
 
 
 
 

ประกาศกรมธนารักษ์ 
เรื่อง  การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามค าพิพากษาของศาล ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุ

ของกรมธนารักษ์  ครั้งที่ 1/2565 
 

   
 ด้วยกรมธนารักษ์จะเปิดประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยค าพิพากษาของศาลให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน โดยวิธีการประมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในท้องที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ในส่วนภูมิภาค 
13 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ยโสธร ปทุมธานี ภูเก็ต เชียงใหม่ ล าพูน สมุทรปราการ 
นครสวรรค ์กระบี่ กาญจนบุรี และนราธิวาส  รวมจ านวน 44 รายการ  (55 แปลง) 

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยน
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔  ข้อ 13  อธิบดีกรมธนารักษ์จึงออกประกาศ เรื่อง การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มา
โดยค าพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยเสนอราคาในระบบประมูลขาย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล ดังต่อไปนี้ 

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล 
ผู้เข้าประมูลต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่สามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน  โดยมีข้อมูล และเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
(1)  บุคคลธรรมดา  เลขประจ าตัวประชาชน  รหัสหลังบัตรประชาชน  ที่อยู่ที่ติดต่อได้  

ที่อยู่ส าหรับการส่งเอกสาร (ถ้ามี) 
(2)  นิติบุคคล  เลขประจ าตัวนิติบุคคล  เลขประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าเสนอราคา

ซึ่งมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้น ๆ  กรณีมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  และเลขประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจด าเนินการ 

ทั้งนี้  บุคคลธรรมดา หรือผู้รับมอบอ านาจจากนิติบุคคล จะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี
บริบูรณ์ ในวันที่สมัครสมาชิก 

2.  รายละเอียดที่ราชพัสดุท่ีจะขาย 
ที่ราชพัสดุที่เปิดประมูลขาย มีจ านวน 44 รายการ (55 แปลง) โดยมีรายละเอียด 

ที่ราชพัสดุแต่ละรายการปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1  แนบท้ายประกาศนี้ 

3.  การสมัครสมาชิก 
(1)  ให้ผู้ประสงค์เข้าประมูลแสดงความจ านงที่จะเข้าร่วมประมูลเสนอราคาซื้อที่ราชพัสดุ 

โดยสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ที่ https://auction.treasury.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 
2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น. โดยยอมรับปฏิบัติ
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประมูล และแจ้ง e-mail ที่ใช้ในการติดต่อเพื่อขอรับเลข OTP 
(One Time Password) จากระบบ ซึ่งระบบจะแจ้งเป็นเลข 6 หลักไปที่ e-mail ตามท่ีแจ้ง 

(2)  ผู้ประสงค์เข้าประมูลน าเลข OTP ที่ได้รับไปแสดงในระบบ และตั้งรหัสผ่าน Password 
ส าหรับใช้ Login โดยจะมีการยืนยันรหัสผ่าน Password ด้วยการกรอกรหัสผ่านที่ตั้งไว้อีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้ง
แจ้งข้อมูลตาม  1. และเอกสารหลักฐานซึ่งได้ท าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น าเข้าในระบบประมูลขาย 
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4.  การเสนอราคา 
(1)  การเสนอราคา โดยวิธีประมูลในระบบประมูลขายของกรมธนารักษ์ โดยการเสนอ

ราคาจะเริ่มต้นจากราคาเริ่มต้นตามรายละเอียดที่ราชพัสดุแต่ละรายการ  ซึ่งผู้เข้าประมูลต้องเสนอราคา
ขั้นต่ าเพ่ิมขึ้นระหว่างการแข่งขันเสนอราคาแต่ละครั้งตามประกาศกรมธนารักษ์  เรื่อง  การเสนอราคาซื้อ
ที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยค าพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยวิธีประมูลในระบบประมูลขายของ
กรมธนารักษ์  ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564  ตามเอกสารหมายเลข 2  แนบท้ายประกาศนี้  ดังนี้ 

ล าดับ ราคาขายทรัพย์เริ่มต้น  (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 

(2)  กรมธนารักษ์จะพิจารณาผลการเสนอราคาตามที่ระบบประมวลผลตามล าดับคิว โดยมี
การตรวจสอบเงื่อนไขจากระบบ ตามล าดับดังนี้  

