
 

 

ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรประมูลทรัพย์สิน ด้วยวิธีกำรยื่นซอง/หรือเสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ตำมประกำศบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

ลงวันท่ี 18 มีนำคม 2563 

 

1.  
1.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประมูล 

 

 1.1  ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของกำรประมูลทรัพย์สินทั้งหมด เป็นระเบียบปฏิบัติของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) โดย
ทรัพย์สินทั้งหมดที่เข้ำร่วมในงำนประมูล จะถูกขำย “ตำมสภำพ” ซึ่งผู้ประมูลยอมรับแล้วจึงได้เข้ำประมูล 
1.1 ทรัพย์สินที่เปิดประมูล โดยทุกล็อตจะมีรำคำข้ันต่ ำ (รำคำเร่ิมประมูล)  ผู้ท่ีเสนอรำคำสูงสุดจะเป็นผู้ชนะกำรประมูล ในกรณีที่มี

ผู้เสนอรำคำสูงสุดเท่ำกันหลำยรำย เกณฑ์กำรตัดสินจะใช้วิธีกำรจับสลำกเพ่ือเลือกผู้ชนะกำรประมูล 

 

 1.2 1.2 ระยะเวลำกำรย่ืนซองประมูล/หรือเสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์จะเร่ิมเปิดรับตั้งแต่เวลำ 10.00 – 16.00 น. ทุกวัน

พฤหัสบด ีที ่2 และ 4 ของเดือน (วันท่ีเปิดประมูล) โดยผู้เข้ำประมูลสำมำรถตรวจสอบสภำพทรัพย์สินก่อนกำรประมูลได้ก่อนวันย่ืน

ซองประมูล 1 สัปดำห์ ซึ่งสำมำรถเข้ำตรวจสอบทรัพย์สินได้ที่ลำนจอดรถ ซอยวิภำวดี 12 ถนนวิภำวดี (แผนที่ตำมเอกสำรแนบ) 

 1.3 กำรประมูลจะท ำข้ึนในสถำนท่ีที่บริษัทก ำหนด หรือสถำนที่อื่นที่บริษัทเห็นสมควร 

   

 1.4 ผู้เข้ำประมูลสำมำรถย่ืนซอง/หรือเสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนล็อตที่จะประมูลล ภำยหลังจำก

ย่ืนซอง/หรือเสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรประมูลได้ไม่ว่ำกรณีใดด ๆ ทั้งสิ้น 

  1.5 วิธีกำรย่ืนซอง/หรือเสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถกระท ำได้ ดังต่อไปนี้ 
  •  ย่ืนซองประมูลท่ีลำนจอดรถ ซอยวิภำวดี 12 ถนนวิภำวดี (แผนที่ตำมเอกสำรแนบ) 
  • ส่งเอกสำรกำรเสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบฟอร์มที่บริษัทก ำหนด ผ่ำนทำงอีเมล pl_usedcar@pl.co.th หรือ
pl_usedcar@pl.co.th  หรือ     Line Official Account @pl_usedcar 

  1.6 กำรย่ืนซองจะถือว่ำครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อเม่ือบริษัทได้รับซองของผู้เข้ำประมูลเรียบร้อยแล้ว 

  1.7 รำคำที่ย่ืนซองประมูลจะกระท ำเป็นสกุลเงินบำท 

  1.8 บริษัทจะท ำกำรเปิดซอง/หรือเอกสำรเสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ ส ำนักงำนบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
และประกำศรำยชื่อผู้ชนะกำรประมูลในเวลำ 10.00 น. ทุกวันศุกร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน และบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อกลับไปทำงผู้ที่
ประมูลได้เพื่อแจ้งรำยละเอียดต่อไป 
  1.9 กำรประมูลทรัพย์สินนี้เป็นกำรประมูลทรัพย์สินตำมสภำพ  ดังนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบในควำมช ำรุดบกพร่อง
ใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดข้ึนกับทรัพย์สินที่ท ำกำรประมูล เนื่องจำกผู้เข้ำประมูลได้สิทธิในกำรตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก่อนกำรประมูล 

 
 
2.  ข้อก ำหนดกำรเข้ำร่วมประมูล 
  2.1 ผู้เข้ำประมูลจะต้องแจ้งควำมประสงค์ที่จะเข้ำประมูลแก่บริษัท โดยกำรลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสำร ดังต่อไปนี้ 
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  (ก) กรณีบุคคลธรรมดำ 

  - ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ 

   - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ 

 
  

 - หนังสือรับรองซึ่งผู้มีสิทธิตำมกฎหมำยเป็นผู้ออกให้ ภำยในก ำหนดไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ออกจนถึงวันที่ท ำกำร
ประมูล พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำและประทับตรำบริษัททุกหน้ำ 

