เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตีย้ ม
THE BORDER CONSORTIUM

12/5 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-238-5027-8 แฟ็ กซ์ 02-266-5376
12/5 Convent Road, Bangrak, Bangkok 10500, Tel: 02-238-5027-8, Fax: 02-266-5376
E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

Date: _____________
To:

_______________________________________________ (Company)
_______________________________________________ (Address)
_______________________________________________

INVITATION TO TENDER
CHARCOAL TENDER 2017-3
Charcoal for delivery from August 2017 to January 2018
For Mae La, Umpiem and Nupo Refugee Camps, Tak Province
The Border Consortium (TBC), the “Buyer”, invites your, the “Seller’s”, firm offer for the supply of
Charcoal, in accordance with the following conditions:


Quality: The minimum quality of the charcoal to be delivered by the Seller is:
1.

Charcoal Briquettes derived from hot or cold compaction process. The raw materials which
can be used to produce charcoal briquettes include bamboos, coconut/palm shells,
rubberwood, eucalyptus, corn cops, sawdust, etc.

2.

The Charcoal must have the minimum heating value of 22 MJ/kg (5,240 Cal/g), checked
based on the “as received” condition of charcoal taking into consideration the moisture factor.

3.

Proximate Value: consists of four parameters that can indicate the quality and burning
characteristics of charcoal. These four parameters include moisture, ash, fixed carbon, and
volatile matter, checked based on the “as received” condition of charcoal taking into
consideration the moisture factor. The charcoal, regardless of the type of charcoal and raw
materials, must meet TBC requirement for the Proximate Value of charcoal specified in Table
A:
Table A: Proximate Value Requirement for TBC Charcoal
Proximate Value
Required Percentage
Moisture
<7%
Ash
< 16 %
Fixed Carbon1
> 44 %
2
Volatile Matter
< 33 %
Remarks:
1.
Fixed Carbon refers to the carbon in charcoal that produces heating energy when
burning.
2. Volatile Matter refers to the substances in charcoal that turn into gas or smoke and quickly
evaporate when burning without producing any real heating energy required for cooking.
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4.



The Charcoal must be delivered to refugee camp godown(s) in good physical condition and
should not have breakage/dust and uncarbonised materials. Charcoal pieces less than 1 inch
in diameter are not acceptable and must not exceed 15% by weight of each sack.

Quantity: Approximately quantity to be delivered by the Seller for each camp is specified in Table 1
below:
Table 1: Approximated Quantity for Each camp
Refugee Camp

Quantity (Kilograms)

Mae La

1,558,920

Umpiem

479,520

Nupo

411,480

The Buyer reserves the right to award contracts for different camps to different suppliers, or in
some rare cases, to award partial contracts for one camp to different suppliers. The actual
delivery quantity may be different due to possible changes in camp population. Please see the
attached Delivery Schedule for details and conditions.


Sample: A clearly-labelled sample of two kilograms must be supplied in a strong transparent
plastic bag with the tender; otherwise the offer will not be considered valid.



Origin: The seller is prohibited from supplying charcoal obtained or originating from sources in
Iran, North Korea, Cuba, Sudan, Libya or Syria.



Packing: to be packed in single polypropylene sacks of not less than 20 kilogram net weight,
(net weight means the weight of charcoal only, excluding sack weight), firmly sewn with double
machine stitching. The packaging shall remain the property of the Buyer.



Marking: None.



Quote: DDP (Delivered Duty Paid) should be quoted in Thai baht per kilogram net to the destination. INCOTERMS 2000 are applicable for this tender and contract. The price offered must be
inclusive of all taxes, duties, and transportation costs. The attached TBC official Bidding FormStandard (Form 001) must be used when submitting bids.
Price Validity: The prices offered shall be fixed during the duration of the contract, or at least until
the completion of all deliveries, and are not subject to review. The quantity stated above and as
specified in the attached Delivery Schedule are closely-estimated quantities based on estimated
camp population. The actual delivery quantities may be different due to possible changes in the
population. Within the contract period, in case the Buyer order more or less, the price(s) offered
must be maintained for any possible increase or decrease of up to 20% of the contracted total
quantity. The Buyer will not be responsible for any costs incurred by the Seller if the actual quantities ordered are less than the estimated quantity.
** Remarks (Important): Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details,
conditions, and procedure of this tender.**
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คำแปล

