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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  

 

CHARCOAL TENDER 2019-2SP (Stockpile) 
 

Charcoal for delivery from 16 March to 30 April 2019 
For Site 2, 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 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 Unit of Measurement 

Site 2 124,040 Kilogram 

Mae La Oon 455,140 Kilogram 

Mae Ra Ma Luang 509,740 Kilogram 

Don Yang 132,160 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.  

 

 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 
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. 
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** 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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ค ำแปล 

หนังสือเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำ 

กำรประกวดรำคำถ่ำนอัดแท่ง เลขที่ 2019-2SP (ส ำหรับฤดูฝน) 
ถ่ำนอัดแท่งส ำหรับกำรจัดส่งตัง้แต่ 16 มีนำคม ถงึ 30 เมษำยน 2562 

ส ำหรับพืน้ท่ีพักพิงช่ัวครำวไซต์ 2, แม่ละอูน, แม่รำมำหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และต้นยำง จังหวัดกำญจนบุรี 

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

 คุณภำพ: คณุภาพขัน้ต ่าของถ่านอดัแทง่ทีผู้่ขำยจะจดัสง่ให้ มีดงัตอ่ไปนี:้  
1. ถ่านจะต้องเป็นถ่ำนอัดแท่งที่ผลิตมาจากกระบวนอดัร้อน หรือ อดัเย็น วตัถดุิบที่สามารถน ามาผลิตเป็นถ่านได้

ประกอบด้วย ไม้ไผ ่กะลามะพร้าว/กะลาปาล์ม ไม้ยางพารา ไม้ยคูาลบิตสั ซงัข้าวโพด ขีเ้ลือ่ยไม้ และ อ่ืนๆ 
2. ถ่านจะต้องมี ค่ำควำมร้อนต ่าสดุที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่า 22 เมกะจูล/กก. (5,240 แคลอร่ี/กรัม) โดยในที่นีต้้อง

เป็นการตรวจทดสอบแบบ “as received basis” หมายถึง การทดสอบจากสภาพถ่านตามที่เป็น โดยพิจารณา
รวมปัจจยัเร่ืองความชืน้ของถ่านด้วย 

3. ค่ำพร็อกซิเมทของถ่ำนอัดแท่ง (Proximate Value): ประกอบไปด้วยตวับ่งชี ้4 อย่าง ท่ีสามารถบ่งชีค้ณุภาพ 
รวมถึงลกัษณะการเผาไหม้ของถ่าน ตวับ่งชี ้4 ตวันีป้ระกอบไปด้วย ความชืน้(Moisture), ขีเ้ถ้า(Ash), คาร์บอน

คงที่(Fixed Carbon) และ สสารที่ระเหยได้(Volatile Matter) โดยในที่นีต้้องเป็นการตรวจทดสอบแบบ “as re-
ceived basis” หมายถึง การทดสอบจากสภาพถ่านอดัแทง่ตามที่เป็น โดยพิจารณารวมปัจจยัเร่ืองความชืน้ของ
ถ่านอดัแทง่ด้วย โดยถ่านไมว่่าจะเป็นถ่านชนิดประเภทใดหรือท าจากวตัถดุิบใดๆก็ตาม จะต้องมีคา่พร็อกซิเมทที่
ผา่นคา่ที่ TBC ก าหนดไว้ตามที่ระบใุนตาราง A ด้านลา่งนี ้
ตาราง A: ค่าพร็อกซิเมทของถ่าน (Proximate Value) ตามมาตรฐานขององค์การทีบีซี 

ค่ำพร็อกซเิมทของถ่ำน ค่ำเปอรเซน็ต์ที่ต้องกำร 
ความชืน้ < 7 % (ห้ามเกิน) 
ขีเ้ถ้า < 16 % (ห้ามเกิน) 
คาร์บอนคงที่1 > 44% (ห้ามเกิน) 
สสารท่ีระเหยได้2 < 33 % (ห้ามเกิน) 

หมายเหตุ:  
1. คาร์บอนคงที ่(Fixed Carbon) หมายถึง คาร์บอนในถ่าน ซ่ึงเป็นตวัทีใ่ห้พลงังานความร้อนเมือ่เผาถ่านนัน้ 
2. สสารทีร่ะเหยได้ (Volatile Matters) หมายถึง สสารในถ่านทีเ่มือ่ท าการเผาถ่านจะกลายเป็นแก็ซ หรือควนัแลว้

