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เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี �ยม 
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 GRASS THATCH MATERIALS 2017 
 

For Umpiem Refugee camp, Tak Province and 
Don Yang Refugee Camp, Kanchanaburi Province 

 
 

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

• Specifications and Procedures: The Grass Thatch roofing to be delivered by the Seller have to 
meet the specifications as outlined in below: 

 
a) Grass thatch roofing means the roofing shingles made from the thatch (“Imperata Cylindrica 

or “Bai Ya Ka” in Thai).  
 

b) The thatch must be mature before being cut. For example, young thatch which is              
subsequently dried are not as durable and will retain too much moisture, easily become 
mouldy and therefore substandard. 

 
c) The minimum specification dimensions of the Grass roofing are: 
  

   minimum width 70 centimetres x minimum length 150 centimetres 
 
 Roof Grass shingles that are smaller than the above minimum dimensions will be          

rejected and shall be replaced by the seller. 
 

d) The thickness of Grass roofing should consist of at least three to four pieces per tie and each 
tie should be tightly tied to support poles parallel next to one another. The thickness must be 
sufficient to prevent rain leakage into the house. 

 
e) The bamboo support pole must be strong enough to not bend from holding the grass, with a 

minimum dimension of 10 mm. x 6 mm. The rope (made of natural or non-natural materials) 
holding the thatch to the support must be sufficiently strong, durable and tied well enough to 
secure the thatch to the support pole. 

 
f) The Grass thatch roofing must be free of insect infestation, holes and any other damage that 

reduces its water resistant properties.  
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g) Roof Grass thatch made from substandard materials as well as substandard crafts-
manship will be rejected and shall be replaced by the seller within the stated delivery 
period. 
 

h) The Seller is required to fill in attached TBC official Bidding Form-Central Purchase 
(Form 002) where the offered shall be listed. The Buyer will consider and analyse offered 
and decide whether they are suitable for the construction purposes.  

 
i) The Seller must deliver Grass Thatch as specified during a delivery period commencing 

16
th

 January to 28
th

 April 2017.  A minimum of 50% of total quantities Grass Thatch 
must be delivered by 28

th
 February 2017. 

 
j) The Seller must handle Grass thatch with care in order to avoid any damage. Grass 

thatch roofing that does not fulfill stated specification at delivery will be rejected and shall be         
replaced by the Seller within the stated delivery period. 

 
k) Grass Thatch to be delivered by truck, packaged and stacked and tied in bundles of 5 or 10 

pieces. 
 

l) The Seller must deliver, unload and handover Grass Thatch in the camp(s) in good      
condition. Grass thatch 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. 

 
m) 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 deliv-
ery period is as stated under point i). 
 
If the Seller fails to give advance notice of delivery date/time, the buyer will not take respon-
sibility of arranging access to camp. The seller must carry the incurring cost of a new          
delivery date. 

 
n) 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 Grass 
thatch upon deliveries.  

 
 

• Quantity:  
a) The anticipated quantity of Thatch Roofing Materials to be delivered by the Seller for each of 

the camp is specified in below Table: 
 

 

Refugee Camp 
Leaf Thatch Quantity 

(Pieces) 

Umpiem 180,000 

Don Yang 45,000 

Total 225,000 

 

 
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.  
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Transport Information to the Seller: 
 

 

Refugee Camp Approximate Distance 

พื �นที�พกัพงิชั�วคราว ระยะทางโดยประมาณ 

Umpiem 89 km south from Mae Sot Town 

อุ้มเปี�ยม 89 ก.ม. ไปทางใต้ จากตวัเมืองแม่สอด 

Don Yang 45 km north-west  from Sangklaburi 

ต้นยาง ไปทางตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จากสงัขละบรีุ 

 
 

• Sample: The Seller must supply with the tender the sample of grass thatch as follows: 
 
a) Two pieces each of grass thatch 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). For example, if the Seller submits the bid for Grass roofing for Umpiem 
and Don Yang, two pieces of Grass roofing sample must be sent to TBC Umphang and      
another two pieces of sample must be sent to TBC Kanchanaburi. 
 

b) The quality and dimension of the Grass thatch shingles to be delivered by the Seller must be 
to same specification and craftsmanship as the Grass or thatch shingle samples submit with 
this tender. 

 
c) 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. 
 

