




 

 

 

 - ผู้เข้าร่วมประมูลมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์ที่สนใจ 
เข้าร่วมประมูล ตามประกาศกรมธนารักษ์ และศึกษาข้อก าหนด เงื่อนไข วิธีการ
ประมูล รวมถึงข้อสงวนสิทธิต่าง ๆ ตามที่กรมธนารักษ์ก าหนด 

 - มีอีเมลส าหรับรับโค้ด OTP ใช้ล็อกอนิ ใบเสร็จรับเงิน และรับ
ข้อมูลข่าวสาร และการแจ้งเตือนต่าง ๆ 

 - บุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน 
 - นิติบุคคล  เลขประจ าตัวนิติบุคคล เลขประจ าตัวประชาชนของ 

ผู้เข้าเสนอราคา กรณีมอบอ านาจต้องแนบไฟลห์นังสือมอบอ านาจด้วย  
 ผู้ที่ เข้าร่วมประมูลทรัพย์ในระบบ Treasury e-Auction จะต้องมีอายุ 

ไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิก 
 ระบุอีเมลส าหรับรับโค้ด OTP เช็คอีเมล แล้วน าโค้ด OTP มาใส่ในระบบ 

เพื่อก าหนดข้อมูลล็อกอินและก าหนดรหัสผ่าน และกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล/
นิติบุคคล  

 ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล/ 
นิติบุคคล เพื่อรับรองข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทั้งท าความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไข
ก่อนกดยอมรับเงื่อนไข เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประมูลเอง  
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 - เข้าสู่ระบบเพื่อเลือกรายการทรัพย์ที่สนใจเข้าร่วมประมูล และระบบจะ
ท าการค านวณเงินประกันการประมูลทรัพย์แต่ละรายการ โดยมีอัตราเงินประกันการ
ประมูลในแต่ละช่วงราคาขายทรัพย์เริ่มต้น ดังนี้ 

ล าดับ ราคาขายทรัพย์เริ่มตน้ (บาท) เงินประกนัการประมลู (บาท/รายการทรัพย์) 
1 ไม่เกิน 200,000 10,000 
2 200,001 - 500,000 25,000 
3 500,001 - 1,000,000 50,000 
4 1,000,001 - 3,000,000 150,000 
5 3,000,001 - 5,000,000 250,000 
6 5,000,000 ขึ้นไป 500,000 

 

  สามารถช าระเงินประกันการประมูลทรัพย์ที่จะเสนอราคาได้ 4 ช่องทาง 
ดังนี้  1. ช าระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต บนเว็บไซต์ (ค่าธรรมเนียม 0.9%) 

  2. ช าระเงินผ่านบญัชีธนาคารกรุงไทย (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)  
  3. ช าระเงินด้วย QR Code ผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร 
    (ยกเว้นค่าธรรมเนียม)   
  4. ช าระเงินด้วยใบแจ้งการช าระเงินผ่านสาขาหรือตู้ ATM ของธนาคาร  
  กรุงไทย (มีค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ)  
โดยช่องทางที่ 2 - 4 ต้องกรอกเลขบัญชีธนาคารส าหรับรับเงินวางประกัน

การประมูลคืนในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้เสนอราคาทรัพย์สูงสุด (ระบบจะท าการคืนเงิน
วางประกันให้ภายใน 3 วันท าการ) จึงต้องตรวจสอบเลขบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน  
มิเช่นนั้น อาจเสียประโยชน์ได้เนื่องจากระบบจะท าการโอนเงินคืนใหผ้ิดบัญชี   
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 - ราคาทรัพย์ที่เปิดประมูลในแต่ละรายการทรัพย์เป็นราคาเริ่มต้นการ
ประมูล ซึ่งผู้เข้าประมูลต้องเสนอราคาขั้นต่ าเพิ่มขึ้นระหว่างการแข่งขันเสนอราคา 
ในแต่ละครั้ง โดยมีอัตราการเพิ่มราคาแข่งขันในแต่ละช่วงราคาขายทรัพย์เริ่มต้น ดังนี้ 

ล าดับ ราคาขายทรัพย์เริ่มตน้ (บาท) เพิ่มราคาครั้งละ (บาท/รายการ) 
1 ไม่เกิน 500,000 10,000 
2 500,000 - 1,000,000 20,000 
3 1,000,001 - 3,000,000 30,000 
4 3,000,001 - 5,000,000 40,000 
5 5,000,001 - 7,000,000 50,000 
6 7,000,000 ขึ้นไป 100,000 