(2.1)  การเสนอราคาให้ยึดถือวัน - เวลาในระบบประมูลขาย  โดยต้องไม่เกินวัน - เวลา
ปิดประมูล  ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. (แสดงเวลาในระบบ 10 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที 
0 มิลลิวินาท)ี 

(2.2)  ราคาที่เสนอเข้ามาต้องเป็นราคาที่เสนอสูงสุด ในเวลาที่ก าหนด ตาม (2.1) 
(3)  ผู้เข้าประมูลที่เสนอราคาซื้อสูงสุด และเป็นผู้ที่เสนอราคาในระบบประมูล ตาม (2.1) 

และ (2.2) จะเป็นผู้ได้รับการพิจารณาจากกรมธนารักษ์ต่อไป  
ทั้งนี้ เวลาที่ระบบได้บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล (Database Server) แสดงผลว่า

ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาสูงสุดเป็นล าดับสุดท้าย ถือเป็นเวลาในการตัดสิน  
(4)  การพิจารณาตัดสินของกรมธนารักษ์หรือคณะกรรมการเสนอความเห็นเบื้องต้นให้

ถือเป็นที่สุด 

5.  ราคาเริ่มต้น 
ราคาเริ่มต้นของที่ราชพัสดุที่จะประมูลขายแต่ละรายการ ปรากฏอยู่ ในเอกสาร

รายละเอียดที่ราชพัสดุ ตามเอกสารหมายเลข 1  แนบท้ายประกาศนี ้

6.  หลักประกัน 
(1)  ผู้ประสงค์เข้าประมูลที่ได้สมัครสมาชิกในระบบประมูลขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมธนารักษ์แล้ว  ประสงค์ที่จะเสนอราคาซื้อที่ราชพัสดุรายการใดในการขายครั้งนี้  ให้วางหลักประกัน 
แต่ละรายการที่จะเสนอราคาซื้อ ก่อนเข้าเสนอราคาโดยวางผ่านระบบ  Payment  ในช่องทางการช าระเงิน 
บนแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ทั้งนี้ กรณีช าระเงินบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และบัตรเครดิตของ
ทุกธนาคาร ให้วางหลักประกันได้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 
28 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น. และกรณีช าระเงินบัญชีธนาคารอ่ืนให้วางหลักประกันได้ ตั้งแต่วันที่ 
14 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น. 
เพ่ือให้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคาซื้อที่ราชพัสดุ รวมทั้งเป็นประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลหรือ
ประกันความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้เข้าประมูลประพฤติฝ่าฝืนเงื่อนไขการประมูล 
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(2)  ผู้เข้าประมูลจะต้องช าระเงินประกันการประมูลตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ตามประกาศ
กรมธนารักษ์  เรื่อง  การวางหลักประกันในการเสนอราคาซื้อที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยค าพิพากษาของศาล
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยวิธีประมูลในระบบประมูลขายของกรมธนารักษ์ ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 
2564  ตามเอกสารหมายเลข 3  แนบท้ายประกาศนี้  ดังนี้ 

ล าดับ ราคาขายทรัพย์เริ่มต้น  (บาท) เงินประกันการประมูล (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 5,000,001  ขึ้นไป 500,000 

7.  วัน เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขันเสนอราคา 
ก าหนดเปิดการแข่งขันเสนอราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. และ

ปิดการแข่งขันเสนอราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยให้มีการแข่งขันเสนอราคา 
ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ที่  https://auction.treasury.go.th 

 8.  เงื่อนไขการประมูล 
(1)  กรมธนารักษ์มีสิทธิยึดหลักประกันของผู้เสนอราคาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูล

หรือประพฤติฝ่าฝืนเงื่อนไขการประมูล หรือผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุไม่มาท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุและ
วางเงินมัดจ ากับกรมธนารักษ์ภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษ์ก าหนด 

(2)  กรมธนารักษ์มีสิทธิยึดเงินมัดจ าของผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุที่ท าสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์และวางเงินมัดจ าแล้ว แต่ไม่มาท าสัญญาซื้อขายกับกระทรวงการคลังหรือไม่จดทะเบียน
รบัโอนอสังหาริมทรัพย์กับกระทรวงการคลังภายในระยะเวลาและสถานที่ที่กรมธนารักษ์ก าหนด 

(3)  ผู้ซื้อท่ีราชพัสดุได้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการช าระภาษีอากรต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
รับโอนทรัพย์สินที่ซื้อได้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงหนี้ค่าบ ารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
ทัง้สิ้น 

