หนังสือรับรองความเข้าใจในการเข้าประมูลราคาเศษวัสดุเหลือใช้ ประจําปี 2565 ครังที 2
( สัญญา เดือน )
สําหรับขายในเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

( สัญญา เดือน )
5

สําหรับขายในเดือน กรกฏาคม – กันยายน
เฉพาะรายการเศษทองแดงเส้น – เศษสายไฟยาว

เรียน ประธานคณะกรรมการขายเศษวัสดุเหลือใช้
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ........................................................................................................................................
อยู่เลขที..............................ถนน....................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต......................................
จังหวัด.....................................................โทร.....................................................(มือถือ)………..................................................
บริษัท / ห้างร้าน ............................................................................................................................................................................
ผูล้ งนามข้างท้ายนีได้พิจารณาเงือนไขต่างๆ ในเอกสารประกาศยืนซองประมูล
มีความประสงค์เข้าร่วมประมูลราคาเศษวัสดุเหลือใช้ ในวันที 7 มิถนุ ายน 256 และมีความเข้าใจในข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้อง
กับการประมูล ได้แก่ การวางเงินประกันซอง, การเข้าร่วมประมูล, การกรอกราคาแบบออนไลน์ผ่าน
http://tshpcl.com/auction/login.php ,การคํานวนราคา,ข้อตกลงการซือขาย, การประกาศผลการประมูล และบทลงโทษ ซึงแต่ละหัวข้อ
มีรายละเอียด ดังนี
. การวางเงินประกันซอง
ผูม้ ีความประสงค์ในการเข้าร่วมประมูลราคา จะต้องทําการโอนเงินประกันซอง จํานวน 30,000 บาท (สามหมืนบาทถ้วน) ไป
ยังบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา หมายเลขบัญชี 254-1-36499-4 ชือบัญชี บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จํากัด(มหาชน) เพือเป็ นหลักประกัน
การเข้าร่วมประมูล โดยเงินจํานวนดังกล่าวทางบริษัท/ห้าง/ร้าน จะได้รบั คืนเมือ
 เป็ นผูป้ ระมูลราคาไม่ได้ สามารถรับเช็คเงินประกันซองคืน ภายใน 15 วัน หลังจากการประมูลเสร็จสิน
 เป็ นผูป้ ระมูลราคาได้ จะได้รบั เช็คเงินประกันซองคืนพร้อมกับสัญญาทีมีการลงลายมือชือของ “ผูจ้ ะซือ” และ “ผูจ้ ะขาย”
พร้อมประทับตราบริษัท/ห้าง/ร้าน
. การเข้าร่วมประมูล
เปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ตงแต่
ั วนั ที วันที 16 พฤษภาคม - 7 มิถนุ ายน 2565 เวลา 12.00 น. หากเกินจากนีถือว่า
สละสิทธิพร้อมให้ยึดเงินประกันซองจํานวน 30,000 บาท (สามหมืนบาทถ้วน)
. การกรอกราคาแบบออนไลน์ผ่าน http://tshpcl.com/auction/login.php
การเสนอราคาในครังนี เป็ นการเสนอราคาผ่านระบบออนไลน์ ในวันที 7 มิถนุ ายน 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. เมือสินสุด
เวลาตามทีกําหนด ให้ถือว่าราคานันเป็ นทีสินสุด โดยผูเ้ ข้าร่วมประมูล มีความเข้าใจในเรืองต่อไปนี
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3.1 เข้าใจในวิธีการคํานวนราคาเศษทองแดง โดยราคาประมูลต้องไม่ตากว่
ํ า . % ของ LME
3.2 เข้าใจในวิธีการคํานวนราคาเศษทองแดงเคลือบดีบกุ โดยราคาประมูลต้องไม่ตากว่
ํ า . % ของ LME
3.3 เข้าใจในวิธีการคํานวนราคาเศษทองเหลือง โดยราคาประมูลต้องไม่ตากว่
ํ า . % ของ LME
3.4 เข้าใจในวิธีการคํานวนราคาเศษทองเหลืองเคลือบดีบกุ โดยราคาประมูลต้องไม่ตากว่
ํ า

บาท / กิโลกรัม

3.5 เข้าใจในวิธีการคํานวนราคาเศษสายไฟยาว โดยราคาประมูลต้องไม่ตากว่
ํ า . % ของ LME
3.6 เข้าใจในวิธีการคํานวนราคาเศษสายไฟสัน โดยราคาประมูลต้องไม่ตากว่
ํ า

บาท / กิโลกรัม

3.7 เข้าใจเงือนไขการประมูลราคาเศษวัสดุประเภทที (พลาสติก ) และประเภทที (เหล็ก / กระดาษ / แกนกระดาษ / พาเลท)
คณะกรรมการจะพิจารณาผูเ้ สนอราคาประมูล ทีมีมลู ค่ารวมสูงสุดเพียงรายเดียว
. การคํานวนราคา
ราคา LME เฉลีย เดือน เมษายน

ทองแดง 100% = 10,183.13 USD/ตัน
สังกะสี 100% = 4,371.03 USD/ตัน

Exchange Rate เฉลีย เดือน เมษายน

33.9751 บาท /USD

. การคํานวนราคาทองแดงเส้น / สายไฟยาว
ตัวอย่างการคํานวน
LME เฉลีย เดือน เมษายน

= 10,183.13 USD. / ตัน

Exchange Rate เฉลียเดือน เมษายน

= .

