ONLINE SERVICES
MEMBERSHIP APPLICATION
ชื่อ-สกุล

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่

เลขประจำตัวผู้เสียภำษี /
เลขประจำตัวประชำชน / หนังสือเดินทำง
ชื่อบริ ษัท
ที่อยู่
ชื่อผู้ติดต่อ

IMAP#

ผู้อนุมตั ิ (ฝ่ ำยขำย)

หมายเลขสมาชิก

ผู้อนุมตั ิ (ฝ่ ำยบัญชี)

รูรตห่
ปถ่ำยหน้
ำตรงปัจจุบนั
นาถู
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำหนังสือเดินทำง
สาเนาทะเบียนบ้ ำน
สนบยรจป้
าเนาภพ.20ั
หนังสือรับรองบริ ษัท

1.
2.
3.

งาปจุ

ั

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
บุคคลธรรมดำ

นิตบิ คุ คล

ประมูลรถสถำบันกำรเงิน

เปตแทน
เป็
นตัวแทนจวน็ำหน่ำย

ไม่เป็ นตัวแทนจำหน่ำย

ประมลรถู
ประกยนภ
ประมูลรถประกั
นภัย

จาหนาย ั่

ข้ อกำหนดและเงื่อนไข

ประมูลรถจักรยำนยนต์
ั

ประมลรถู
บรรทก
ประมู
ลรถบรรทุ
ก ัุ

มทป ตเน็ แน่
จวาหนาย ั่

1. ผู้สมัครต้ องกรอกข้ อมูลในใบสมัครให้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง
2. ค่ำลงทะเบียนมัดจำกำรเป็ นสมำชิกจำนวน 40,000 บำท และท่ำนสำมำรถยกเลิกกำรเป็ นสมำชิกได้ ตลอดเวลำ โดยทำงบริ ษัทจะทำกำรคืนเงินมัดจำภำยใน 14 วันทำกำรโดยนับจำก
วันที่ทำ่ นส่งเอกสำรกำรยกเลิกครบสมบูรณ์ โดยต้ องกรอกแบบฟอร์ มกำรยกเลิกสมำชิกและแนบหน้ ำหมำยเลขบัญชี ในกรณีที่ทำ่ นไม่สำมำรถคืนบัตรสมำชิกได้ ทำงบริ ษัทฯ จะทำ
กำรหักเงินจำนวน 500 บำทออกจำกเงินค่ำมัดจำที่ทำ่ นได้ มดั จำไว้ ทนั ที
3. เอกสำรทีใ่ ช้ ในกำรสมัครจะต้ องเป็ นเอกสำรที่รับรองสำเนำถูกต้ องด้ วยหมึกปำกกำเท่ำนัน้
4. ผู้มีสทิ ธิเข้ ำร่ วมประมูลคือกรรมกำรบริษัทหรื อผู้รับมอบอำนำจและชื่อผู้ตดิ ต่อในใบสมัครนี ้เท่ำนัน้
5. กำรชำระเงินในทุกๆ กำรซื ้อจะต้ องชำระให้ ครบเต็มจำนวนภำยใน 3 วันทำกำร
6. กำรรับรถต้ องดำเนินกำรภำยใน 7 วัน หลังจำกวันที่ทำกำรซื ้อ-ขำย หำกเกิน 7 วัน ทำงบริ ษัทฯ จะมีกำรเรี ยกเก็บค่ำเก็บรักษำรถ
7. หลังกำรซื ้อบริษัทฯ จะออกใบเสร็ จตำมรำยละเอียดข้ ำงต้ นที่ทำ่ นให้ ไว้ ซึง่ หลังจำกขันตอนเสร็
้
จสิ ้นแล้ วจะไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงแก้ ไขได้
8. สมำชิกจะต้ องเก็บรักษำบัตรสมำชิกและรหัสผ่ำน กรณีสญ
ู หำยสมำชิกต้ องแจ้ งแก่เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยไอทีหรื อฝ่ ำยขำยของบริ ษัทฯ ทันที
9. ท่ำนไม่สำมำรถโอนสิทธิ์กำรเป็ นสมำชิกได้ และสมำชิกจะต้ องเป็ นบุคคลเดียวกับรู ปถ่ำยที่ปรำกฏอยู่บนบัตรสมำชิกที่ออกจำกบริ ษัทฯ เท่ำนัน้
10. บริษัทฯ จะมีกำรเรี ยกเก็บค่ำดำเนินกำรเพิ่มเติมในกรณีซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Simulcast)ทุกครัง้
11. ท่ำนจะต้ องปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ทุกข้ อ ในกรณีที่ทำ่ นไม่สะดวกสำมำรถส่งเอกสำรใบสมัครทำงไปรษณีย์มำที่
เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
3 ถ.สุขำภิบำล2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 02-329-1155 ต่อ 817 แฟกซ์ 02-329-1500-1 E-Mail : sales@manheim-asia.com
ผู้ซื ้อตกลงโดยชัดแจ้ งว่ำจะไม่ ใช้ ทำสำเนำ หรื อ แสวงหำประโยชน์ จำกข้ อมูลใดๆทีป่ รำกฏภำยในเว็บไซต์หรื อ ส่วนหนึง่ ส่วนใดของเว็บไซต์ (หมำยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะ เนื ้อหำอันมี
ลิขสิทธิ์, เครื่ องหมำยกำรค้ ำ หรื อ ข้ อมูลอันเป็ นกรรมสิทธิ์อื่นใด) ไม่อนุญำตให้ ถอดแบบ, ทำซ ้ำ, ทำสำเนำ, ขำย, ขำยต่อ, แจกจ่ำย หรื อ แสวงหำผลประโยชน์อื่นใดเพื่อประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
กำรใช้ งำนเว็บไซต์และ/หรื อแอพพลิเคชัน่ ที่เป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้ อตกลงนี ้ บริ ษัทฯจะยุตกิ ำรอนุญำตและ/หรื อเพิกถอนกำรอนุญำตโดยทันที, บริ ษัทฯ และ บริษัทในเครื อ ขอสงวนสิทธิในกำร
เรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใดๆ ทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจำกกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขในข้ อตกลงนี ้
ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบและตกลงปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่ำวข้ ำงต้ น หำกข้ ำพเจ้ ำละเมิดหรื อกระทำกำรใดๆ ที่ผิดจำกข้ อกำหนดและเงื่อนไขข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ ทำงบริ ษัทฯ ยกเลิกกำร
เป็ นสมำชิกและริ บเงินมัดจำได้ ทนั ที

