ประกาศกรมธนารักษ์
เรื่อง การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคาพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุ
ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2565
ด้ว ยกรมธนารักษ์จ ะเปิด ประมูล ขายที่ราชพัสดุ ที่ได้มาโดยคาพิพากษาของศาลให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน โดยวิธีการประมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในท้องที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ในส่วนภูมิภาค
13 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ยโสธร ปทุมธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ ลาพูน สมุทรปราการ
นครสวรรค์ กระบี่ กาญจนบุรี และนราธิวาส รวมจานวน 44 รายการ (55 แปลง)
อาศัยอานาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยน
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ 13 อธิบดีกรมธนารักษ์จึงออกประกาศ เรื่อง การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มา
โดยคาพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยเสนอราคาในระบบประมูลขาย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล
ผู้เข้าประมูลต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่สามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมีข้อมูล และเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) บุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน รหัสหลัง บัตรประชาชน ที่อยู่ที่ติดต่อได้
ที่อยู่สาหรับการส่งเอกสาร (ถ้ามี)
(2) นิติบุคคล เลขประจาตัวนิติบุคคล เลขประจาตัวประชาชนของผู้เข้าเสนอราคา
ซึ่งมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลนั้น ๆ กรณีมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจ และเลขประจาตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอานาจดาเนินการ
ทั้งนี้ บุคคลธรรมดา หรือผู้รับมอบอานาจจากนิติบุคคล จะต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี
บริบูรณ์ ในวันที่สมัครสมาชิก
2. รายละเอียดที่ราชพัสดุที่จะขาย
ที่ร าชพัส ดุ ที่เปิดประมูล ขาย มี จานวน 44 รายการ (55 แปลง) โดยมีรายละเอีย ด
ที่ราชพัสดุแต่ละรายการปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
3. การสมัครสมาชิก
(1) ให้ผู้ประสงค์เข้าประมูลแสดงความจานงที่จะเข้าร่วมประมูลเสนอราคาซื้อที่ราชพัสดุ
โดยสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ที่ https://auction.treasury.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม
2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น. โดยยอมรับปฏิบัติ
ตามข้อ ตกลงและเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การประมูล และแจ้ง e-mail ที่ใ ช้ใ นการติด ต่อ เพื่อ ขอรับ เลข OTP
(One Time Password) จากระบบ ซึ่งระบบจะแจ้งเป็นเลข 6 หลักไปที่ e-mail ตามที่แจ้ง
(2) ผู้ประสงค์เข้าประมูลนาเลข OTP ที่ได้รับไปแสดงในระบบ และตั้งรหัสผ่าน Password
สาหรับใช้ Login โดยจะมีการยืนยันรหัสผ่าน Password ด้วยการกรอกรหัสผ่านที่ตั้งไว้อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้ง
แจ้งข้อมูลตาม 1. และเอกสารหลักฐานซึ่งได้ทาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นาเข้าในระบบประมูลขาย

-24. การเสนอราคา
(1) การเสนอราคา โดยวิธีประมูลในระบบประมูลขายของกรมธนารักษ์ โดยการเสนอ
ราคาจะเริ่ม ต้น จากราคาเริ่ม ต้น ตามรายละเอีย ดที่ร าชพัส ดุแ ต่ล ะรายการ ซึ่งผู้เข้าประมูลต้องเสนอราคา
ขั้นต่าเพิ่มขึ้นระหว่างการแข่งขันเสนอราคาแต่ละครั้งตามประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การเสนอราคาซื้อ
ที่ร าชพั ส ดุที่ได้ มาโดยคาพิพ ากษาของศาลให้ ตกเป็นของแผ่ นดิ น โดยวิธีประมูล ในระบบประมูล ขายของ
กรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ราคาขายทรัพย์เริ่มต้น (บาท)
ไม่เกิน 500,000
500,000 - 1,000,000
1,000,001 - 3,000,000
3,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 7,000,000
7,000,000 ขึ้นไป

เพิ่มราคาครั้งละ (บาท/รายการ)
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
100,000

