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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: procurement@theborderconsortium.org 

 
Date: _____________ 

 
To: _______________________________________________ (Company) 
 

_______________________________________________ (Address) 
 
_______________________________________________ 

 
 

INVITATION TO TENDER  
 

TBC PLASTIC SHEETS 2016 
 

For Use in Tham Hin Refugee Camp, Amphur Suan Pheung,  
Ratchaburi Province 

 
 

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

• Quality & Specifications:  

Size:   5 x 6 Meters, with a tolerance of +/- 2% variation.   

Material:   Woven high-density polyethylene (HDPE) dark fibers fabric laminated on 
both sides with low density polyethylene (LDPE) at minimum of 40           
micron/side. 

Construction:   Minimum: 14 x 14 per square-inch. Denier 1,000  

Edges/Eyelets:  Sealed on all sides (or 2 sides heat sealed and two sides double stitched) 
with nylon or HDPE ropes in them. One strong aluminum eyelet every 
1.00m +/- 5% on each of the four sides of the sheet 

Weight:   200g/m
2
 +/- 5% (ISO 3801) and additional 10% for eyelets what makes a 

total weight of 6.60 kg per sheet. 

Tensile Strength:  Minimum 500N (ISO 1421) or minimum 600N (BS 2576 50mm grab test/ 
US equivalent test ASTM D751) 

Tear Strength:  Minimum 100N (under ISO 1421 or BS 4303 wing tear) 

Bursting Strength:  200N/cm
2
 (BS 4768) 

Welding:  Maximum 1 welding along the middle of one sheet with minimum 80% of 
the original tarpaulin strength in the weft 

UV Resistance:  Maximum 5% loss on original tarpaulin tensile strength (ISO 1421) after a 
minimum of 1500 hours UV under ASTM G53/94 (UVB 313nm peak) 

Fire Resistance:  Flash point above 200°C and ideally treated with fire retardant (CPAI 84-
1995 section 6 > 200°C) 
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Expected Lifespan:  The lifespan of the plastic sheets has to be at least 2 years 

Colour:   Dark Green (สีเขียวขี�ม้า) 

Packing:   In bale of 5 sheets, wrapped in polyethylene and sealed with a polyester 
band. 

Testing:  Suppliers must submit confirmation by an independent laboratory 
that offered plastic sheets are in compliance with above mentioned 
technical specifications. 

• Procedures: 
 

a) The Seller must deliver plastic sheet as specified during a delivery period commencing           
4th January to 29th February 2016.  A minimum of 50% of total quantities of plastic sheet 
must be delivered during the first month (29 January 2016). 

 
b) The Seller must handle plastic sheets with care in order to avoid any damage. Plastic 

sheets that do not fulfill stated specification at delivery will be rejected and shall be replaced by 
the Seller within the stated delivery period. 

 
 
c) The Seller must deliver, unload and handover plastic sheet in the camp(s) in good       

condition. Plastic sheet that have holes, tiers 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. 

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

 
e) 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 plastic sheet 
upon deliveries. The Buyer will keep the right to visit the factory before the delivery of plastic 
sheet.  

 
 

• Quantity: 1,100 sheets (220 bales of 5). The Buyer reserves the right to award partial contracts 
for one camp to different suppliers. The actual delivery quantity may be different due to possible 
changes in camp population.  

 

• Marking: None 
 

• Sample: 3 clearly-labelled samples of 1x1 metre size Plastic Sheet which has 4 staples, loop and 
connect with glue must be supplied with the tender to TBC Bangkok office including the certification 
of the plastic sheeting performance; otherwise the offer will not be considered valid.  
 
- 1st Sample is the standard quality that Seller has 
- 2nd Sample is higher quality than 1

st
 sample that Seller has 

- 3rd Sample is the highest quality that Seller has 
 

• Origin: The Seller is prohibited from supplying plastic sheets obtained or originating from sources 
in Iran, North Korea, Cuba, Sudan, or Libya. 

