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โปรดทราบ !!!
- ผู้ซอื ้ ชําระค่ าดําเนินการรถจักรยานยนต์ คันละ 1,605 บาท ทุกคันที่ประมูลได้
- รถทุกคันประมูลขายตามสภาพ ผู้ซอื ้ โปรดตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ ด้วยตนเองก่ อนทําการประมูล
และตรวจสอบเอกสารประกอบการขายที่ติดหน้ ารถยนต์ ให้ เรี ยบร้ อยก่ อนทําการประมูล
บริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบรายละเอียดที่อาจพิมพ์ ผิดพลาดเกี่ยวกับ ยี่ห้อ / รุ่ น / ปี / สี / เกียร์ / ราคา
และไม่ รับรองว่ าเลขไมล์ เคยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขมาก่ อนหรื อไม่
- ผู้ซอื ้ จะต้ องโอนทะเบียนภายใน 1 เดือน (หากเกิน 1 เดือน บริ ษัทฯไม่ รับผิดชอบการโอน)

** รถทุกคันต้ องโอนทะเบียนภายใน 60 วันหรื อ ภายในวันที่ระบุในหนังสื อมอบอํานาจ (หากเกินกําหนดทางบริษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบการโอน) /

ลูกค้ าที่ประมูลรถได้ เกิน 1 คัน ในแต่ ล่ะรอบ ต้ องดําเนินการโอนทะเบียน ให้ ครบทุกคัน ที่ประมูลได้ จึงจะสามารถมาติดต่ อขอรับเงินมัดจําเล่ มทะเบียนคืนได้ **

ลําดับ

ยี่ห้อ/รุ่น

วันครบภาษี ราคาเริ่ มต้ น VAT ค่าขนย้าย

เกียร์ ทะเบียน จังหวัด

ปี

สี

M1 DUCATI M795

M/T 2กฒ-1133 กทม.

12

แดง

16 มี.ค. 60

150,000

7%

ผู้ประมูลได้ รับรถ จ.นครราชสี มา

M2 KAWASAKI NINJA

M/T 2กญ-8325 กทม.

14

เขียว

17 ก.พ. 60

290,000

7%

ผู้ประมูลได้ รับรถ จ.ขอนแก่ น

M3 KAWASAKI NINJA

M/T 1กณ-5555

13

ดํา

17 พ.ค. 59

66,000

7%

ผู้ประมูลได้ รับรถ จ.อุบลราชธานี

M4 BMW S1000

M/T 5กณ-2238 กทม.

16

นํ้าเงิน

17 มิ.ย. 60

260,000

7%

ผู้ประมูลได้ รับรถ จ.สงขลา

M5 HONDA SCOOPY-I

M/T ขทษ-724 นครปฐม 1 0

แดง-ดํา 10 พ.ย. 54

16,000

7%

ไม่ติดป้ายทะเบียน KT110C0096864,ทะเบียนระงับ เนื่องจากค้างชําระภาษีเกิน 3
ปี ,ผู้ประมูลได้ รับเล่ มทะเบียน 30 วัน นับจากวันประมูล

M6 SUZUKI RAIDER

M/T 6กฎ-1878 กทม.

17

ดํา

14 ก.พ. 61

10,000

7%

บังคับโอน 60 วัน ,มัดจําเล่ มทะเบียน 1,000 บาท

M7 SUZUKI RAIDER

M/T 2กย-9504

14

แดง

10 มิ.ย. 58

9,000

7%

บังคับโอน 60 วัน ,มัดจําเล่ มทะเบียน 1,000 บาท,ทะเบียนระงับ เนื่ องจากค้ างชําระภาษีเกิน 3 ปี

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อุบลราชธานี

กทม.

หมายเหตุ

ผู้เข้ าร่ วมการประมูลทุกท่ านต้ องมัดจําป้ ายหมายเลขสํ าหรับการประมูล สํ าหรับ รถจักรยานยนต์ ท่ านละ 10,000 บาท
หากผู้ชนะการประมูลต้ องการเปลี่ยนชื่ อหลังจากการประมูลต้ องเสี ยค่ าดําเนินการเปลี่ยนชื่ อคันละ 5,000 บาท
บริษัทสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการประมูลคันหนึ่งคันใดก็ได้ หากเห็นว่ าการประมูลไม่ โปร่ งใส
รถซาก ทุกคัน ไม่ รับผิดชอบในการโอนทุกกรณี
ไม่ รับคืนรถที่ประมูลไปแล้ ว เกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จค่ าประมูล
รถที่นําเข้ าประมูลทุกคัน ได้ ยกเลิกกรมธรรม์ ประกันภัย และ พ.ร.บ. แล้ ว

** รถทุกคันต้ องโอนทะเบียนภายใน 60 วันหรื อ ภายในวันทีร่ ะบุในหนังสื อมอบอํานาจ (หากเกินกําหนดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการโอน)/ลูกค้ าที่ประมูลรถได้ เกิน 1 คัน ในแต่ ล่ะรอบ ต้ องดําเนินการโอนทะเบียน ให้ ครบ

ทุกคัน ที่ประมูลได้ จึงจะสามารถมาติดต่ อขอรับเงินมัดจําเล่ มทะเบียนคืนได้ **
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