


วนัพุธที ่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 4 ส านักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

ขายทอดตลาด
ของกลางและของตกค้าง

คร้ังที่ 2/2564



รายการที ่1.1 LIST F ฉบบัที ่19/2561 (ย่ืนซอง)
เส้ือผ้าเก่าใช้แล้ว DFSU6057820 จ านวน 1 ตู้ 

จ านวน 252 BL (26,208 KGM)



รายการที่ 1.2 LIST F ฉบับที่ 1/2562 (ย่ืนซอง)
ยานซ่อมบ ารุงรถไฟ (เก่าใช้แล้ว) 36,000 KGM



รายการท่ี 1.3 LIST F ฉบบัท่ี 35/2562 (ยืน่ซอง)**  
โพลีเมอร์ เฟอร์พอลฯ 102 DR. น ้าหนกั 20,910.00 KGM.
102 DRUMS IN TOTAL 1X20ST CONTAINER(S) SAID TO CONTAIN: 
PERPOL A 201HS CODE: 39075000102 DRUMS X 190 KGSNET WT: 
PACKING GROUP: IIIFLASH POINT:38 DEGREEFREIGHT PREPAID

เง่ือนไขการประมลู : ตอ้งมีใบอนญุาต 
ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง
บญัชีวตัถอุนัตราย พ.ศ.2556



รายการท่ี 1.4 LIST F ฉบบัท่ี 1/2563 **(ยืน่ซอง)**
MINI DUMPER 1 คัน น ้ำหนัก 169.00 KGM.



รายการท่ี 1.5 LIST F ฉบบัท่ี 10/2560 (ล.138/09.10.63)
**(ยืน่ซอง)**  บันได 1 ชุด / สุขภณัฑ์ 1 ชุด /กระเบ้ือง
ปูพืน้ 420 กล่อง



รายการที่ 1.6 LIST F ฉบับที่ 5/2561 **(ย่ืนซอง)**
USED CLOTHING (เส้ือผ้าเก่า) น า้หนัก 24,480 Kgm.



รายการที่ 1.7 LIST F ฉบบัท่ี 60/2563 **ยืน่ซอง**
ช้ินส่วนของขอ้ต่อ (ท าดว้ยเหลก็) น ้ าหนกั 70 Kgm.



รายการที่ 1.8 LIST F ฉบบัท่ี 45/2563 **ยืน่ซอง**
แม่พิมพท์ าดว้ยโลหะ จ านวน 1 CT. น ้าหนกั 109.650 Kgm.



รายการที่ 1.9 LIST F ฉบบัท่ี 49/2563 **ยืน่ซอง**
กระเบ้ืองไวนิล น ้ าหนกั 465 Kgm.



รายการที ่1.10 LIST F ฉบบัที ่39/2563 (ย่ืนซอง)
เศษยางปรับสภาพ 6 ตู้ (178 BN/127,940 KGM.)

***เงื่อนไขการประมูล รายการที่ 1.10 ผู้ประมูลต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม ประเภท ร.ง.4 ชนิดบดย่อย หลอม ขึน้รูป หรือกระท าการใด ๆ เศษยางเพ่ือใช้ในการผลิต



รายการที ่1.11 LIST F ฉบบัที ่40/2563 (ย่ืนซอง)
เศษยางปรับสภาพ 1 ตู้ (28 BN/20,412.00 KGM.)

***เงื่อนไขการประมูล รายการที่ 1.11 ผู้ประมูลต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม ประเภท ร.ง.4 ชนิดบดย่อย หลอม ขึน้รูป หรือกระท าการใด ๆ เศษยางเพ่ือใช้ในการผลิต



รายการที ่1.12  LIST F ฉบับที่ 41/2563 (ล.5494/07.12.63) 
**(ย่ืนซอง)** เม็ดยีห่ร่าไม่บดและไม่ป่น จ านวน 560 BG 
น า้หนัก 14,080.00 KGM.



รายการที ่1.13  LIST F ฉบับที่ 47/2563 (ล.4640/05.10.63) 
**(ย่ืนซอง)** ของผสมเคร่ืองเทศ จ านวน 1,000 BG 
น า้หนัก 25,320.00 KGM.

เงือ่นไขการประมูล ต้องมีใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522



รายการที ่1.14  LIST F ฉบับที่ 51/2563 (ล.5040/05.11.63) 
**(ย่ืนซอง)** ของผสมเคร่ืองเทศ จ านวน 1,100 BG 
น า้หนัก 27,610.00 KGM.

เงือ่นไขการประมูล ต้องมีใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522



รายการที ่1.15  LIST F ฉบับที่ 55/2563 **(ย่ืนซอง)** 
12 CYLINDER GAS BOTTLE RACK ASSET จ านวน 2 PP
น า้หนัก 5,540.00 KGM.



รายการที ่1.16  LIST F ฉบับที่ 68/2562 **(ย่ืนซอง)** 
ดวงไฟในเตาเอบ (OVEN LAMP E14) จ านวน 1 PX 24 กล่อง
น า้หนัก 168.00 KGM.



