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เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตีย้ม 
THE BORDER CONSORTIUM 

12/5 ถนนคอนแวนต ์สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-238-5027-8 แฟ็กซ ์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 2021-4 (Additional Purchase) 
 

Checking charcoal quantity and quality at factory: July 2021 
 

For Mae La Camp in Tak 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,                      
rubber wood, 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 TBC 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. 
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. 
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3. Sulfur In additional TBC will testing for sulfur levels, the variation of sulfur and its impact on 
the environments also are described when charcoal is used. 

 
4. The Charcoal must be delivered to refugee camp godown(s) in good physical condition dry 

whole bar and should not have breakage/dust and uncarbonised materials. for hardness, 

its must be not break after pressing. for appearance & condition of cargo, weight 

and size of package, its must be uniform, completely dried and fit for human con-

sumption, Charcoal pieces less than 1 inch in diameter are not acceptable and must not ex-

ceed 15% by weight of each sack. 
 

• Quantity: Approximately quantity to be delivered by the Seller for each camp is specified in Table 1 
below:   

 

Table 1:  Approximated Quantity for Each camp 

Refugee Camp Quantity Unit of Measurement 

Mae La 600,000 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.  

• Factory License: The Seller must submit Factory License when submitting bids. 
 

• Origin: The seller is prohibited from supplying charcoal obtained or originating from sources in 
Iran, North Korea, Cuba, Sudan, Libya or Syria. 

 

• Packing: to be packed in single polypropylene sacks of not less than 20 kilograms 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) should be quoted in Thai baht per kilogram net to the destina-
tion. 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-
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): Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details,  
 conditions, and procedure of this tender.**  
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In addition, please do not trust any person pretending to be able to give you 
information or to win the bids . Do not believe any offers that require a fee to be 
paid up front. Do not provide personal or financial information to businesses you 
don’t know or haven’t verified. 
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ค ำแปล 

หนังสือเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำ 

กำรประกวดรำคำถ่ำนอัดแท่ง เลขที ่2021-4 (กำรจัดซือ้เพ่ิม) 
ตรวจจ ำนวนสินค้ำและคุณภำพทีโ่รงงำน : กรกฎำคม 2564 

ส ำหรับส่งพืน้ทีพ่ักพงิช่ัวครำวแม่สอด จังหวัดตำก 

 
องคก์าร เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตีย้ม (TBC), ผู้ซื้อ, มีความประสงคข์อเรียนเชิญบริษัทของท่าน ซึ่งเป็น “ผู้ขำย” เข้าร่วม
ประกวดราคา เพื่อจดัส่งถ่ำนอัดแท่ง ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
 

• คุณภำพ: คณุภาพขัน้ต ่าของถ่านอดัแท่งที่ผู้ขำยจะจดัส่งให ้มีดงัต่อไปนี:้  
1. ถ่านจะตอ้งเป็นถ่ำนอัดแท่งที่ผลิตมาจากกระบวนอดัรอ้น หรือ อดัเย็น วตัถุดิบที่สามารถน ามาผลิตเป็นถ่านได้

ประกอบดว้ย ไมไ้ผ่ กะลามะพรา้ว/กะลาปาลม์ ไมย้างพารา ไมย้คูาลิบตสั ซงัขา้วโพด ขีเ้ล่ือยไม ้และ อ่ืนๆ 
2. ถ่านจะตอ้งมี ค่ำควำมร้อนต ่าสดุที่ยอมรบัได ้ไม่นอ้ยกว่า 22 เมกะจูล/กก. (5,240 แคลอรี่/กรมั) โดยในที่นีต้อ้ง

เป็นการตรวจทดสอบแบบ “as received basis” หมายถึง การทดสอบจากสภาพถ่านตามที่เป็น โดยพิจารณา
รวมปัจจยัเรื่องความชืน้ของถ่านดว้ย 

3. ค่ำพร็อกซิเมทของถ่ำนอัดแท่ง (Proximate Value): ประกอบไปดว้ยตวับ่งชี ้4 อย่าง ท่ีสามารถบ่งชีคุ้ณภาพ 
รวมถึงลกัษณะการเผาไหมข้องถ่าน ตวับ่งชี ้4 ตวันีป้ระกอบไปดว้ย ความชืน้(Moisture), ขีเ้ถา้(Ash), คารบ์อน

