
 

 ระเบียบการประมูล 

 

A.  กฏการประมูล 

1.  ระเบียบการประมูลของ บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชัน เซ็นเตอร์ จํากัด (“บริษัทฯ”, “เรา”) ได้ระบุถึงข้อกําหนด

และเงือนไขในการประมูลงานศิลปะ (งานศิลปะ จะถูกอ้างอิงถึงในระเบียบการประมูลนีว่า “ชินงาน”) ตาม

แคตตาล็อก (Catalogue) ของงานประมูล 

2.  คําอธิบายชินงานในแคตตาล็อก รายงานสภาพชินงาน (Condition Report) หรือคําบรรยายอืน ๆ ที บริษัท

ฯ กล่าวเกียวกับชินงานใด ไม่ว่าจะทางคําพูดหรือการเขียน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง สภาพชินงาน ศิลปน ป 

วัสดุ ขนาด นําหนัก หรือ ทีมา ล้วนเปนความเห็นของ บริษัทฯ เท่านัน จะไม่สามารถใช้เปนคําแถลงข้อเท็จจริง 

และ บริษัทฯ จะไม่ทําการค้นคว้าเชิงลึกในลักษณะเดียวกับการค้นคว้าโดยนักประวัติศาสตร์หรือ

นักวิชาการอาชีพ 

3.  การประมูลจะดําเนินไปโดยเรียงไปตามลําดับเลขล็อต (Lot) โดยจะเปดรับการเสนอราคาจากห้อง

ประมูล ผ่านโทรศัพท์ ออนไลน์ และการฝากประมูลล่วงหน้า เมือลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเสร็จสิน และ/

หรือ เข้าร่วมการประมูล ท่านได้ยอมรับและตกลงตามเงือนไขทุกข้อในระเบียบการประมูล 

4.  การประมูลของแต่ละชินงานจะอยู่ในรูปแบบการประมูลไล่ราคาแบบอังกฤษ ดังนี 

4.1 พิธีกรการประมูลจะเริมเปดการประมูลและเสนอราคาประมูลตามลําดับขันหรือตามทีพิธีกรการ

ประมูลเห็นสมควร 

หากมีผู้ประมูลขานรับราคาเสนอเริมต้น พิธีกรการประมูลจะทําการไล่ราคาลําดับถัดไป ซึงผู้ประมูล

แต่ละรายสามารถขานรับราคาเสนอขันตํานัน หรือสามารถทีจะขานราคาเสนอของตนเองได้ โดย

ราคาเสนอดังกล่าวจะต้องสูงกว่าราคาเสนอขันตํา และพิธีกรการประมูลสามารถปฏิเสธการขาน

ราคา ถอดถอนชินงานจากการประมูล หรือนําชินงานทีปดประมูลไปแล้วกลับมาประมูลอีกครัง ขึนอยู่

กับดุลยพินิจของพิธีกรการประมูล โดย บริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใดเกียวกับการตัดสินใจของ

พิธีกรการประมูล 

4.2 พิธีกรการประมูลขอสงวนสิทธิในการกําหนดผู้เสนอราคาสูงสุด ณ ขณะใดขณะหนึง  

4.3 เมือไม่มีผู้ประมูลแข่งขันเสนอราคาเพิม พิธีกรการประมูลจะทําการเริมนับ 3 ครัง และจะเคาะค้อนปด

ประมูล โดยจะถือว่าผู้เสนอราคาสูงสุด ณ ขณะนันเปนผู้ชนะการประมูล 

 

 

 



B.  การลงทะเบียนเพื อเข้าร่วมประมูล  

การประมูลจะเปดรับการเสนอราคาจากทังจากในทีประมูล ผ่านโทรศัพท์ ทางออนไลน์ และการฝากประมูล

ล่วงหน้า โดยผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนตามขันตอนดังต่อไปนี 

1. สําหรับผู้ประมูลเข้าร่วมด้วยตนเอง  / การประมูลผ่านทางโทรศัพท์  / การฝากประมูลล่วงหน้า  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลจะเสร็จสมบูรณ์ เมือทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานตามเงือนไขครบถ้วนและผู้

ประมูลได้รับการยืนยันกลับจากทางบริษัทฯ แล้วเท่านันแล้ว โดย บริษัทฯ จะแจ้งท่านผ่านทางอีเมล หรือ 

ไลน์ ออฟฟเชียล แอคเคาท์ของบริษัทฯ 

1.1 เตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียน  

เอกสารประกอบการลงทะเบียนสําหรับบุคคล ธรรมดา  

1.1.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางสําหรับชาวต่างชาติ 

1.1.2  หลักฐานการชําระบัตรเครดิต หรือค่าสาธารณูปโภค หรือเอกสารอืน ๆ ทีสามารถใช้ยืนยัน

ตัวตนและทีอยู่ทีสามารถติดต่อได้ 

เอกสารประกอบการลงทะเบียนสําหรับนิติบุคคล  

1.1.3  หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ทีแสดงชือเต็มและทีอยู่จดทะเบียนของบริษัท 

