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
CHARCOAL TENDER 2018-2
Charcoal for delivery from delivery from March to May 2018 for stockpile
And from November 2018 to March 2019 for Non-Stockpile
For Mae La Oon and Mae Ra Ma Luang Refugee Camps,
Mae Hong Son 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,
rubberwood, 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 TBBC Charcoal
Proximate Value
Required Percentage
Moisture
<7%
Ash
< 16 %
Fixed Carbon1
> 44 %
2
Volatile Matter
< 33 %
Remarks:
1. Fixed Carbon refers to the carbon in charcoal that produces heating energy when
burning.
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4.



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.
The Charcoal must be delivered to refugee camp godown(s) in good physical condition and
should not have breakage/dust and uncarbonised materials. Charcoal pieces less than 1 inch
in diameter are not acceptable and must not exceed 15% by weight of each sack.

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

Refugee Camp

Quantity

Unit of Measurement

Mae La Oon

733,920

Kilogram

Mae Ra Ma Luang

826,080

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.



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



Packing: to be packed in single polypropylene sacks of not less than 20 kilogram 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) Price should be quoted in Thai baht per kilogram 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 TBBC 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 quantities ordered are less than the estimated quantity.

** Remarks (Important):
1) Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details, conditions, and procedure of this tender.
2) This tender is for the rainy season stockpile meaning the delivery must be completed
before the start of the rainy season. Please be aware of delivery period and conditions
specified in the “Delivery Schedule” and the “Attachment to the Invitation to Tender”.
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คำแปล

หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา
การประกวดราคาถ่ านอัดแท่ ง เลขที่ 2018-2
ถ่ านอัดแท่ งสาหรับการจัดส่ ง ตัง้ แต่ เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2561 สาหรั บช่ วงฤดูฝน
และ ตัง้ แต่ เดือน พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือน มีนาคม 2562
พืน้ ที่พักพิงชั่วคราวแม่ ละอูน และแม่ รามาหลวง
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
องค์ กำร เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตีย้ ม (TBC), ผู้ซือ้ , มีควำมประสงค์ ขอเรี ยนเชิ ญ บริ ษัทของท่ำน ซึ่งเป็ น “ผู้ขาย” เข้ ำร่ วม
ประกวดรำคำ เพื่อจัดส่งถ่ านอัดแท่ ง ตำมเงื่อนไขต่อไปนี ้


