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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 Eucalyptus Poles 2018 
 

For Refugee camps in Thailand 
 
 

The Border Consortium (TBC), the “Buyer”, invites you, the “Seller’s”, firm to offer for the supply of     
Eucalyptus Poles in accordance with the following conditions: 
 

 Specifications and Procedures:  
 

The Eucalyptus Poles to be delivered by the Seller have to meet the specifications as outlined  
below: 

 
a) The quality of Eucalyptus Poles to be delivered by the Seller is “Grade A” Eucalyptus Poles, 

meaning the quality of the poles which is suitable for house construction and stilts.  
 

b) The Eucalyptus poles shall straight along its entire length. Twisted and bend poles will be    
rejected and shall be replaced by the seller. 

 
c) The Eucalyptus poles shall not have a lot of small branches and knots, which weakens the 

timber. 
 

d) The Eucalyptus poles shall not be split and/or cracked. Cracked/split poles will be rejected 
and shall be replaced by the seller. 

 
e) The base, the top, and the length of the poles need to meet minimum specifications.  

See below Table for exact dimensions. 
 

Size ขนาด 
Minimum Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางต ่าสุด 

X 
Minimum Length  
ความยาวต ่าสุด Pole Base โคนเสา Pole Topปลายเสา 

Small 4 inches 2.5 inches X 6 meters 
 
 

f) The Seller must deliver Eucalyptus poles as specified during a delivery period             
commencing 5 February to 30 April 2018.  A minimum of 50% of total quantities Euca-
lyptus poles must be delivered by 16 March 2018. 
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g) The Seller must handle Eucalyptus poles with care in order to avoid any damage. 
Poles that do not fulfill stated specification at delivery will be rejected and shall be replaced 
by the Seller within the stated delivery period. 

 
h) Eucalyptus Poles to be delivered by truck. 

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

condition. 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. 

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

 
k) 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 Eucalyptus 
poles upon deliveries. The Buyer will keep the right to visit harvesting locations before the 
cutting of the eucalyptus poles.  
 

l) The Seller is required to fill in the attached TBC official Bidding Form- Central Purchases 
(Form 002) and provide the following information: 

 
 The species of eucalyptus poles 

The Buyer will consider the types/species of eucalyptus poles as one of the tender     
selection criteria for awarding the contract(s). 

 
 The source(s) of eucalyptus poles  

meaning the area (i.e. province) where the Seller will acquire eucalyptus poles. 
 

 Quantity:  
 

a) The anticipated quantity of Eucalyptus poles to be delivered by the Seller for each of the 
camp is specified in below Table:  

 

Table 1:  Approximated Quantity for Each Camp 

   

Refugee Camp 

Quantity (Poles) 

Large Small 

5" x 6 M. 4" x 6 M. 

Site 1  -  600 

Site 2 
 -  390 

Mae La Oon 
 -  850 

Mae Ra Ma Luang 
 -  660 

Mae La  
 -  910 

Um Piem 
 -  700 

Nu Po 
 -  250 

Don Yang 
 -  150 
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Tham Hin 
 -  150 

Total 0 4,660 
 

 

 
b) The Sellers are allowed to submit bids for delivery 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 
พ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว ระยะทางโดยประมาณ 

Site 1 25 km. west from MHS Town 
ไซท์ 1 25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากตวัเมืองแม่ฮ่องสอน 

Site 2 85 km south-west  from Mae Hong Son 
ไซท์ 2 85 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากแม่ฮ่องสอน 

Mae La Oon 45 km south-west  from Mae Sa Riang 
แม่ละอูน 45 กม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จาก อ.แม่สะเรียง 

Mae Ra Ma Luang 60 km south-west  from Mae Sa Riang 
แม่รามาหลวง 60 กม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากอ.แม่สะเรียง 

Mae La 60 km north  from Mae Sot Town 
แม่หละ 60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตวัเมืองแม่สอด 

Um piem 89 km south from Mae Sot Town 
อุม้เป้ียม 89 ก.ม. ไปทางใต ้จากตวัเมืองแม่สอด 

Nu Po 60 km west from Umphang 
นุโพ 60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุม้ผาง 

Don Yang 45 km north-west  from Sangklaburi 
ตน้ยาง 45 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงเหนือ จากสงัขละบุรี 

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

 
 

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

 
 Two poles of eucalyptus 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 eucalyptus 
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 

office(s) on/before the bid closing deadline, otherwise the offer will not be considered valid. 
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 Origin: The seller is prohibited from supplying eucalyptus poles obtained or originating from 
sources in Iran, North Korea, Cuba, Sudan, Libya or Syria. 

