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QUOTATION PLASTIC SHEETS 
 

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

 
 

 

• Quality & Specifications:  

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

Material:   Woven Polyester fabric Coated on both sides with Polyvinyl Chloride 

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:   380g/m2 +/- 5% (ISO 3801) and additional 10% for eyelets what makes a 
total weight of 12.0 kg per sheet. 

Tensile Strength:  minimum 1500N/1400N (ISO 1421 : 1998 Method 2 : Grab Test Method) 

Tear Strength:  minimum 250N/220N (ISO 4674-1 : 2003 Method B : Trouser-Shaped 
(Single-Tear) Test Piece) 

Bursting Strength:  - 

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 313 nm peak) 

Fire Resistance:  Flash point above 200°C and ideally treated with fire retardant (CPAI 84-
1995 section 6 > 200°C) 

Expected Lifespan:  The lifespan of the plastic sheets has to be at least 2 years 

Colour:   Dark Green (สีเขียวขี้ม้า) 

Packing:   In bale of 2 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. 
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• Procedures: 
 

a) The Seller must deliver plastic sheet as specified during a delivery period commencing           
10 November, 2021 to 30 December, 2021.   

 
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.   
 
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: 800 sheets (400 bales of 2) 
 

• Marking: None 
 

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

 

• Quote: DDP (Delivered Duty Paid) Price should be quoted in Thai Baht per sheet net to the 
destination. The price offered must be inclusive of all taxes, duties, and transportation costs.  
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ค ำแปล 
ขอใบเสนอรำคำผำ้ใบพลำสติก  

ส ำหรับใช้ในศูนยอ์พยพถ ำ้หนิ อ ำเภอสวนผึง้ จังหวัดรำชบุรี 
 

• รำยละเอียดสินค้ำ:  
ขนำด: 5 x 6 เมตร ซึ่งจะยอมใหม้ีขนาดคลาดเคลื่อนไปจากนีไ้ดไ้ม่เกิน +/- 2% 
 
วัตถุดิบ:  Woven Polyester fabric เคลือบทัง้สองดา้นดว้ย Polyvinyl Chloride 
 
โครงสร้ำง: ตารางนิว้ละ 14x14 นิว้ เป็นอย่างนอ้ย, Denier 1,000 

 
ขอบ/รูส ำหรับร้อยเชือก: ขอบผา้ใบพลาสติกจะตอ้งเคลือบดว้ยความรอ้นทัง้สองขา้ง และเย็บดว้ยดา้ย

ไนล่อน หรือ HDPE ที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีรูส าหรบัรอ้ยเชือก (ตาไก่) 
อลมูิเนียม ทกุระยะ 1 เมตร (+/-5%) ทัง้ส่ีดา้น 

 
น ้ำหนัก:  380 กรัม ต่อ ผา้ใบ 1 ตารางเมตร ซึ่งจะยอมใหค้ลาดเคลื่อนไปจากนีไ้ดไ้ม่เกิน 

+/- 5% (ISO 3801) รวมกับน ้าหนักของรูส าหรบัรอ้ยเชือก (ตาไก่) อีก 10% 
ดงันัน้ผา้ใบจะตอ้งมีน า้หนกัรวมอย่างนอ้ยผืนละ 12 กิโลกรัม 

 
ควำมทนทำนต่อแรงดึงยึด: ขัน้ต ่าสดุก าหนดไวท้ี่ 1500N/1400N (ตามมาตรฐาน ISO 1421 1988 Meth-

od 2 : Grab Test Method) 
 
ควำมทนทำนต่อกำรฉีกขำด: ขัน้ต ่าสดุก าหนดไวท้ี่ 250N/220N (ตามมาตรฐาน ISO 4674-1 : 2003 Meth-

od B : Trouser-Shaped (Single-Tear) Test Piece) 
 
ควำมทนทำนต่อแรงกระแทก:  - 
 
กำรเชื่อมต่อ: ยอมใหม้ีจดุเชื่อมต่อเพียงจดุเดียวในตอนกลางของผา้ใบพลาสติกแต่ละผืน ซึ่ง

