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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 2018-2 
 

Charcoal for delivery from delivery from March to May 2018 for stockpile 
And from November 2018 to March 2019 for Non-Stockpile 

For Mae La Oon and Mae Ra Ma Luang Refugee Camps,  
Mae Hong Son 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 TBBC 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. 

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 
below:   
 

Refugee Camp Quantity Unit of Measurement 

Mae La Oon 733,920 Kilogram 

Mae Ra Ma Luang 826,080 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 or Libya. 

 

 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) Price 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 TBBC 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. 
 
 
 
** Remarks (Important):  
 
1) Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details, conditions, and pro-

cedure of this tender. 
 
2) This tender is for the rainy season stockpile meaning the delivery must be completed 

before the start of the rainy season. Please be aware of delivery period and conditions 
specified in the “Delivery Schedule” and the “Attachment to the Invitation to Tender”.  
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ค ำแปล 

หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 

การประกวดราคาถ่านอัดแท่ง เลขที่ 2018-2 
ถ่านอัดแท่งส าหรับการจัดส่ง ตัง้แต่เดือน  มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2561 ส าหรับช่วงฤดูฝน 

และ ตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน 2561 ถงึเดือน มีนาคม 2562 
พืน้ท่ีพักพงิช่ัวคราวแม่ละอูน และแม่รามาหลวง  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

องค์กำร เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม (TBC), ผู้ซือ้, มีควำมประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของท่ำน ซึ่งเป็น “ผู้ขาย” เข้ำร่วม
ประกวดรำคำ เพื่อจดัสง่ถ่านอัดแท่ง ตำมเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 

 คุณภาพ: คณุภำพขัน้ต ่ำของถ่ำนอดัแทง่ทีผู้่ขายจะจดัสง่ให้ มีดงัตอ่ไปนี:้  
1. ถ่ำนจะต้องเป็นถ่านอัดแท่งที่ผลิตมำจำกกระบวนอดัร้อน หรือ อดัเย็น วตัถดุิบที่สำมำรถน ำมำผลิตเป็นถ่ำนได้

ประกอบด้วย ไม้ไผ ่กะลำมะพร้ำว/กะลำปำล์ม ไม้ยำงพำรำ ไม้ยคูำลบิตสั ซงัข้ำวโพด ขีเ้ลือ่ยไม้ และ อ่ืนๆ 
 
2. ถ่ำนจะต้องมี ค่าความร้อนต ่ำสดุที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่ำ 22 เมกะจูล/กก. (5,240 แคลอร่ี/กรัม) โดยในที่นีต้้อง

เป็นกำรตรวจทดสอบแบบ “as received basis” หมำยถึง กำรทดสอบจำกสภำพถ่ำนตำมที่เป็น โดยพิจำรณำ
รวมปัจจยัเร่ืองควำมชืน้ของถ่ำนด้วย 

 
3. ค่าพร็อกซิเมทของถ่านอัดแท่ง (Proximate Value): ประกอบไปด้วยตวับ่งชี ้4 อย่ำง ท่ีสำมำรถบ่งชีค้ณุภำพ 

รวมถึงลกัษณะกำรเผำไหม้ของถ่ำน ตวับ่งชี ้4 ตวันีป้ระกอบไปด้วย ควำมชืน้(Moisture), ขีเ้ถ้ำ(Ash), คำร์บอน

คงที่(Fixed Carbon) และ สสำรที่ระเหยได้(Volatile Matter) โดยในที่นีต้้องเป็นกำรตรวจทดสอบแบบ “as re-
ceived basis” หมำยถึง กำรทดสอบจำกสภำพถ่ำนอดัแทง่ตำมที่เป็น โดยพิจำรณำรวมปัจจยัเร่ืองควำมชืน้ของ
ถ่ำนอดัแทง่ด้วย โดยถ่ำนไมว่่ำจะเป็นถ่ำนชนิดประเภทใดหรือท ำจำกวตัถดุิบใดๆก็ตำม จะต้องมีคำ่พร็อกซิเมทที่
ผำ่นคำ่ที่ TBC ก ำหนดไว้ตำมที่ระบใุนตำรำง A ด้ำนลำ่งนี ้
ตาราง A: ค่าพร็อกซิเมทของถ่าน (Proximate Value) ตามมาตรฐานขององค์การทีบีซี 

