




                           MIKUNI (THAILAND) CO.,LTD.
111 MOO 5 HI-TECH INDUSTRIAL ESTATE ASIA HIGHWAY K.M.59-60 BANWHA BANG-PA-IN AYUTTHAYA 13160 THAILAND

TEL  :  0-3535-0058-65   FAX  :  0-3535-0056

กรุณาใส่ราคารายการScrap ขา้งล่างน้ีใหค้รบถว้น
ที่ NAME ช่ือ ราคาทีเ่สนอ ต่อหน่วย
1 ALUMINUM CHIP SAW ข้ีกลึงอลูมิเนียม กิโลกรัม
2 ALUMINUM CHIP SAW  (Pack) ข้ีกลึงอลูมิเนียม (อดักอ้น) กิโลกรัม
3 ALUMINUM DROSS ข้ีเตาอลูมิเนียมปนขีเ้ถ้า กิโลกรัม
4 ALUMINUM HUSK กาบอลูมิเนียม กิโลกรัม
5 ALUMINUM BAR อลูมิเนียมแท่ง กิโลกรัม
6 ALUMINUM NG งานอลูมิเนียมเสีย กิโลกรัม
7 ZINC CHIP SAW ข้ีกลึงซิงค์ กิโลกรัม
8 ZINC CHIP SAW  (Pack) ข้ีกลึงซิงค ์(อดักอ้น) กิโลกรัม
9 ZINC DROSS ข้ีเตาซิงคป์นขีเ้ถ้า กิโลกรัม

10 ZINC HUSK กาบซ้ิง กิโลกรัม
11 ZINC CHIP SAW +ALUMINUM CHIP SAW ข้ีกลึงซ้ิงปนข้ีกลึงอลูมิเนียม กิโลกรัม
12 ZINC NG (DC) งานซิงคเ์สีย กิโลกรัม
13 BRASS  CHIP SAW (MC) ข้ีกลึงทองเหลือง กิโลกรัม
14 BRASS BAR ทองเหลืองแท่ง กิโลกรัม
15 ลวดชุบWIRE CUT ลวดWIRE CUT กิโลกรัม
16 LEAD DROSS ข้ีเตาตะกัว่ กิโลกรัม
17 COPPER ทองแดง กิโลกรัม
18 STEEL (Shaft) เหล็กแท่ง กิโลกรัม
19 STEEL CHIP SAW ข้ีกลึงเหล็ก กิโลกรัม
20 BRASS CHIP SAW+ALUMINUM CHIP SAW ข้ีกลึงทองเหลืองปนข้ีกลึงอลูมิเนียม กิโลกรัม
21 ALUMINUM CHIP เศษตะไบอลูมิเนียม กิโลกรัม
22 ZINC CHIP เศษตะไบซิงค์ กิโลกรัม

หมายเหตุ : ราคาท่ีเสนอน้ียงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %

ลงช่ือ...................................................................................

เบอร์โทร..............................................................................

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

 

** กรุณาตรวจสอบงานScrapใหแ้น่ชดั ก่อนตดัสินใจตีราคา เพราะไม่สามารถเปล่ียนแปลงราคาไดใ้นระหวา่งสัญญา **

ใบเสนอราคา





การประมูลเศษวสัดุเหลือใช้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อคดัสรร ผูร้บัซือ้เศษวสัดเุหลือใชท่ี้ถกูตอ้งตามกฎกระทรวงอตุสาหกรรม
2.เพ่ือด าเนินการจดัการเศษวสัดเุหลือใช ้ใหเ้กิดมลูคา่สงูสดุ



ระเบียบการซ้ือ-ขายเศษวสัดุเหลือใช้
1.ในการซือ้-ขายเศษวัสดุใดๆกต็าม ต้องจัดกระท าเฉพาะในวันปฏบิตังิาน ซึง่ก าหนด
ไว้ในปฏทินิประจ าปีของบริษัทเทา่น้ัน

2.การซือ้-ขายต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบโดยตรงของ
บริษัททุกครั้ง

3.ผู้รับซือ้เศษวัสดุต้องเตรียมพร้อมเข้าถงึโรงงานภายในเวลา 9:00น. และต้องขนถา่ย
พร้อมช่ังน า้หนักเสร็จสิน้ภายในเวลา 12:00 น.

4.ต้องช าระค่าเศษวัสดุใหเ้สร็จสิน้ก่อน จงึสามารถขนย้ายเศษวัสดุออกนอกโรงงาน 
(ยกเว้นกรณีเครดติ)

5.การเคลือ่นย้ายหรือขนถา่ยเศษวัสดุใดๆกต็าม ผู้รับซือ้จะต้องค านึงถงึความปลอดภยั 
โดยต้องจัดเตรียมอุปกรณป้์องกันส่วนบุคคล เช่น รองเทา้Safety หมวกSafety ถุง
มอืหนัง แว่นตา หรืออืน่ๆตามความจ าเป็น ตลอดจนการเคลือ่นย้ายถา่ยเทผู้รับซือ้
ต้องดูแลความสะอาดเพือ่มใิหส้ารหรือเศษวัสดุใดๆปนเป้ือนลงสู่แหล่งน า้และดนิ และ
ผู้รับซือ้ต้องดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ทีใ่หก้ับทางบริษัทด้วย



