
 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) |ศูนย์ประมูลรถยนต์  1 

 

ข้อกาํหนดและเงอืนไขในการประมูลรถยนต์ของธนาคาร 

 

1. การลงทะเบียน:  

1.1 การประมลู ณ ศนูย์ประมลู ด้วยอปุกรณ์เสนอราคาของธนาคาร (“การประมลูหน้าลานประมลู”) 

1.1.1 ผู้ เข้าร่วมประมลูต้องลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเข้าร่วมประมลู โดยยืนเอกสาร

ดงันี 

1.1.1.1 กรณีบคุคลธรรมดา: สําเนาบตัรประชาชน 

1.1.1.2 กรณีนิติบุคคล: สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนผู้มอีํานาจกระทําการแทน  

นิตบิุคคลพร้อมสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลทีมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 

1.1.1.3 กรณีทีมีการมอบอํานาจให้บุคคลอืนมาประมูลแทน: ต้องมีหนังสือมอบ

อํานาจ สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ  และสําเนาบตัรประชาชน

ผู้ รับมอบอํานาจ พร้อมเอกสารประกอบการมอบอํานาจ มายืนด้วย  

1.1.2 ในการลงทะเบียน ผู้ เข้าร่วมประมลูจะต้องแจ้งหมายเลขเบอร์โทรศพัท์ทีสามารถติดต่อ

ผู้ เข้าร่วมประมลูได้ทนัทีไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน เพือรับรหสั OTP ในการเข้าสู่

เว็บไซต์ภายในของศนูย์ประมลูผ่านทางอปุกรณ์เสนอราคา  

1.1.3 ผู้ เข้าร่วมประมลูต้องวางเงินประกนัการประมลูจํานวน ,  บาท โดยชําระเป็นเงิน

สด ณ เวลาทีลงทะเบียน หรือในกรณีทีผู้ เข้าร่วมประมูลมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 

ผู้ เข้าร่วมประมลูอาจทําหนงัสือยินยอมให้อายดัเงินในบญัชีเงินฝากกบัธนาคารเพือกนั

เงินจํานวนดังกล่าวไว้เป็นเงินประกันการประมูล (กรณีอายัดเงินฝากต้องดําเนินการ

ลว่งหน้าก่อนวนัประมลู ณ สาขาธนาคาร) เมอืผู้ เข้าร่วมประมลูได้ลงทะเบียนและชําระ

เงินประกนัการประมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ เข้าร่วมประมูลจะได้รับ ( ) โทรศพัท์เคลือนที

หรือ Tablet ของธนาคารทีใช้ในการเสนอราคาประมลู (“อุปกรณ์เสนอราคา”) และ 

( ) ป้ายเสนอราคา [ทีระบุหมายเลขป้าย] 

1.1.4 ผู้ เข้าร่วมประมูลจะต้องตรวจสอบหมายเลขอุปกรณ์เสนอราคาทีปรากฎในใบยืม

อุปกรณ์  เสนอราคาให้ตรงกับหมายเลขป้าย และผู้ เข้าร่วมประมลูจะต้องตรวจสอบ

ความสมบูรณ์และความพร้อมในการใช้งานของอปุกรณ์เสนอราคา 

1.1.5 ไมว่่าในเวลาใดๆ รวมถึงระหว่างดําเนินการประมูล หากผู้เข้าร่วมประมลูพบข้อขัดข้อง

ในการใช้อุปกรณ์เสนอราคา  ผู้ เข้าร่วมประมูลต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีเพือ
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เปลียนอุปกรณ์เสนอราคา หากมีการดําเนินการใด ๆ  เกิดขึน รวมถึงการเสนอราคา

ประมูลทีธนาคารได้รับจากอปุกรณ์เสนอราคา ผู้ร่วมประมูลตกลงให้ธนาคารให้ถือว่า

เป็นการดําเนินการโดยผู้ เข้าร่วมประมลูและผูกพนัผู้ เข้าร่วมประมลูทุกประการ 

1.2 การประมลูผ่าน HUBB Car Auction โดยอปุกรณ์ของผู้เข้าร่วมประมลู (”การประมูลออนไลน์”) 

