
มิถุนายน

ผูนำดานการจัดงานประมูล
เครื่องจักรในภูมิภาคอาเซียน
ประเภทเครื่องจักรกอสราง

อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

AUCTION

AUCTION

www.jssr.co.thถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.35 , กม.32

03

JUNE
06

วันประมูล



14 - 15 16 - 17 - 18 - 19#226 / #195

เครื่องมือชาง เฟอรนิเจอร
สินคา OEM จากโรงงานชั้นนำ

จัดสงทุกวันคุณภาพเกินราคา

ตารางประมูล
การประมูลประเภท ชองทางการประมูลวันตรวจสภาพสินคา วันประมูล

มิถุนายน JUNE 2021AUCTION SCHEDULE

พบปญหา
การประมูล Internet

อัตราเงินวางประกัน

ขั้นตอนการเขาประมูล เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1. บุคคลธรรมดา
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. นิติบุคคล
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      กรรมการผูมีอำนาจ
    - สำเนาหนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท

1. ชำระเงินวางประกัน
2. สงเอกสารประกอบการลงทะเบียน
3. รับหมายเลขประจำตัวผูประมูล
   (กรณีประมูลผานอินเตอรเน็ตจะไดรับ
   Username และ Password ดวย)
4. เขารวมประมูลสินคาในวันประมูล

** ประมูลสินคาไมได คืนเงินวางประกันเต็มจำนวน
** ปรมูลสินคาได สามารถหักชำระคาสินคากับเงินวางประกันได

ประมูลสินคาวางเงินประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท ไดรับวงเงินประมูล 5 เทาของเงินวางประกัน
ประมูลสินคาวางเงินประกันขั้นต่ำ 200,000 บาท ไดรับวงเงินประมูล 10 เทาของเงินวางประกัน

ขั้นตอนการเขารวมประมูล



รวมอยูที่นี่ !

อยูไหนก็ประมูลได
ประมูลออนไลน

งายนิดเดียว

สอบถาม 02-704-9555

JSSR AUCTION ผูจัดประมูล เคร่ืองจักรมือสองนำเขาจัดประมูลทุกเดือน 
เครื่องจักรกอสราง / การเกษตร / อุตสาหกรรม / โรงงาน / อะไหล

ลานประมูลตั้งอยูที่ ถนน บางนาตราด กม.32 และ กม.35

@JSSRAUCTION

โอกาสที่ใช รอคุณอยู...

@JSSRAUCTIONJSSR AUCTIONJSSR AUCTION

02-704-9555 
063-838-5111 advise@jssr.co.th

ฝายสื่อสารการตลาด
บริษัท เจเอสเอสอาร ออกชั่น จำกัด
เลขที่ 65/5 หมู 4 ต.บางพลีนอย อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560

รองเรียนดวยตัวเอง
บริเวณจุดประชาสัมพันธ ชั้น 1 บริษัท เจเอสเอสอาร ออกชั่น จำกัด

JSSR นอมรับคำติ-ชม สามารถแจงไดทุกวันทำการ เวลา 08.00 - 17.00 น.

ชองทางชองทาง การรับเรื่องรองเรียนการรับเรื่องรองเรียน
LIVE

เวลา 14.30 น.ทุกวันอังคารทุกวันอังคาร
เวนสัปดาหประมูล

JSSR
FACEBOOK LIVE

<<< พลาดไมได !<<< พลาดไมได !

ติดตามไดที่ Facebook : 

ราคาสุดพิเศษ เมื่อซ้ือในไลฟ

JSSR AUCTION



(สำหรับการประมูลแบบไมมีราคาขั้นต่ำ)
อัตราคาธรรมเนียมผูซื้อ
Buyer FEEs

บาท / รายการ

บาท / รายการ

บาท / รายการ

0 - 100,000 10%

5%

0%

100,001 - 500,000

500,001

สอบถามเพิ่มเติม คุณธานินทร02 704 9555 081 559 0916

เรายินดีใหบริการ
เรายินดีใหบริการขนสงทุกพื้นที่ใกลไกลไปหมดทั่วไทย

ขนสงทุกพื้นที่ใกลไกลไปหมดทั่วไทย

2020%%สำหรับทานตองการใชบริการขนสง สนใจใชบริการโปรดติดตอสำหรับทานตองการใชบริการขนสง สนใจใชบริการโปรดติดตอ
Tel. 085 980 3970 / 02 704 9539Tel. 085 980 3970 / 02 704 9539

 ( งด การขนสงจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ) ( งด การขนสงจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา )

เราก็ไมเคยทิ้งเราก็ไมเคยทิ้ง คุณคุณจะโควิดสักกี่รอบ ...จะโควิดสักกี่รอบ ...

