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หนังสือรับรองความเข้าใจในการเข้าประมูลราคาเศษวัสดุเหลอืใช้ ประจ าปี 2565  

 
 
 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการขายเศษวัสดุเหลือใช้ 
 

ข้าพเจ้า นาย / นาง  / นางสาว ........................................................................................................................................ 

อยู่เลขที่..............................ถนน....................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต...................................... 

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

บริษัท / ห้างร้าน ............................................................................................................................................................................ 

ผู้ลงนามข้างท้ายนีไ้ด้พิจารณาเงือ่นไขต่างๆ ในเอกสารประกาศยืน่ซองประมลู 

มีความประสงค์เข้าร่วมประมลูราคาเศษวสัดเุหลือใช้ ในวนัท่ี  7 มีนาคม 2565 และมคีวามเข้าใจในข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การประมลู ได้แก่ การวางเงินประกนัซอง, การเข้าร่วมประมลู, การกรอกราคาแบบออนไลน์ผ่าน http://tshpcl.com/auction/login.php 
,การค านวนราคา,ข้อตกลงการซือ้ขาย, การประกาศผลการประมลู และบทลงโทษ ซึง่แต่ละหวัข้อมีรายละเอยีด ดงันี ้

1. การวางเงนิประกนัซอง 
ผู้มีความประสงคใ์นการเข้าร่วมประมลูราคา จะต้องท าการโอนเงินประกนัซอง จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ไปยงั

บญัชีธนาคารกรุงศรีอยธุยา หมายเลขบญัชี 254-1-36499-4 ชื่อบญัชี บริษัท ไทยซมัมิท ฮาร์เนส จ ากดั(มหาชน) เพือ่เป็นหลกัประกนั

การเข้าร่วมประมลู โดยเงินจ านวนดงักล่าวทางบริษัท/ห้าง/ร้าน จะได้รับคืนเมื่อ 

• เป็นผู้ประมลูราคาไม่ได้   สามารถรับเช็คเงินประกนัซองคืน ภายใน 15 วนั หลงัจากการประมลูเสร็จสิน้ 

• เป็นผู้ประมลูราคาได้   จะได้รับเช็คเงินประกนัซองคืนพร้อมกบัสญัญาที่มีการลงลายมือชื่อของ “ผู้จะซือ้” และ “ผู้จะขาย” 
พร้อมประทบัตราบริษัท/ห้าง/ร้าน 

2. การเข้าร่วมประมูล 
 เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมลูได้ตัง้แตว่นัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ - 7 มนีาคม 2565 เวลา 12.00 น. หากเกินจากนีถื้อว่าสละสิทธ์ิ

พร้อมให้ยึดเงินประกนัซองจ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

3. การกรอกราคาแบบออนไลน์ผ่าน www.tshpcl.com 

การเสนอราคาในครัง้นี ้เป็นการเสนอราคาผ่านระบบออนไลน์ ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. เมื่อสิน้สดุเวลา

ตามทีก่ าหนด ให้ถือวา่ราคานัน้เป็นท่ีสิน้สดุ โดยผู้ เข้าร่วมประมลู มีความเข้าใจในเร่ืองต่อไปนี ้

3.1 เข้าใจในวิธีการค านวนราคาเศษทองแดง โดยราคาประมลูต้องไมต่ ่ากว่า 94.00%  ของ LME 

3.2 เข้าใจในวิธีการค านวนราคาเศษสายไฟยาว โดยราคาประมลูต้องไม่ต ่ากว่า 62.00% ของ LME 

( สัญญา 3 เดือน )  

ส ำหรับขำยในเดือน เมษำยน – มิถุนำยน 2565  
เฉพำะรำยกำรเศษทองแดงเส้น – เศษสายไฟยาว  
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4. การค านวนราคา (บาท / กิโลกรัม)  

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

Exchange Rate เฉล่ีย เดือน มกราคม   = 33.4058 บาท / 1 USD 

4.1 การค านวนราคาเศษ ทองแดงเส้น  / สายไฟยาว  

ตัวอย่างการค านวน 

LME เฉล่ีย เดือน มกราคม = 9,775.93  USD / ตนั 

Exchange Rate เฉล่ีย เดือน มกราคม = 33.4058 บาท / 1 USD 

ราคาทองแดง 100% (9,775.93 X 33.4058) = 326,572.76 บาท / ตนั 

(1 ตนั = 1000 กิโลกรัม) = 326.5728 บาท / กิโลกรัม  

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

ราคาเศษทองแดงเส้น / สายไฟยาว เดือน กมุภาพนัธ์ = 306.98 บาท/กโิลกรัม  (ทศนยิม 2 ต าแหน่ง) 

5. ข้อตกลงการซือ้ขาย 
5.1 การยื่นซองประมลูต้องลงราคาเสนอซือ้ให้ครบทกุรายการในประเภทนัน้ๆ 

5.2 ผู้ เข้าร่วมประมลูต้องเสนอราคาผ่าน http://tshpcl.com/auction/login.php เทา่นัน้ ตามวนัและเวลาที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ 

5.3 ผู้ เข้าร่วมประมลูต้องลงนามยืนยนัรับทราบข้อตกลงก่อนท าการเสนอราคาประมลู 

5.4 ผู้ที่ไม่ผ่านการประมลู จะสามารถรับเช็คเงินประกนัซองคืน ภายใน 15 วนั หลงัจากการประมลูเสร็จสิน้ 

5.5 ผู้ชนะการประมลู จะต้องส่งคืนสญัญาที่ลงนาม และประทบัตราเรียบร้อย พร้อมกบัวางเงินประกนัสญัญา (อ้างถงึข้อ 5.11) 

