
ข�อเสนออันดับรองลงมาเจรจา ให�ผู� เข�ารวมประมูลนั้น นําเอกสาร/หลักฐาน ตามท่ีสํานักงานทรัพย:สิน
พระมหากษัตริย: กําหนดมาแสดงในวันนัดด�วย 

6.4 หากในวันประมูลมีผู�สนใจเข�ารวมประมูลมาลงชื่อเข�าประมูลเพียงรายเดียว สํานักงานทรัพย:สิน
พระมหากษัตริย: มีสิทธิเจรจาตกลงผลตอบแทนหรือข�อเสนอกับผู�มาลงชื่อเข�าประมูลรายนั้น และพิจารณาให�เป0น   
ผู�ได�สิทธิการเชาได�  

6.5 คณะกรรมการประมูล สามารถพิจารณาหรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีนอกเหนือจากหลักเกณฑ:และเง่ือนไข
การประมูลได� หากเห็นวามีความจําเป0นต�องปcองกันความเสียหายหรือเห็นวาการดําเนินการดังกลาวเป0นประโยชน:
ตอสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: 

6.6 สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: ขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกการประมูล เม่ือพิจารณาเห็นวาผลตอบแทนท่ี             
ผู�ชนะการประมูลเสนอมานั้นไมเหมาะสม คําชี้ขาดของสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: ถือเป0นเด็ดขาด              
ผู�ชนะการประมูลจะคัดค�านมิได� 

6.7 เม่ือสํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย:ประกาศรายชื่อผู�ชนะการประมูลแล�ว สํานักงานทรัพย:สิน
พระมหากษัตริย: ขอสงวนสิทธิ์ในการเจรจาตกลงกับผู�ชนะการประมูลเพ่ือปรับปรุงเง่ือนไขการเชาให�เหมาะสม
ยิ ่งขึ้นได� โดยผู �ประมูลรายอื่นจะต�องไมโต�แย�งคัดค�านหรือกระทําการอื่นใดในลักษณะดังกลาวอันทําให�
สํานักงานทรัพย:สินพระมหากษัตริย: ได�รับความเสียหายท้ังสิ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