ชวยวิกฤตโควิด
มอบสวนลด

ถึง 30 มิถุนายน 2564ถึง 30 มิถุนายน 2564



หามถายภาพ / บันทึกวิดิโอ / เผยแพรทุกชองทาง

ขอกำหนดผูมาเยี่ยมชมลานประมูล JSSR
ไมสวมรองเทาแตะทุกประเภทภายในพื้นที่บริษัทฯ

ใสรองเทาหุมสน , รองเทาผาใบ , รองเทา Safety หรือรองเทาคัชชู

กฎระเบียบนี้มีผลบังคับใช
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป

หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ หามผูที่ไมปฏิบัติตามกฏระเบียบ เขาเยี่ยมชมและตรวจสภาพสินคาโดนเด็ดขาด

* ขอความรวมมือ* ขอความรวมมือ
* ควร* ควร

เพื่อความปลอดภัยของลูกคาเนื่องจากเครื่องจักรทำงานตลอดเวลา ขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้ใหตรวจสภาพสินคาวันประมูล
ไมอนุญาต

วันประมูล

มาตรวจสภาพสินคา และประมูลสินคา
โปรดกรุณาปฏิบัติตามกฏของ JSSR AUCTON และภาครัฐอยางเครงครัด

ใสแมส หมั่นลางมือ เวนระยะหาง

รวมรณรงค พิชิตตานภัยรวมรณรงค พิชิตตานภัยรวมรณรงค พิชิตตานภัยรวมรณรงค พิชิตตานภัย  COVID-19 COVID-19



ไมตองวางเงินประกัน

ดูรายการสินคา www.jnego.com

ใหม
ใช username & password

ตอรองราคาไดทุกวัน

เดิมกับการประมูลพาเหรด

NEGO
SERVICE

การประมูลนับเวลาถอยหลังผาน PC และ Mobile

สินคา Used และ Unused

*ผูขาย (ผูสงสินคา) ถือสิทธิ์ที่จะเขาสูราคาดวยได

สอบถามเพิ่มเติม
คุณเหมียว 084 075 2926 , คุณแต 085 980 3977

0 - 100,000 บาท/รายการ 10%

100,001 - 500,000 บาท/รายการ

500,001 ขึ้นไป/รายการ

5%

25,000 บาท

ฟรี!!!ฟรี!!!ฟรี!!!
คาธรรมเนียมผูสงคาธรรมเนียมผูสงคาธรรมเนียมผูสง

เมื่อเขารวมเมื่อเขารวมเมื่อเขารวม
และ NEGO

SERVICE

COUNTDOWN
ONLINE

คาธรรมเนียมผูซื้อสำหรับสินคา
NEGO

SERVICEและ

สินคาภายในประเทศ กม.32

ลูกคาใหม วางเงินประกันขั้นต่ำ 1,000 บาท
ลูกคาเกา (เคยรวมประมูลแลว) 
ไมตองลงทะเบียนและวางเงินประกัน

Online

Online



 - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ( อายุไมเกิน 6 เดือน ) 
 - สำเนาบัตรประชาชน ( กรรมการ / ผูมีอำนาจ )

สอบถามเพิ่มเติม 02-704-9555

รับ SMS ผานหมายเลขโทรศัพทที่ทานลงทะเบียนไว  
เพื่อ Login เขาระบบประมูลผานทางอินเตอรเนต

*สามารถนำเงินวางประกัน หักชำระคาสินคาได

www.jssr.co.th/register/www.jssr.co.th/register/

*กรณีประมูลสินคาไมได คืนเงินวางประกันเต็มจำนวน
*กรณีชำระดวยการโอนผานธนาคาร
 จะไดรับคืนเงินวางประกัน

*ลูกคาเกาที่เคยลงทะเบียนแลว ไมตองยื่นเอกสารซ้ำ 
 ยกเวน กรณีเอกสารหมดอายุ

*กรณีมีผูรับมอบอำนาจ ใชใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชน
 ของผูรับมอบอำนาจ เพิ่มเติม

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบาน  
  ( กรณี ชาวตางชาติใชสำเนาหนังสือเดินทาง )

(Username & Password) 

ขั้นตอนการลงทะเบียน ออนไลนขั้นตอนการลงทะเบียน ออนไลน

วางเงินประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท
( ทานจะไดรับ วงเงินประมูล 5 เทาของเงินวางประกัน )
วางเงินประกันขั้นต่ำ 200,000 บาท
( ทานจะไดรับ วงเงินประมูล 10 เทาของเงินวางประกัน ) ชื่อบัญชี บริษัท เจเอสเอสอาร ออกชั่น จำกัด

