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ประกาศ 

เรือ่ง  เปิดประมลูรำคำรบัซือ้ Waste จำกกำรผลติกระสอบพลำสตกิ 
 

     ดว้ยบรษิทั เอน็อพี ีอสงัหำรมิทรพัยแ์ละอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) มคีวำมประสงคใ์นกำร
เปิดประมลูรำคำรบัซือ้ Waste จำกกำรผลติกระสอบพลำสตกิ ตำมรำยกำรดงันี้ 

 
ล ำดบั รำยกำร หน่วย 

1 ป๊ีบโลหะ ใบ 
2 ถงัเหลก็ 200 ลติร ใบ 
3 เศษกอ้นพลำสตกิและแผ่นฟิลม์สขีำว กก. 
4 เศษกอ้นพลำสตกิและแผ่นฟิลม์สรีวม กก. 

5 Waste ถุงใน กก. 

6 Waste เสน้เทป ผนืผำ้ขำว กก. 
7 Waste กระสอบพมิพ ์ กก. 

8 Waste  กระสอบกรำเวยีร ์ กก. 

9 Waste  ฟิลม์เปล่ำกรำเวยีร ์ กก. 

10 Waste  ส ี   กก. 
11 ถุงเปล่ำโพลนี กก. 

12 เสน้รมิเคลอืบขำว/ขำวเคลอืบ กก. 

13 ถุงจมัโบ ้ ใบ 

14 เมด็ผสมแลว้ใชง้ำนไมไ่ด้ กก. 

15 เศษวสัดุรวม กก. 

16 ถุงเปล่ำ  LOOSE  BAG กก. 

17 Waste   ฟิลม์ใส OPP กก. 
18 Waste   ฟิลม์ใส  NYLOT กก. 
19 Waste  ฟิลม์ใส  PET    กก. 
20 Waste  ฟิลม์ใส LLDPE    กก. 
21 Waste   ฟิลม์ใส CPP    กก. 
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22 Waste   ฟิลม์ใส MPET    กก. 

23 Waste   ฟิลม์ใส MCPP    กก. 
24 Waste  ใส ALUMINUM    กก. 
25 Waste ใสเคลอืบผสม    กก. 
26 Waste ฟิลม์สพีมิพ ์ OPP    กก. 
27 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์PET    กก. 
28 Waste   ฟิลม์สพีมิพ ์ NYLOT    กก. 
29 Waste   ฟิลม์สพีมิพ ์ CPP    กก. 
30 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์LLDPE    กก. 
31 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์MPET    กก. 
32 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์MCPP    กก. 
33 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์ MLUMINUM    กก. 
34 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์เคลอืบผสม    กก. 
35 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์รมิฟิลม์    กก. 

  
เง่ือนไขการรบัซ้ือ 
1. ผูเ้สนอรำคำตอ้งกรอกรำคำใหค้รบทุกช่อง และเสนอรำคำภำยในวนัที ่25 มกรำคม 2565 
2. บรษิทัฯ จะสรปุรำคำและประกำศใหท้รำบในวนัที่ 28  มกรำคม 2565 
3. กำรขำยจะสมบูรณ์กต่็อเมือ่ไดร้บักำรอนุมตัจิำกกรรมกำรผูจ้ดักำรแลว้เท่ำนัน้ 
4. เมือ่มกีำรอนุมตัขิำย ผูร้บัซือ้จะตอ้งรบัสนิคำ้ภำยใน 7 วนั พรอ้มช ำระเงนิและในวนัทีร่บัสนิคำ้ 
5. ผูร้บัซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่งสนิคำ้ และขนยำ้ยเอง 
6. ขนยำ้ยอย่ำงน้อย 2 ครัง้ต่อเดอืน 
7. สำมำรถดสูนิคำ้ไดต้ัง้แต่วนัที ่1  มกรำคม   2565  ถงึวนัที ่25  มกรำคม 2565 
8. กรณมีอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นด ำเนินกำรแทน  ตอ้งแนบเอกสำรประกอบดว้ย หนงัสอืมอบอ ำนำจ / 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูม้อบอ ำนำจ / ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูร้บัมอบอ ำนำจ / ส ำนำหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีน 
รว่มกบัใบเสนอรำคำ  