ราคาทองแดง

= 345,972.86 บาท/ตัน

( ตัน=

%
กิโลกรัม)

บาท / USD.

= 345.9729 บาท/กิโลกรัม

Example ราคาประมูล Scrap 94% ของ LME

= 94% x 345.9729 = 325.2145 บาท/กิโลกรัม

ราคาเศษทองแดงเส้น / สายไฟยาว เดือน พฤษภาคม

= 325.21 บาท/กิโลกรัม (ทศนิยม ตําแหน่ง)

. การคํานวนราคาทองเหลือง
สูตรทองเหลือง

% = ทองแดง (Copper) 65% + สังกะสี (Zinc) 35%

ตัวอย่างการคํานวน
ทองแดง
ราคาทองเหลือง

%

Exchange Rate เฉลีย เดือน เมษายน =

.

Example ราคาเศษทองเหลือง = 94% ของ LME

ราคาเศษทองเหลือง เดือน พฤษภาคม

บาท/USD

%

สังกะสี

%

หน่วย

6,619.03

1,529.86

USD/ตัน

224,882.21

51,977.16

บาท/ตัน

224.8824
211.3894

51.9772
48.8585

บาท/กก.

= 211.39 + 48.86

= 260.25

บาท/กก.
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บาท/กก.

. ข้อตกลงการซือขาย
5.1 การยืนซองประมูลต้องลงราคาเสนอซือให้ครบทุกรายการในประเภทนันๆ
5.2 ผูเ้ ข้าร่วมประมูลต้องเสนอราคาผ่าน http://tshpcl.com/auction/login.php เท่านัน ตามวันและเวลาทีบริษัทฯ กําหนดไว้
5.3 ผูเ้ ข้าร่วมประมูลต้องลงนามยืนยันรับทราบข้อตกลงก่อนทําการเสนอราคาประมูล
5.4 ผูท้ ีไม่ผ่านการประมูล จะสามารถรับเช็คเงินประกันซองคืน ภายใน

วัน หลังจากการประมูลเสร็จสิน

5.5 ผูช้ นะการประมูล จะต้องส่งคืนสัญญาทีลงนาม และประทับตราเรียบร้อย พร้อมกับวางเงินประกันสัญญา (อ้างถึงข้อ . 3)
ภายใน วันทําการของบริษัทฯ นับจากวันประมูล หากไม่สามารถทําสัญญาได้ดว้ ยเหตุผลใดก็ตามถือว่าผิดเงือนไขจะส่งผล
ให้ถกู ยึดเงินประกันซอง จํานวน ,

บาท

5.6 ผูช้ นะการประมูลจะได้รบั เงินประกันซอง จํานวน 30,000 บาท (สามหมืนบาทถ้วน) คืน เมือสัญญาดําเนินการลงนามสมบูรณ์
แล้วทังสองฝ่ าย โดยเงินประกันซองไม่เกียวข้องกับเงินประกันสัญญาและไม่สามารถนํามารวมกันได้
5.7 ผูซ้ ือและผูข้ าย ร่วมกันชังนําหนักของสินค้าโดยใช้เครืองชังทีทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้เท่านัน และให้ยึดถือตามทีชังได้จริงในวัน
รับสินค้า
5.8 ผูซ้ อจะต้
ื
องนําภาชนะทีใส่เศษวัสดุเหลือใช้กลับมาคืนผูข้ ายในรอบถัดไป ครบตามจํานวน ในแต่ละประเภทถุงทีรับไป กรณี
นํามาคืนไม่ใช่ถงุ ประเภทเดิมหรือจํานวนไม่ครบ ทางผูข้ ายจะขอคิดค่าภาชนะสําหรับถุงไซด์เล็ก(สีขาว) ในราคา
และสําหรับถุงไซด์ใหญ่(สีครีม) ในราคา

