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ส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษตัริย์ จังหวัดนครปฐม 
15 ส.ค. 2565 

(..............................................................) 
(ผู้สนใจเข้ำร่วมประมูล) 

............................................. 

 
 
 

 
 

เงื่อนไขการประมูลสิทธิการเช่าทรัพย์สิน 
ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  

 
 

ที่ดินแปลงหมายเลข 139 ต าบลคลองนกกระทุง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
1. ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 

1.1 ชื่ออัตรำ ที่ดินแปลงหมำยเลข 139 (โฉนดที่ 36751-36752) 
  ภำษำต ำบลคลองนกกระทุง 
1.2 ลักษณะพ้ืนที่/อำคำร ที่ดินเปล่ำ  จ ำนวน 1 อัตรำ 
1.3 เนื้อท่ี ประมำณ 50.00 ตำรำงวำ 
1.4 พ้ืนที่ใช้สอย ประมำณ    -    ตำรำงเมตร 
1.5 ที่ตั้ง ต ำบลคลองนกกระทุง อ ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม  
1.6 ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  
  สี ขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว  
1.7 สภำพอำคำร/พ้ืนที่                       สภำพ  พร้อมจัดประโยชน์  
1.8 ข้อจ ำกัด เงื่อนไข และข้อมูลอ่ืน ๆ     หำกเนื้อที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ผู้เช่ำต้องยอมรับอัตรำค่ำเช่ำ  
   และเงื่อนไขกำรจัดให้เช่ำครั้งนี้ 

2. เงื่อนไขการเช่า 
2.1 อำยุสัญญำเช่ำ 3 ปี 
2.2 วัตถุประสงค์กำรเช่ำ เพ่ืออยู่อำศัย 
2.3 อัตรำผลตอบแทนตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 

- ขั้นต่ ำส ำหรับกำรประมูล จ ำนวนเงิน 12,000.- บำท ( หนึ่งหมื่นสองพันบำทถ้วน ) 
 

- ค่ำเช่ำ เดือนละ 120.- บำท ( หนึ่งร้อยยี่สิบบำทถ้วน ) 
 

- เงินประกันกำรเช่ำ จ ำนวนเงิน 360.- บำท ( สำมร้อยหกสิบบำทถ้วน ) 
 

/2.4 กำรอนุญำต ... 

 

วิธีทั่วไปด้วยวาจา 
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ส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษตัริย์ จังหวัดนครปฐม 
15 ส.ค. 2565 

(..............................................................) 
(ผู้สนใจเข้ำร่วมประมูล) 

............................................. 

2.4 กำรอนุญำตให้เช่ำช่วง 
( / ) ไม่อนุญำต 
(   ) อนุญำตให้เช่ำช่วงได้ 

2.5 ข้อปฏิบัติระหว่ำงกำรเช่ำ 
- สิทธิกำรเช่ำนี้เป็นสิทธิกำรเช่ำเฉพำะตัวเท่ำนั้น ส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ไม่อนุญำต                

ให้จ ำหน่ำย จ่ำยโอนสิทธิให้แก่บุคคลอ่ืนใด หรือน ำสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำไปเป็นประกันกำรช ำระหนี้กับบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ 

- ผู้เช่ำมีหน้ำที่ดูแล และรักษำพ้ืนที่ส่วนกลำงร่วมกัน ห้ำมน ำยำนพำหนะ หรือสิ่งของใด ๆ มำวำงใน
พ้ืนที่ส่วนกลำง หำกผู้เช่ำไม่ปฏิบัติตำม ส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ จะด ำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรต่อไป 

2.6 กำรจัดเตรียมพ้ืนที่/ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร/ปลูกสร้ำง 
  ส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ จัดให้เช่ำที่ดิน/อำคำรตำมสภำพ หำกจะมีกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง 

ต่อเติม หรือปรับปรุงซ่อมแซมใด ๆ ต้องยื่นแบบแปลนและรำยละเอียดประกอบเพื่อขออนุญำตตำมระเบียบ
ของส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์และตำมระเบียบหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง  