ระเหยไป โดยไม่ได้ให้พลงังานความร้อนทีต่้องการส าหรบัการหงุต้มแต่อย่างใด 
3. ซัลเฟอร์ (Sulfur) นอกจากนี ้ ทาง ทีบีซี จะมีการตรวจระดบัของซลัเฟอร์ และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในขณะใช้

งาน 
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4. ถ่านจะต้องถกูจดัสง่ไปยงัโกดงัของศนูย์อพยพในสภาพที่ดี ไม่มีการแตกหกัหรือฝุ่ นผง รวมถึงไม่ให้มีชิน้สว่นไม้ที่
ไม่มีการเผาไหม้ติดมา ชิน้ส่วนของถ่านที่แตกหักเล็กกว่าส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิว้ ถือว่ายอมรับไม่ได้และห้ามมี 
ปริมาณเกินกวา่ 15 เปอร์เซ็นต์ ของน า้หนกัถ่านทัง้กระสอบ 
 

 ปริมำณ: ปริมาณสทุธิปริมาณสทุธิที่ต้องการให้ผู้ขำยจดัส่งไปยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที่
ระบใุนตารางที่ 1 ด้านลา่งนี ้

ตารางที ่1:  ปริมาณสินคา้โดยประมาณ แยกตามแต่ละพ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว 

พื้นทีพ่กัพงิช่ัวคราว ปริมาณ หน่วยสินค้า 

ไซต์ 2 124,040 กโิลกรัม 

แม่ละอูน 455,140 
กโิลกรัม 

แม่รามาหลวง 509,740 
กโิลกรัม 

ต้นยาง 132,160 
กโิลกรัม 

 

 ผู้ซือ้ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะออกสญัญาแยกแต่ละปลายทางพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวให้แก่ผู้ขำยต่างรายกนั หรือในบางกรณีที่
เกิดขึน้ไม่บ่อยนกัคือการออกสญัญาแบ่งให้ผู้ขำยมากกว่า 1 รายในพืน้ที่ปลายทางเดียวกนั จ านวนที่จะให้จดัส่งจริง
อาจจะตา่งไปจากนีบ้้างขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว โปรดดรูายละเอียด
และเง่ือนไขใน ก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมา 

 

 ตัวอย่ำง: ผู้ขำยจะต้องส่งตัวอย่างประกอบการยื่นประกวดราคา จ านวน 1 ตัวอย่าง เป็นถ่านอัดแท่ง จ านวน 2 
กิโลกรัม ใส่ในถุงพลาสติกใสที่แข็งแรงพอ พร้อมทัง้ติดฉลากช่ือ ผู้ขำยและรายละเอียดให้ชัดเจน มิฉะนัน้การยื่น
ประกวดราคาของผู้ขำยจะถือเป็นโมฆะ  

 

 แหล่งที่มำ: ผู้ขำยจะต้องไม่ส่งถ่านอดัแท่งที่น าเข้าหรือมีแหล่งที่มาหรือต้นก าเนิดจากประเทศดงัต่อไปนี ้อิหร่าน, 
เกาหลเีหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลเิบีย หรือ ซีเรีย 

 

 กำรบรรจุ: ถ่านอัดแท่งจะต้องบรรจุในกระสอบเดี่ยวที่ท าจากโปลีปรอบเปอลีน  โดยมีน ำ้หนักสุทธิไม่ต ่ำกว่ำ          
20 กิโลกรัมต่อกระสอบ (น า้หนกัสทุธิ หมายถึง น า้หนกัของถ่านที่บรรจุเทา่นัน้ ไมร่วมน า้หนกัของกระสอบ) กระสอบ
จะต้องเย็บปิดให้เรียบร้อยเพื่อปอ้งกนัการตกหลน่ บรรจภุณัฑ์นีจ้ะเป็นทรัพย์สนิของผู้ซือ้ 

 

