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เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตี�ยม 
THE BORDER CONSORTIUM 

12/5 ถนนคอนแวนต ์สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-238-5027-8 แฟ็กซ ์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 2020-2SP (Stockpile) 
 

Charcoal for delivery from 16 March to 30 April 2020 
For Ban Mae Surin, Mae La Oon, Mae Ra Ma Laung  

Refugee Camps in Mae Hong Sorn Province, 
And Don Yang Refugee Camps in Kanchanaburi 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,                      
rubber wood, 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 % 

Volatile Matter2 < 33 % 

 
Remarks:  
1. Fixed Carbon refers to the carbon in charcoal that produces heating energy when burning. 
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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. 

3. Sulfur In additional TBC will testing for sulfur levels, the variation of sulfur and its impact on 
the environments also are described when charcoal is used. 

 
4. The Charcoal must be delivered to refugee camp godown(s) in good physical condition dry 

whole bar and should not have breakage/dust and uncarbonised materials. for hardness, 

its must be not break a broke after pressing. for appearance & condition of cargo, 

weight and size of package, its must be uniform, completely dried and fit for hu-

man consumption, 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 Unit of Measurement 

Ban Mae Surin 121,800 Kilogram 

Mae La Oon 443,100 Kilogram 

Mae Ra Ma Laung 493,080 Kilogram 

Don Yang 177,940 Kilogram 
 

 
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.  
 

 Factory License : The Seller must submit Factory License when submitting bids. 
 

 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 destina-
tion. 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-
Standard (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 
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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 quan-
tities 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.**  
 
 
 
 
 
 
 
 

In addition, please do not trust any person pretending to be able to give you 
information or to win the bids. Do not believe any offers that require a fee to be 
paid up front. Do not provide personal or financial information to businesses you 
don’t know or haven’t verified. 
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คาํแปล 

หนังสือเช ิญเข ้าร ่วมประกวดราคา 
การประกวดราคาถ่านอัดแทง่ เลขท ี- 2020-2SP (สาํหร ับฤดูฝน) 
ถ่านอัดแท่งสาํหร ับการจัดส่งตั�งแต่ 16 มีนาคม ถงึ <= เมษายน 2563 

สาํหร ับพ ื�นท ี-พ ักพ ิงชั-วคราวบ้านแม่สุร ินทร,์ แม่ละอูน, แม่ลามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และต้นยาง จังหวัดกาญจนบุร ี 

 
องคก์าร เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตี )ยม (TBC), ผู้ซ ื�อ , มีความประสงคข์อเรียนเชิญบริษัทของท่าน ซึ:งเป็น “ผู้ขาย” เขา้ร่วม
ประกวดราคา เพื:อจดัสง่ถา่นอ ัดแท ่ง ตามเงื:อนไขตอ่ไปนี ) 
 

 คุณภาพ : คณุภาพขั)นตํ:าของถ่านอดัแทง่ที:ผู้ขายจะจดัสง่ให ้มีดงัตอ่ไปนี ):  
1. ถ่านจะตอ้งเป็นถ่านอ ัดแท ่งที:ผลิตมาจากกระบวนอดัรอ้น หรือ อดัเย็น วตัถดุิบที:สามารถนาํมาผลิตเป็นถ่านได้

ประกอบดว้ย ไมไ้ผ ่กะลามะพรา้ว/กะลาปาลม์ ไมย้างพารา ไมย้คูาลบิตสั ซงัขา้วโพด ขี )เลื:อยไม ้และ อื:นๆ 
2. ถ่านจะตอ้งมี ค่าความร ้อนตํ:าสดุที:ยอมรบัได ้ไม่นอ้ยกว่า 22 เมกะจูล/กก. (5,240 แคลอรี:/กรมั) โดยในที:นี )ตอ้ง

เป็นการตรวจทดสอบแบบ “as received basis” หมายถึง การทดสอบจากสภาพถ่านตามที:เป็น โดยพิจารณา
รวมปัจจยัเรื:องความชื )นของถ่านดว้ย 

3. ค่าพร ็อกซิเมทของถ่านอ ัดแท ่ง (Proximate Value): ประกอบไปดว้ยตวับ่งชี ) K อย่าง ที:สามารถบ่งชี )คณุภาพ 
รวมถึงลกัษณะการเผาไหมข้องถ่าน ตวับ่งชี ) K ตวันี )ประกอบไปดว้ย ความชื )น(Moisture), ขี )เถา้(Ash), คารบ์อน

