
1 of 10 
 

เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม 
THE BORDER CONSORTIUM 

12/5 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-238-5027-8 แฟ็กซ์ 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  

 

TBC LEAF THATCH MATERIALS 2019 
 

For Site 1, Site 2, Mae La Oon and Mae Ra Ma Luang Refugee Camps,  
Mae Hong Son Province 

Mae La and Nu Po Refugee camps, Tak Province 
 
 

The Border Consortium (TBC), the “Buyer”, invites you as the “Seller” to submit an offer for the supply of 
Leaf Thatch Materials in accordance with the following conditions: 
 

 Specifications and Procedures: The Leaf Thatch roofing to be delivered by the Seller have to 
meet the specifications as outlined in below: 

 
a) Leaf roofing means the roofing shingles made from the leaves of Dipterocarpus (“Bai Tong 

Tueng” in Thai) tied to a bamboo support pole.  
 

b) The leaves must be mature and dried before being collected. Green leaves which are       
subsequently dried are not as durable and will retain too much moisture, easily become 
mouldy and therefore substandard. 

 
c) The minimum specification dimensions of the leaf roofing are: 
  

   minimum width 30 centimetres x minimum length 180 centimetres 
 
 Roof leaf shingles that are smaller than the above minimum dimensions will be          

rejected and shall be replaced by the seller. 
 

d) The thickness of leaf roofing shall consist of two leaves per layer; each layer shall be         
vertically overlapped by the layers on either side by half. The thickness must be sufficient to 
prevent rain leakage into the house. 

 
e) The bamboo support pole must be strong enough to not bend from holding the leaves, with a 

minimum dimension of 10 mm. x 6 mm. The bamboo strips securing the leaves to the      
support pole must be sufficiently strong, durable and tied securely to fix the leaves to the 
support pole in place. 

 
 
f) The leaf thatch roofing must be free of insect infestation, holes and any other damage that 

reduces its water resistant properties.  
 



2 of 10 
 

g) Roof leaf thatch made from substandard materials as well as substandard craftsman-
ship will be rejected and shall be replaced by the seller within the stated delivery peri-
od. 
 

h) The Seller is required to fill in attached TBC official Bidding Form-Central Purchase 
(Form 002) where the offered shall be listed. The Buyer will consider and analyse offered 
and decide whether they are suitable for the construction purposes.  

 
i) The Seller must deliver leaf thatch as specified during a delivery period commencing 4 

February to 30th April 2019.  A minimum of 50% of total quantities Leaf Thatch must be 
delivered by 16th March 2019. 

 
j) The Seller must handle leaf thatch with care in order to avoid any damage. Leaf thatch 

roofing that does not fulfill stated specification at delivery will be rejected and shall be         
replaced by the Seller within the stated delivery period. 

 
k) Leaf Thatch to be delivered by truck, packaged and stacked and tied in bundles of 50 pieces. 

 
l) The Seller must deliver, unload and handover leaf thatch in the camp(s) in good      

condition. Leaf thatch which are broken or damaged by handling, transport and unloading- 
will not be accepted and rejected and must be replacement by the Seller within the stated 
delivery period. 

 
m) The Seller who is awarded contract shall submit a delivery schedule, which includes 

date/time and contact, not later than 2 weeks before delivery commences. The delivery 
period is as stated under point i). 
 
If the Seller fails to give advance notice of delivery date/time, the buyer will not take respon-
sibility of arranging access to camp. The seller must carry the incurring cost of a new          
delivery date. 

 
n) Quality control procedure will be defined in detail in the contract. Appointed representa-

tives of the Buyer and the Seller will sign all the relevant handover documents of Leaf thatch 
upon deliveries.  