 

 Marking: None. 
 

 Quote: DDP (Delivered Duty Paid) Price should be quoted in Thai baht per pole 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 
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 

กำรประกวดรำคำเสำไม้ยูคำลิปตัส 2018 
ส ำหรับพืน้ท่ีพักพิงช่ัวครำวในประเทศไทย 

 
องค์การเดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม (ทีบีซี), ผู้ซือ้, มีความประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของท่าน ซึ่งเป็น “ผู้ขำย” เข้าร่วม
ประกวดราคา เพื่อจดัสง่เสาไม้ยคูาลปิตสั ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 

 รำยละเอียดสินค้ำ:  
เสาไม้ยคูาลปิตสัที่ผู้ขายจะต้องจดัสง่ จะต้องมีคณุสมบตัิตามที่ระบใุนหวัข้อด้านลา่งนี ้
a) เป็นเสาไม้ยคูาลิปตสั “เกรด A” ซึง่หมายถึง เสาไม้ยคูาลิปตสัที่มีคณุภาพและขนาดเหมาะที่จะน าไปใช้เป็นวสัดุ

ในการก่อสร้างบ้านและใช้เป็นโครงสร้างเสาบ้าน 
 

b) เสาไม้ยูคาลิปตสัต้องเป็นเสาตรงตลอดทัง้ล าต้น ต้นที่บิดเบีย้วและมีส่วนโค้งงอจะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้า และ
ผู้ขายจะต้องจัดส่งของมาทดแทนให้ใหม่ 

 
c) เสาไม้ยคูาลปิตสัไมค่วรมีก่ิงก้านเลก็ๆ หรือมีตะปุ่ มตะป ่ า ซึง่จะท าให้ไม้ไมม่ีความแข็งแรงเทา่ที่ควร 

 
d) เสาไม้ยคูาลิปตสัจะต้องไมแ่ยก และ/หรือ เปราะแตก หากพบเสาไม้ยคูาลิปตสัที่แยก/เปราะแตกจะถกูปฏิเสธไม่

รับสนิค้าและผู้ขายจะต้องจัดส่งของมาทดแทนให้ใหม่ 
 

e) โคนเสา และปลายเสา รวมทัง้ความยาวเสาไม้ยคูาลปิตสั จะต้องมีขนาดตามขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง และความ
ยาวต ่าสดุที่ระบ ุโปรดดรูายละเอียดขนาดที่องค์กรทีบีซีต้องการในตารางข้างลา่งนี ้

 

ขนำด 
เส้นผ่ำศูนย์กลำงต ่ำสุด 

X ควำมยำวต ่ำสุด 
โคนเสำ ปลำยเสำ 

เล็ก  4 นิว้ 2.5 นิว้ X 6 เมตร 
 

f) ผู้ขายจะต้องด าเนินการจดัสง่เสาไม้ยคูาลิปตสัตามก าหนดการที่ระบุดงัต่อไปนี ้ให้เร่ิมต้นจัดส่งได้ตัง้แต่วันที่              
5 กุมภาพันธ์ ถงึ 30 เมษายน 2561 โดยผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดส่งสินค้าให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 50% 
ของจ านวนไม้ยคูาลิปตัสที่สั่งซือ้ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561 

 
g) เสำไม้ยูคำลิปตัสจะต้องได้รับกำรดูแลและจัดส่งมำในสภำพดี ผู้ขำยจะต้องขนถ่ำยสินค้ำด้วยควำม

ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ ไม้ทีไ่มไ่ด้คณุลกัษณะดงักลา่วข้างต้นจะถกูปฏิเสธไมรั่บ
สนิค้าและผู้ขายจะต้องจดัสง่ของมาทดแทนให้ใหม่  

h) ให้จดัสง่เสาไม้ยคูาลปิตสัด้วยรถบรรทกุ 
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i) ผู้ขำยจะต้องจัดส่ง, ขนถ่ำยสินค้ำลงจำกรถ และส่งมอบเสำไม้ยคูำลิปตัสให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในศูนย์อพยพ
ให้อยู่ในสภำพที่ดี   ไม้ที่แตกหกั เสยีหาย ระหวา่งการขนสง่และขนถ่ายสนิค้าจะถกูปฏิเสธไมรั่บสนิค้าและผู้ขาย
จะต้องจดัสง่ของมาทดแทนให้ใหม่ภายในช่วงระยะเวลาการสง่มอบที่ก าหนด 

 
j) ผู้ขายที่ได้สัญญาซือ้จากทีบีซี จะต้องส่งแผนการจัดส่งสินค้าให้ผู้ซือ้ได้ทราบ ในเอกสารดังกล่าวให้ระบุ

วัน เวลา และรายละเอียดบุคคลติดต่อ อย่างน้อย 2 อาทิตย์ก่อนเร่ิมการจัดส่งสินค้า ทัง้นีก้ าหนดการ
ส่งมอบสินค้าได้ระบุไว้ในข้อ f) แล้ว 
 
ผู้ขายที่ไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดข้างต้น ผู้ซือ้จะไมรั่บผิดชอบในการจดัการให้ผู้ขายสามารถเข้าไปสง่สนิค้าในศนูย์
อพยพได้ หากต้องน ารถกลบัไปและกลบัมาสง่ใหมใ่นวนัหลงัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้นีผู้้ขายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง 
 

k) กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจะก าหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนในเอกสารสัญญาซือ้          
ตวัแทนที่ได้รับมอบหมายจากทัง้ผู้ซือ้และผู้ขายจะต้องลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ณ วนั เวลา ที่มีการสง่มอบ
สนิค้า ผู้ซือ้ขอสงวนสทิธ์ิไปในการไปเยี่ยมชมและตรวจสอบแหลง่ที่มาของไม้ก่อนที่ผู้ขายจะลงมือตดัไม้ 
 

l) ผู้ขายจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา-ซือ้โดยสว่นกลาง (Form 002) ที่แนบมานี ้โดยจะต้องให้
ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
 ระบุพันธ์ุไม้ยคูาลิปตัส 

ผู้ซือ้จะพิจารณาประเภท/พนัธุ์ไม้ที่เสนอราคามา เป็นหนึง่ในเง่ือนไขหนึง่ในการพิจารณาให้สญัญาซือ้ 
 แหล่งที่มาของไม้ยคูาลิปตัส 

ให้ระบพุืน้ท่ี จงัหวดั ที่มาของไม้ยคูาลปิตสัด้วย 
 

 จ านวนสินค้า:  
a) จ านวนสนิค้าที่คาดการณ์ไว้ที่ต้องการให้ผู้ขายจดัสง่ไปยงัพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวแตล่ะแหง่ มีรายละเอียดตามที่ระบุ

ในตารางด้านลา่งนี ้ 
 

ตารางที่ 1: ปริมาณสินคา้โดยประมาณแยกตามพ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว 

   

พื้นทีพ่กัพงิช่ัวคราว 

จ านวน (ล า) 

ขนาดใหญ่ ขนาดเลก็ 

5" x 6 ม. 4" x 6 ม. 

ไซท์ 1 - 600 

ไซท์ 2 - 390 

แม่ละอูน  -  850 

แม่รามาหลวง  -  660 

แม่หละ - 910 

อุ้มเป้ียม - 700 
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นุโพ - 250 

ต้นยาง  -  150 

ถ า้หิน - 150 

รวม 0 4,660 
 

b) ผู้ขายสามารถเลอืกที่จะยื่นประมลูเฉพาะบางปลายทางได้ โดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกบัก าลงัการผลติหรือ
การจัดหาสินค้ารวมถึงความสามารถในการขนส่งของ ผู้ขายแต่ละราย โดยผู้ซือ้ขอสงวนสิทธ์ิที่จะออกสญัญา
แยกแต่ละปลายทางพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวให้แก่ผู้ขายต่างรายกนั หรือในบางกรณีที่เกิดขึน้ไม่บ่อยนกัคือการออก
สญัญาแบง่ให้ผู้ขายมากกวา่หนึง่รายในพืน้ท่ีปลายทางเดียวกนั  