คงที:(Fixed Carbon) และ สสารที:ระเหยได(้Volatile Matter) โดยในที:นี )ตอ้งเป็นการตรวจทดสอบแบบ “as re-
ceived basis” หมายถึง การทดสอบจากสภาพถ่านอดัแทง่ตามที:เป็น โดยพิจารณารวมปัจจยัเรื:องความชื )นของ
ถ่านอดัแทง่ดว้ย โดยถ่านไมว่่าจะเป็นถ่านชนิดประเภทใดหรอืทาํจากวตัถดุิบใดๆก็ตาม จะตอ้งมีคา่พรอ็กซิเมทที:
ผา่นคา่ที: TBC กาํหนดไวต้ามที:ระบใุนตาราง A ดา้นลา่งนี ) 
ตาราง A: ค่าพร็อกซิเมทของถ่าน (Proximate Value) ตามมาตรฐานขององค์การทีบีซี 

ค่าพร ็อกซเิมทของถา่น ค่าเปอรเซน็ตท์ ี-ต ้องการ 
ความชื )น < 7 % (หา้มเกิน) 
ขี )เถา้ < 16 % (หา้มเกิน) 
คารบ์อนคงที:1 > 44% (หา้มเกิน) 
สสารที:ระเหยได้2 < 33 % (หา้มเกิน) 

หมายเหตุ:  
1. คาร์บอนคงที+ (Fixed Carbon) หมายถึง คาร์บอนในถ่าน ซึ%งเป็นตัวที%ให้พลังงานความร้อนเมื%อเผาถ่านนั0น 
2. สสารที+ระเหยได้ (Volatile Matters) หมายถึง สสารในถ่านที%เมื%อทําการเผาถ่านจะกลายเป็นแก็ซ หรือควนัแลว้

ระเหยไป โดยไม่ไดใ้ห้พลังงานความร้อนที%ตอ้งการสําหรับการหุงตม้แต่อย่างใด 
3. ซัลเฟอร์ (Sulfur) นอกจากนี0 ทาง ทีบีซี จะมีการตรวจระดับของซัลเฟอร์ และผลกระทบต่อสิ%งแวดลอ้มในขณะใช้

งาน 

4. ถ่านจะตอ้งถูกจัดส่งไปยังโกดังของศูนยอ์พยพในสภาพที:ดี ไม่มีการแตกหักหรือฝุ่ นผง ถ่านทั)งกอ้นตอ้งแหง้ดี 
รวมถึงไม่ให้มีชิ )นส่วนไม้ที:ไม่มีการเผาไหม้ติดมา สาํหรบัความแข็งถ่านนั)นจะต้องไม่แตกหักจากการบีบกด  



5 of 9 
 

สาํหรบัสภาพและรูปรา่งภายนอก นํ)าหนกั ขนาดและความยาว จะตอ้งเหมือนกนั และแหง้สนิท เหมาะสาํหรบัการ
ใช้บริโภคของมนุษย์ ชิ )นส่วนของถ่านที:แตกหักเล็กกว่าสน้ผ่าศูนยก์ลาง c นิ )ว ถือว่ายอมรบัไม่ได้และหา้มมี 
ปรมิาณเกินกวา่ cd เปอรเ์ซ็นต ์ของนํ)าหนกัถ่านทั)งกระสอบ 
 

 ปร ิมาณ: ปริมาณสทุธิปริมาณสทุธิที:ตอ้งการใหผ้ ู้ขายจดัส่งไปยงัพื )นที:พกัพิงชั:วคราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที:
ระบใุนตารางที: 1 ดา้นลา่งนี ) 

ตารางที� 1:  ปริมาณสินคา้โดยประมาณ แยกตามแต่ละพื�นที�พกัพิงชั�วคราว 

พื�นที�พกัพงิชั�วคราว ปริมาณ หน่วยสินค้า 

บ้านแม่สุรินทร์ 121,800 กิโลกรัม 

แม่ละอูน 443,100 กิโลกรัม 

แม่ลามาหลวง 493,080 กิโลกรัม 

ต้นยาง 177,940 กิโลกรัม 

 