รายการที ่1.17  LIST F ฉบับที่ 191/2561**(ย่ืนซอง)**
ยางในเก่ารถยนต์ จ านวน 50 PX น า้หนัก 22,140.00 KGM.



รายการที ่1.18  LIST F ฉบับที่ 115/2561 **(ย่ืนซอง)**
อุปกรณ์ท าด้วยเหลก็เก่าใช้แล้ว จ านวน 7 PK
น า้หนัก 30,000.00KGM.



รายการที ่1.19  LIST F ฉบับที่ 122/2561 **(ย่ืนซอง)**
บอยเลอร์ เหลก็โครงสร้าง และวาล์วเก่าใช้แล้ว จ านวน 31 PK
น า้หนัก 74,400.00KGM. 



รายการที ่1.20  LIST F ฉบับที่ 153/2561 **(ย่ืนซอง)**
บอยเลอร์ เหลก็โครงสร้าง ส่วนประกอบเคร่ืองกงัหันก๊าซ (ตวั
ควบคุม) เก่าใช้แล้ว  จ านวน 19 PK น า้หนัก 52,750.00KGM. 



รายการที ่1.21  LIST F ฉบับที่ 154/2561 **(ย่ืนซอง)**
อุปกรณ์ท าด้วยเหลก็เก่าใช้แล้ว จ านวน 7 PK
น า้หนัก 33,000.00KGM.



รายการที ่1.22  LIST F ฉบับที่ 160/2561 **(ย่ืนซอง)**
ส่วนประกอบเคร่ืองกงัหันก๊าซ (ตวัควบคุม) บอยเลอร์เก่าใช้แล้ว
และเหลก็โครงสร้างเก่าใช้แล้ว จ านวน 37 PK 
น า้หนัก 16,640.00KGM. 

ภาพที ่1



รายการที ่1.22  LIST F ฉบับที่ 160/2561 **(ย่ืนซอง)**
ส่วนประกอบเคร่ืองกงัหันก๊าซ (ตวัควบคุม) บอยเลอร์เก่าใช้แล้ว
และเหลก็โครงสร้างเก่าใช้แล้ว จ านวน 37 PK 
น า้หนัก 16,640.00KGM. 

ภาพที ่2



รายการที ่1.23  LIST F ฉบับที่ 165/2561 **(ย่ืนซอง)**
ส่วนประกอบเคร่ืองกงัหันก๊าซ (ตวัควบคุม) เก่าใช้แล้ว
จ านวน 54 PK น า้หนัก 56,000.00 KGM. 



รายการที ่1.24  LIST F ฉบับที่ 10/2562 (ล.5079/09.11.63)
**(ย่ืนซอง)** UREA  
จ านวน 20 PK น า้หนัก 41,000.00 KGM. 



รายการที ่1.25  LIST F ฉบับที่ 13/2560 **(ย่ืนซอง)** 
จกัรยานเก่าใช้แล้ว (USED BICYCLE) จ านวน 520 PK 
น า้หนัก 8,220.00 KGM. 



รายการที ่1.26 LIST F ฉบบัที ่2/2559 **(ย่ืนซอง)**
(ล.3376/14.07.60) เศษพลาสติก (ของต้องก ากดั) 1 ตู้

TCNU5116977

จ านวน 34 PACKAGES (น า้หนัก 8,020 KGM.)
หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***





รายการที่ 1.27  LIST F ฉบับที่ 8/2559 (ล.2729/21.06.62)

**(ย่ืนซอง)**เศษพลาสติก (ของต้องก ากดั) 
INKU2621061

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



MRKU5511990

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***

รายการที่ 1.27 ภาพที่ 2



MSKU1342960

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***

รายการที่ 1.27 ภาพที่ 3



MSKU8430600

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***

รายการที่ 1.27 ภาพที่ 4



PONU7813878

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***

รายการที่ 1.27 ภาพที่ 5



6 ตู้ จ านวน 6 LOT (น า้หนัก 143,920 KGM)

TGHU7814520

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***

รายการที่ 1.27 ภาพที่ 6



รายการที่ 1.28 LIST F ฉบับที่ 158/2561 (ย่ืนซอง)
(ล.436/31.01.62) เศษพลาสตกิ (ของต้องก ากดั)

จ านวน 2 PK (น า้หนัก 46,460 KGM)
หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 1.29 LIST F ฉบับที่ 159/2561 (ย่ืนซอง)
(ล.437/31.01.62) เศษพลาสตกิ (ของต้องก ากดั)

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***

จ านวน 2 PK (น า้หนัก 46,040 KGM)



จ านวน 27 UN (น า้หนัก 20,186 KGM)

รายการที่ 1.30 LIST F ฉบบัที่ 103/2562 (ย่ืนซอง) 
(ล.6355/27.11.62) PLASTIC SCRAP 1 ตู้ (ของต้องก ากดั)