ส ำหรับผู้ประมูลได้ หำกมีควำมประสงค์จะขอคัดส ำเนำแบบแปลนอำคำรและ/หรือแผนที่แสดงระยะ
เขตเช่ำเพ่ือน ำไปประกอบกำรออกแบบกำรจัดเตรียมพ้ืนที่/ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร/ปลูกสร้ำง บนที่ดินที่ประมูลได้ 
ส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ โดยหน่วยงำนจัดประโยชน์จะพิจำรณำและด ำเนินกำรให้ได้ จ ำนวน 1 ชุดต่อรำย 
หลังจำกที่ได้ช ำระผลตอบแทนส ำหรับกำรประมูลไม่น้อยกว่ำ 30% เรียบร้อยแล้ว และสำมำรถเข้ำด ำเนินกำร
จัดเตรียมพ้ืนที่/ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร/ปลูกสร้ำงได้ หลังจำกที่ได้ลงนำมในสัญญำเช่ำกับส ำนักงำนทรัพย์สิน
พระมหำกษัตริย์แล้วเท่ำนั้น โดยมีก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ประมูลได้ด ำเนินกำรจัดเตรียมพ้ืนที่/ปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำร/ปลูกสร้ำง โดยไม่คิดค่ำเช่ำ จ านวน 90 วัน ( เก้าสิบวัน ) นับจำกวันท ำสัญญำและเริ่มอำยุสัญญำเช่ำ          
นับตั้งแต่วันที่ครบก ำหนดกำรจัดเตรียมพ้ืนที่/ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร (เริ่มนับอำยุสัญญำเช่ำวันที่ 1 ของเดือนถัดไป) 

2.7 เงื่อนไขกำรต่อสัญญำ/ปรับอัตรำค่ำเช่ำ 
เมื่อครบอำยุสัญญำเช่ำแล้วและผู้เช่ำไม่ประพฤติผิดสัญญำเช่ำ ส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์             

จะพิจำรณำท ำสัญญำเช่ำใหม่ และปรับอัตรำค่ำเช่ำให้เป็นไปตำมที่ ส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ ก ำหนด 

2.8  เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
- ต้องไม่ใช้สถำนที่เช่ำในทำงที่ผิดวัตถุประสงค์กำรเช่ำหรือขัดต่อกฎหมำย หรือผิดศีลธรรมอันดี              

ของประชำชนทั่วไป 

- ผู้ประมูลได้จะเป็นผู้มีสิทธิเช่ำที่ดิน ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์             
เป็นลำยลักษณ์อักษรเสียก่อน ซึ่งสิทธิกำรเช่ำนี้เป็นสิทธิกำรเช่ำเฉพำะตัวเท่ำนั้น ส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์
ไม่อนุญำตให้จ ำหน่ำย จ่ำย โอนสิทธิให้แก่บุคคลอ่ืนใด หรือน ำสิทธิกำรเช่ำตำมสัญญำไปเป็นประกันกำรช ำระหนี้กับ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์  

/3. ค่ำใช้จ่ำย ... 



3 
 

 

ส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษตัริย์ จังหวัดนครปฐม 
15 ส.ค. 2565 

(..............................................................) 
(ผู้สนใจเข้ำร่วมประมูล) 

............................................. 

3. ค่าใช้จ่ายและการช าระเงิน 
3.1  ผลตอบแทนส ำหรับกำรประมูล (หักเงินประกันกำรประมูล) ต้องช ำระอย่ำงน้อย 30% ของผลตอบแทน

ส ำหรับกำรประมูล ภำยในเวลำ 14.00 น. ของวันท ำกำรถัดไปนับจำกวันที่ประมูล ส่วนที่เหลืออีก     
จ ำนวน 70% ของผลตอบแทนส ำหรับกำรประมูล ช ำระในวันท ำสัญญำเช่ำ 

3.2 ค่ำเช่ำ แบ่งช ำระเป็นค่ำเช่ำรำยเดือนภำยในอำยุสัญญำเช่ำ 
3.3  เงินประกันกำรเช่ำ ช ำระในวันท ำสัญญำเช่ำ  
3.4  ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 

3.4.1 ผู้เข้ำร่วมประมูลที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้เช่ำ เป็นผู้รับผิดชอบในค่ำธรรมเนียม ค่ำอำกรแสตมป์ และ
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกำรจดทะเบียนกำรเช่ำทั้งจ ำนวน รวมถึงค่ำภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ตลอดจน            
ภำษีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.4.2 ผู้ประมูลได้จะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ให้แก่ ส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์ ตำมจ ำนวนที่
ส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์แจ้งให้ทรำบในภำยหลัง และต้องช ำระ ให้เสร็จสิ้น           
ภำยในก ำหนดระยะเวลำ 15 วัน นับแต่วันที่ส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์แจ้งให้ทรำบ          
พร้อมกับต้องปฏิบัติตำมระเบียบของกำรท ำสัญญำเช่ำของส ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์           
โดยเคร่งครัด 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ที่ดินแปลง... 
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กองการประมูลการเช่า 
15 ส.ค. 2565 

 

(..............................................................) 
(ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล) 

............................................. 
 