 ผู้ซ ื�อขอสงวนสิทธิfที:จะออกสญัญาแยกแต่ละปลายทางพื )นที:พกัพิงชั:วคราวใหแ้ก่ผู้ขายต่างรายกนั หรือในบางกรณีที:
เกิดขึ )นไม่บ่อยนกัคือการออกสญัญาแบ่งใหผ้ ู้ขายมากกว่า 1 รายในพื )นที:ปลายทางเดียวกนั จาํนวนที:จะใหจ้ดัส่งจริง
อาจจะตา่งไปจากนี )บา้งขึ )นอยูก่บัการเปลี:ยนแปลงขึ )นลงของจาํนวนประชากรในพื )นที:พกัพิงชั:วคราว โปรดดรูายละเอียด
และเงื:อนไขใน กาํหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) ที:แนบมา 

 

 ตัวอ ย่าง: ผู้ขายจะตอ้งส่งตัวอย่างประกอบการยื:นประกวดราคา จํานวน 1 ตัวอย่าง เป็นถ่านอัดแท่ง จาํนวน l 
กิโลกรมั ใส่ในถุงพลาสติกใสที:แข็งแรงพอ พรอ้มทั)งติดฉลากชื:อผู้ขายและรายละเอียดให้ชัดเจน มิฉะนั)นการยื:น
ประกวดราคาของผู้ขายจะถือเป็นโมฆะ  

 

 แหล่งท ี-มา: ผู้ขายจะต้องไม่ส่งถ่านอดัแท่งที:นาํเขา้หรือมีแหล่งที:มาหรือตน้กาํเนิดจากประเทศดงัต่อไปนี ) อิหร่าน, 
เกาหลเีหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลเิบีย หรอื ซีเรยี 
 

 ใบอนุญาตโรงงาน : ผูข้ายจะตอ้งสง่เอกสารใบอนุญาตโรงงานพรอ้มกบัเอกสารยื:นประกวดราคา 
 

 การบ รร จุ: ถ่านอัดแท่งจะต้องบรรจุในกระสอบเดี:ยวที:ทาํจากโปลีปรอบเปอลีน โดยมีนํ�าห นักสุท ธ ิไม่ต ํ-ากว่า          
20 กิโลกร ัมต่อกระสอบ (นํ)าหนกัสทุธิ หมายถึง นํ)าหนกัของถ่านที:บรรจุเทา่นั)น ไมร่วมนํ)าหนกัของกระสอบ) กระสอบ
จะตอ้งเย็บปิดใหเ้รยีบรอ้ยเพื:อปอ้งกนัการตกหลน่ บรรจภุณัฑนี์ )จะเป็นทรพัยส์นิของผู้ซ ื�อ 

 

 การทาํเคร ื-องหมายบนบรรจุภณัฑ ์: ไมม่ี 
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 ราคา: ให ้ผู้ขายยื-นราคาแบบ DDP (คือราคาที-รวมภาษีและค่าขนส่งแล้ว) จะตอ้งเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย 
ต่อ กิโลกร ัม สาํหรบัส่งสินคา้ ตรงถึงปลายทางคือศูนยอ์พยพ การประกวดราคาครั)งนี )รวมถึงสญัญาซื )อที:จะออก
หลงัจากนี )จะบงัคบัใชต้ามมาตรฐาน INCOTERMS 2000 กลา่วคือ ราคาที:เสนอมาจะตอ้งเป็นราคาที:รวมภาษี อากร 
ค่าขนสง่แลว้ ในการเขา้รว่มประกวดราคาผู้ขายจะตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ยื:นประกวดราคา Bidding Form - 
Standard (Form 001) ที:แนบมานี ) 

 
การยืน ราคา: ราคาที:เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมไดต้ลอดช่วงระยะสญัญา หรืออย่างน้อยจะตอ้งยืนราคา
จนกระทั:งการจัดส่งสินคา้ถึงปลายทางเสร็จสิ )นทั)งหมดแลว้ และจะไม่อนุญาตใหม้ีการเปลี:ยนแปลง ปริมาณสินคา้
ตามที:ไดร้ะบุไวด้า้นบนและในเอกสารก ําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นั)น เป็นจาํนวนประมาณใกลเ้คียง
ที:สดุที:คาํนวณจากการคาดการณจ์าํนวนประชากรในพื )นที:พกัพิงชั:วคราว ซึ:งจาํนวนที:จะใหจ้ดัสง่จรงินั)นอาจตา่งไปจาก
นี )ไดซ้ึ:งจะขึ )นอยูก่บัการเปลี:ยนแปลงของจาํนวนประชากรในพื )นที:พกัพิงชั:วคราว ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซ ื�อมี
ความจาํเป็นตอ้งเพิ:มหรือลดปริมาณการสั:งซื )อ ผู้ขายจะตอ้งสามารถยืนราคาตามที:ยื:นเสนอมาสาํหรบัการสั:งซื )อเพิ:ม
หรือลด ได้ถ ึง 20% ของยอดการสั:งซื )อตามที:ระบุไวใ้นสญัญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซ ื�อจะไม่รบัผิดชอบกับตน้ทนุของ
ผู้ขายที:อาจเพิ:มขึ )นในกรณีที:ยอดจาํนวนสั:งซื )อจรงินอ้ยกวา่ยอดจาํนวนที:ประมาณนี) 
 