ค่าพร็อกซเิมทของถ่าน ค่าเปอรเซน็ต์ที่ต้องการ 
ควำมชืน้ < 7 % (ห้ำมเกิน) 
ขีเ้ถ้ำ < 16 % (ห้ำมเกิน) 
คำร์บอนคงที่1 > 44% (ห้ำมเกิน) 
สสำรท่ีระเหยได้2 < 33 % (ห้ำมเกิน) 
หมายเหตุ:  

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

ระเหยไป โดยไม่ได้ให้พลงังานความร้อนทีต่้องการส าหรบัการหงุต้มแต่อย่างใด 
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4. ถ่ำนจะต้องถกูจดัสง่ไปยงัโกดงัของศนูย์อพยพในสภำพที่ดี ไม่มีกำรแตกหกัหรือฝุ่ นผง รวมถึงไม่ให้มีชิน้สว่นไม้ที่
ไม่มีกำรเผำไหม้ติดมำ ชิน้ส่วนของถ่ำนที่แตกหักเล็กกว่ำส้นผ่ำศูนย์กลำง 1 นิว้ ถือว่ำยอมรับไม่ได้และห้ำมมี 
ปริมำณเกินกวำ่ 15 เปอร์เซ็นต์ ของน ำ้หนกัถ่ำนทัง้กระสอบ 

 ปริมาณ: ปริมำณสทุธิปริมำณสทุธิที่ต้องกำรให้ผู้ขายจดัส่งไปยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่ครำวแต่ละแห่ง มีรำยละเอียดตำมที่
ระบใุนตำรำง ด้ำนลำ่งนี ้

 

พืน้ทีพ่กัพงิช่ัวคราว ปริมาณ หน่วยสินค้า 

แม่ละอูน 733,920 กิโลกรัม 

แม่รามาหลวง 826,080 กิโลกรัม 

 

 ผู้ซือ้ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะออกสญัญำแยกแต่ละปลำยทำงพืน้ท่ีพกัพิงชัว่ครำวให้แก่ผู้ขายต่ำงรำยกนั หรือในบำงกรณีที่
เกิดขึน้ไม่บ่อยนกัคือกำรออกสญัญำแบ่งให้ผู้ขายมำกกว่ำ 1 รำยในพืน้ที่ปลำยทำงเดียวกนั จ ำนวนที่จะให้จดัส่งจริง
อำจจะตำ่งไปจำกนีบ้้ำงขึน้อยูก่บักำรเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ ำนวนประชำกรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่ครำว โปรดดรูำยละเอียด
และเง่ือนไขใน ก าหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมำ 

 

 ตัวอย่าง: ผู้ขายจะต้องส่งตัวอย่ำงประกอบกำรยื่นประกวดรำคำ จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง เป็นถ่ำนอัดแท่ง จ ำนวน 2 
กิโลกรัม ใส่ในถุงพลำสติกใสที่แข็งแรงพอ พร้อมทัง้ติดฉลำกช่ือ ผู้ขายและรำยละเอียดให้ชัดเจน มิฉะนัน้กำรยื่น
ประกวดรำคำของผู้ขายจะถือเป็นโมฆะ  

 

 แหล่งที่มา: ผู้ขายจะต้องไม่ส่งถ่ำนอดัแท่งที่น ำเข้ำหรือมีแหล่งที่มำหรือต้นก ำเนิดจำกประเทศดงัต่อไปนี ้อีหร่ำน, 
เกำหลเีหนือ, คิวบำ, ซูดำน หรือ ลเีบีย 

 

 การบรรจุ: ถ่ำนอดัแท่งจะต้องบรรจุในกระสอบเดี่ยวที่ท ำจำกโปลีปรอบเปอลีน โดยมีน า้หนักสุทธิไม่ต ่ากว่า 20 