 
ข้อมูลการขนส่งส าหรับผู้ขาย: 
 

Refugee Camp Approximate Distance 
พ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว ระยะทางโดยประมาณ 

Site 1 25 km. west from MHS Town 
ไซท์ 1 25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากตวัเมืองแม่ฮ่องสอน 
Site 2 85 km south-west  from Mae Hong Son 
ไซท์ 2 85 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากแม่ฮ่องสอน 

Mae La Oon 45 km south-west  from Mae Sa Riang 
แม่ละอูน 45 กม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จาก อ.แม่สะเรียง 

Mae Ra Ma Luang 60 km south-west  from Mae Sa Riang 
แม่รามาหลวง 60 กม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากอ.แม่สะเรียง 

Mae La 60 km north  from Mae Sot Town 
แม่หละ 60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตวัเมืองแม่สอด 

Um piem 89 km south from Mae Sot Town 
อุม้เป้ียม 89 ก.ม. ไปทางใต ้จากตวัเมืองแม่สอด 
Nu Po 60 km west from Umphang 
นุโพ 60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุม้ผาง 

Don Yang 45 km north-west  from Sangklaburi 
ตน้ยาง 45 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงเหนือ จากสงัขละบุรี 

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

 

 ตัวอย่าง: ในการยื่นประกวดราคา ผู้ขายจะต้องสง่ตวัอย่างเสาไม้ยคูาลิปตสัมาพร้อมกบัการยื่นเอกสารประกวดราคา 
ตามรายละเอียดดงันี ้ 
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 ให้ผู้ขายส่งตัวอย่างไม้จ านวน 2 ล า ไปที่ส านักงานทีบีซีภาคสนามที่ รับผิดชอบดูแลพืน้ที่พักพิงชั่วคราว
แต่ละแห่ง (กรุณาดูรายละเอียดในข้อ 2 ของเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา) 
เนื่องจากความไมส่ะดวกในการจดัสง่ ทางองค์กรจึงอนญุาตให้ผู้ขายสง่ตวัอยา่งไม้ที่มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของ
โคนเสาไม้ที่เท่ากับของจริงแต่มีความยาวที่สัน้กว่าได้ (ความยาวต ่าสดุของตวัอย่างไม้ อนุญาตให้ไม่ต ่ากว่า 1 
เมตร) 
 

 ให้ผู้ขายติดฉลากช่ือผู้ขายที่ตวัอย่างที่ยื่นมาให้ชัดเจน โดยให้ยื่นตวัอย่างมาก่อน/ภายในวนัที่ก าหนดปิดการ
ประกวดราคา มิฉะนัน้การยื่นประกวดราคาของผู้ขายจะถือเป็นโมฆะ  
 

 แหล่งที่มำ:  ผู้ขำยจะต้องไม่ส่งเสาไม้ยูคาลิปตัสที่น าเข้าหรือมีแหล่งที่มาหรือต้นก าเนิดจากประเทศดังต่อไปนี ้
อิหร่าน, เกาหลเีหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลเิบีย หรือ ซีเรีย 

 

 การท าตราเคร่ืองหมายบนสินค้า: ไมร่ะบ ุ
 

 ราคา: DDP (คือราคาที่รวมภาษีและค่าขนส่งแล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย ต่อเสาไม้ยูคาลิปตัส 1 ล า 
ส าหรับสง่สินค้า ตรงถึงปลายทางคือศนูย์อพยพ การประกวดราคาครัง้นีร้วมถึงสญัญาซือ้ที่จะออกหลงัจากนีจ้ะบงัคบั
ใช้ตามมาตรฐาน INCOTERMS 2000 กลา่วคือ ราคาที่เสนอมาจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษี อากร ค่าขนส่งแล้ว 
ในการเข้าร่วมประกวดราคาผู้ขายจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา-ซือ้โดยส่วนกลาง (Form 
002) ที่แนบมานี ้
 

 การยนืราคา:  
a) ราคาที่เสนอจะต้องสามารถยนืราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสัญญา หรืออยา่งน้อยจะต้องยืนราคาจนกระทัง่

