
SIA E-AUCTION SYSTEM
ระบบประมลูออนไลน ์บรษิทั สยามอนิเตอรก์ารประมลู จ ากดั



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หากท่านใชโ้ทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการ ANDROID ใหเ้ขา้ไปท่ี Google Play           คน้หา Google Chrome แลว้กดติดตั้ง

กด



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หากท่านเคยติดตั้ง Google Chrome แลว้ ใหท่้านตรวจสอบเวอร์ชัน่โดยเขา้ไปท่ี Google Chrome

กด

ไปท่ี การตั้งค่า



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หากท่านเคยติดตั้ง Google Chrome แลว้ ใหท่้านตรวจสอบเวอร์ชัน่โดยเขา้ไปท่ี Google Chrome

เล่ือนลงมาล่างสุด เลือก 
เก่ียวกบั Chrome

เวอร์ชัน่ Google Chrome
ท่ีติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่าน 



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หาก Google Chrome มีเวอร์ชัน่ท่ีต  ่ากวา่ 80 ใหเ้ขา้ไปท่ี Google Play           คน้หา Google Chrome แลว้กดอปัเดต

กด



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หากท่านใชโ้ทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการ Ios ใหเ้ขา้ไปท่ี App Store            คน้หา Google Chrome แลว้กดรับ

กด



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หากท่านเคยติดตั้ง Google Chrome แลว้ ใหท่้านตรวจสอบเวอร์ชัน่โดยเขา้ไปท่ี Google Chrome

กด

ไปท่ี การตั้งค่า



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หากท่านเคยติดตั้ง Google Chrome แลว้ ใหท่้านตรวจสอบเวอร์ชัน่โดยเขา้ไปท่ี Google Chrome

เลือก Google Chrome

เวอร์ชัน่ Google Chrome
ท่ีติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่าน 



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หาก Google Chrome มีเวอร์ชัน่ท่ีต  ่ากวา่ 80 ใหเ้ขา้ไปท่ี App Store            คน้หา Google Chrome แลว้กดอพัเดต

กด



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หากท่านใชโ้น๊ตบุค หรือ PC ใหโ้หลด Google Chrome มาติดตั้ง โดยเขา้ไปท่ี https://www.google.com/chrome/

กดท่ี Download Chrome



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หากท่านใชโ้น๊ตบุค หรือ PC ใหโ้หลด Google Chrome มาติดตั้ง โดยเขา้ไปท่ี https://www.google.com/chrome/

กด



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หลงัจากโหลดไฟลแ์ลว้ ใหค้ลิกท่ีไฟลเ์พื่อติดตั้ง



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หลงัจากติดตั้งเรียบร้อย ใหก้ด Close เป็นอนัเสร็จส้ิน

กด



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หากท่านเคยติดตั้ง Google Chrome แลว้ ใหท่้านตรวจสอบเวอร์ชัน่โดยเขา้ไปท่ี Google Chrome

กด

กด



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
หากท่านเคยติดตั้ง Google Chrome แลว้ ใหท่้านตรวจสอบเวอร์ชัน่โดยเขา้ไปท่ี Google Chrome

เวอร์ชัน่ Google Chrome
ท่ีติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่าน 



ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

ผูป้ระมูลสามารถเขา้ใชง้านระบบประมูลออนไลนไ์ดท่ี้ URL : http://auction.sia.co.th
(เพื่อการใชง้านท่ีสมบูรณ์ทั้งระบบภาพและเสียง แนะน าใหใ้ชง้านผา่น Browser                 Google Chrome เวอร์ชัน่ล่าสุด หรือ 80 ข้ึนไป )
เม่ือเขา้ไปหนา้แรก ระบบจะแสดงรายการสินคา้ประมูล ซ่ึงผูป้ระมูลสามารถดูรายการสินคา้ประมูลในแต่ละคร้ัง

http://auction.sia.co.th/


ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

เมนู                          จะแสดงวธีิการใชง้านระบบประมูลออนไลน์



การใชง้านหนา้ลอ็คอนิ (Login)

เม่ือผูป้ระมูล คล๊ิกท่ี กจ็ะพบหนา้ลอ็คอิน (Login) ซ่ึงเป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลจากผูใ้ชง้านท่ีไม่มีสิทธ์ิในการ เขา้ถึงขอ้มูลโดย
ใหผู้ป้ระมูล ใส่ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผา่น ท่ีไดรั้บ หลงัจากนั้น คล๊ิกท่ี เขา้สู่ระบบ เพื่อไปสู่หนา้จอการประมูล