(2) กรมธนารักษ์จะพิจารณาผลการเสนอราคาตามที่ระบบประมวลผลตามลาดับคิว โดยมี
การตรวจสอบเงื่อนไขจากระบบ ตามลาดับดังนี้
(2.1) การเสนอราคาให้ยึดถือวัน - เวลาในระบบประมูลขาย โดยต้องไม่เกินวัน - เวลา
ปิดประมูล ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. (แสดงเวลาในระบบ 10 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที
0 มิลลิวินาที)
(2.2) ราคาที่เสนอเข้ามาต้องเป็นราคาที่เสนอสูงสุด ในเวลาที่กาหนด ตาม (2.1)
(3) ผู้เข้าประมูลที่เสนอราคาซื้อสูงสุด และเป็นผู้ที่เสนอราคาในระบบประมูล ตาม (2.1)
และ (2.2) จะเป็นผู้ได้รับการพิจารณาจากกรมธนารักษ์ต่อไป
ทั้งนี้ เวลาที่ระบบได้บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล (Database Server) แสดงผลว่า
ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาสูงสุดเป็นลาดับสุดท้าย ถือเป็นเวลาในการตัดสิน
(4) การพิจารณาตัดสินของกรมธนารักษ์หรือคณะกรรมการเสนอความเห็นเบื้องต้นให้
ถือเป็นที่สุด
5. ราคาเริ่มต้น
ราคาเริ่ ม ต้ น ของที่ ร าชพั ส ดุ ที่ จ ะประมู ล ขายแต่ ล ะรายการ ปรากฏอยู่ ใ นเอกสาร
รายละเอียดที่ราชพัสดุ ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
6. หลักประกัน
(1) ผู้ประสงค์เข้าประมูลที่ได้สมัครสมาชิกในระบบประมูลขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมธนารักษ์แล้ว ประสงค์ที่จะเสนอราคาซื้อที่ร าชพัสดุรายการใดในการขายครั้งนี้ ให้วางหลักประกัน
แต่ละรายการที่จะเสนอราคาซื้อ ก่อนเข้าเสนอราคาโดยวางผ่านระบบ Payment ในช่องทางการชาระเงิน
บนแอปพลิเคชั่น ต่าง ๆ ทั้งนี้ กรณีชาระเงินบัญชีธ นาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และบัต รเครดิตของ
ทุกธนาคาร ให้วางหลักประกั นได้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่
28 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น. และกรณีชาระเงินบัญชีธนาคารอื่นให้วางหลักประกันได้ ตั้งแต่วันที่
14 มีน าคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็น ต้นไป จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น.
เพื่อให้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคาซื้อที่ราชพัสดุ รวมทั้งเป็นประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลหรือ
ประกันความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้เข้าประมูลประพฤติฝ่าฝืนเงื่อนไขการประมูล
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กรมธนารักษ์ เรื่อง การวางหลักประกันในการเสนอราคาซื้อที่ราชพัส ดุที่ได้มาโดยคาพิพากษาของศาล
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยวิธีประมูลในระบบประมูลขายของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม
2564 ตามเอกสารหมายเลข 3 แนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ราคาขายทรัพย์เริ่มต้น (บาท)
ไม่เกิน 200,000
200,001 - 500,000
500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 3,000,000
3,000,001 - 5,000,000
5,000,001 ขึ้นไป

เงินประกันการประมูล (บาท/รายการทรัพย์)
10,000
25,000
50,000
150,000
250,000
500,000

7. วัน เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขันเสนอราคา
กาหนดเปิดการแข่งขันเสนอราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. และ
ปิดการแข่งขัน เสนอราคา ในวัน ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยให้มีการแข่งขันเสนอราคา
ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ที่ https://auction.treasury.go.th
8. เงื่อนไขการประมูล
(1) กรมธนารักษ์มีสิทธิยึดหลักประกันของผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูล
หรือประพฤติฝ่าฝืนเงื่อนไขการประมูล หรือผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุไม่มาทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุแ ละ
วางเงินมัดจากับกรมธนารักษ์ภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษ์กาหนด
(2) กรมธนารักษ์มีสิทธิยึดเงินมัดจาของผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุที่ทาสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์และวางเงินมัดจาแล้ว แต่ไม่มาทาสัญญาซื้อขายกับกระทรวงการคลังหรือไม่จดทะเบียน
รับโอนอสังหาริมทรัพย์กับกระทรวงการคลังภายในระยะเวลาและสถานที่ที่กรมธนารักษ์กาหนด
(3) ผู้ซื้อที่ราชพัสดุได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชาระภาษีอากรต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
รับโอนทรัพย์สินที่ซื้อได้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงหนี้ค่าบารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
ทัง้ สิ้น
(4) กรมธนารักษ์จะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาสูงสุดในวั นถัดไป นับแต่วันสิ้นสุดการ
แข่งขันเสนอราคา
9. การคืนหลักประกัน
ผู้เสนอราคาที่มิใช่ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลและไม่ประพฤติ
ฝ่าฝืนเงื่อนไขการประมูล กรมธนารักษ์จะทารายการคืนเงินประกันการประมูลในระบบ Treasury e-Auction
ผ่านระบบ Payment ในช่องทางการชาระเงินบนแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้แก่ผู้วางเงินประกันโดยตรงภายใน
วัน ที่สิ้น สุด การแข่ง ขัน เสนอราคา และมีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาสูงสุด โดยให้ใช้ใบสาคัญรับเงิน
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-slip) ที่กรมธนารักษ์กาหนด เป็นหลักฐานการรับเงินให้กับผู้วางเงินประกัน
การประมูลแทนใบเสร็จรับเงิน โดยผู้เสนอราคาสามารถพิมพ์หลักฐานได้ และให้ถือว่าเป็นหลักฐานการชาระเงิน
ที่ทางราชการออกให้

