
ท�าน       ยินยอม        ไม�ยิมยอม 
ให�เจ�าหน�าที่กรอกใบสมัครแทน และท�านรับทราบ
เง�่อนไขการประมูลทั้งหมดแล�ว ใช�หร�อไม�

รถยนต� Car รถจักรยานยนต� Motorcycle           รถอุบัติเหตุ Salvage          เคร�่องจักรกลเพ�่อการเกษตร Farm Equipment
   

ใบลงทะเบียน
Registration Form

หมายเลข#IMAT

หมายเลขสมาชิก

(กรุณากรอกข�อมูลให�ครบถ�วนและถูกต�อง เพ�่อสิทธ�ประโยชน�ของการเป�นสมาชิกและเข�าร�วมประมูลกับทางบร�ษัทฯ)

(กรุณาใส�ข�อมูล ที่อยู�ที่ติดต�อได�)

(กรุณาใส�ข�อมูล ที่อยู�ที่ติดต�อได�)

Name-Surname

Thai id/Passport/Tax id  

Billing Name

Billing Address

E-Mail.

What type of car you are interested in.(Specify more than one answer.)

เคยเข�าร�วมประมูล ไม�เคยเข�าร�วมประมูล

ชื่อ-นามสกุล / ชื่อบร�ษัท ห�างหุ�นส�วนที่จดทะเบียนตามกฎหมาย 

เลขที่บัตรประชาชน / หมายเลขประจำตัวผู�เสียภาษี

  

ข�าพเจ�าขอรับรองว�า ข�อความดังกล�าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป�นความจร�งทุกประการ หากภายหลังที่สมัครได�พบว�าข�อความในใบสมัคร
เอกสารที่นำมาแสดง หร�อรายละเอียดที่ให�ไว�ไม�เป�นความจร�ง บร�ษัทฯ มีสิทธ�์ที่จะยกเลิกสมาชิกได�โดย ไม�ต�องจ�ายเง�นชดเชยหร�อค�าเสียหายใดๆทั้งสิ�น  

** กรณีที่ผู�สมัครได�ลงลายมือชื่อในแบบฟอร�มลงทะเบียนนี้แล�ว ให�หมายถึงผู�สมัครยินยอมและตกลงในเง�่อนไขการประมูลขายทอดตลาด
ตามที่ระบุไว�ในรายการประมูลและที่ได�ประกาศก�อนและระหว�างการประมูล

เลขที่บัญชี บร�ษัท มอตโต� อ�อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Trust Account)
ชื่อบัญชี บร�ษัท มอตโต� อ�อคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคาร กรุงศร�อยุธยา (สาขาอ�อนนุช) เลขที่บัญชี (403-0-00584-1)
แฟ�กซ�เอกสารยืนยันการชำระเง�นได�ที่ ฝ�ายขาย หมายเลขแฟกซ� 02-329-1500-1
02-329-1155 ต�อ 817 ฝ�ายขาย  ID LINE @mottoauction

รถซาก

เลขไมล�ไม�เกิน 20,000 กิโลเมตร 
ป�จดทะเบียนรถไม�เกิน1ป� (ไม�ใช�ป�ผลิต)
รถอยู�ในสภาพรถใหม� ไม�มีร��วรอย
ไม�มีการทำสี, ไม�มีการซ�อมแซม, 
ไม�มีการเปลี่ยนชิ�นส�วนตัวถัง 
ภายในอยู�ในสภาพดี

เลขไมล�ไม�เกิน 50,000 กิโลเมตร
ป�จดทะเบียนรถไม�เกิน 2 ป� (ไม�ใช�ป�ผลิต)
มีรอยข�ดข�วน,  มีรอยบุบ 
ไม�มีการซ�อมสีตัวถัง

เลขไมล�ไม�เกิน 100,000 กิโลเมตร
ป�จดทะเบียนรถไม�เกิน 5 ป� (ไม�ใช�ป�ผลิต)
มีการเก็บสี มีรอยบุบ ถลอก
ไม�มีรอยถอดน�อตหร�อชิ�นส�วนอุปกรณ�ตัวถัง

