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SIMULCAST ถูกออกแบบมาเป�นพ�เศษ
เพ�่อให�ท�านได�ทำการประมูลผ�านระบบออนไลน�
ที่ทันสมัยที่สุด เต็มรูปแบบและสมจร�ง
เสมือนอยู�ในลานประมูลจร�ง

SIMULCAST
Online Auction

ประมูลรถออนไลน�
สะดวกกว�า ที่ไหนก็ประมูลได�

มีรถประมูลหลากหลาย
จากสถาบันการเง�นชั้นนำ

บร�การขนย�ายรถทั่วไทย
Motto Auction Transport



SIMULCAST คือระบบประมูลรถผ�านอินเทอร�เน็ต เมื่อผู�ประมูลเข�าสู�ระบบ หน�าจอจะปรากฏภาพและเสียง 
บรรยากาศการประมูลรถในลานประมูลแบบสดๆ พร�อมกับข�อมูลรายละเอียดต�างๆ ของรถที่กำลังทำการประมูล 

และรายการรถที่เข�าประมูลทั้งหมด เพ�่อให�ท�านประมูลรถ ได�อย�างมั่นใจด�วยข�อมูลที่ถูกต�องครบถ�วน

ทันที่ ที่ท�านกดเสนอราคาประมูลผ�านทาง SIMULCAST ราคาที่เสนอไป แสดงข��นที่หน�าจอขนาดใหญ�ที่ลานประมูล
แบบเร�ยลไทม� เพ�่อให�ท�านมั่นใจว�าได�ทำการเสนอราคาอย�างสมบูรณ�แบบเร�ยบร�อยแล�ว
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สามารถใช�อุปกรณ�ในการเชื่อมต�อได�หลากหลาย ไม�ว�าจะเป�นคอมพ�วเตอร�ตั้งโต�ะ สมาทโฟน และ แท็บเล็ต
เพ�่อความสะดวกสบายมากยิ�งข��น สามารถเข�าใช�งาน SIMULCAST  ผ�านทาง WEB BROWSER ใดก็ได�โดยที่เข�าไปที่เว�บไซต�
WWW.MOTTOAUCTION.COM เพ�ยงเท�านี้ท�านสามารถเข�าใช�งานระบบ SIMULCAST ได�อย�างง�ายดายและรวดเร�ว
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SIMULCAST
Online Auction

สำหรับสมาทโฟนและแท็บเล็ต เข�าใช�งาน SIMULCAST ผ�านทาง แอพพลิเคชั่น
สามารถค�นหา “SIMULCAST THAILAND” 
ผ�านทาง APPSTORE หร�อ PLAYSTORE*

*ท�านจะไม�สามารถรับชมภาพบรรยากาศการประมูลในลานประมูลได� แต�ท�านยังคงสามารถรับชมเสียงและภาพของรถคันนั้นๆ 
ในมุมต�างๆแทน และสามารถเสนอราคาประมูลได�เช�นเดียวกับการใช�งานบนคอมพ�วเตอร�

การเข�าใช�งาน 
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HOW TO BUY
Simulcast Online Auction
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1. ใบสมัคร

4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีต�องการมอบอำนาจให�ผู�ใดมีสิทธ�์ในการประมูลรถแทน)
5. เง�นมัดจำสมาชิก 40,000 บาท

2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ�าน

สำหรับบุคคลธรรมดา

1. ใบสมัคร

6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีต�องการมอบอำนาจให�ผู�ใดมีสิทธ�์ในการประมูลรถแทน)
7. เง�นมัดจำสมาชิก 40,000 บาท

2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ
3. สำเนาทะเบียนบ�านของกรรมการ

สำหรับนิติบุคคล

4. หนังสือรับรองบร�ษัท
5. สำเนาภพ.20

REGISTRATION & MEMBER
Simulcast Online Auction

ขอยอดชำระเง�น
@CASHIER MOTTO AUCTION
ชำระเง�นครบ 100% สามารถรับรถกลับได�เลย

REGISTRATION

การลงทะเบียน

สมาชิกประมูลออนไลน�
เข�าระบบ Simulcast

ประมูลยกป�ายหน�าลาน
กรอกใบลงทะเบียน
วางเง�นมัดจำ 20,000 บาท

สำหรับสมาชิก Simulcast
แจ�งรับบัตรยกที่เค�าเตอร�

1 สมัครประมูลออนไลน�2

*เง�่อนไขเป�นไปตามที่บร�ษัทฯ กำหนด

สมัครสมาชิกประมูลออนไลน� วันนี้
วางมัดจำเพ�ยง *40,000 บาท



หลังจากที่ท�านได�ทำการสมัครสมาชิกแล�ว
ท�านจะได�ชื่อผู�ใช�งานและรหัสผ�าน(USERNAME&PASSWORD)
เพ�่อเข�าใช�งานระบบประมูลรถออนไลน� SIMULCAST
โดยทำตามขั้นตอนง�ายๆ ดังนี้