1.2.1 ผู้ เข้าร่วมประมูลต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารและสมคัรใช้บริการ KK e-Banking 

หรือ KK Biz e-Banking (แล้วแตก่รณี) 

1.2.2 ผู้ เข้าร่วมประมูลต้องสมคัรใช้บริการตามขันตอนทีระบุในคู่มือการสมัครประมูลผ่าน

ช่องทางออนไลน์   เมือการสมัครใช้บริการสมบูรณ์แล้ว ผู้ ร่วมประมูลต้องใช้  

Username / Password สําหรับ KK e-Banking หรือ  Username / Password / 

Corporate  ID สําหรับ KK Biz e-Banking ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของศนูย์ประมลูเพือ

ร่วมการประมลูออนไลน์ 

1.2.3 ผู้ เข้าร่วมประมูลมีหน้าทีดูแลรับผิดชอบและเก็บรักษาUsername/Password และ  

Corporate ID ไว้ในทีปลอดภยัและเก็บไว้เป็นความลบั ไมเ่ปิดเผยให้บคุคลอนืลว่งรู้ 

1.2.4 ผู้ เข้าร่วมประมูลรับรองว่าการเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์ประมูลของธนาคาร ตลอดการ

ดําเนินการใดๆ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ประมูลของธนาคารโดยการระบุรายละเอียด

ข้างต้นไม่ว่ากระทําโดยผู้ เข้าร่วมประมลูหรือบุคคลอืนไม่ว่าโดยประการใดๆ ก็ตาม 

ผู้ เข้าร่วมประมูลตกลง  ให้ถือว่าการดําเนินการดังกล่าว เป็นการดําเนินการโดย

ผู้ เข้าร่วมประมูลเองและผู้ เข้าร่วมประมูลยินยอมผูกพันรับผิดชอบในการกระทํา

ดงักล่าวทุกประการ และให้ถือว่าเป็นการดําเนินการประมลูโดย ผู้ เข้าร่วมประมูลเอง 

และผู้ เข้าร่วมประมลูจะต้องรับผิดชอบผลของการประมลูทีเกิดขึนทกุประการ 

1.2.5 ก่อนประมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ เข้าร่วมประมูลต้องวางเงินประกันการประมูล

จํานวน  ,  บาท ผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคาร และทําหนงัสือยินยอมให้อายัด

เงินในบญัชีเงินฝากกบัธนาคารเพือกนัเงินจํานวนดงักล่าวไว้เป็นเงินประกนัการประมลู 

1.2.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิงดให้บริการการประมลูออนไลน์ และ/หรือยกเลิกการให้บริการ

กบัผู้ เข้าร่วมประมลูทีร่วมประมลูออนไลน์ได้ทนัทีโดยไมต้่องบอกกล่าวล่วงหน้าเมือเกิด

เหตกุารณ์ดงัตอ่ไปน ี   

1.2.6.1 ผู้ ร่วมประมูลแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จในการสมคัรใช้บริการไม่ว่าข้อความ

อนัเป็นเท็จนนัจะเกิดขึนก่อนหรือหลงัการใช้บริการ 
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1.2.6.2 ผู้ ร่วมประมูลไม่ปฏิบัติตามระเบียบการหรือเงือนไขการประมูลทีธนาคาร

กําหนด 

1.2.6.3 ผู้ ร่วมประมูลผิดนัดไม่ชําระราคารถยนต์ทีชนะการประมูลภายในเวลาที

กําหนด 

1.2.6.4 เกิดการเปลียนแปลงฐานะการเงินทีเป็นสาระสําคัญต่อความสามารถใน

การชําระราคารถยนต์ 

1.2.6.5 ถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือคดีฟืนฟูกิจการ หรือ

ถูกหน่วยงานราชการทีมีอํานาจมีคําสงัให้ยึดหรืออายดัทรัพย์  

1.2.6.6 ผู้ ร่วมประมูลเสียชีวิตหรือสาบสญู 

1.2.6.7 ผู้ ร่วมประมูลตกเป็นบคุคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถหรือถูก

พิทกัษ์ทรัพย์ไมว่า่ชวัคราวหรือเดด็ขาด หรือเข้าสูก่ระบวนการฟืนฟกิูจการ  

1.2.7 กรณีธนาคารเป็นผู้บอกเลิกการให้บริการแก่ผู้ เข้าร่วมประมูล ธนาคารจะนําค่าใช้จ่าย

ตา่งๆ ทีผู้ เข้าร่วมประมลูมตีอ่ธนาคารหกัจากเงินประกนัการประมลูส่วนทีเหลือธนาคารจะ

สง่คืนแกผู่้ เข้าร่วมประมลูหรือผู้มีสิทธิรับเงินแทนผู้ เข้าร่วมประมลู 

1.2.8 กรณีทีมีการเปลียนแปลงทีอยู่, ทีทํางาน, อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลที

ผู้เข้าร่วมประมลูให้ไว้กบัทางธนาคาร ผู้ เข้าร่วมประมลูต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทนัที 

 

2 การประมูลรถยนต์:  

2.1 ธนาคารจดัให้มีการประมลูรถยนต์ ณ ศนูย์ประมลูรถยนต์ตามทีธนาคารจะได้ประกาศให้ทราบ 

โดยผู้ เข้าร่วมประมูลสามารถเข้าร่วมประมูลรถยนต์ได้ตามช่องทางทีธนาคารได้จ้ดให้มีขึน ซึง

ปัจจุบันได้แก่การเข้าร่วมประมูล ณ ศูนย์ประมูล และการประมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ที

ธนาคารจดัให้มีขึนในวนั เวลา และสถานทีตามทีธนาคารได้ประกาศไว้  

2.2 ธนาคารนํารถยนต์ออกประมูลตามสภาพทีเป็นอยู่ ผู้ เข้าร่วมประมูลสามารถตรวจสอบ

รายละเอียดรถยนต์ได้ ณ ศนูย์ประมูล จากทางเว็บไซต์ของทางธนาคาร หรือช่องทางอืนใดที

ธนาคารได้แจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป  
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2.3 ธนาคารถือวา่ในการเข้าร่วมประมลู ผู้ เข้าร่วมประมลูได้รับทราบรายละเอียดข้อมลูตลอดจนได้

พิจารณาสภาพของรถยนต์ทีจะประมลูเป็นอย่างดีแล้ว ธนาคารไม่รับผิดชอบหรือรับประกัน

คณุภาพรถยนต์ทีประมลู 

2.4 ผู้ เข้าร่วมประมลูควรศกึษาข้อกําหนดและเงือนไขในการประมลูรถยนต์ในลกัษณะต่างๆ ภายใต้

เอกสารฉบับนี และคู่มือการประมูล เนืองจากอาจส่งผลต่อการเข้าร่วมประมูลและ/ หรือการ

เสนอราคา  ในการประมลูรถยนต์ในแต่ละครังของท่าน 

2.5 การเริมประมลูและการปิดประมลูรถยนต์แต่ละคนัของธนาคาร จะเป็นไปตามทีเว็บไซต์ภายใน

ของศนูย์ประมลูหรือเว็บไซต์ของศนูย์ประมลูแสดง (แล้วแตก่รณี) 

2.6 ธนาคารจะบันทึกวิดีโอการประมลู และธนาคารมีสิทธิใช้วิดีโอเพือเป็นพยานหลกัฐานเกียวกบั

การประมลู 

2.7 ธนาคารอาจจัดให้มีการประมูลรถยนต์มากกว่า 1 คนัในเวลาเดียวกัน ณ แต่ละศูนย์ประมูล 