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.31  LIST F ฉบบัที ่4/2563 ล.2301/15.05.63
**(ย่ืนซอง)**เศษพลาสติก PET(ของต้องก ากัด) จ านวน 1 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.32 LIST F ฉบบัที ่19/2561 ล.4035/31.08.63
**(ย่ืนซอง)**PLASTIC SCRAPS (ของต้องก ากัด) จ านวน 3 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.33 LIST F ฉบบัที ่18/2561 ล.4036/31.08.63
**(ย่ืนซอง)**PLASTIC SCRAPS (ของต้องก ากัด) จ านวน 3 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.34  LIST F ฉบบัที ่24/2561 ล.4119/02.09.63
**(ย่ืนซอง)**PLASTIC SCRAPS (ของต้องก ากัด) จ านวน 1 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.35 LIST F ฉบบัที ่21/2561 ล.4120/02.09.63
**(ย่ืนซอง)**PLASTIC SCRAPS (ของต้องก ากัด) จ านวน 1 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.36 LIST F ฉบบัที ่35/2561 ล.4354/25.09.63
**(ย่ืนซอง)**PLASTIC SCRAPS (ของต้องก ากัด) จ านวน 1 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.37 LIST F ฉบบัที ่36/2561 ล.4537/25.09.63
**(ย่ืนซอง)**PLASTIC SCRAPS (ของต้องก ากัด) จ านวน 3 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.38 LIST F ฉบบัที ่31/2561 ล.4538/25.09.63
**(ย่ืนซอง)**PLASTIC SCRAPS (ของต้องก ากัด) จ านวน 1 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.39 LIST F ฉบบัที ่28/2561 ล.4671/06.10.63
**(ย่ืนซอง)**PLASTIC SCRAPS (ของต้องก ากัด) จ านวน 1 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.40 LIST F ฉบบัที ่14/2563 ล.5631/18.12.63
**(ย่ืนซอง)**PE PLASTIC (ของต้องก ากัด) จ านวน 1 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.41 LIST F ฉบบัที ่13/2563 ล.5632/18.12.63
**(ย่ืนซอง)** PE PLASTIC  (ของต้องก ากัด) จ านวน 2 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.42 LIST F ฉบบัที ่61/2561 ล.7/04.01.64
**(ย่ืนซอง)** เศษพลาสติก (ของต้องก ากัด) จ านวน 2 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.43 LIST F ฉบับที่ 2/2563 ล.5727/13.12.63
**(ย่ืนซอง)** PE PLASTIC (ของต้องก ากัด) จ านวน 1 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.44 LIST F ฉบับที่ 15/2563 ล.5630/18.12.63
**(ย่ืนซอง)** เศษพลาสติก (ของต้องก ากัด) จ านวน 1 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.45 LIST F ฉบับที่ 26/2561 ล.4669/06.10.63
**(ย่ืนซอง)** เศษพลาสติก (ของต้องก ากัด) จ านวน 1 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่1.46 LIST F ฉบับที่ 67/2562 ล.5634/18.12.63 
**(ย่ืนซอง)** เศษพลาสติก (ของต้องก ากัด) จ านวน 3 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



***เง่ือนไขรายการทีเ่ป็นของต้องจ ากดั ได้แก่ 1.26-1.46 ผู้ประมูลได้ต้องปิิบัติดังนี้
1. ต้องมีวตัถุประสงค์เพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักรเท่าน้ัน เว้นแต่หากผู้ประมูล
มีความประสงค์จะน าของเข้าไปในประเทศ ผู้ประมูลต้องมีใบอนุญาตน าเข้า และยงัมีโควตา
น าเข้าเศษพลาสตกิ

2. การเปลีย่นถ่ายตู้สินค้าต้องกระท าในพ้ืนทีก่ าหนด ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังเท่าน้ัน
3. จะต้องส่งออกทางตามท่าหรือด่านศุลกากร ดังนี้
3.1 ท่าเรือแหลมฉบัง    
3.2 ด่านศุลกากรนครพนม ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรช่องเม็ก ด่านศุลกากรมุกดาหาร
ด่านศุลกากรแม่สอด ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
โดยต้องปิิบัตติามหลกัเกณฑ์ดังนี้

(1) ต้องแสดงเอกสารการรับรองประกอบกจิการโรงงานอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัของ
ทีป่ระมูลได้ของผู้ซ้ือในต่างประเทศ และหลกัฐานการซ้ือขายระหว่างกนั
ก่อนการช าระเงินเตม็จ านวน

(2) จะต้องส่งออกโดยใช้ SEAL อเิลก็ทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลย ีe-Lock 
และต้องท าการส่งออกไปผ่านท่าปลายทางทีเ่ป็นสถานี e-Lock เท่าน้ัน     



รายการที ่2.1 ล.1284/15.03.61 (ย่ืนซอง)
จอมอนิเตอร์ใช้กบัระบบประมวลผลเก่าใช้แล้ว
หมายเลขตู้ GESU6474110, CXDU2274315

จ านวน 20 Pallets (น า้หนัก 6,000 KGM)
หมายเหตุ ****



ที่ รายการ จ านวน

1 หน่วยเก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์ DRIVW ASSEMBLY Item 
No.005048950