เป�ด WEB BROWSER ใดก็ได� อาทิเช�น MICROSOFT EDGE,
MOZILA FIREFOX, SAFARI, GOOGLE CHROME อื่นๆ
เป�ดเว�บไซต� WWW.MOTTOAUCTION.COM
คลิกไปที่แคตาล็อกล�าสุดหร�อวันที่บนปฏิทิน ท�านจะเห็นรายการประมูลรถ
คลิกที่ปุ�ม SIMULCAST ฝ��งขวามือ

หน�าจอเข�าสู�ระบบจะปรากฎ ท�านสามารถเปลี่ยนภาษาที่ต�องการ
ใช�งานได�ในส�วนนี้ หลังจากนั้น กรอกชื่อผู�ใช�งานและรหัสผ�าน
ที่ถูกต�อง ระบบจะแสดงหน�า SIMULCAST พร�อมภาพและเสียง

Presented by Marketing

หมายเหตุ: ท�านต�องทำการอนุญาต FLASH ให�พร�อมใช�งาน
โดยไปที่ ตั้งค�าไซต� อนุญาต FLASH

กดเลือก SIMULCAST

ใส� USER NAME & PASSWORD



สำหรับการใช�งาน SIMULCAST ผ�าน APPLICATION “SIMULCAST THAILAND” 
 สามารถดาวน�โหลดได�จาก APPSTORE และ PLAYSTORE
 เป�ดเข�าใช�งาน APPLICATION SIMULCAST
 เลือกภาษา ไทย หร�อ อังกฤษ
 ใส� ชื่อผู�ใช�งาน และรหัสผ�าน
 เข�าสู�ระบบ

*สำหรับสมาทโฟนและแท�บเล็ต การเข�าใช�งาน SIMULCAST ผ�านทาง APPLICATION “SIMULCAST THAILAND” 
จะไม�สามารถรับชมภาพบรรยากาศการประมูลในลานประมูลได� แต�ท�านยังคงสามารถรับชมเสียงและภาพของรถคันนั้นๆ 
ในมุมต�างๆแทน และสามารถเสนอราคาประมูลได�เช�นเดียวกับการใช�งานบนคอมพ�วเตอร�

Presented by Marketing



SIMULCAST
Online Auction

หน�าจอการเข�าใช�งาน 
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หลังจากที่ท�านได�เข�าสู�ระบบการประมูลออนไลน� SIMULCAST
และเลือกลานประมูลที่ต�องการเร�ยบร�อยแล�ว หน�าจอจะปรากฏดังรูป 

1. ชื่อ – แสดงชื่อผู�ใช�งานหร�อชื่อบร�ษัท
2. SHOW PURCHASES TODAY จะแสดงรายการทั้งหมดที่ท�านชนะ
 การประมูลผ�านระบบ SIMULCAST พร�อมทั้งสรุปยอดค�าใช�จ�ายทั้งหมด
3. ข�อมูลการประมูล – แสดงถึงสาขาของมอตโต�และแสดง ชื่อพ�ธ�กรประมูล
 ที่กำลังทำการประมูลอยู�ขณะนี้ เพ�่อให�ท�านประมูลได�อย�างถูกต�องและมั่นใจ
4. ลำดับรถ LOT – แถบนี้จะแสดงถึงภาพรวมของรถ ยี่ห�อ รุ�น
 และลำดับการประมูล
5. จอแสดงภาพประมูล – จะปรากฏทั้งภาพและเสียงแบบสดๆ
 เสมือนอยู� ในลานประมูลท�านจะได�รับฟ�งสียงพ�ธ�กรประมูล 
 และชมภาพรถที่ประมูลอยู�ในขณะนั้น
6. CURRENT LOT – ส�วนนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรถที่กำลังจะประมูล
 ทั้งหมด ประกอบด�วย รายละเอียดรถ – ท�านสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของรถ 
 เช�น เลขไมล� ประเภทเคร�่องยนต� ขนาดเคร�่องยนต� และชนิดของเชื้อเพลิง
 เง�่อนไขค�าใช�จ�ายอื่นๆ เพ��มเติม – ท�านจะทราบถึงค�าใช�จ�ายเพ��มเติม (ถ�ามี)
 เช�น ค�าขนส�ง ค�าต�อภาษี ค�าโอน เป�นต�น

