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หนังสือรับรองความเข้าใจในการเข้าประมูลราคาเศษวัสดุเหลอืใช ้ประจาํปี 2565  

 

 

 

เรียน ประธานคณะกรรมการขายเศษวัสดุเหลือใช ้
 

ขา้พเจา้ นาย / นาง  / นางสาว ........................................................................................................................................ 

อยู่เลขที..............................ถนน....................................ตาํบล/แขวง......................................อาํเภอ/เขต...................................... 

จงัหวดั.....................................................โทร.....................................................(มือถือ)……….................................................. 

บรษิัท / หา้งรา้น ............................................................................................................................................................................ 

มีความประสงคเ์ขา้รว่มประมลูราคาเศษวสัดเุหลือใช ้ในวนัท ี  กนัยายน 2565 และมคีวามเขา้ใจในขอ้มลูต่างๆ ทเีกียวขอ้งกบัการ

ประมลูไดแ้ก่ การวางเงินประกนัซอง, การเขา้รว่มประมลู, การกรอกราคาแบบออนไลนผ่์าน http://www.tshpcl.com/auction/login.php การ

คาํนวนราคา, ขอ้ตกลงการซอืขาย, การประกาศผลการประมลู และบทลงโทษ ซงึแต่ละหวัขอ้มีรายละเอียด ดงันี 

. การวางเงนิประกนัซอง 

ผูมี้ความประสงคใ์นการเขา้รว่มประมลูราคาเศษวสัดเุหลือใช ้จะตอ้งทาํการโอนเงินประกนัซอง จาํนวน 30,000 บาท (สามหมืนบาท

ถว้น) ไปยงับญัชธีนาคารกรุงศรีอยธุยา หมายเลขบญัชี 254-1-36499-4 ชือบญัชี บรษิัท ไทยซมัมทิ ฮารเ์นส จาํกัด(มหาชน) เพอืเป็น

หลกัประกนัการเขา้รว่มประมลู โดยเงินจาํนวนดงักล่าวทางบรษิัท/หา้ง/รา้น จะไดร้บัคืนเมอื 

 เป็นผูป้ระมลูราคาไม่ได้   สามารถรบัเช็คเงินประกนัซองคืน ภายใน 15 วนั หลงัจากการประมลูเสรจ็สิน 

 เป็นผูป้ระมลูราคาได้   จะไดร้บัเช็คเงินประกนัซองคืนพรอ้มกบัสญัญาทมีกีารลงลายมือชือของ “ผูจ้ะซอื” และ “ผูจ้ะขาย” พรอ้ม

ประทบัตราบรษิัท/หา้ง/รา้น 

. การเข้าร่วมประมูล 

 เปิดใหล้งทะเบียนเขา้รว่มการประมลูใน http://www.tshpcl.com/auction/login.php ไดต้งัแต่วนัท ี  สิงหาคม -   กนัยายน 2565 

เวลา 12.00 น. หากเกินจากนีถือว่าสละสิทธิพรอ้มใหย้ึดเงินประกนัซองจาํนวน 30,000 บาท (สามหมนืบาทถว้น) 

. การกรอกราคาแบบออนไลนผ์่าน http://www.tshpcl.com/auction/login.php 

การเสนอราคาในครงันี เป็นการเสนอราคาผ่านระบบออนไลนข์องบรษิทัฯ ในวนัท ี  สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. เมอื

สินสดุเวลาตามทีกาํหนด ใหถื้อวา่ราคานนัเป็นทีสินสดุ โดยผูเ้ขา้รว่มประมลู มีความเขา้ใจในเรืองต่อไปน ี

3.1 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษทองแดง โดยราคาประมลูตอ้งไมต่าํกว่า . %  ของ LME (เสนอราคาเป็น % ของ LME) 

3.2 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษสายไฟยาว โดยราคาประมลูตอ้งไม่ตาํกว่า . % ของ LME (เสนอราคาเป็น % ของ LME) 

. การคาํนวนราคา (บาท / กิโลกรัม)  

ราคา LME เฉลีย เดือน มกราคม   ทองแดง 100%   = 9,775.93  USD / ตนั  

สาํหรับขายในเดือน ตุลาคม – ธนัวาคม  ( สัญญา  เดือน )  

เฉพาะรายการเศษทองแดงเส้น และ เศษสายไฟยาว  
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Exchange Rate เฉลีย เดือน มกราคม   = 33.4058 บาท / 1 USD 