1 เคร่ือง

2 หน่วยเก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์ DRIVW ASSEMBLY Item 
No.005050927

1 เคร่ือง

3 แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ OPTICAL 1 เคร่ือง
4 หน่วยเก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์ SERVE 2 เคร่ือง
5 หน่วยเก็บขอ้มูลคอมพิวเตอร์ DRIVW ASSEMBLY Item 

No.105-000-197
1 เคร่ือง

รายการที ่2.2 ล.2787/04.07.61 (ย่ืนซอง)



***  หมายเหตุ รายการที่ 2.2 ***
1. ผูป้ระมูลไดต้อ้งท าลายขอ้ความเมืองก าเนิดก่อนน าของออกจากอารักษข์าศุลกากร

2. ผูป้ระมูลไดจ้ะตอ้งเป็นผูป้ระกอบกิจการ หรือไดรั้บมอบอ านาจจากผูป้ระกอบการ ดงัน้ี
1.2.1 ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีใบอนุญาต รง.4 ล าดับท่ี 106 โดยใช้

ของกลางเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงงานหรือ
1.2.2 ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม หรือผูป้ระกอบพาณิชยกรรม

ในเขตประกอบการเสรีโดยใชข้องกลางเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงงาน

3. ผูป้ระมูลตอ้งยื่นเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบก่อนวนัประมูลอยา่งนอ้ย    
1 วนั





รายการที่ 2.4 แฟ้มคดทีี่ ล.6125/15.09.58
**(ย่ืนซอง)**

SURTEC 712 C (น า้ยาชุบ)

1,000 KGM
ของอยู่ ฝขก.

**เงือ่นไข รายการ 2.4 ผูป้ระมลูจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบการ หรอืไดร้บัมอบ
อ านาจจากผูป้ระกอบกิจการโรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีใบอนญุาตมีไวใ่น

ครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย วอ.8  ตามประเภทสินคา้นัน้ ๆ 





รายการที ่2.6 แฟ้มคดีที ่ล.3754/19.08.62 **(ย่ืนซอง)**
น า้ยาใช้ในขั้นตอนท าความสะอาด 10 ถัง น า้หนัก 200 KGM.

**เงือ่นไข รายการ 2.6 ผูป้ระมลูจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบการ หรอืไดร้บัมอบอ านาจจาก
ผูป้ระกอบกิจการโรงงานอตุสาหกรรมที่มใีบอนญุาตมไีวใ้นครอบครองซึง่วตัถอุนัตราย 
วอ.8  ตามประเภทสนิคา้นัน้ ๆ 



รายการที ่2.7  ล.1873/30.04.62 (ย่ืนซอง)***
กาว (ADHESIVE) 10 BA (150 KGM.)

•ผู้ประมูลจะต้องเป็นผู้ประกอบการ หรือได้รับมอบ
อ านาจจากผู้ประกอบกจิการที่มีการแบ่งบรรจุ
สินค้าหรือใช้ของดงักล่าวเป็นวตัถุดิบใน
กระบวนการผลติ



รายการที ่2.8 แฟ้มคดทีี ่ล.2730/21.06.62
**(ย่ืนซอง)**

•แอมโมเนียไฮดอรกไซต์
•SUPER-PURE AMMONIUM HYDROXIDE
•3 CA/น ้ำหนัก 54 KGM.

**เงือ่นไข รายการ 2.8 ผูป้ระมลูจะตอ้งไดร้บัใบอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ตาม 
พ.ร.บ.วตัถอุนัตราย พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.วตัถอุนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2551 



รายการที ่2.9 แฟ้มคดทีี ่ล.6373/27.11.62
**(ย่ืนซอง)**

•เคมีภัณฑ์ใช้ผลิตเลนส์พลำสติก
•TRIVEX G2 BG-2 LENS MATERIAL A
•น ้ำหนัก 208.03 KGM.

**เงื่อนไข รำยกำร 2.9 ผู้ประมูลจะต้องเป็นผู้ประกอบการ หรือได้รับมอบอ านาจจากผู้
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย วอ.8
ตามประเภทสินค้านั้น ๆ 





รายการที่ 2.11 ล.342/26.1.59 (วาจา) 
มี 3 รายการ

โดยถูกตัดแยกส่วนหน้า
และหลัง
**ไม่ออกใบรับรองการน าเข้า 
(แบบที ่32)

1. รถยนตน่ั์งเก่าใช้แล้ว 
BMW 320i สีด า ปี 2005



รายการที่ 2.11 ล.342/26.1.59 (วาจา) 
มี 3 รายการ
2. รถยนตน่ั์งเก่าใช้แล้ว
HONDA ACCORD 2.0Aสีด า 
ปี 2005
โดยถูกตัดแยกส่วนหน้า
และหลัง
**ไม่ออกใบรับรองการน าเข้า 
(แบบที ่32)