• Marking: None. 
 

• Quote: DDP (Delivered Duty Paid) Price should be quoted in Thai baht per piece of thatch shingle 
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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คาํแปล 

หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 

การประกวดราคาวัสดุมุงหลังคาหญ้าคา 2017 
 

สําหรับพื �นที*พกัพงิชั*วคราวอุ้มเปี�ยม จังหวัดตาก และ 
พื �นที*พกัพงิชั*วคราวต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

องค์การ เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี )ยม (TBC), ผู้ซื �อ, มีความประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของท่าน ซึ:งเป็น “ผู้ขาย” เข้าร่วม
ประกวดราคา เพื:อจดัส่งวัสดุมุงหลังคาหญ้าคา ตามเงื:อนไขต่อไปนี ) 
 

• รายละเอียดสินค้าและขั �นตอน: วสัดมุงุหลงัคาใบหญ้าคาที:ผู้ซื )อต้องการจะต้องมีคุณลกัษณะตามที:ระบดุังต่อไปนี ): 
 
a) วัสดุมุงหลังคาหญ้าคา หมายถงึ วสัดมุงุหลงัคาที:ทํามาจากใบหญ้าคา (Imperata Cylindrica หรือ ใบหญ้าคา 

ในภาษาไทย)  
 

b)  ใบหญ้าคาต้องเป็นใบที:แก่และแห้งก่อนที:จะเก็บนํามาใช้ ทั )งนี )ใบหญ้าคาที:ยงัออ่นอยู่แล้วนํามาตากแห้งภายหลงั
นั )นถือว่ายอมรับไมไ่ด้ เนื:องจากจะมีความชื )นสงูกว่า ไม่ทนทาน และขึ )นราได้ง่าย 

 
c) ขนาดของวสัดมุงุหลงัคาหญ้าคา ที:ผู้ขายจะต้องจดัส่ง คือ 

ความกว้างตํ*าสุด ไม่ตํ*ากว่า 70 เซนตเิมตร x ความยาวตํ*าสุด ไม่ตํ*ากว่า 150 เซนติเมตร  
 

ใบหญ้าคาที�จัดส่งไปยังพื �นที�พักพงิชั� วคราวแล้วพบว่าขนาดตํ�ากว่าที�กําหนดไว้นี �จะถูกปฏิเสธไม่รับ
สินค้าและผู้ขายจะต้องจัดส่งของมาทดแทนให้ใหม่ 
 

d) ความหนาของวสัดมุงุหลงัคาหญ้าคา ควรจะประกอบด้วยใบหญ้าคาซ้อนทบักนัอย่างน้อย 3-4 ชั )น ต่อการผกู/ไพ
เข้ากบัไม้สนั 1 ครั )ง โดยการผกูหญ้าคากบัไม้สนัจะต้องผกูให้แน่น และแต่ละมดัให้ผกูติดขนานกนั ทั )งนี )วสัดมุงุ
หลงัคาหญ้าคา จะต้องมีความหนาเพียงพอที:จะป้องกนัการรั:วไหลของนํ )าฝนเข้ามาในบ้านได้  
 

e) ไม้ที:ใช้เป็นสนัของวสัดมุุงหลงัคาหญ้าคาจะต้องเป็นวสัดมุงุหลงัคาหญ้าคาและต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที:จะ
รับนํ )าหนกัใบหญ้าคาที:นํามามดัเป็นตบัได้ โดยต้องมีขนาด 10 x 6 มิลลิเมตร นอกจากนี )เชือกรัด (อาจเป็นวสัดุ
ธรรมชาติ เช่น ตอกไม้ไผ่ และวสัดอุื:น เช่น เชือกฟาง) จะต้องมีความเหนียวแข็งแรง ทนทาน และผกูแน่นพอที:จะ
มดัหญ้าไว้กบัไม้สนัได้ 

 
f) วสัดมุงุหลงัคาหญ้าคาจะต้องปราศจากแมลง/สตัว์กดักิน ทั )งนี )วสัดมุงุหลงัคาหญ้าคาที:มีรูรั:ว หรือมีความเสียหาย