มีรอยถอดซ�อมหร�อเปลี่ยนคานซับแรง
มีรอยถอดน�อตหร�อชิ�นส�วนอุปกรณ�ตัวถัง
เลขไมล�เกิน 100,000 กิโลเมตร
ชนหน�า-หลังถึงคานแต�ไม�ถึงโครงสร�างหลัก 
มีการถอด/ซ�อม/เปล่ียนชิ�นส�วนตัวถัง
มีรอยบุบครูดถึงเนื้อโลหะ
รอบตัวรถมีร�องรอยการซ�อม 
รถน้ำเข�ามีสนิมใต�เบาะ/ใต�คอนโซล แต�ไม�ปรากฏระดับน้ำ
รถเคยติดแก�สมา, รถเคยติดหลังคา/เจาะกระบะ
รถเปล่ียนเคร�่องยนต�/สี มาและสภาพใช�งานไม�ปกติ

การจัดเกรดรถเข�าประมูล
Vehicle Inspection Rate

ดีเยี่ยมExcellence
E

ดีมากGood
G

ปานกลางAverage
A

พอใช�Fair
F

แย�Poor
P

X
Y

รถชนหนักกระทบโครงสร�างหลักเปล่ียนคาน
เปล่ียน/ซ�อม ซุ�มล�อ หร�อเบ�าโช�ค
รอยอารค�เสาประตูมีรอยซ�อม
แชสซีมีรอยซ�อม, ช�วงล�างผุ
รถชนหนักมา/หลังคาเสียหายมีรอยซ�อม
มีรอยตัดต�อเชื่อมตัวถังและรอยสนิม / ตัดต�อเลขชัชซี / 
ตอกเลขเคร�่อง และ มีรอยสนิม / 
รถซ�อมแซมดัดแปลงจากอุบัติเหตุ
ไม�มีแผ�นเพลท
มีการซ�อมห�องท�ายรถยนต� / กระบะท�ายซ�อมถึงแชชซี
รถเคยผ�านน้ำท�วม

รถขับไม�ได�/เคร�่องยนต�มีป�ญหา/เกียร�มีป�ญหา/ไฮบร�ดเสีย

*ในกรณีที่ลูกค�าขอให�ทางบร�ษัทฯ ออกใบเสร�จรับเง�น/ใบกำกับภาษีให�ใหม�
เนื่องจากทำสูญหายหร�อเพ�่อการใดก็ตาม (ซ่ึงไม�ใช�กรณีการแก�ไขเนื่องจากได�เคยออกให�ไปโดยไม�ถูกต�อง) 
ทางบร�ษัทฯ จะเร�ยกเก็บค�าใช�จ�ายในการออกฉบับใหม�
1.ใบเสร�จรับเง�น (ต�นฉบับ) / ใบเสร�จค�าดำเนินการ คันละ 500 บาท
2.ใบเสร�จรับเง�น / ภพ.36 เพ�่อดำเนินการโอนกรรมสิทธ�์ คันละ 500 บาท
ทั้งนี้ ลูกค�าไม�ต�องทำการแจ�งความเอกสารสูญหาย เพ�่อมาประกอบคำขอการออกเอกสารฉบับใหม�แต�อย�างใด

MOTTO AUCTION THAILAND CO.,LTD.

Inlane Simulcast Online

สถานที่ทำงาน

อาชีพ (กรณีบุคคลต�องใส�)

ชื่อบร�ษัท

ชื่อ-ที่อยู� ที่ระบุในใบเสร�จรับเง�น (บุคคลธรรมดา-บัตรประชาชน/นิติบุคคล-หนังสือรับรองและเอกสารภ.พ.20)

ท�านสนใจเข�าร�วมประมูลรถประเภทใดบ�าง (ระบุได�มากกว�า 1 ข�อ)

หมายเลขโทรศัพท�    หมายเลขโทรศัพท�มือถือ
Tel. Mobile.

