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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  

 

TBC Bamboo Poles 2019 
For the Refugee Camps in Thailand 

 
 

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

 Specifications and Procedures:  
 

a) The Bamboo Poles to be delivered by the Seller have to meet the specifications as outlined 
below: 
 
I. The poles must be straight. The bamboo poles shall not have more than 1 curvature 

along its entire length. Twisted and double bend bamboo poles will be rejected and shall 
be replaced by the seller. 
 

II. The pole must be strong and suitable for safe construction of houses. This means that 
brittle, dried, split and/or insect infested bamboo poles will be rejected and shall be     
replaced by the seller. 

 
The strength of the bamboo is defined by its right age as describes below. 

 
III. The bamboo poles age must be between 3-5 years old before being cut. Bamboo 

poles of less than 3 years age will be rejected and shall be replaced by the seller. 
 

Bamboo that is less of 3 years of age can be recognized by its light green colour and 
whitish appearance. 

 
IV. The bamboo poles shall be cut during the month of November, December and Jan-

uary. Because bamboo poles cut during this period are less prone to insect infestation.  
 

 
Size Specification: The diameter and the length of the bamboo poles shall meet minimum 
specifications according to following table: 
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Commodity 
 

Size Specifications 

Minimum Diameter  X  Minimum Length 

Bamboo Poles  
 

Minimal 3 inches  X  6 meters 

Bamboo poles that is measured at delivery to camp with the measuring ring to be 3 
inches or larger in diameter. Bamboo poles less than 2.8 inches in diameter will be 
rejected and shall be replaced by the seller.  

 
b) The bamboo poles shall be of the “Dendrocalamus” specie, either “Dendrocalamus             

Latiflorus* (“Pai Sang Kam” in Thai) or “Dendrocalamus Sericeus” (“Pai Sang Mon” in Thai) as 
this bamboo specie has proved to be the most suitable for use as building material consider-
ing environmental conditions in refugee camps. Any other suitable specie which may be of-
fered by the Seller will be only accepted after approval by the Buyer prior delivery of advance 
notice of 2 weeks.  

 
c) The Seller shall submit a table with all the place(s) of origin where the bamboo poles will be 

cut before contract documents are signed. The Buyer has the right to visit and inspect any of 
the mentioned locations before the signing of the contract at his own expense. The Seller shall 
organize the visit and provide focal point contact. The Seller has to submit a “Land deed” 
where he will harvest bamboo poles and which does not belong to his own plantation before 
the signing of the contract. 

 
 

d) The Seller must deliver bamboo poles as specified during a delivery period commencing 4th 
February to 30th April 2019.  A minimum of 50% of total quantities of bamboo poles 
must be delivered during by 16th March 2019. 

 
e) The Seller must handle bamboo poles with care in order to avoid any damage to the 

pole and the bamboo plant (right cutting technique). Bamboo poles that do not fulfill stated 
specification at delivery will be rejected and shall be replaced by the Seller. 

 
f) Bamboo Poles to be delivered by truck. 

 
g) The Seller must deliver, unload and handover bamboo poles in the camp(s) in good 

condition. Bamboo poles 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. 

 
h) 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 d). 

 
If the Seller fails to give advance notice of delivery date/time, the buyer will not take responsi-
bility of arranging access to camp. The seller must carry the incurring cost of a new delivery 
date. 

 
i) 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 bamboo 
poles upon deliveries.  

 
 

 Quantity:  
a) The anticipated quantity of bamboo poles to be delivered by the Seller for each of the camp is 

specified in below Table:  
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Refugee Camp 

Quantity 
(Poles) 

Large 3" x 6 M. 

Site 1 
5,200 

Site 2 
850 

Mae La Oon 
7,800 

Mae Ra Ma Luang 
9,250 

Mae La   
33,900 

Umpiem 
8,600 

Nu Po 
2,300 

Don Yang 
5,700 

Tham Hin 
5,620 

Total 79,220 

 
 
 

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.  