รายการที่ 2.11 ล.342/26.1.59 (วาจา) 
มี 3 รายการ
3. รถยนตน่ั์งเก่าใช้แล้ว 
HONDA JAZZ 1.4A สีแดง 
ปี 2005
โดยถูกตัดแยกส่วนหน้า
และหลัง
**ไม่ออกใบรับรองการน าเข้า 
(แบบที ่32)



เงื่อนไขการประมลู ผูป้ระมลูตอ้งมีใบอนญุาต ตาม
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม วอ.8 เรือ่งบญัชีวตัถุ
อนัตราย พ.ศ.2556



เงือ่นไขการประมูล ผู้ประมูลตอ้มมี
ใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม วอ.4 เร่ืองการน าเข้า
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพ.ร.บ.   
วัตถุอันตราย พ.ศ.2535



เงือ่นไขการประมูล ผู้ประมูลต้อมมีใบอนุญาตเคมีภณัฑ/์ผลิตภณัฑ์ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม วอ.4 เร่ืองการน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพ.ร.บ.   
วัตถุอันตราย พ.ศ.2535



เงือ่นไขการประมูล ผู้ประมูลต้อมมีใบอนุญาตเคมีภณัฑ/์ผลิตภณัฑ์ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม วอ.4 เร่ืองการน าเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพ.ร.บ.   
วัตถุอันตราย พ.ศ.2535



รายการที ่2.16  แฟ้มคดทีี่ ล. 3181/10.07.63 **(ย่ืนซอง)** 
เคร่ืองเทศบด จ านวน 2,200 BG น า้หนัก 55,000.00 KGM.

เงือ่นไขการประมูล ต้องมีใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522



รายการที ่2.17  แฟ้มคดทีี่ ล. 3182/10.07.63 **(ย่ืนซอง)** 
เคร่ืองเทศบด จ านวน 1,120 BG น า้หนัก 28,000.00 KGM.

เงือ่นไขการประมูล ต้องมีใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522



รายการที ่2.18 แฟ้มคดทีี่ ล. 3363/23.07.63 **(ย่ืนซอง)** 
เคร่ืองเทศบด น า้หนัก 28,000.00 KGM.

เงือ่นไขการประมูล ต้องมีใบอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522



รายการที ่2.19 แฟ้มคดทีี่ ล. 4464/22.09.63 **(ย่ืนซอง)** 
สารโซเดยีมคลอไรด์เพ่ือใช้ในการดบัลเิทยีม 



รายการที ่2.20 แฟ้มคดทีี่ ล. 4348/07.07.58 **(ย่ืนซอง)** 
ตวัยดึตวัถงัด้านข้าง และน า้ยาประสารตดักระจก



รายการที ่2.21 แฟ้มคดทีี่ ล. 4941/22.09.60 **(ย่ืนซอง)** 
ผงฝุ่นขนาดเลก็สีเทาบรรจุกระสอบ น า้หนัก 50,000.00 KGM.



รายการที ่2.22 แฟ้มคดทีี่ ล. 5186/16.11.63 **(ย่ืนซอง)** 

1. เซมิเทรลเลอร์ส าหรับขนส่งสินค้า 3 C62 น า้หนัก 21,000.00KGM.
2. เซมิเทรลเลอร์ส าหรับการขนส่งสินค้า 3 C62 น า้หนัก16,200.00 KGM.
3. เซมิเทรลเลอร์ส าหรับการขนส่งสินค้า 1 C62 น า้หนัก 6,050.00 KGM.
4. เซมิเทรลเลอร์ส าหรับการขนส่งสินค้า 1 C62 น า้หนัก 7,800.00 KGM.

เงือ่นไขการประมูล ผู้ประมูลต้องท าลายถิน่ก าเนิด โดยอยูใ่นการควบคุมทางศุลกากร



รายการที ่2.22 แฟ้มคดทีี่ ล. 5186/16.11.63 **(ย่ืนซอง)** 
ภาพที่ 1

เงือ่นไขการประมูล ผู้ประมูลต้องท าลายถิน่ก าเนิด โดยอยูใ่นการควบคุมทางศุลกากร



รายการที ่2.22 แฟ้มคดทีี่ ล. 5186/16.11.63 **(ย่ืนซอง)** 
ภาพที่ 2

เงือ่นไขการประมูล ผู้ประมูลต้องท าลายถิน่ก าเนิด โดยอยูใ่นการควบคุมทางศุลกากร



รายการที ่2.23 แฟ้มคดทีี่ ล. 6833/25.12.62 **(ย่ืนซอง)** 

1. สี SUPER ONE NTN 10YR9/2 (16L) จ านวน 5 กระป๋อง
น า้หนัก 54.538 KGM.

2. น า้ยาผสมสีเพ่ือให้สีแข็งตวัและเงา SUPER ONE NO.1 HARDENER
(4L) จ านวน 5 กระป๋อง น า้หนัก 54.538 KGM.

3. น า้ยาส าหรับเจือจางสี SILCON A THINNER 715 (16L) 
จ านวน 3 กระป๋อง น า้หนัก 32.724 KGM.