ตรงรอยต่อนีจ้ะตอ้งมีความแข็งแรงไม่นอ้ยกว่า 80% ของวสัด ุ
ควำมทนทำนต่อแสง UV: เมื่อผ่านกระบวนการทดสอบความทนทานต่อแสง UV ที่อย่างน้อย 1,500 

ชั่ วโมงแล้ว (ตามวิธีการทดสอบแบบ ASTM G53/94 ด้วย UVB 313 nm 
peak) แลว้จะสญูเสียความแข็งแรงทนทานต่อการดงึยึดไปไม่เกิน 5% 

 
ควำมทนทำนต่อไฟ: ทนต่อประกายไฟที่มีอุณภูมิสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส และหากผ่าน

กระบวนการทดสอบสภาพทนไฟดว้ยก็จะเป็นการดี (CPAI 84-1995 section 
6> 200°C) 
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อำยุกำรใช้งำน: จะต้องไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
 
สี:  สีเขียวขีม้้ำ 
 
กำรบรรจุหบีห่อ:  ใหบ้รรจุหีบห่อละ 2 ผืน แลว้ห่อดว้ยพลาสติกโพลีเอธิลีนและรดัดว้ยสายคาด

โพลีเอสเตอร ์
 
กำรรับรองคุณภำพ: ผู้ขำยจะต้องแสดงเอกสำรรับรองคุณภำพว่ำผ้ำใบพลำสติกที่ย่ืนเสนอ

มำมีคุณสมบัติตรงตำมทีร่ะบุไว้ดำ้นบน เอกสำรดังกล่ำวจะต้องออกโดย
บริษัทตรวจสอบคุณภำพอิสระ 

 

• ขั้นตอนกำรจัดส่งทีก่ ำหนด: 
a) ผูข้ายจะตอ้งด าเนินการจดัส่งผา้ใบพลาสติกตามก าหนดการท่ีระบดุงัต่อไปนี ้ให้เร่ิมต้นจัดส่งได้ตั้งแต่วันที ่             

10 พฤศจิกำยน 2564 ถึง 30 ธันวำคม 2564 
b) ผ้ำใบพลำสติกจะต้องได้รับกำรดูแลและจัดส่งมำในสภำพดี ผู้ขำยจะต้องขนถ่ำยสินค้ำด้วยควำม

ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น สินคา้ที่ไม่ไดคุ้ณลักษณะดังกล่าวขา้งตน้จะถูก
ปฏิเสธไม่รบัสินคา้และผูข้ายจะตอ้งจดัส่งของมาทดแทนใหใ้หม่  

c) ผู้ขำยจะต้องจัดส่ง, ขนถ่ำยสินค้ำลงจำกรถ และส่งมอบผ้ำใบพลำสติกให้แก่เจ้ำหน้ำที่ในศูนย์
อพยพให้อยู่ในสภำพที่ดี  หากพบผา้ใบพลาสติกมีรูรั่ว ฉีกขาด หรือเสียหายระหว่างการขนส่งและขนถ่าย
สินคา้จะถูกปฏิเสธไม่รบัสินคา้และผูข้ายจะตอ้งจดัส่งของมาทดแทนใหใ้หม่ภายในช่วงระยะเวลาการส่งมอบ
ที่ก าหนด 

d) ผู้ขำยทีไ่ด้สัญญำซือ้จำกทีบีซี จะต้องส่งแผนกำรจัดส่งสินค้ำให้ผู้ซือ้ได้ทรำบ ในเอกสำรดังกล่ำวให้
ระบุวัน เวลำ และรำยละเอียดบุคคลติดต่อ อย่ำงน้อย 2 อำทติยก์่อนเร่ิมกำรจัดส่งสินค้ำ  
ผูข้ายที่ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ ผูซ้ือ้จะไม่รบัผิดชอบในการจดัการใหผู้ข้ายสามารถเขา้ไปส่งสินคา้ใน
ศูนย์อพยพได ้หากตอ้งน ารถกลับไปและกลับมาส่งใหม่ในวันหลังค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้นี ้ผู้ขายจะตอ้งเป็น
ผูร้บัผิดชอบเอง 

e) กระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำจะก ำหนดรำยละเอียดไว้อย่ำงชัดเจนในเอกสำรสัญญำซื้อ         
ตวัแทนที่ไดร้บัมอบหมายจากทั้งผูซ้ือ้และผูข้ายจะตอ้งลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ณ วัน เวลา ที่มีการส่ง
มอบสินคา้ ผูซ้ือ้ขอสงวนสิทธ์ิไปในการไปเยี่ยมชมและตรวจสอบโรงงานผูผ้ลิตก่อนที่ผูข้ายจะเริ่มจดัส่งสินคา้ 