.  การคาํนวนราคาเศษทองแดงเสน้  และ เศษสายไฟยาว  

ตัวอย่างการคาํนวน 

LME เฉลีย เดือน มกราคม = 9,775.93  USD / ตนั 

Exchange Rate เฉลีย เดือน มกราคม = 33.4058 บาท / 1 USD 

ราคาทองแดง % (9,775.93 X 33.4058) = 326,572.76 บาท / ตนั 

(  ตนั =  กิโลกรมั) = 326.5728 บาท / กิโลกรมั  

Example ราคาประมลู Scrap 94% ของ LME = 94% x 326.5728 = 306.9784 บาท / กิโลกรมั 

ราคาเศษทองแดงเสน้ / เศษสายไฟยาว เดือน กมุภาพนัธ ์ = 306.98 บาท/กโิลกรัม  (ทศนยิม  ตาํแหน่ง) 

. ขอ้ตกลงการซือขาย 

5.1 การยนืซองประมลูต้องลงราคาเสนอซือใหค้รบทกุรายการในประเภทนนัๆ 

5.2 ผูเ้ขา้รว่มประมลูตอ้งเสนอราคาผา่น http://www.tshpcl.com/auction/login.php เท่านนั ตามวนัและเวลาทบีรษิัทฯ กาํหนดไว ้

5.3 ผูเ้ขา้รว่มประมลูตอ้งลงนามยืนยนัรบัทราบขอ้ตกลงก่อนทาํการเสนอราคาประมลู 

5.4 ผูที้ไม่ผ่านการประมลู จะสามารถรบัเช็คเงินประกนัซองคืน ภายใน 15 วนั หลงัจากการประมลูเสรจ็สิน 

5.5 ผูช้นะการประมลู จะตอ้งส่งคืนสญัญาทลีงนาม และประทบัตราเรียบรอ้ย พรอ้มกบัวางเงินประกนัสญัญา (อา้งถงึขอ้ . 2) 

ภายใน  วนัทาํการของบรษิัทฯ นบัจากวนัประมลู หากไม่สามารถทาํสญัญาไดด้ว้ยเหตผุลใดก็ตามถือว่าผิดเงือนไขจะส่งผลใหถ้กู

ยึดเงินประกนัซอง จาํนวน 30,000 บาท (สามหมืนบาทถว้น) 

5.6 ผูช้นะการประมลูจะไดร้บัเงินประกันซอง จาํนวน 30,000 บาท (สามหมนืบาทถว้น) คืน เมอืสญัญาดาํเนินการลงนามสมบูรณแ์ลว้ทงั

สองฝ่าย โดยเงินประกนัซองไม่เกียวขอ้งกบัเงินประกนัสญัญาและไม่สามารถนาํมารวมกนัได ้

5.7 นาํหนกัของสินคา้ใหย้ึดถือตามทชีงัไดจ้รงิในวนัรบัสินคา้ โดยใชเ้ครอืงชงัทีทางบรษิัท ฯ จดัเตรียมไวเ้ท่านนั   

5.8 ผูซื้อจะตอ้งนาํภาชนะทีใส่เศษวสัดเุหลือใชก้ลบัมาคืนผูข้ายในรอบถดัไป ครบตามจาํนวน ในแต่ละประเภทถงุทีรบัไป กรณีนาํมาคืน

ไม่ใช่ถงุประเภทเดิมหรือจาํนวนไม่ครบ ทางผูข้ายจะขอคิดค่าภาชนะสาํหรบัถงุไซดเ์ล็ก(สีขาว) ในราคา  บาท/ถงุ และสาํหรบัถงุ

ไซดใ์หญ่(สีครีม) ในราคา  บาท/ถงุ 

5.9 สาํหรบัรายการเศษทองแดงเสน้ และเศษสายไฟยาว เป็นเศษฯ ทมีีมลูค่าสงู จึงใหท้างผูซื้อเป็นผูน้าํภาชนะ(ถงุ) มาใหท้างผูข้าย

ล่วงหนา้  เดือน เพอืนาํมาบรรจเุศษฯ ก่อนถึงกาํหนดวนัรบัเศษฯ 

5.10 การซอืขาย จะมี  ครงั / เดือน หรือ ตามปฎิทนิการรบัเศษวสัดุเหลือใช ้(อาจมกีารเปลียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะมกีารแจง้

ล่วงหนา้) 

5.11 ตอ้งรบัเศษวสัดเุหลือใช ้ไม่ตาํกว่าจาํนวนทแีจง้ประมาณการ 

5.12  เงนิประกนัสญัญา เป็นดงันี 

- 10 % ของมลูค่าเศษฯ โดยเฉลีย  เดือน (ปรมิาณเศษเฉลียต่อเดือน x  %LME ทปีระมลูได)้ 