หนังสือเชิญเข้ ำร่ วมประกวดรำคำ
กำรประกวดรำคำถ่ ำนอัดแท่ ง เลขที่ 2017-1
ถ่ ำนอัดแท่ งสำหรับกำรจัดส่ งตัง้ แต่ เดือน สิงหำคม 2560 ถึง มกรำคม 2561
พืน้ ที่พักพิงชั่วครำวแม่ หละ อุ้มเปี ้ ยม และนุโพ จังหวัดตำก
องค์ การ เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตีย้ ม (TBC), ผู้ซือ้ , มีความประสงค์ ขอเรี ยนเชิ ญ บริ ษัทของท่าน ซึ่งเป็ น “ผู้ขำย” เข้ าร่ วม
ประกวดราคา เพื่อจัดส่งถ่ ำนอัดแท่ ง ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้


คุณภำพ: คุณภาพขันต
้ ่าของถ่านอัดแท่งทีผ่ ้ ขู ำยจะจัดส่งให้ มีดงั ต่อไปนี ้:
1. ถ่านจะต้ องเป็ นถ่ ำนอัดแท่ งที่ผลิตมาจากกระบวนอัดร้ อน หรื อ อัดเย็น วัตถุดิบที่สามารถนามาผลิตเป็ นถ่านได้
ประกอบด้ วย ไม้ ไผ่ กะลามะพร้ าว/กะลาปาล์ม ไม้ ยางพารา ไม้ ยคู าลิบตัส ซังข้ าวโพด ขี ้เลือ่ ยไม้ และ อื่นๆ
2. ถ่านจะต้ องมี ค่ ำควำมร้ อนต่าสุดที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่า 22 เมกะจูล/กก. (5,240 แคลอรี่ /กรัม) โดยในที่นี ้ต้ อง
เป็ นการตรวจทดสอบแบบ “as received basis” หมายถึง การทดสอบจากสภาพถ่านตามที่เป็ น โดยพิจารณา
รวมปั จจัยเรื่ องความชื ้นของถ่านด้ วย
3. ค่ ำพร็ อกซิเมทของถ่ ำนอัดแท่ ง (Proximate Value): ประกอบไปด้ วยตัวบ่งชี ้ 4 อย่าง ที่สามารถบ่งชี ้คุณภาพ
รวมถึงลักษณะการเผาไหม้ ของถ่าน ตัวบ่งชี ้ 4 ตัวนี ้ประกอบไปด้ วย ความชืน้ (Moisture), ขี ้เถ้ า(Ash), คาร์ บอน
คงที่(Fixed Carbon) และ สสารที่ระเหยได้ (Volatile Matter) โดยในที่นี ้ต้ องเป็ นการตรวจทดสอบแบบ “as received basis” หมายถึง การทดสอบจากสภาพถ่านอัดแท่งตามที่เป็ น โดยพิจารณารวมปัจจัยเรื่องความชื ้นของ
ถ่านอัดแท่งด้ วย โดยถ่านไม่ว่าจะเป็ นถ่านชนิดประเภทใดหรื อทาจากวัตถุดิบใดๆก็ตาม จะต้ องมีคา่ พร็ อกซิเมทที่
ผ่านค่าที่ TBC กาหนดไว้ ตามที่ระบุในตาราง A ด้ านล่างนี ้
ตาราง A: ค่ าพร็อกซิเมทของถ่ าน (Proximate Value) ตามมาตรฐานขององค์การที บีซี
ค่ ำพร็อกซิเมทของถ่ ำน
ค่ ำเปอรเซ็นต์ ท่ ตี ้ องกำร
ความชื ้น
< 7 % (ห้ ามเกิน)
ขี ้เถ้ า
< 16 % (ห้ ามเกิน)
คาร์ บอนคงที่1
> 44% (ห้ ามเกิน)
สสารที่ระเหยได้ 2
< 33 % (ห้ ามเกิน)
หมายเหตุ:
1. คาร์ บอนคงที่ (Fixed Carbon) หมายถึง คาร์ บอนในถ่าน ซึ่งเป็ นตัวทีใ่ ห้พลังงานความร้อนเมือ่ เผาถ่านนัน้
2. สสารทีร่ ะเหยได้ (Volatile Matters) หมายถึง สสารในถ่านทีเ่ มือ่ ทาการเผาถ่านจะกลายเป็ นแก็ซ หรื อควันแล้ว
ระเหยไป โดยไม่ได้ให้พลังงานความร้อนทีต่ ้องการสาหรับการหุงต้มแต่อย่างใด

