
 

หนังสอืรบัรองความเขา้ใจในการเขา้ประมูลราคาเศษวสัดุเหลอืใช ้ปี 2565  หน้า  1 | 4 

หนังสือรับรองความเข้าใจในการเข้าประมูลราคาเศษวัสดุเหลอืใช้ ประจาํปี 2565 ครังท ี2 

 

 

 

 

เรียน ประธานคณะกรรมการขายเศษวัสดุเหลือใช้ 

 

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

อยู่เลขท.ี.............................ถนน....................................ตาํบล/แขวง......................................อาํเภอ/เขต...................................... 

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

บรษัิท / หา้งรา้น ............................................................................................................................................................................ 

ผูล้งนามขา้งทา้ยนไีดพ้ิจารณาเงอืนไขต่างๆ ในเอกสารประกาศยนืซองประมลู 

มีความประสงคเ์ขา้รว่มประมลูราคาเศษวสัดเุหลือใช ้ในวนัที  7 มิถนุายน 256  และมคีวามเขา้ใจในขอ้มลูต่างๆ ทีเกยีวขอ้ง

กบัการประมลู ไดแ้ก่ การวางเงินประกนัซอง, การเขา้รว่มประมลู, การกรอกราคาแบบออนไลนผ่์าน 

http://tshpcl.com/auction/login.php ,การคาํนวนราคา,ขอ้ตกลงการซอืขาย, การประกาศผลการประมลู และบทลงโทษ ซงึแต่ละหวัขอ้

มีรายละเอยีด ดงัน ี

. การวางเงนิประกนัซอง 

ผูมี้ความประสงคใ์นการเขา้ร่วมประมลูราคา จะตอ้งทาํการโอนเงนิประกนัซอง จาํนวน 30,000 บาท (สามหมืนบาทถว้น) ไป

ยงับญัชธีนาคารกรุงศรีอยธุยา หมายเลขบญัชี 254-1-36499-4 ชอืบญัชี บรษิัท ไทยซมัมิท ฮารเ์นส จาํกดั(มหาชน) เพือเป็นหลกัประกนั

การเขา้รว่มประมลู โดยเงินจาํนวนดงักล่าวทางบรษิัท/หา้ง/รา้น จะไดร้บัคืนเมือ 

 เป็นผูป้ระมูลราคาไมไ่ด ้  สามารถรบัเช็คเงินประกนัซองคืน ภายใน 15 วนั หลงัจากการประมลูเสรจ็สิน 

 เป็นผูป้ระมูลราคาได ้  จะไดร้บัเช็คเงินประกนัซองคืนพรอ้มกบัสญัญาทมีกีารลงลายมอืชือของ “ผูจ้ะซอื” และ “ผูจ้ะขาย” 

พรอ้มประทบัตราบรษิัท/หา้ง/รา้น 

. การเข้าร่วมประมลู 

 เปิดใหล้งทะเบียนเขา้รว่มประมลูไดต้งัแตว่นัที วนัที 16 พฤษภาคม - 7 มิถนุายน 2565 เวลา 12.00 น. หากเกินจากนีถือว่า

สละสิทธิพรอ้มใหย้ึดเงินประกนัซองจาํนวน 30,000 บาท (สามหมนืบาทถว้น) 

. การกรอกราคาแบบออนไลน์ผ่าน http://tshpcl.com/auction/login.php 

การเสนอราคาในครงัน ีเป็นการเสนอราคาผ่านระบบออนไลน ์ในวนัท ี7 มิถนุายน 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. เมอืสินสดุ

เวลาตามทกีาํหนด ใหถื้อว่าราคานนัเป็นทีสินสดุ โดยผูเ้ขา้รว่มประมลู มคีวามเขา้ใจในเรืองต่อไปนี 

 

( สัญญา  เดือน ) 

สาํหรับขายในเดือน กรกฎาคม – ธนัวาคม 5  

 

( สัญญา  เดือน )  