คงที่(Fixed Carbon) และ สสารที่ระเหยได(้Volatile Matter) โดยในที่นีต้อ้งเป็นการตรวจทดสอบแบบ “as re-
ceived basis” หมายถึง การทดสอบจากสภาพถ่านอดัแท่งตามที่เป็น โดยพิจารณารวมปัจจยัเรื่องความชืน้ของ
ถ่านอดัแท่งดว้ย โดยถ่านไม่ว่าจะเป็นถ่านชนิดประเภทใดหรือท าจากวตัถดุิบใดๆก็ตาม จะตอ้งมีค่าพรอ็กซิเมทที่
ผ่านค่าที่ TBC ก าหนดไวต้ามที่ระบใุนตาราง A ดา้นล่างนี ้
ตาราง A: ค่าพร็อกซิเมทของถ่าน (Proximate Value) ตามมาตรฐานขององคก์ารทีบีซ ี

ค่ำพร็อกซเิมทของถ่ำน ค่ำเปอรเซ็นตท์ีต่้องกำร 
ความชืน้ < 7 % (ไม่เกิน) 
ขีเ้ถา้ < 16 % (ไมเ่กิน) 
คารบ์อนคงที่1 > 44% (ไม่เกิน) 
สสารท่ีระเหยได้2 < 33 % (ไมเ่กิน) 

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

ระเหยไป โดยไม่ไดใ้หพ้ลงังานความรอ้นทีต่อ้งการส าหรบัการหงุตม้แต่อย่างใด 
3. ซัลเฟอร์ (Sulfur) นอกจากนี ้ทาง ทบีีซี จะมีการตรวจระดบัของซลัเฟอร์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มขณะใชง้าน 

4. ถ่านจะตอ้งถูกจัดส่งไปยงัโกดงัของศูนยอ์พยพในสภาพที่ดี ไม่มีการแตกหกัหรือฝุ่ นผง ถ่ำนทั้งก้อนต้องแห้งดี 
รวมถึงไม่ให้มีชิน้ส่วนไม้ทีไ่ม่มีกำรเผำไหม้ติดมำ ส ำหรับควำมแข็งถ่ำนน้ันจะต้องไม่แตกหักจำกกำรบีบ
กด  ส ำหรับสภำพและรูปร่ำงภำยนอก น ้ำหนัก ขนำดและควำมยำว จะต้องเหมือนกัน และแห้งสนิท 
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เหมำะส ำหรับกำรใช้บริโภคของมนุษย ์ชิน้ส่วนของถ่ำนที่แตกหักเล็กกว่ำส้นผ่ำศูนยก์ลำง 1 นิ้ว ถือว่ำ
ยอมรับไม่ได้และห้ำมมี ปริมำณเกินกว่ำ 15 เปอรเ์ซ็นต ์ของน ้ำหนักถ่ำนทัง้กระสอบ 
 

• ปริมำณ: ปริมาณสทุธิปริมาณสุทธิที่ตอ้งการใหผู้้ขำยจดัส่งไปยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที่
ระบใุนตารางที่ 1 ดา้นล่างนี ้

ตารางท่ี 1:  ปริมาณสินคา้โดยประมาณ แยกตามแต่ละพ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว 

พื้นที่พกัพงิช่ัวคราว ปริมาณ หน่วยสินค้า 

แม่หละ 600,000 กิโลกรัม 

 

• ผู้ซือ้ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะออกสญัญาแยกแต่ละปลายทางพืน้ท่ีพักพิงชั่วคราวใหแ้ก่ผู้ขำยต่างรายกัน หรือในบางกรณีที่
เกิดขึน้ไม่บ่อยนักคือการออกสญัญาแบ่งให้ผู้ขำยมากกว่า 1 รายในพืน้ที่ปลายทางเดียวกัน จ านวนที่จะใหจ้ดัส่งจริง
อาจจะต่างไปจากนีบ้า้งขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราว โปรดดรูายละเอียด
และเงื่อนไขใน ก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมา 

 

• ตัวอย่ำง: ผู้ขำยจะตอ้งส่งตัวอย่างประกอบการยื่นประกวดราคา จ านวน 1 ตัวอย่าง เป็นถ่านอัดแท่ง จ านวน 2 
กิโลกรมั ใส่ในถุงพลาสติกใสที่แข็งแรงพอ พรอ้มทั้งติดฉลากชื่อ ผู้ขำยและรายละเอียดให้ชัดเจน มิฉะนั้นการยื่น
ประกวดราคาของผู้ขำยจะถือเป็นโมฆะ  

 

• แหล่งที่มำ: ผู้ขำยจะต้องไม่ส่งถ่านอัดแท่งที่น าเขา้หรือมีแหล่งที่มาหรือตน้ก าเนิดจากประเทศดังต่อไปนี ้อิหร่าน, 
เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลิเบีย หรือ ซีเรีย 
 