ภายใน 7 วนัท าการของบริษัทฯ นบัจากวนัประมลู หากไม่สามารถท าสญัญาได้ด้วยเหตผุลใดก็ตามถือวา่ผิดเงื่อนไขจะส่งผล

ให้ถกูยึดเงินประกนัซอง จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

5.6 ผู้ชนะการประมลูจะได้รับเงินประกนัซอง จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คืน เมื่อสญัญาด าเนินการลงนามสมบรูณ์

แล้วทัง้สองฝ่าย โดยเงินประกนัซองไม่เก่ียวข้องกบัเงินประกนัสญัญาและไม่สามารถน ามารวมกนัได้ 

5.7 น า้หนกัของสินค้าให้ยึดถือตามทีช่ัง่ได้จริงในวนัรับสินค้า โดยใช้เคร่ืองชัง่ที่ทางบริษัท ฯ จดัเตรียมไว้เท่านัน้   

5.8 การซือ้ขาย จะมี 2 ครัง้ / เดือน หรือ ตามปฎิทนิการรับเศษวสัดเุหลือใช้ (อาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะมี

การแจ้งล่วงหน้า) 

5.9 ต้องรับเศษวสัดเุหลือใช้ ไม่ต ่ากวา่จ านวนท่ีแจ้งประมาณการ 

5.10  เงินประกนัสญัญา เป็นดงันี ้

- 10 % ของมลูค่าเศษฯ โดยเฉล่ีย 1 เดือน (ปริมาณเศษเฉล่ียต่อเดอืน x  %LME ที่ประมลูได้) 

5.11  การช าระเงินค่าสินค้า จะต้องช าระโดยโอนเงินเข้าบญัชีบริษัทฯ ทีร่ะบใุนสญัญาเทา่นัน้ 

5.12  ผู้ชนะการประมลูต้องเข้ามาขนย้ายสินค้าออกจากบริษัทฯ ทกุครัง้ที่ได้รับแจ้ง 

5.13  ผู้ชนะการประมลู เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้ในการซือ้สินค้า เช่น ค่าใช้จา่ยในการชัง่น า้หนกั ค่าธรรมเนียมการโอน 

ฯลฯ 
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5.14  ผู้ชนะการประมลู จะมีหน้าที่ต้องตอบรับในระบบการยื่นขออนญุาตน าออกเศษวสัดทุี่ไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทนัภายใน 

ระยะเวลาที่ก าหนด (3 วนั หลงัจากมกีารคย์ีข้อมลูเข้าระบบ) หากไม่ปฏิบตัิตามจนเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีสิทธ์ิเรียกร้องคา่เสียหายตามที่เกดิขึน้จริงได้ 

5.15  บริษัทฯ ขอให้ผู้มีอ านาจในการตดัสินใจของท่านเป็นผู้ เข้าร่วมการประมลู  เนื่องจากในกรณีที่ราคาประมลูเท่ากนั จะมีการ

ประมลูราคาใหม่อกีครัง้ในวนัเดยีวกนั  

5.16  การตดัสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. การประกาศผลการประมูล 

การประกาศผลการประมลูจะแจ้งไปยงัผู้ เสนอราคาในวนัท่ีประมลู ภายในเวลา 15.00 น. โดยจะแจ้งทาง E-mail เพือ่ให้ผู้ เสนอ

ราคาเข้ามาเช็คผลการประมลูในTSH Auction Online ทัง้นีผู้้ เสนอราคาต้องเตรียมพร้อมเข้าตรวจสอบผลการประมลูในเวลาดงักลา่ว 

เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในกรณีที่ราคาประมลูเท่ากนั จะมกีารประมลูราคาใหม่อกีครัง้ในวนัเดียวกนัและจะต้องท าการเสนอราคาใหม่ที่ไม่ต ่า

กว่าราคาที่เสนอก่อนหน้า โดยต้องเข้าประมลูใหม่ผ่านระบบประมลูออนไลน์ จนกว่าจะมีผู้ชนะการประมลูในประเภทนัน้ๆ  

7. การบอกกล่าวทวงถาม 

 การบอกกลา่วทวงถาม การส่งหนงัสือบอกกล่าวหรือส่งเอกสารใดๆ ที่คู่สญัญาจะส่งให้แก่กนั หากส่งโดยวธีิไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับไปยงัภมูิล าเนาของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือตามที่ปรากฏในสญัญานี ้วนัท่ีหนงัสือบอกกล่าวหรือเอกสารไปถึง

คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ถือวา่คู่สญัญาได้รับทราบข้อความในหนงัสือหรือเอกสารนัน้แล้วโดยชอบ แม้วา่คู่สญัญาฝ่ายดงักล่าวจะปฏิเสธ

ไม่รับค าบอกกลา่วหนงัสือหรือเอกสารนัน้ก็ตาม 

8. บทลงโทษ 

 หาก “ผู้จะซือ้” ผิดนดั ตามวนัและเวลาที่ “ผู้จะขาย”  ก าหนดให้ หรือไม่มารับเศษ ให้ครบตามจ านวนท่ี “ผู้จะขาย”  ได้แจ้งไป

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 2 ครัง้ “ผู้จะซือ้”  ยินยอมให้ “ผู้จะขาย” ยึดเงินประกนัสญัญาทัง้หมดพร้อมบอกเลิกสญัญา และจะขึน้บญัชีรายชื่อ

ผู้ ไม่มีสิทธ์ิเข้าร่วมประมลูในครัง้ต่อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 

   ลงชื่อ................................................................... 

ต าแหน่ง............................................................... 

บริษัท................................................................... 

วนัท่ี ..................../....................../........................ 