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

ประมาณใกล้เคียงที่สดุที่ค านวณจากการคาดการณ์จ านวนประชากรในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราว ซึ่งจ านวนที่จะให้
จดัสง่จริงนัน้อาจตา่งไปจากนีไ้ด้ซึง่จะขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว  
 
ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซือ้มีความจ าเป็นต้องเพิ่มปริมาณการสัง่ซือ้ ผู้ขายจะต้องสามารถยืนราคา
ตามที่ยื่นเสนอมาส าหรับการสั่ งซือ้เพิ่มหรือลดได้ถึง 30% ของยอดการสั่ งซือ้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
อยา่งไรก็ตามทางผู้ซือ้จะไม่รับผิดชอบกบัต้นทนุของผู้ขายที่อาจเพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอดจ านวนสัง่ซือ้จริงน้อยกว่า
ยอดจ านวนที่ประมาณนี ้

 
** หมายเหตุ (ส าคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงือ่นไข และข้ันตอน ของการประกวดราคาคร้ังน้ีใน“เอกสารแนบ 
ท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” ** 
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Commodity  สนิคา้ Eucalyptus Poles  เสาไมย้คูาลปิตัส

Delivery Period  To be delivered from 5th February to 30th April 2018. 

ก าหนดการสง่ของ: ใหจั้ดสง่ตัง้แตว่นัที ่5 กุมภาพันธ ์ถงึ 30 เมษายน 2561

The Seller must deliver 50% of total quantity for each destination before 16 th March 2018.

โดยผูข้ายจะตอ้งจัดสง่สนิคา้อย่างนอ้ย 50% ของจ านวนรวมของแตล่ะปลายทางก่อนวนัที ่16 มนีาคม 2561

Quote Terms  เงือ่นไขการเสนอราคา: DDP (Delivered Duty Paid) ราคาสนิคา้รวมภาษ ีอากร และ ภาษมีูลคา่เพิม่(ถา้ม)ี และ 

คา่ขนสง่ ณ จดุสง่มอบ คอื พืน้ทีพั่กพงิชัว่คราวทีร่ะบุ

Quote Valid Until  ราคาตอ้งยืนไดถ้งึวนัที:่ 30 April 2018

30 เมษายน 2561

Unit of Measure

Large Small

หน่วยสนิคา้  5" x 6 M.  4" x 6 M. 

Poles

ล า

Poles

ล า

Poles

ล า

Poles

ล า

Poles

ล า

Poles

ล า

Poles

ล า

Poles

ล า

Poles

ล า

Remarks  หมายเหต:ุ
The Delivery Quantity and the Total Units stated in the above table are best-estimated quantities based on estimated camp population 

during the consumption/use period.  The actual delivery quantities 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.  The price(s) offered must be maintained for possible 

increase or decrease in TBC ordering quantity 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.  จ านวนการสง่สนิคา้และปรมิาณรวมทัง้หมด  ตามทีร่ะบใุน
ตารางขา้งบนนี้ เป็นจ านวนทีป่ระมาณอยา่งใกลเ้คยีงทีส่ดุ  โดยค านวนมาจากการคาดหมายจ านวนประชากรในแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิส าหรับชว่งระยะเวลาการบรโิภค /

การใชท้ีร่ะบขุา้งตน้นี้   จ านวนทีจ่ะตอ้งจัดสง่จรงิอาจจะแตกตา่งไปจากนี้บา้ง ขึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในแตล่ะพืน้ที่
พักพงิ  หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดรั้บ ใบสั่งซือ้สนิคา้ ออกโดยส านักงานทบีซีภีาคสนาม ซึง่จะเป็นการยนืยนัเป็นทางการ  
เกีย่วกับปรมิาณสนิคา้ทีแ่น่นอนทีต่อ้งจัดสง่ ใบสั่งซือ้สนิคา้นี้จะสง่ไปใหผู้ข้ายทางโทรสาร  (แฟ็กซ)์ ราคาทีผู่ข้ายเสนอจะตอ้งสามารถยนืราคาเดมิ