โดยอาจเปิดเลนการประมลูรถยนต์ได้มากกว่า 1 เลน  ซงึธนาคารจะประกาศให้ทราบก่อนการ

ประมลูว่ารถประมลูแต่ละคนัจะประมลูในเลนการประมลูใด  

2.8 การเข้าร่วมประมลู 

2.8.1 การประมลูหน้าลานประมลู  

2.8.1.1 เป็นการประมลูทีผู้ เข้าร่วมประมูลร่วมประมูลรถยนต์ ณ ศูนย์ประมลู โดย

ใช้อุปกรณ์เสนอราคา เพือเข้าสู่ เ ว็บไซต์ภายในของศูนย์ประมูล ที  

kkpauction.kiatnakin.co.th/bidengine หรือเว็บไซต์อืนใดตามทีธนาคาร

ประกาศกําหนด (“เว็บไซต์ภายในของศูนย์ประมูล”) โดยการประมูล

ดังกล่าวผู้ เข้าร่วมประมูลจะต้องประมูลและเสนอราคาพร้อมกับการ

ประมูล ออนไลน์ (สามารถดูขันตอนการประมูลออนไลน์ได้จากคู่มือ

ผู้ เข้าร่วมประมูล) โดยผู้ เข้าร่วมประมลูต้อง ระบุ (1) หมายเลขป้าย และ 

(2) หมายเลขโทรศพัท์ของผู้ เข้าร่วมประมูล ตามทีระบุในเอกสารการ

ลงทะเบียน 

2.8.1.2 ผู้ เข้าร่วมประมลูต้องกรอกรหสั OTP ทีส่งไปยังหมายเลขโทรศพัท์มอืถือที

ผู้ เข้าร่วมประมลูได้ให้ไว้ในเอกสารการลงทะเบียน ลงไปในอุปกรณ์เสนอ

ราคาทเีชือมต่อแล้ว 
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2.8.1.3 ผู้เข้าร่วมประมลูมีหน้าทีดแูลรับผิดชอบและเก็บรักษารหสั OTP  ทีได้รับไว้     

เป็นความลบั และไมเ่ปิดเผยแกบุ่คคลอืน  

2.8.1.4 ผู้ เข้าร่วมประมูลรับรองว่า การเข้าสู่เว็บไซต์ภายในของศูนย์ประมูลของ

ธนาคารโดยการระบุรายละเอียดตามทีกําหนดไว้ในข้อตกลงนี เป็นการ

ดําเนินการประมูลโดยผู้ เข้าร่วมประมูลเอง และผู้ เข้าร่วมประมูลจะต้อง

รับผิดชอบผลของการประมลูทีเกิดขนึทกุประการ  

2.8.1.5 เพือการใช้งานผ่านเว็บไซต์ภายในของศูนย์ประมูล ขณะทําการประมูล                 

ผู้ เข้าร่วมประมูลต้องอยู่บริเวณทีมีสญัญาณ Wi-Fi ตามทีธนาคารกําหนด

ไว้เทา่นนั   

2.8.2 การประมลูออนไลน์ 

2.8.2.1 เป็นการประมูลทีผู้ เข้าร่วมประมลูสามารถใช้อปุกรณ์ส่วนตวัทีเชือมต่อกบั

อินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศพัท์มือถือ tablet คอมพิวเตอร์ เข้าสู่เว็บไซต์ของ

ศูนย์ประมูลที www.hubb.co.th/auction หรือเว็บไซต์อืนใด ตามที

ธนาคารประกาศกําหนด (“เว็บไซต์ของศูนย์ประมูล”) และ log-in เข้าสู่

ระบบ ตามทีได้ลงทะเบียนไว้สําหรับการประมูลออนไลน์ โดยการประมูล

ดังกล่าว ผู้ เข้าร่วมประมูลจะต้องประมูลและเสนอราคาพร้อมกับการ

ประมลูหน้าลานประมลู 

2.8.2.2 ผู้เข้าร่วมประมลูเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหาอปุกรณ์และสญัญาณอินเทอร์เน็ตที

เหมาะสมเพือการใช้งานผา่นเว็บไซต์ของศนูย์ประมลูขณะทําการประมลู 

2.9 ธนาคารไม่จําเป็นต้องรับผิดใด ๆ ต่อผู้ ประมูลในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุขัดข้องใดๆ อัน

ส่งผลให้ไม่อาจทําการประมูลผ่านเว็บไซต์ภายในของศูนย์ประมูล หรือเว็บไซต์ของศูนย์ประมูล   

เว้นแต่ผู้ เข้าร่วมประมูลจะพิสูจน์ได้ว่าเหตุดงักล่าวเกิดจากความจงใจกระทําความผิดหรือการ

ประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงของธนาคาร 
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2.10 การเสนอราคา 