089-2-37905-5 บัญชี ออมทรัพย
สาขา บางจาก

181-2-33888-7 บัญชี ออมทรัพย
สาขา บางบอ

299-1-45393-6 บัญชี ออมทรัพย
 สาขา ถ.บางนา-ตราด 
             (เซ็นทรัล)

130-3-15912-1 บัญชี กระแสรายวัน
สาขา บางนา

126-1-05265-6 บัญชี กระแสรายวันเอกสิทธิ์
สาขา ถนนวัดกิ่งแกว

086-137-5769 บัญชี ออมทรัพย
สาขา บางนา

ชำระเงินวางประกัน (โอนผานธนาคาร)

ยื่นเอกสาร (กรุณารับรองสำเนาถูกตอง)

รับหมายเลขประจำตัวผูประมูล 

เลขบัญชีธนาคาร สำหรับชำระคาสินคา

ลงทะเบียน1

2

3

4

5

063-838-5111 /  081-559-0916

อัตราเงินวางประกัน 

 ภายใน 1-3 วันทำการ

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

(คุณธานินทร)



8 เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

KOMATSU  PC128US-2 s/n 7859

KOBELCO  SK135SR s/n YY03-05068

HITACHI  ZX225USR-3 s/n HCM1U500T00208516

KOMATSU  HB205-1 s/n KMTHB001H02001148

KOBELCO  SK200-8 s/n YN12-C4464

KOMATSU  PC138US-8 s/n 20771



9ฟรี! ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ เมื่อประมูลสินค้าผ่านช่องทางการประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ ได้ ตั้งแต่ 500,001 บาท ขึ้นไป 

KUBOTA  KX185-3 s/n 22459

KOBELCO  SK60-8 s/n LE10-H1230

IHI  60NS s/n WJ000750

KOMATSU  PC60-7 s/n 50105

KUBOTA  KX161-3SZ s/n 81929

JCB  8056 s/n 1296394



10 เปิดให้ตรวจสภาพสินค้า 2 วัน ก่อนวันประมูล กรุณาตรวจสภาพสินค้าด้วยตัวท่านเอง

KOMATSU  PC20-7 s/n 39728

KOMATSU  PC40-7 s/n 23809

CAT  305.5 s/n 00484

DOOSAN  DH55-V s/n 34625

YANMAR  VIO55 s/n 5B56371

YANMAR  B50-2A s/n 51572B



11กรณีที่ใช้ SHIPPING นอกบริษัทฯ จะต้องชำ ระค่าเอกสารนำ เข้า 550 บาท ต่อสินค้า 1 รายการ

KOMATSU  WA100-5 s/n KMTWA051E01076670

JLG  1250AJP s/n 0300106654

TCM  810A s/n S06-05015

KOBELCO  RK70M s/n EN10895

SAKAI  T2 s/n TT1-32502

IWAFUJI  T-20A s/n T20A-450



12 เข้าร่วมประมูลได้ท่ี ลานประมูล หรือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีบริการขนส่งสินค้าท่ัวไทย

MARUYAMA  SSA-R1000C s/n 02980056

DELICA  DAM-250 s/n 0154

YANMAR  AF30 s/n 33B-00451 

ISEKI  TPC15 s/n 000680

YEAR::2020  ISEKI SXE18 s/n XXXX 18 แรงม้า

YANMAR  C50R-2 s/n XXXXX

BOAT s/n JP-MLIT0028579A



13สินค้าเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ชมสินค้าทั้งหมดได้ที่ www.jssr.co.th

KYOKUTO  PY21-51A-M479 s/n 96P075002M

HIAB  144B-2 s/n 14404132

TAKISAWA  TAL-430 s/n Z1R51287

NISSAN  PF60 c/n 136836C

BOAT s/n JP-MLIT0028579A

SEADOO RTX s/n YDV58854E505



14             สินค้ามีราคาข้ันต่ำ  สามารถต่อรองราคาได้ โทร. 084-075 2926 (ฝ่ายขาย)

PCAT  TW36 s/n TY38771 FAW  PX40AT c/n LFTPW0007ER104003

NIIGATA  NFB6W1 s/n NFB6W10001

KOMATSU  BR200J-1 s/n 1243

KOBELCO  SK60-2B s/n LE-18573

HITACHI  KH300-3 s/n  250-0320 HITACHI  KH230-3 s/n 245-0114
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