อีเมล� 

ที่อยู�สำหรับจัดส�งเล�มทะเบียน

ยินยอม รับข�อมูลข�าวสาร ข�อเสนอ โปรโมชั่น และสิทธ�พ�เศษ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดสินค�าของผู�จัดประมูลหร�อผู�ขาย 

ข�าพเจ�า  ยินยอมให�ใช�หร�อเป�ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลที่เกี่ยวข�องกับข�าพเจ�า ไปยังบุคคล และ / หร�อหน�วยงานต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง 
เพ�่อเป�นข�อมูลสำหรับการประมูลขายทอดตลาดเท�านั้น ยินยอม         ไม�ยินยอม

สำหรับเจ�าหน�าที่ ฝ�ายขาย ฝ�ายบัญชี

หมายเหตุ: บร�ษัทฯ ไม�รับประกัน หร�อดำเนินการซ�อม และจดทะเบียนให�กับรถอุบัติเหตไม�ว�าจะสามารถทำการจดทะเบียนได�
  หร�อไม�ก็ตาม ส�วนรถยนต�ที่เข�าประมูล เป�นรถที่พร�อมสำหรับการขายทุกคัน โดยไม�คำนึงถึงเล�มทะเบียน 
  *ต�องการข�อมูลเพ��มเติม กรุณาติดต�อเจ�าหน�าที่ 02-329-1155 ต�อ 810 

สัญญาณไฟ เพ�่อบ�งบอกสถานะการโอนกรรมสิทธ�์เท�านั้น ไม�เกี่ยวข�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�อถูกเปล่ียนมาโดยยังไม�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

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



Name  …………………………………………………

( ………………………………………………)

Terms and conditions
 The definition of "Company"  means "Motto Auction (Thailand) Company".
 "Seller"    means individuals, companies, financial institutions, insurance companies and companies that do business 
    for rent or hire other private dealers who own the ownership to the legal right of the car sold at auction.
 "Buyer"    means the person who participates in the auction to buy cars at auction. The Buyer must act in good faith in the 
    purchase of a car, motorcycles, trucks, machinery, equipment, spare parts, repair tool trading of auto parts and 
    includes importers and exporters, users, sellers, arbitrage operators, either personal or commercial.

1. The Company acts as an intermediary to coordinate trading between buyers and sellers through the auction only and all cars remain the property of seller. 
 The Company has no ownership status and has no interest in the property being auctioned including car equipment in the auction.

2. The highest bidder is the person with the right to buy in the event of a dispute or reasonable cause, the Company has the power to decide to bring the car 
 back into the auction again. Bidders must register using an ID card, passport that the government has issued and the Company will maintain the information. 
 The Buyer's confidentiality will not be distributed to all third parties or all parts of the information to the public or to a third party seeking commercial benefits
 in any way including not using the information obtained to do any actions which are to cause damage with the Buyer, unless disclosed only where necessary 
 for legal effect only.

3.  The Company has prepared a list of products for auction 1 day in advance, so that bidders can check the list of products that are auctioned or sold. 
 The Buyer has as a duty and responsibility to inspect the vehicle condition, property conditions and evaluate the items that will be auctioned for sale. 
 In addition, the Company has also taken pictures online for buyers to use to check information before bidding or buying.
 The Company tries to provide accurate information. However, every auction item must comply with the conditions specified by the seller and Company executives. 
 Company staff or auctioneer reserve the right not to be responsible for any claims or any errors after the auction.
 The Company assumes that the Buyer has acknowledged and accepted the condition of the product auctioned. Any error in price of the product, 
 the Company and the seller reserves the right to not be responsible for any claims. All that occurred after the auction will be considered that the Buyer 
 acknowledged and accepted all the details of the auction before bidding. Products, inaccuracies or inaccuracies in the number of miles displayed with the 
 actual use of each vehicle is not the fault of the Company, regardless of any part of the product being modified or added, which may cause the product details 
 to not be as stated in product list.

4.  Property of the type of car that was put up for auction all items are auctioned and sold as is. The seller and the auctioneer reserve the right not to be held 
 responsible for product description errors. Including no product warranty such as engine, transmission system, electrical system, hybrid system, fuel system, 
 accessories, and the company reserves the right to inspect the catalytic system and converter due to technical limitations.

5.  Buyers will not request to refund or reject any products they have bid on. The Buyer will not proceed with filing a lawsuit against the Company both 
 civil and criminal at any time after the sale has been completed.

6.  The Buyer is responsible for paying shipping costs, transfer fees, taxes, stamp duty, and any other fees associated with the product including any damages that 
 may occur to the property and people during transportation also including any other expenses that may occur as a results of actions taken by the buyer or
 buyer’s agent that incur costs or any damages.