(4)  กรมธนารักษ์จะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาสูงสุดในวันถัดไป นับแต่วันสิ้นสุดการ
แข่งขันเสนอราคา 

9.  การคืนหลักประกัน 
ผู้เสนอราคาที่มิใช่ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลและไม่ประพฤติ

ฝ่าฝืนเงื่อนไขการประมูล กรมธนารักษ์จะท ารายการคืนเงินประกันการประมูลในระบบ Treasury e-Auction 
ผ่านระบบ Payment ในช่องทางการช าระเงินบนแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้แก่ผู้วางเงินประกันโดยตรงภายใน 
วันที่สิ้นสุดการแข่งขันเสนอราคา และมีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาสูงสุด โดยให้ใช้ใบส าคัญรับเงิน
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-slip) ที่กรมธนารักษ์ก าหนด เป็นหลักฐานการรับเงินให้กับผู้วางเงินประกัน
การประมูลแทนใบเสร็จรับเงิน  โดยผู้เสนอราคาสามารถพิมพ์หลักฐานได้ และให้ถือว่าเป็นหลักฐานการช าระเงิน
ที่ทางราชการออกให้ 
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ส าหรับผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดของที่ราชพัสดุแต่ละรายการตามประกาศรายชื่อตาม 8. (4) 
กรมธนารักษ์จะถือเอาหลักประกันของผู้เสนอราคารายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจ าตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 

10. การท าสัญญาและการช าระเงินค่าซื้อที่ราชพัสดุ 
(1)  ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดของที่ราชพัสดุแต่ละรายการจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการใช้

บริการในการเข้าร่วมประมูลภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษแ์จ้ง  โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

ล าดับ ราคาขายทรัพย์เริ่มต้น  (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 

(2)  เมื่อช าระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้น าหลักฐานการช าระเงินพร้อมเอกสารที่กรมธนารักษ์ 
ได้แจ้งให้ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดทราบ ไปท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุตามแบบที่กรมธนารักษ์ก าหนด และ
วางเงินมัดจ าเพ่ิมเติมให้ครบในอัตราร้อยละสิบของอัตราที่เสนอกับกรมธนารักษ์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากทางราชการและปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่กรมธนารักษ์ก าหนด  ณ  สถานที่ที่ได้แจ้งให้ทราบ 
และท้ังนี้ ถือเอาเงินมัดจ าตามสัญญาจะซื้อจะขายนี้เป็นการช าระราคาบางส่วน 

(3)  คู่สัญญาตามสัญญาจะซื้อจะขายจะต้องช าระเงินค่าซื้อที่ราชพัสดุส่วนที่เหลือให้
ครบถ้วนพร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กรมธนารักษ์ก าหนด 

(4)  การช าระเงินมัดจ า และค่าซื้อที่ราชพัสดุส่วนที่เหลือ สามารถช าระเป็นเงินสด/
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สั่งจ่าย “กรมธนารักษ์” ขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดค าว่า 
“หรือผู้ถือ” ออก หรือจ่ายผ่านระบบ Payment โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียม
ของผู้ให้บริการ 

 11. ข้อสงวนสิทธิ 
(1)  เนื่องจากการขายที่ราชพัสดุจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน หากคณะรัฐมนตรี

ไมอนุมัติผลการประมูลขายที่ราชพัสดุรายการหนึ่งรายการใดไมวาด้วยเหตุใด ๆ กรมธนารักษ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิ 
ที่จะยกเลิกการประมูลขายที่ราชพัสดุนั้นได และจะคืนเงินมัดจ าให้คู่สัญญาตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่ราชพัสดุ 

(2)  กรมธนารักษ์สงวนสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการประมูลขายที่ราชพัสดุรายการหนึ่ง
รายการใด หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการด าเนินการประมูลกระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  
หรือมีเหตุสมควรอย่างอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ  และให้เป็นดุลยพินิจของกรมธนารักษ์ที่จะคืนหลักประกัน
หรือเงินมัดจ าแล้วแต่กรณีให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นหรือผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุแล้วแต่กรณี 
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(3)  สิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการประมูลขายที่ราชพัสดุรายการหนึ่งรายการใด ในกรณีที่
มีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นแต่ยังไม่มีการท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์  และทางราชการ 
มีความจ าเป็นที่จะใช้ที่ราชพัสดุรายการนั้น ๆ  เพ่ือประโยชน์ทางราชการ  กรมธนารักษ์จะคืนหลักประกันให้แก่  
ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น 