สาํหรับขายในเดือน กรกฏาคม – กนัยายน   

เฉพาะรายการเศษทองแดงเส้น – เศษสายไฟยาว  
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3.1 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษทองแดง โดยราคาประมลูตอ้งไมต่าํกว่า . %  ของ LME 

3.2 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษทองแดงเคลือบดีบกุ โดยราคาประมลูตอ้งไม่ตาํกว่า . % ของ LME 

3.3 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษทองเหลือง โดยราคาประมลูตอ้งไม่ตาํกวา่ . % ของ LME 

3.4 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษทองเหลืองเคลือบดีบกุ โดยราคาประมลูตอ้งไม่ตาํกว่า  บาท / กิโลกรมั 

3.5 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษสายไฟยาว โดยราคาประมลูตอ้งไม่ตาํกว่า . % ของ LME 

3.6 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษสายไฟสนั  โดยราคาประมลูตอ้งไม่ตาํกว่า  บาท / กิโลกรมั 

3.7 เขา้ใจเงอืนไขการประมลูราคาเศษวสัดุประเภทที  (พลาสติก ) และประเภทที  (เหล็ก / กระดาษ / แกนกระดาษ / พาเลท) 

คณะกรรมการจะพจิารณาผูเ้สนอราคาประมลู ทมีมีลูค่ารวมสงูสดุเพยีงรายเดียว 

. การคาํนวนราคา  

ราคา LME เฉลีย เดือน เมษายน    ทองแดง 100% = 10,183.13  USD/ตนั  

สงักะสี 100%  =  4,371.03  USD/ตนั 

Exchange Rate เฉลีย เดือน เมษายน     33.9751 บาท /USD 

.  การคาํนวนราคาทองแดงเสน้  / สายไฟยาว  

 ตวัอยา่งการคาํนวน 

LME เฉลีย เดือน เมษายน = 10,183.13 USD. / ตนั 

Exchange Rate เฉลียเดือน เมษายน = .  บาท / USD. 

ราคาทองแดง % = 345,972.86 บาท/ตนั 

(  ตนั=  กิโลกรมั) = 345.9729 บาท/กิโลกรมั 

Example ราคาประมลู Scrap 94% ของ LME = 94% x 345.9729 = 325.2145 บาท/กิโลกรมั 

ราคาเศษทองแดงเสน้ / สายไฟยาว เดือน พฤษภาคม = 325.21 บาท/กิโลกรัม  (ทศนยิม  ตาํแหน่ง) 

.  การคาํนวนราคาทองเหลือง 

 สูตรทองเหลือง  %  =  ทองแดง (Copper)  65%  +  สงักะสี (Zinc)  35% 

 ตวัอยา่งการคาํนวน 

  ทองแดง  % สงักะสี  % หน่วย 

ราคาทองเหลือง % 6,619.03 1,529.86 USD/ตนั 

Exchange Rate เฉลีย เดือน เมษายน = .  บาท/USD 224,882.21 51,977.16 บาท/ตนั 

  224.8824 51.9772 บาท/กก. 

Example ราคาเศษทองเหลือง = 94% ของ LME 211.3894 48.8585 บาท/กก. 

ราคาเศษทองเหลือง เดือน พฤษภาคม  = 211.39 + 48.86  = 260.25 บาท/กก. 
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. ข้อตกลงการซือขาย 

5.1 การยนืซองประมลูต้องลงราคาเสนอซอืใหค้รบทกุรายการในประเภทนนัๆ 

5.2 ผูเ้ขา้รว่มประมลูตอ้งเสนอราคาผ่าน http://tshpcl.com/auction/login.php เทา่นนั ตามวนัและเวลาทบีรษิัทฯ กาํหนดไว ้

5.3 ผูเ้ขา้รว่มประมลูตอ้งลงนามยืนยนัรบัทราบขอ้ตกลงก่อนทาํการเสนอราคาประมลู 

5.4 ผูที้ไม่ผ่านการประมลู จะสามารถรบัเช็คเงินประกนัซองคืน ภายใน  วนั หลงัจากการประมลูเสรจ็สิน 