 

• Quote: DDP (Delivered Duty Paid) Price should be quoted in Thai Baht per sheet 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. 
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• 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 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 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. 

 

 ** Remarks (Important): Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details,    
    Conditions, and procedure of this tender.**  

 
 



4 of 8 
 

คาํแปล 

หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 

การประกวดราคาผ้าใบพลาสตกิ 2016 
สําหรับใช้ในศูนย์อพยพบ้านถํ �าหนิ อําเภอสวนผึ �ง จังหวัดราชบุรี 

 

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

• รายละเอียดสินค้า:  
ขนาด: 5 x 6 เมตร ซึ:งจะยอมให้มีขนาดคลาดเคลื:อนไปจากนี )ได้ไม่เกิน +/- 2% 
 
วัตถุดบิ:  Woven High-density Polyethylene (HDPE) เส้นใยสีเข้มเคลือบทั )งสองด้าน 

ด้วย Low-density Polyethylene (LDPE) อย่างน้อยด้านละ 40 ไมครอน 
 
โครงสร้าง: ตารางนิ )วละ 14x14 นิ )ว เป็นอย่างน้อย, Denier 1,000 

 
ขอบ/รูสาํหรับร้อยเชือก: ขอบผ้าใบพลาสติกจะต้องเคลือบด้วยความร้อนทั )งสองข้าง และเย็บด้วยด้าย

ไนล่อน หรือ HDPE ที:มีความแข็งแรงทนทาน และมีรูสําหรับร้อยเชือก (ตาไก่) 
อลมูิเนียม ทกุระยะ ^ เมตร (+/-5%) ทั )งสี:ด้าน 

 
นํ �าหนัก:  200 กรัม ต่อ ผ้าใบ ^ ตารางเมตร ซึ:งจะยอมให้คลาดเคลื:อนไปจากนี )ได้ไม่เกิน 

+/- 5% (ISO 3801) รวมกับนํ )าหนกัของรูสําหรับร้อยเชือก (ตาไก่) อีก 10% 
ดงันั )นผ้าใบจะต้องมีนํ )าหนกัรวมอย่างน้อยผืนละ 6.6 กิโลกรัม 

 
ความทนทานต่อแรงดงึยดึ: ขั )นตํ:าสุดกําหนดไว้ที: 500N (ตามมาตรฐาน ISO 1421) หรือ 600N (ตาม

มาตรฐาน BS 2576 50mm grab test / US equivalent test ASTM D751) 
 
ความทนทานต่อการฉีกขาด: ขั )นตํ:าสุดกําหนดไว้ที: 100N (ตามมาตรฐาน ISO 1421 หรือ BS 4303 wing 

tear) 
 
ความทนทานต่อแรงกระแทก:  กําหนดไว้ที: 200N/Cm2 (BS 4768) 
 
การเชื9อมต่อ: ยอมให้มีจุดเชื:อมต่อเพียงจุดเดียวในตอนกลางของผ้าใบพลาสติกแต่ละผืน ซึ:ง

ตรงรอยต่อนี )จะต้องมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่า 80% ของวสัด ุ
ความทนทานต่อแสง UV: เมื:อผ่านกระบวนการทดสอบความทนทานต่อแสง UV ที:อย่างน้อย 1,500 

ชั:วโมงแล้ว (ตามวิธีการทดสอบแบบ ASTM G53/94 ด้วย UVB 313 nm 
peak) แล้วจะสญูเสียความแข็งแรงทนทานต่อการดงึยึดไปไม่เกิน 5% 
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ความทนทานต่อไฟ: ทนต่อประกายไฟที:มีอุณภูมิสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส และหากผ่าน

กระบวนการทดสอบสภาพทนไฟด้วยก็จะเป็นการดี (CPAI 84-1995 section 
6> 200°C) 

 
อายุการใช้งาน: จะต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
สี:  สีเขียวขี �ม้า 
 