              
ตดิต่อขอทรำบรำยละเอยีดพรอ้มดสูนิคำ้ไดท้ี ่คุณปรยิำกร วงศอ์นุ  
บรษิทั เอน็อพี ี อสงัหำรมิทรพัยแ์ละอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่999/5 หมู ่1 ถนนมติรภำพ ต ำบล นำกลำง อ ำเภอสงูเนิน  จงัหวดันครรำชสมีำ 30380  
โทร. 044-335520-4  ต่อ. 208  หรอื  086-4236639 
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ใบเสนอราคารับซ้ือ Waste จากการผลติกระสอบพลาสตกิ 

วนัที.่.............................................................................................................................   
ชื่อผูเ้สนอรำคำ ............................................................................................................   
ทีอ่ยู ่……………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท ์ ……………………………………………………………………………………… 

ดบั รำยกำร หน่วย รำคำ/หน่วย 
1 ป๊ีบโลหะ ใบ  
2 ถงัเหลก็ 200 ลติร ใบ  
3 เศษกอ้นพลำสตกิและแผ่นฟิลม์สขีำว กก.  

4 เศษกอ้นพลำสตกิและแผ่นฟิลม์สรีวม กก.  
5 Waste ถุงใน กก.  
6 Waste เสน้เทป ผนืผำ้ขำว กก.  
7 Waste กระสอบพมิพ ์ กก.  
8 Waste  กระสอบกรำเวยีร ์ กก.  
9 Waste  ฟิลม์เปล่ำกรำเวยีร ์ กก.  
10 Waste  ส ี   กก.  
11 ถุงเปล่ำโพลนี กก.  
12 เสน้รมิเคลอืบขำว กก.  
13 ถุงจมัโบ ้ ใบ  
14 เมด็ผสมแลว้ใชง้ำนไมไ่ด้ กก.  
15 เศษวสัดุรวม กก.  
16 ถุงเปล่ำ  LOOSE  BAG กก.  
17 Waste   ฟิลม์ใส OPP กก.  
18 Waste   ฟิลม์ใส  NYLOT กก.  
19 Waste  ฟิลม์ใส  PET กก.  
20 Waste  ฟิลม์ใส LLDPE กก.  
21 Waste   ฟิลม์ใส CPP กก.  
22 Waste   ฟิลม์ใส MPET กก.  
23 Waste   ฟิลม์ใส MCPP กก.  
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24 Waste  ใส ALUMINUM กก.  
25 Waste ใสเคลอืบผสม กก.  
26 Waste ฟิลม์สพีมิพ ์ OPP กก.  
27 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์PET กก.  
28 Waste   ฟิลม์สพีมิพ ์ NYLOT กก.  
29 Waste   ฟิลม์สพีมิพ ์ CPP กก.  
30 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์LLDPE กก.  
31 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์MPET กก.  
32 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์MCPP กก.  
33 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์ MLUMINUM กก.  
34 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์เคลอืบผสม กก.  
35 Waste ฟิลม์ สพีมิพ ์รมิฟิลม์ กก.  

 
 

 

 

เง่ือนไขการรบัซ้ือ 
1. ผูร้บัซือ้ตอ้งกรอกรำคำใหค้รบทุกช่อง  
2. กำรขำยจะสมบูรณ์กต่็อเมือ่ไดร้บักำรอนุมตัจิำกกรรมกำรผูจ้ดักำรแลว้เท่ำนัน้ 
3. เมือ่มกีำรอนุมตัขิำย ผูร้บัซือ้จะตอ้งรบัสนิคำ้ภำยใน 7 วนั พรอ้มช ำระเงนิสดหรอืแคชเชยีรเ์ชค็

ในวนัเดยีวกนัก่อนน ำสนิคำ้ออกนอกบรษิทัฯ 
4. ผูร้บัซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่งสนิคำ้ และขนยำ้ยเอง 
5. ขนยำ้ยอย่ำงน้อย 2 ครัง้ต่อเดอืน 
6. กรณมีอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นด ำเนินกำรแทน  ตอ้งแนบเอกสำรประกอบดว้ย หนงัสอืมอบอ ำนำจ / 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูม้อบอ ำนำจ / ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูร้บัมอบอ ำนำจ / ส ำนำหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีน 
รว่มกบัใบเสนอรำคำ  
 

ผูเ้สนอรำคำ 
 

      ……………………………………… 
      (…………………………………….) 
      วนัที…่………/……………/………. 

     