7. ALL LOTS – จะแสดงรายการรถที่เข�าประมูลทั้งหมดซึ่งจะช�วยให�ท�านสามารถตรวจสอบข�อมูลขรถยนต�ที่สนใจได�
 ทำให�ท�านไม�ต�องเสียเวลากลับไปดูข�อมูลที่เว�บไซต�มอตโต�
8.  WINNING LOTS – จะแสดงรายการทั้งหมดที่ท�านชนะการประมูลช�วยให�ท�านสรุปรายการซื้อได�อย�างรวดเร�ว
9.  สัญญาณไฟสถานะ – มี 4 สีแจ�งเตือน ให�ท�านทราบถึงสถานะต�างๆ ระหว�างการประมูล
 ON SALE – เมื่อจุดนี้สว�าง แปลว�ารถคันนี้สามารถขายได�
 SELLER ONLINE – เมื่อจุดนี้สว�าง แสดงว�าผู�ขายได�เข�าชมการประมูลแบบออนไลน�และสามารถอนุมัติราคาขายได�ในทันที
 เมื่อราคาเหมาะสม
10. ปุ�มป�ด – กดปุ�มนี้เมื่อต�องการออกจากการประมูลลานนั้นๆ
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หลังจากที่ท�านได�เข�าสู�ระบบการประมูลออนไลน� SIMULCAST
และเลือกลานประมูลที่ต�องการเร�ยบร�อยแล�ว หน�าจอจะปรากฏดังรูป 

11.  ปุ�มออกจากระบบ - สามารถกดที่ปุ�มนี้เพ�่อทำการออกจากระบบ SIMULCAST
12.  ภาพถ�าย - ส�วนนี้จะแสดงภาพถ�ายของรถที่ทำการประมูลในมุมต�างๆ 
  ทั้งภายนอกและภายใน ท�านสามารถดูคำอธ�บายใต�รูปถ�ายและยังสามารถเลื่อน
  ดูรูปมุมอื่นๆ ได�โดยการเลือกปุ�มรูปถัดไป
13.  ปุ�มเสนอราคา - เป�นปุ�มที่สำคัญที่สุดในการประมูลออนไลน� SIMULCAST
  กดปุ�มประมูลทันทีที่ท�านต�องการเสนอราคา เพ�่อทำการแข�งขันกับผู�ประมูล ทั้งหมดที่อยู�ใน
  ลานประมูลซึ่งผู�ประมูลรายอื่นๆ จะเห็นราคาจากทางออนไลน�เสมอ โปร�งใสและชัดเจน
14.   I’M OUT - การเลือก “ปุ�มออก” เป�นการแจ�งเตือนให�พ�ธ�กรประมูลทราบว�า ท�านไม�สนใจรถ
  ที่กำลังประมูลอยู�ในขณะนั้น แต�ในขณะเดียวกันหน�าจอก็จะยังคงแสดงราคาประมูลที่ผ�านไป
  และราคาป�จจุบันเพ�่อให�ท�านทราบอีกด�วย ทั้งนี้หากท�านสนใจที่จะเสนอราคาอีกครั้งก็สามารถ
  กดที่ปุ�มเสนอราคาได�ทันทีได�ด�วยเช�นกัน