(4)  กรมธนารักษ์สงวนสิทธิไม่พิจารณาเวลาและราคาของผู้เสนอราคา  ในกรณีเสนอราคา
เกินวัน - เวลาปิดประมูล และราคาที่เสนอไม่ใช่ราคาสูงสุด ภายในเวลาที่กรมธนารักษก์ าหนดตาม 4. (2) 

(5)  กรณีเกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินบนระบบ Treasury e - Auction จนไม่สามารถให้บริการ
ได้ในวันสุดท้ายช่วงเวลาก่อนปิดประมูล 2 ชั่วโมง เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือ
ระบบเครือข่ายเครื่องแม่ข่ายล้มเหลว  ทั้งนี้  ไม่หมายถึง การเข้าใช้บริการของผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก
ในช่วงเวลาเดียวกัน จนท าให้เกิดความแออัดคับคั่งในการเข้าใช้งานระบบ กรมธนารักษ์สงวนสิทธิที่จะขยาย
ระยะเวลาสิ้นสุดการแข่งขันเสนอราคาออกไปตามระยะเวลาที่มีเหตุขัดข้อง แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ชั่วโมงนับแต่
ระยะเวลาสิ้นสุดการแข่งขันเสนอราคาตามประกาศกรมธนารักษ์ 

(6)  ผู้เข้าประมูลจะต้องตรวจสอบสภาพ  ข้อจ ากัด  และรายละเอียดเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
ที่จะประมูลตามสถานที่ และแผนที่การไปที่ปรากฏในระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ก่อนการเข้า
ประมูล และถือว่าผู้เข้าประมูลได้ทราบถึงสภาพหรือข้อจ ากัดของที่ราชพัสดุนั้นโดยถูกต้องครบถ้วนก่อน
การเสนอราคาแล้ว ทางราชการไม่รับผิดชอบต่อการรอนสิทธิ  หรือภาระผูกพันเงื่อนไขอ่ืน ๆ  ที่มีต่อตัวทรัพย์  
อาณาเขต  จ านวนเนื้อที่  ลักษณะทรัพย์  หรือความช ารุดบกพร่องของที่ราชพัสดุที่ประมูลขาย  ทั้งก่อนและ
หลังการประมูล 

(7)  ผู้เข้าประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่า  หากชนะการประมูลและ
จะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์  ผู้ชนะการประมูลต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดในฐานะเป็น
ผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

(8)  กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น หรือผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุรายใด ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการประมูล ปฏิบัติฝ่าฝืนเงื่อนไขการประมูล กรมธนารักษ์มีอ านาจริบหลักประกันของผู้นั้นทันที 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้เสนอราคาสูงสุด ผู ้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  
หรือผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุรายใดกระท าการประมูลไปในทางทุจริตและท าให้เกิดความเสียหายหรือน่าจะเกิด
ความเสียหายหรือน่าจะเกิดความเสียหายใด ๆ แก่การประมูลในรอบนี้ ไม่ว่าจะกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือกรณีที่ผู้แทนนิติบุคคลใดกระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบอ านาจ ผู้เสนอราคาสูงสุด ผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ผู้มีสิทธิซื้อที่ราชพัสดุ หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าทางราชการจะน าที่ราชพัสดุรายการนั้นออกประมูลขายรอบใหม่
หรือไม่ก็ตาม 

ในกรณีที่พิสูจน์แล้วว่าได้กระท าการประมูลไปในทางทุจริต หากมีการน าที่ราชพัสดุ
รายการนั้นออกประมูลขายรอบใหม่แล้วได้ราคาสูงสุดรอบใหม่มีจ านวนต่ ากว่าราคาสูงสุดที่มีการเสนอไว้
กรมธนารักษ์อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น เป็นจ านวนตามสัดส่วนความ
เสียหายหรือค่าขาดประโยชน์ที่ทางราชการควรจะได้รับเพิ่มเติม 

(9)  ข้อสงวนสิทธิอื่น ๆ ตามที่กรมธนารักษ์เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในราชการ 

12. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสถานที่ติดต่อสอบถาม 
(1)  ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถเข้าดูข้อมูลการขายที่ราชพัสดุได้ที่เว็บไซต์กรมธนารักษ์ 

www.treasury.go.th ระบบ Treasury e-Auction และปิดประกาศ ณ กรมธนารักษ์ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่
ทุกพ้ืนที่ และบริเวณท่ีราชพัสดุที่จะประมูลขาย และโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