5.5 ผูช้นะการประมลู จะตอ้งส่งคืนสญัญาทลีงนาม และประทบัตราเรียบรอ้ย พรอ้มกบัวางเงินประกนัสญัญา (อา้งถงึขอ้ . 3) 

 ภายใน  วันทาํการของบรษิัทฯ นบัจากวนัประมลู หากไมส่ามารถทาํสญัญาไดด้ว้ยเหตุผลใดก็ตามถือว่าผิดเงือนไขจะส่งผล

ใหถ้กูยึดเงินประกนัซอง จาํนวน ,  บาท 

5.6 ผูช้นะการประมลูจะไดร้บัเงินประกนัซอง จาํนวน 30,000 บาท (สามหมนืบาทถว้น) คืน เมอืสญัญาดาํเนินการลงนามสมบูรณ์

แลว้ทงัสองฝ่าย โดยเงินประกนัซองไม่เกียวขอ้งกบัเงินประกนัสญัญาและไม่สามารถนาํมารวมกันได ้

5.7 ผูซ้ือและผูข้าย รว่มกนัชงันาํหนกัของสินคา้โดยใชเ้ครืองชงัททีางบรษิัทฯ จดัเตรียมไวเ้ทา่นนั และใหย้ึดถือตามทชีงัไดจ้รงิในวนั

รบัสินคา้  

5.8 ผูซื้อจะตอ้งนาํภาชนะทีใส่เศษวสัดเุหลือใชก้ลบัมาคืนผูข้ายในรอบถัดไป ครบตามจาํนวน ในแต่ละประเภทถงุทีรบัไป กรณี

นาํมาคืนไม่ใช่ถงุประเภทเดมิหรือจาํนวนไมค่รบ ทางผูข้ายจะขอคิดค่าภาชนะสาํหรบัถงุไซดเ์ล็ก(สีขาว) ในราคา  บาท/ถงุ 

และสาํหรบัถงุไซดใ์หญ่(สคีรีม) ในราคา  บาท/ถงุ 

5.9 สาํหรบัรายการเศษทองแดงเสน้ และเศษสายไฟยาว เป็นเศษฯ ทีมีมลูค่าสงู จึงใหท้างผูซ้อืเป็นผูน้าํภาชนะ(ถงุ) มาใหท้างผูข้าย

ล่วงหนา้  เดือน เพือนาํมาบรรจเุศษฯ ก่อนถึงกาํหนดวนัรบัเศษฯ 

5.10 การซือขาย จะมี  ครงั / เดือน หรือ ตามปฎิทินการรบัเศษวสัดเุหลือใช ้(อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะมี

การแจง้ล่วงหนา้) 

5.11 เศษลงักระดาษ จะมกีารนดัซือ-ขาย สปัดาหล์ะ  ครงั 

5.12  ตอ้งรบัเศษวสัดเุหลือใช ้ไม่ตาํกว่าจาํนวนทีแจง้ประมาณการ 

5.13  เงินประกนัสญัญา แบ่งเป็นกลุ่มดงันี 

- ประเภทที -    % ของมูลคา่เศษฯ โดยเฉลีย  เดือน (ปรมิาณเศษเฉลียต่อเดือน x  %LME ทปีระมลูได)้ 

- ประเภทที -5  มลูคา่เศษฯทขีายได ้โดยเฉลีย  เดือน (ปรมิาณเศษเฉลียต่อเดือน x  ราคาทปีระมลูได)้ 

5.14  การชาํระเงินค่าสินคา้ จะตอ้งชาํระโดยโอนเงินเขา้บญัชีบรษิัทฯ ทรีะบใุนสญัญาเทา่นนั 

5.15  ผูช้นะการประมลูตอ้งเขา้มาขนยา้ยสินคา้ออกจากบรษิัทฯ ทกุครงัทไีดร้บัแจง้ 

5.16  ผูช้นะการประมลูเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนในการซอืสินคา้ เช่น ค่าใชจ้า่ยในการชงันาํหนกั ค่าธรรมเนียมการโอนฯลฯ 