5.13  การชาํระเงินค่าสินคา้ จะตอ้งชาํระโดยโอนเงินเขา้บญัชีบรษิัทฯ ทรีะบุในสญัญาเท่านนั 
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5.14  ผูช้นะการประมลูตอ้งเขา้มาขนยา้ยสินคา้ออกจากบรษัิทฯ ทกุครงัทีไดร้บัแจง้ 

5.15  ผูช้นะการประมลู เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยทเีกิดขึนในการซอืสินคา้ เช่น ค่าใชจ้า่ยในการชงันาํหนกั ค่าธรรมเนียมการโอน ฯลฯ 

5.16  ผูช้นะการประมลู จะมีหนา้ทีตอ้งตอบรบัในระบบการยนืขออนุญาตนาํออกเศษวสัดุทไีม่ใชแ้ลว้ทางอิเล็กทรอนิกสใ์หท้นัภายใน 

ระยะเวลาทีกาํหนด (  วนั หลงัจากมกีารคียข์อ้มลูเขา้ระบบ) หากไม่ปฏิบตัิตามจนเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัทฯ  

บรษิัทฯ มีสิทธิเรียกรอ้งคา่เสียหายตามทีเกดิขึนจรงิได ้

5.17  บรษิัทฯ ขอใหผู้ม้อีาํนาจในการตดัสินใจของท่านเป็นผูเ้ขา้รว่มการประมลู  เนอืงจากในกรณีทรีาคาประมลูเท่ากนั จะมีการประมลู

ราคาใหมอ่ีกครงัในวนัเดียวกนั  

5.18  การตดัสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทสิีนสดุ 

6. การประกาศผลการประมลู 

การประกาศผลการประมลูจะแจง้ไปยงัผูเ้สนอราคาในวนัทปีระมลู ภายในเวลา 15.00 น. โดยจะแจง้ทาง E-mail เพอืใหผู้เ้สนอราคา

เขา้มาเช็คผลการประมลูในTSH Auction Online ทงันีผูเ้สนอราคาตอ้งเตรียมพรอ้มเขา้ตรวจสอบผลการประมลูในเวลาดงักล่าว เพอืไม่ใหเ้สีย

โอกาสในกรณีทรีาคาประมลูเท่ากนั จะมีการประมลูราคาใหมอ่ีกครงัในวนัเดยีวกนั และจะตอ้งทาํการเสนอราคาใหมท่ไีม่ตาํกว่าราคาทเีสนอ

ก่อนหนา้ โดยตอ้งเขา้ประมลูใหม่ผ่านระบบประมลูออนไลน ์จนกว่าจะมผีูช้นะการประมลูในประเภทนนัๆ  

7. การบอกกล่าวทวงถาม 

 การบอกกลา่วทวงถาม การส่งหนงัสือบอกกล่าวหรือส่งเอกสารใดๆ ทคีู่สญัญาจะส่งใหแ้ก่กนั หากส่งโดยวิธีไปรษณียล์งทะเบียนตอบ

รบัไปยงัภมิูลาํเนาของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงหรือตามทปีรากฏในสญัญานี วนัทีหนงัสือบอกกล่าวหรือเอกสารไปถึงคู่สญัญาอีกฝ่ายหนงึ ใหถ้ือ

ว่าคู่สญัญาไดร้บัทราบขอ้ความในหนงัสือหรือเอกสารนนัแลว้โดยชอบ แมว้า่คู่สญัญาฝ่ายดงักล่าวจะปฏิเสธไม่รบัคาํบอกกล่าวหนงัสือหรือ

เอกสารนนักต็าม 

. บทลงโทษ 

 หาก “ผูจ้ะซอื” ผิดนดั ตามวนัและเวลาที “ผูจ้ะขาย”  กาํหนดให ้หรือไมม่ารบัเศษ ใหค้รบตามจาํนวนท ี“ผูจ้ะขาย”  ไดแ้จง้ไปเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร 2 ครงั “ผูจ้ะซอื”  ยนิยอมให ้“ผูจ้ะขาย” ยึดเงินประกนัสญัญาทงัหมดพรอ้มบอกเลิกสญัญา และจะขึนบญัชีรายชือผูไ้ม่มีสิทธิเขา้

รว่มประมลูในครงัต่อไปเป็นระยะเวลา  ปี (นบัจากการประมลู 2 รอบการประมลูถดัไป)  

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจครบถว้นสมบรูณแ์ลว้ จึงลงลายมือชอืไวเ้ป็นหลกัฐาน 

   ลงชือ................................................................... 

ตาํแหน่ง............................................................... 

บรษิัท................................................................... 

วนัท ี..................../....................../........................ 


