เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตีย้ ม
THE BORDER CONSORTIUM

12/5 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-238-5027-8 แฟ็ กซ์ 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 2019
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 craftsmanship 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
4 February to 30 April 2019. A minimum of 50% of total quantities Grass Thatch must
be delivered by 16 March 2019.

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 unloadingwill 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 delivery period is as stated under point i).
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.
n)



Quality control procedure will be defined in detail in the contract. Appointed representatives 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:

Table 1: Approximated Quantity for Each Camp
Refugee Camp

b)

Leaf Thatch Quantity
(Pieces)

Umpiem

62,500

Don Yang

27,000

Total

89,500

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 ้นที่พกั พิงชัว่ คราว

ระยะทางโดยประมาณ

Umpiem

89 km south from Mae Sot Town

อุ้มเปี ย้ ม

89 ก.ม. ไปทางใต้ จากตัวเมืองแม่สอด

Don Yang

45 km north-west from Sangklaburi

ต้ นยาง

ไปทางตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จากสังขละบุรี

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 closelyestimated 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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คำแปล

หนังสือเชิญเข้ ำร่ วมประกวดรำคำ
กำรประกวดรำคำวัสดุมุงหลังคำหญ้ ำคำ 2019
สำหรั บพืน้ ที่พักพิงชั่วครำวอุ้มเปี ้ ยม จังหวัดตำก และ
พืน้ ที่พักพิงชั่วครำวต้ นยำง จังหวัดกำญจนบุรี
องค์ การ เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตีย้ ม (TBC), ผู้ซือ้ , มีความประสงค์ ขอเรี ยนเชิ ญ บริ ษัทของท่าน ซึ่งเป็ น “ผู้ขำย” เข้ าร่ วม
ประกวดราคา เพื่อจัดส่งวัสดุมุงหลังคำหญ้ ำคำ ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้


รำยละเอียดสินค้ ำและขัน้ ตอน: วัสดุมงุ หลังคาใบหญ้ าคาที่ผ้ ซู ื ้อต้ องการจะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะตามที่ระบุดงั ต่อไปนี ้:
a) วัสดุมุงหลังคำหญ้ ำคำ หมายถึง วัสดุมงุ หลังคาที่ทามาจากใบหญ้ าคา (Imperata Cylindrica หรื อ ใบหญ้ าคา
ในภาษาไทย)
b)

ใบหญ้ าคาต้ องเป็ นใบที่แก่และแห้ งก่อนที่จะเก็บนามาใช้ ทังนี
้ ้ใบหญ้ าคาทีย่ งั อ่อนอยูแ่ ล้ วนามาตากแห้ งภายหลัง
นันถื
้ อว่ายอมรับไม่ได้ เนื่องจากจะมีความชื ้นสูงกว่า ไม่ทนทาน และขึ ้นราได้ ง่าย

c) ขนาดของวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคา ทีผ่ ้ ขู ำยจะต้ องจัดส่ง คือ
ควำมกว้ ำงต่ำสุด ไม่ ต่ำกว่ ำ 70 เซนติเมตร x ควำมยำวต่ำสุด ไม่ ต่ำกว่ ำ 150 เซนติเมตร
ใบหญ้ าคาที่จัดส่ งไปยังพืน้ ที่พกั พิงชั่วคราวแล้ วพบว่ าขนาดต่ากว่ าที่กาหนดไว้ นี จ้ ะถูกปฏิเสธไม่ รับ
สินค้ าและผู้ขายจะต้ องจัดส่ งของมาทดแทนให้ ใหม่
d) ความหนาของวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคา ควรจะประกอบด้ วยใบหญ้ าคาซ้ อนทับกันอย่างน้ อย 3-4 ชัน้ ต่อการผูก/ไพ
เข้ ากับไม้ สนั 1 ครัง้ โดยการผูกหญ้ าคากับไม้ สนั จะต้ องผูกให้ แน่น และแต่ละมัดให้ ผกู ติดขนานกัน ทังนี
้ ้วัสดุมงุ
หลังคาหญ้ าคา จะต้ องมีความหนาเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหลของน ้าฝนเข้ ามาในบ้ านได้
e)