E. ประวัติการประมูล – ท�านสามารถดูการเสนอราคาทั้งหมดที่เกิดข��น
F.  TITLE FLAG – สัญญาณไฟสถานะ มี 4 สีแจ�งเตือน ให�คุณทราบในสถานะต�างๆ ระหว�างการประมูล (รายละเอียดตามข�อ9)
G.  ปุ�มเสนอราคา – เป�นปุ�มที่สำคัญที่สุดในการประมูลออนไลน� SIMULCAST กดปุ�มประมูลทันทีที่ท�านต�องการเสนอราคา เพ�่อทำการแข�งขันกับผู�ประมูลทั้งหมด 
 ที่อยู�ในลานประมูลซึ่งผู�ประมูลรายอื่นๆ จะเห็นราคาจากทางออนไลน�เสมอ โปร�งใสและชัดเจน
H.  CURRENT LOT – ส�วนนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรถที่กำลังจะประมูลทั้งหมด (รายละเอียดตามข�อ 6)
I.  ปุ�มป�ด – กดปุ�มนี้เมื่อต�องการออกจากการประมูลลานนั้นๆ
J.  I’M OUT – การเลือก “ปุ�มออก” เป�นการแจ�งเตือนให�พ�ธ�กรประมูลทราบว�าท�านไม�สนใจรถที่กำลังประมูลอยู�ในขณะนั้น แต�ในขณะเดียวกันหน�าจอก็จะยังคงแสดง
 ราคาประมูลที่ผ�านไปและราคาป�จจุบันเพ�่อให�ท�านทราบอีกด�วย ทั้งนี้หากท�านสนใจที่จะเสนอราคาอีกครั้งก็สามารถกดที่ปุ�มเสนอราคาได�ทันทีได�ด�วยเช�นกัน
K.  ENTER SALE – เลือกปุ�ม ENTER SALE เมื่อท�านต�องการเข�าร�วมการประมูลออนไลน�ในลานประมูลอื่นๆ เมื่อกดแล�ว ท�านสามารถเร��มการประมูลได�ทันที
 โดยไม�ต�องเข�าระบบใหม�อีกครั้ง
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15.   ประวัติการประมูล - ท�านสามารถดูการเสนอราคาทั้งหมดที่เกิดข��นทั้งออนไลน�และในลานประมูล รวมทั้งแสดงให�เห็นถึงราคาและจำนวนครั้งในการเสนอราคา 
  ประมูลสำหรับรถที่กำลังทำการประมูลอยู�ในขณะนั้น
16.   ดูเง�่อนไขต�างๆ - รายละเอียด เง�่อนไขต�างๆ ของรถที่ทำการประมูลอยู� เพ�่อให�ท�านเสนอราคาประมูลได�อย�างมั่นใจ
17.   รถลำดับถัดไป - ส�วนนี้จะแสดงรายการรถที่กำลังจะเข�าประมูลในลำดับถัดไป รวมถึงรายละเอียดเง�่อนไขต�างๆ



สัญญาณไฟ เพ�่อบ�งบอกสถานะการโอนกรรมสิทธ�์เท�านั้น
ไม�เก่ียวข�องกับสภาพรถ

คือรถที่ : (ไม�สามารถตรวจสอบได�)
 • ไม�ได�มีการตรวจสอบประวัติทางทะเบียน
  และไม�รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธ�์ทุกกรณี

คือรถที่ : • สามารถนำไปจดทะเบียน / สามารถโอนกรรมสิทธ�์ได�

คือรถที่ : • มีความล�าช�าบางประการ ในการจดทะเบียน / โอนกรรมสิทธ�์
• มีค�าปรับ หร�อค�าภาษีค�างชำระอยู�
• ไม�มีป�ายทะเบียน, ป�ายประมูล
• ทะเบียนรถไม�ตรงกับสำเนา
• รถจดประกอบจากชิ�นส�วนอุปกรณ�เก�า

คือรถที่ : 

คือรถที่ : 

• ไม�สามารถนำไปจดทะเบียน / โอนกรรมสิทธ�์ได�
• ทะเบียนระงับ, ภาษีขาดต�อเกิน 3 ป� ขนส�งระงับใช�รถ
 หร�อแจ�งหยุดใช�ตลอดไป ม.34
• เลขเคร�่องยนต�ไม�ตรงกับสำเนาทะเบียนรถ
• สีไม�ตรงกับสำเนาทะเบียนรถ
• ชนิดเชื้อเพลิง หร�อเลขถังแก�สไม�ตรงกับสำเนาทะเบียนรถ
• อาจไม�ผ�านการตรวจสอบจากกรมการขนส�งทางบก
• ติดอายัดคดี เช�น ปปส, DSI
• รถซ�อมแซมดัดแปลงแก�ไขจากรถอุบัติเหตุ  • ไม�มีแผ�นเพลทติดรถ
• เลขเคร�่องยนต� หร�อเลขตัวถัง เป�นสนิม, ผิดปกติ, ดัดแปลง, 
 หร�อถูกเปลี่ยนมาโดยยังไม�ได�แจ�งลงเล�มทะเบียน
• การตรวจสอบประวัติทางทะเบียน
• ไม�สามารถตรวจสอบประวัติทางทะเบียนได� 
 และไม�รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธ�์ทุกกรณี

Vehicles that : Not applicable (N/A)
             • There was no background check on the vehicle 
              registration history. And not responsible for 
              the transfer of ownership in all cases.

Vehicles that : • Can be re-registered / Ownership can be transferred.