ลงชื่อ...........................................................ผู้สมัคร
(.............................................................)
........../........../..........

กำรสมัครสมำชิก บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
เอกสำรที่ต้องใช้ สำหรับบุคคลธรรมดำ
1. ใบสมัคร Online Service Application และใบยอมรับเงื่อนไขค่ำดำเนินกำรเพิม่ เติม
2. สำเนำบัตรประชำชน
3. สำเนำทะเบียนบ้ ำน
4. หนังสือมอบอำนำจ (กรณีต้องกำรมอบอำนำจให้ ผ้ ใู ดมีสทิ ธิ์ในกำรประมูลรถแทน)
5. เงินมัดจำสมำชิกแมนไฮมม์ 40,000 บำท
เอกสำรที่ต้องใช้ สำหรับนิติบคุ คล
1. ใบสมัคร Online Service Application และใบยอมรับเงื่อนไขค่ำดำเนินกำรเพิม่ เติม
2. สำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำร
3. สำเนำทะเบียนบ้ ำนของกรรมกำร
4. หนังสือรับรองบริ ษัท (อำยุไม่เกิน 6 เดือน)
5. สำเนำภพ.20 (อำยุไม่เกิน 6 เดือน)
6. หนังสือมอบอำนำจ (กรณีต้องกำรมอบอำนำจให้ ผ้ ใู ดมีสทิ ธิ์ในกำรประมูลรถแทน)
7. เงินมัดจำสมำชิกแมนไฮมม์ 40,000 บำท
เลขที่บัญชี บริษัท แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
ชื่อบัญชี MANHEIM ASIA PACIFIC [TRUST ACCOUNT]
ธนำคำร กรุงศรี อยุธยำ (สำขำอ่อนนุช)
เลขที่บญ
ั ชี (403-0-00584-1)
แฟ็ กซ์ เอกสำรยืนยันกำรชำระเงินได้ ท่ ี
ฝ่ ายขาย
หมำยเลขแฟกซ์ 02-329-1500-1
หมำยเลขโทรศัพท์ 02-329-1155 ต่อ 817 ฝ่ ำยขำย

