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หนังสือรับรองความเขา้ใจในการเขา้ประมูลราคาเศษวัสดุเหลือใช้ ครังท ี1 ประจาํปี 2566 

 

 

 

 

เรียน   ประธานคณะกรรมการขายเศษวัสดเุหลอืใช ้

 

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

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

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

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

ผูล้งนามขา้งทา้ยนไีดพิ้จารณาเงอืนไขต่างๆ ในเอกสารประกาศยนืซองประมลู 

มีความประสงคเ์ขา้รว่มประมลูราคาเศษวสัดเุหลือใช ้ในวนัท ี18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. และมีความเขา้ใจใน

ขอ้มลูต่างๆ ทเีกียวขอ้งกบัการประมลู ไดแ้ก่ การวางเงินประกนัการเขา้รว่มประมลู, การเขา้รว่มประมลู, การเสนอราคาผ่านระบบออนไลน ์

http://app.tshpcl.com/assetscrap/index.php , การคาํนวนราคา, ขอ้ตกลงการซอืขาย, การประกาศผลการประมลู และบทลงโทษ          

ซงึแต่ละหวัขอ้มีรายละเอยีด ดงัน ี

. การวางเงนิประกนัการเข้าร่วมประมูล 

ผูมี้ความประสงคใ์นการเขา้รว่มประมลูราคาเศษวสัดเุหลือใช ้จะตอ้งทาํการโอนเงินประกนัการเขา้รว่มประมลู จาํนวน 30,000 บาท 

(สามหมืนบาทถว้น) ไปยงับญัชธีนาคารกรุงศรีอยธุยา หมายเลขบญัช ี254-1-36499-4 ชือบญัชี บรษิัท ไทยซมัมิท ฮารเ์นส จาํกัด(มหาชน) 

เพอืเป็นหลกัประกนัการเขา้รว่มประมลู โดยเงินจาํนวนดงักล่าวทางบรษิัท/หา้ง/รา้น จะไดร้บัคืนเมอื 

 เป็นผูป้ระมลูราคาไม่ได้   สามารถรบัเช็คเงินประกนัการเขา้รว่มประมลูคืน ภายใน 15 วนั หลงัจากการประมลูเสรจ็สิน 

 เป็นผูป้ระมลูราคาได้   จะไดร้บัเช็คเงินประกนัการเขา้รว่มประมลูคืน เมอืสญัญาลงนามพรอ้มประทบัตราบรษิัท/หา้ง/รา้น สมบูรณ์

เรียบรอ้ยแลว้ทงัสองฝ่าย  

. การเข้าร่วมประมูล 

 เปิดใหเ้ขา้ไป Register ในระบบออนไลน ์ไดถ้ึงวนัท ี  พฤศจิกายน  เวลา .  น. หากเกนิจากนีถือว่าสละสิทธิพรอ้มใหย้ดึ

เงินประกนัการเขา้รว่มการประมลู จาํนวน 30,000 บาท (สามหมนืบาทถว้น) 

. การเสนอราคาผ่านระบบออนไลน ์ http://app.tshpcl.com/assetscrap/index.php 

การเสนอราคาในครงันี เป็นการเสนอราคาผ่านระบบออนไลน ์ในวนัท ี18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. เมอืสินสดุ

เวลาตามทีกาํหนด ใหถื้อว่าราคานนัเป็นทีสินสดุ โดยผูเ้ขา้รว่มประมลู มีความเขา้ใจในเรอืงต่อไปน ี

 

( สญัญา  เดือน ) 

สาํหรบัขายในเดือน มกราคม - มิถนุายน 2566  

M6 

( สัญญา  เดือน )  

สาํหรบัขายในเดือน มกราคม – มนีาคม 2566  

เฉพาะรายการ เศษทองแดงเสน้ – เศษสายไฟยาว  
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3.1 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษทองแดง โดยราคาประมลูตอ้งไมต่าํกว่า . %  ของ LME 

3.2 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษทองแดงเคลือบดีบกุ โดยราคาประมลูตอ้งไมต่าํกว่า . % ของ LME 

3.3 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษทองเหลือง โดยราคาประมลูตอ้งไม่ตาํกว่า . % ของ LME 