 
Transport Information to the Seller: 

 
 

Refugee Camp Approximate Distance 
พืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว 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 60 km south-west  from Mae Sa Riang 
แมล่ะอนู 60 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากแมส่ะเรียง 

Mae Ra Ma Luang 45 km south-west from Mae Sa Riang 
แมร่ามาหลวง 45 ก.ม. ไปทางตต. เฉียงใต้ จากแมส่ะเรียง 

Mae La 60 km north  from Mae Sot Town 
แมห่ละ 60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตวัเมืองแมส่อด 

Umpiem 89 km south from Mae Sot Town 
อุ้มเปีย้ม 89 ก.ม. ไปทางใต้ จากตวัเมืองแมส่อด 

Nu Po 60 km west from Umphang           
นโุพ  60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุ้มผาง 
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Don Yang 45 km north-west  from Sangklaburi 
ต้นยาง ไปทางตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จากสงัขละบรีุ 

Tham Hin 25 km. west from A.Suan Phueng 
ถ า้หิน 25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอ าเภอสวนผึง้ 

 
 

 Sample: The Seller must supply with the returned tender documents samples of bamboo poles: 
 

 Two poles of bamboo 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) of the same quality. Due to the difficulty in transporting bamboo poles, 
the samples to be submitted are allowed in actual diameter of the pole base but     shorter 
length (minimum length of pole sample = 1 meter) 

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

fice(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 pole 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 
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 

กำรประกวดรำคำเสำไม้ไผ่ 2019 
ส ำหรับพืน้ท่ีพักพิงช่ัวครำวในประเทศไทย 

 
องค์การเดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม (ทีบีซี), ผู้ซือ้, มีความประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของทา่น ซึง่เป็น “ผู้ขำย” เข้าร่วมประกวด
ราคา เพื่อจดัสง่เสำไม้ไผ่ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 

 รำยละเอียดสินค้ำ และ ระเบียบกำรปฏิบัติ:  
a) เสาไม้ไผท่ี่ผู้ขายจะต้องจดัสง่ จะต้องมีคณุสมบตัิตามที่ระบใุนหวัข้อด้านลา่งนี ้

I. เสาไม้ไผ่ต้องเป็นเสาตรง โดยจะอนญุาตให้มีสว่นโค้งงอได้ไม่เกิน 1 จุดของไม้ไผ่ทัง้ล า ไม้ไผ่ที่มีล าต้นบิด
เบีย้วและมีสว่นโค้งงอมากกว่า 2 จุด จะถกูปฏิเสธไม่รับสนิค้า และผู้ขำยจะต้องจัดส่งของมำทดแทน
ให้ใหม่ 
 

II. เสาไม้ไผจ่ะต้องมีความแข็งแรง เหมาะสมแก่การน าไปปลกูสร้างบ้าน นัน้หมายถึงวา่เสาไม้ไผท่ี่เปราะ แห้ง 
แตก และ/หรือมีแมลงมากัดกิน จะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้า และผู้ขำยจะต้องจัดส่งของมำทดแทนให้
ใหม่ 
 

 อำยุของไม้ไผ่จะเป็นตัวก ำหนดควำมแข็งแรงของไม้ ดังนี ้
III. ไม้ไผ่จะต้องมีอำยุระหว่ำง 3-5 ปีก่อนกำรตัด หำกพบไม้ไผ่ที่อำยุต ่ำกว่ำ 3 ปีจะถูกปฏิเสธไม่รับ

สินค้ำและผู้ขำยจะต้องจัดส่งของมำทดแทนให้ใหม่ 
 
ไม้ไผท่ี่มีอายตุ ่ากวา่ 3 ปีนัน้ล าต้นจะเป็นสเีขียวออ่น และซีดขาว 

 
IV. ผู้ขำยควรตัดไม้ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน, ธันวำคม และมกรำคม เพราะไม้ที่ตดัในช่วงระยะเวลา

ดงักลา่วจะมีแนวโน้มในการถกูแมลงกดักินน้อยกวา่ 
 

ขนำดของเสำไม้ไผ่: ไม้ไผ่ที่จัดส่งจะต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวต ่าสุดตามที่ก าหนด โปรดดู
รายละเอียดขนาดเสาไม้ไผท่ี่ผู้ซือ้ต้องการในตารางข้างลา่งนี ้