(ต่อ)  ที่ดินแปลงหมายเลข 139 ต าบลคลองนกกระทุง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
        

ส่วนที่ 2 รายละเอียดและขั้นตอนการประมูล 
 

4.  เงื่อนไขการประมูล 

4.1 วิธีการที่ใช้ในการประมูล        วิธีการทั่วไปเสนอด้วยวาจา  
4.2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูล 

- บุคคลธรรมดา ที่บรรลุนิติภาวะแล้วและไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถตามกฎหมาย 
- นิติบุคคล ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

4.3 การลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมประมูล และรับเอกสารการประมูล  
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้  

2 ช่องทาง (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ดังนี้ 
-  ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.crownproperty.or.th 
-  ลงทะเบียนด้วยตนเอง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565  

 ส่วนกลาง  ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 5  ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 ส่วนภูมิภาค   
-  ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม เลขที่ 15/13 ถนนราชมรรคาใน 
   ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
-  ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี เลขท่ี 3 ถนนรถไฟ ต าบลคลองกระแชง     
   อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

4.4 การประชุมชี้แจงและการดูสถานที่เช่า วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565  
         เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ชี้แจงรายละเอียด (ผ่านระบบ Zoom) 

     เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป       ลงพื้นที่ และรับเอกสาร ณ สถานที่จริง   
4.5  วันประมูล                                  วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 

    เวลา 12.00 – 13.00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลสิทธิการเช่า  
     เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป    เปิดการประมูลสิทธิการเช่า (ตามล าดับ) 

   ณ ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม 
4.6 หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนในวันประมูล ประกอบด้วย 

(1) หลักฐานของผู้ประมูล 
- บุคคลธรรมดา     :  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 
     

                         /- นิติบุคคล... 
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กองการประมูลการเช่า 
15 ส.ค. 2565 

 

(..............................................................) 
(ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล) 

............................................. 
 

- นิติบุคคล           :   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่คัดถ่ายจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ก่อนหน้าวันประมูลไม่เกิน 
3 เดือน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) รับรองส าเนาถูกต้องทุกแผ่น 

  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจในนิติบุคคล  
- กรณีมอบอ านาจ  : - หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ จ านวน 30.- บาท 

(สามสิบบาทถ้วน) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งขีดฆ่าถูกต้อง 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 

พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ชุด   
 (2) เอกสารเงื่อนไขการประมูลสิทธิการเช่าทรัพย์สิน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้า 

จ านวน 1 ชุด 
(3) เฉพาะการประมูลด้วยวิธียื่นซองเสนอผลตอบแทน ต้องมีเอกสารเสนอผลตอบแทน ตามที่

ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก าหนด โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และให้น าเอกสารตามข้อ 4.6 
ใส่ซองพร้อมปิดผนึกให้เรียบร้อย เพ่ือน ามายื่นต่อคณะกรรมการประมูลในวันประมูล 

(4) ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสาร/หลักฐาน ของผู้เข้าร่วมประมูล
และส าหรับผู้ชนะการประมูล ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จะยึดถือเอกสาร/หลักฐานไว้เพ่ือใช้ในการท า
สัญญาเช่ากับส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 

4.7 ความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
 ผู้เข้าร่วมประมูลยินยอมให้ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูล           

ส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการด าเนินงานของส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ส าหรับการประมูลครั้งนี้จนเสร็จสิ้น 
 ผู้ชนะการประมูลยินยอมให้ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูล            

ส่วนบุคคล เพ่ือใช้ในการท าสัญญาเช่าและการด าเนินงานของส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญาเช่านี้ด้วย 

4.8 เงินประกันการประมูล 
- ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินประกันการประมูลต่อคณะกรรมการประมูล รายละ 10,000.- บาท 

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์”    
ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นได้ไม่เกิน 15 วันท าการก่อนวันประมูล และต้องไม่เกินไปกว่าวันที่ท าการประมูล 

- ส าหรับผู้ที่ประมูลไม่ได้ ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จะคืนเงินประกันให้ทันทีเมื่อเสร็จสิ้น
การประมูล  
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- ส าหรับผู้ชนะการประมูล ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จะยึดถือเงินประกันการประมูลไว้
จนกว่าผู้ชนะการประมูลได้จะได้ท าสัญญาเช่ากับส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และช าระเงินตามเงื่อนไข
ครบถ้วนโดยจะน าไปหักออกจากผลตอบแทนการประมูลโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนการประมูล 