คุณภาพ: คุณภำพขันต
้ ่ำของถ่ำนอัดแท่งทีผ่ ้ ขู ายจะจัดส่งให้ มีดงั ต่อไปนี ้:
1. ถ่ำนจะต้ องเป็ นถ่ านอัดแท่ งที่ผลิตมำจำกกระบวนอัดร้ อน หรื อ อัดเย็น วัตถุดิบที่สำมำรถนำมำผลิตเป็ นถ่ำนได้
ประกอบด้ วย ไม้ ไผ่ กะลำมะพร้ ำว/กะลำปำล์ม ไม้ ยำงพำรำ ไม้ ยคู ำลิบตัส ซังข้ ำวโพด ขี ้เลือ่ ยไม้ และ อื่นๆ
2. ถ่ำนจะต้ องมี ค่ าความร้ อนต่ำสุดที่ยอมรับได้ ไม่น้อยกว่ำ 22 เมกะจูล/กก. (5,240 แคลอรี่ /กรัม) โดยในที่นี ้ต้ อง
เป็ นกำรตรวจทดสอบแบบ “as received basis” หมำยถึง กำรทดสอบจำกสภำพถ่ำนตำมที่เป็ น โดยพิจำรณำ
รวมปั จจัยเรื่ องควำมชื ้นของถ่ำนด้ วย
3. ค่ าพร็ อกซิเมทของถ่ านอัดแท่ ง (Proximate Value): ประกอบไปด้ วยตัวบ่งชี ้ 4 อย่ำง ที่สำมำรถบ่งชี ้คุณภำพ
รวมถึงลักษณะกำรเผำไหม้ ของถ่ำน ตัวบ่งชี ้ 4 ตัวนี ้ประกอบไปด้ วย ควำมชื ้น(Moisture), ขี ้เถ้ ำ(Ash), คำร์ บอน
คงที่(Fixed Carbon) และ สสำรที่ระเหยได้ (Volatile Matter) โดยในที่นี ้ต้ องเป็ นกำรตรวจทดสอบแบบ “as received basis” หมำยถึง กำรทดสอบจำกสภำพถ่ำนอัดแท่งตำมที่เป็ น โดยพิจำรณำรวมปัจจัยเรื่องควำมชื ้นของ
ถ่ำนอัดแท่งด้ วย โดยถ่ำนไม่ว่ำจะเป็ นถ่ำนชนิดประเภทใดหรื อทำจำกวัตถุดิบใดๆก็ตำม จะต้ องมีคำ่ พร็ อกซิเมทที่
ผ่ำนค่ำที่ TBC กำหนดไว้ ตำมที่ระบุในตำรำง A ด้ ำนล่ำงนี ้
ตาราง A: ค่ าพร็อกซิเมทของถ่ าน (Proximate Value) ตามมาตรฐานขององค์การที บีซี
ค่ าพร็อกซิเมทของถ่ าน
ค่ าเปอรเซ็นต์ ท่ ตี ้ องการ
ควำมชื ้น
< 7 % (ห้ ำมเกิน)
ขี ้เถ้ ำ
< 16 % (ห้ ำมเกิน)
คำร์ บอนคงที่1
> 44% (ห้ ำมเกิน)
2
สสำรที่ระเหยได้
< 33 % (ห้ ำมเกิน)
หมายเหตุ:
1. คาร์ บอนคงที่ (Fixed Carbon) หมายถึง คาร์ บอนในถ่าน ซึ่งเป็ นตัวทีใ่ ห้พลังงานความร้อนเมือ่ เผาถ่านนัน้
2. สสารทีร่ ะเหยได้ (Volatile Matters) หมายถึง สสารในถ่านทีเ่ มือ่ ทาการเผาถ่านจะกลายเป็ นแก็ซ หรื อควันแล้ว
ระเหยไป โดยไม่ได้ให้พลังงานความร้อนทีต่ ้องการสาหรับการหุงต้มแต่อย่างใด
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4. ถ่ำนจะต้ องถูกจัดส่งไปยังโกดังของศูนย์อพยพในสภำพที่ดี ไม่มีกำรแตกหักหรื อฝุ่ นผง รวมถึงไม่ให้ มีชิ ้นส่วนไม้ ที่
ไม่มีกำรเผำไหม้ ติดมำ ชิ น้ ส่วนของถ่ำนที่แตกหักเล็กกว่ำส้ นผ่ำศูนย์กลำง 1 นิ ้ว ถื อว่ำยอมรับไม่ได้ และห้ ำมมี
ปริ มำณเกินกว่ำ 15 เปอร์ เซ็นต์ ของน ้ำหนักถ่ำนทังกระสอบ
้
ปริ มาณ: ปริ มำณสุทธิ ปริ มำณสุทธิ ที่ต้องกำรให้ ผ้ ูขายจัดส่งไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ ครำวแต่ละแห่ง มีรำยละเอียดตำมที่
ระบุในตำรำง ด้ ำนล่ำงนี ้

พืน้ ทีพ่ กั พิงชั่วคราว

ปริมาณ

หน่ วยสิ นค้ า

แม่ ละอูน

733,920

กิโลกรัม

แม่ รามาหลวง

826,080

กิโลกรัม



ผู้ซือ้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกสัญญำแยกแต่ละปลำยทำงพื ้นที่พกั พิงชัว่ ครำวให้ แก่ผ้ ูขายต่ำงรำยกัน หรื อในบำงกรณีที่
เกิดขึ ้นไม่บ่อยนักคือกำรออกสัญญำแบ่งให้ ผ้ ูขายมำกกว่ำ 1 รำยในพื ้นที่ปลำยทำงเดียวกัน จำนวนที่จะให้ จดั ส่งจริ ง
อำจจะต่ำงไปจำกนี ้บ้ ำงขึ ้นอยูก่ บั กำรเปลีย่ นแปลงขึ ้นลงของจำนวนประชำกรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ ครำว โปรดดูรำยละเอียด
และเงื่อนไขใน กาหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมำ



ตั วอย่ าง: ผู้ ขายจะต้ อ งส่งตัวอย่ำงประกอบกำรยื่น ประกวดรำคำ จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง เป็ น ถ่ำนอัด แท่ง จำนวน 2
กิ โลกรัม ใส่ในถุงพลำสติ กใสที่แข็ งแรงพอ พร้ อมทัง้ ติ ดฉลำกชื่ อ ผู้ ขายและรำยละเอียดให้ ชัด เจน มิ ฉะนัน้ กำรยื่ น
ประกวดรำคำของผู้ขายจะถือเป็ นโมฆะ