การบรรจุหีบห่อ:  ให้บรรจุหีบห่อละ w ผืน แล้วห่อด้วยพลาสติกโพลีเอธิลีนและรัดด้วยสายคาด

โพลีเอสเตอร์ 
 
การรับรองคุณภาพ: ผู้ขายจะต้องแสดงเอกสารรับรองคุณภาพว่าผ้าใบพลาสติกที9 ยื9นเสนอ

มามีคุณสมบัตติรงตามที9ระบุไว้ด้านบน เอกสารดังกล่าวจะต้องออกโดย
บริษัทตรวจสอบคุณภาพอิสระ 

 

• ขั �นตอนการจัดส่งที9กําหนด: 
a) ผู้ขายจะต้องดําเนินการจดัส่งผ้าใบพลาสติกตามกําหนดการที:ระบดุงัต่อไปนี ) ให้เริ9มต้นจัดส่งได้ตั �งแต่วันที9              

4 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยผู้ขายจะต้องดําเนินการจัดส่งสินค้าให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 
50% ของจาํนวนผ้าใบพลาสตกิที9สั9 งซื �อ ภายในเดือนแรกของกําหนดการจัดส่ง (29 มกราคม 2559) 

b) ผ้าใบพลาสติกจะต้องได้รับการดูแลและจัดส่งมาในสภาพดี ผู้ขายจะต้องขนถ่ายสินค้าด้วยความ
ระมัดระวังเพื9อหลีกเลี9ยงความเสียหายที9อาจเกิดขึ �น สินค้าที:ไม่ได้คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นจะถูก
ปฏิเสธไม่รับสินค้าและผู้ขายจะต้องจดัส่งของมาทดแทนให้ใหม่  

c) ผู้ขายจะต้องจัดส่ง, ขนถ่ายสินค้าลงจากรถ และส่งมอบผ้าใบพลาสติกให้แก่เจ้าหน้าที9ในศูนย์
อพยพให้อยู่ในสภาพที9ดี  หากพบผ้าใบพลาสติกมีรูรั:ว ฉีกขาด หรือเสียหายระหว่างการขนส่งและขนถ่าย
สินค้าจะถกูปฏิเสธไม่รับสินค้าและผู้ขายจะต้องจดัส่งของมาทดแทนให้ใหม่ภายในช่วงระยะเวลาการส่งมอบ
ที:กําหนด 

d) ผู้ขายที9ได้สัญญาซื �อจากทีบีซี จะต้องส่งแผนการจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื �อได้ทราบ ในเอกสารดังกล่าวให้
ระบุวัน เวลา และรายละเอียดบุคคลติดต่อ อย่างน้อย G อาทิตย์ก่อนเริ9 มการจัดส่งสินค้า ทั �งนี �
กําหนดการส่งมอบสินค้าได้ระบุไว้ในข้อ a) แล้ว 
 
ผู้ขายที:ไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดข้างต้น ผู้ซื )อจะไม่รับผิดชอบในการจัดการให้ผู้ขายสามารถเข้าไปส่งสินค้าใน
ศูนย์อพยพได้ หากต้องนํารถกลับไปและกลับมาส่งใหม่ในวันหลังค่าใช้จ่ายที:เกิดขึ )นนี )ผู้ ขายจะต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบเอง 

e) กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจะกําหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนในเอกสารสัญญาซื �อ         
ตวัแทนที:ได้รับมอบหมายจากทั )งผู้ซื )อและผู้ ขายจะต้องลงนามในเอกสารที:เกี:ยวข้อง ณ วัน เวลา ที:มีการส่ง
มอบสินค้า ผู้ซื )อขอสงวนสิทธิzไปในการไปเยี:ยมชมและตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตก่อนที:ผู้ขายจะเริ:มจดัส่งสินค้า 
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• จํานวน: 1,100 ผืน (หีบห่อละ 5 ผืน จํานวน 220 หีบห่อ) ทั )งนี ) ผู้ซื �อขอสงวนสิทธิzที:จะออกสญัญาแบ่งให้ผู้ขาย