• ใบอนุญำตโรงงำน : ผูข้ายจะตอ้งส่งเอกสารใบอนุญำตโรงงานพรอ้มกบัเอกสารยื่นประกวดราคา 
 

• กำรบรรจุ: ถ่านอัดแท่งจะต้องบรรจุในกระสอบเดี่ยวที่ท  าจากโปลีปรอบเปอลีน โดยมีน ้ำหนักสุทธิไม่ต ่ำกว่ำ          
20 กิโลกรัมต่อกระสอบ (น า้หนกัสทุธิ หมายถึง น า้หนกัของถ่านที่บรรจุเท่านัน้ ไม่รวมน า้หนกัของกระสอบ) กระสอบ
จะตอ้งเย็บปิดใหเ้รียบรอ้ยเพื่อป้องกนัการตกหล่น บรรจภุณัฑน์ีจ้ะเป็นทรพัยสิ์นของผู้ซือ้ 

 

• กำรท ำเคร่ืองหมำยบนบรรจุภัณฑ ์: ไม่มี 
 

• รำคำ: ให้ผู้ขำยย่ืนรำคำแบบ DDP (คือรำคำที่รวมภำษีและค่ำขนส่งแล้ว) จะตอ้งเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย 
ต่อ กิโลกรัม ส าหรบัส่งสินคา้ ตรงถึงปลายทางคือศูนยอ์พยพ การประกวดราคาครัง้นีร้วมถึงสัญญาซือ้ที่จะออก
หลงัจากนีจ้ะบงัคบัใชต้ามมาตรฐาน INCOTERMS 2000 กล่าวคือ ราคาที่เสนอมาจะตอ้งเป็นราคาที่รวมภาษี อากร 
ค่าขนส่งแลว้ ในการเขา้ร่วมประกวดราคา ผู้ขำยจะตอ้งกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ยื่นประกวดราคา Bidding Form - 
Standard (Form 001) ที่แนบมานี ้
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กำรยืนรำคำ: ราคาที่เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมไดต้ลอดช่วงระยะสัญญา หรืออย่างน้อยจะตอ้งยืนราคา
จนกระทั่งการจัดส่งสินคา้ถึงปลายทางเสร็จสิน้ทั้งหมดแลว้ และจะไม่อนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลง  ปริมาณสินคา้
ตามที่ไดร้ะบุไวด้า้นบนและในเอกสารก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) นั้น เป็นจ านวนประมาณใกลเ้คียง
ที่สดุที่ค  านวณจากการคาดการณจ์ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราว ซึ่งจ านวนที่จะใหจ้ดัส่งจรงินัน้อาจต่างไปจาก
นีไ้ดซ้ึ่งจะขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราว ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซือ้มี
ความจ าเป็นตอ้งเพิ่มหรือลดปริมาณการสั่งซือ้ ผู้ขำยจะตอ้งสามารถยืนราคาตามที่ยื่นเสนอมาส าหรบัการสั่งซือ้เพิ่ม
หรือลด ได้ถึง 20% ของยอดการสั่งซือ้ตามที่ระบุไวใ้นสัญญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซื้อจะไม่รบัผิดชอบกับตน้ทุนของ
ผู้ขำยที่อาจเพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอดจ านวนสั่งซือ้จรงินอ้ยกว่ายอดจ านวนที่ประมาณนี ้
 

  หมายเหตุ (ส าคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงือ่นไข และขัน้ตอน ของการประกวดราคาครัง้นี ้ใน  
“เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” 
 
 

 

นอกจากนี ้ 
- กรุณาอยา่ไวใ้จบุคคลใดท่ีแอบอา้งวา่สามารถใหข้อ้มูลข่าวสาร หรือท าใหช้นะการประมูล  
- อยา่หลงเช่ือขอ้เสนอท่ีตอ้งมีค่าตอบแทน 

- อยา่ใหข้อ้มุลส่วนตวัหรือขอ้มูลทางการเงินกบับุคคลท่ีไม่รู้จกั 
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TBC Tender Number CHAR 2021-4 เลขทีใ่บประกวดราคาของ ท ี บ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before 12.00 Noon, Friday. 11 June 2021 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

Refugee Camp Mae La Refugee Camp, Tak Province พื้นทีพั่กพงิชัว่คราว

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

Total Number of Units 600,000 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

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

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

Quote valid until 31-Oct-2021 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 าคัญ

* 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, mail, and email.

       แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชือ่ประทับตราบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ามายืน่ดว้ยตนเอง สง่ทางไปรษณีย์ และทาง อ-ีเมลล์

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