 - ภ.พ. 20 

 - ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ 

 - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำ 
  ** กรณีบุคคลธรรมดำ หรือผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล ไม่สำมำรถมำประมูลด้วยตนเองได้ ต้องท ำหนังสือ 
มอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนมำประมูลแทน ** 
  (ค) ส ำหรับผู้เข้ำประมูลต่ำงชำติ  จะต้องแนบส ำเนำพำสปอร์ต พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำส ำหรับกำรลงทะเบียน 

  2.2 กำรลงทะเบียน 

  (ก) ผู้เข้ำประมูลต้องยอมรับข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนกำรลงทะเบียนเป็นผู้ประมูล และได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกบริษัท
แล้วว่ำเป็นไปตำมกฎระเบียบ จึงจะได้สิทธิ์เข้ำร่วมกำรประมูล 

  (ข) ผู้เข้ำประมูลต้องย่ืนเอกสำรตำมข้อ 2.1 ให้บริษัทก่อนวันเร่ิมประมูล และช้ำที่สุดภำยในวันเปิดประมูล (ก่อนเวลำ
ประมูล) โดยบริษัทจะแจ้งผลให้ทรำบว่ำผู้เข้ำประมูล เป็นผู้มีสิทธิในกำรเข้ำประมูลหรือไม่ 

  (ค) ผู้ประสงค์จะเข้ำร่วมประมูล ต้องลงทะเบียนและวำงหลักประกันซอง จ ำนวน 20,000 บำท (สองหม่ืนบำทถ้วน)  
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลำกำรค้ ำประกันตั้งแต่วันย่ืนซอง/หรือเสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมไปจนถึงวันที่
ประมูลเสร็จสิ้น โดยหลักประกันให้ใช้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

 •  เงินสด• เงินสด 
 •  แคชเชยีร์เชค็• แคชเชยีร์เชค็ สัง่จำ่ย บริษัท ภัทรลสิซิง่ จ ำกัด (มหำชน) โดยเป็นเชค็ลงวนัทีท่ีย่ื่นซอง/หรือเสนอรำคำทำงอเิลก็ทรอนกิส ์
หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำรของทำงรำชกำร 
 •  โอนเงินผ่ำนทำงธนำคำร เข้ำบัญชีชื่อ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนรัชดำภิเษก  
 เลขที่บัญชี 089-2-71024-4  

  ** หมำยเหตุ กรณีโอนเงินสำมำรถโอนเงินได้ในวันเวลำที่ลงทะเบียน และแสดงหลักฐำนกำรโอนต่อบริษัท โดยไม่ต้องโอน
ล่วงหน้ำ (ผู้เข้ำประมูลต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรโอน)  
   หลักประกันซองตำมข้อนี้ บริษัทจะคืนให้ผู้ประมูลภำยใน 3 วัน นับถัดจำกวันประกำศผู้ชนะกำรประมูล เว้นแต่ผู้ ชนะ 
กำรประมูลท่ีได้รับกำรคัดเลือกจะคืนให้ต่อเม่ือได้ท ำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเม่ือได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว 

  กำรคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 

3. สิทธิและหน้ำท่ีของผู้เข้ำประมูล 
  3.1 สิทธิของผู้เข้ำประมูล 

      ผูเ้ข้ำประมูลสำมำรถประมูลทรัพย์สินแต่ละล็อตตำมที่บริษัทก ำหนดไว้เท่ำนั้น 

  3.2 หน้ำที่ของผู้เข้ำประมูล 



 

 

      ผูเ้ข้ำประมูลตกลงจะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อก ำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้องซึ่งก ำหนดโดย
บริษัทและ ผู้เข้ำประมูลต้องยอมรับในผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดข้ึนและรับผิดชอบผลที่เกิดจำกกำรประมูลทรัพย์สินไม่ว่ำจะเกิดจำก
สำเหตุใด ๆ 

  



 

 

   

      ผูเ้ข้ำประมูลต้องชดใช้ค่ำเสียหำยทั้งหมดที่จะเกิดข้ึน เช่น กำรเรียกร้อง, ข้อเรียกร้อง, กำรฟ้องร้อง, ค่ำเสียหำย, ค่ำปรับ, 
ดอกเบ้ีย และค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อันเกิดจำกผู้เข้ำประมูล ในกรณีที่ผู้เข้ำประมูลกระท ำกำรใด ๆ ต่อไปนี้ 
  (ก) กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรรบกวนกำรประมูล ไม่ว่ำโดยเจตนำหรือไม่เจตนำ 
  (ข) กำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขนี้ หรือตำมข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขของบริษัท 