2.10.1 การเสนอราคาแตล่ะครังสําหรับการประมลูหน้าลานประมลู ผู้ เข้าร่วมประมลูต้องเสนอ

ราคาทเีพิมขนึตามตารางดงันี 

เสนอราคาปกติ Jump ราคาอตัโนมตั ิ
ราคาประมูลนอ้ยกว่า 
1,000,000

เสนอราคาเพมิราคาครัง
ละ 4,000 บาท

เสนอ jump ราคาครังละ 
20,000 หรือ 40,000

ราคาประมูลตงัแต่ 
1,000,000 ขนึไป

เสนอราคาเพมิราคาครัง
ละ 10,000 บาท

เสนอ jump ราคาครังละ 
50,000 หรือ 100,000

 

2.10.2 การเสนอราคาแตล่ะครังสําหรับการประมลูออนไลน์ ผู้ เข้าร่วมประมลูต้องเสนอราคาที

เพิมขึนตามตารางดงันี 

เสนอราคาปกติ Jump ราคาอตัโนมตั ิ Jump แบบระบุจํานวนเงนิเอง
ราคาประมูลนอ้ยกว่า 
1,000,000

เสนอราคาเพมิราคาครัง
ละ 4,000 บาท

เสนอ jump ราคาครังละ 
20,000 หรือ 40,000

เลอืกราคาทตีอ้งการได ้โดยตอ้งเพมิ
จากราคาปัจจุบันเป็นจํานวนเท่าของ 
4,000 บาท

ราคาประมูลตงัแต่ 
1,000,000 ขนึไป

เสนอราคาเพมิราคาครัง
ละ 10,000 บาท

เสนอ jump ราคาครังละ 
50,000 หรือ 100,000

เลอืกราคาทตีอ้งการได ้โดยตอ้งเพมิ
จากราคาปัจจุบันเป็นจํานวนเท่าของ 
10,000 บาท  

2.10.3 เมือผู้ เข้าร่วมประมลูเสนอราคาแล้วจะไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนการประมูลได้ 

โดยธนาคารจะถือว่าเป็นราคาประมลูทีผู้เข้าร่วมประมลูเสนอและได้รับการยืนยันแล้ว

โดยสมบรูณ์และผกูพนัผู้เข้าร่วมประมลู 

2.11 ผลการประมลู 

2.11.1 การขายทอดตลาดบริบูรณ์ เมือเว็บไซต์ภายในของศนูย์ประมูลหรือเว็บไซต์ของศูนย์

ประมลูประกาศนบั 3 2 1 และ ปิดการประมลู (ไม่มีผู้ เข้าร่วมประมลูท่านใดเสนอราคา

ระหว่างการนบั) และให้ผลการประมลูทีประกาศในเว็บไซต์ภายในของศนูย์ประมลูหรือ

เว็บไซต์ของศนูย์การประมลู (แล้วแต่กรณี)  เป็นทีสนิสดุ ผู้ เข้าร่วมประมลูทีเสนอราคา

สงูสดุเป็นผู้ชนะ  การประมลูในรถยนต์คนันนัๆ 

2.11.1.1 สําหรับการประมลูหน้าลานประมลู เมือผู้ เข้าร่วมประมูลชนะการประมลูจะ

ได้รับแจ้งให้ทราบทางอุปกรณ์เสนอราคาทันที และผู้ เข้าร่วมประมูล

สามารถดสูรุปผลการประมลูทางอปุกรณ์เสนอราคาได้ 

2.11.1.2 สําหรับการประมูลออนไลน์ เมือผู้ เข้าร่วมประมลูชนะการประมูลจะได้รับ

อีเมล์สรุปผลการประมูลของผู้ เข้าร่วมประมูลภายในวันทีประมูล และ

ผู้เข้าร่วมประมลูสามารถดสูรุปผลการประมลูทางเว็บไซต์ของศนูย์ประมลู  
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3 การชาํระราคา:  

3.1 ผู้ เข้าร่วมประมูลทีชนะการประมูลต้องชําระค่าดําเนินการประมูล ให้แก่ธนาคารจํานวน ,  