-4สาหรับผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดของที่ราชพัสดุแต่ละรายการตามประกาศรายชื่อตาม 8. (4)
กรมธนารักษ์จะถือเอาหลักประกันของผู้เสนอราคารายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจาตามสัญญาจะซื้อจะขาย
10. การทาสัญญาและการชาระเงินค่าซื้อที่ราชพัสดุ
(1) ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดของที่ราชพัสดุแต่ละรายการจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการใช้
บริการในการเข้าร่วมประมูลภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษ์แจ้ง โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้
ลาดับ

ราคาขายทรัพย์เริ่มต้น (บาท)

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/รายการ)

1
2
3
4
5
6
7
8

ไม่เกิน 500,000
500,001 - 1,000,000
1,000,001 - 3,000,000
3,000,001 - 5,000,000
5,000,001 - 7,000,000
7,000,001 - 9,000,000
9,000,001 - 11,000,000
11,000,000 ขึ้นไป

2,000
4,000
12,000
20,000
28,000
36,000
44,000
50,000

(2) เมื่อชาระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้นาหลักฐานการชาระเงินพร้อมเอกสารที่กรมธนารักษ์
ได้แจ้งให้ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุด ทราบ ไปทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุตามแบบที่กรมธนารักษ์กาหนด และ
วางเงินมัดจาเพิ่มเติมให้ครบในอัตราร้อยละสิบของอัตราที่เสนอกับกรมธนารักษ์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากทางราชการและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กรมธนารักษ์กาหนด ณ สถานที่ที่ได้แจ้งให้ทราบ
และทั้งนี้ ถือเอาเงินมัดจาตามสัญญาจะซื้อจะขายนี้เป็นการชาระราคาบางส่วน
(3) คู่สัญญาตามสัญญาจะซื้อจะขายจะต้องชาระเงินค่าซื้อที่ราชพัสดุส่วนที่เหลือให้
ครบถ้วนพร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษ์กาหนด
(4) การช าระเงินมัดจา และค่าซื้อที่ราชพัส ดุส่ วนที่เหลือ สามารถชาระเป็นเงินสด/
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สั่งจ่าย “กรมธนารักษ์” ขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดคาว่า
“หรือผู้ถือ” ออก หรือจ่ายผ่านระบบ Payment โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชาระค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม
ของผู้ให้บริการ
11. ข้อสงวนสิทธิ
(1) เนื่องจากการขายที่ราชพัสดุจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน หากคณะรัฐมนตรี
ไมอนุมัติผลการประมูลขายที่ราชพัสดุรายการหนึ่งรายการใดไมวาด้วยเหตุใด ๆ กรมธนารักษ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิ
ที่จะยกเลิกการประมูลขายที่ราชพัสดุนั้นได และจะคืนเงินมัดจาให้คู่สัญญาตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุ
(2) กรมธนารักษ์สงวนสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการประมูลขายที่ราชพัสดุรายการหนึ่ง
รายการใด หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการดาเนินการประมูลกระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
หรือมีเหตุสมควรอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และให้เป็นดุลยพินิจของกรมธนารักษ์ที่จะคืนหลักประกัน
หรือเงินมัดจาแล้วแต่กรณีให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นหรือผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุแล้วแต่กรณี