  หมายเหตุ (สําคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงื+อนไข และขั>นตอน ของการประกวดราคาครั>งนี> ใน  
“เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” 
 
 

 

นอกจากนี�  
- กรุณาอยา่ไวใ้จบุคคลใดที�แอบอา้งวา่สามารถใหข้อ้มูลข่าวสาร หรือทาํใหช้นะการประมูล  
- อยา่หลงเชื�อขอ้เสนอที�ตอ้งมีค่าตอบแทน 

- อยา่ใหข้อ้มุลส่วนตวัหรือขอ้มูลทางการเงินกบับุคคลที�ไม่รู้จกั 
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and Don Yang Refugee Camps in Kanchanaburi Province

Commodity  สินคา้ Charcoal ถา่น

Delivery Period  To deliver during 16 March to 30 April 2020 (approximately), or upon

กาํหนดการส่งของ: ใหจั้ดส่งในช่วง 16 มนีาคม ถงึ 30 เมษายน 2563 (โดยประมาณ) หรอื

or upon instruction by TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.

หรอืใหส่้งตามคําสั"งของสํานักงาน TBC ภาคสนามกรณีจําเป็นใหม้กีารเปลี"ยนแปลงการส่ง

Delivery Frequency Twice time per contract during 16 March to 30 April 2020, or upon instruction by 

ความถี"ในการจัดส่ง: จัดส่งสองครั'งต่อสัญญาในช่วงวันที" 16 มนีาคม ถงึ 30 เมษายน 2563 หรอืใหส้่งตามคําสั"งของ

TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.

สํานักงาน TBC ภาคสนาม กรณีจําเป็นใหม้กีารเปลี"ยนแปลงการส่ง

Quote Terms DDP (Delivered Duty Paid) ราคาสนิคา้รวมภาษี อากร และ ภาษีมูลค่าเพิ"ม(ถา้ม)ี และ
เงื�อนไขการเสนอราคา: ค่าขนส่ง ณ จุดส่งมอบ คอื พื'นที"พักพิงชั"วคราวที"ระบุ

Quote Valid Until

ราคาตอ้งยืนไดถ้งึวันที": 

Unit of Measure

 Delivery 

Frequency 

Approx. Total 

Quantity

หน่วยสนิคา้

Mae Ra Ma Luang

แม่ลามาหลวง

Remarks  หมายเหต:ุ
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.  จํานวนการส่งสนิคา้ในแต่ละเดอืน และปริมาณรวมทั'งหมด ตามที"ระบุใน
ตารางขา้งบนนี' เป็นจํานวนที"ประมาณอย่างใกลเ้คยีงที"สุด โดยคํานวนมาจากการคาดหมายจํานวนประชากรในแต่ละพื'นที"พักพงิสาํหรับช่วงระยะเวลาการบริโภค/

การใชท้ี"ระบุขา้งตน้น ี'  จํานวนที"จะตอ้งจัดส่งจริงในแต่ละเดอืนอาจจะแตกต่างไปจากนี'บา้ง ข ึ'นอยู่กับการเปลี"ยนแปลงข ึ'นลงของจํานวนประชากรในแต่ละพื'นที"
พักพงิ  หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดรั้บ ใบสั"งซ ื'อสนิคา้ ออกโดยสาํนักงานทบีซีภีาคสนาม ซ ึ"งจะเป็นการยืนยันเป็นทางการ 
เก ี"ยวกับปริมาณสนิคา้ที"แน่นอนที"ตอ้งจัดส่ง ใบสั"งซื'อสนิคา้น ี'จะส่งไปใหผู้ข้ายทางโทรสาร (แฟ็กซ)์ เดอืนละครั'ง  ราคาที"ผูข้ายเสนอจะตอ้งสามารถยืนราคาเดมิ
ได ้ในกรณทีี"จํานวนการสั"งซื'อของทบีซีเีพิ"มข ึ'นหรือลดลงไปจากจํานวนสั"งซ ื'อที"ระบุในสํญญาไดถ้งึ 20 เปอรเซ็นตจ์ากจํานวนที"ออกสัญญา  อย่างไรก็ตามทาง
ผูซ้ ื'อจะไม่รับผดิชอบกับตน้ทุนของผูข้ายที"อาจเพิ"มข ึ'นในกรณทีี"ยอดจํานวนสั"งซื'อจริงนอ้ยกว่ายอดจํานวนที"ประมาณนี'