7.  Every auction will be recorded by audio tape which is used as evidence and confirms the sale, after the Company finalizes the selling price. 
 The Company will record Buyer number and selling price to the sales order which each Buyer can receive a summary of the car purchase (Sale Contract) 
 at the registration room for confirmation of buying the product.

8.  The Buyer agrees to the conditions of the auction and agrees to pay for the purchase of the auctioned car under the conditions detailed on payment 
 by keeping in accordance with the Company’s terms and conditions.

9.   The bidder must make the minimum payment on the day of the auction as follows:
 Buyers who are not members but are registered for auction sign deposits and buyers who are members 20,000 baht must pay 10% of the car price and 
 the processing fee. Other service fees in full amount on the day of the auction.
 Buyers who apply for membership 40,000 baht do not have to pay 10% on auction day.

 If the bidder willing to change the name-address / name of a person or other juristic person that you want to specify in the receipt after registration 
 The bidder must pay the cost of changing such information in the amount of 10,000 baht per item.

 After the bidder has purchased the product and paid the full amount, the product must be moved out of the company's area within 7 days from 
 the date of full payment.

10.  If the buyer refuse to get the car in any case, the buyer must pay 10% of the car price + full service fee. (operation fee according to vehicle type) to the Company
 In the case that the bidder fails to pay for the remainder of the auction items to the Company within 3 working days  from the auction date, the Company 
 and the seller reserve the right to to forfeit the deposit and can claim the bidder to pay for damages

11.  The buyer is responsible for inspecting the condition of the goods and signing a confirmation of receipt of the goods before taking the car out of 
 the company's area or sign to confirm receipt of the cars when taking the car out of the company area within 3-5 days  (in case of use outside 
 transportation service). If the buyer does not inspect the product condition, the company reserves the right not to consider requesting a return of the car. 
 It is considered that the buyer agrees to receive the product in such condition. And waives the right to claim any damages that occur afterwards.

12.  The transfer of ownership can occur only when the Buyer has paid the full price according to the bid price.

13.  The company does not accept the return of the vehicle in the event that the vehicle cannot qualify for a loan, the vehicle is stuck in a car blacklist 
 or a vehicle claiming insurance (Total loss) which are not detailed in the registration book on page 18.

14.  In case the buyer willing to cancel to buy, the company reserves the right to refund any accidental purchase proceedings. Default of payment for goods 
 and services of the purchaser, the service user, the seller can exercise their rights and obligations to claim according to the law.

15.  The Buyer may cancel their Simulcast membership after 30 days. Motto will be refunded deposit to member within 3 working days from the date of receiving 
 the completed cancellation form and member card. Furthermore, members have to attach copy of book bank.

 I have read and accept the terms and conditions of bidding. According to this list in all respects

ข�อตกลงและเง�่อนไขของการประมูล
 “บร�ษัทฯ” ให�หมายถึง บร�ษัท มอตโต� อ�อคชั่น (ประเทศไทย) 
 “ผู�ขาย” ให�หมายถึง บุคคลธรรมดา บร�ษัท สถาบันการเง�น บร�ษัทประกัน 
  และบร�ษัทที่ทำธุรกิจให�เช�าหร�อเช�าซื้อ ตัวแทนจำหน�ายภาคเอกชนอื่นๆ ที่เป�นเจ�าของกรรมสิทธ�์
  ต�อกรรมสิทธ�์โดยชอบด�วยกฎหมายของรถที่ขายทอดตลาด
 “ผู�ซื้อ”  ให�หมายถึง ผู�ที่เข�าร�วมประมูลซื้อรถขายทอดตลาด ตัวแทนจำหน�าย บร�ษัท นิติบุคคล หร�อบุคคลธรรมดา ซึ่งจะต�องกระทำการด�วยความสุจร�ตในการซื้อขายทรัพย�สิน 
 “ทรัพย�สิน” รถยนต� รถมอเตอร�ไซค� รถบรรทุก เคร�่องจักรและอุปกรณ�อะไหล� เคร�่องมือการซ�อม การซื้อขายอะไหล�รถยนต� ทั้งส�วนบุคคลหร�อเชิงพาณิชย� 
  ซึ่งทรัพย�สินดังกล�าวทั้งสิ�นถือเป�นสินค�าใช�แล�ว