“แฟ้มไม่มีภาพ”

เงือ่นไขการประมูล ผู้ประมูลต้องมีใบอนุญาต ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม วอ.8
เร่ืองบัญชีวัตถุอันตราย พ.ศ.2556



น า้หนัก 20,460 KGM

รายการที่ 2.24 ล.8213/03.12.58 (ย่ืนซอง)
เศษพลาสติก** 1 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***

TCNU7805527***



รายการที่ 2.25 ล.5096/8.10.62 (ย่ืนซอง)***
เศษพลาสตกิบดสะอาด  1,000 KGM.

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.26 ล.2039/11.05.61 (ย่ืนซอง)
เศษตัดพลาสติก*** (6,345 KGM)

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.27 แฟ้มคดทีี่ ล.3412/17.08.61 **(ย่ืนซอง)**
พลาสติกใช้แล้ว 5 ตู้ 405 BL น า้หนัก 103,580 KGM.

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.28 แฟ้มคดทีี่ ล.3955/14.09.61 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสติก 10 BAGS น ้าหนัก 6,000 KGM. (MY) (1 ตู้)

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่  2.29 แฟ้มคดทีี่ ล.29/06.01.63 **(ย่ืนซอง)**
แผ่นพลาสติก จ านวน 1 PK น ้าหนัก 13,120 KGM.

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.30 แฟ้มคดทีี่ ล.2930/12.07.61 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสติก(ของต้องก ากดั) 29 BL น ้าหนัก 23,060 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.31 แฟ้มคดทีี่ ล.2931/12.07.61 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสติก (ของต้องก ากดั) 29 BL น ้าหนัก 22,000 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.32 แฟ้มคดทีี่ ล.2932/12.07.61 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสติก (ของต้องก ากดั) 32 BL น ้าหนัก 23,800 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.33 แฟ้มคดทีี่ ล.1571/10.04.63 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสติก (ของต้องก ากดั) 4 PKน ้าหนัก 87,810 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข*** จ านวน 4 ตู้คอนเทนเนอร์



รายการที่ 2.34 แฟ้มคดทีี่ ล.5246/06.10.60 **(ย่ืนซอง)**
ม้วนพลาสติก - สภาพเก่า (ของต้องก ากดั) จ านวน 1 ตู้
น ้าหนัก 21,610 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.35 แฟ้มคดทีี่ ล.44/07.01.63 **(ย่ืนซอง)**
ถุงพลาสตกิอดัเป็นก้อนและเศษตดัพลาสตกิ (ของต้องก ากดั)
จ านวน 1 ตู้ น า้หนัก 16,780 KGM.

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.36 แฟ้มคดทีี่ ล.6862/27.12.62 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสตกิบดเป็นช้ินขนาดเลก็ (ของต้องก ากดั) 
จ านวน 4 ตู้ จ านวน 88 BG. น ้าหนัก 73,156 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.37 แฟ้มคดทีี่ ล.5584/28.08.58 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสตกิ (ของต้องก ากดั) จ านวน 5 ตู้ จ านวน 180 BL. 
น ้าหนัก 108,060 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***

• แฟ้มคดีไม่มภีาพ
• จ านวน 5 ตู้  หมายเลข  1. BHCU4937765

2. BMOU5102780
3. HJVU1520951
4. INKU6646031
5. SLSU9012256

• น า้หนัก 108,060.00 KGM.



รายการที่ 2.38 แฟ้มคดทีี่ ล.3092/23.07.61 **(ย่ืนซอง)**
พลาสตกิใช้แล้ว (ของต้องก ากดั) จ านวน 10 ตู้               
จ านวน 240 BL. น ้าหนัก 241,640.00 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***

*แฟ้มไม่มีภาพ
*จ านวน 10 ตู้

1.UETU5681470     6.SITU9103075

2.TGHU6871995     7.BMOU4908678
3.TEMU6882350    8.TGHU6554650
4.SITU9037991       9.SITU9107912
5.TGHU6804786   10.UETU5684443



รายการที่ 2.39 แฟ้มคดทีี่ ล.2540/12.06.62 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสตกิ (ของต้องก ากดั) จ านวน 4 ตู้ น ้าหนัก 102,200 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการท่ี 2.40 แฟ้มคดีที่ ล.27/06.01.63 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสติก (ของต้องก ากดั) จ านวน 2 ตู้                   
น า้หนัก 35,490 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***

• แฟ้มคดีไม่มภีาพ
• จ านวน 2 ตู้ หมายเลข  1. CAIU8473275

2. TRLU7537658

น า้หนัก 35,490.00 KGM.



รายการท่ี 2.41 แฟ้มคดีที่ ล.28/06.01.63 **(ย่ืนซอง)**
ถุงพลาสติกอดัเป็นก้อน และเศษตัดพลาสติก             
จ านวน 3 ตู้  น า้หนัก 51,960 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการท่ี 2.42 แฟ้มคดีที่ ล.1209/16.03.63 **(ย่ืนซอง)**
เศษถุงพลาสติกใช้ไม่ได้แล้วอดัเป็นก้อน (ของต้องก ากดั) 
จ านวน 5 ตู้ น า้หนัก 90,986 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการท่ี 2.43 แฟ้มคดีที่ ล.1210/16.03.63 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสติกบด (ของต้องก ากดั) จ านวน 3 ตู้              
น า้หนัก 55,340 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***

• แฟ้มคดีไม่มภีาพ
• จ านวน 3 ตู้  หมายเลข   1. FSCU7157135

2. HLXU8571013
3. TCNU7196159

น า้หนัก 55,340.00 KGM.