นั )นจะทําให้ป้องกนัการรั:วไหลของนํ )าฝนได้น้อยลง  
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g) วัสดุมุงหลังคาหญ้าคาที*ผลิตจากวัตถุดบิที*ไม่ได้มาตรฐานหรือการผลิตไม่ได้ตามมาตรฐานนั�นจะถูก
ปฏเิสธไม่รับสินค้าและผู้ขายจะต้องจัดส่งของมาทดแทนให้ใหม่ 

 
h) ในการเข้าร่วมประกวดราคาผู้ขายจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื�นประกวดราคา-ซื �อโดยส่วนกลาง (Form 

002) โดยให้ระบทีุ�มาของวสัดมุงุหลงัคาหญ้าคา เพื�อผู้ขายจะได้พจิารณาวา่มีความเหมาะสมกบัการนําไป
ก่อสร้างหรือไม่กอ่นที�จะตดัสินใจจะให้สญัญาซื �อแก่ผู้ขาย 

 
i) ผู้ขายจะต้องดําเนินการจดัส่งวสัดุมงุหลงัคาหญ้าคาตามกําหนดการที�ระบดุงัต่อไปนี � ให้เริ�มต้นจัดส่งได้ตั �งแต่

วันที� 16 มกราคม ถงึ 28 เมษายน 2560 โดยผู้ขายจะต้องดาํเนินการจัดส่งสินค้าให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 
50% ของจํานวนวัสดุมุงหลังคาหญ้าคาที�สั� งซื �อภายในวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2560 

 
j) วัสดุมุงหลังคาหญ้าคาจะต้องได้รับการดูแลและจัดส่งมาในสภาพดี ผู้ขายจะต้องขนถ่ายสินค้าด้วย

ความระมัดระวังเพื*อหลีกเลี*ยงความเสียหายที*อาจเกิดขึ �น วสัดมุงุหลงัคาหญ้าคาที:ไมไ่ด้คุณลกัษณะ
ดงักล่าวข้างต้นจะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้าและผู้ขายจะต้องจดัส่งของมาทดแทนให้ใหม่  

 
k) ให้จดัส่งวสัดมุงุหลงัคาหญ้าคาด้วยรถบรรทุก ให้วางเรียงซ้อนกนัและรัดเป็นมดั มดัละ 5-10 ตบั  
 
l) ผู้ขายจะต้องจัดส่ง, ขนถ่ายสนิค้าลงจากรถ และส่งมอบวัสดุมุงหลังคาหญ้าคาให้แก่เจ้าหน้าที*ในศูนย์

อพยพให้อยู่ในสภาพที*ดี   วสัดมุงุหลงัคาหญ้าคาที:ฉีกขาด เสียหาย ระหว่างการขนส่งและขนถ่ายสินค้าจะถกู
ปฏิเสธไม่รับสินค้าและผู้ขายจะต้องจดัส่งของมาทดแทนให้ใหม่ภายในช่วงระยะเวลาการส่งมอบที�กําหนด 

 
m) ผู้ขายที�ได้สัญญาซื �อจากทบีีซี จะต้องส่งแผนการจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื �อได้ทราบ ในเอกสารดังกล่าวให้ระบุ

วัน เวลา และรายละเอียดบุคคลตดิต่อ อย่างน้อย 2 อาทติย์ก่อนเริ�มการจัดส่งสินค้า ทั �งนี �กําหนดการ
ส่งมอบสินค้าได้ระบุไว้ในข้อ i) แล้ว 
 