 

• จ ำนวน: 800 ผืน (หบีห่อละ 2 ผืน จ ำนวน 400 หบีห่อ)  
 

• กำรท ำเคร่ืองหมำยบนบรรจุภัณฑ:์ ไม่ม ี
 

• แหล่งที่มำ: ผู้ขำยจะต้องไม่ส่งผา้ใบพลาสติกที่น าเขา้หรือมีแหล่งที่มาหรือตน้ก าเนิดจากประเทศดงัต่อไปนี ้อิหร่าน, 
เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลิเบีย หรือ ซีเรีย 

 
• รำคำ: DDP (คือราคาที่รวมภาษีและค่าขนส่งแลว้) จะตอ้งเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ ผ้าใบพลาสติก 1 ผืน 

ส าหรบัส่งสินคา้ ตรงถึงปลายทางคือศนูยอ์พยพ ราคาที่เสนอมาจะตอ้งเป็นราคาที่รวมภาษี อากร ค่าขนส่งแลว้  
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Commodity  สนิคา้: Plastic Sheets  ผา้ใบพลาสตกิ

Delivery Period  ก าหนดการสง่ของ: To deliver from 10 November to 30 December 2021 or upon instruction by TBC Field Office 

ใหจั้ดสง่ตัง้แตว่นัที ่10 พฤศจกิายน ถงึ 30 ธันวาคม 2564 หรือสง่ตามค าสัง่ของ

in case it is necessary to change delivery schedule.

ส านักงาน TBC ภาคสนาม กรณีจ าเป็นใหม้กีารเปลีย่นแปลงการสง่

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

คา่ขนสง่ ณ จดุสง่มอบ คอื พืน้ทีพั่กพงิชัว่คราวทีร่ะบุ

Quote Valid Until  ราคาตอ้งยืนไดถ้งึวนัที:่ 31 December 2021

31 ธันวาคม 2564

Unit of Measure

หน่วนสนิคา้

Sheets

ผนื

Remarks  หมายเหตุ:
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

ตารางขา้งบนนี้ เป็นจ านวนทีป่ระมาณอยา่งใกลเ้คยีงทีส่ดุ โดยค านวนมาจากการคาดหมายจ านวนประชากรในแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิส าหรับชว่งระยะเวลาการบรโิภค /

การใชท้ีร่ะบขุา้งตน้นี้  จ านวนทีจ่ะตอ้งจัดสง่จรงิในแตล่ะเดอืนอาจจะแตกตา่งไปจากนี้บา้ง ขึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในแตล่ะพืน้ที่

พักพงิ  หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดรั้บ ใบสั่งซือ้สนิคา้ ออกโดยส านักงานทบีซีภีาคสนาม ซึง่จะเป็นการยนืยนัเป็นทางการ 

เกีย่วกับปรมิาณสนิคา้ทีแ่น่นอนทีต่อ้งจัดสง่ ใบสั่งซือ้สนิคา้นี้จะสง่ไปใหผู้ข้ายทางโทรสาร  (แฟ็กซ)์ เดอืนละครัง้  ราคาทีผู่ข้ายเสนอจะตอ้งสามารถยนืราคาเดมิ

ได ้ในกรณีทีจ่ านวนการสั่งซือ้ของทบีซีเีพิม่ข ึน้ไปจากจ านวนสั่งซือ้ทีร่ะบใุนส ญญาไดถ้งึ 10 เปอรเซ็นตจ์ากจ านวนทีอ่อกสัญญา  อยา่งไรก็ตามทางผูซ้ ือ้จะ

ไม่รับผดิชอบกับตน้ทนุของผูข้ายทีอ่าจเพิม่ขึน้ในกรณีทีย่อดจ านวนสั่งซือ้จรงินอ้ยกวา่ยอดจ านวนทีป่ระมาณนี้