กิโลกรัมต่อกระสอบ (น ำ้หนกัสทุธิ หมำยถึง น ำ้หนกัของถ่ำนที่บรรจุเท่ำนัน้ ไม่รวมน ำ้หนกัของกระสอบ) กระสอบ
จะต้องเย็บปิดให้เรียบร้อยเพื่อปอ้งกนักำรตกหลน่ บรรจภุณัฑ์นีจ้ะเป็นทรัพย์สนิของผู้ซือ้ 

 

 การท าเคร่ืองหมายบนบรรจุภณัฑ์ : ไมม่ี 
 

 ราคา: DDP (คือรำคำที่รวมภำษีและค่ำขนสง่แล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบำทไทย ต่อ กิโลกรัม ส ำหรับสง่สินค้ำ 
ตรงถึงปลำยทำงคือศนูย์อพยพ กำรประกวดรำคำครัง้นีร้วมถึงสญัญำซือ้ที่จะออกหลงัจำกนีจ้ะบงัคบัใช้ตำมมำตรฐำน 
INCOTERMS 2000 กลำ่วคือ รำคำที่เสนอมำจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษี อำกร ค่ำขนส่งแล้ว ในกำรเข้ำร่วมประกวด
รำคำผู้ขายจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื่นประกวดรำคำ Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมำนี ้

 
การยืนราคา: รำคำที่เสนอจะต้องสำมำรถยืนรำคำเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญำ หรืออย่ำงน้อยจะต้องยืนรำคำ
จนกระทัง่กำรจัดส่งสินค้ำถึงปลำยทำงเสร็จสิน้ทัง้หมดแล้ว และจะไม่อนุญำตให้มีกำรเปลี่ยนแปลง  ปริมำณสินค้ำ
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ตำมที่ได้ระบุไว้ด้ำนบนและในเอกสำรก าหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็นจ ำนวนประมำณใกล้เคียง
ที่สดุที่ค ำนวณจำกกำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่ครำว ซึง่จ ำนวนที่จะให้จดัสง่จริงนัน้อำจตำ่งไปจำก
นีไ้ด้ซึง่จะขึน้อยูก่บักำรเปลีย่นแปลงของจ ำนวนประชำกรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่ครำว ภำยในช่วงระยะสญัญำหำกทำงผู้ซือ้มี
ควำมจ ำเป็นต้องเพิ่มหรือลดปริมำณกำรสัง่ซือ้ ผู้ขายจะต้องสำมำรถยืนรำคำตำมที่ยื่นเสนอมำส ำหรับกำรสัง่ซือ้เพิ่ม
หรือลด ได้ถึง 20% ของยอดกำรสัง่ซือ้ตำมที่ระบุไว้ในสญัญำ อย่ำงไรก็ตำมทำงผู้ซือ้จะไม่รับผิดชอบกับต้นทนุของ
ผู้ขายที่อำจเพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอดจ ำนวนสัง่ซือ้จริงน้อยกวำ่ยอดจ ำนวนที่ประมำณนี ้
 
หมายเหตุ (ส าคัญ):  

1) กรุณาดูรายละเอียด เงื่อนไข และข้ันตอน ของการประกวดราคาคร้ังน้ี ใน “เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้า
ร่วมประกวดราคา” 
 

2) การประกวดราคาคร้ังน้ีจัดขึ้นเพ่ือซ้ือสิ่งของเพ่ือส่งเข้าไปในศูนย์อพยพ เพ่ือเก็บไว้ส าหรับการอุปโภค/
บริโภคในช่วง ฤดูฝน หมายความว่า ผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้นก่อนที่ฤดูฝนจะเร่ิมต้นขึ้น 
เน่ืองจากสภาพเส้นทางไม่สามารถขนส่งสิ่งของได้ในช่วงฤดูฝน โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาและ
เงือ่นไขการจัดส่งที่ระบุไว้ใน Delivery Schedule และใน Attachment to the Invitation to Tender 
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Commodity  สนิคา้ Charcoal  ถ่านอัดแทง่