-5(3) สิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการประมูลขายที่ราชพัสดุรายการหนึ่งรายการใด ในกรณีที่
มีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นแต่ยังไม่มีการทาสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ และทางราชการ
มีความจาเป็นที่จะใช้ที่ราชพัสดุรายการนั้น ๆ เพื่อประโยชน์ทางราชการ กรมธนารักษ์จะคืนหลักประกันให้แก่
ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
(4) กรมธนารักษ์สงวนสิทธิไม่พิจารณาเวลาและราคาของผู้เสนอราคา ในกรณีเสนอราคา
เกินวัน - เวลาปิดประมูล และราคาที่เสนอไม่ใช่ราคาสูงสุด ภายในเวลาที่กรมธนารักษ์กาหนดตาม 4. (2)
(5) กรณีเกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินบนระบบ Treasury e - Auction จนไม่สามารถให้บริการ
ได้ในวันสุดท้ายช่วงเวลาก่อนปิ ดประมูล 2 ชั่วโมง เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือ
ระบบเครือข่ายเครื่องแม่ข่ายล้มเหลว ทั้งนี้ ไม่ห มายถึง การเข้า ใช้บริก ารของผู้ใช้งานเป็นจานวนมาก
ในช่วงเวลาเดียวกัน จนทาให้เกิดความแออัดคับคั่งในการเข้าใช้งานระบบ กรมธนารักษ์สงวนสิทธิที่จะขยาย
ระยะเวลาสิ้นสุดการแข่งขันเสนอราคาออกไปตามระยะเวลาที่มีเหตุขัดข้อง แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงนับแต่
ระยะเวลาสิ้นสุดการแข่งขันเสนอราคาตามประกาศกรมธนารักษ์
(6) ผู้เข้าประมูลจะต้องตรวจสอบสภาพ ข้อจากัด และรายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ที่จะประมูลตามสถานที่ และแผนที่การไปที่ปรากฏในระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ก่อนการเข้า
ประมูล และถือว่า ผู้เข้าประมูล ได้ทราบถึงสภาพหรือข้อจากัดของที่ราชพัส ดุ นั้นโดยถูกต้องครบถ้ว นก่อน
การเสนอราคาแล้ว ทางราชการไม่รับผิดชอบต่อการรอนสิทธิ หรือภาระผูกพันเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีต่อตัวทรัพย์
อาณาเขต จานวนเนื้อที่ ลักษณะทรัพย์ หรือความชารุดบกพร่องของที่ราชพัสดุที่ประมูลขาย ทั้งก่อนและ
หลังการประมูล
(7) ผู้เข้าประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่า หากชนะการประมูลและ
จะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ผู้ชนะการประมูลต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดในฐานะเป็น
ผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
(8) กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น หรือผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุรายใด ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการประมูล ปฏิบัติฝ่าฝืนเงื่อนไขการประมูล กรมธนารักษ์มีอานาจริบหลักประกันของผู้นั้นทันที
ในกรณีที่มีเ หตุอัน ควรสงสัย ว่า ผู้เ สนอราคาสูง สุด ผู้ผ่า นการคัด เลือ กเบื้อ งต้น
หรือผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุรายใดกระทาการประมูลไปในทางทุจริตและทาให้เกิดความเสียหายหรือน่าจะเกิด
ความเสียหายหรือน่าจะเกิดความเสียหายใด ๆ แก่การประมูล ในรอบนี้ ไม่ว่าจะกระทาโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้แทนนิติบุคคลใดกระทาโดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบอานาจ ผู้เสนอราคาสูงสุด ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุ หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าทางราชการจะนาที่ราชพัสดุรายการนั้นออกประมูลขายรอบใหม่
หรือไม่ก็ตาม
ในกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าได้กระทาการประมูลไปในทางทุจริต หากมีการนาที่ราชพัสดุ
รายการนั้น ออกประมูลขายรอบใหม่แล้วได้ราคาสูงสุดรอบใหม่มีจานวนต่ากว่าราคาสูงสุ ดที่มีการเสนอไว้
กรมธนารักษ์อาจฟ้องร้องเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น เป็นจานวนตามสัดส่วนความ
เสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ที่ทางราชการควรจะได้รับเพิ่มเติม
(9) ข้อสงวนสิทธิอื่น ๆ ตามที่กรมธนารักษ์เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในราชการ
12. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสถานที่ติดต่อสอบถาม
(1) ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถเข้าดูข้อมูลการขายที่ราชพัสดุได้ที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์
www.treasury.go.th ระบบ Treasury e-Auction และปิดประกาศ ณ กรมธนารักษ์ สานักงานธนารักษ์พื้นที่
ทุกพื้นที่ และบริเวณที่ราชพัสดุที่จะประมูลขาย และโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