ได ้ในกรณีทีจ่ านวนการสั่งซือ้ของทบีซีเีพิม่ข ึน้หรอืลดลงไปจากจ านวนสั่งซือ้ทีร่ะบใุนส ญญาไดถ้งึ  30 เปอรเซ็นตจ์ากจ านวนทีอ่อกสัญญา  อยา่งไรก็ตามทางผูซ้ ือ้จะ
ไม่รับผดิชอบกับตน้ทนุของผูข้ายทีอ่าจเพิม่ขึน้ในกรณีทีย่อดจ านวนสั่งซือ้จรงินอ้ยกวา่ยอดจ านวนทีป่ระมาณนี้

150

600 

390 

850 

660 

910 

700 

-

-

-

60 km north  from Mae Sot Town

60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตัวเมอืงแม่สอด

89 km south from Mae Sot Town

-

-

85 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากแม่ฮ่องสอน

45 km south-west  from Mae Sa Riang

45 กม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จาก อ.แม่สะเรียง

60 km south-west  from Mae Sa Riang

25 km. west from MHS Town

25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากตัวเมอืงแม่ฮ่องสอน

85 km south-west  from Mae Hong Son

60 กม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากอ.แม่สะเรียง

-

89 ก.ม. ไปทางใต ้จากตัวเมอืงแม่สอด

Mae La

แม่หละ

Nu Po 60 km west from Umphang

-

ตน้ยาง

Don Yang 45 km north-west  from Sangklaburi

45 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงเหนือ จากสังขละบรุี

Site 2

Site 1

ไซท ์1

แม่ละอูน

Mae Ra Ma Luang

ไซท ์2

Mae La Oon

แม่รามาหลวง

นุโพ 60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุม้ผาง
-

Um piem

อุม้เป้ียม

250 

25 km. west from A.Suan Phueng

ถ ้าหนิ 25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอ าเภอสวนผึง้
-

Tham Hin
150 

ส าหรับพืน้ทีพั่กพงิชัว่คราว ในประเทศไทย

พืน้ทีพั่กพงิชัว่คราว ระยะทางโดยประมาณ

Refugee Camp Approximate Distance

Approximate Quantity 

จ านวนสัง่ซือ้โดยประมาณ

THE BORDER CONSORTIUM

Delivery Schedule

ก าหนดการสง่มอบสนิคา้

For  Refugee Camps in Thailand

Eucalyptus Poles Tender 2018

เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตีย้ม

เอกสารเชญิเขา้รว่มประกวดราคาเสาไมย้คูาลปิตัส 2018
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TBC Tender Number TBC Eucalyptus Poles 2018 เลขที่ใบประมูลของ ที บี ซี 

Bid  & Sa mp le  to  b e  sub mitte d  b e fo re 12:00 Noon, Friday 8
th

 December 2017 ก ำหนดยื่นซองพรอ้มตวัอย่ำงกอ่นวนัที่ 

Company Name บรษิทัผูย้ื ่นแบบประมูลรำคำ

Address ที่อยู่ 

Telephone & Fax โทร./แฟกซ์ 

Email อีเมลล์ 

Contact Person / Position ชือ่ผูย้ื ่นประมูล หรือ ผูร้บัมอบอ ำนำจ/ต ำแหน่ง

Product Eucalyptus Poles สนิคำ้

Size:        Minimum Diameter     x         Minimum Length ขนาด

Small 4 inches x 6 inches ไม้ยูคาลิปตสัขนาดเล็ก

Speciess of Eucalyptus Poles สำยพนัธ์ุของเสำไม้ยูคำลปิตสั

Source of Eucalyptus Poles แหลง่ที่มำของเสำไม้ยูคำลปิตสั

Delivery Date วนัที่ส่งของ

TBC may award contracts to different suppliers for different destinations.Therefore, the Seller can choose to quote for only one or  particular 

destination(s); no need to quote for every destination. ทบีซีอีาจจะออกสัญญาใหผู้ข้ายตา่งบรษัิท ส าหรับแตล่ะปลายทาง ดังนัน้ผูข้ายสามารถเลอืก

เสนอราคาเฉพาะแคห่นึง่ หรือบางปลายทางก็ได ้ไม่จ าเป็นตอ้งเสนอราคาทกุปลายทาง

Destination: Province

Refugee Camp

ปลายทาง: จงัหวดั Quantity (Poles) Price (Baht) Quantity (Poles) Price (Baht)