5.17  ผูช้นะการประมลู ของบรษิัท ไทยซมัมิท ฮารเ์นส จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งดาํเนินการจดัทาํใบอนญุาตกบัทางเทศบาลแหลม

ฉบงัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดือน กรกฏาคม 2565 
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5.18  ผูช้นะการประมลู จะมีหนา้ทีตอ้งตอบรบัในระบบการยนืขออนญุาตนาํออกเศษวสัดทีุไม่ใชแ้ลว้ทางอิเล็กทรอนิกส ์กบัสาํนกั

บรหิารจดัการกากอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมใหท้นัภายในระยะเวลาทกีาํหนด (  วนั หลงัจากบรษิทัฯ คียข์อ้มลูเขา้

ระบบ) หากไม่ปฏิบตัิตามจนเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิทัฯ  

บรษัิทฯ มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายตามทีเกดิขึนจรงิได ้

5.19  บรษิัทฯ ขอใหผู้ม้ีอาํนาจในการตดัสินใจของท่านเป็นผูเ้ขา้รว่มการประมลู  เนอืงจากในกรณีทรีาคาประมลูเท่ากัน จะมีการ

ประมลูราคาใหม่อีกครงัในวนัเดียวกนั  

5.20  การตดัสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีสินสดุ 

6. การประกาศผลการประมูล 

การประกาศผลการประมลูจะแจง้ไปยงัผูเ้สนอราคาในวนัทีประมลู ภายในเวลา 16.00 น. โดยจะแจง้ทาง E-mail เพอืใหผู้เ้สนอ

ราคาเขา้มาเช็คผลการประมลูในTSH Auction Online ทงันผีูเ้สนอราคาตอ้งเตรียมพรอ้มเขา้ตรวจสอบผลการประมลูในเวลาดงักล่าว 

เพือไม่ใหเ้สียโอกาสในกรณีทรีาคาประมลูเท่ากนั จะมกีารประมลูราคาใหม่อกีครงัในวนัเดียวกนัและจะตอ้งทาํการเสนอราคาใหม่ทไีมต่าํ

กว่าราคาทีเสนอก่อนหนา้ โดยตอ้งเขา้ประมลูใหม่ผ่านระบบประมลูออนไลน ์จนกว่าจะมีผูช้นะการประมลูในประเภทนนัๆ  

7. การบอกกล่าวทวงถาม 

 การบอกกลา่วทวงถาม การส่งหนงัสือบอกกล่าวหรือส่งเอกสารใดๆ ทีคู่สญัญาจะส่งใหแ้ก่กัน หากส่งโดยวธิีไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรบัไปยงัภมิูลาํเนาของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงหรือตามทีปรากฏในสญัญานี วนัทีหนงัสือบอกกล่าวหรือเอกสารไปถึง

คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง ใหถื้อว่าคู่สญัญาไดร้บัทราบขอ้ความในหนงัสือหรือเอกสารนนัแลว้โดยชอบ แมว้า่คู่สญัญาฝ่ายดงักล่าวจะปฏิเสธ

ไม่รบัคาํบอกกล่าวหนงัสือหรือเอกสารนนัก็ตาม 

. บทลงโทษ 

 หาก “ผูจ้ะซือ” ผิดนดั ตามวนัและเวลาที “ผูจ้ะขาย”  กาํหนดให ้หรือไม่มารบัเศษ ใหค้รบตามจาํนวนที “ผูจ้ะขาย”  ไดแ้จง้ไป

เป็นลายลกัษณอ์กัษร  ครงั “ผูจ้ะซือ”  ยินยอมให ้“ผูจ้ะขาย” ยึดเงินประกนัสญัญาทงัหมดพรอ้มบอกเลิกสญัญา และจะขึนบญัชีรายชอื

ผูไ้ม่มีสิทธิเขา้รว่มประมลูในครงัต่อไปเป็นระยะเวลา  ปี 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจครบถว้นสมบรูณแ์ลว้ จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

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

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

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

วนัที ..................../....................../........................ 