บาทต่อคนั (รวมภาษีมลูค่าเพิม)  โดยชําระให้แก่ธนาคารในวนัประมลู 

3.2 นอกเหนือจากค่าดําเนินการประมูล ผู้ ชนะประมูลต้องใช้ราคารถยนต์ทีประมูล ภายในกําหนด

ระยะเวลาดงัต่อไปนีให้แก่ธนาคาร 

. .  ในวันประมูลผู้ชนะการประมูลต้องชําระมัดจําในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของ

ราคาจบประมูลโดยตกลงยินยอมให้นําเงินประกนัการประมลูมาเป็นส่วนหนึงของมดั

จํา 

. .  ภายใน  วนัทําการ นบัจากวนัประมลู ผู้ชนะประมลูต้องชําระราคารถยนต์ส่วนทีเหลือ

โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากทีธนาคารกําหนด หรือชําระ ณ ศูนย์ประมูลที

ประมลูรถยนต์ และ ธนาคารเกียรตินาคนิ จาํกดั (มหาชน) ทกุสาขา  

3.3 กรรมสิทธิในรถยนต์ยังไม่โอนไปยงัผู้ ร่วมประมูลทีชนะการประมลูจนกว่าผู้ ร่วมประมูลทีชนะการ

ประมลูจะชําระราคารถยนต์คนัดงักลา่วครบถ้วนแล้ว 

3.4 ผู้ชนะการประมลูตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบภาษีมลูค่าเพิมทีเกิดขนึจากการประมลู 

 

4 การผิดนัดชาํระราคา  

หากผู้ ชนะประมูลไม่ชําระเงินใดๆ ตามข้อ  ผู้ ชนะประมูลตกลงชําระค่าปรับเป็นรายคัน คันละ  

,  บาท  รวมทงัยินยอมให้ธนาคารริบเงินประกนัการประมลู เงินมดัจํา และเงินอืนใดทีได้ชําระไว้

ให้แก่ธนาคารทงัหมด และ/หรือหกัเงินจากบญัชีเงินฝากทีธนาคารได้อายดัไว้หรือบญัชีเงินฝากอืนใดที

ผู้ชนะประมลูมีไว้กบัธนาคาร ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และตกลงให้เป็นดุลยพินิจของ

ธนาคารแต่เพียงผู้ เดียวทีจะพิจารณานํารถยนต์คนัดงักล่าวออกประมลูขายได้ต่อไป ทังนี ไม่เป็นการ

ตดัสิทธิธนาคารในการเรียกให้ผู้ชนะประมลูรับผิดชดใช้ในความเสียหายใดๆ ทีอาจเกิดขึนแก่ธนาคาร

ตามกฎหมายภายในระยะเวลาทีธนาคารกําหนด อาทิ ให้ผู้ ชนะประมูลชําระเงินส่วนทีขาดหาก

ธนาคารนํารถยนต์คันดังกล่าวออกประมูลอีกครัง เป็นต้น   และผู้ ชนะประมูลรับทราบว่าธนาคาร

สงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ เข้าร่วมประมลูทีชนะประมลูท่านนนั  เข้าประมลูรถยนต์หรือทรัพย์สินอืนใด

ในรายการประมลูอืนๆ ของธนาคาร 
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5 การรับรถยนต์ประมูลและการเปลียนแปลงทางทะเบียนรถยนต์ 

5.1 เมือธนาคารได้รับเงินครบถ้วนแล้ว หรือผู้ชนะประมลูได้ดําเนินการอืนใดตามทีธนาคารยอมรับ 

เช่น เบิกใช้สินเชือคงคลงั ผู้ชนะประมลูต้องรับรถยนต์ ณ ศนูย์ประมูลทีประมูลรถยนต์ภายใน

วนัและเวลาทําการของธนาคารตามทีธนาคารกําหนด แต่ทงันีจะต้องไม่เกินกว่า 3 วนั นับจาก