ผู้ขายที:ไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดข้างต้น ผู้ซื )อจะไม่รับผิดชอบในการจดัการให้ผู้ขายสามารถเข้าไปส่งสินค้าในศูนย์
อพยพได้ หากต้องนํารถกลบัไปและกลบัมาส่งใหม่ในวนัหลงัค่าใช้จ่ายที:เกิดขึ )นนี )ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเอง 
 

n) กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจะกําหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนในเอกสารสัญญาซื �อ         
ตวัแทนที�ได้รับมอบหมายจากทั �งผู้ซื �อและผู้ขายจะต้องลงนามในเอกสารที�เกี�ยวข้อง ณ วนั เวลา ที�มีการส่งมอบ
สินค้า  

 

• จาํนวนสินค้า:  
a) จํานวนวัสดุมุงหลังคาหญ้าคาที�คาดการณ์ไว้ที�ต้องการให้ผู้ขายจัดส่งไปยังพื �นที�พักพิงชั�วคราวแต่ละแห่ง มี

รายละเอียดตามที�ระบใุนตารางด้านล่างนี �  
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พื �นที�พักพงิชั�วคราว 
จาํนวนวัสดุมุงหลังคาตองตงึ 

(ตับ) 

อุ้มเปี�ยม 180,000 

ต้นยาง 45,000 

รวมทั �งสิ �น 225,000 

 

b) ผู้ขายสามารถเลือกที�จะยื�นประมลูเฉพาะบางปลายทางได้ โดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกบักําลงัการผลิตหรือ
การจัดหาสินค้ารวมถึงความสามารถในการขนส่งของผู้ขายแต่ละราย โดยผู้ซื �อขอสงวนสิทธิEที�จะออกสญัญา
แยกแต่ละปลายทางพื �นที�พกัพิงชั�วคราวให้แก่ผู้ขายต่างรายกนั หรือในบางกรณีที�เกิดขึ �นไม่บ่อยนกัคือการออก
สญัญาแบง่ให้ผู้ขายมากกว่า F รายในพื �นที�ปลายทางเดียวกนั  

 
ข้อมูลการขนส่งสําหรับผู้ขาย: 

 

Refugee Camp Approximate Distance 

พื �นที�พกัพงิชั�วคราว ระยะทางโดยประมาณ 

Umpiem 89 km south from Mae Sot Town 

อุ้มเปี�ยม 89 ก.ม. ไปทางใต้ จากตวัเมืองแม่สอด 

Don Yang 45 km north-west  from Sangklaburi 

ต้นยาง ไปทางตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จากสงัขละบรีุ 

 

• ตัวอย่าง: ในการยื�นประกวดราคา ผู้ขายจะต้องส่งตัวอย่างวสัดุมุงหลงัคาหญ้าคามาพร้อมกบัการยื�นเอกสารประกวด
ราคา ตามรายละเอียดดงันี �  
 
a) ให้ผู้ขายส่งตัวอย่าง วัสดุมุงหลังคาหญ้าคา จํานวน 2 ตับ ไปที�สํานักงานทีบีซีภาคสนามที�รับผิดชอบ

พื �นที�พักพงิชั�วคราวแต่ละแห่ง (กรุณาดรูายละเอียดในข้อ 2 ของเอกสารแนบท้ายหนงัสือเชิญเข้าร่วมประกวด
ราคา) ตวัอย่าง เช่น หากผู้ขายต้องการยื:นประกวดราคาวสัดมุงุหลงัคาของอุ้มเปี)ยม และ ต้นยาง ผู้ขายจะต้องส่ง
ตวัอย่างวสัดมุุงหลงัคาจํานวน 2 ตบั ไปยงัที:สํานกังานทีบีบีซี อุ้มผาง และ สํานกังานทีบีบีซี กาญจนบรีุ 
 

b) คุณภาพและขนาดวัสดุมุงหลังคาหญ้าคาที�ผู้ขายจะจัดส่งนั �นจะต้องมีคุณลักษณะและวิธีการผลิตเหมือนกับ
ตวัอย่างที�ยื�นประมลูมา 

 
c) ให้ผู้ ขายติดฉลากชื�อผู้ ขายที�ตัวอย่างที�ยื�นมาให้ชัดเจน โดยให้ยื�นตัวอย่างมาก่อน/ภายในวันที�กําหนดปิดการ