ไม้ ที่ใช้ เป็ นสันของวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาจะต้ องเป็ นวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาและต้ องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะ
รับน ้าหนักใบหญ้ าคาที่นามามัดเป็ นตับได้ โดยต้ องมีขนาด 10 x 6 มิลลิเมตร นอกจากนี ้เชือกรัด (อาจเป็ นวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ตอกไม้ ไผ่ และวัสดุอื่น เช่น เชือกฟาง) จะต้ องมีความเหนียวแข็งแรง ทนทาน และผูกแน่นพอที่จะ
มัดหญ้ าไว้ กบั ไม้ สนั ได้

f)

วัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาจะต้ องปราศจากแมลง/สัตว์กดั กิน ทังนี
้ ้วัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาทีม่ ีรูรั่ว หรื อมีความเสียหาย
นันจะท
้ าให้ ปอ้ งกันการรั่วไหลของน ้าฝนได้ น้อยลง
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g) วัสดุมุงหลังคำหญ้ ำคำที่ผลิตจำกวัตถุดิบที่ไม่ ได้ มำตรฐำนหรือกำรผลิตไม่ ได้ ตำมมำตรฐำนนัน้ จะถูก
ปฏิเสธไม่ รับสินค้ าและผู้ขายจะต้ องจัดส่ งของมาทดแทนให้ ใหม่
h)

ในการเข้ าร่วมประกวดราคาผู้ขายจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา-ซื ้อโดยส่วนกลาง (Form
002) โดยให้ ระบุที่มาของวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคา เพื่อผู้ขายจะได้ พิจารณาว่ามีความเหมาะสมกับการนาไป
ก่อสร้ างหรื อไม่ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจจะให้ สญ
ั ญาซื ้อแก่ผ้ ขู าย

i) ผู้ขายจะต้ องดาเนินการจัดส่งวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาตามกาหนดการที่ระบุดงั ต่อไปนี ้ ให้ เริ่มต้ นจัดส่ งได้ ตงั ้ แต่ วนั ที่
4 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2562 โดยผู้ขายจะต้ องดาเนินการจัดส่ งสินค้ าให้ แล้ วเสร็จอย่ างน้ อย 50% ของ
จานวนวัสดุมุงหลังคาหญ้ าคาที่ส่ งั ซือ้ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2562
j)

วัสดุมุงหลังคำหญ้ ำคำจะต้ องได้ รับกำรดูแลและจัดส่ งมำในสภำพดี
ผู้ขำยจะต้ องขนถ่ ำยสินค้ ำด้ วย
ควำมระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้
วัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาทีไ่ ม่ได้ คณ
ุ ลักษณะ
ดังกล่าวข้ างต้ นจะถูกปฏิเสธไม่รับสินค้ าและผู้ขายจะต้ องจัดส่งของมาทดแทนให้ ใหม่

k)

ให้ จดั ส่งวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาด้ วยรถบรรทุก ให้ วางเรียงซ้ อนกันและรัดเป็ นมัด มัดละ 5-10 ตับ

l)

ผู้ขำยจะต้ องจัดส่ ง, ขนถ่ ำยสินค้ ำลงจำกรถ และส่ งมอบวัสดุมุงหลังคำหญ้ ำคำให้ แก่ เจ้ ำหน้ ำที่ในศูนย์
อพยพให้ อยู่ในสภำพที่ดี วัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคาทีฉ่ ีกขาด เสียหาย ระหว่างการขนส่งและขนถ่ายสินค้ าจะถูก
ปฏิเสธไม่รับสินค้ าและผู้ขายจะต้ องจัดส่งของมาทดแทนให้ ใหม่ภายในช่วงระยะเวลาการส่งมอบทีก่ าหนด