ระเบียบการซ้ือ-ขายเศษวสัดุเหลือใช้
6.     ในระหว่างการขนถ่ายเศษวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน  หรือ
การขนส่งเศษวัสดุเหลือใช้ออกนอกบริเวณโรงงานของผู้ขาย 
จนถงึการน าเศษวัสดุเหลือใช้เข้าสู่กระบวนการเพือ่ Reuse 
, Recycle ,ก าจัด ,บ าบดั หรือแปรสภาพ 

ผู้ซือ้จะต้องรับผิดชอบในกรณีทีเ่กดิการสูญหาย เกดิ
อุบตัเิหตุ การทิง้ผิดที ่หรือลักลอบทิง้ รวมไปถงึปัญหาอืน่ใด
อันมผีลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน



บ.มคุินิฯใช้เคร่ืองช่ังน า้หนักดจิิตอล 2 ตัน อ่านละเอยีด 0.5 กก.



Vendorต้องท าความสะอาดหลงัการท างานให้เรียบร้อยทุกคร้ัง
รวมถึงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลที่เหมาะสมกบังาน



Vendorต้องปิดคลุมScrapให้มดิชิด ไม่ให้เกดิปัญหาตกหล่น 
หรือหกร่ัวไหล ขณะขนส่ง



ชุดที ่1
- ขีก้ลึง

- ขีเ้ตา

- อลูมเินียม

- ซงิค์

- อืน่ๆ



ขีก้ลงึอลูมเินียม
ปรมิาณต่อเดือน                           5 ตนั
ความถ่ี                                         1 ครัง้/สปัดาห์

หมายเหต ุ: ปรมิาณที่แสดงคือน า้หนกัเฉลี่ยของเดือนมกราคม2564และกมุภาพนัธ2์564



ขีก้ลงึซิงค์
ปรมิาณต่อเดือน                           0.6 ตนั
ความถ่ี                                         1 ครัง้/สปัดาห์

หมายเหต ุ: ปรมิาณที่แสดงคือน า้หนกัเฉลี่ยของเดือนมกราคม2564และกมุภาพนัธ2์564



ขีก้ลงึเหลก็
ปรมิาณต่อเดือน                           1.4 ตนั
ความถ่ี                                         1 ครัง้/สปัดาห์

หมายเหต ุ: ปรมิาณที่แสดงคือน า้หนกัเฉลี่ยของเดือนมกราคม2564และกมุภาพนัธ2์564



ขีเ้ตาอลูมเินียมปนขีเ้ถ้า
ปรมิาณต่อเดือน                           2.3 ตนั
ความถ่ี                                         1 ครัง้/สปัดาห์



ขีเ้ตาซิงค์ปนขีเ้ถ้า
ปรมิาณต่อเดือน                            1.7 ตนั
ความถ่ี                                           1   ครัง้/สปัดาห์

หมายเหต ุ: ปรมิาณที่แสดงคือน า้หนกัเฉลี่ยของเดือนมกราคม2564และกมุภาพนัธ2์564



กาบซิงค์
ปรมิาณต่อเดือน                           120 กก.
ความถ่ี                                           1   ครัง้/สปัดาห์

หมายเหต ุ: ปรมิาณที่แสดงคือน า้หนกัเฉลี่ยของเดือนมกราคม2564และกมุภาพนัธ2์564



เหลก็แท่ง
ปรมิาณต่อเดือน                           130 กก.
ความถ่ี                                           1   ครัง้/สปัดาห์

หมายเหต ุ: ปรมิาณที่แสดงคือน า้หนกัเฉลี่ยของเดือนมกราคม2564และกมุภาพนัธ2์564



อลูมเินียมแท่ง
ปรมิาณต่อเดือน                           170 กก.
ความถ่ี                                           1   ครัง้/สปัดาห์

หมายเหต ุ: ปรมิาณที่แสดงคือน า้หนกัเฉลี่ยของเดือนมกราคม2564และกมุภาพนัธ2์564



ขีก้ลงึทองเหลือง
ปรมิาณต่อเดือน                           10 กก.
ความถ่ี                                           1   ครัง้/สปัดาห์

หมายเหต ุ: ปรมิาณที่แสดงคือน า้หนกัเฉลี่ยของเดือนมกราคม2564และกมุภาพนัธ2์564



ลวดทองแดง
ปรมิาณต่อเดือน                           30 กก.
ความถ่ี                                          1   ครัง้/สปัดาห์

หมายเหต ุ: ปรมิาณที่แสดงคือน า้หนกัเฉลี่ยของเดือนมกราคม2564และกมุภาพนัธ2์564



ลวดWIRE CUT
ปรมิาณต่อเดือน                           20 กก.
ความถ่ี                                          1   ครัง้/สปัดาห์

หมายเหต ุ: ปรมิาณที่แสดงคือน า้หนกัเฉลี่ยของเดือนมกราคม2564และกมุภาพนัธ2์564