แหล่ งที่มา: ผู้ขายจะต้ องไม่ ส่งถ่ำนอัดแท่งที่นำเข้ ำหรื อมีแหล่งที่มำหรื อต้ นกำเนิด จำกประเทศดังต่อไปนี ้ อีห ร่ ำน,
เกำหลีเหนือ, คิวบำ, ซูดำน หรื อ ลีเบีย



การบรรจุ : ถ่ำนอัดแท่งจะต้ องบรรจุในกระสอบเดี่ยวที่ทำจำกโปลีปรอบเปอลีน โดยมี นา้ หนั ก สุ ทธิ ไม่ ต่ ากว่ า 20
กิโลกรั มต่ อกระสอบ (น ้ำหนักสุทธิ หมำยถึง น ้ำหนักของถ่ำนที่บรรจุเท่ำนัน้ ไม่รวมน ้ำหนัก ของกระสอบ) กระสอบ
จะต้ องเย็บปิ ดให้ เรี ยบร้ อยเพื่อป้องกันกำรตกหล่น บรรจุภณ
ั ฑ์นี ้จะเป็ นทรัพย์สนิ ของผู้ซอื ้



การทาเครื่องหมายบนบรรจุภณ
ั ฑ์ : ไม่มี



ราคา: DDP (คือรำคำที่รวมภำษี และค่ำขนส่งแล้ ว) จะต้ องเสนอ เป็ นหน่วยเงินบำทไทย ต่อ กิโลกรัม สำหรับส่งสินค้ ำ
ตรงถึงปลำยทำงคือศูนย์อพยพ กำรประกวดรำคำครัง้ นี ้รวมถึงสัญญำซื ้อที่จะออกหลังจำกนี ้จะบังคับใช้ ตำมมำตรฐำน
INCOTERMS 2000 กล่ำวคือ รำคำที่เสนอมำจะต้ องเป็ นรำคำที่รวมภำษี อำกร ค่ำขนส่งแล้ ว ในกำรเข้ ำร่ วมประกวด
รำคำผู้ขายจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยื่นประกวดรำคำ Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมำนี ้
การยืน ราคา: รำคำที่เสนอจะต้ องสำมำรถยืน รำคำเดิมได้ ตลอดช่วงระยะสัญ ญำ หรื ออย่ำงน้ อยจะต้ องยืน รำคำ
จนกระทัง่ กำรจัดส่งสินค้ ำถึงปลำยทำงเสร็ จสิ ้นทังหมดแล้
้
ว และจะไม่อนุญ ำตให้ มีกำรเปลี่ยนแปลง ปริ มำณสินค้ ำ
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ตำมที่ได้ ระบุไว้ ด้ำนบนและในเอกสำรกาหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็ นจำนวนประมำณใกล้ เคียง
ที่สดุ ที่คำนวณจำกกำรคำดกำรณ์จำนวนประชำกรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ ครำว ซึง่ จำนวนที่จะให้ จดั ส่งจริ งนันอำจต่
้
ำงไปจำก
นี ้ได้ ซงึ่ จะขึ ้นอยูก่ บั กำรเปลีย่ นแปลงของจำนวนประชำกรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ ครำว ภำยในช่วงระยะสัญญำหำกทำงผู้ซอื ้ มี
ควำมจำเป็ นต้ องเพิ่มหรื อลดปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อ ผู้ขายจะต้ องสำมำรถยืนรำคำตำมที่ยื่นเสนอมำสำหรับกำรสัง่ ซื ้อเพิ่ม
หรื อลด ได้ ถึง 20% ของยอดกำรสัง่ ซื ้อตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ อย่ำงไรก็ตำมทำงผู้ซือ้ จะไม่รับผิดชอบกับต้ นทุนของ
ผู้ขายที่อำจเพิ่มขึ ้นในกรณีที่ยอดจำนวนสัง่ ซื ้อจริ งน้ อยกว่ำยอดจำนวนที่ประมำณนี ้
หมายเหตุ (สาคัญ):
1) กรุ ณาดูรายละเอียด เงื่อนไข และขั้นตอน ของการประกวดราคาครั้ งนี้ ใน “เอกสารแนบท้ ายหนั งสือเชิญเข้ า
ร่ วมประกวดราคา”
2) การประกวดราคาครั้ งนี้ จัดขึ้น เพื่ อซื้ อสิ่งของเพื่ อส่ งเข้ าไปในศูน ย์ อพยพ เพื่อ เก็บ ไว้ สาหรั บ การอุ ปโภค/
บริ โภคในช่ วง ฤดูฝน หมายความว่ า ผู้ขายจะต้ องดาเนิ นการจั ดส่ งให้ เสร็ จสิ้น ก่ อนที่ฤดูฝนจะเริ่ มต้ น ขึ้น
เนื่องจากสภาพเส้ นทางไม่ สามารถขนส่ งสิ่งของได้ ในช่ วงฤดูฝน โปรดอ่ านรายละเอียดเกี่ยวกับช่ วงเวลาและ
เงือ่ นไขการจัดส่ งที่ระบุไว้ ใน Delivery Schedule และใน Attachment to the Invitation to Tender
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THE BORDER CONSORTIUM
Delivery Schedule
กาหนดการส่งมอบสินค ้า
Tender 2018-2
การประกวดราคาเลขที่ 2018-2
For Mae La Oon and Mae Ra Ma Luang Refugee Camps, Mae Hong Son Province
สาหรับพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ คราวแม่ละอูน และแม่รามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่อ งสอน
Commodity สินค้า