วนัประมูล หากไม่รับรถยนต์ภายในระยะเวลาดงักล่าวผู้ชนะประมูลต้องชําระค่าบริการจอด

รถยนต์ในอตัราคนัละ 200 บาท ตอ่วนั นบัถดัจากวนัครบกําหนดดงักล่าว  

5.2 ผู้ ชนะประมูลจะสามารถติดต่อขอรับเอกสารเล่มทะเบียนและชุดโอนทะเบียนรถยนต์จาก

ธนาคารได้ภายใน 5 วนันบัจากวนัทีธนาคารได้รับเงินครบถ้วนแล้ว 

5.3 ภายใต้ข้อกําหนดและเงือนไขฯ ฉบับนี ผู้ชนะประมลูมีหน้าทีโอนทะเบียนรถยนต์ให้เป็นชือของ

ตนเองให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันับจากวันทีชําระราคาครบถ้วน หากพ้นกําหนดระยะเวลา

ดงักลา่ว ธนาคารจะไมรั่บผิดชอบการโอนทะเบียนรถยนต์และไม่รับคืนรถยนต์คนัดงักลา่วไมว่่า

กรณีใดๆ 

 

6 การคนือุปกรณ์เสนอราคา 

6.1 ผู้ เข้าร่วมประมูลมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการคืนอุปกรณ์เสนอราคา โดยอุปกรณ์เสนอ

ราคาทนํีามาคืนต้องมหีมายเลขอปุกรณ์ตรงกบัหมายเลขทีระบใุนเอกสารการลงทะเบียน 

6.2 กรณีอปุกรณ์เสนอราคาสญูหายหรือชํารุดเสียหายไมว่่าทงัหมดหรือบางสว่น ผู้ เข้าร่วมประมลู

จะต้องชําระคา่เสียหายให้แก่ธนาคารเป็นเงินจํานวน 4,000 บาท 

 

7 การคนืเงินประกันการประมูล 

ผู้ ร่วมประมลูทีไม่ชนะการประมลูซงึได้ชาํระเงนิประกนัการประมลูเป็นเงินสด ต้องขอรับเงินประกนัการ

ประมลูคืนจากธนาคาร ภายในวนัประมลู ณ จดุลงทะเบียน เว้นแตผู่้ ร่วมประมลูมีภาระคา่ใช้จ่ายอืนใด 

ผู้ เข้าร่วมประมลูตกลงให้ธนาคารนําเงินดงักลา่วมาหกัชําระคา่ใช้จ่ายทีค้างอยู่จนครบถ้วนก่อน  

 

8 ธนาคารไม่มีความรับผิดใดๆ และไม่จําต้องชําระค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือ

ทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีอาจเกิดหรือเกิดขึนอันเกียวเนืองกับการดําเนินการประมูล หรือเกิด

ข้อผิดพลาด การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดําเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมลู การไม่ทํางานของ

อปุกรณ์เสนอราคา เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่ากรณีดงักล่าวเกิดขึนจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรงของธนาคาร 
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9 กรณีทีการเสนอราคาผ่านทางเว็บไซต์ภายในของศูนย์ประมูลและเว็บไซต์ของศูนย์ประมลูเกิดความ

ขดัข้องจนไมส่ามารถดําเนินการประมลูตอ่ไปได้ ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลียนไปใช้การประมลูแบบ

ยกป้ายแทน (ยกเว้นกรณีทีเว็บไซต์ของศนูย์ประมูลขัดข้อง แต่เว็บไซต์ภายในของศูนย์การประมูลยัง

สามารถใช้ได้ ธนาคารสงวนสทิธิในการดําเนินการประมลูหน้าลานประมลูผ่านเว็บไซต์ภายในของศนูย์

ประมลู) และผู้ เข้าร่วมประมลูตกลงปฏิบติัตามข้อกําหนดและเงือนไขในการประมลูด้วยวิธียกป้ายดงันี 

9.1 การเริมประมูลและการปิดประมลูรถยนต์แต่ละคนัของธนาคาร จะเป็นไปตามทีพิธีกรการประมูล

เป็นผู้ประกาศ 

9.2 เมือพิธีกรการประมลูประกาศเริมประมลู ผู้ เข้าร่วมประมลูสามารถเสนอราคาด้วยวิธีการยกป้าย

เสนอราคาทีได้รับตอนลงทะเบียน โดยราคาจะเพิมขึนครังละ 4,000 บาท สําหรับราคาเสนอซือที