รายการท่ี 2.44 แฟ้มคดีที่ ล.2120/07.05.63 **(ย่ืนซอง)**
เศษถุงพลาสติกใช้ไม่ได้แล้วอดัเป็นก้อน (ของต้องก ากดั) 
จ านวน 6 ตู้ น า้หนัก 142,050 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการท่ี 2.45 แฟ้มคดีที่ ล.2171/12.05.63 **(ย่ืนซอง)**
เศษถุงพลาสติกในลกัษณะเป็นเศษ เศษตัดท่ีใช้ไม่ได้     
(ของต้องก ากดั) จ านวน 2 ตู้ น า้หนัก 38,200 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการท่ี 2.46 แฟ้มคดีที่ ล.396/28.01.64 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสติกเก่าใช้แล้ว (ของต้องก ากดั) จ านวน 3 ตู้
ปริมาณ 1,263 PK น า้หนัก 72,000 KGM.  

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่2.47 แฟ้มคดทีี ่ล.4684/07.10.63 **(ย่ืนซอง)**

เศษตดัพลาสตกิ ลกัษณะเป็นเศษ เศษตดั และของที่ใช้ไม่ได้ ใช้
เป็นพลาสตกิ (ของต้องก ากดั) น ้าหนัก 133,970 KGM.  จ านวน 6 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.48 แฟ้มคดีที่ ล.63/08.01.63 **(ย่ืนซอง)**
ถุงพลาสตกิอดัเป็นก้อน เศษตดัพลาสตกิ (ของต้องก ากดั) 
น า้หนัก 17,960 KGM.  จ านวน 1 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.49 แฟ้มคดีที่ ล.253/16.01.63 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสตกิบดเป็นช้ินขนาดเลก็ และด้ามแปรงสีฟัน ในลักษณะ
เป็นเศษ เศษตดัที่ใช้ไม่ได้ ไม่ปนเป้ือนในลกัษณะขยะ (ของต้อง
ก ากดั) น า้หนัก 21,010 KGM. 

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.50 แฟ้มคดทีี่ ล.1036/05.03.63 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสตกิบดละเอยีด (ของต้องก ากดั) น า้หนัก 50,730 KGM. 
จ านวน 2 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่2.51 แฟ้มคดทีี ่ล.1037/05.03.63 **(ย่ืนซอง)**
เศษถุงพลาสตกิที่ใช้ไม่ได้แล้วอดัเป็นก้อน (ของต้องก ากดั) 
น ้าหนัก 38,555.390 KGM. จ านวน 2 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที ่2.52 แฟ้มคดทีี ่ล.2147/08.05.63 **(ย่ืนซอง)**
เศษตดัและเศษบดพลาสตกิ ในลกัษณะเป็นเศษ ที่ใช้ไม่ได้ ไม่ปนเป้ือน
ในลกัษณะขยะ (ของต้องก ากดั) น ้าหนัก 17,970.00 KGM. จ านวน 1 ตู้

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.53 แฟ้มคดทีี่ ล.2439/25.05.63 **(ย่ืนซอง)**
เศษตดัแผ่นพลาสตกิในลกัษณะเป็นเศษพลาสตกิ ที่ใช้ไม่ได้
(ของต้องก ากดั)

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***

- แฟ้มคดไีม่มีภาพ
- น า้หนัก 21,582.00 KGM.
- หมายเลขตู้ TGBU5906800



รายการที่ 2.54 แฟ้มคดทีี่ ล.3260/16.07.63 **(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสตกิบดเป็นช้ินขนาดเลก็ ในลกัษณะเป็นเศษ เศษตัดที่
ใช้ไม่ได้ ไม่ปนเป้ือนในลกัษณะขยะ(ของต้องก ากดั) 
น า้หนัก 21,900 KGM.

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.55 แฟ้มคดทีี่ ล.4698/08.10.63 **(ย่ืนซอง)**
เศษตดัพลาสตกิ ลกัษณะเป็นเศษ เศษตดั และของที่ใช้ไม่ได้
ใช้เป็นพลาสตกิ(ของต้องก ากดั) น า้หนัก 13,150 KGM.

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.56 แฟ้มคดทีี่ ล.6873/27.12.62 **(ย่ืนซอง)**
ถุงพลาสตกิอดัเป็นก้อน และเศษตดัพลาสตกิในลกัษณะเป็นเศษ
ที่ใช้ไม่ได้ ไม่ปนเป้ือนในลกัษณะขยะ (ของต้องก ากดั) 
น า้หนัก 48,090 KGM.