3.4 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษทองเหลืองเคลือบดีบกุ โดยราคาประมลูตอ้งไม่ตาํกว่า 9  บาท / กิโลกรมั 

3.5 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษสายไฟยาว โดยราคาประมลูตอ้งไม่ตาํกว่า 3. % ของ LME 

3.6 เขา้ใจในวิธีการคาํนวนราคาเศษสายไฟสนั  โดยราคาประมลูตอ้งไม่ตาํกว่า 6  บาท / กิโลกรมั 

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

คณะกรรมการจะพจิารณาราคาประมลู ทมีมีลูค่ารวมสงูสดุเพยีงรายเดียว 

. การคาํนวณราคา  

ตัวอย่าง ราคา LME เฉลีย เดือน กนัยายน 2565 ทองแดง 100% = 7,734.70  USD/ตนั  

สงักะสี 100%  =  3,136.43  USD/ตนั 

Exchange Rate เฉลีย เดือน กนัยายน 2565  =  37.1996 บาท /1 USD 

** ในการคาํนวณราคา อา้งองิ LME และ Exchange rate ยอ้นหลงั 1 เดือนก่อนเขา้รบัเศษฯ 

.  ตวัอย่างการคาํนวณราคา เศษทองแดงเสน้  / เศษสายไฟยาว  

รายการ ทองแดง 100% หนว่ย 

LME เฉลีย เดือน กนัยายน 7,734.70 USD/ตนั 

Exchange Rate เฉลียเดือน กนัยายน 37.1996 บาท/1USD 

ราคาทองแดง % 287,727.7461 บาท/ตนั 

 ( 1 ตนั = 1,000 กิโลกรมั ) ราคา Mat'l 100% 287.7277 บาท/กก. 

Example ราคาประมลู Scrap 94% ของ LME (287.7277x94%)  บาท/กก. 

ราคาเศษทองแดงเสน้/เศษสายไฟยาว เดือน ตลุาคม 2565 (ทศนยิม  ตาํแหน่ง) 270.46 บาท/กก. 

.  ตวัอย่างการคาํนวณราคา เศษทองเหลอืง 

  ** ทองเหลือง %  ประกอบด้วย   ทองแดง (Copper) 65%  +  สังกะสี (Zinc) 35% ** 

รายการ ทองแดง % สังกะสี % หนว่ย 

ทองเหลือง % ประกอบดว้ย เฉลียเดือน กันยายน 5,027.5550 1,097.7505 USD/ตนั 

Exchange Rate เฉลียเดือน กนัยายน = 37.1996 บาท/1USD 187,023.0350 40,835.8795 บาท/ตนั 

 ( 1 ตนั = 1,000 กิโลกรมั ) ราคา Mat'l 100% 187.0230 40.8359 บาท/กก. 

Example ราคาเศษทองเหลือง = 94% ของ LME 175.8017 38.3857 บาท/กก. 

ราคาเศษทองเหลือง เดือน ตุลาคม 2565 (ทศนิยม 2 ตาํแหน่ง) (175.80+38.39) 214.19 บาท/กก. 
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. ข้อตกลงการซือขาย 

5.1 ผูเ้ขา้รว่มประมลูตอ้งเสนอราคาผา่นระบบออนไลน ์ตามวนัและเวลาทบีรษิัทฯ กาํหนดไว ้

5.2 ผูเ้ขา้รว่มประมลูตอ้งเขา้ทาํการ Register ในระบบใหเ้รยีบรอ้ยตามวนัและเวลาทีบรษิัทฯ กาํหนดไว ้

5.3 ผูเ้ขา้รว่มการเสนอราคาประมลู ตอ้งเสนอราคาต่อหน่วย ใหค้รบทกุรายการในแต่ละประเภทนนัๆ 

5.4 ผูท้ไีม่ผ่านการประมลู จะสามารถรบัเช็คเงินประกนัซองคืน ภายใน  วนั หลงัจากการประมลูเสรจ็สิน 

5.5 ผูช้นะการประมลู จะไดร้บัเงินประกันซอง จาํนวน ,  บาท (สามหมนืบาทถว้น) คืนเมอืสญัญาดาํเนินการลงนามพรอ้ม