 
4. ระเบียบกำรประมูล และสิทธิในกำรพิจำรณำรำคำ 
  4.1 ทรัพย์สินที่เข้ำประมูลทุกรำยกำร มีกำรก ำหนดรำคำข้ันต่ ำหรือรำคำเร่ิมต้น ซึ่งผูเ้ข้ำประมูลไม่สำมำรถประมูลต่ ำกว่ำ
รำคำที่ก ำหนดได้ 
  4.2 หำกผู้เข้ำประมูลรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือย่ืนหลักฐำน , เอกสำรกำรเสนอรำคำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
บริษัทจะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้เข้ำประมูลรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย ในส่วนท่ีมิใช่สำระส ำคัญ 
ทั้งนี้ ในส่วนท่ีพิจำรณำเหน็ว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเท่ำนั้น 

  4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับรำคำสูงสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออำจจะยกเลิก 
กำรประมูลโดยไม่พิจำรณำเลยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคัญ 
  4.4 ผู้ชนะกำรประมูลไม่สำมำรถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำรประมูลได้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
5. รำคำ และค่ำใช้จ่ำย  
  5.1 กำรประมูลท้ังหมดจะกระท ำเป็นสกุลเงินบำท  รำคำประมูลยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ซึง่เป็นควำมรับผดิชอบของผูช้นะ
กำรประมูล 
 
6. กำรช ำระเงิน 
  6.1 ผู้ชนะกำรประมูล จะต้องด ำเนินกำรช ำระรำคำทรัพย์สินที่ประมูลได้ในอัตรำร้อยละ 10 ของรำคำทรัพย์สินที่ประมูล
ได้ทั้งหมดภำยใน 3 วันท ำกำร นับจำกวันท่ีประกำศผล โดย 
  - ช ำระเป็นเงินสด หรือ 

   - ช ำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ 
  - โอนเงินผ่ำนทำงธนำคำร เข้ำบัญชีชื่อ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนรัชดำภิเษก  
เลขที่บัญชี 089-2-71024-4  
  กรณีมีค่ำธรรมเนียม ผู้ชนะกำรประมูลต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
  6.2 ผู้ชนะกำรประมูลจะต้องช ำระรำคำซือ้ทรัพย์สินส่วนที่เหลือ รวมทั้งต้องท ำสัญญำซื้อขำยทรัพย์สินกับบริษัท ภำยใน 
10 วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลเสร็จสิ้น หรือภำยในระยะเวลำที่บริษัทก ำหนดตำมดุลพินิจของบริษัท  ณ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด 
(มหำชน)  
  6.3 กรณีช ำระเงินล่ำช้ำ ผู้ชนะกำรประมูลจะต้องช ำระดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ตอ่ปีของเงินค้ำงช ำระ 
  6.4 กรณีไม่ช ำระเงินตำมก ำหนดเกินกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน บริษัทสำมำรถยึดเงินประกันซองเป็นค่ำปรับส ำหรับกำรไม่
ช ำระรำคำทรัพย์สิน นอกจำกนี้ผู้ชนะกำรประมูลจะต้องช ำระดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ต่อปี และยังต้องรับผิดต่อ
ค่ำเสียหำย ค่ำสินไหมทดแทน ค่ำต้นทุน และ/หรือค่ำใช้จ่ำยอย่ำงใด ๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และยินยอมให้บ ริษัท 
น ำทรัพย์สินเข้ำประมูลคร้ังต่อไปหรือขำย เพื่อน ำเงินมำช ำระค่ำเสียหำยทั้งหมด เม่ือหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว กรณีที่เหลือเงินไม่พอช ำระหนี้ 
ผู้ชนะกำรประมูลจะต้องชดใช้ในส่วนท่ียังขำดอยู่ 

 



 

 

7. กำรส่งมอบ กำรขนส่ง และกำรโอนกรรมสิทธ์ิ 
  7.1 ผู้ชนะกำรประมูลต้องติดต่อบริษัทหลังจำกช ำระเงินครบเต็มจ ำนวนแล้ว เพื่อรับมอบทรัพย์สิน  
  7.2 บริษัทจะด ำเนินกำรจัดเตรียมเอกสำรที่เก่ียวข้อง เช่น ใบเสร็จ เล่มทะเบียนและชุดโอน ให้ภำยใน 5 (ห้ำ) วันท ำกำร 
นับจำกวันท่ีได้รับช ำระเงินครบถ้วนแล้ว 