800

THE BORDER CONSORTIUM

Delivery Schedule

ก าหนดการส่งมอบสนิคา้

Plastic Sheets Tender 2022

เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตีย้ม

เอกสารเชญิเขา้รว่มประกวดราคาผา้ใบพลาสตกิ 2022

For Tham Hin Refugee Camp, Ratchaburi Province

ส าหรับพืน้ทีพั่กพงิชัว่คราวถ ้าหนิ จังหวดัราชบรุี

พืน้ทีพั่กพงิชัว่คราว ระยะทางโดยประมาณ

Refugee Camp Approximate Distance Approximate Quantity

 จ านวนสัง่ซือ้โดยประมาณ

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

Tham Hin 25 km. west from A.Suan Phueng



6 of 7 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Date

ตรา หรอื เครือ่งหมาย

THAM HIN REFUGEE CAMP, RATCHABURI PROVINCE ปลายทางสง่สนิคา้

วนัทีส่ง่ของ

ผูรั้บมอบอ านาจ/ต าแหน่ง

สนิคา้

AS SPECIFIED IN THE INVITATION TO TENDER รายละเอยีดสนิคา้

TBC PLASTIC SHEETS 2022 เลขทีแ่บบประมลู ท ีบ ีซี

12:00 Noon : Thursday, 28 October 2021 ก าหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่างกอ่นวนัที่

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

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

Bidding Form-Central Purchases/แบบฟอรม์ประกวดราคา-ซือ้โดยสว่นกลาง  (Form 002)

ชือ่บรษัิท

PLASTIC SHEETS

10 November to 30 December 2021

Condution: 50% of total quantity must be delivered 

befor 22 November 2021

NONE

IN BALES OF 2 SHEETS EACH บรรจภัุณฑ์

ทีอ่ยู่

โทร./แฟ็กซ์

อเีมลล์
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Quantity Unit Cost (Vat) Total

ปรมิาณ ราคาตอ่หน่วยรม Vat ราคารวม

800

MATERIALS:

SIZE:

WEIGHT:

COLOR:

PACKING:

OTHER:

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.

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

Important Information ขอ้มลูส าคญั

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

   รายละเอยีดของการยืน่ซองประกวดราคาราคา ใหด้ทูี ่หนังสอืเชือ้เชญิประกวดราคาราคาและตารางการสง่มอบ

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

    ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมลูราคาพรอ้มตวัอย่างสนิคา้ พรอ้มตดิตราชือ่บรษัิทหรอืยีห่อ้

* 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 พรอ้มเซน็ชือ่ประทับตราบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ามายืน่ดว้ยตนเอง, ทางไปรษณีย ์

       หรอื อ-ีเมล ์มายังส านักงาน ท ีบ ีซ ีกรงุเทพฯ ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถอืวา่แบบประกวดราคานัน้เป็นโมฆะ

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

    ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอืน่ ๆ ซีง่ออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี ้
Rev:Sep.2015

วนัที่

ระยะเวลาทีใ่ชจั้ดเตรยีมกอ่นสง่มอบ

Signature of Company 

Representative with Company Stamp

ลายมอืชือ่ผูม้อี านาจหรอืผูรั้บมอบอ านาจพรอ้มประทับตรา

บรษัิท

ราคาเสนอยนืไดถ้งึวนัที่

เงือ่นไขการช าระเงนิ

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

Specifications (material, size, colour, weight)

รายละเอยีดเฉพาะของสนิคา้(วตัถุดบิใชผ้ลติ/ขนาด/ส/ีน ้าหนัก)

Table 1: Specifications and Unit Cost รายละเอยีดเฉพาะ และ ราคาตอ่หนว่ย

31 December 2021

Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents.  

ภายในหนึง่เดอืนหลงัจากไดรั้บใบแจง้หนีแ้ละเอกสารหลกัฐานการสง่

สนิคา้จากผูข้าย

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

***ราคาตอ่หน่วยทีเ่สนอจะตอ้งรวมคา่ภาษี, VAT, และ อากรทกุประเภท รวมถงึคา่ขนสง่สนิคา้จนถงึปลายทาง