Charcoal ถ่านอัดแท่ง

Delivery Period
กาหนดการส่งของ:

For Stockpile, To deliver during 15 March to 15 May 2018 (approximately), or upon
สาหรั บช่วงฤดูฝน,ใหจั้ ดส่งในช่วง 15 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2561 (โดยประมาณ) หรือ
For Non-Stockpile, To deliver during Nov 2018 to Mar 2019 (approximately), or upon
สาหรั บช่วงนอกฤดูฝน,ใหจั้ ดส่งในช่วง พฤศจิกายน ถึง มีนาคม 2562 (โดยประมาณ) หรือ
instruction by TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.
ใหส่้ งตามคาสัง่ ของสานั กงาน TBC ภาคสนามกรณีจาเป็ นใหมี้ การเปลีย
่ นแปลงการส่ง

Delivery Frequency
ความถีใ่ นการจัดส่ง:

Twice time per contract during 16th March and 15th May 2018, or upon instruction by
จัดส่งสองครั ง้ ต่อสัญญาในช่วงวันที่ 16 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2561 หรือใหส่้ งตามคาสัง่ ของ
Once a month per contract during Nov 2018 to Mar 2019, or upon instruction by
จัดส่งสองครั ง้ ต่อสัญญานอกฤดูฝน,ใหจั้ ดส่งในช่วง พฤศจิกายน ถึง มีนาคม 2562 (โดยประมาณ) หรือ
TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.
สานั กงาน TBC ภาคสนาม กรณีจาเป็ นใหมี้ การเปลีย
่ นแปลงการส่ง

Quote Terms
เงือ
่ นไขการเสนอราคา:

DDP (Delivered Duty Paid) ราคาสินค ้ารวมภาษี อากร และ ภาษี มูลค่าเพิม
่ (ถ ้ามี) และ
ค่าขนส่ง ณ จุดส่งมอบ คือ พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ คราวทีร่ ะบุ

Quote Valid Until
ราคาต ้องยืนได ้ถึงวันที:่

31-Mar-2019
31 มีนาคม 2562

Refugee Camp
พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ คราว

Arpproximate Distance
ระยะทางโดยประมาณ

Unit of
Measure
หน่วยสินค ้า

15 Mar - 15 Apr 18

15 Apr - 15 May 18

Nov 18

Dec 18

Jan 19

Feb 19

15 มี.ค.- 15 เม .ย. 61

15 เม .ย.-15 พ.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.พ. 62

Total Approx. Total
Months
Quantity
้
จานวน
จานวนสัง่ ซือ
Mar 19
เดือนที่
(ประมาณ)
มี.ค. 62 ต ้องส่งของ
ทัง้ หมด

้ /เดือน (ประมาณ)
Approx. Q'ty/ month จานวนสัง่ ซือ

Mae La Oon
แม่ละอูน

60 km south-west from Mae Sa Riang
60 ก.ม. ไปทางตต.เฉีย งใต จากแม่
้
สะเรีย ง

Kilograms
กิโลกรั ม

183,480

244,640

61,160

61,160

61,160

61,160

61,160

12

733,920

Mae Ra Ma Luang
แม่ร ามาหลวง

45 km south-west from Mae Sa Riang Kilograms
45 ก.ม. ไปทางตต. เฉีย งใต จากแม่
้
สะเรีย ง กิโลกรั ม