4. ถ่านจะต้ องถูกจัดส่งไปยังโกดังของศูนย์อพยพในสภาพที่ดี ไม่มีการแตกหักหรื อฝุ่ นผง รวมถึงไม่ให้ มีชิ ้นส่วนไม้ ที่
ไม่มีการเผาไหม้ ติดมา ชิ น้ ส่วนของถ่านที่แตกหักเล็กกว่าส้ นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ ้ว ถื อว่ายอมรับไม่ได้ และห้ ามมี
ปริ มาณเกินกว่า 15 เปอร์ เซ็นต์ ของน ้าหนักถ่านทังกระสอบ
้

3 of 8



ปริ มำณ: ปริ มาณสุทธิ ปริ มาณสุทธิ ที่ต้องการให้ ผ้ ูขำยจัดส่งไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที่
ระบุในตารางที่ 1 ด้ านล่างนี ้
ตำรำงที่ 1: ปริ มาณสินค้ าโดยประมาณ แยกตามแต่ละพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว

พืน้ ที่พักพิงชั่วครำว

ปริมำณ (กิโลกรัม)

แม่ หละ

1,558,920

อุ้มเปี ้ ยม

479,520

นุโพ

411,480



ผู้ซือ้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกสัญญาแยกแต่ละปลายทางพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวให้ แก่ผ้ ูขำยต่างรายกัน หรื อในบางกรณีที่
เกิดขึ ้นไม่บ่อยนักคือการออกสัญญาแบ่งให้ ผ้ ูขำยมากกว่า 1 รายในพื ้นที่ปลายทางเดียวกัน จานวนที่จะให้ จดั ส่งจริ ง
อาจจะต่างไปจากนี ้บ้ างขึ ้นอยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงขึ ้นลงของจานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว โปรดดูรายละเอียด
และเงื่อนไขใน กำหนดกำรส่ งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมา



ตั วอย่ ำง: ผู้ ขำยจะต้ อ งส่งตัวอย่างประกอบการยื่น ประกวดราคา จ านวน 1 ตัวอย่าง เป็ น ถ่านอัด แท่ง จานวน 2
กิ โลกรัม ใส่ในถุงพลาสติ กใสที่แข็ งแรงพอ พร้ อมทัง้ ติ ดฉลากชื่ อ ผู้ ขำยและรายละเอียดให้ ชัด เจน มิ ฉะนัน้ การยื่ น
ประกวดราคาของผู้ขำยจะถือเป็ นโมฆะ



แหล่ งที่มำ: ผู้ขำยจะต้ องไม่ ส่งถ่านอัดแท่งที่นาเข้ าหรื อมีแหล่งที่มาหรื อต้ นกาเนิด จากประเทศดังต่อไปนี ้ อิ หร่ าน,
เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลิเบีย หรื อ ซีเรี ย



กำรบรรจุ : ถ่ า นอัด แท่ง จะต้ อ งบรรจุในกระสอบเดี่ ย วที่ ท าจากโปลีป รอบเปอลีน โดยมี น ำ้ หนั ก สุ ท ธิ ไม่ ต่ ำ กว่ ำ
20 กิโลกรัมต่ อกระสอบ (น ้าหนักสุทธิ หมายถึง น ้าหนักของถ่านที่บรรจุเท่านัน้ ไม่รวมน ้าหนักของกระสอบ) กระสอบ
จะต้ องเย็บปิ ดให้ เรี ยบร้ อยเพื่อป้องกันการตกหล่น บรรจุภณ
ั ฑ์นี ้จะเป็ นทรัพย์สนิ ของผู้ซอื ้