               88,970 2           177,940 

             221,550 2           443,100 

             246,540 2           493,080 

Kgs / กโิลกรัม

Kgs / กโิลกรัม

Kgs / กโิลกรัม

Kgs / กโิลกรัม

การประกวดราคาถา่นเลขที" 2020-2SP 

THE BORDER CONSORTIUM

Delivery Schedule

กําหนดการสง่มอบสนิคา้

Tender Charcoal 2020-2SP

For Ban Mae Surin, Mae La Oon, Mae Ra Ma Laung  Refugee Camps in Mae Hong Sorn Province

สาํหรับพื'นที"พักพงิชั"วคราว บา้นแม่สรุินทร,์ แม่ละอูน, แม่ลามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตน้ยาง จังหวัดกาญจนบรุี

30 เมษายน 2563

Refugee Camp Arpproximate Distance

30-Apr-2020

60 ก.ม. ไปทางตต.เฉยีงใต ้จากแม่สะเรียง

45 km south-west from Mae Sa Riang

แม่ละอูน

ความถ ี"ในการส่ง
ของ (รอบ)

 จํานวนสั"งซ ื'อ 
(ประมาณ) ทั 'งหมด

Approx. Q'ty/   

จํานวนสั"งซ ื'อ/รอบ
(ประมาณ)

               60,900 

พื'นที"พักพงิชั"วคราว ระยะทางโดยประมาณ

2           121,800 
Ban Mae Surin 85 km south-west  from Mae Hong Son

บา้นแม่สุรินทร์ 85 ก.ม. ไปทางตต.เฉยีงใต ้จากแม่ฮ่องสอน

Mae La Oon 60 km south-west  from Mae Sa Riang

45 ก.ม. ไปทางตต. เฉยีงใต ้จากแม่สะเรียง

ตน้ยาง ไปทางตต.เฉยีงเหนอื 45 กม. จากสังขละบุรี
Don Yang 45 km north-west  from Sangklaburi
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TBC Tender Number CHR 2020-2SP เลขที"ใบประกวดราคาของ ท ี บ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before 12.00 Noon, Wednesday, 16 October 2019 กําหนดยื"นซองพรอ้มตัวอย่างก่อนวันท ี" 

Company Name บรษัิทผูย้ื"นแบบประกวดราคาราคา

Address ที"อยู่ 

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชื"อผูย้ื"นประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอาํนาจ/ตําแหน่ง

Product Charcoal with Heating Value of 22 MJ สนิคา้

Packaging Single polypropylene sacks of 20 kg net weight การบรรจุหบีห่อ

Marking None ตรา หรอื เครื"องหมาย

Refugee Camp Ban Mae Surin Refugee Camp, Mae Hong Sorn Province พื'นที"พักพิงชั"วคราว

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 121,800 หน่วย รวมทั 'งสิ'น

Price per Unit (Baht) DDP
1 ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพีี 1

Total Cost (Baht) DDP
1 ราคารวม (บาท) ดดีพีี 1

Refugee Camp Mae La Oon Refugee Camp, Mae Hong Sorn Province พื'นที"พักพิงชั"วคราว

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 443,100 หน่วย รวมทั 'งสิ'น

Price per Unit (Baht) DDP
1 ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพีี 1

Total Cost (Baht) DDP
1 ราคารวม (บาท) ดดีพีี 1

Quote valid until 30-Apr-2020 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวันที" 

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and delivery 

documents
เงื"อนไขการชําระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลาท ี"ใชเ้ตรยีมของก่อนส่งมอบ(วัน)

ลายมอืชื"อผูม้อํีานาจหรอืผูรั้บมอบอํานาจพรอ้ม
ประทับตราบรษัิท

Date วันท ี" 

1 DDP per INCOTERMS 2000.  Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.

        ดดีพี ีจากหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืราคารวมค่าขนส่ง บรรจุหบีหอ่ สัญญาลักษณห์รือตรา และ ภาษีต่าง ๆ แลว้

Important Information  ขอ้มูลสาํคัญ
* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender

    รายละเอยีดของการยื"นซองประกวดราคาราคา ใหดู้ที" หนังสอืเช ื'อเชญิประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ

* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

    ผูย้ื"นแบบจะตอ้งยื"นซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จํานวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจุภัณฑท์ี"ปิดมดิชดิ พรอ้มตดิตราชื"อบริษัทหรือยี"หอ้ใหชั้ดเจน

* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail, and email.

       แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชื"อประทับตราบริษัท ลงวันที" แลว้จงึนาํมายื"นดว้ยตนเอง ส่งทางไปรษณยี์ และทาง อ-ีเมลล ์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มายังสาํนักงาน ท ีบ ีซ ีกรุงเทพฯ ไม่เช่นนั 'นแลว้ ท ีบ ีซ ีจะถอืว่าแบบประกวดราคานั 'นเป็นโมฆะ

* Please attach a copy of Company Registration to this form.

       ใหผู้ย้ื"นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบริษัท ทะเบยีนการคา้หรือหนังสอืจดทะเบยีนอ ื"น ๆ ซ ี"งออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี' 

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตี�ยม
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 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8;  แฟ็กซ ์(66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)

Signature of Company Representative with 

Company Seal
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TBC Tender Number CHR 2020-2SP เลขที"ใบประกวดราคาของ ท ี บ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before 12.00 Noon, Wednesday, 16 October 2019 กาํหนดยื"นซองพรอ้มตัวอย่างก่อนวันท ี" 

Company Name บรษัิทผูย้ื"นแบบประกวดราคาราคา

Address ที"อยู่ 

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชื"อผูย้ื"นประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอาํนาจ/ตําแหน่ง

Product Charcoal with Heating Value of 22 MJ สนิคา้

Packaging Single polypropylene sacks of 20 kg net weight การบรรจุหบีห่อ

Marking None ตรา หรอื เครื"องหมาย

Refugee Camp Mae Ra Ma Laung Refugee Camp, Mae Hong Sorn Province พื'นที"พักพิงชั"วคราว

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 493,080 หน่วย รวมทั 'งสิ'น

Price per Unit (Baht) DDP
1 ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพีี 1

Total Cost (Baht) DDP
1 ราคารวม (บาท) ดดีพีี 1

Refugee Camp Don Yang Refugee Camp, Kanchanaburi Province พื'นที"พักพิงชั"วคราว

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 177,940 หน่วย รวมทั 'งสิ'น

Price per Unit (Baht) DDP
1 ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพีี 1

Total Cost (Baht) DDP
1 ราคารวม (บาท) ดดีพีี 1

Quote valid until 30-Apr-2020 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวันท ี" 

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and delivery 

documents
เงื"อนไขการชําระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลาที"ใชเ้ตรยีมของก่อนส่งมอบ(วัน)

ลายมอืชื"อผูม้อีาํนาจหรอืผูรั้บมอบอาํนาจพรอ้ม
ประทับตราบรษัิท

Date วันที" 

1 DDP per INCOTERMS 2000.  Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.

        ดดีพี ีจากหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืราคารวมค่าขนส่ง บรรจุหบีหอ่ สัญญาลักษณห์รือตรา และ ภาษีต่าง ๆ แลว้

Important Information  ขอ้มูลสาํคัญ
* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender

    รายละเอยีดของการยื"นซองประกวดราคาราคา ใหดู้ที" หนังสอืเชื'อเชญิประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ

* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

    ผูย้ื"นแบบจะตอ้งยื"นซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จํานวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจุภัณฑท์ี"ปิดมดิชดิ พรอ้มตดิตราชื"อบริษัทหรือยี"หอ้ใหชั้ดเจน

* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail, and email.

       แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชื"อประทับตราบริษัท ลงวันที" แลว้จงึนํามายื"นดว้ยตนเอง ส่งทางไปรษณยี์ และทาง อ-ีเมลล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มายังสํานักงาน ท ีบ ีซ ีกรุงเทพฯ ไม่เช่นนั 'นแลว้ ท ีบ ีซ ีจะถอืว่าแบบประกวดราคานั 'นเป็นโมฆะ

* Please attach a copy of Company Registration to this form.

       ใหผู้ย้ื"นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบริษัท ทะเบยีนการคา้หรือหนังสอืจดทะเบยีนอ ื"น ๆ ซี"งออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี' 

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตี�ยม
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 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8;  แฟ็กซ ์(66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)

Signature of Company Representative with 

Company Seal