พืน้ทีพ่กัพงิช ัว่คราวผูอ้พยพ จ านวน ราคา (บาท) จ านวน ราคา (บาท)

Site 1/ ไซท ์1 Mae Hong Son - 600                 

Site 2 /ไซท ์2 Mae Hong Son - 390                 

Mae La Oon/ แมล่ะอนู Mae Hong Son - 850                 

Mae Ra Ma Luang / แม่

รามาหลวง Mae Hong Son - 660                 

Mae La  /แมห่ละ Tak - 910                 

Um Piem/ อุม้เป้ียม Tak - 700                 

Nu Po / นุโพ Tak - 250                 

Don Yang / ตน้ยาง Kanchanaburi - 150                 

Tham Hin / ถ า้หนิ Ratchaburi - 150                 

Quote valid until รำคำในแบบประมูลใชไ้ดถ้งึวนัที่ 

Time needed to  prepare for delivery ระยะเวลำที่ใชเ้ตรียมของกอ่นส่งมอบ(วนั)

Signature of Company Representative ลำยมือชือ่ผูม้ีอ ำนำจหรือผูร้บัมอบอ ำนำจ

Date วนัที่ 

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

         ดีดีพี จำกหนงัสอื "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนสง่ บรรจุหบีหอ่ สญัญำลกัษณ์หรือตรำ และ ภำษีต่ำง  ๆแล้ว

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

    รำยละเ อยีดของกำรยื่นซองประมลูรำคำ ใหดู้ที ่หนงัสอืเ ช้ือเ ชิญประมลูรำคำและตำรำงกำรสง่มอบ

*  Bidder must send a clearly-labeled sample, one sample per size, with this Bidding Form.

    ผู้ยื่นแบบจะต้องยื่นซองประมลูรำคำพรอ้มตวัอย่ำงสนิค้ำจ ำนวนขนำดละ 1 ตวัอย่ำง พรอ้มตดิตรำชื่อบริษทัหรือยี่หอ้ใหช้ดัเ จน

*  This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand or mail (not fax or e-mail) otherwise this bid will be considered invalid.

        แบบประมลูรำคำต้องกรอกใหค้รบถ้วนถูกต้อง พรอ้มเ ซ็นชื่อประทบัตรำบริษทั ลงวนัที ่แล้วจึงน ำมำยื่นด้วยตนเองหรือสง่ทำงไปรษณีย์ (ไมร่บัทำงแฟ็กซ์ หรือ อ-ีเ มลล์) มำยงัส ำนกังำน ที บ ีซี กรุงเทพฯ

        ไมเ่ ช่นนั้นแล้ว ที บ ีซี จะถือว่ำแบบประมลูนั้นเ ป็นโมฆะ

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

    ใหผู้้ยื่นซองประมลูแนบเอกสำรกำรจดทะเบยีนบริษทั ทะเบยีนกำรค้ำหรือหนงัสอืจดทะเบยีนอืน่  ๆซีง่ออกโดยทำงรำชกำรมำพรอ้มซองประมลูน้ี 

The Border Consortium  เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี้ยม
12/5 Co nve nt Rd , Ba ng ra k, Ba ng ko k 10500; T e l: (66-2) 238-5027-8; Fa x: (66-2) 266-5376; Ema il: sc-l@ the b o rd e rco nso rtium.o rg

12/5 ถนนคอนแวนต์  บำงรกั  กรุง เทพฯ 10500; โทร.(02) 238-5027-8;  แฟ็กซ์ (02) 266-5376

Bidding Form-Central Purchases/แบบประมูลรำคำ-ซ้ือโดยส่วนกลำง (Form 002)

Quotation Table: 

5th  February to  30 th  April 2018. Condition: 50% of to tal quantity

for each destination must be delivered before 16 th  March 2018

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents.  ภายในหนึง่เดอืนหลังจากไดรั้บใบแจง้หนี้

และเอกสารหลักฐานการสง่สนิคา้จากผูข้าย

เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ

30th April 2018

Total Amount (Baht)

to each Destination

มลูคา่รวมถงึแตล่ะปลายทาง (บาท)

5" x 6 M. 4" x 6 M.

Large Size ขนาดใหญ่ Small Size ขนาดเล็ก