m) ผู้ขายที่ได้ สัญญาซือ้ จากทีบีซี จะต้ องส่ งแผนการจัดส่ งสินค้ าให้ ผ้ ซู อื ้ ได้ ทราบ ในเอกสารดังกล่ าวให้ ระบุ
วัน เวลา และรายละเอียดบุคคลติดต่ อ อย่ างน้ อย 2 อาทิตย์ ก่อนเริ่มการจัดส่ งสินค้ า ทัง้ นีก้ าหนดการ
ส่ งมอบสินค้ าได้ ระบุไว้ ในข้ อ i) แล้ ว
ผู้ขายที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดข้ างต้ น ผู้ซื ้อจะไม่รับผิดชอบในการจัดการให้ ผ้ ขู ายสามารถเข้ าไปส่งสินค้ าในศูนย์
อพยพได้ หากต้ องนารถกลับไปและกลับมาส่งใหม่ในวันหลังค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นนี ้ผู้ขายจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเอง
n) กระบวนการตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ น ค้ าจะก าหนดรายละเอี ย ดไว้ อ ย่ างชั ด เจนในเอกสารสั ญ ญาซื อ้
ตัวแทนที่ได้ รับมอบหมายจากทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขายจะต้ องลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ณ วัน เวลา ที่มีการส่งมอบ
สินค้ า


จานวนสินค้ า:
a) จานวนวัสดุมุงหลังคาหญ้ าคาที่คาดการณ์ ไว้ ที่ต้องการให้ ผ้ ูขายจัดส่งไปยังพืน้ ที่พักพิงชั่วคราวแต่ละแห่ง มี
รายละเอียดตามที่ระบุในตารางด้ านล่างนี ้
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ตารางที่ 1: ปริ มาณสิ นค้าโดยประมาณแยกตามพื้นที่พกั พิงชัว่ คราว
พื้นทีพ่ กั พิงชั่วคราว

จานวนวัสดุมุงหลังคาตองตึง
(ตับ)

อุม้ เปี้ ยม

62,500

ต้นยาง

27,000

รวมทั้งสิ้น

89,500

b) ผู้ขายสามารถเลือกที่จะยื่นประมูลเฉพาะบางปลายทางได้ โดยสามารถเลือกให้ เหมาะสมกับกาลังการผลิตหรื อ
การจัดหาสินค้ ารวมถึงความสามารถในการขนส่งของผู้ขายแต่ละราย โดยผู้ซือ้ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะออกสัญญา
แยกแต่ละปลายทางพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวให้ แก่ ผ้ ูขายต่างรายกัน หรื อในบางกรณีที่เกิดขึ ้นไม่บ่อยนักคือการออก
สัญญาแบ่งให้ ผ้ ขู ายมากกว่า 1 รายในพื ้นที่ปลายทางเดียวกัน
ข้ อมูลการขนส่ งสาหรับผู้ขาย:



Refugee Camp

Approximate Distance

พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว

ระยะทางโดยประมาณ

Umpiem

89 km south from Mae Sot Town

อุ้มเปี ย้ ม

89 ก.ม. ไปทางใต้ จากตัวเมืองแม่สอด

Don Yang

45 km north-west from Sangklaburi

ต้ นยาง

ไปทางตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จากสังขละบุรี

ตัวอย่ าง: ในการยื่นประกวดราคา ผู้ขายจะต้ องส่งตัวอย่างวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคามาพร้ อมกับการยื่นเอกสารประกวด
ราคา ตามรายละเอียดดังนี ้
a) ให้ ผ้ ูขายส่ งตัวอย่ าง วัสดุมุงหลังคาหญ้ าคา จานวน 2 ตับ ไปที่สานั กงานทีบีซี ภาคสนามที่รับผิดชอบ
พืน้ ที่พักพิงชั่วคราวแต่ ละแห่ ง (กรุ ณาดูรายละเอียดในข้ อ 2 ของเอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่วมประกวด
ราคา) ตัวอย่าง เช่น หากผู้ขายต้ องการยืน่ ประกวดราคาวัสดุมงุ หลังคาของอุ้มเปี ย้ ม และ ต้ นยาง ผู้ขายจะต้ องส่ง
ตัวอย่างวัสดุมงุ หลังคาจานวน 2 ตับ ไปยังที่สานักงานทีบีบีซี อุ้มผาง และ สานักงานทีบีบีซี กาญจนบุรี
b) คุณภาพและขนาดวัสดุมุงหลังคาหญ้ าคาที่ผ้ ขู ายจะจัดส่งนันจะต้
้
องมีคุณลักษณะและวิธีการผลิตเหมือนกับ
ตัวอย่างที่ยื่นประมูลมา
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c) ให้ ผ้ ขู ายติดฉลากชื่อผู้ขายที่ตวั อย่างที่ยื่นมาให้ ชัดเจน โดยให้ ยื่นตัวอย่างมาก่อน/ภายในวันที่กาหนดปิ ดการ
ประกวดราคา มิฉะนันการยื
้
่นประกวดราคาของผู้ขายจะถือเป็ นโมฆะ


การทาตราเครื่องหมายบนสินค้ า: ไม่ระบุ



ราคา: DDP (คือราคาที่รวมภาษี และค่าขนส่งแล้ ว) จะต้ องเสนอ เป็ นหน่วยเงินบาทไทย ต่อเสาวัสดุมงุ หลังคาหญ้ าคา
1 ลา สาหรับส่งสินค้ า ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครัง้ นี ้รวมถึงสัญญาซื ้อที่จะออกหลังจากนี ้จะ
บังคับใช้ ตามมาตรฐาน INCOTERMS 2000 กล่าวคือ ราคาที่เสนอมาจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษี อากร ค่ าขนส่ ง
แล้ ว ในการเข้ าร่ วมประกวดราคาผู้ขายจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา-ซือ้ โดยส่ วนกลาง
(Form 002) ที่แนบมานี ้



การยืนราคา:
a) ราคาที่เสนอจะต้ องสามารถยืนราคาเดิมได้ ตลอดช่ วงระยะสัญญา หรื ออย่างน้ อยจะต้ องยืนราคาจนกระทัง่
การจัดส่งสินค้ าถึงปลายทางเสร็ จสิ ้นทังหมดแล้
้
ว และจะไม่อนุญาตให้ มีการเปลีย่ นแปลง
b) จานวนสินค้ าตามที่ได้ ระบุไว้ ด้านบนและในเอกสารกาหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็ นจานวน
ประมาณใกล้ เคียงที่สดุ ที่คานวณจากการคาดการณ์ จานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ซึ่งจานวนที่จะให้
จัดส่งจริ งนันอาจต่
้
างไปจากนี ไ้ ด้ ซึ่งจะขึ ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรในพืน้ ที่พักพิงชั่วคราว
ภายในช่วงระยะสัญญาหากทางผู้ซอื ้ มีความจาเป็ นต้ องเพิ่มปริ มาณการสัง่ ซื ้อ ผู้ขายจะต้ องสามารถยืนราคา
ตามที่ย่ ืนเสนอมาสาหรั บการสั่งซือ้ เพิ่มหรื อลดได้ ถึง 30% ของยอดการสั่งซือ้ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา
อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ้ จะไม่รับผิดชอบกับต้ นทุนของผู้ขายที่อาจเพิ่มขึ ้นในกรณีที่ยอดจานวนสัง่ ซื ้อจริ งน้ อยกว่า
ยอดจานวนที่ประมาณนี ้
** หมายเหตุ (สาคัญ): กรุ ณาดูรายละเอียด เงือ่ นไข และขั้นตอน ของการประกวดราคาครั้ งนี้ใน“เอกสารแนบ
ท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา” **
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