กำรทำเครื่องหมำยบนบรรจุภณ
ั ฑ์ : ไม่มี



รำคำ: ให้ ผ้ ูขำยยื่นรำคำแบบ DDP (คือรำคำที่รวมภำษีและค่ ำขนส่ งแล้ ว) จะต้ องเสนอ เป็ นหน่วยเงินบาทไทย
ต่อ กิโลกรั ม สาหรับส่งสินค้ า ตรงถึงปลายทางคือศูน ย์อพยพ การประกวดราคาครัง้ นีร้ วมถึงสัญ ญาซือ้ ที่จะออก
หลังจากนี ้จะบังคับใช้ ตามมาตรฐาน INCOTERMS 2000 กล่าวคือ ราคาที่เสนอมาจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษี อากร
ค่าขนส่งแล้ ว ในการเข้ าร่ วมประกวดราคาผู้ขำยจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา Bidding Form Standard (Form 001) ที่แนบมานี ้
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กำรยืน รำคำ: ราคาที่เสนอจะต้ องสามารถยืน ราคาเดิมได้ ตลอดช่วงระยะสัญ ญา หรื ออย่างน้ อยจะต้ องยืน ราคา
จนกระทัง่ การจัดส่งสินค้ าถึงปลายทางเสร็ จสิ ้นทังหมดแล้
้
ว และจะไม่อนุญ าตให้ มีการเปลี่ยนแปลง ปริ มาณสินค้ า
ตามที่ได้ ระบุไว้ ด้านบนและในเอกสารกำหนดกำรส่ งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็ นจานวนประมาณใกล้ เคียง
ที่สดุ ที่คานวณจากการคาดการณ์จานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ซึง่ จานวนที่จะให้ จดั ส่งจริ งนันอาจต่
้
างไปจาก
นี ้ได้ ซงึ่ จะขึ ้นอยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงของจานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ภายในช่วงระยะสัญญาหากทางผู้ซอื ้ มี
ความจาเป็ นต้ องเพิ่มหรื อลดปริ มาณการสัง่ ซื ้อ ผู้ขำยจะต้ องสามารถยืนราคาตามที่ยื่นเสนอมาสาหรับการสัง่ ซื ้อเพิ่ม
หรื อลด ได้ ถึง 20% ของยอดการสัง่ ซื ้อตามที่ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ้ จะไม่รับผิดชอบกับต้ นทุนของ
ผู้ขำยที่อาจเพิ่มขึ ้นในกรณีที่ยอดจานวนสัง่ ซื ้อจริ งน้ อยกว่ายอดจานวนที่ประมาณนี ้
หมายเหตุ (สาคัญ): กรุ ณาดูรายละเอียด เงือ่ นไข และขั้นตอน ของการประกวดราคาครั้ งนี้ ใน
“เอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา”
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THE BORDER CONSORTIUM
Delivery Schedule
กำหนดกำรส่งมอบสินค ้ำ
Tender 2017-7
กำรประกวดรำคำเลขที่ 2017-7
For Mae La, Umpiem and Nupo Refugee Camps, Tak Province
สำหรับพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวแม่ละ อุ ้มเปี้ ยม และนุโพ จังหวัดตำก
Commodity สินค้า

Charcoal ถ่าน

Delivery Period
กำหนดกำรส่งของ:

To deliver to camps on the 10-25th day of each month, from August 2017 to January 2018,
ใหจั้ ดส่งในช่วงวันที่ 10-25 ของแต่ละเดือน ตัง้ แต่เดือน สิงหำคม 2560 ถึง มกรำคม 2561
or upon instruction by TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.
หรือใหส่้ งตำมคำสัง่ ของสำนั กงำน TBC ภำคสนำมกรณีจำเป็ นใหมี้ กำรเปลีย
่ นแปลงกำรส่ง

Delivery Frequency
ควำมถีใ่ นกำรจัดส่ง:

Once a month
ใหจั้ ดส่งเดือนละครัง้

Quote Terms
เงือ
่ นไขการเสนอราคา:

DDP (Delivered Duty Paid) รำคำสินค ้ำรวมภำษี อำกร และ ภำษี มูลค่ำเพิม
่ (ถ ้ำมี) และ
ค่ำขนส่ง ณ จุดส่งมอบ คือ พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวทีร่ ะบุ