 
 

 Quantity:  
a) The anticipated quantity of Thatch Roofing Materials to be delivered by the Seller for each of 

the camp is specified in below Table: 
 

                                              
 

  
b) The Sellers are allowed to submit bids for the delivery of bamboo poles to any particular 

camp(s) that matches the Seller’s sourcing capacity and transportation ability. 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.  
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Transport Information to the Seller: 
 

Refugee Camp Approximate Distance 

พ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว ระยะทางโดยประมาณ 

Site 1 25 km. west from MHS Town 

ไซท์ 1 25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากตวัเมืองแมฮ่่องสอน 

Site 2 85 km south-west  from Mae Hong Son 

ไซท์ 2 85 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากแมฮ่่องสอน 

Mae La Oon 45 km south-west  from Mae Sa Riang 

แมล่ะอนู 45 กม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จาก อ.แมส่ะเรียง 
Mae Ra Ma 

Luang 
60 km south-west  from Mae Sa Riang 

แมร่ามาหลวง 60 กม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากอ.แมส่ะเรียง 

Mae La 60 km north  from Mae Sot Town 

แมห่ละ 60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตวัเมืองแมส่อด 

Nu Po 60 km west from Umphang 

นโุพ 60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุ้มผาง 
 

 

 Sample: The Seller must supply with the tender the sample of roofing materials as follows: 
 

a) Two pieces each of thatch roofing materials must be submitted to each field office          
responsible for the camp destination(s) where the Seller submits the bid (see Part 2 of            
Attachment to the Invitation to Tender). For example, if the Seller submits the bid for leaf roofing 
for Site 1 and Mae La, two pieces of leaf roofing sample must be sent to TBC Mae Hong Son 
and another two pieces of sample must be sent to TBC Mae Sot. 

 
b) The quality and dimension of the leaf thatch shingles to be delivered by the Seller must be to 

same specification and craftsmanship as the leaf or thatch shingle samples submit with this   
tender. 

 
c) The sample must be clearly labelled with the Seller’s name and must be submitted to TBC         

office(s) on/before the bid closing deadline, otherwise the offer will not be considered valid. 
 

 Marking: None. 
 

 Quote: DDP (Delivered Duty Paid) Price should be quoted in Thai baht per piece of thatch shingle 
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 Form-Central Purchases (Form 002) must be used when submitting bids. 

 

 Price Validity:  
 

a) 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.  
 

b) The quantity stated above and as specified in the attached Delivery Schedule are closely-
estimated quantities. The actual delivery quantities may be different.  
 
Within the contract period, in case the Buyer has to order more, the price(s) offered must be 
maintained for any possible increase or decrease of up to 30% of the contracted total 
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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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ค ำแปล 

หนังสือเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำ 

กำรประกวดรำคำวัสดมุุงหลังคำใบตองตงึ 2019 
 

ส ำหรับพืน้ที่พักพงิช่ัวครำวไซท์ 1, ไซท์ 2, แม่ละอูน และ แม่รำมำหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พืน้ที่พักพงิช่ัวครำวแม่หละ และนุโพ จังหวัดตำก 

 

 

องค์การ เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม (TBC), ผู้ซือ้, มีความประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของท่าน ซึ่งเป็น “ผู้ขำย” เข้าร่วม
ประกวดราคา เพื่อจดัสง่วัสดุมุงหลังคำตองตึง ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 

 รำยละเอียดสินค้ำและขัน้ตอน: วสัดมุงุหลงัคาใบตองตงึที่ผู้ซือ้ต้องการจะต้องมีคณุลกัษณะตามที่ระบดุงัตอ่ไปนี:้ 
 
a) วัสดุมุงหลังคำตองตงึ หมายถงึ วสัดมุงุหลงัคาที่ท ามาจากใบไม้ของ ”ต้นตงึ” (Dipterocarpus) น ามามดักบัไม้

สนัท่ีท าจากวสัดมุงุหลงัคาตองตงึให้เป็นตบัส าหรับน ามามงุหลงัคา 
 

b)  โดยใบตองตงึต้องเป็นใบที่แกแ่ละแห้งก่อนที่จะเก็บน ามาใช้ ทัง้นีใ้บตองตงึที่ใบออ่น/เขียวที่น ามาตากแห้ง
ภายหลงันัน้ถือวา่ยอมรับไมไ่ด้ เนื่องจากจะมีความชืน้สงูกวา่ ไมท่นทาน และขึน้ราได้งา่ย 

 
c) ขนาดของวสัดมุงุหลงัคาตองตงึ ที่ผู้ขำยจะต้องจดัสง่ คือ 

ควำมกว้ำงต ่ำสุด ไม่ต ่ำกว่ำ 30 เซนติเมตร x ควำมยำวต ่ำสุด ไม่ต ่ำกว่ำ 180 เซนติเมตร  
 