 
รำยกำรสินค้ำ 

 
ขนำดของเสำไม้ไผ่ 

ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง X ควำมยำว (ไม่ต ่ำกว่ำ) 
เสำไม้ไผ่ เส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่ต ่ำกว่ำ  3 นิว้  X  6 เมตร 

ไมไ่ผท่ี่จดัสง่ไปยงัพืน้ท่ีพกัพงิชัว่คราวแล้วต้องมีเส้นผา่นศนูย์กลาง 3 นิว้ หรือมากกวา่ หำกไม้ไผ่ที่มี
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงต ่ำกว่ำ 2.8 นิว้ จะถกูปฏิเสธไม่รับสนิค้ำ และผู้ขายจะต้องจดัสง่ของมา

ทดแทนให้ใหม ่

 
b) พนัธุ์ไม้ไผท่ี่ผู้ขายต้องการ คือ ไม้ไผใ่นตระกลูไผ่ซาง (Dendrocalamus) ซึ่งอาจเป็น “ไผซ่างค า” (Dendrocalamus 

Latiflorus) หรือ “ไผ่ซางหม่น” (Dendrocalamus Sericeus) เนื่องจากไม้ไผ่ทัง้สองพันธุ์นีม้ีความเหมาะสมที่จะ
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น ามาใช้เป็นวสัดกุ่อสร้าง รวมทัง้มีความทนทานกบัสภาพแวดล้อมในศนูย์อพยพ ทัง้นีห้ากผู้ขายต้องการน าเสนอ
พนัธุ์อื่นท่ีคิดวา่เหมาะสมเข้ามา ผู้ซือ้จะเป็นผู้พิจารณาก่อนวา่ยอมรับได้หรือไม่และจะแจ้งให้ผู้ขายทราบอยา่งน้อย 
2 อาทิตย์ก่อนถึงก าหนดการจดัสง่สนิค้า 
 

c) ผู้ขายต้องสง่รายละเอียดเพ่ือชีแ้จงแหลง่ท่ีมาของไม้ไผ่ให้ผู้ซือ้ได้ทราบ ผู้ซือ้ขอสงวนสิทธ์ิไปในการไปเยี่ยมชมและ
ตรวจสอบแหลง่ที่มาของไม้ไผก่่อนตกลงท าสญัญาซือ้ โดยผู้ซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางดงักลา่ว
เอง ทัง้นีผู้้ขายจะต้องท าหน้าที่จดัการนดัหมายการเยี่ยมชมและให้ข้อมลูบคุคลติดต่อแก่ผู้ซือ้  อีกทัง้ผู้ขายต้องยื่น
เอกสาร “โฉนดที่ดิน” หรือหนงัสอืแสดงกรรมสิทธ์ิใดๆในท่ีดินท่ีเป็นแหลง่ท่ีมาของไม้ไผ ่ก่อนการตกลงเซ็นต์สญัญา
ซือ้กบัทีบีซี 

 
d) ผู้ ขายจะต้องด าเนินการจัดส่งเสาไม้ไผ่ตามก าหนดการที่ระบุดังต่อไปนี  ้ให้เร่ิมต้นจัดส่งได้ตั ้งแต่วันที่              

4 กุมภำพันธ์ ถึง 30 เมษำยน 2562 โดยผู้ขำยจะต้องด ำเนินกำรจัดส่งสินค้ำให้แล้วเสร็จอย่ำงน้อย 50% 
ของจ ำนวนไม้ไผ่ที่สั่งซือ้ภำยในวันที่ 16 มีนำคม 2562 

 
e) เสาไม้ไผ่จะต้องได้รับการดูแลและจัดส่งมาในสภาพดี ผู้ขายจะต้องขนถ่ายสินค้าด้วยความระมัดระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งหมายรวมถึงการตดัไม้อย่างถกูวิธีด้วย ไม้ไผ่ที่ไม่ได้คุณลกัษณะ
ดงักลา่วข้างต้นจะถกูปฏิเสธไมรั่บสนิค้าและผู้ขายจะต้องจดัสง่ของมาทดแทนให้ใหม่  

 
f) ให้จดัสง่เสาไม้ไผด้่วยรถบรรทกุ 

 
g) ผู้ขายจะต้องจัดส่ง, ขนถ่ายสินค้าลงจากรถ และส่งมอบไม้ไผ่ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในศูนย์อพยพให้อยู่ ใน