ประกวดราคา มิฉะนั �นการยื�นประกวดราคาของผู้ขายจะถือเป็นโมฆะ  
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• การทําตราเครื�องหมายบนสินค้า: ไม่ระบ ุ
 

• ราคา: DDP (คือราคาที�รวมภาษีและค่าขนส่งแล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย ต่อเสาวสัดุมุงหลงัคาหญ้าคา 
1 ลํา สําหรับส่งสินค้า ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครั �งนี �รวมถึงสญัญาซื �อที�จะออกหลงัจากนี �จะ
บงัคบัใช้ตามมาตรฐาน INCOTERMS 2000 กล่าวคือ ราคาที�เสนอมาจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษี อากร ค่าขนส่ง
แล้ว ในการเข้าร่วมประกวดราคาผู้ขายจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยื�นประกวดราคา-ซื �อโดยส่วนกลาง 
(Form 002) ที�แนบมานี � 
 

• การยืนราคา:  
a) ราคาที�เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดมิได้ตลอดช่วงระยะสัญญา หรืออย่างน้อยจะต้องยืนราคาจนกระทั�ง

การจดัส่งสินค้าถงึปลายทางเสร็จสิ �นทั �งหมดแล้ว และจะไม่อนญุาตให้มีการเปลี�ยนแปลง  
b) จํานวนสินค้าตามที�ได้ระบไุว้ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นั �น เป็นจํานวน

ประมาณใกล้เคียงที�สุดที�คํานวณจากการคาดการณ์จํานวนประชากรในพื �นที�พักพิงชั�วคราว ซึ�งจํานวนที�จะให้
จัดส่งจริงนั �นอาจต่างไปจากนี �ได้ซึ�งจะขึ �นอยู่กับการเปลี�ยนแปลงของจํานวนประชากรในพื �นที�พักพิงชั�วคราว 
ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซื �อมีความจําเป็นต้องเพิ�มปริมาณการสั�งซื �อ ผู้ขายจะต้องสามารถยืนราคา
ตามที�ยื�นเสนอมาสําหรับการสั� งซื �อเพิ�มหรือลดได้ถึง 30% ของยอดการสั� งซื �อตามที�ระบุไว้ในสัญญา 
อย่างไรก็ตามทางผู้ซื �อจะไม่รับผิดชอบกบัต้นทุนของผู้ขายที�อาจเพิ�มขึ �นในกรณีที�ยอดจํานวนสั�งซื �อจริงน้อยกว่า
ยอดจํานวนที�ประมาณนี � 

 
** หมายเหตุ (สําคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงื�อนไข และขั"นตอน ของการประกวดราคาครั"งนี"ใน“เอกสารแนบ 
ท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” ** 
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Commodity  สนิคา้ GRASS THATCH วสัดุมุงหลงัคาหญา้คา

Delivery Period  To be delivered from 16th January to 28th April 2017

กําหนดการส่งของ: ใหจั้ดส่งตั �งแต่วันที� 16 มกราคม ถงึ 28 เมษายน 2560

The Seller must deliver 50% of total quantity for each destination before 28th February 2017

โดยผูข้ายจะตอ้งจัดส่งสนิคา้อย่างนอ้ย 50% ของจํานวนรวมของแต่ละปลายทางก่อนวันที� 28 กุมภาพันธ ์ 2560

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

Quote Valid Until  ราคาตอ้งยืนไดถ้งึวันที�: 30 April 2017

30 เมษายน 2560

Unit of Measure

หน่วยสนิคา้

Pieces

ตับ

Pieces

ตับ

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.  จํานวนการส่งสนิคา้และปรมิาณรวมทั �งหมด ตามที�ระบุใน
ตารางขา้งบนนี� เป็นจํานวนที�ประมาณอย่างใกลเ้คียงที�สุด โดยคํานวนมาจากการคาดหมายจํานวนประชากรในแต่ละพื�นที�พกัพงิสําหรับช่วงระยะเวลาการบรโิภค/