ประทบัตราบรษิัทฯ สมบูรณเ์รียบรอ้ยแลว้ทงัสองฝ่าย พรอ้มกบัวางเงินประกนัสญัญา (อา้งถงึขอ้ . 3) 

 ภายใน  วนัทาํการของบรษิัทฯ นบัจากวนัประมลู หากไม่สามารถทาํสญัญาไดด้ว้ยเหตผุลใดก็ตามถือว่าผิดเงือนไขจะส่งผลใหถ้กู

ยึดเงินประกนัซอง จาํนวน ,  บาท 

5.6 เงินประกนัการเขา้รว่มประมลูไมเ่กียวขอ้งกบัเงินประกนัสญัญา และไม่สามารถนาํมารวมกันได ้

5.7 ผูซ้ือและผูข้าย รว่มกนัชงันาํหนกัของสินคา้โดยใชเ้ครืองชงัทีทางบรษิัทฯ ผูข้ายจดัเตรียมไวเ้ท่านนั และใหย้ึดถือตามทชีงัไดจ้รงิในวนั

รบัสินคา้  

5.8 ผูซื้อจะตอ้งนาํภาชนะทีใส่เศษวสัดเุหลือใชก้ลบัมาคืนผูข้ายในรอบถดัไป ครบตามจาํนวน ในแต่ละประเภทถุงทรีบัไป กรณีนาํมาคืน

ไม่ใช่ถงุประเภทเดิมหรือจาํนวนไม่ครบ ทางผูข้ายจะขอคิดค่าภาชนะสาํหรบัถงุไซดเ์ล็ก(สีขาว) ในราคา  บาท/ถงุ และสาํหรบัถงุ

ไซดใ์หญ่(สีครีม) ในราคา  บาท/ถงุ 

5.9 สาํหรบัรายการเศษทองแดงเสน้ และเศษสายไฟยาว เป็นเศษฯ ทมีีมลูค่าสงู จึงใหท้างผูซ้อืเป็นผูน้าํภาชนะ(ถงุ) มาใหท้างผูข้าย

ล่วงหนา้  เดือน เพอืนาํมาบรรจเุศษฯ ก่อนถึงกาํหนดวนัรบัเศษฯ 

5.10  การซอืขายเศษฯ จะทาํ  ครงั / เดือน หรือ ตามปฎิทินการรบัเศษวสัดเุหลือใช ้(อาจมกีารเปลียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะมี

การแจง้ล่วงหนา้) 

5.11  เศษลงักระดาษ จะมีการนดัซือ-ขาย สปัดาหล์ะ  ครงั 

5.12  ผูซ้ือตอ้งเขา้รบัเศษวสัดเุหลือใช ้ไม่ตาํกว่าจาํนวนทแีจง้ประมาณการ 

5.13  เงนิประกนัสญัญา แบง่เป็นกลุ่มดงัน ี

- ประเภทท ี -    % ของมลูคา่เศษฯ โดยเฉลีย  เดือน (ปรมิาณเศษเฉลียต่อเดือน x %LME ทปีระมลูได)้ 

- ประเภทท ี -5  มลูค่าเศษฯทขีายได ้โดยเฉลีย  เดือน (ปรมิาณเศษเฉลียต่อเดือน x ราคาทปีระมลูได)้ 

5.14  การชาํระเงินค่าสินคา้ จะตอ้งชาํระโดยโอนเงินเขา้บญัชีบรษิัทฯ ทรีะบุในสญัญาเท่านนั 

5.15  ผูช้นะการประมลูตอ้งเขา้มาขนยา้ยสินคา้ออกจากบรษัิทฯ ทกุครงัทีไดร้บัแจง้ 

5.16  ผูช้นะการประมลูเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยทีเกิดขึนในการซอืสินคา้ เช่น ค่าใชจ้า่ยในการชงันาํหนกั ค่าธรรมเนียมการโอนฯลฯ 

5.17  ผูช้นะการประมลู ของบรษิัท ไทยซมัมิท ฮารเ์นส จาํกดั (มหาชน) จะตอ้งดาํเนินการจดัทาํใบอนุญาตกบัทางเทศบาลแหลมฉบงัให้