1.1.4  เอกสารยืนยันของผู้รับผลประโยชน์แต่ละรายทีถือหุ้นบริษัทตังแต่ 25% ขึนไป 

1.1.5  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (หนังสือเดินทางสําหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอํานาจลงนาม

โดยแสดงชือ-นามสกุล และวันเดือนปเกิด ในกรณีทีเอกสารยืนยันตัวตนไม่ได้แสดงทีอยู่ 

จะต้องยืนหลักฐานแสดงทีอยู่ปจจุบัน (เช่น ใบแจ้งหนีค่าสาธารณูปโภค หรือใบแจ้งยอด

ธนาคาร) ทีเซ็นโดยผู้มีอํานาจลงนามขององค์กร 

 

1.2 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล  

กรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ที www.bangkokartauctioncenter.com และส่งเอกสารประกอบการ

ลงทะเบียนมาที info@bangkokartauctioncenter.com 

หรือ ลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยการกรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนด้วย

ตนเองตามสถานที วัน และเวลา ทีกําหนดดังต่อไปนี 

15 สิงหาคม 2565 – 7 กันยายน 2565 เวลา 09:30 – 18:30  โดยการนัดหมายล่วงหน้าเท่านัน ที 90 

อาคารซีดับเบิลยู ห้องเลขที 315-316 ชันที 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

8 กันยายน 2565 – 11 กันยายน 2565 ที ICONSIAM ชัน 7 TRUE ICON HALL Convention 

 

กรุณานําเอกสารประกอบการลงทะเบียนการประมูลมาลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือส่งมาที 

info@bangkokartauctioncenter.com 

 



1.3 สําหรับการฝากประมูลล่วงหน้า และ การประมูลผ่านทางโทรศัพท์  

กรุณาติดต่อ บริษัทฯ ที info@bangkokartauctioncenter.com หรือโทร (+66)64 828 9394 เพือนัดหมาย

การฝากประมูลล่วงหน้า หรือ การประมูลผ่านทางโทรศัพท์อย่างน้อย 48 ชัวโมงก่อนวันประมูล 

 

1.4 การวางเงินมัดจํา 

เพือแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมประมูล ผู้เข้าร่วมประมูลทุกช่องทางจะต้องวางเงินมัดจํา 50,000 

บาท (ห้าหมืนบาท) โดยสามารถวางเงินมัดจําได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี 

1.4.1 เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ  

ชือบัญชี  : บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชัน เซ็นเตอร์ จํากัด 

ธนาคารและสาขา : ไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59  

เลขทีบัญชี  : 010-446547-9 

1.4.2 สังจ่ายเช็คในนาม บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชัน เซ็นเตอร์ จํากัด 

1.4.3 ชําระผ่านบัตรเครดิต  Visa หรือ Mastercard ณ จุดลงทะเบียน โดยจะเปดรับเฉพาะในวัน

งานประมูลเท่านัน 

กรุณาส่งหลักฐานการวางเงินมัดจํามาที info@bangkokartauctioncenter.com หรือ ไลน์ ออฟฟเชียล 

แอคเคาท์ของบริษัทฯ @bangkokartauction 

 

 

2. ประมูลออนไลน์  

ท่านสามารถเข้าร่วมประมูลออนไลน์ได้โดยลงทะเบียนทีเว็บไซต์ www.invaluable.com กรุณา

ลงทะเบียนล่วงหน้า 48 ชัวโมงก่อนงานประมูล 

บริษัทฯ จะสามารถอนุมัติการเข้าประมูลออนไลน์ให้ท่านหลังได้รับเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้า

ประมูลครบถ้วนแล้วเท่านัน 

วงเงินประมูลสูงสุดสําหรับการประมูลออนไลน์อยู่ที 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) หากผู้ประมูลต้องการ

เพิมวงเงิน กรุณาติดต่อบริษัทฯ ที info@bangkokartauctioncenter.com  

 

C.  ค่าธรรมเนียมการประมูล  

1. สําหรับผู้ประมูลในห้องประมูล ผู้ประมูลผ่านทางโทรศัพท์ และผู้ฝากประมูลล่วงหน้า ผู้ชนะการ

ประมูลจะต้องชําระค่าธรรมเนียมประมูลในอัตรา 15% (บวกภาษีมูลค่าเพิม 7%) ของราคาค้อน (รวม

เปน 16.05% ของราคาค้อน เมือรวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว) 



2. สําหรับผู้ประมูลออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.invaluable.com ผู้ชนะการประมูลจะต้องชําระ

ค่าธรรมเนียมประมูล (ซึงรวมค่าบริการการประมูลออนไลน์) ในอัตรา 20% (บวกภาษีมูลค่าเพิม 7%) 

ของราคาค้อน (รวมเปน 21.40% ของราคาค้อน เมือรวมภาษีมูลค่าเพิมแล้ว) 

3. บริษัทฯ ไม่มีหน้าทีรับผิดชอบในภาษีอืน ๆ ทีอาจเกิดขึน 

 