Quote Valid Until
รำคำต ้องยืนได ้ถึงวันที:่

31-Jan-2018
31 มกราคม 2561

Arpproximate Distance
ระยะทำงโดยประมำณ

Unit of Measure
หน่วยสินค ้ำ

Approx. Q'ty/
้ /
month จำนวนสัง่ ซือ
เดือน (ประมำณ)

Total Months
จำนวนเดือนที่
ต ้องส่งของ

Approx. Total
Quantity
้
จำนวนสัง่ ซือ
(ประมำณ) ทัง้ หมด

Mae La
แม่หละ

60 km north from Mae Sot Town 60 ก.ม. ไป
ทำงเหนือ จำก อ.แม่สอด

Kgs / กิโลกรั ม

259,820

6

1,558,920

Um Piem
อุม
้ เปี้ ยม

89 km south from Mae Sot Town 89 ก.ม. ไป
ทำงใต ้จำก อ.แม่สอด

Kgs / กิโลกรั ม

79,920

6

479,520

Nu Po
นุโพ

60 km west from Umphang 60 ก.ม. ไปทำง
ตต. จำกอุ ้มผำง

Kgs / กิโลกรั ม

68,580

6

411,480

Refugee Camp
พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำว

Remarks หมำยเหตุ:
The Monthly Delivery Quantity and the Total Units stated in the above table are best-estimated quantities based on estimated camp population
during the consumption period. The actual delivery quantities for each month may be different due to possible changes in the population.
After the contract is awarded, the actual quantities to be delivered by the Seller are subject to confirmation from the TBC Field Office(s) in the
form of an official Purchase Order being faxed directly to the Seller on monthly basis. The price(s) offered must be maintained for possible
increase in TBC ordering quantity of up to 10% of the contracted total quantity. The Buyer will not be responsible for any costs incurred by
the Seller if the actual quantities ordered are less than the estimated quantity . จำนวนกำรส่งสินค ้ำในแต่ละเดือน และปริมำณรวมทัง้ หมด ตำมทีร่ ะบุใน
ตำรำงข ้ำงบนนี้ เป็ นจำนวนทีป
่ ระมำณอย่ำงใกล ้เคีย งทีส
่ ด
ุ โดยคำนวนมำจำกกำรคำดหมำยจำนวนประชำกรในแต่ละพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงสำหรั บช่วงระยะเวลำกำรบริโภค/
กำรใช ้ทีร่ ะบุข ้ำงต ้นนี้ จำนวนทีจ่ ะต ้องจัดส่งจริงในแต่ละเดือนอำจจะแตกต่ำงไปจำกนีบ
้ ้ำง ขึน
้ อยู่กับกำรเปลีย
่ นแปลงขึน
้ ลงของจำนวนประชำกรในแต่ละพืน
้ ที่
้ สินค ้ำ ออกโดยสำนั กงำนทีบซ
ี ำคสนำม ซึง่ จะเป็ นกำรยืนยั นเป็ นทำงกำร
พักพิง หลังจำกตัดสินผลประกวดรำคำและออกสัญญำแล ้ว ผู ้ขำยจะได ้รั บ ใบสัง่ ซือ
ี ภ
้ สินค ้ำนีจ
เกีย
่ วกับปริมำณสินค ้ำทีแ
่ น่นอนทีต
่ ้องจัดส่ง ใบสัง่ ซือ
้ ะส่งไปใหผู้ ้ขำยทำงโทรสำร (แฟ็ กซ์) เดือนละครัง้ รำคำทีผ
่ ู ้ขำยเสนอจะต ้องสำมำรถยืนรำคำเดิม
้ ของทีบซ
้ ทีร่ ะบุในสญญำได ้ถึง 20 เปอรเซ็นต์จำกจำนวนทีอ
ได ในกรณี
้
ทจี่ ำนวนกำรสัง่ ซือ
ี เี พิม
่ ขึน
้ หรือลดลงไปจำกจำนวนสัง่ ซือ
่ อกสัญญำ อย่ำงไรก็ตำมทำง
้ จะไม่รั บผิดชอบกับต ้นทุนของผู ้ขำยทีอ
้ จริงน ้อยกว่ำยอดจำนวนทีป
ผู ้ซือ
่ ำจเพิม
่ ขึน
้ ในกรณีทย
ี่ อดจำนวนสัง่ ซือ
่ ระมำณนี้
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้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