ไม่เกิน 1,000,000 บาท และเพิมขึนครังละ 10,000 บาท สําหรับราคาเสนอซือตงัแต่ 1,000,000 

บาท ขึนไป 

9.3 ผลการประมลูเป็นทีสนิสดุตามทีพิธีกรการประมลูเป็นผู้ประกาศ 

9.4 ผู้ เข้าร่วมประมลูทีเสนอราคาสงูสดุซงึพิธีกรการประมลูประกาศให้เป็นผู้ชนะการประมลู เป็นผู้ชนะ

การประมลูในรถยนต์คนันนัๆ 

9.5 ธนาคารจะบนัทกึวิดีโอการประมลูทกุครังเพือใช้เป็นหลกัฐานการประมลู และยืนยนัการซือขาย 

  

10 เงอืนไขอนืๆ 

10.1 ผู้ชนะประมูลเป็นผู้ รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าปรับ ค่าจดทะเบียนในการขอใช้

รถยนต์ใหม่ (กรณีมีการแจ้งการหยุดใช้รถยนต์) ค่าใช้จ่ายกรณีเล่มทะเบียนติดอายัดจากคดีกฎ

จราจรทวัไป รวมทงัค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกียวข้องกับการจดทะเบียนโอน/ รับโอนกรรมสิทธิ ทงัจํานวน

แต่เพียงผู้ เดียว 

10.2 ผู้ เข้าร่วมประมลูไมส่ามารถเปลียนแปลงชือ ทีอยู่ ทีต้องการระบุในใบเสร็จรับเงินภายหลงัจากการ

ลงทะเบียนได้ เว้นแต่ธนาคารจะตกลงยินยอมเป็นคราวๆ ไป และผู้ เข้าร่วมประมลูจะต้องชําระ

ค่าใช้จ่ายในการเปลียนแปลงข้อมูลดงักล่าวเป็นเงินจํานวน 20,000 บาท ต่อ 1 รายการ (รวม

ภาษีมลูค่าเพิม) ให้แก่ธนาคาร 

10.3 ภายใน 90 วนันบัจากวนัทีชําระราคาครบถ้วน ธนาคารอาจใช้ดุลยพินิจรับคืนรถยนต์ทีประมูล 

(ตามสภาพทีประมูลไป) เฉพาะรถยนต์ทีไม่สามารถโอนทะเบียนรถยนต์ได้ (เว้นแต่มีการแจ้งไว้

เป็นอนื) และจะต้องเป็นกรณีทีผู้ชนะประมลูต้องมีหนังสือยืนยนัการตรวจสภาพจากกรมการขนส่ง

ทางบกมาแสดงต่อธนาคารแล้วเทา่นนั โดยธนาคารจะรับคนืรถยนต์ทีประมลูในราคาทีชนะประมลู

และคา่ดําเนินการประมลู ณ ศนูย์ประมลู เท่านนั (โดยไม่มีดอกเบีย) และธนาคารจะไม่รับผิดชอบ
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ค่าใช้จ่ายอืนใด เช่น ค่าซ่อม ค่าปรับปรุงตัวรถยนต์ทีเกิดขึนภายหลังการประมูล ผู้ ร่วมประมูล

จะต้องรับผิดชอบคา่เสียหายทีเกิดขนึกบัรถยนต์ทีประมลูนนัให้แก่ธนาคาร 

10.4 หากผู้ เ ข้าร่วมประมูลประสงค์จะขอใช้สินเชือเช่าซือรถยนต์ ผู้ เข้าร่วมประมูลควรติดต่อกับ

เจ้าหน้าทีการตลาดลว่งหน้าอย่างน้อย 3 วนัทําการ ก่อนวนัประมลู การประมลูรถยนต์ไมผู่กพนักบั

ผลการอนุมติัสินเชือเช่าซอืรถยนต์  

10.5 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการถอนรายการรถยนต์รายการใดๆ ตามทีได้มีประกาศขายทอดตลาด

ออกจากการประมลู โดยผู้ เข้าร่วมประมลูจะไมเ่รียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ กบัธนาคาร 