1. บร�ษัทฯ ทำหน�าที่เป�นตัวกลางในการประสานงานการซื้อขายระหว�างผู�ซื้อและผู�ขายผ�านการประมูลเท�านั้นและรถทั้งหมดยังคงเป�นทรัพย�สินของ ผู�ขาย ทั้งนี้บร�ษัทฯไม�มีสถานะเป�นเจ�าของทรัพย�สิน
 และไม�มีส�วนได�เสียในทรัพย�สินที่นำเข�าประมูล รวมถึงอุปกรณ�ประจำรถยนต�ในการประมูล 

2.  ผู�เข�าประมูลจะต�องทำการลงทะเบียนโดยใช�บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวที่ราชการออกให� บร�ษัทฯ จะเก็บรักษาข�อมูลของผู�ซื้อเป�นความลับโดยจะไม�นำข�อมูลทั้งหมด
 หร�อส�วนหนึ่งส�วนใดของข�อมูลไปเผยแพร�ต�อสาธารณชน บุคคลที่สาม หร�อนำข�อมูลที่ได�ไป แสวงหาผลประโยชน�ไม�ว�าทางใดทางหนึ่งในเชิงพาณิชย� รวมถึงจะไม�นำข�อมูลที่ได�ไปกระทำการใดๆ 
 อันเป�นการที่จะก�อให�เกิดความเสียหาย กับผู�ซื้อ เว�นแต�จะทำการเป�ดเผยต�อเมื่อมีความจำเป�นเพ�่อผลในทางกฎหมายเท�านั้น

3.  บร�ษัทฯ ได�จัดทำรายการสินค�าสำหรับการประมูลล�วงหน�า 1 วัน เพ�่อให�ผู�ประมูลสามารถตรวจสอบรายการสินค�าที่ประมูลหร�อขาย ทั้งนี้ผู�ซื้อ มีหน�าที่และความรับผิดชอบในการที่จะต�องทำการ
 ตรวจสอบสภาพรถยนต� เง�่อนไขคุณสมบัติ และทำการประเมินรายการที่จะประมูลขาย นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังได�ทำการถ�ายภาพออนไลน�เพ�่อผู�ซื้อใช�เป�นประโยชน�ในการตรวจสอบข�อมูลก�อน
 การเสนอราคาหร�อทำการซื้อ บร�ษัทฯ พยายามที่จะให�ข�อมูลที่ถูกต�อง แต�อย�างไรก็ตามทุกรายการที่ประมูลต�องเป�นไปตามเง�่อนไขที่กำหนด ผู�ขายและบร�ษัทฯ ผู�บร�หาร พนักงาน พ�ธ�กร 
 หร�อผู�ประกาศการประมูล ขอสงวนสิทธ�์ที่จะไม�รับผิดชอบในข�อเร�ยกร�องใดๆ หร�อข�อผิดพลาดใดๆ ซึ่งเกิดข��นภายหลัง การประมูลโดยถือว�าผู�ซื้อได�รับทราบและยอมรับสภาพของรายการ 
 ความผิดพลาดของรายละเอียดสินค�า ราคาของสินค�า รวมถึงไม�มีการ รับประกันสภาพสินค�า 
 บร�ษัทฯ แจ�งให�ทราบว�าสินค�าทั้งหมดขายตามสภาพโดยผู�ขายและบร�ษัทฯ หร�อพ�ธ�กรขอสงวนสิทธ�์ที่จะไม�รับผิดชอบในการเร�ยกร�องสิทธ�ใดๆ ทั้งสิ�น ซึ่งเกิดข��นภายหลังการประมูล 
 ทั้งนี้จะถือว�าผู�ซื้อได�รับทราบและยอมรับหากเกิดความผิดพลาดของรายละเอียด จำนวน การรับประกัน สินค�า ความคลาดเคล่ือนหร�อไม�ถูกต�องของเลขไมล�ที่แสดงกับระยะทางที่ใช�จร�งของรถแต�ละคัน 
 การใช�งานไม�ได�ตามปกติของอุปกรณ�ไม�ว�า ทั้งหมด หร�อส�วนหนึ่งส�วนใด ไม�ว�าได�ผ�านการดัดแปลง แก�ไข ต�อเติม หร�อไม�ก็ตาม ซึ่งอาจมีผลให�รายละเอียดของสินค�าไม�ตรงตามที่ระบุไว�ใน รายการสินค�า