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.57 แฟ้มคดทีี่ ล.6874/27.12.62 **(ย่ืนซอง)**
ถุงพลาสตกิอดัเป็นก้อน และเศษตดัพลาสตกิในลกัษณะเป็นเศษ
ที่ใช้ไม่ได้ ไม่ปนเป้ือนในลกัษณะขยะ (ของต้องก ากดั) 
น า้หนัก 15,341 KGM.

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.58 แฟ้มคดทีี่ ล.6783/20.12.62**(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสตกิบดเป็นช้ินขนาดเลก็ ในลกัษณะเป็นเศษ เศษตัดที่
ใช้ไม่ได้ ไม่ปนเป้ือนในลกัษณะขยะ(ของต้องก ากดั) 
น า้หนัก 22,460 KGM.

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



รายการที่ 2.59 แฟ้มคดทีี่ ล.6784/20.12.62**(ย่ืนซอง)**
เศษพลาสตกิบดเป็นช้ินขนาดเลก็ ในลกัษณะเป็นเศษ เศษตัดที่
ใช้ไม่ได้ ไม่ปนเป้ือนในลกัษณะขยะ(ของต้องก ากดั) 
น า้หนัก 38,760 KGM.

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



เง่ือนไข(ของต้องก ากดั) รายการที่ 2.24-2.59 ผู้ประมูลได้ต้องปิิบัติดังนี้
1. ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พือ่การส่งออกนอกราชอาณาจกัรเท่านั้น
2. การเปล่ียนถ่ายตูสิ้นคา้ตอ้งกระท าในพื้นท่ีก าหนด ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบงัเท่านั้น
3. จะตอ้งส่งออกทางตามท่าหรือด่านศุลกากร ดงัน้ี
3.1 ท่าเรือแหลมฉบงั    
3.2 ด่านศุลกากรนครพนม ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรช่องเมก็ ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่าน

ศุลกากรแม่สอด ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ด่านศุลกากรสะเดา และ
ด่านศุลกากรปาดงัเบซาร์ โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี

(1) ตอ้งแสดงเอกสารการรับรองประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัของท่ีประมูล
ไดข้องผูซ้ื้อในต่างประเทศ และหลกัฐานการซ้ือขายระหวา่งกนั ก่อนการช าระเงินเตม็จ านวน

(2) จะตอ้งส่งออกโดยใช ้SEAL อิเลก็ทรอนิกส์ ดว้ยเทคโนโลย ีe-Lock และตอ้งท าการส่งออกไป
ผา่นท่าปลายทางท่ีเป็นสถานี e-Lock เท่านั้น     



รายการที่ 3.1 ผ.0009/2562 บัญชีคลงั ผ.65/62 (ย่ืนซอง)
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 1 PK 1,500 KGM



รายการที ่3.2  ผ.53/2562  (ย่ืนซอง)
AUTOMOBILE SPARE PARTS FOR KIA 
VEHICLES 29 CS (3,639 KGM) 1 ตู้ TGBU6048373



รายการที่ 3.3  ผ.4/2562
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเก่าใช้แล้ว 437 PK น า้หนัก 9,859 KGM.

เงือ่นไขรายการที่ 3.3 ผูป้ระมลูตอ้งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการสง่ออกเทา่นัน้***



รายการที่ 3.4 ผ.1/2564
ท่อเหลก็อลัลอยด์ (ALLOY STEEL PIPE) 25 PK
น า้หนัก 32,106 KGM.



รายการที่ 3.5   ผ.56/2562  (ย่ืนซอง)***
POLYETHYLENE HPPE 40 BL 6,080 KGM 

เบอร์ตู้ BMOU6355756 (จ านวน 1 ตู้)

หมายเหต*ุ**มีเง่ือนไข***



เง่ือนไขรายการที่ 3.5 ผู้ประมูลได้ต้องปิิบัติดังนี้
1. ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พือ่การส่งออกนอกราชอาณาจกัรเท่านั้น **
2. การเปล่ียนถ่ายตูสิ้นคา้ตอ้งกระท าในพื้นท่ีก าหนด ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบงัเท่านั้น
3. จะตอ้งส่งออกทางตามท่าหรือด่านศุลกากร ดงัน้ี
3.1 ท่าเรือแหลมฉบงั    
3.2 ด่านศุลกากรนครพนม ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรช่องเมก็ ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่าน

ศุลกากรแม่สอด ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ด่านศุลกากรสะเดา และ
ด่านศุลกากรปาดงัเบซาร์ โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี

(1) ตอ้งแสดงเอกสารการรับรองประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัของท่ีประมูลได้
ของผูซ้ื้อในต่างประเทศ และหลกัฐานการซ้ือขายระหวา่งกนั ก่อนการช าระเงินเตม็จ านวน

(2) จะตอ้งส่งออกโดยใช ้SEAL อิเลก็ทรอนิกส์ ดว้ยเทคโนโลย ีe-Lock และ
ตอ้งท าการส่งออกไปผา่นท่าปลายทางท่ีเป็นสถานี e-Lock เท่านั้น     