   โดยผู้เข้าประมูลสามารถเสนอราคาได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง และสามารถ
เพิ่มราคาทับราคาของคู่แข่งขันหรือของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ในวันและ
เวลาที่เปิดให้เสนอราคาจนถึงวันและเวลาปิดการเสนอราคา และผู้เสนอราคาที่ท าการ
แข่งขันเสนอราคากันในแต่ละรายการทรัพย์จะไม่ทราบว่าคู่แข่งขันของคุณคือใคร  
ในขณะเดียวกันคู่แข่งขันก็จะไม่ทราบว่าคุณคือใครเช่นกัน ระบบจะแสดงให้ทราบ 
แต่เพียงชื่อล็อกอินท่ีเป็นอีเมล 3 ตัวหน้า แล้วตามด้วย **** เช่น abc******@gm... 
และระบบจะแสดงราคาที่เสนอประมูลสูงสุด 5 ล าดับแรก ให้ทราบด้วย และมีการ
แจ้งเตือนผ่านทางอีเมลในกรณีที่มีผู้เสนอราคาสูงกว่า  
 ผู้ที่เสนอราคาทรัพย์สูงสุดล าดับแรกในวันและเวลาปิดการเสนอราคา 
จะเป็นผู้ได้รับการพิจารณาเพื่อมาท าสัญญาจะซื้อจะขายกับกรมธนารักษ์ โดยจะ
ประกาศให้ทราบในระบบและมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคาสูงสุดทราบ 
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 ผู้เสนอราคาสูงสุดของทรัพย์แต่ละรายการจะต้องรับภาระในการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการในการเข้าร่วมประมูลภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษ์แจ้ง 
โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในแต่ละช่วงราคาขายทรัพย์เริ่มต้นแต่ละรายการ ดังนี้ 

ล าดับ ราคาขายทรัพย์เริ่มตน้ (บาท) อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/รายการ) 
1 ไม่เกิน 500,000 2,000 
2 500,001 - 1,000,000 4,000 
3 1,000,001 - 3,000,000 12,000 
4 3,000,001 - 5,000,000 20,000 
5 5,000,001 - 7,000,000 28,000 
6 7,000,001 - 9,000,000 36,000 
7 9,000,001 - 11,000,000 44,000 
8 11,000,000 ขึ้นไป 50,000 

 โดยมีช่องทางการช าระค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการระบบประมูล 3 ช่องทาง   
(ยกเว้นค่าธรรมเนยีม ทั้ง 3 ช่องทาง) ดังนี ้  
 1. ช าระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 
 2. ช าระเงินผ่าน QR Code ผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร  
 3. ช าระเงินด้วยใบแจ้งการช าระเงินผ่านสาขาหรือตู้ ATM ของธนาคาร 
กรุงไทย  
 เมื่อช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบประมูล เรียบร้อยแล้ว 
สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จ/ใบก ากับภาษี ในเว็บไซต์ไว้ส าหรับใช้เป็นหลักฐานใน
การท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ หากไม่ช าระค่าธรรมเนียมการ
ใช้บริการระบบประมูล กรมธนารักษ์ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการท าสัญญา 
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กรมธนารักษ์จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคาสูงสุดมาท าสัญญาจะซื้อจะขาย 
ที่ราชพัสดุ โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานท่ี ในการท าสัญญา และให้เตรียมเอกสาร
หลักฐานส าหรับที่ใช้ประกอบการท าสัญญาให้ทราบ พร้อมทั้งช าระเงินวางเงินมัดจ า 
จ านวน 10% ของมูลค่าทรัพย์ที่ประมูลได้ โดยถือเอาเงินหลักประกันการประมูล 
ที่ผู้เสนอราคาสูงสุดวางไว้ในแต่ละรายการทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจ าตามสัญญา
จะซื้อจะขายที่ราชพัสดุ และถือเอาเงินมัดทจ าตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุเป็นการ
ช าระราคาบางส่วน   
 การช าระเงินมัดจ า สามารถช าระเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็ค หรือ 
ดร๊าฟ สั่งจ่าย “กรมธนารักษ์” ขีดคร่อมเฉพาะ และขีดค าว่า “หรือผู้ถือ” ออก 
หรือจ่ายผ่านระบบ Payment  

 

 เมื่อกรมธนารักษ์ท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุกับผู้เสนอราคาสูงสุด
ที่เป็นคู่สัญญาแล้ว กรมธนารักษ์จะด าเนินการเสนอ ครม. ขอความเห็นชอบการ
โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่คู่สัญญาในการขายที่ราชพัสดุ ตามข้อ 9 กฎกระทรวงการ 
โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ หาก ครม. ไม่อนุมัติผลการประมูลขาย 
ที่ราชพัสดุรายการหนึ่งรายการใดไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม กรมธนารักษ์สงวนสิทธิ 
ที่จะยกเลิกการขายที่ราชพัสดุนั้นได้ และจะคืนเงินมัดจ าตามสัญญาจะซื้อจะขาย 
ที่ราชพัสดุให้แก่คู่สัญญา  
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 เมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่คู่สัญญาในการ
ขายที่ราชพัสดุแล้ว กรมธนารักษ์จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุมาช าระเงิน
ค่าซื้อที่ราชพัสดุส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนเต็มจ านวน โดยจะแจ้งวัน เวลา และ
สถานที่ พร้อมเอกสารหลักฐานให้ทราบส าหรับใช้ในการด าเนินการจดทะเบียน 
โอนกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
 การช าระเงินค่าซื้อที่ราชพัสดุส่วนที่เหลือมัดจ า สามารถช าระเป็นเงินสด/
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟ สั่งจ่าย “กรมธนารักษ์” ขีดคร่อมเฉพาะ และขีดค าว่า 
“หรือผู้ถือ” ออก หรือจ่ายผ่านระบบ Payment ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุเป็น 
ผู้ช าระค่าธรรมเนียมการท านิติกรรมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสิ้น   

 
 
 

https://auction.treasury.go.th
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กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

Call Center : 0-2059-4999 0-2273-0899 - 903 
โทรสาร 0-2273-0753 e-mail: sec@treasury.go.th 

www.treasury.go.th 
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