ใบตองตึงที่จัดส่งไปยงัพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวแล้วพบว่าขนาดต ่ากว่าที่ก าหนดไว้นีจ้ะถกูปฏิเสธไม่รับสินค้า
และผู้ขายจะต้องจัดส่งของมาทดแทนให้ใหม่ 
 

d) ความหนาของวสัดมุงุหลงัคาตองตงึ ควรจะประกอบด้วย ใบตองตงึ 2 ใบซ้อนทบักนั จากนัน้น าใบตองตงึอกี 2 
ใบท่ีซ้อนกนัมาวางทบับน 2 ใบแรก โดยให้มีระยะเหลือ่มระหวา่งสองใบแรก กบัสองใบท่ีสอง ทีค่ร่ึงใบในแนวตัง้ 
และซ้อนกนัแบบนีเ้ร่ือยๆ ทัง้นีว้สัดมุงุหลงัคาตองตงึจะต้องมคีวามหนาเพยีงพอท่ีจะปอ้งกนัการร่ัวไหลของน า้ฝน
เข้ามาในบ้านได้ 
 

e) ไม้ที่ใช้เป็นสนัของวสัดมุงุหลงัคาตองตงึจะต้องเป็นวสัดมุงุหลงัคาตองตงึและต้องมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรับ
น า้หนกัใบตองตงึที่น ามามดัเป็นตบัได้ โดยต้องมขีนาด 10 x 6 มิลลเิมตร และจะต้องไมโ่ก่งงอ นอกจากนีต้วัรัด 
(คือ ตอกท ามาจากวสัดมุงุหลงัคาตองตงึ) จะต้องมคีวามเหนียวแข็งแรง ทนทาน และผกูแนน่พอที่จะมดัใบตอง
ตงึไว้กบัไม้สนัได้ 

 
f) วสัดมุงุหลงัคาตองตงึจะต้องปราศจากแมลง/สตัว์กดักิน ทัง้นีว้สัดมุงุหลงัคาตองตงึทีม่ีรูร่ัว หรือมีความเสยีหาย

นัน้จะท าให้ปอ้งกนัการร่ัวไหลของน า้ฝนได้น้อยลง  
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g) วัสดุมุงหลังคำตองตงึที่ผลติจำกวตัถุดิบที่ไม่ได้มำตรฐำนหรือกำรผลิตไม่ได้ตำมมำตรฐำนนัน้จะถกู
ปฏิเสธไม่รับสินค้าและผู้ขายจะต้องจัดส่งของมาทดแทนให้ใหม่ 

 
h) ในการเข้าร่วมประกวดราคาผู้ขายจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา-ซือ้โดยสว่นกลาง (Form 

002) โดยให้ระบทุี่มาของวสัดมุงุหลงัคาตองตงึ เพื่อผู้ขายจะได้พจิารณาวา่มีความเหมาะสมกบัการน าไปก่อสร้าง
หรือไมก่่อนที่จะตดัสนิใจจะให้สญัญาซือ้แก่ผู้ขาย 

 
i) ผู้ขายจะต้องด าเนินการจดัสง่วสัดมุงุหลงัคาตองตงึตามก าหนดการท่ีระบดุงัตอ่ไปนี ้ ให้เร่ิมต้นจัดส่งได้ตัง้แต่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถงึ 30 เมษายน 2562 โดยผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดส่งสินค้าให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 
50% ของจ านวนวัสดุมุงหลังคาใบตองตึงที่สั่งซือ้ภายในวนัที่ 16 มีนาคม 2562 

 
j) วัสดุมุงหลังคำตองตงึจะต้องได้รับกำรดูแลและจัดส่งมำในสภำพดี ผู้ขำยจะต้องขนถ่ำยสินค้ำด้วยควำม

ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ วสัดมุงุหลงัคาตองตงึทีไ่มไ่ด้คณุลกัษณะดงักลา่ว
ข้างต้นจะถกูปฏิเสธไมรั่บสนิค้าและผู้ขายจะต้องจดัสง่ของมาทดแทนให้ใหม่  

 
k) ให้จดัสง่วสัดมุงุหลงัคาตองตงึด้วยรถบรรทกุ ให้วางเรียงซ้อนกนัและรัดเป็นมดั มดัละ 50 ตบั  
 
l) ผู้ขำยจะต้องจัดส่ง, ขนถ่ำยสินค้ำลงจำกรถ และส่งมอบวัสดุมุงหลังคำตองตงึให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในศูนย์

อพยพให้อยู่ในสภำพที่ดี   วสัดมุงุหลงัคาตองตงึทีฉี่กขาด เสยีหาย ระหวา่งการขนสง่และขนถ่ายสนิค้าจะถกู
ปฏิเสธไมรั่บสนิค้าและผู้ขายจะต้องจดัสง่ของมาทดแทนให้ใหม่ภายในช่วงระยะเวลาการสง่มอบทีก่ าหนด 

 
m) ผู้ขายที่ได้สัญญาซือ้จากทบีีซี จะต้องส่งแผนการจัดส่งสินค้าให้ผู้ซือ้ได้ทราบ ในเอกสารดังกล่าวให้ระบุ

วัน เวลา และรายละเอียดบุคคลตดิต่อ อย่างน้อย 2 อาทติย์ก่อนเร่ิมการจัดส่งสินค้า ทัง้นีก้ าหนดการ
ส่งมอบสนิค้าได้ระบุไว้ในข้อ i) แล้ว 
 
ผู้ขายที่ไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดข้างต้น ผู้ซือ้จะไมรั่บผิดชอบในการจดัการให้ผู้ขายสามารถเข้าไปสง่สนิค้าในศนูย์
อพยพได้ หากต้องน ารถกลบัไปและกลบัมาสง่ใหมใ่นวนัหลงัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้นีผู้้ขายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง 
 

n) กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจะก าหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนในเอกสารสัญญาซือ้          
ตวัแทนที่ได้รับมอบหมายจากทัง้ผู้ซือ้และผู้ขายจะต้องลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ณ วนั เวลา ท่ีมีการสง่มอบ
สนิค้า  
 

 จ านวนสินค้า:  
a) จ านวนวัสดุมุงหลงัคาตองตึงที่คาดการณ์ไว้ที่ต้องการให้ผู้ขายจัดส่งไปยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราวแต่ละแห่ง มี

รายละเอียดตามที่ระบใุนตารางด้านลา่งนี ้ 
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b) ผู้ขายสามารถเลือกที่จะยื่นประมลูเฉพาะบางปลายทางได้ โดยสามารถเลอืกให้เหมาะสมกบัก าลงัการผลิตหรือ
การจดัหาสินค้ารวมถึงความสามารถในการขนส่งของ ผู้ขายแต่ละราย โดยผู้ซือ้ขอสงวนสิทธ์ิที่จะออกสญัญา
แยกแต่ละปลายทางพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวให้แก่ผู้ขายต่างรายกนั หรือในบางกรณีที่เกิดขึน้ไม่บ่อยนกัคือการออก
สญัญาแบง่ให้ผู้ขายมากกวา่ 1 รายในพืน้ท่ีปลายทางเดียวกนั  

 
ข้อมูลการขนส่งส าหรับผู้ขาย: 
     

Refugee Camp Approximate Distance 

พ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว ระยะทางโดยประมาณ 

Site 1 25 km. west from MHS Town 

ไซท์ 1 25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากตวัเมืองแมฮ่่องสอน 

Site 2 85 km south-west  from Mae Hong Son 

ไซท์ 2 85 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากแมฮ่่องสอน 

Mae La Oon 45 km south-west  from Mae Sa Riang 

แมล่ะอนู 45 กม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จาก อ.แมส่ะเรียง 
Mae Ra Ma 

Luang 
60 km south-west  from Mae Sa Riang 

แมร่ามาหลวง 60 กม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากอ.แมส่ะเรียง 

Mae La 60 km north  from Mae Sot Town 

แมห่ละ 60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตวัเมืองแมส่อด 

Nu Po 60 km west from Umphang 

นโุพ 60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุ้มผาง 

 