มากกว่า ^ รายในพื )นที:ปลายทางเดียวกนั จํานวนที:จะให้จัดส่งจริงอาจจะต่างไปจากนี )บ้างขึ )นอยู่กับการเปลี:ยนแปลง
ขึ )นลงของจํานวนประชากรในพื )นที:พกัพิงชั:วคราว  
 

• การทําเครื9องหมายบนบรรจุภณัฑ์: ไมมี่ 
 

• ตัวอย่าง: ในการยื:นประกวดราคา ผู้ขายจะต้องส่งตวัอย่างผ้าใบพลาสติก จํานวน 3 ผืน ขนาด 1 x 1 เมตร โดย

จะต้องเย็บขอบ, เจาะห่วง และต่อกาวใน 1 แผ่นเพื9อเป็นตัวอย่างย่อจากขนาดจริง มายังสํานักงานทีบีซี 
กรุงเทพฯ พร้อมกบัเอกสารรับรองคณุภาพสินค้ามาพร้อมกบัการยื:นเอกสารประกวดราคา  มิเช่นนั�นท่านอาจจะไม่ได้
รับการพจิารณา 
 
- ตัวอย่างผืนที9 1 เป็นผ้าใบพลาสติกตามมาตรฐานทั:วไป ที:ทางผู้ขายมี 
- ตัวอย่างผืนที9 2 เป็นผ้าใบพลาสติกที:มีคณุภาพดีกว่ามาตรฐานทั:วไป ที:ทางผู้ขายสามารถผลิตได้ 
- ตัวอย่างผืนที9 3 เป็นผ้าใบพลาสติกที:มีคณุภาพดีที:สดุ ที:ทางผู้ขายสามารถผลิตได้ 

 

• แหล่งที9มา: ผู้ขายจะต้องไม่ส่งผ้าใบพลาสติกที:นําเข้าหรือมีแหล่งที:มาหรือต้นกําเนิดจากประเทศดงัต่อไปนี ) อิหร่าน, 
เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซูดาน, หรือ ลิเบยี 

 

• ราคา: DDP (คือราคาที:รวมภาษีและค่าขนส่งแล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ ผ้าใบพลาสติก 1 ผืน 
สําหรับส่งสินค้า ตรงถงึปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครั )งนี )รวมถึงสัญญาซื )อที:จะออกหลงัจากนี )จะบงัคบั
ใช้ตามมาตรฐาน INCOTERMS 2000 กล่าวคือ ราคาที:เสนอมาจะต้องเป็นราคาที:รวมภาษี อากร ค่าขนส่งแล้ว ในการ
เข้าร่วมประกวดราคาผู้ขายจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื:นประกวดราคา-ซื )อโดยส่วนกลาง (Form 002) ที:แนบมา
นี ) 
 

• การยืนราคา:  
a) ราคาที:เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญา หรืออย่างน้อยจะต้องยืนราคาจนกระทั:งการ

จดัส่งสินค้าถงึปลายทางเสร็จสิ )นทั )งหมดแล้ว และจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี:ยนแปลง  
b) ปริมาณสินค้าตามที:ได้ระบุไว้ด้านบนเป็นจํานวนประมาณใกล้เคียงที:สุดที:คํานวณจากการคาดการณ์จํานวน

ประชากรในพื )นที:พกัพิงชั:วคราว ซึ:งจํานวนที:จะให้จดัส่งจริงนั )นอาจต่างไปจากนี )ได้ 

 
 ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซื �อมีความจําเป็นต้องเพิ:มปริมาณการสั:งซื )อ ผู้ขายจะต้องสามารถยืนราคาตามที:ยื:น
เสนอมาสําหรับการสั:งซื )อเพิ9มได้ถึง 10% ของยอดการสั9 งซื �อตามที9ระบุไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซื �อจะไม่
รับผิดชอบกบัต้นทนุของผู้ขายที:อาจเพิ:มขึ )นในกรณีที:ยอดจํานวนสั:งซื )อจริงน้อยกวา่ยอดจํานวนที:ประมาณนี ) 
 