Vehicles that : • May have re-registration / Ownership Transfer delays
• Outstanding fines or taxes to be paid
• No Plate
• License plate number does not match the number 
 in the vehicle registration book
• Re-built unit from imported chassis , frame , 
 body , parts
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Vehicles that : • Cannot be re-registered / Ownership Transfer
• Car Registration has been suspended; Car Tax has
 not been paid in over 3 years, car registration has 
 been suspended; Car registration has been cancelled 
 by the owner, Thai Law Clause Mor 34
• Mismatched engine no.
• The vehicle color does not match the color in
 the car registration book
• Mismatched fuel type or Gas tank no.
• May not pass LTA inspection
• Vehicle has history with the DEA and DSI
• This is a salvaged and wrecked vehicle and or
 parts that has been fixed for resale
• Engine plate is missing from the vehicle
• Engine numbers and tank numbers are rusted,
 look abnormal or has been changed without 
 notifying Dept. of Land and Transport
• Unable to check the vehicle registration history and 
 not being responsible for the transfer of ownership 
 in all cases.

สำหรับรถยนต�และรถมอเตอร�ไซค�

สำหรับรถอุบัติเหตุ : 
           

: Not responsible for the title book, not responsible for 
checking the vehicle registration history and not being 
responsible for the transfer of ownership in all cases.• ไม�รับผิดชอบเล�มทะเบียน การตรวจสอบประวัติทางทะเบียน

 และไม�รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธ�์ทุกกรณี

Salvage Car



BUYERS FEE (INCLUDING VAT 7%)
ค�าดำเนินการ (รวม VAT7%)

รถขับเคลื่อนที่ได�
รถยนต� 4 ล�อ ค�าดำเนินการ 10,700 บาท
รถบรรทุก 6 ล�อ ค�าดำเนินการ 12,500 บาท
รถเพ�่อการเกษตร ค�าดำเนินการ 8,560 บาท
รถบรรทุกมากกว�า 6 ล�อ / รถโดยสาร / รถหัวลาก / หางลาก และอื่นๆ ค�าดำเนินการ 16,050 บาท

รถขับเคลื่อนที่ไม�ได�
รถยนต� 4 ล�อ ค�าดำเนินการ 10,700 บาท
รถบรรทุก 6 ล�อ ค�าดำเนินการ 12,500 บาท
รถเพ�่อการเกษตร ค�าดำเนินการ 8,560 บาท
รถบรรทุกมากกว�า 6 ล�อ / รถโดยสาร / รถหัวลาก / หางลาก และอื่นๆ ค�าดำเนินการ 16,050 บาท
ราคาเร��มต�นต่ำกว�า 20,000 บาท ค�าดำเนินการ 5,350 บาท
ไฟไหม� 100% ค�าดำเนินการ 5,350 บาท

รถมอเตอร�ไซค�
รถมอเตอร�ไซค� 100-499 ซีซี ค�าดำเนินการ 1,650 บาท
รถมอเตอร�ไซค� มากกว�า 500 ซีซี ; ค�าดำเนินการ 10,700 บาท
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 ทุกคนสามารถเข�าถึงระบบ SIMULCAST ได� ใช�หร�อไม�?
  SIMULCAST เป�นการบร�การพ�เศษสำหรับผู�ประมูลรถที่เป�นสมาชิก
  ของ บร�ษัท มอตโต� อ�อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เท�านั้น SIMULCAST นั้นท�านสมาชิก
  จะได�รับความสะดวกสบายมากยิ�งข��น อีกทั้งยังประหยัดเวลาและค�าใช�จ�ายในการเดินทาง
  เข�าร�วมการประมูลที่ลานประมูลของ มอตโต� อ�อคชั่น
 
 ทำอย�างไรถึงจะได�รับชื่อผู� ใช�งานและรหัสผ�าน
  เพ�ยงท�านทำการสมัครสมาชิกกับ บร�ษัท มอตโต� อ�อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
  เพ�่อขอรับ ชื่อผู�ใช�งานและรหัสผ�านของระบบ SIMULCAST โดยท�านสามารถเข�าไป
  ดูรายละเอียดการสมัครสมาชิกได�ที่ WWW.MOTTOAUCTION.COM
  หร�อโทร 02-329-1155 ติดต�อฝ�ายขาย มอตโต� อ�อคชั่น
 
 ไม�เห็นภาพสดและไม�ได�ยินเสียง (สำหรับคอมพ�วเตอร�)
  ท�านสามารถติดต�อเจ�าหน�าฝ�าย IT ทาง LINE @ITMOTTO
  
 ไม�เห็นภาพสดและไม�ได�ยินเสียง (สำหรับสมาทโฟนและแท็บเล็ต)
  ท�านสามารถติดต�อเจ�าหน�าฝ�าย IT ทาง LINE @ITMOTTO
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SIMULCAST
Online Auction

คำถามพบบ�อย
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REGISTRATION