  7.3 หำกบริษัทไม่สำมำรถส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ชนะกำรประมูลได้ บริษัทจะคืนเงินหลักประกันให้ภำยใน 7 (เจ็ด)  วัน 
โดยไม่มีดอกเบ้ีย และผู้ชนะกำรประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้อง ฟ้องร้อง เรียกค่ำใช้จ่ำย ค่ำเสียหำย หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น จำกบริษัทเพรำะ
เหตุดังกล่ำว  
  7.4 หำกผู้ชนะกำรประมูล ไม่มำรับมอบทรัพย์สินหรือไม่ขนย้ำยทรัพย์สินออกจำกพื้นที่ประมูลภำยในเวลำที่ก ำหนด  
ผู้ชนะกำรประมูลจะต้องรับผิดชดใช้ค่ำเก็บรักษำทรัพย์สิน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกิดข้ึน และหำกไม่ขนย้ำยเกิน 30 (สำมสิบ) วัน
หลังจำกประมูลเสร็จสิ้นไปแล้วยอมให้บริษัทด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ ที่เห็นสมควร เพื่อน ำเงินมำช ำระค่ำเก็บรักษำทรัพย์สิน  
เช่น ขำย หรือน ำทรัพย์สินเข้ำประมูลในกำรประมูลคร้ังต่อไป เม่ือหักค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดแล้ว 

   (ก) กรณีที่เงินยังเหลืออยู่ จะคืนให้แก่ผู้ชนะกำรประมูล 

  (ข) กรณีที่เงินไม่พอช ำระหน้ี ผู้ชนะกำรประมูลจะต้องชดใช้ในส่วนท่ียังขำดอยู่ 

  7.5 ผูช้นะกำรประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยและด ำเนินกำรขนย้ำยทรัพย์สินเอง 

 

8. กำรจ ำกัดควำมรับผิด 
  8.1 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อควำมสูญหำย และ/หรือควำมเสียหำยอย่ำงใด ๆ กับผู้ประมูล ซึ่งมีสำเหตุมำจำกกำรยกเลิก 
กำรไม่ต่อเนื่อง หรือกำรยุติกำรประมูล อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ใด ๆ ที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้  
  8.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกำรชดใช้ค่ำเสียหำยส ำหรับ กำรเรียกร้อง กำรฟ้องร้อง และกำรด ำเนินกำรไม่ว่ำในรูปแบบ
ใดหรือโดยบุคคลใดก็ตำม เพื่อเรียกค่ำเสียหำย ค่ำปรับ ดอกเบ้ีย และค่ำใช้จ่ำยใด ๆ อันเกิดจำกกำรงดเว้น ควำมประมำทของบริษัท 
ผู้แทน ตัวแทน หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัท หรือเหตุอื่นใดที่เก่ียวข้องกับกำรประมูล 

 

9. เง่ือนไขท่ัวไป 
  9.1 กรรมสิทธิ์และควำมเสี่ยงของทรัพย์สินที่ประมูลได้ จะตกแก่ผู้ชนะกำรประมูล เม่ือบริษัทแจ้งยืนยันแล้วเท่ำนั้น 
  9.2 ผู้ชนะประมูลไม่มีสิทธิโอนสิทธิ หน้ำที่ หรือภำระผูกพันใด ๆ ให้กับบุคคลอ่ืน 

  9.3 ดุลยพินิจของบริษัทภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรประมูลให้ถือเป็นที่สุด ผู้ประมูลไม่ สำมำรถคัดค้ำน  
หรือเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ได้ทั้งสิ้น 

  9.4 ข้อก ำหนดและเงื่อนไข เอกสำร หรือข้อมูลใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรประมูล อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม เติม  
หรือยกเลิกได้โดยบริษัทเพียงฝ่ำยเดียว และผู้ประมูลจะต้องผูกพันและยอมรับตำมกำรแก้ไขดังกล่ำว 

  9.5 หำกข้อก ำหนดข้อหนึ่งข้อใดไม่สมบูรณ์หรือไม่สำมำรถบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำย ให้ถือว่ำข้อก ำหนดและเงื่อนไขอื่น  
ที่เหลืออยู่มีผล 

  9.6 บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกรำยกำรประมูลบำงส่วนหรือทั้งหมดตำมแต่บริษัทจะเห็นสมควร และให้เป็นดุลพินิจ
ของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว 

  9.7 ผู้เข้ำประมูลจะไม่เรียกร้องค่ำใช้จ่ำย ค่ำเสียหำย หรือ เงินใด ๆ ทั้งสิ้น จำกบริษัทเพรำะเหตุที่บริษัทยกเลิกหรือ 
เพิกถอนกำรประมูลน้ี 

  



 

 

10. กำรยอมรับข้อก ำหนด 

     ผู้เข้ำประมูลยอมรับและตกลงปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรประมูลฉบับนี้ทุกประกำร และจะไม่โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้นต่อ
บริษัท 