** หมายเหตุ (สําคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงื�อนไข และขั"นตอน ของการประกวดราคาครั"งนี"ใน“เอกสารแนบ 
ท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา”* 
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Commodity  สนิคา้: Plastic Sheets  ผา้ใบพลาสตกิ
Delivery Period  กําหนดการส่งของ: To deliver from 4th January to 29th February 2016 or upon instruction by TBC Field Office 

ใหจั้ดส่งตั �งแต่วันที� 4 มกราคม ถงึ 29 กุมภาพันธ ์ 2559 หรือส่งตามคําสั�งของ

in case it is necessary to change delivery schedule.

สํานักงาน TBC ภาคสนาม กรณจํีาเป็นใหม้กีารเปลี�ยนแปลงการส่ง

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�: 29th February 2016

29 กุมภาพันธ ์ 2559

Unit of Measure

หน่วนสนิคา้

Sheets

ผนื

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

การใชที้�ระบุขา้งตน้นี�  จํานวนที�จะตอ้งจัดส่งจรงิในแต่ละเดือนอาจจะแตกต่างไปจากนี�บา้ง ข ึ�นอยู่กับการเปลี�ยนแปลงข ึ�นลงของจํานวนประชากรในแต่ละพื�นที�
พกัพงิ  หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดร้ับ ใบสั�งซื�อสนิคา้ ออกโดยสํานักงานทีบีซีภาคสนาม ซ ึ�งจะเป็นการยืนยันเป็นทางการ 
เกี�ยวกับปรมิาณสนิคา้ที�แน่นอนที�ตอ้งจัดส่ง ใบสั�งซื�อสนิคา้นี�จะส่งไปใหผู้ข้ายทางโทรสาร (แฟ็กซ์) เดือนละครั �ง  ราคาที�ผูข้ายเสนอจะตอ้งสามารถยืนราคาเดมิ
ได ้ ในกรณีที�จํานวนการสั�งซื�อของทีบีซีเพ ิ�มข ึ�นไปจากจํานวนสั�งซื�อที�ระบุในสํญญาไดถ้งึ 10 เปอรเซ็นต์จากจํานวนที�ออกสัญญา  อย่างไรก็ตามทางผูซ้ื�อจะ
ไม่รับผดิชอบกับตน้ทุนของผูข้ายที�อาจเพ ิ�มข ึ�นในกรณีที�ยอดจํานวนสั�งซื�อจรงินอ้ยกว่ายอดจํานวนที�ประมาณนี�

1,100

THE BORDER CONSORTIUM

Delivery Schedule

กําหนดการส่งมอบสนิคา้

Plastic Sheets Tender 2016

เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี�ยม

เอกสารเชญิเขา้ร่วมประกวดราคาผา้ใบพลาสตกิ 2016

For Tham Hin Refugee Camp, Ratchaburi Province

สําหรับพื�นที�พกัพงิชั�วคราวถํ�าหนิ จังหวดัราชบุรี

พื�นที�พักพงิชั�วคราว ระยะทางโดยประมาณ
Refugee Camp Arpproximate Distance Approximate Quantity

 จํานวนสั�งซ ื�อโดยประมาณ

ถํ�าหนิ 25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอําเภอสวนผึ�ง
Tham Hin 25 km. west from A.Suan Phueng
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TBC Tender Number

Bid & Sample to be submitted before

Company Name

Address

Telephone & Fax

E-mail

Contact Person/Position

Product

Specification

Packaging

Marking

Destination

Delivery Period

***Unit price must include all taxes, VAT, duties, and transportation costs to destination.

***ราคาตอ่หน่วยที�เสนอจะตอ้งรวมคา่ภาษี, VAT, และ อากรทกุประเภท รวมถงึคา่ขนสง่สนิคา้จนถงึปลายทาง 

Quantity Unit Cost Total
ปริมาณ ราคาต่อหน่วย ราคารวม

1st Sample Detail:

1,100

2nd Sample Detail:

1,100

3rd Sample Detail:

1,100

Quote valid until

Terms of Payment

Time needed to prepare for delivery

Date

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

        ดดีพีี จากหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืราคารวมค่าขนส่ง บรรจุหบีห่อ สัญญาลักษณ์หรอืตรา และ ภาษีต่าง ๆ แลว้
Important Information ขอ้มูลสําคญั

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

   รายละเอยีดของการยื�นซองประกวดราคาราคา ใหดู้ท ี� หนังสอืเชื�อเชญิประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ
* Bidder must send a clearly-labeled sample with this Bidding Form.

    ผูย้ื�นแบบจะตอ้งยื�นซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้ พรอ้มตดิตราชื�อบรษัิทหรอืยี�หอ้
* 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.

       แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชื�อประทับตราบรษัิท ลงวันที� แลว้จงึนํามายื�นดว้ยตนเอง, ทางไปรษณีย์ 
       หรอื อ-ีเมล ์ มายังสํานักงาน ท ี บ ี ซ ี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนั�นแลว้ ท ี บ ี ซ ี จะถอืว่าแบบประกวดราคานั�นเป็นโมฆะ

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

    ใหผู้ย้ื�นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอื�น ๆ ซี�งออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี� 
Rev: Oct 2015

MATERIALS, SIZE 

WEIGHT,COLOR,PACKING, 

OTHERS

MATERIALS, SIZE 

WEIGHT,COLOR,PACKING, 

OTHERS

MATERIALS, SIZE 

WEIGHT,COLOR,PACKING, 

OTHERS

วันท ี�

ระยะเวลาที�ใชจั้ดเตรยีมก่อนส่งมอบ

Within one month after receiving completed invoice 

and delivery documents.  ภายในหนึ�งเดอืนหลังจากไดรั้บใบ
แจง้หนี�และเอกสารหลักฐานการส่งสนิคา้จากผูข้าย

29
th

 February 2016

Signature of Company 

Representative with Company Stamp

ลายมอืชื�อผูม้อีํานาจหรอืผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มประทับตรา
บรษัิท

ตรา หรอื เครื�องหมาย

THAM HIN REFUGEE CAMP, RATCHABURI PROVINCE ปลายทางส่งสนิคา้

กําหนดส่งสนิคา้

ราคาเสนอยืนไดถ้งึวันท ี�

เงื�อนไขการชําระเงนิ

PLASTIC SHEET (Please provide the detail specification of your products):

ผูรั้บมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

สนิคา้

AS SPECIFIED IN THE INVITATION TO TENDER รายละเอยีดสนิคา้

IN BALES OF 5 SHEETS EACH บรรจุภัณฑ์

ที�อยู่

โทร./แฟ็กซ์

อเีมลล์

TBC PLASTIC SHEETS 2016 เลขที�แบบประมูล ท ี บ ี ซี

12:00 Noon, Thursday 22
nd

 October 2015 กําหนดยื�นซองพรอ้มตัวอย่างก่อนวันที�

The Border Consortium  เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ต ี�ยม
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (02) 238-5027-8; Fax: (02) 266-5376; Email: procurement@theborderconsortium.org

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

Bidding Form-Central Purchases/แบบฟอรม์ประกวดราคา-ซื�อโดยส่วนกลาง  (Form 002)

Specifications (material, size, colour, weight)

รายละเอยีดเฉพาะของสนิคา้(วัตถุดบิใชผ้ลติ/ขนาด/ส/ีนํ�าหนัก)

ชื�อบรษัิท

PLASTIC SHEETS

4
th

 January to 29
th

 February 2016

NONE

Table 1: Specifications and Unit Cost รายละเอยีดเฉพาะ และ ราคาต่อหน่วย

 