 กำรท ำเคร่ืองหมำยบนบรรจุภณัฑ์ : ไมม่ี 
 

 รำคำ: ให้ผู้ขำยยื่นรำคำแบบ DDP (คือรำคำที่รวมภำษีและค่ำขนส่งแล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย 
ต่อ กิโลกรัม ส าหรับส่งสินค้า ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครัง้นีร้วมถึงสญัญาซือ้ที่จะออก
หลงัจากนีจ้ะบงัคบัใช้ตามมาตรฐาน INCOTERMS 2000 กลา่วคือ ราคาที่เสนอมาจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษี อากร 
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ค่าขนสง่แล้ว ในการเข้าร่วมประกวดราคา ผู้ขำยจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา Bidding Form - 
Standard (Form 001) ที่แนบมานี ้

 
 
 
กำรยืนรำคำ: ราคาที่เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญา หรืออย่างน้อยจะต้องยืนราคา
จนกระทัง่การจัดส่งสินค้าถึงปลายทางเสร็จสิน้ทัง้หมดแล้ว และจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง  ปริมาณสินค้า
ตามที่ได้ระบุไว้ด้านบนและในเอกสารก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็นจ านวนประมาณใกล้เคียง
ที่สดุที่ค านวณจากการคาดการณ์จ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ซึง่จ านวนที่จะให้จดัสง่จริงนัน้อาจตา่งไปจาก
นีไ้ด้ซึง่จะขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซือ้มี
ความจ าเป็นต้องเพิ่มหรือลดปริมาณการสัง่ซือ้ ผู้ขำยจะต้องสามารถยืนราคาตามที่ยื่นเสนอมาส าหรับการสัง่ซือ้เพิ่ม
หรือลด ได้ถึง 20% ของยอดการสัง่ซือ้ตามที่ระบุไว้ในสญัญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ้จะไม่รับผิดชอบกับต้นทนุของ
ผู้ขำยที่อาจเพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอดจ านวนสัง่ซือ้จริงน้อยกวา่ยอดจ านวนที่ประมาณนี ้
 

  หมายเหตุ (ส าคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงือ่นไข และข้ันตอน ของการประกวดราคาคร้ังน้ี ใน  
“เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” 
 
 

 

นอกจากนี ้ 
- กรุณาอยา่ไวใ้จบุคคลใดท่ีแอบอา้งวา่สามารถใหข้อ้มูลข่าวสาร หรือท าใหช้นะการประมูล  
- อยา่หลงเช่ือขอ้เสนอท่ีตอ้งมีค่าตอบแทน 

- อยา่ใหข้อ้มุลส่วนตวัหรือขอ้มูลทางการเงินกบับุคคลท่ีไม่รู้จกั 
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and Don Yang Refugee Camps in Kanchanaburi Province

Commodity  สนิคา้ Charcoal ถา่น

Delivery Period  To deliver during 16 March to 30 April 2019 (approximately), or upon

ก ำหนดกำรสง่ของ: ใหจั้ดสง่ในชว่ง 16 มนีำคม ถงึ 30 เมษำยน  2562 (โดยประมำณ) หรอื

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

หรอืใหส้ง่ตำมค ำสัง่ของส ำนักงำน TBC ภำคสนำมกรณีจ ำเป็นใหม้กีำรเปลีย่นแปลงกำรสง่

Delivery Frequency Twice time per contract during 16 March to 30 April 2019, or upon instruction by 

ควำมถีใ่นกำรจัดสง่: จัดสง่สองครัง้ตอ่สญัญำในชว่งวนัที ่16 มนีำคม ถงึ 30 เมษำยน  2562  หรอืใหส้ง่ตำมค ำสัง่ของ

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

ส ำนักงำน TBC ภำคสนำม กรณีจ ำเป็นใหม้กีำรเปลีย่นแปลงกำรสง่

Quote Terms DDP (Delivered Duty Paid) รำคำสนิคำ้รวมภำษี อำกร และ ภำษีมลูคำ่เพิม่(ถำ้ม)ี และ

เง ือ่นไขการเสนอราคา: คำ่ขนสง่ ณ จดุสง่มอบ คอื พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำวทีร่ะบุ