บาท/ถุง

บาท/ถุง

5.9 สําหรับรายการเศษทองแดงเส้น และเศษสายไฟยาว เป็ นเศษฯ ทีมีมลู ค่าสูง จึงให้ทางผูซ้ อเป็
ื นผูน้ าํ ภาชนะ(ถุง) มาให้ทางผูข้ าย
ล่วงหน้า เดือน เพือนํามาบรรจุเศษฯ ก่อนถึงกําหนดวันรับเศษฯ
5.10การซือขาย จะมี ครัง / เดือน หรือ ตามปฎิทินการรับเศษวัสดุเหลือใช้ (อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะมี
การแจ้งล่วงหน้า)
5.11เศษลังกระดาษ จะมีการนัดซือ-ขาย สัปดาห์ละ ครัง
5.12 ต้องรับเศษวัสดุเหลือใช้ ไม่ตากว่
ํ าจํานวนทีแจ้งประมาณการ
5.13 เงินประกันสัญญา แบ่งเป็ นกลุ่มดังนี
-

ประเภทที -

-

ประเภทที -5 มูลค่าเศษฯทีขายได้ โดยเฉลีย เดือน (ปริมาณเศษเฉลียต่อเดือน x ราคาทีประมูลได้)

% ของมูลค่าเศษฯ โดยเฉลีย เดือน (ปริมาณเศษเฉลียต่อเดือน x %LME ทีประมูลได้)

5.14 การชําระเงินค่าสินค้า จะต้องชําระโดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ทีระบุในสัญญาเท่านัน
5.15 ผูช้ นะการประมูลต้องเข้ามาขนย้ายสินค้าออกจากบริษัทฯ ทุกครังทีได้รบั แจ้ง
5.16 ผูช้ นะการประมูลเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนในการซือสินค้า เช่น ค่าใช้จา่ ยในการชังนําหนัก ค่าธรรมเนียมการโอนฯลฯ
5.17 ผูช้ นะการประมูล ของบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จํากัด (มหาชน) จะต้องดําเนินการจัดทําใบอนุญาตกับทางเทศบาลแหลม
ฉบังให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฏาคม 2565
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5.18 ผูช้ นะการประมูล จะมีหน้าทีต้องตอบรับในระบบการยืนขออนุญาตนําออกเศษวัสดุทีไม่ใช้แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์ กับสํานัก
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมให้ทนั ภายในระยะเวลาทีกําหนด ( วัน หลังจากบริษทั ฯ คียข์ อ้ มูลเข้า
ระบบ) หากไม่ปฏิบตั ิตามจนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ
บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามทีเกิดขึนจริงได้
5.19 บริษัทฯ ขอให้ผมู้ ีอาํ นาจในการตัดสินใจของท่านเป็ นผูเ้ ข้าร่วมการประมูล เนืองจากในกรณีทราคาประมู
ี
ลเท่ากัน จะมีการ
ประมูลราคาใหม่อีกครังในวันเดียวกัน
5.20 การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็ นทีสินสุด
6. การประกาศผลการประมูล
การประกาศผลการประมูลจะแจ้งไปยังผูเ้ สนอราคาในวันทีประมูล ภายในเวลา 16.00 น. โดยจะแจ้งทาง E-mail เพือให้ผเู้ สนอ
ราคาเข้ามาเช็คผลการประมูลในTSH Auction Online ทังนีผูเ้ สนอราคาต้องเตรียมพร้อมเข้าตรวจสอบผลการประมูลในเวลาดังกล่าว
เพือไม่ให้เสียโอกาสในกรณีทราคาประมู
ี
ลเท่ากัน จะมีการประมูลราคาใหม่อกี ครังในวันเดียวกันและจะต้องทําการเสนอราคาใหม่ทไม่
ี ตาํ
กว่าราคาทีเสนอก่อนหน้า โดยต้องเข้าประมูลใหม่ผ่านระบบประมูลออนไลน์ จนกว่าจะมีผชู้ นะการประมูลในประเภทนันๆ
7. การบอกกล่าวทวงถาม
การบอกกล่าวทวงถาม การส่งหนังสือบอกกล่าวหรือส่งเอกสารใดๆ ทีคู่สญ
ั ญาจะส่งให้แก่กัน หากส่งโดยวิธีไปรษณีย ์
ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลาํ เนาของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงหรือตามทีปรากฏในสัญญานี วันทีหนังสือบอกกล่าวหรือเอกสารไปถึง
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ให้ถือว่าคู่สญ
ั ญาได้รบั ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารนันแล้วโดยชอบ แม้วา่ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าวจะปฏิเสธ
ไม่รบั คําบอกกล่าวหนังสือหรือเอกสารนันก็ตาม
. บทลงโทษ
หาก “ผูจ้ ะซือ” ผิดนัด ตามวันและเวลาที “ผูจ้ ะขาย” กําหนดให้ หรือไม่มารับเศษ ให้ครบตามจํานวนที “ผูจ้ ะขาย” ได้แจ้งไป
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ครัง “ผูจ้ ะซือ” ยินยอมให้ “ผูจ้ ะขาย” ยึดเงินประกันสัญญาทังหมดพร้อมบอกเลิกสัญญา และจะขึนบัญชีรายชือ
ผูไ้ ม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลในครังต่อไปเป็ นระยะเวลา ปี
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน
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