สภาพที่ดี   ไม้ไผท่ี่แตกหกั เสียหาย ระหว่างการขนสง่และขนถ่ายสนิค้าจะถกูปฏิเสธไมรั่บสินค้าและผู้ขายจะต้อง
จดัสง่ของมาทดแทนให้ใหม่ภายในช่วงระยะเวลาการสง่มอบที่ก าหนด 

 
h) ผู้ขำยที่ได้สัญญำซือ้จำกทีบีซี จะต้องส่งแผนกำรจัดส่งสินค้ำให้ผู้ซือ้ได้ทรำบ ในเอกสำรดังกล่ำวให้ระบุ

วัน เวลำ และรำยละเอียดบุคคลติดต่อ อย่ำงน้อย 2 อำทิตย์ก่อนเร่ิมกำรจัดส่งสินค้ำ ทัง้นีก้ ำหนดกำรส่ง
มอบสินค้ำได้ระบุไว้ในข้อ d) แล้ว 
 
ผู้ขายที่ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดข้างต้น ผู้ซือ้จะไม่รับผิดชอบในการจดัการให้ผู้ขายสามารถเข้าไปสง่สินค้าในศนูย์
อพยพได้ หากต้องน ารถกลบัไปและกลบัมาสง่ใหมใ่นวนัหลงัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้นีผู้้ขายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง 
 

i) กระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำจะก ำหนดรำยละเอียดไว้อย่ำงชัดเจนในเอกสำรสัญญำซือ้          
ตวัแทนที่ได้รับมอบหมายจากทัง้ผู้ซือ้และผู้ขายจะต้องลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้อง ณ วนั เวลา ท่ีมีการสง่มอบ
สนิค้า  

 

 จ ำนวนสินค้ำ:  
a) จ านวนสินค้าที่คาดการณ์ไว้ที่ต้องการให้ผู้ขำยจดัสง่ไปยงัพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุ

ในตารางด้านลา่งนี ้ 
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b) ผู้ขำยสามารถเลือกที่จะยื่นประมลูเฉพาะบางปลายทางได้ โดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับก าลงัการผลิตหรือ
การจดัหาสินค้ารวมถึงความสามารถในการขนสง่ของผู้ขำยแตล่ะราย โดยผู้ซือ้ขอสงวนสทิธ์ิที่จะออกสญัญาแยก
แตล่ะปลายทางพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวให้แก่ผู้ขำยตา่งรายกนั หรือในบางกรณีที่เกิดขึน้ไมบ่่อยนกัคือการออกสญัญา
แบง่ให้ผู้ขำยมากกวา่ 1 รายในพืน้ท่ีปลายทางเดียวกนั  

 
ข้อมูลกำรขนส่งส ำหรับผู้ขำย: 
 

Refugee Camp Approximate Distance 
พืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว 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 60 km south-west  from Mae Sa Riang 
แมล่ะอนู 60 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต้ จากแมส่ะเรียง 

Mae Ra Ma Luang 45 km south-west from Mae Sa Riang 
แมร่ามาหลวง 45 ก.ม. ไปทางตต. เฉียงใต้ จากแมส่ะเรียง 

Mae La 60 km north  from Mae Sot Town 
แมห่ละ 60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตวัเมืองแมส่อด 

Umpiem 89 km south from Mae Sot Town 
อุ้มเปีย้ม 89 ก.ม. ไปทางใต้ จากตวัเมืองแมส่อด 

Nu Po 60 km west from Umphang           

พืน้ที่พกัพิงชั่วคราว 
จ านวน (ล า) 

  ขนาดใหญ่ 3"x6 ม. 