Quote Valid Until

รำคำตอ้งยนืไดถ้งึวนัที:่ 

Unit of Measure

 Delivery 

Frequency 

Approx. Total 

Quantity

หน่วยสนิคำ้

Mae Ra Ma Luang

แม่รำมำหลวง

Remarks  หมำยเหต:ุ
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 .  จ ำนวนกำรสง่สนิคำ้ในแตล่ะเดอืน และปรมิำณรวมทัง้หมด ตำมทีร่ะบใุน
ตำรำงขำ้งบนนี ้เป็นจ ำนวนทีป่ระมำณอย่ำงใกลเ้คยีงทีส่ดุ โดยค ำนวนมำจำกกำรคำดหมำยจ ำนวนประชำกรในแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิส ำหรับชว่งระยะเวลำกำรบรโิภค/

กำรใชท้ีร่ะบขุำ้งตน้นี ้ จ ำนวนทีจ่ะตอ้งจัดสง่จรงิในแตล่ะเดอืนอำจจะแตกตำ่งไปจำกนีบ้ำ้ง ขึน้อยู่กับกำรเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ ำนวนประชำกรในแตล่ะพืน้ที่
พักพงิ  หลังจำกตัดสนิผลประกวดรำคำและออกสัญญำแลว้ ผูข้ำยจะไดรั้บ ใบสัง่ซือ้สนิคำ้ ออกโดยส ำนักงำนทบีซีภีำคสนำม ซึง่จะเป็นกำรยืนยันเป็นทำงกำร 
เกีย่วกับปรมิำณสนิคำ้ทีแ่น่นอนทีต่อ้งจัดสง่ ใบสัง่ซือ้สนิคำ้นีจ้ะสง่ไปใหผู้ข้ำยทำงโทรสำร (แฟ็กซ)์ เดอืนละครัง้  รำคำทีผู่ข้ำยเสนอจะตอ้งสำมำรถยืนรำคำเดมิ
ได ้ในกรณีทีจ่ ำนวนกำรสัง่ซือ้ของทบีซีเีพิม่ข ึน้หรือลดลงไปจำกจ ำนวนสัง่ซือ้ทีร่ะบใุนส ญญำไดถ้งึ 20 เปอรเซ็นตจ์ำกจ ำนวนทีอ่อกสัญญำ  อย่ำงไรก็ตำมทำง
ผูซ้ ือ้จะไม่รับผดิชอบกับตน้ทนุของผูข้ำยทีอ่ำจเพิม่ขึน้ในกรณีทีย่อดจ ำนวนสัง่ซือ้จรงินอ้ยกวำ่ยอดจ ำนวนทีป่ระมำณนี้

45 ก.ม. ไปทำงตต. เฉียงใต ้จำกแม่สะเรียง

ตน้ยำง ไปทำงตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จำกสังขละบรุี

Site 2 85 km south-west  from Mae Hong Son

ไซท ์2 85 ก.ม. ไปทำงตต.เฉียงใต ้จำกแม่ฮ่องสอน

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

60 ก.ม. ไปทำงตต.เฉียงใต ้จำกแม่สะเรียง

45 km south-west from Mae Sa Riang

แม่ละอูน

ควำมถีใ่นกำรสง่

ของ (รอบ)

 จ ำนวนสัง่ซือ้ 
(ประมำณ) ทัง้หมด

Approx. Q'ty/   

จ ำนวนสัง่ซือ้/รอบ

(ประมำณ)

               62,020 

พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำว ระยะทำงโดยประมำณ

For Site 2, Mae La Oon, Mae Ra Ma Laung  Refugee Camps in Mae Hong Sorn Province

ส ำหรับพืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวไซต ์2, แม่ละอูน, แม่รำมำหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตน้ยำง จังหวัดกำญจนบรุี

30 เมษายน 2562

Refugee Camp Arpproximate Distance

30-Apr-2019

กำรประกวดรำคำถำ่นเลขที ่2019-2SP 

THE BORDER CONSORTIUM

Delivery Schedule

ก ำหนดกำรสง่มอบสนิคำ้

Tender Charcoal 2019-2SP

Don Yang 45 km north-west  from Sangklaburi

2           124,040 Kgs / กโิลกรัม

Kgs / กโิลกรัม

Kgs / กโิลกรัม

Kgs / กโิลกรัม

             227,570 2           455,140 

             254,870 2           509,740 

               66,080 2           132,160 



8 of 9 
 

 
 

TBC Tender Number CHR 2019-2SP เลขทีใ่บประกวดรำคำของ ท ี บ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before 12.00 Noon, Thursday 25 October 2018 ก ำหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่ำงกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดรำคำรำคำ

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดรำคำหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจ/ต ำแหน่ง

Product Charcoal with Heating Value of 22 MJ สนิคำ้

Packaging Single polypropylene sacks of 20 kg net weight กำรบรรจหุบีหอ่

Marking None ตรำ หรอื เครือ่งหมำย

Refugee Camp Site 2 Refugee Camp, Mae Hong Sorn Province พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

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

Total Number of Units 124,040 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี  ี1

Refugee Camp Mae La Oon Refugee Camp, Mae Hong Sorn Province พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

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

Total Number of Units 455,140 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี  ี1

Quote valid until 30-Apr-2019 รำคำในแบบประกวดรำคำใชไ้ดถ้งึวนัที ่

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลำทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจพรอ้ม

ประทับตรำบรษัิท

Date วนัที ่

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

        ดดีพี ีจำกหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืรำคำรวมคำ่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษีตำ่ง  ๆแลว้

Important Information  ขอ้มูลส ำคัญ

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

    รำยละเอยีดของกำรยืน่ซองประกวดรำคำรำคำ ใหด้ทูี ่หนังสอืเชือ้เชญิประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรสง่มอบ

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

    ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมูลรำคำพรอ้มตัวอย่ำงสนิคำ้จ ำนวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตรำชือ่บรษัิทหรือยีห่อ้ใหช้ดัเจน

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

       แบบประกวดรำคำรำคำตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชือ่ประทับตรำบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ำมำยืน่ดว้ยตนเอง สง่ทำงไปรษณีย์ และทำง อ-ีเมลล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มำยังส ำนักงำน ท ีบ ีซ ีกรุงเทพฯ ไม่เชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถือวำ่แบบประกวดรำคำนัน้เป็นโมฆะ

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

       ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนกำรคำ้หรือหนังสอืจดทะเบยีนอืน่ ๆ  ซีง่ออกโดยทำงรำชกำรมำพรอ้มซองประกวดรำคำนี ้

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ต ีย้ม
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  กรงุเทพฯ 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 2019-2SP เลขทีใ่บประกวดรำคำของ ท ี บ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before 12.00 Noon, Thursday 25 October 2018 ก ำหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่ำงกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดรำคำรำคำ

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดรำคำหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจ/ต ำแหน่ง

Product Charcoal with Heating Value of 22 MJ สนิคำ้

Packaging Single polypropylene sacks of 20 kg net weight กำรบรรจหุบีหอ่

Marking None ตรำ หรอื เครือ่งหมำย

Refugee Camp Mae Ra Ma Laung Refugee Camp, Mae Hong Sorn Province พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

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

Total Number of Units 509,740 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี ี1

Refugee Camp Don Yang Refugee Camp, Kanchanaburi Province พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

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

Total Number of Units 132,160 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี ี1

Quote valid until 30-Apr-2019 รำคำในแบบประกวดรำคำใชไ้ดถ้งึวนัที ่

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

documents
เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลำทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจพรอ้ม

ประทับตรำบรษัิท

Date วนัที ่

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

        ดดีพี ีจำกหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืรำคำรวมคำ่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษีตำ่ง ๆ  แลว้

Important Information  ขอ้มูลส ำคัญ

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

    รำยละเอยีดของกำรยืน่ซองประกวดรำคำรำคำ ใหด้ทูี ่หนังสอืเชือ้เชญิประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรสง่มอบ

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

    ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมูลรำคำพรอ้มตัวอย่ำงสนิคำ้จ ำนวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตรำชือ่บรษัิทหรือยีห่อ้ใหช้ดัเจน

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

       แบบประกวดรำคำรำคำตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชือ่ประทับตรำบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ำมำยืน่ดว้ยตนเอง สง่ทำงไปรษณีย์ และทำง อ-ีเมลล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มำยังส ำนักงำน ท ีบ ีซ ีกรุงเทพฯ ไม่เชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถือวำ่แบบประกวดรำคำนัน้เป็นโมฆะ

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

       ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนกำรคำ้หรือหนังสอืจดทะเบยีนอืน่ ๆ  ซีง่ออกโดยทำงรำชกำรมำพรอ้มซองประกวดรำคำนี ้

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ต ีย้ม
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  กรงุเทพฯ 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