การใชง้านหนา้หลกั ระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

หนา้ระบบประมูลน้ี เป็นหนา้เร่ิมประมูล โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของลานประมูล ส่วนของการแสดงผล และส่วนของรายละเอียดของขอ้มูล

1

2

3

1. ลานประมูล เลือกลานประมูลท่ี
ตอ้งการประมูลสินคา้

2. การแสดงผล แสดงภาพสินคา้ภาพการ
ถ่ายทอดสดการประมูล,ขอ้มูลเก่ียวกบั
การประมูล ซ่ึงจะแสดงหลงัจากผูป้ระมูล
เลือกท่ีลานประมูลแลว้

3. รายละเอียดของขอ้มูล แสดง
รายละเอียดของสินคา้ท่ีก าลงัประมูลใน
ลาน จาก ขอ้ 2.



การใชง้านหนา้หลกัของระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM)

เม่ือผูป้ระมูลคล๊ิกเลือกลานประมูลในส่วนท่ี 1 แลว้  หนา้จอ การแสดงผลในส่วนท่ี 2 จะแสดงขอ้มูลการประมูลของลานนั้นๆ ซ่ึงในหนา้น้ี จะแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็น
ของการแสดงรูป ช่ือของรถท่ีประมูล  ล าดบัของการประมูล และภาพสดจากลานประมูล โดยภาพสดจากลานประมูล ผูป้ระมูล คล๊ิกไดท่ี้ รูป           ซ่ึงในตอนน้ี สามารถฟังเสียงได ้
เม่ือใชง้านผา่น Browser Google Chrome , (PC,โน๊ตบุ๊ค หากใชง้านผา่นมือถือ ปัจจุบนัรองรับเฉพาะ Android และจ าเป็นตอ้งติดตั้ง browser              Google Chrome ) 

ในหนา้น้ี จะพูดถึง ในส่วนท่ี 1 และ ส่วนท่ี 2 ดงัภาพท่ีแลว้ 

1



การใชง้านหนา้หลกัของระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM) (ต่อ)

ส่วนท่ี 2 ใหผู้ป้ระมูล กรอกเสนอราคา ท่ี “ช่องกรอกเสนอราคา” ตามท่ีตอ้งการ และกด “ปุ่มประมูล" กแ็สดงราคา ข้ึนท่ี “ราคาเร่ิมตน้” ตามท่ีผูป้ระมูลเสนอราคา และจะแสดงช่ือ ท่ีอาจเป็น 
คุณ หรือ คนอ่ืน เป็นได ้ โดยในการประมูลแต่ละคร้ัง หลงัจากกรอกเสนอราคาแลว้ ใน ”ปุ่มประมูล” จะมีราคาข้ึน คร้ังละ+10,000 บาท และคร้ังละ +2,000 บาท เม่ือถึงราคาท่ีขาย 

ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ีบอกสถานะของการประมูล

2
ปุ่มประมูล

3

ช่องกรอกเสนอราคา

สถานะของการประมูล



การใชง้านหนา้หลกัของระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM) 

ในหนา้น้ี จะพูดถึง ในส่วนท่ี 3
ในส่วนท่ี 3 เป็น การแสดงรายละเอียดของขอ้มูล ท่ี ผูป้ระมูลเลือกลานประมูล จะแสดงรายละเอียด และ รายการสินคา้ ถดัไป เพื่อใหผู้ป้ระมูล ได ้ทราบรถคนัต่อไป



การใชง้านหนา้หลกัของระบบประมลูออนไลน ์(SIA E-AUCTION SYSTEM) (ต่อ)

ในส่วนน้ี จะแสดงสรุปการประเมินสภาพสินคา้แต่ละรายการโดยจะแสดงเป็นเกรดซ่ึงผูป้ระมูลสามารถดูวธีิการใหเ้กรดไดจ้ากเมนู



หนา้รายการสนิคา้ทีป่ระมลูได ้
ผูป้ระมูล สามารถตรวจสอบรายการสินคา้ท่ีประมูลได ้ไดจ้ากเมนู                               ซ่ึงจะแสดงรายการท่ีสินคา้ท่ีผูป้ระมูล ประมูลได ้ในแต่ละรายการ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียด 
ค่าบริการต่างๆ ท่ีตอ้งช าระ 



การช าระเงนิ
เม่ือการประมูลในวนันั้นๆ จบลง เจา้หนา้ท่ีจะท าการสรุปผลการประมูล และติดต่อผูป้ระมูล เพื่อแจง้ผลการประมูล รายการสินคา้ท่ีประมูลได้ รายละเอียด และ วธีิการช าระเงิน