 

http://www.treasury.go.th/
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รายละเอียดสถานที่ติดต่อและสอบถามข้อมูลการประมูลขายท่ีราชพัสดุ  
แนบท้ายประกาศกรมธนารักษ์  ลงวันที่  7 มีนาคม  2565 

เรื่อง  การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามค าพิพากษาของศาล  
ผ่านระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์  ครั้งที่ 1/2565 

 
หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 

กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์  
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

0 2279 6246 

กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนน
พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

0 2618 6329 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่กระบี่ 35 ถนนเจ้าฟ้า ต าบลปากน้ า  
อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 

0 7561 1332 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่กาญจนบุรี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง 
เลขที่ 8 หมู่ 12 ต าบลปากแพรก อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
71000 

0 3456 4428 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ชลบุรี เลขที่ 31/67 ถนนโรงพยาบาลเก่า ต าบล
บางปลาสร้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 20000  

0 3827 9166,  
08 1421 6843 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  50300 

0 5311 2694   
ต่อ  107,  
08 5989 6928 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นครสวรรค์ เลขที่ 49/5 ถนนโกสีย์ใต้  
ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

0 5622 8676 - 81 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3  
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
11000 

0 2580 0729   
ต่อ 1 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ต าบลโคกเคียน อ าเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 

0 7364 2705 
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หน่วยงาน สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ปทุมธานี เลขที่ 39 ถนนคลองวัดโส  
ต าบลบางปรอก อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี 12000 

0 2581 6476  
ต่อ 2,   
08 9817 1232 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่
พระนครศรีอยุธยา 

24  ถนนเดชาวุธ (ค) ต าบลหอรัตนไชย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

0 3532 2623,  
0 3532 2608 
ต่อ 203 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ยโสธร เลขที่100 ถนนแจ้งสนิท ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 

0 4571 2225 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ล าพูน 5/9 ถนนเจริญตา ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000 

0 5352 5755,  
0 5352 5756 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ภูเก็ต  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง  
ชั้น 2 เลขที่ 23 ถนนนริศร ต าบลตลาด
ใหญ่ อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
83000 

0 7621 2111,  
09 7938 2814 

ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่สมุทรปราการ 1/1  ถนนศรีสมุทร ต าบลปากน้ า  
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1 02648100234 กบ. 538 น.ส. 3 ก. 2251 คลองหิน อาวลึก กระบี่ บานพักอาศัยตึกชั้นเดียว 1 หลัง 0 - 0 - 31 24 60 สภาพทรุดโทรม และตองปรับปรุงโครงสราง สถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา  สุขภัณฑ         250,000.00

2 01658100278 กบ. 542 น.ส. 3. ก. 4029  อาวลึกใต  อาวลึก  กระบี่ ที่ดินเปลา 0 - 0 - 35         100,000.00

3 01641000002 กท. 5142 โฉนดที่ดิน 41015 ออเงิน บางเขน กรุงเทพมหานคร ที่ดินเปลา 0 - 0 - 50 ไมมีทางเขา - ออก           99,000.00

4 02641000181 5-กท. 11 หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด (อ.ช.2) 952/62 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร อาคารชุด กรีน พอยท ประชาชื่น 2 (อาคาร 3)   หองชุดเลขที่ 952/62 1 108.99 ตองปรับปรุงสถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา และสุขภัณฑ      2,000,000.00

5 02641000231 กท. 5191 โฉนดที่ดิน 89370 ลาดยาว บางเขน (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร ที่ดินเปลา 0 - 0 - 55 มีผูอยูอาศัยเดิมตกติดมากับตัวทรัพย      2,200,000.00

6 01651000268 กท. 5198 โฉนดที่ดิน 93274  หวยขวาง  หวยขวาง  กรุงเทพมหานคร อาคารคลังสินคา 0 - 0 - 64 42 273 เปนอาคารคลังสินคา อายุอาคาร 42 ป      3,700,000.00

7 01651000269 กท. 5199 โฉนดที่ดิน 41832  คลองสองตนนุน  ลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร ที่ดินเปลา 0 - 0 - 48         768,000.00

8 01651000270 กท. 5200 โฉนดที่ดิน 44786  คลองถนน  สายไหม  กรุงเทพมหานคร ทาวนเฮาส 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง 0 - 0 - 16 28 128         625,000.00