 ตัวอย่าง: ในการยื่นประกวดราคา ผู้ขายจะต้องสง่ตวัอย่างวสัดุมงุหลงัคาตองตึงมาพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวด
ราคา ตามรายละเอียดดงันี ้ 
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a) ให้ผู้ขายส่งตัวอย่าง วัสดุมุงหลังคาตองตึง จ านวน 2 ตับ ไปที่ส านักงานทีบีซีภาคสนามที่ รับผิดชอบ
พืน้ที่พักพิงชั่วคราวแต่ละแห่ง (กรุณาดรูายละเอียดในข้อ 2 ของเอกสารแนบท้ายหนงัสอืเชิญเข้าร่วมประกวด
ราคา) ตวัอย่าง เช่น หากผู้ขายต้องการยื่นประกวดราคาวสัดมุงุหลงัคาของไซท์ 1 และ บ้านแมห่ละ ผู้ขายจะต้อง
สง่ตวัอยา่งวสัดมุงุหลงัคาจ านวน 2 ตบั ไปยงัที่ส านกังานทีบีบีซี แมฮ่่องสอน และ ส านกังานทีบีบีซี แมส่อด 
 

b) คุณภาพและขนาดวัสดุมุงหลังคาตองตึงที่ผู้ ขายจะจัดส่งนัน้จะต้องมีคุณลกัษณะและวิธีการผลิตเหมือนกับ
ตวัอยา่งที่ยื่นประมลูมา 

 
c) ให้ผู้ขายติดฉลากช่ือผู้ขายที่ตวัอย่างที่ยื่นมาให้ชัดเจน โดยให้ยื่นตวัอย่างมาก่อน/ภายในวนัที่ก าหนดปิดการ

ประกวดราคา มิฉะนัน้การยื่นประกวดราคาของผู้ขายจะถือเป็นโมฆะ  
 

 การท าตราเคร่ืองหมายบนสินค้า: ไมร่ะบ ุ
 

 ราคา: DDP (คือราคาที่รวมภาษีและค่าขนสง่แล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย ตอ่เสาวสัดมุงุหลงัคาตองตงึ 1 
ล า ส าหรับสง่สินค้า ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครัง้นีร้วมถึงสญัญาซือ้ที่จะออกหลงัจากนีจ้ะ
บงัคบัใช้ตามมาตรฐาน INCOTERMS 2000 กลา่วคือ ราคาที่เสนอมาจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษี อากร ค่าขนส่ง
แล้ว ในการเข้าร่วมประกวดราคาผู้ขายจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา-ซือ้โดยส่วนกลาง 
(Form 002) ที่แนบมานี ้
 

 การยนืราคา:  
a) ราคาที่เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสัญญา หรืออย่างน้อยจะต้องยืนราคาจนกระทัง่

การจดัสง่สนิค้าถึงปลายทางเสร็จสิน้ทัง้หมดแล้ว และจะไมอ่นญุาตให้มีการเปลีย่นแปลง  
b) จ านวนสินค้าตามที่ได้ระบไุว้ด้านบนและในเอกสารก าหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็นจ านวน

ประมาณใกล้เคียงที่สดุที่ค านวณจากการคาดการณ์จ านวนประชากรในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราว ซึ่งจ านวนที่จะให้
จัดส่งจริงนัน้อาจต่างไปจากนีไ้ด้ซึ่งจะขึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรในพืน้ที่พักพิงชั่วคราว 
ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซือ้มีความจ าเป็นต้องเพิ่มปริมาณการสัง่ซือ้ ผู้ขายจะต้องสามารถยืนราคา
ตามที่ยื่นเสนอมาส าหรับการสั่ งซือ้เพิ่มหรือลดได้ถึง 30% ของยอดการสั่ งซือ้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ้จะไมรั่บผิดชอบกบัต้นทนุของผู้ขายที่อาจเพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอดจ านวนสัง่ซือ้จริงน้อยกว่า
ยอดจ านวนที่ประมาณนี ้

 
** หมายเหตุ (ส าคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงือ่นไข และข้ันตอน ของการประกวดราคาคร้ังน้ีใน“เอกสารแนบ 
ท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” ** 
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