12/5 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number

2017-7

เลขทีใ่ บประกวดรำคำของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

12:00 noon, Friday 9 June 2017

กำหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่ำงก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดรำคำรำคำ

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดรำคำหรือผู ้รับมอบอำนำจ/ตำแหน่ง

Product

Charcoal with Heating Value of 22 MJ

สินค ้ำ

Packaging

Single polypropylene sacks of 20 kg net weight

กำรบรรจุหบ
ี ห่อ

Marking

None

ตรำ หรือ เครือ
่ งหมำย

Refugee Camp

Mae La Refugee Camp, Tak Province

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

1,558,920

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Price per Unit (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1
Umpiem Refugee Camp, Tak Province

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

479,520

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Refugee Camp

Price per Unit (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1
Quote valid until

31-Jan-2018

รำคำในแบบประกวดรำคำใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลำทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอำนำจหรือผู ้รับมอบอำนำจพร ้อม
ลำยมือชือ
ประทับตรำบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จำกหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษี ตำ่ ง ๆ แล ้ว
Important Information ข ้อมูลสำคัญ
*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
้ เชิญประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรส่งมอบ
รำยละเอีย ดของกำรยืน
่ ซองประกวดรำคำรำคำ ใหดู้ ท ี่ หนั งสือเชือ

*

Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลรำคำพร ้อมตัวอย่ำงสินค ้ำจำนวน สองกิโลกรั ม/ลิตร ในบรรจุภัณฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตรำชือ
่ อให
้ ชั้ ดเจน

*

This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail, and email.
่ ประทับตรำบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนำมำยืน
แบบประกวดรำคำรำคำต ้องกรอกใหครบถ
้
้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง ส่งทำงไปรษณีย ์ และทำง อี-เมลล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มำยั งสำนั กงำน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่ำแบบประกวดรำคำนัน
้ เป็ นโมฆะ

*

Please attach a copy of Company Registration to this form.
ใหผู้ ้ยืน
่ ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบีย นบริษัท ทะเบีย นกำรค ้ำหรือหนั งสือจดทะเบีย นอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทำงรำชกำรมำพร ้อมซองประกวดรำคำนี้

7 of 8

้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

12/5 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number

2017-7

เลขทีใ่ บประกวดรำคำของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

12:00 noon, Friday 9 June 2017

กำหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่ำงก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดรำคำรำคำ

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดรำคำหรือผู ้รับมอบอำนำจ/ตำแหน่ง

Product

Charcoal with Heating Value of 22 MJ

สินค ้ำ

Packaging

Single polypropylene sacks of 20 kg net weight

กำรบรรจุหบ
ี ห่อ

Marking

None

ตรำ หรือ เครือ
่ งหมำย

Refugee Camp

Nu Po Refugee Camp, Tak Province

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

411,480

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Price per Unit (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1
Quote valid until

31-Jan-2018

รำคำในแบบประกวดรำคำใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลำทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอำนำจหรือผู ้รับมอบอำนำจพร ้อม
ลำยมือชือ
ประทับตรำบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จำกหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษี ตำ่ ง ๆ แล ้ว
Important Information ข ้อมูลสำคัญ
*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
้ เชิญประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรส่งมอบ
รำยละเอีย ดของกำรยืน
่ ซองประกวดรำคำรำคำ ใหดู้ ท ี่ หนั งสือเชือ

*

Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลรำคำพร ้อมตัวอย่ำงสินค ้ำจำนวน สองกิโลกรั ม/ลิตร ในบรรจุภัณฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตรำชือ
่ อให
้ ชั้ ดเจน

*

This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail, and email.
่ ประทับตรำบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนำมำยืน
แบบประกวดรำคำรำคำต ้องกรอกใหครบถ
้
้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง ส่งทำงไปรษณีย ์ และทำง อี-เมลล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มำยั งสำนั กงำน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่ำแบบประกวดรำคำนัน
้ เป็ นโมฆะ

*

Please attach a copy of Company Registration to this form.
ใหผู้ ้ยืน
่ ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบีย นบริษัท ทะเบีย นกำรค ้ำหรือหนั งสือจดทะเบีย นอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทำงรำชกำรมำพร ้อมซองประกวดรำคำนี้
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