206,520

275,360

68,840

68,840

68,840

68,840

68,840

12

826,080

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 . จานวนการส่งสินค ้าในแต่ละเดือน และปริมาณรวมทัง้ หมด ตามทีร่ ะบุใน
ตารางข ้างบนนี้ เป็ นจานวนทีป
่ ระมาณอย่างใกล ้เคีย งทีส
่ ด
ุ โดยคานวนมาจากการคาดหมายจานวนประชากรในแต่ละพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงสาหรั บช่วงระยะเวลาการบริโภค/
การใช ้ทีร่ ะบุข ้างต ้นนี้ จานวนทีจ่ ะต ้องจัดส่งจริงในแต่ละเดือนอาจจะแตกต่างไปจากนีบ
้ ้าง ขึน
้ อยู่กับการเปลีย
่ นแปลงขึน
้ ลงของจานวนประชากรในแต่ละพืน
้ ที่
้ สินค ้า ออกโดยสานั กงานทีบซ
ี าคสนาม ซึง่ จะเป็ นการยืนยั นเป็ นทางการ
พักพิง หลังจากตัดสินผลประกวดราคาและออกสัญญาแล ้ว ผู ้ขายจะได ้รั บ ใบสัง่ ซือ
ี ภ
้ สินค ้านีจ
เกีย
่ วกับปริมาณสินค ้าทีแ
่ น่นอนทีต
่ ้องจัดส่ง ใบสัง่ ซือ
้ ะส่งไปใหผู้ ้ขายทางโทรสาร (แฟ็ กซ์) เดือนละครั ง้ ราคาทีผ
่ ู ้ขายเสนอจะต ้องสามารถยืนราคาเดิม
้ ของทีบซ
้ ทีร่ ะบุในสญญาได ้ถึง 20 เปอรเซ็นต์จากจานวนทีอ
ได ในกรณี
้
ทจี่ านวนการสัง่ ซือ
ี เี พิม
่ ขึน
้ หรือลดลงไปจากจานวนสัง่ ซือ
่ อกสัญญา อย่างไรก็ ตามทาง
้ จะไม่รั บผิดชอบกับต ้นทุนของผู ้ขายทีอ
้ จริงน ้อยกว่ายอดจานวนทีป
ผู ้ซือ
่ าจเพิม
่ ขึน
้ ในกรณีทย
ี่ อดจานวนสัง่ ซือ
่ ระมาณนี้
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้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
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 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBBC Tender Number

2018-2

เลขทีใ่ บประกวดราคาของ ที บี บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

12:00 noon Friday 22 December 2017

กาหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่างก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดราคาราคา

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดราคาหรือผู ้รับมอบอานาจ/ตาแหน่ง

Product

Charcoal with Heating Value of 22 MJ

สินค ้า

Packaging

Single polypropylene sacks of 20 kg net weight

การบรรจุหบ
ี ห่อ

Marking

None

ตรา หรือ เครือ
่ งหมาย

Destination 1

Mae La Oon Refugee Camp, Mae Hong Son

ปลายทาง 1

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

733,920

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Price per Unit (Baht) DDP

ราคาต่อหน่วย (บาท) ดีดพ
ี ี1

1

ราคารวม (บาท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1
Mae Ra Ma Luang Refugee Camp, Mae Hong Son

ปลายทาง 2

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

826,060

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Destination 2

Price per Unit (Baht) DDP

ราคาต่อหน่วย (บาท) ดีดพ
ี ี1

1

ราคารวม (บาท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1
Quote valid until

31-Mar-2019

ราคาในแบบประกวดราคาใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือ
่ นไขการชาระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลาทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอานาจหรือผู ้รับมอบอานาจพร ้อม
ลายมือชือ
ประทับตราบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จากหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือราคารวมค่าขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญาลักษณ์หรือตรา และ ภาษี ตา่ ง ๆ แล ้ว
Important Information ข้อมูลสาค ัญ
*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
้ เชิญประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ
รายละเอีย ดของการยืน
่ ซองประกวดราคาราคา ใหดู้ ท ี่ หนั งสือเชือ

*

Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลราคาพร ้อมตัวอย่างสินค ้าจานวน สองกิโลกรั ม/ลิตร ในบรรจุภัณฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตราชือ
่ อให
้ ชั้ ดเจน

*

This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, fax or mail (not email)
่ ประทับตราบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนามายืน
แบบประกวดราคาราคาต ้องกรอกใหครบถ
้
้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง แฟ็ กซ์ หรือส่งทางไปรษณีย ์ (ไม่รั บทาง อี-เมลล์)
otherwise this bid will be considered invalid.
มายั งสานั กงาน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่าแบบประกวดราคานัน
้ เป็ นโมฆะ

*

Please attach a copy of Company Registration to this form.
ใหผู้ ้ยืน
่ ซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบีย นบริษัท ทะเบีย นการค ้าหรือหนั งสือจดทะเบีย นอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทางราชการมาพร ้อมซองประกวดราคานี้
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