Delivery Period  For Stockpile, To deliver during 15 March to  15 May 2018 (approximately), or upon

ก าหนดการสง่ของ: ส าหรับชว่งฤดฝูน,ใหจั้ดสง่ในชว่ง 15 มนีาคม ถงึ 15 พฤษภาคม 2561 (โดยประมาณ) หรือ

For Non-Stockpile, To deliver during Nov 2018 to Mar 2019 (approximately), or upon

ส าหรับชว่งนอกฤดฝูน,ใหจั้ดสง่ในชว่ง พฤศจกิายน ถงึ มนีาคม  2562 (โดยประมาณ) หรือ

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

ใหส้ง่ตามค าสัง่ของส านักงาน TBC ภาคสนามกรณีจ าเป็นใหม้กีารเปลีย่นแปลงการสง่

Delivery Frequency Twice time per contract during 16th March and 15th May 2018, or upon instruction by 

ความถีใ่นการจัดสง่: จัดสง่สองครัง้ตอ่สัญญาในชว่งวนัที ่16 มนีาคม ถงึ 15 พฤษภาคม 2561 หรือใหส้ง่ตามค าสัง่ของ

Once a month per contract during Nov 2018 to Mar 2019, or upon instruction by 

จัดสง่สองครัง้ตอ่สัญญานอกฤดฝูน,ใหจั้ดสง่ในชว่ง พฤศจกิายน ถงึ มนีาคม  2562 (โดยประมาณ) หรือ

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

ส านักงาน TBC ภาคสนาม กรณีจ าเป็นใหม้กีารเปลีย่นแปลงการสง่

Quote Terms DDP (Delivered Duty Paid) ราคาสนิคา้รวมภาษี อากร และ ภาษีมูลคา่เพิม่(ถา้ม)ี และ

เง ือ่นไขการเสนอราคา: คา่ขนสง่ ณ จดุสง่มอบ คอื พืน้ทีพั่กพงิชัว่คราวทีร่ะบุ

Quote Valid Until

ราคาตอ้งยืนไดถ้งึวนัที:่ 

Unit of 

Measure

 Total 

Months 

หน่วยสนิคา้
15 Mar - 15 Apr 18 15 Apr - 15 May 18 Nov 18 Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19

15 ม.ีค.- 15 เม.ย. 61 15 เม.ย.-15 พ.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62

Kilograms

กโิลกรัม

Kilograms

กโิลกรัม

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 .  จ านวนการสง่สนิคา้ในแตล่ะเดอืน และปรมิาณรวมทัง้หมด ตามทีร่ะบใุน
ตารางขา้งบนนี ้เป็นจ านวนทีป่ระมาณอย่างใกลเ้คยีงทีส่ดุ โดยค านวนมาจากการคาดหมายจ านวนประชากรในแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิส าหรับชว่งระยะเวลาการบรโิภค/

การใชท้ีร่ะบขุา้งตน้นี ้ จ านวนทีจ่ะตอ้งจัดสง่จรงิในแตล่ะเดอืนอาจจะแตกตา่งไปจากนีบ้า้ง ขึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในแตล่ะพืน้ที่
พักพงิ  หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดรั้บ ใบสัง่ซือ้สนิคา้ ออกโดยส านักงานทบีซีภีาคสนาม ซึง่จะเป็นการยืนยันเป็นทางการ 
เกีย่วกับปรมิาณสนิคา้ทีแ่น่นอนทีต่อ้งจัดสง่ ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีจ้ะสง่ไปใหผู้ข้ายทางโทรสาร (แฟ็กซ)์ เดอืนละครัง้  ราคาทีผู่ข้ายเสนอจะตอ้งสามารถยืนราคาเดมิ
ได ้ในกรณีทีจ่ านวนการสัง่ซือ้ของทบีซีเีพิม่ข ึน้หรือลดลงไปจากจ านวนสัง่ซือ้ทีร่ะบใุนส ญญาไดถ้งึ 20 เปอรเซ็นตจ์ากจ านวนทีอ่อกสัญญา  อย่างไรก็ตามทาง
ผูซ้ ือ้จะไม่รับผดิชอบกับตน้ทนุของผูข้ายทีอ่าจเพิม่ขึน้ในกรณีทีย่อดจ านวนสัง่ซือ้จรงินอ้ยกวา่ยอดจ านวนทีป่ระมาณนี้