9 01651000271 กท. 5201 โฉนดที่ดิน 232650  วังทองหลาง  บางกะป  กรุงเทพมหานคร อาคารพาณิชย (ตึกแถว 3 ชั้นครึ่ง) 0 - 0 - 18 29 268.45      1,500,000.00

10 01651000279 กท. 5196 โฉนดที่ดิน 221203  ลาดพราว  ลาดพราว  กรุงเทพมหานคร บานเดี่ยว (บานไม 2 ชั้น) 0 - 0 - 31 29 103.2 มีผูอยูอาศัยเดิมตกติดมากับตัวทรัพย  สภาพทรัพยทรุดโทรม รถยนตไมสามารถเขา-ออกได มีบริวารเดิมอาศัยอยู         620,000.00

11 01651000280 กท. 5197 โฉนดที่ดิน 236832  ลาดพราว  ลาดพราว  กรุงเทพมหานคร ทาวนเฮาส 2 ชั้น จํานวน 1 คูหา 0 - 0 - 16 31 112         650,000.00

12 02647100183 กจ. 736 โฉนดที่ดิน 28100 ตะคร้ําเอน ทามะกา กาญจนบุรี ที่ดินพรอมตึกแถวชั้นเดียว 1 หลัง 0 - 0 - 20.9 80 สภาพทรุดโทรมและมีผูอยูอาศัย ตองดําเนินการปรับปรุงโครงสราง สถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา และสุขภัณฑ         280,000.00

13 01652000275 5-ชบ.-1 หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด (อ.ช.2) 517/139  หนองปรือ  บางละมุง  ชลบุรี อาคารชุด เกากะรัต คอนโดทาวน  หองชุดเลขที่ 517/139 4 27.45 สภาพหองชุดภายในมีสภาพผุพังและทรุดโทรม         420,000.00

ชม. 2437 โฉนดที่ดิน 12204 แมแวน พราว เชียงใหม ที่ดินเปลา 8 - 1 - 68

ชม. 2438 โฉนดที่ดิน 28130 แมแวน พราว เชียงใหม ที่ดินเปลา 10 - 2 - 19

15 02645000242 ชม. 2382 โฉนดที่ดิน 53803 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม ที่ดินเปลา 0 - 0 - 88         420,000.00

16 02645000244 ชม. 2382 โฉนดที่ดิน 53805 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม ที่ดินเปลา 0 - 0 - 86         410,000.00

โฉนดที่ดิน 7775 เวียง พราว เชียงใหม ที่ดินเปลา 3 - 3 - 60

โฉนดที่ดิน 8643 เวียง พราว เชียงใหม ที่ดินเปลา 4 - 1 - 18

โฉนดที่ดิน 8644 เวียง พราว เชียงใหม ที่ดินเปลา 4 - 0 - 20

โฉนดที่ดิน 7332 เวียง พราว เชียงใหม ที่ดินเปลา 4 - 0 - 86

ชม. 2441 โฉนดที่ดิน 7333 เวียง พราว เชียงใหม ที่ดินเปลา 10 - 0 - 33

18 02646000169 นว. 1473 โฉนดที่ดิน 28971 อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค ที่ดินเปลา 15 - 0 - 00         810,000.00

โฉนดที่ดิน 20948 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค ที่ดินเปลา 7 - 3 - 99

โฉนดที่ดิน 29213 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค ที่ดินเปลา 22 - 3 - 66

20 01641200083 นบ. 967 โฉนดที่ดิน 12553 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี ที่ดินเปลา 0 - 0 - 51         225,000.00

21 02641200196 5-นบ. 1 หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด 303/113 บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี อาคารชุด ฌ็องเซลิเซ จี หองชุดเลขที่ 303/113 1 37.48 มีสภาพทรุดโทรมเล็กนอย ตองปรับปรุงสถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา และสุขภัณฑ         425,000.00

22 02641200197 5-นบ. 2 หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด 303/104 บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี อาคารชุด ฌ็องเซลิเซ จี หองชุดเลขที่ 303/104 1 37.49 มีสภาพทรุดโทรมเล็กนอย ตองปรับปรุงสถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา และสุขภัณฑ         425,000.00