การใชท้ี�ระบุขา้งตน้นี�  จํานวนที�จะตอ้งจัดส่งจรงิอาจจะแตกต่างไปจากนี�บา้ง ข ึ�นอยู่กับการเปลี�ยนแปลงข ึ�นลงของจํานวนประชากรในแต่ละพื�นที�
พกัพงิ  หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดร้ับ ใบสั�งซื�อสนิคา้ ออกโดยสํานักงานทีบีซีภาคสนาม ซ ึ�งจะเป็นการยืนยันเป็นทางการ 
เกี�ยวกับปรมิาณสนิคา้ที�แน่นอนที�ตอ้งจัดส่ง ใบสั�งซื�อสนิคา้นี�จะส่งไปใหผู้ข้ายทางโทรสาร (แฟ็กซ์) ราคาที�ผูข้ายเสนอจะตอ้งสามารถยืนราคาเดมิ
ได ้ ในกรณีที�จํานวนการสั�งซื�อของทีบีซีเพ ิ�มข ึ�นหรือลดลงไปจากจํานวนสั�งซื�อที�ระบุในสํญญาไดถ้งึ 30 เปอรเซ็นต์จากจํานวนที�ออกสัญญา  อย่างไรก็ตามทางผูซ้ ื�อจะ
ไม่รับผดิชอบกับตน้ทุนของผูข้ายที�อาจเพ ิ�มข ึ�นในกรณีที�ยอดจํานวนสั�งซื�อจรงินอ้ยกว่ายอดจํานวนที�ประมาณนี�

89 km south from Mae Sot Town

89 ก.ม. ไปทางใต ้ จากตัวเมอืงแม่สอด

GRASS THATCH MATERIALS TENDER 2017

สําหรับพื�นที�พักพงิชั�วคราวในประเทศไทย

For  Refugee camps in Thailand

เอกสารเชญิเขา้ร่วมประกวดราคาวสัดุมงุหลังคาหญา้คา 2017

Approximate Distance

180,000

45 km north-west  from Sangklaburi

ตน้ยาง ไปทางตต.เฉยีงเหนอื 
45 กม. จากสังขละบุรี

45,000

THE BORDER CONSORTIUM

เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เต ี�ยม

กําหนดการสง่มอบสนิคา้

Refugee Camp

Delivery Schedule

พื�นที�พักพงิชั�วคราว ระยะทางโดยประมาณ
Approximate Q'ty  จํานวนสั�งซ ื�อ

โดยประมาณ

Umpiem

อุม้เปี�ยม

Don Yang
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TBC Tender Number TBC GRASS THATCH MATERIALS 2017

Bid  & Sa mp le  to  b e  sub mitted  b e fo re 12:00 Noon, Friday 18th  November, 2016

Company Name

Address

Telephone & Fax

Email

Contact Person / Position

Size:

Marking ตรา หรือ เคร่ืองหมาย

Refugee Camp

ปลายทาง
พื�นที�พกัพงิช ั�วคราวผูอ้พยพ

Umpiem

อุ้มเปี� ยม

Don Yang

ตน้ยาง

Quote valid until ราคาในแบบประมูลใชไดถึงวนัที่ 

ระยะเวลาที่ใชเตรียมของกอนสงมอบ(วนั)

ลายมือช่ือผูมีอํานาจหรือผูรบัมอบอํานาจ

Date วนัที่ 

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

         ดีดีพี จากหนังสอื "INCOTERMS 2000", คือราคารวมคาขนสง บรรจุหบีหอ สญัญาลกัษณหรือตรา และ ภาษีตาง  ๆแลว