4.9 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
(1) การประมูลโดยวาจา ผู้เข้าประมูลต้องเสนอผลตอบแทนส าหรับการประมูลเพ่ิมขึ้นครั้งละ ไม่ต่ ากว่า 

1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
(2) การประมูลโดยวิธียื ่นซองเสนอผลตอบแทน คณะกรรมการประมูลจะเป็นผู ้พิจารณา     

โดยพิจารณาจากข้อเสนอต่าง ๆ เช่น ลักษณะการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า คุณสมบัติของผู้ประมูล อัตรา
ค่าตอบแทน เป็นต้น 

(3) ผู้ประมูลรายใดที่เสนอผลตอบแทนส าหรับการประมูลสูงสุด ให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้
เป็นผู้ได้รับสิทธิการเช่า โดยต้องมีผลตอบแทนการประมูลไม่น้อยกว่าผลตอบแทนขั้นต่ าส าหรับการประมูลที่
ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ก าหนดไว้ 

 

5. การช าระผลตอบแทนเม่ือชนะการประมูล 
 5.1  การช าระผลตอบแทนการประมูล ช าระได้ 2 วิธี ดังนี้ 

(1)  ช าระเต็มทั้งจ านวน ภายในเวลา 14.00 น. ของวันท าการถัดไปจากวันที่ประมูล หรือ 
  (2)  แบ่งช าระเป็น 2 งวด โดย  

- งวดที่ 1 ช าระ 30% ของผลตอบแทนการประมูล ภายในเวลา 14.00 น.  
   ของวันท าการถัดไปจากวันที่ประมูล 
- งวดที่ 2   ช าระ 70% ของผลตอบแทนการประมูล ณ วันท าสัญญาเช่า 

5.2 เงินประกันการเช่า ช าระในวันท าสัญญาเช่า 
5.3 ค่าเช่า แบ่งช าระเป็นค่าเช่ารายเดือนภายในอายุสัญญาเช่า 

 

6. การยกเลิก การสละสิทธิ์ และการสงวนสิทธิ์ของส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
6.1 เมื่อถึงก าหนดเวลาการประมูลแล้ว หากผู้ประมูลปฏิบัติไม่ครบตามเงื่อนไขข้อหนึ่ งข้อใดก็ดี                       

ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีสิทธิจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการประมูล 

6.2 หากผู้ชนะการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ยินยอมให้ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
ริบหลักประกันการประมูลและเงินที่ช าระไว้แล้วทั้งสิ้น และถือว่ายินยอมสละสิทธิ์การประมูลที่ชนะ โดยจะไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทั้งสิ้น 
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6.3 หากผู้ชนะการประมูล สละสิทธิ์ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นผู้ชนะการประมูลอย่างใด
อย่างหนึ่ง ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีสิทธิพิจารณาและเชิญผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอผลตอบแทน
หรือข้อเสนออันดับรองลงมาในรายการนั ้น มาเจรจาตกลงผลตอบแทนหรือข ้อเสนอ โดยค าน ึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เชิญผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอผลตอบแทนหรือ
ข้อเสนออันดับรองลงมาเจรจา ให้ผู้ เข้าร่วมประมูลนั้น น าเอกสาร/หลักฐาน ตามที่ส านักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ ก าหนดมาแสดงในวันนัดด้วย 

6.4 หากในวันประมูลมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลมาลงชื่อเข้าประมูลเพียงรายเดียว ส านักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ มีสิทธิเจรจาตกลงผลตอบแทนหรือข้อเสนอกับผู้มาลงชื่อเข้าประมูลรายนั้น และพิจารณาให้เป็น   
ผู้ได้สิทธิการเช่าได้  

6.5 คณะกรรมการประมูล สามารถพิจารณาหรือด าเนินการอ่ืนใดที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การประมูลได้ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องป้องกันความเสียหายหรือเห็นว่าการด าเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 

6.6 ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกการประมูล เมื่อพิจารณาเห็นว่าผลตอบแทนที่             
ผู้ชนะการประมูลเสนอมานั้นไม่เหมาะสม ค าชี้ขาดของส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ถือเป็นเด็ดขาด              
ผู้ชนะการประมูลจะคัดค้านมิได้ 

6.7 เมื่อส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้ว ส านักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเจรจาตกลงกับผู้ชนะการประมูลเพ่ือปรับปรุงเงื่อนไขการเช่าให้เหมาะสม
ยิ ่งขึ ้นได้ โดยผู ้ประมูลรายอื่นจะต้องไม่โต้แย้งคัดค้านหรือกระท าการอื่นใดในลักษณะดังกล่าวอันท าให้
ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