23 02641200198 5-นบ. 3 หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด 304/109 บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี อาคารชุด ฌ็องเซลิเซ เอช หองชุดเลขที่ 304/109 1 38.22 มีสภาพทรุดโทรมเล็กนอย ตองปรับปรุงสถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา และสุขภัณฑ         435,000.00

24 02641200199 5-นบ. 4 หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด 304/204 บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี อาคาร ฌ็องเซลิเซ เอช หองชุดเลขที่ 304/204 2 38.71 มีสภาพทรุดโทรมเล็กนอย ตองปรับปรุงสถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา และสุขภัณฑ         355,000.00

25 02641200201 5-นบ. 6 หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด 315/127 บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี อาคารชุด ฌ็องเซลิเซ เค หองชุดเลขที่ 315/127 1 37.48 มีสภาพทรุดโทรมเล็กนอย ตองปรับปรุงสถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา และสุขภัณฑ         415,000.00

26 02641200202 5-นบ. 7 หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด 315/128 บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี อาคารชุด ฌ็องเซลิเซ เค หองชุดเลขที่ 315/128 1 37.48 มีสภาพทรุดโทรมเล็กนอย ตองปรับปรุงสถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา และสุขภัณฑ         415,000.00

27 01651200273 นบ. 987 โฉนดที่ดิน 131843  คลองเกลือ  ปากเกร็ด  นนทบุรี ที่ดินวางเปลา 0 - 0 - 49      7,450,000.00

นบ. 988 โฉนดที่ดิน 127184  คลองเกลือ  ปากเกร็ด  นนทบุรี ที่ดินวางเปลา 0 - 0 - 32 มีสภาพการใชประโยชนเปนทาง ตั้งอยูติดถนนแจงวัฒนะ

นบ. 990 โฉนดที่ดิน 131845  คลองเกลือ  ปากเกร็ด  นนทบุรี ที่ดินวางเปลา 0 - 0 - 59 เปนที่วาง ตั้งอยูติดซอยภาระจํายอมแยกจากถนนแจงวัฒนะ

     1,665,000.00

รายละเอียดที่ราชพัสดุแนบทายประกาศกรมธนารักษ  ลงวันที่  7  มีนาคม  2565

เรื่อง  การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเปนของแผนดินตามคําพิพากษาของศาล ผานระบบประมูลขายที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ  ครั้งที่ 1/2565

44  รายการ  (55  แปลง)

กระบี่  จํานวน 2 รายการ

กรุงเทพมหานคร จํานวน 9 รายการ

กาญจนบุรี  จํานวน 1 รายการ

ชลบุรี  จํานวน 1 รายการ

เชียงใหม  จํานวน 4 รายการ

14 02645000226

28 01651200274      2,350,000.00

17 02645000245
ชม. 2440

     3,950,000.00

นครสวรรค  จํานวน 2 รายการ

19 02646000170 นว. 1316      1,235,000.00

นนทบุรี  จํานวน 9 รายการ

เอกสารหมายเลข 1 
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29 02649600175 นธ. 674 น.ส. 3 ก. 8707 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส ที่ดินพรอมตึกแถว (ชั้นเดียว) 1 หลัง 0 - 0 - 27 40 สภาพอาคารทรุดโทรม ตองปรับปรุง สถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา สุขภัณฑ และปรับปรุงภูมิทัศน         180,000.00

30 02649600176 นธ. 675 น.ส. 3 ก. 6685 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส ที่ดินพรอมทาวนเฮาส 1 หลัง 0 - 0 - 28 88 สภาพอาคารทรุดโทรม และมีผูอาศัยอยูในทรัพย         240,000.00

31 02649600247 นธ. 699 น.ส. 3 ก. 7806 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส ที่ดินพรอมตึกแถว (ชั้นเดียว) 1 หลัง 0 - 0 - 22.5 20 100 สภาพอาคารทรุดโทรม ตองปรับปรุง สถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา สุขภัณฑ และปรับปรุงภูมิทัศน         295,000.00

32 02649600248 นธ. 700 น.ส. 3 ก. 7807 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส ที่ดินพรอมตึกแถว (ชั้นเดียว) 1 หลัง 0 - 0 - 22.5 20 100 สภาพอาคารทรุดโทรม ตองปรับปรุง สถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา สุขภัณฑ และปรับปรุงภูมิทัศน         295,000.00