ระบบซีมูลแคสต์
สิ่งที่ท่ำนควรทรำบ
ค่ ำดำเนินกำรเพิ่มเติม:
ยำนพำหนะแต่ละคันที่ทำ่ นได้ ทำกำรซื ้อผ่ำนระบบซีมลู แคสต์แล้ ว ท่ำนจะต้ องชำระเงินค่ำดำเนินกำร
กำรซื ้อผ่ำนระบบซีมลู แคสต์เพิ่มเติม ตำมนี ้
รถยนต์ขบั เคลือ่ นที่ได้ จำกสถำบันกำรเงิน 1,420 บำทต่อคัน
ยอมรับค่ำดำเนินกำรเพิ่มเติม
รถอุบตั ิเหตุ ขับเคลือ่ นที่ไม่ได้
1,420 บำทต่อคัน
ลงชื่อ .................................
รถบรรทุก รถเพื่อกำรพำณิชย์
1,420 บำทต่อคัน
รถจักรยำนยนต์
250 บำทต่อคัน
สัญญำณไฟ
การประมูลรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จากสถาบันการเงิน
สัญญำณไฟสีเขียว
• รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ทกุ คันที่ระบุด้วย “สีเขียว” คือรถที่ขำยโดยมีเล่มทะเบียน และสำมำรถ
ทำกำรจดทะเบียนได้ ทนั ที
สัญญำณไฟสีเหลือง
• รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ทกุ คันที่ระบุด้วย “สีเหลือง” คือรถที่ขำยโดยมีเล่มทะเบียน แต่มีรำยกำรบำงอย่ำงที่
ทำให้ เกิด กำรจดทะเบียนล่ำช้ ำ ซึง่ อำจจะเป็ นในเรื่ องของค่ำปรับคงค้ ำง หรื อ ภำษี ที่ทำ่ นจะต้ องชำระตอนนำรถไป
จดทะเบียนโดยอัตรำค่ำปรับต่ำงๆ จะถูกระบุไว้ ในแค็ตตำล็อก
สัญญำณไฟสีแดง
• รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ทกุ คันที่ระบุด้วย “สีแดง” คือรถที่ขำยนันจะไม่
้
สำมำรถนำไปจดทะเบียนได้
เนื่องจำกไม่มีเล่มทะเบียน หรื อข้ อมูลไม่ตรงตำมที่ระบุในเล่มทะเบียน หรื อ ไม่สำมำรถตรวจสอบเลขตัวถังหรื อ
เลขเครื่ องได้ โดยรถเหล่ำนี ้จะเป็ นรถที่ไม่ผำ่ นกำรตรวจสอบจำกกรมกำรขนส่งทำงบก
การประมูลรถอุบตั ิเหตุ
สัญญำณไฟสีแดง
• รถทุกคันที่ระบุ ‘สีแดง’เป็ นรถที่ได้ รับควำมเสียหำยขับเคลือ่ นที่ไม่ได้ หรื อเป็ นรถอุบตั ิเหตุ ไม่รับผิดชอบกำรโอนทุกกรณี
หมำยเหตุ: แมนไฮมม์ ไม่รับประกัน หรื อดำเนินกำรซ่อม และจดทะเบียนให้ กบั รถอุบตั เิ หตุ ไม่วำ่ จะสำมำรถทำกำรจดทะเบียน
ได้ หรื อไม่ก็ตำม ส่วนรถยนต์ทเี่ ข้ ำประมูล เป็ นรถที่พร้ อมสำหรับกำรขำยทุกคัน โดยไม่คำนึงถึงเล่มทะเบียน
– ต้ องกำรข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ 02-329-1155 ต่อ 107

ข้ อตกลงและเงื่อนไขของการประมูล
บทนิยาม “บริ ษทั ฯ” ให้หมายถึง บริ ษทั แมนไฮมม์ เอเชีย แปซิฟิค จากัด
“ผูข้ าย” ให้หมายถึง บุคคลธรรมดา บริ ษทั สถาบันการเงิน บริ ษทั ประกัน และบริ ษทั ที่ทาธุรกิจให้เช่าหรื อเช่าซื้อ
ตัวแทนจาหน่ายภาคเอกชนอื่นๆ ที่เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์โดยชอบด้วยกฏหมายของรถที่ขายทอดตลาด
“ผูซ้ ้ือ”

ให้หมายถึง ผูท้ ี่เข้าร่ วมประมูลซื้อรถขายทอดตลาด ตัวแทนจาหน่าย บริ ษทั นิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา

ตัวแทนจาหน่ายจะต้องกระทาการด้วยความสุจริ ตในการซื้อขายรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก เครื่ องจักรและอุปกรณ์อะไหล่
เครื่ องมือการซ่อม การซื้อขายอะไหล่รถยนต์ และให้หมายความรวมถึงผูน้ าเข้าและผูส้ ่งออก ผูใ้ ช้งาน ผูข้ าย ผูก้ ระทาการ Arbitrage
ทั้งส่วนบุคคลหรื อเชิงพาณิ ชย์
1. บริ ษทั ฯ ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการประสานงานการซื้อขายระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ ายผ่านการประมูลเท่านั้นและรถทั้งหมดยังคง
เป็ นทรัพย์สินของผูข้ าย ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ไม่มีสถานะเป็ นเจ้าของทรัพย์สินและไม่มีส่วนได้เสี ยใน ทรัพย์สินที่นาเข้าประมูลรวมถึง
อุปกรณ์ประจารถยนต์ในการประมูล
2. ผูป้ ระมูลที่ให้ราคาสูงสุดคือผูท้ ี่มีสิทธิ์ในการซื้อในกรณี ที่มีการโต้แย้งหรื อเหตุอนั ควรพิธีกรมีอานาจตัดสิ นใจ นารถกลับเข้า
ประมูลใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง ผูเ้ ข้าประมูลจะต้องทาการลงทะเบียนโดยใช้บตั รประจาตัวประชาชน หนังสื อเดินทาง บัตรประจาตัว
ที่ราชการออกให้ บริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผูซ้ ้ือเป็ นความลับโดยจะไม่นาข้อมูลทั้งหมดหรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไป
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน บุคคลที่สาม หรื อนาข้อมูลที่ได้ไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่วา่ ทางใดทางหนึ่ง ในเชิงพาณิ ชย์ รวมถึงจะ
ไม่นาข้อมูลที่ได้ไปกระทาการใดๆ อันเป็ นการที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายกับผูซ้ ้ือ เว้นแต่จะทาการเปิ ดเผยต่อเมื่อมีความจาเป็ น
เพื่อผลในทางกฏหมายเท่านั้น
3. ผูข้ ายได้มอบสิทธิ์ให้พิธีกรมีอานาจในการขายสิ นค้าตามรายการ และไม่อนุญาตให้ผใู ้ ดทาการยกเลิกการประมูล หลังจากที่ได้ทา
การตกลงขายสิ นค้าไปแล้ว
4. ผูข้ าย บริ ษทั ฯ หรื อพิธีกรการประมูล ขอสงวนสิ ทธิที่จะทาการเพิกถอนรายการขายหรื อรายการประมูลใดๆ และขอสงวนสิ ทธิ์ที่
จะยอมรับหรื อปฏิเสธการเสนอราคาใดๆ ไม่วา่ จะในลานประมูลหรื อทางระบบออนไลน์
5. บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายการสิ นค้าสาหรับการประมูลล่วงหน้า 1 วัน เพื่อให้ผปู ้ ระมูลสามารถตรวจสอบรายการสิ นค้าที่ประมูลหรื อ
ขาย ทั้งนี้ผซู ้ ้ือมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะต้องทาการตรวจสอบสภาพรถยนต์ เงื่อนไขคุณสมบัติ และทาการประเมิน
รายการที่จะประมูลขาย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ทาการถ่ายภาพ ออนไลน์เพื่อผูซ้ ้ือใช้เป็ นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลก่อน
การเสนอราคาหรื อทาการซื้อ บริ ษทั ฯ พยายามที่จะให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามทุกรายการที่ประมูลต้องเป็ นไปตาม
เงื่อนไข ที่กาหนด ผูข้ ายและบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน พิธีกร หรื อผูป้ ระกาศการประมูล ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใน
ข้อเรี ยกร้องใดๆ หรื อข้อผิดพลาดใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการประมูลโดยถือว่าผูซ้ ้ือได้รับทราบและยอมรับ สภาพของรายการ
ความผิดพลาดของรายละเอียดสิ นค้า ราคาของสิ นค้า รวมถึงไม่มีการรับประกันสภาพสิ นค้า บริ ษทั ฯ แจ้งให้ทราบว่าสิ นค้า
ทั้งหมดขายตามสภาพโดยผูข้ ายและ บริ ษทั ฯ หรื อพิธีกรขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ รับผิดชอบในการเรี ยกร้องสิ ทธิใดๆทั้งสิ้น ซึ่ง