D.  การชําระเงิน  

ผู้ชนะการประมูลต้องชําระเงินสําหรับชินงานทีชนะการประมูลตามราคาค้อน รวมถึงค่าธรรมเนียมประมูล 

และรับชินงานภายใน 7 วันปฏิทิน หลังวันประมูล โดยสามารถชําระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี 

1. เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ  

ชือบัญชี  : บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชัน เซ็นเตอร์ จํากัด 

ธนาคารและสาขา : ไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59  

เลขทีบัญชี  : 010-446547-9 

2. สังจ่ายเช็คในนาม บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชัน เซ็นเตอร์ จํากัด โดยการชําระเงินจะสมบูรณ์เมือ

ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ครบตามจํานวนเงิน 100% เท่านัน 

3. ชําระผ่านบัตรเครดิต  Visa หรือ Mastercard โดยจะต้องชําระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% ของยอด

ชําระ 

ในกรณีทีบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนภายในวันทีกําหนด ทางบริษัทฯ จะยึดเงินมัดจําและขอ

สงวนสิทธิในการเสนอขายชินงานนันแก่ผู้เข้าร่วมประมูลรายอืน 

ผู้ชนะการประมูลสามารถรับชินงานได้เมือการชําระเงินสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเท่านัน ในกรณีทีผู้ชนะการ

ประมูลไม่แสดงความประสงค์ทีจะรับชินงานภายใน 10 วันหลังการประมูล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิด

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาชินงาน วันละ 1,000 บาท (หนึงพันบาท) ต่อหนึงชินงาน โดยนับจากวันทีพ้น

กําหนดการรับสินค้า 

ในกรณีทีผู้ชนะการประมูล ดําเนินการชําระเงินครบตามจํานวนเปนทีเรียบร้อย แต่ไม่ทําการติดต่อกับทาง

บริษัทฯ เพือรับชินงานภายในระยะเวลา 3  เดือน นับจากวันประมูล ชินงานดังกล่าวจะตกเปนกรรมสิทธิของ

บริษัทฯ โดยสินเชิง โดยผู้ประมูลไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเงินชดเชยใดๆ จากบริษัทฯ ได้ 

 

E. การคืนเงินมัดจํา  

1. ในกรณีทีบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนตามมูลค่าทีประมูลได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ

ยึดเงินมัดจํา 

2. กรณีวางมัดจําด้วยเงินโอนหรือเช็ค บริษัทฯ จะสังจ่ายคืนภายใน 7 วันปฏิทิน หากชนะการประมูล บริษัทฯ 

จะนําส่งยอดเงินมัดจําหลังหักมูลค่าทรัพย์ประมูลบวกค่าธรรมเนียมประมูลและภาษีทีเกียวข้อง 



3. กรณีวางมัดจําโดยการชําระผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ จะทําการยกเลิกรายการชําระเงินมัดจําผ่านบัตร

เครดิตให้หลังจบงานประมูลในกรณีทีผู้ประมูลไม่มีชินงานทีชนะการประมูล หากมีชินงานทีชนะประมูล ผู้

ประมูลจะต้องชําระเงินจํานวน 25% ของราคาชินงาน (ราคาค้อนบวกค่าธรรมเนียมประมูล และภาษีที

เกียวข้อง) บริษัทฯ จึงจะทําการยกเลิกรายการชําระเงินมัดจําให้ กรณีทีผู้ประมูลไม่ชําระเงินจํานวนดังกล่าว 

ทางบริษัทฯ จะถือว่าเงินมัดจําทีให้ไว้เปนการชําระค่าชินงานและค่าธรรมเนียมประมูลบางส่วน โดยหัก

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% 

 

F. การขนส่ง  

ผู้ชนะการประมูลจะเปนผู้รับผิดชอบในการบรรจุหีบห่อและขนส่งชินงานออกจากสถานทีทําการประมูล ณ 

วันทีประมูล หากไม่สามารถขนชินงานทีประมูลได้ออกจากสถานทีประมูลในวันประมูล ผู้ชนะการประมูลจะ

เปนผู้รับผิดชอบในการบรรจุหีบห่อและขนส่งชินงานออกจากสํานักงานของ บริษัทฯ ที 90 อาคารซีดับเบิลยู 

ห้องเลขที 315-316 ชัน 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 064-828-

9394 

 

 

ข้อความข้างต้นนี เปนเพียงแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ทีจะเข้าร่วมประมูลเท่านัน บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชัน 

เซ็นเตอร์ จํากัด ขอสงวนสิทธิในการตีความและตัดสินในกรณีต่าง ๆ อันอาจเกิดขึน 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที บริษัท บางกอก อาร์ต อ๊อกชัน เซ็นเตอร์ จํากัด 

90 อาคารซีดับเบิลยู ห้องเลขที 315-316 ชัน 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310 

โทร 064-828-9394 

อีเมล info@bangkokartauctioncenter.com 

 