33 02649600249 นธ. 701 น.ส. 3 ก. 7808 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส ที่ดินพรอมตึกแถว (ชั้นเดียว) 1 หลัง 0 - 0 - 22.5 20 100 สภาพอาคารทรุดโทรม ตองปรับปรุง สถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา สุขภัณฑ และปรับปรุงภูมิทัศน         295,000.00

34 02649600250 นธ. 702 น.ส. 3 ก. 7809 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส ที่ดินพรอมตึกแถว (ชั้นเดียว) 1 หลัง 0 - 0 - 22.5 20 100 สภาพอาคารทรุดโทรม ตองปรับปรุง สถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา สุขภัณฑ และปรับปรุงภูมิทัศน         295,000.00

35 02649600251 นธ. 703 น.ส. 3 ก. 7810 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส ที่ดินพรอมตึกแถว (ชั้นเดียว) 1 หลัง 0 - 0 - 22.5 20 100 สภาพอาคารทรุดโทรม ตองปรับปรุง สถาปตย/ตกแตง ระบบไฟฟา ระบบประปา สุขภัณฑ และปรับปรุงภูมิทัศน         295,000.00

นธ.687 โฉนดที่ดิน 16837 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 0 - 0 - 21

นธ.688 โฉนดที่ดิน 16838 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 0 - 0 - 21

นธ. 689 โฉนดที่ดิน 16839 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 0 - 0 - 21

37 02649600254 นธ. 693 น.ส. 3 ก. 10311 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส ที่ดินพรอมบานแถวทาวเฮาส (ชั้นเดียว) 1 หลัง 0 - 0 - 25 26 100 สภาพอาคารทรุดโทรมและมีผูอยูอาศัย         380,000.00

38 01641300112 ปท. 712 โฉนดที่ดิน 47770 บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ที่ดินเปลา 2 - 2 - 0 มีบริวารเจาของทรัพยเดิมเขาใชประโยชนทําการเกษตร      4,250,000.00

โฉนดที่ดิน 35356  วังนอย  วังนอย  พระนครศรีอยุธยา ที่ดินวางเปลา 5 - 0 - 0 เปนที่ดินไมมีทางเขาออก

โฉนดที่ดิน 35357  วังนอย  วังนอย  พระนครศรีอยุธยา ที่ดินวางเปลา 5 - 0 - 0 เปนที่ดินไมมีทางเขาออก

โฉนดที่ดิน 35358  วังนอย  วังนอย  พระนครศรีอยุธยา ที่ดินวางเปลา 5 - 0 - 0 เปนที่ดินไมมีทางเขาออก

40 01648300123 ภก. 344 โฉนดที่ดิน 77052 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ที่ดินพรอมตึก 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง โครงการหมูบานเนินเขาซีวิว 0 - 1 - 12.3 278      7,000,000.00

41 01653500277 ยส. 979 โฉนดที่ดิน 5526  โนนเปอย  กุดชุม  ยโสธร ที่ดินเปลา 15 - 2 - 10      1,500,000.00

42 02645100178 ลพ. 1560 โฉนดที่ดิน 21979 หนองปลาสวาย บานโฮง ลําพูน ที่ดินเปลา 1 - 3 - 99.9 ใชประโยชนเปนที่ดินเกษตรกรรมปลูกตนสัก         300,000.00

43 02641100209 สป. 1803 โฉนดที่ดิน 12302 บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ ที่ดินเปลา 1 - 0 - 00 เปนที่วาง มีผูบุกรุกเขาอยูอาศัย      2,950,000.00

44 02641100210 สป. 1515 โฉนดที่ดิน 93493 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ที่ดินพรอมบานเดี่ยว (ตึก 2 ชั้น) 1 หลัง ij gLK 0 - 1 - 20 33 มีสภาพอาคารถูกทิ้งราง ตองดําเนินการปรับปรุง หรือรื้อถอนซาก      2,950,000.00

นราธิวาส  จํานวน 9 รายการ

36 02649600252 ที่ดินพรอมบานเดี่ยว (ชั้นเดียว)  1 หลัง 8 สภาพอาคารกอสรางไมแลวเสร็จ         400,000.00

ปทุมธานี  จํานวน 1 รายการ

พระนครศรีอยุธยา  จํานวน 1 รายการ

39 01651400276 อย. 951      4,500,000.00

ภูเก็ต  จํานวน 1 รายการ

ยโสธร  จํานวน 1 รายการ

ลําพูน  จํานวน 1 รายการ

สมุทรปราการ  จํานวน 2 รายการ
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