เกิดขึ้นภายหลังการประมูล ทั้งนี้จะถือว่า ผูซ้ ้ือได้รับทราบและ ยอมรับหากเกิดความผิดพลาดของรายละเอียด จานวน การ
รับประกันสิ นค้า ความคลาดเคลื่อนหรื อไม่ ถูกต้องของเลขไมล์ที่แสดงกับระยะทางที่ใช้จริ งของรถแต่ละคัน การใช้งานไม่ได้
ตามปกติของอุปกรณ์ไม่วา่ ทั้งหมด หรื อส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่วา่ ได้ผา่ นการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม หรื อไม่ก็ตาม ซึ่งอาจมีผลให้
รายละเอียดของสิ นค้าไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในรายการสิ นค้า
6. ผูซ้ ้ือจะไม่ขอคืนเงินหรื อปฏิเสธสิ นค้า หากพบว่ามีขอ้ มูลใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบรายการสิ นค้าหรื อผูซ้ ้ือได้มา ตรวจสอบพบใน
ภายหลังจากที่ทาการประมูลซื้อได้และจะไม่ดาเนินการฟ้องร้องบริ ษทั ฯ ทั้งทางแพ่งและทางอาญาในภายหลัง
7. ผูซ้ ้ือเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการชาระค่าขนส่งสิ นค้า ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษี อากรแสตมป์ รวมถึงความเสี ยหายใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและบุคคลระหว่างการขนย้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงผลของการกระทาโดยตัวแทนของผูซ้ ้ือ
ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรื อค่าเสี ยหายใดๆ
8. การประมูลทุกครั้งจะได้รับการบันทึกโดยเทปเสี ยงซึ่งใช้เป็ นหลักฐานและยืนยันการขายโดยหลังจากที่พิธีกรเคาะราคาขาย พิธีกร
จะทาการบันทึกหมายเลขผูซ้ ้ือและราคาขายลงในใบขาย ซึ่งผูซ้ ้ือแต่ละรายสามารถรับ ผลสรุ ปการซื้อรถยนต์ (Sale Contract) ได้
ที่หอ้ งลงทะเบียนเพื่อใช้ยนื ยันการซื้อรถยนต์
9. ผูซ้ ้ือได้ยอมรับในเงื่อนไขการประมูลและยินยอมที่จะชาระเงินในการซื้อรถยนต์ที่ประมูลได้ภายใต้เงื่อนไขอัน ปรากฏ
รายละเอียดเกี่ยวกับการชาระเงินโดยให้ยดึ ถือตามที่บริ ษทั ฯ ได้ประกาศกาหนด
10. หลังจากผูซ้ ้ือประมูลซื้อรถยนต์ได้และชาระเงินครบเต็มจานวนแล้วจะต้องทาการขนย้ายรถยนต์ออกจากพื้นที่ของบริ ษทั ฯ
ภายใน 3 วันทาการนับจากวันประมูล
กรณี ผซู ้ ้ือได้ชาระราคาสิ นค้าเป็ นเช็คจะถือว่าผูซ้ ้ือได้ชาระราคาสิ นค้าครบเต็มจานวนแล้ว ต่อเมื่อทางบริ ษทั ฯ ได้รับการยืนยันจาก
ทางธนาคารว่าเช็คได้ผา่ นการตรวจสอบแล้ว
11. การโอนกรรมสิ ทธิ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผูซ้ ้ือได้ทาการชาระเงินครบเต็มจานวนตามราคาที่ประมูลซื้อไปได้
12. ผูซ้ ้ือมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์และความเสี ยหายที่เกิดขึ้นรวมถึงภาระทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทนั ที หลังจากพิธีกร
ประกาศ “ขาย”
13. ในกรณี ที่ผซู ้ ้ือไม่ชาระเงินค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือที่ประมูลได้ให้แก่บริ ษทั ฯ ภายใน 3 วันทาการนับจากวันประมูลได้ ผูข้ ายและ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาและสามารถยกเลิกการขายหรื อนารถยนต์ตามรายการที่ขายไปแล้วจากผูซ้ ้ือกลับคืน
14. ผูข้ ายและบริ ษทั ฯ สามารถที่จะเรี ยกร้องให้ผซู ้ ้ือชดใช้ค่าเสี ยหายได้ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องความเสี ยหายจากการสูญเสี ยที่เกิดขึ้นหรื อผล
เนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการประมูล
15.ชื่อ - ที่อยู่ ชื่อของบุคคลนิติบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ผซู ้ ้ือได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการประมูลไม่
ว่าจะมีการรับประกันใดๆสาหรับการขายทุกรายการ
สมาชิกผูท้ าการประมูลทั้งลานประมูลและผูท้ าการประมูลผ่านระบบออนไลน์Simulcast ได้รับทราบและยอมรับในข้อกาหนด
และเงื่อนไขนี้

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับในข้อกาหนดและเงื่อนไขการประมูล ตามรายการที่แจ้งไว้น้ ี ทุกประการ
ลงชื่อ .........................................................
( ........................................................)

