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เงื่อนไขการประมูลสิทธิการเช่าทรัพย์สิน 
ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  

 
 

 

ที่ดินแปลงหมายเลข 18ข/1 แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทรัพย์สิน 
1. ข้อมูลทรัพยสิ์น 

1.1 ชื่ออัตรา ที่ดินแปลงหมายเลข 18ข/1 ต าบลบางบอนฝั่งใต้ 
1.2  ลักษณะพ้ืนที/่อาคาร ที่ดินเปล่า   จ านวน  1 อัตรา 
1.3 ที่ตั้ง เลขที่    -    ถนนเอกชัย  ซอยเอกชัย 109  
   แขวงบางบอนใต้  เขตบางบอน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
1.4 เนื้อท่ี ประมาณ  2,064.33  ตารางวา 
1.5 พ้ืนที่ใช้สอย ประมาณ       -        ตารางเมตร  
1.6 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  สีเขียว 
1.7 สภาพอาคาร/พ้ืนที่                       เป็นที่ดินว่าง สภาพดี ระดับพ้ืนดินต่ ากว่าถนนเล็กเน้อย 
1.8 ข้อจ ากัด เงื่อนไข และข้อมูลอ่ืน ๆ     หากเนื้อที่เปลี่ยนแปลง ผู้เช่าต้องยอมรับอัตราค่าเช่า และ 
   เงื่อนไขการจัดให้เช่าครั้งนี้ 

2. เงื่อนไขการเช่า 
2.1 อายุสัญญาเช่า 15 ปี 
2.2 วัตถุประสงค์การเช่า เพ่ือหาประโยชน์ 
2.3 อัตราผลตอบแทนตลอดอายุสัญญาเช่า 

- ค่าธรรมเนียมการเช่า จ านวนเงิน 2,807,000.-บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
 
 

/- ค่าเช่า... 
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- ค่าเช่า  ปีที่ 1 – 3  เดือนละ    27,060.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) 
           ปีที่ 4 – 6  เดือนละ    35,010.-บาท (สามหมื่นห้าพันสิบบาทถ้วน) 
           ปีที่ 7 – 9  เดือนละ    44,560.-บาท (สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
          ปีที่  10 – 12  เดือนละ      57,290.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
            ปีที่  13 – 15 เดือนละ      74,790.-บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
- เงินประกันการเช่า          จ านวนเงิน  224,370.-บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

2.4 การอนุญาตให้เช่าช่วง 
(   ) ไม่อนุญาต 
( / ) อนุญาตให้เช่าช่วงได้ 

2.5 ข้อปฏิบัติระหว่างการเช่า 
- สิทธิการเช่านี้เป็นสิทธิการเช่าเฉพาะตัวเท่านั้น ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไม่อนุญาตให้

จ าหน่าย หรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นใด  
- ห้ามน าสิทธิการเช่าตามสัญญาไปเป็นประกันการช าระหนี้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใด เว้นแต่          

จะได้รับความยินยอมจากส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
- ผู้เช่ามีหน้าที่ดูแล และรักษาพ้ืนที่ส่วนกลางร่วมกัน ห้ามน ายานพาหนะ หรือสิ่งของใด ๆ มาวางใน

พ้ืนที่ส่วนกลาง หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ 
2.6 การจัดเตรียมพ้ืนที่/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ปลูกสร้าง 
  ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดให้เช่าที่ดิน/อาคารตามสภาพ หากจะมีการก่อสร้าง ดัดแปลง 

ต่อเติม หรือปรับปรุงซ่อมแซมใด ๆ ต้องยื่นแบบแปลนและรายละเอียดประกอบเพื่อขออนุญาตตามระเบียบ
ของส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และตามระเบียบหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง  

ส าหรับผู้ชนะการประมูลที่ได้ช าระผลตอบแทนส าหรับการประมูลไม่น้อยกว่า 30% เรียบร้อยแล้ว 
หากมีความประสงค์จะขอคัดส าเนาแบบแปลนอาคารและ/หรือแผนที่แสดงระยะเขตเช่าเพ่ือน าไปประกอบการ
ออกแบบการจัดเตรียมพ้ืนที่/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ปลูกสร้างบนที่ดินที่ประมูลได้ ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
จะพิจารณาและด าเนินการให้ จ านวน 1 ชุดต่อราย และหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาเช่ากับส านักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์แล้ว สามารถเข้าด าเนินการจัดเตรียมพ้ืนที่/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ปลูกสร้างได้ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ชนะการประมูลด าเนินการจัดเตรียมพ้ืนที่/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ปลูกสร้าง โดยไม่คิดค่าเช่า 
จ านวน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับจากวันท าสัญญาและเริ่มอายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดการจัดเตรียมพ้ืนที่/
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ปลูกสร้างบนที่ดินที่ประมูลได้ (ให้เริ่มนับอายุสัญญาเช่าวันที่ 1 ของเดือนถัดไป) 

 
/ดินที่... 
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ดินที่ได้จากขุดเพ่ือการก่อสร้างจะต้องด าเนินการตามที่ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก าหนด 
ห้ามน าไปใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน 

2.7 เงื่อนไขการต่อสัญญา/ปรับอัตราค่าเช่า 
เมื่อครบอายุสัญญาเช่าแล้วและผู้เช่าไม่กระท าผิดสัญญาเช่า ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์             

จะพิจารณาท าสัญญาเช่าใหม่ และปรับอัตราค่าเช่าใหม่ 
     2.8  เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

- ต้องไม่ใช้สถานที่เช่าในทางที่ผิดวัตถุประสงค์การเช่าหรือขัดต่อกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมอันดี              
ของประชาชนทั่วไป 

- ผู้ชนะการประมูลจะเป็นผู้มีสิทธิเช่าเมื่อท าสัญญาเช่ากับส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์             
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น  

3. ค่าใช้จ่ายและการช าระเงิน 
3.1 ค่าธรรมเนียมการเช่า ช าระอย่างน้อย 30% ภายในเวลา 14.00 น. ของวันท าการถัดไป ส่วนที่เหลืออีก

จ านวน 70% ให้ช าระในวันท าสัญญาเช่า 

3.2 ค่าเช่า แบ่งช าระเป็นรายเดือนภายในอายุสัญญาเช่า 
3.3  เงินประกันการเช่า ช าระในวันท าสัญญาเช่า  
3.4  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

3.4.1 ผู้ได้รับสิทธิเช่าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ               
จดทะเบียนการเช่าทั้งจ านวน รวมถึงค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.4.2 ผู้ ได้รับสิทธิเช่าจะต้องช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์                
ตามจ านวนที่ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แจ้งให้ทราบ และต้องช าระให้ เสร็จสิ้น           
ภายในก าหนดระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แจ้งให้ทราบ          
พร้อมกับต้องปฏิบัติตามระเบียบของการท าสัญญาเช่าของส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์          
โดยเคร่งครัด 

 
 

 
 

 