แลว้เสรจ็ภายในเดือน ธันวาคม 2565 
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5.18  ผูช้นะการประมลู ตอ้งเขา้ตรวจสอบและตอบรบัในระบบการยนืขออนุญาตนาํออกเศษวสัดุทีไม่ใชแ้ลว้ทางอิเล็กทรอนิกส ์กบัสาํนกั

บรหิารจดัการกากอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมใหท้นัภายในระยะเวลาทกีาํหนด (  วนั หลงัจากบรษิัทฯ คียข์อ้มลูเขา้ระบบ) 

หากไม่ปฏิบตัิตามจนเป็นเหตใุหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัทฯ  บรษิัทฯ มีสิทธิเรียกรอ้งคา่เสียหายตามทีเกิดขึนจรงิได ้

5.19  บรษิัทฯ ขอใหผู้ม้ีอาํนาจในการตดัสินใจของท่านเป็นผูเ้ขา้รว่มการประมลู  เนอืงจากในกรณีทรีาคาประมลูเท่ากนั จะมีการประมลู

ราคาใหมอ่ีกครงัในวนัเดียวกนั  

5.20  การตดัสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทสิีนสดุ 

6. การประกาศผลการประมลู 

การประกาศผลการประมลูจะแจง้ไปยงัผูเ้สนอราคาในวนัทปีระมลู ภายในเวลา 16.00 น. โดยจะแจง้ทาง E-mail เพอืใหผู้เ้สนอราคา

เขา้ดผูลการประมลูในระบบออนไลน ์http://app.tshpcl.com/assetscrap/index.php ทงันีผูเ้สนอราคาตอ้งเตรียมพรอ้มเขา้ดผูลการประมลู

ในเวลาดงักล่าว เพอืไม่ใหเ้สียโอกาสในกรณีทรีาคาประมลูเทา่กนั จะมีการประมลูราคาใหม่อีกครงัในวนัเดียวกนั และจะตอ้งทาํการเสนอ

ราคาใหมท่ไีมต่าํกว่าราคาทีเสนอก่อนหนา้ โดยตอ้งเขา้ประมลูใหม่ผ่านระบบประมลูออนไลน ์จนกว่าจะมผีูช้นะการประมลูในประเภทนนั 

7. การบอกกลา่วทวงถาม 

 การบอกกลา่วทวงถาม การส่งหนงัสือบอกกล่าวหรือส่งเอกสารใดๆ ทคีู่สญัญาจะส่งใหแ้ก่กนั หากส่งโดยวธีิไปรษณียล์งทะเบียน

ตอบรบัไปยงัภูมิลาํเนาของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนงึหรือตามทปีรากฏในสญัญานี วนัทีหนงัสือบอกกล่าวหรือเอกสารไปถึงคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง 

ใหถื้อวา่คู่สญัญาไดร้บัทราบขอ้ความในหนงัสือหรือเอกสารนนัแลว้โดยชอบ แมว้่าคู่สญัญาฝ่ายดงักล่าวจะปฏิเสธไม่รบัคาํบอกกล่าวหนงัสือ

หรือเอกสารนนัก็ตาม 

. บทลงโทษ 

 หาก “ผูจ้ะซอื” ผิดนดั ตามวนัและเวลาที “ผูจ้ะขาย”  กาํหนดให ้หรือไม่มารบัเศษ ใหค้รบตามจาํนวนที “ผูจ้ะขาย”  ไดแ้จง้ไปเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร  ครงั “ผูจ้ะซอื”  ยนิยอมให ้“ผูจ้ะขาย” ยึดเงินประกนัสญัญาทงัหมดพรอ้มบอกเลิกสญัญา และจะขึนบญัชีรายชอืผูไ้ม่มี

สิทธิเขา้รว่มประมลูในครงัต่อไปเป็นระยะเวลา  ปี (นบัจากการประมลู  รอบการประมลูถดัไป) 

 

ข้าพเจ้าได้ทาํความเข้าใจครบถ้วนสมบูรณแ์ล้ว จึงลงลายมอืชอืไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชอื................................................................... 

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

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

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