Important Information ขอมูลสําคญั
* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
    รายละเ อยีดของการยื่นซองประมูลราคา ใหดูที่ หนังสอืเ ชื้อเ ชิญประมูลราคาและตารางการสงมอบ

*  Bidder must send a clearly-labeled sample with this Bidding Form.
    ผูยื่นแบบจะตองยื่นซองประมูลราคาพรอมตวัอยางสนิคา พรอมติดตราชื่อบริษัทหรือยี่หอใหชดัเ จน

*  This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand,  mail or e-mail otherwise this bid will be considered invalid.
        แบบประมูลราคาตองกรอกใหครบถวนถูกตอง พรอมเ ซ็นชื่อประทบัตราบริษัท ลงวนัที่ แลวจึงนํามายื่นดวยตนเ อง, ทางไปรษณีย  หรือ อ-ีเ มล มายังสาํนักงาน 
        ที บี ซี กรุงเ ทพฯ ไมเ ชนนั้นแลว ที บี ซี จะถือวาแบบประมูลนั้นเ ป็นโมฆะ

*  Please attach a copy of Company Registration to this form.
    ใหผูยื่นซองประมูลแนบเ อกสารการจดทะเ บียนบริษัท ทะเ บียนการคาหรือหนังสอืจดทะเ บียนอืน่  ๆซี่งออกโดยทางราชการมาพรอมซองประมูลน้ี 

Delivery Date

จํานวน (ตบั)

180,000
Tak

ตาก

เสนอราคาเฉพาะแค่หน ึ�ง หรือบางปลายทางก็ได ้ ไม่จําเป็นตอ้งเสนอราคาทุกปลายทาง

Total Amount (Baht)Price (Baht per piece)

Quotation Table: 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. ทบีซีอีาจจะออกสัญญาใหผู้ข้ายต่างบริษัท สําหรับแต่ละปลายทาง ดังนั �นผูข้ายสามารถเลอืก

มูลคา่รวม (บาท)

วสัดุมุ งหล ังคาหญาคา

Grass Thatch Roof ing    

Leaf Roofing:  Minimum width 70 cm x Minimum length 150 cm 

The Border Consortium  เดอะ บอรเดอร คอนซอรเตี้ยม
12/5 Co nve nt Rd, Ba ng ra k , Ba ng kok  10500; T e l: (66-2) 238-5027-8; Fa x: (66-2) 266-5376; Email: sc -l@ the bo rd e rco nso rtium.org

12/5 ถนนคอนแวนต  บางรกั  กรุง เทพฯ 10500; โทร. (02) 238-5027-8;  แฟ็กซ (02) 266-5376

Bidding Form-Central Purchases/แบบประมูลราคา-ซื้อโดยสวนกลาง (Form 002)

โทร./แฟกซ 

อีเมล 

เลขที่ใบประมูลของ ที บี ซี 

ที่อยู 

กําหนดยื่นซองพรอมตวัอยางกอนวนัที่ 

บริษทัผูยื่นแบบประมูลราคา

ช่ือผูยื่นประมูล หรือ ผูรบัมอบอาํนาจ/ตําแหนง

Product สินคา

ขนาด
วัสดุมุงหลังคาตองตึง: ความกวางตํ่าสุด ไมตํ่ากวา 70 ซม. X ความยาวตํ่าสุด ไมตํ่ากวา 150 ซม.

จงัหวดั

Within one month after receiving completed invoice and delivery 

documents.  ภายในหนึ�งเดอืนหลังจากไดรั้บใบแจง้หนี�และเอกสารหลักฐานการ
ส่งสนิคา้จากผูข้าย

เง่ือนไขการชําระเงิน

ราคา (บาทตอ่ตบั)

Quantity (Pieces)

None

วนัที่สงของ
16th  January to 28th  April 2017.  Condition: 50% of to tal quantity for each 

destination must be delivered before 28th  February 2017.

45,000
Kanchanaburi

กาญจนบุร ี

Signature o f Company 
Representative

Time needed to prepare for delivery

Terms o f Payment

30
th 

April 2016