ไซท์ 1 5,200 

ไซท์ 2 850 

แมล่ะอนู 7,800 

แมร่ามาหลวง 9,250 

แมห่ละ 33,900 

อุ้มเปีย้ม 8,600 

นโุพ 2,300 

ต้นยาง 5,700 

ถ า้หิน 5,620 

รวม 79,220 
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นโุพ  60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุ้มผาง 

Don Yang 45 km north-west  from Sangklaburi 
ต้นยาง ไปทางตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จากสงัขละบรีุ 

Tham Hin 25 km. west from A.Suan Phueng 
ถ า้หิน 25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอ าเภอสวนผึง้ 

 
 

 ตัวอย่ำง: ในการยื่นประกวดราคา ผู้ ขายจะต้องส่งตัวอย่างเสาไม้ไผ่มาพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา ตาม
รายละเอียดดงันี ้ 
 ให้ผู้ขำยส่งตัวอย่ำง ไม้ไผ่ จ ำนวน 2 ล ำ ไปที่ส ำนักงำนทีบีซีภำคสนำมที่ รับผิดชอบดูแลพืน้ที่พักพิง

ชั่วครำวแต่ละแห่ง (กรุณำดูรำยละเอียดในข้อ 2 ของเอกสำรแนบท้ำยหนังสือเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำ) 
เนื่องจากความไม่สะดวกในการจัดส่งไม้ไผ่ ทางองค์กรจึงอนุญาตให้ผู้ ขายส่งตัวอย่างไม้ไผ่ ที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของโคนเสาไม้ที่เท่ากับของจริงแต่มีความยาวที่สัน้กว่าได้ (ความยาวต ่าสดุของตัวอย่างไม้ไผ ่
อนญุาตให้ไมต่ ่ากวา่ 1 เมตร) 

 ให้ผู้ ขายติดฉลากช่ือผู้ ขายที่ตัวอย่างที่ยื่นมาให้ชัดเจน โดยให้ยื่นตัวอย่างมาก่อน/ภายในวนัที่ก าหนดปิดการ
ประกวดราคา มิฉะนัน้การยื่นประกวดราคาของผู้ขำยจะถือเป็นโมฆะ  
 

 กำรท ำตรำเคร่ืองหมำยบนสินค้ำ: ไมร่ะบ ุ
 

 รำคำ: DDP (คือราคาที่รวมภาษีและค่าขนส่งแล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย ต่อเสาไม้ไผ่ 1 ล า ส าหรับส่ง
สินค้า ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครัง้นีร้วมถึงสญัญาซือ้ที่จะออกหลงัจากนีจ้ะบงัคับใช้ตาม
มาตรฐาน INCOTERMS 2000 กลา่วคือ รำคำที่เสนอมำจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษี อำกร ค่ำขนส่งแล้ว ในกำร
เข้ำร่วมประกวดรำคำผู้ขำยจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยื่นประกวดรำคำ-ซือ้โดยส่วนกลำง (Form 002) ที่
แนบมำนี ้
 

 กำรยนืรำคำ:  
a) รำคำที่เสนอจะต้องสำมำรถยืนรำคำเดิมได้ตลอดช่วงระยะสัญญำ หรืออย่างน้อยจะต้องยืนราคาจนกระทัง่

การจดัสง่สนิค้าถึงปลายทางเสร็จสิน้ทัง้หมดแล้ว และจะไมอ่นญุาตให้มีการเปลีย่นแปลง  
b) จ านวนสินค้าตามที่ได้ระบุไว้ด้านบนและในเอกสารก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็นจ านวน

ประมาณใกล้เคียงที่สดุที่ค านวณจากการคาดการณ์จ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ซึง่จ านวนที่จะให้จดัสง่
จริงนัน้อาจตา่งไปจากนีไ้ด้ซึ่งจะขึน้อยูก่บัการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราว ภายในช่วง
ระยะสญัญาหากทางผู้ซือ้มีความจ าเป็นต้องเพิ่มปริมาณการสัง่ซือ้ ผู้ขำยจะต้องสำมำรถยืนรำคำตำมที่ยื่น
เสนอมำส ำหรับกำรสั่ งซือ้เพิ่มหรือลดได้ถึง 30% ของยอดกำรสั่งซือ้ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ อยา่งไรก็ตาม
ทางผู้ซือ้จะไม่รับผิดชอบกบัต้นทุนของผู้ขำยที่อาจเพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอดจ านวนสัง่ซือ้จริงน้อยกว่ายอดจ านวนที่
ประมาณนี ้

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