4.  ทรัพย�สินประเภทรถที่นำออกขายทอดตลาด สินค�าทั้งหมดเป�นการประมูลขายตามสภาพ โดยผู�ขายและโฆษกขอสงวนสิทธ�์ที่จะไม�รับผิดชอบในข�อผิดพลาดของรายละเอียดสินค�า รวมถึงไม�มี
 การรับประกันสภาพสินค�า เช�น เคร�่องยนต�, ระบบเกียร�, ระบบไฟฟ�า, ระบบไฮบลิด, ระบบเชื้อเพลิง, อุปกรณ�ส�วนควบ, อุปกรณ�ตกแต�ง และ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ�์ในการตรวจสอบระบบแคทตาไลติก 
 คอนเวอร�เตอร�เนื่องด�วยข�อจำกัดทางด�านเทคนิค

5.  ผู�ซื้อจะไม�ขอคืนเง�นหร�อปฏิเสธสินค�า หากพบว�ามีข�อมูลใดที่ไม�ได�ระบุไว�ในใบรายการสินค�าหร�อผู�ซื้อได�มาตรวจสอบพบในภายหลังจากที่ ทำการประมูลซื้อได�และจะไม�ดำเนินการฟ�องร�องบร�ษัทฯ 
 ทั้งทางแพ�งและทางอาญาในภายหลัง

6.  ผู�ซื้อเป�นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ�์และรับโอนกรรมสิทธ�์ ค�าขนย�าย ค�าภาษี ค�าปรับ / เง�นเพ��ม อากรแสตมป� ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ (ถ�ามี) 
 รวมถึงค�าจดทะเบียนในการขอใช�รถใหม� (กรณีมีการการแจ�งหยุดใช�รถ) ตลอดจนภาษีรถนิติบุคคลที่โอน 2 ต�อหร�อมากกว�า (ถ�ามี) ทั้งนี้ข��นอยู�กับแต�ละรายการตามที่แจ�งในรายการประมูล

7.  การประมูลทุกครั้งจะได�รับการบันทึกโดยเทปเสียงซึ่งใช�เป�นหลักฐานและยืนยันการขายโดยหลังจากที่พ�ธ�กรเคาะราคาขาย พ�ธ�กรจะทำการบันทึก หมายเลขผู�ซื้อและราคาขายลงในใบขาย 
 ซึ่งผู�ซื้อแต�ละรายสามารถรับผลสรุปการซื้อรถยนต� (Sale Contract) ได�ที่ห�องลงทะเบียนเพ�่อใช�ยืนยัน การซื้อรถยนต� 

8.  ผู�ซื้อได�ยอมรับในเง�่อนไขการประมูลและยินยอมที่จะชำระเง�นในการซื้อรถยนต�ที่ประมูลได�ภายใต�เง�่อนไขอันปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับ การชำระเง�นโดยให�ยึดถือตามที่บร�ษัทฯ ได�ประกาศกำหนด

9.  ผู�ประมูลได�จะต�องชำระเง�นขั้นต่ำในวันประมูลดังนี้
 ผู�ซื้อที่ไม�ได�เป�นสมาชิกแต�เป�นการลงทะเบียนมัดจำป�ายประมูล และ ผู�ซื้อที่เป�นสมาชิก 20,000 บาท ประมูลรถได�ต�องชำระ 10% และชำระค�าดำเนินการ ค�าบร�การอื่นๆเต็มจำนวน ในวันประมูล
 ผู�ซื้อที่สมัครสมาชิก 40,000 บาท ไม�ต�องชำระ10% ในวันประมูล