31-Mar-2019

31 มนีาคม 2562

826,080

733,920244,640 12

275,360

Approx. Q'ty/ month  จ านวนสัง่ซือ้/เดอืน (ประมาณ)

61,160 61,160 61,160 61,160 61,160

แม่รามาหลวง 45 ก.ม. ไปทางตต. เฉียงใต ้จากแม่สะเรียง
Mae Ra Ma Luang 45 km south-west from Mae Sa Riang

206,520 1268,840 68,840 68,840 68,840 68,840

แม่ละอูน 60 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากแม่สะเรียง
Mae La Oon 60 km south-west  from Mae Sa Riang

183,480

พืน้ทีพั่กพงิชัว่คราว ระยะทางโดยประมาณ

Refugee Camp Arpproximate Distance

Approx. Total 

Quantity

จ านวน

เดอืนที่

ตอ้งสง่ของ

 จ านวนสัง่ซือ้ 
(ประมาณ) 

ทัง้หมด

Tender 2018-2

การประกวดราคาเลขที ่2018-2

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

ส าหรับพืน้ทีพั่กพงิชัว่คราวแม่ละอูน และแม่รามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

THE BORDER CONSORTIUM

Delivery Schedule

ก าหนดการสง่มอบสนิคา้



7 of 7 
 

 

TBBC Tender Number 2018-2 เลขทีใ่บประกวดราคาของ ท ีบ ีบ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before 12:00 noon Friday 22 December 2017 ก าหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่างกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดราคาราคา

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอ านาจ/ต าแหน่ง

Product Charcoal with Heating Value of 22 MJ สนิคา้

Packaging Single polypropylene sacks of 20 kg net weight การบรรจหุบีหอ่

Marking None ตรา หรอื เครือ่งหมาย

Destination 1 Mae La Oon Refugee Camp, Mae Hong Son ปลายทาง 1

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

Total Number of Units 733,920 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 ราคาตอ่หน่วย (บาท) ดดีพี  ี1

Total Cost (Baht) DDP1 ราคารวม (บาท) ดดีพี ี1

Destination 2 Mae Ra Ma Luang Refugee Camp, Mae Hong Son ปลายทาง 2

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

Total Number of Units 826,060 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 ราคาตอ่หน่วย (บาท) ดดีพี  ี1

Total Cost (Baht) DDP1 ราคารวม (บาท) ดดีพี ี1

Quote valid until 31-Mar-2019 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวนัที ่

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงือ่นไขการช าระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลาทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลายมอืชือ่ผูม้อี านาจหรอืผูรั้บมอบอ านาจพรอ้ม

ประทับตราบรษัิท

Date วนัที ่

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

        ดดีพี ีจากหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืราคารวมคา่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สัญญาลักษณ์หรือตรา และ ภาษีตา่ง ๆ  แลว้

Important Information  ขอ้มูลส าคญั

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

    รายละเอยีดของการยืน่ซองประกวดราคาราคา ใหด้ทูี ่หนังสอืเชือ้เชญิประกวดราคาราคาและตารางการสง่มอบ

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

    ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จ านวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตราชือ่บรษัิทหรือยีห่อ้ใหช้ดัเจน

* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, fax or mail (not email) 

       แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชือ่ประทับตราบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ามายืน่ดว้ยตนเอง แฟ็กซ ์หรือสง่ทางไปรษณีย  ์(ไม่รับทาง อ-ีเมลล)์ 

otherwise this bid will be considered invalid.

       มายังส านักงาน ท ีบ ีซ ีกรุงเทพฯ ไม่เชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถือวา่แบบประกวดราคานัน้เป็นโมฆะ

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

       ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรือหนังสอืจดทะเบยีนอืน่ ๆ  ซีง่ออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี ้

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