 หากผู�ประมูลได�มีความประสงค�ที่จะขอเปล่ียนแปลงชื่อ-ที่อยู� / ชื่อ บุคคล หร�อนิติบุคคลอื่น ที่ต�องการระบุในใบเสร�จ หลังจากการลงทะเบียน ผู�ประมูลได�ต�องชำระเง�นค�าใช�จ�ายในการเปลี่ยนแปลง
 ข�อมูลดังกล�าว เป�นเง�น จำนวน 10,000 บาท ต�อ 1 รายการ
 หลังจากผู�ประมูลซื้อสินค�าได�และชำระเง�นครบทั้งจำนวนแล�วจะต�องทำการขนย�ายสินค�าออกจากพ�้นที่ของบร�ษัทฯ ภายในเวลา 7 วัน นับจากวันชำระเง�นครบทั้งจำนวน

10.  กรณีที่ผู�ซื้อ ปฏิเสธการรับรถ ไม�ว�ากรณีใดๆ ผู�ซื้อต�องชำระ 10% ของค�าตัวรถยนต� + ค�าดำเนินการเต็มจำนวน (ค�าดำเนินการตามประเภทรถ) ให�แก�บร�ษัทฯ 
 ในกรณีที่ผู�ประมูลไม�ชำระเง�นค�าสินค�าส�วนที่เหลือที่ประมูลได�ให�แก�บร�ษัทฯ ภายใน 3 วัน นับจากวันประมูล บร�ษัทฯ และผู�ขายขอสงวนสิทธ�์ ที่จะร�บเง�นมัดจำ 
 และสามารถที่จะเร�ยกร�องให�ผู�ประมูลชดใช�ค�าเสียหายได�

11.  ผู�ซื้อมีหน�าที่ตรวจสอบสภาพสินค�าและลงนามยืนยันการรับสินค�า ก�อนนำสินค�าออกจากพ�้นที่ของบร�ษัทฯ หร�อลงนามยืนยันรับสินค�า เมื่อนำรถออกจากพ�้นที่บร�ษัทฯ ภายใน 3-5 วัน (กรณีขนย�าย) 
 หากผู�ซื้อไม�ตรวจสภาพสินค�า ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ�์ไม�รับพ�จารณาการขอคืนรถ ถือว�าผู�ซื้อยินยอมรับสินค�าตามสภาพดังกล�าว และสละสิทธ�์ในการเร�ยกค�าเสียหายใด ๆ ที่เกิดข��นภายหลัง

12.  การโอนกรรมสิทธ�์จะเกิดข��นได�ก็ต�อเมื่อผู�ซื้อได�ทำการชำระเง�นครบเต็มจำนวนตามราคาที่ประมูลซื้อไปได� 

13.  บร�ษัทฯ ไม�รับคืนรถ กรณีที่ รถไม�สามารถจัดสินเชื่อได� รถติด Car blacklist หร�อ รถเคลมประกัน (Total loss) ซึ่งไม�ได�ระบุรายละเอียดไว�ในเล�มทะเบียนหน�า 18

14.  กรณีที่ผู�ซื้อมีความประสงค�ขอยกเลิกคำส่ังซื้อ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ�์ในการคืนเง�นสำหรับการดำเนินการซื้อโดยไม�ได�ตั้งใจทุกกรณี การผิดนัดชำระค�าสินค�าและบร�การของผู�ซื้อสินค�า ผู�ใช�บร�การ 
 ผู�ขายสามารถใช�สิทธ�และหน�าที่เร�ยกร�องได�ตามกฎหมาย

15. ท�านสามารถยกเลิกการเป�นสมาชิกได� เมื่อครบ 30 วันเท�านั้น โดยทางบร�ษัทจะทำการคืนเง�นมัดจำภายใน 3 วันทำการโดยนับจากวันที่ท�านส�งเอกสาร การยกเลิกครบสมบูรณ� 
 โดยต�องกรอกแบบฟอร�มการยกเลิกสมาชิกและแนบสำเนาสมุดบัญชี

สมาชิกผู�ทำการประมูลทั้งลานประมูลและผู�ทำการประมูลผ�านระบบออนไลน� Simulcast ได�รับทราบและยอมรับในข�อกำหนดและเง�่อนไขนี้
ข�าพเจ�าได�อ�านและยอมรับในข�อกำหนดและเง�่อนไขการประมูล ตามรายการที่แจ�งไว�นี้ ทุกประการ

ลงชื่อ …………………………………………………

( ………………………………………………)


