
 

 

 

ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จํากดั 

เรือง ประกวดราคาซือขวดพลาสติก โดยวิธียืนซองประกวดราคา 

บริษทั ที. เจ. ซี. เคมี จาํกดั มีความประสงคที์จะประกวดราคาซือขวดพลาสติก (ดงัราย ละเอียดแนบทา้ย)  

โดยมีการกาํหนดเงอืนไข ดงัต่อไปนี  

1. กาํหนดวนัเวลาและสถานทียนืซองประกวดราคา 

ผูส้นใจใหย้นืซองดว้ยตนเองหรือส่งจดหมายลงทะเบียน วงเลบ็มุมซอง (ประกวดราคา) ไปที  

บริษทั ที.เจ.ซี. เคมี จาํกดั ทีอยู่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชนั 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กทม. 10330  ตงัแต่วนัที 28 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยบริษทัจะทาํการ

เปิดซองประกวดราคาในวนัที 15  ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สํานกังานใหญ่ บริษทัฯ  

2. คุณสมบติัผูร่้วมประกวดราคา 

2.1 ผูย้นืซองประกวดราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล ทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศ 

ก.ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 60 วนั โดยผูมี้อาํนาจลงนาม

รับรองสําเนาพร้อมประทบัตรา   

ข. ให้ยืนเอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (ภ.พ.20) โดยผูมี้อาํนาจลงนามรับรองสําเนาพร้อม

ประทบัตรา    

2.2  ตอ้งมีโรงงานผลิตขวดพลาสติก 

 ก. ยนืใบสาํเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) พร้อมลงนามประทบัตรา 

2.3  ยอมรับเงือนไขการชาํระเงิน  และรับเช็คของทางบริษทัฯ  

       ก. เทอมการชาํระเงิน 30 วนั นบัจากส่งมอบสินคา้ครบถว้นสมบูรณ์ตามใบสงัซือ  

 ข.รับเช็คทีสาํนกังานใหญ่ ทุกวนัที 7 และ 21 ของเดือนช่วงบ่าย 

2.4  ยนิยอมใหท้างบริษทัฯ เขา้ไปเยยีมชมโรงงาน เพอืดูการผลิตขวดพลาสติกของผูป้ระกวดราคา 

 3.    เอกสารและหลกัฐานประกอบการพิจารณาการประกวดราคา 

3.1  ใบเสนอราคา ให้เสนอโดยแยกแต่ละประเภทของขวดและขนาดเป็นราคาต่อชิน และแสดง

ภาษีมูลค่าเพิม  พร้อมยนืยนัราคา อยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากทราบผลการประกวดราคา  

 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงราคาของวตัถุดิบทีใชใ้นการผลิตใหส้ามารถปรับเปลียนราคาขึน หรือ ลง 

ไดต้ามความเป็นจริงในช่วง 6 เดือนหลงั  

3.2  เอกสารแสดงขอ้กาํหนดและมาตรฐานของขวดพลาสติก ทีใชใ้นการยนืประกวดราคา  

3.3  ขวดตวัอย่างพร้อมฝาทีผูย้ืนซองประกวดราคาผลิตเอง จาํนวนอย่างน้อย  ขนาดละ 10  ขวด รูปทรง

ใกลเ้คียงตามรูปแบบทีใหน้าํเสนอ 

3.4  เอกสารประกอบอืนๆ เช่น ใบรับรองคณุภาพ, หนงัสือรับรองระบบการจดัการดา้นคุณภาพ หรืออืนๆ  

เพอืประกอบการพิจารณา 

 



4. กาํหนดการส่งมอบ 

4.1 ส่งมอบสินคา้ภายใน 15 วนัทาํการหลงัจากไดรั้บใบสังซือจากบริษทัฯ  

4.2 ส่งสินคา้ ณ โรงงาน บริษทั ที. เจ. ซี. เคมี จาํกดั ตาํบลบางปูใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ 

4.3 เอกสารแนบในการส่งมอบ ดงันี 

ก.ใบวางบิล และตอ้งระบุทีอยูข่องสาํนกังานใหญ ่

ข.ใบกาํกบัภาษี (ตวัจริง) และตอ้งระบุทีอยูข่องสาํนกังานใหญ่  

ค.ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินคา้ (COA) 

5.     จาํนวนทีตอ้งการสงัซือในช่วง ธนัวาคม 2563 - พฤษภาคม 2564  ตามเอกสารแนบ โดยจะมีการสังซือทุก 

        เดือน ประมาณเดือนละ 10,000  ขวด  

กรณีฝ่ายตลาดตอ้งการสินคา้เป็นจาํนวนมากในบางเดือนอาจมีการสังซือมากกวา่ทีประมาณการไวแ้ต่

ละเดือน 

 6.     การตดัสินของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา 

6.1  บริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกผูป้ระกวดราคาทีผา่นเกณฑก์ารพจิารณาดา้นเอกสารและดา้นราคาตาํสุด   

จาํนวนไม่เกิน 4 ราย ภายในวนัที 15 ตุลาคม 2563    เวลา 11.00 น. – 12.00 น. 

        6.2  หลงัจากพิจารณาตาม ขอ้ 6.1 แลว้ บริษทัฯ จะทาํการทดสอบคุณภาพและการบรรจุสินคา้โดยแผนก 

        ควบคุมคุณภาพของบริษทัฯ แลว้  ถึงจะประกาศผลการทดสอบฯ ภายในวนัที 18  พฤศจิกายน 2563  เวลา  

        10.30 น. 

        6.3  ประกาศผลผูป้ระกวดราคาทีไดรั้บการคดัเลือก ภายในวนัที 18 พฤศจิกายน 2563  เวลา  11.00 น.   

7.     บริษทัขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงแกไ้ขหรือยกเลิกการประกวดราคาไดทุ้กเมือ และการตดัสินของ  

        บริษทัฯ ถือเป็นทีสินสุด โดยผูย้นืเสนอราคาไม่มีสิทธิในการโตแ้ยง้หรือฟ้องร้องใดๆกบับริษทั  

        ผูส้นใจยนืซองประกวดราคา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพมิเติมไดที้ คุณวลิาพร  วฒันพนัธุ์  

        02-254-8301-7 ต่อ 505 หรือนางสาววรารักษ ์  สุทธิประภา ต่อ 304 ในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์  

        เวลา 9.00 – 16.00 น.  

 

 

 

ลงประกาศ ณ วนัที 28  กนัยายน 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 



คุณลกัษณะเฉพาะของขวดพลาสติก 

1. ขวดพลาสติก HDPE และ COEX พร้อมฝาฟอยล์ (แบบ A) 

 

            
 T.J.C. Chemical  

                                   ภาชนะบรรจุวตัถุอนัตราย 
                                            
 

 

 

ขนาดบรรจุ 100 ml. 250 ml. 500 ml. 1,000 ml. 

ความสูงรวมของขวด 
± 1.0 

mm. 
85 125.5 184 235 

ความสูงของคอขวด 
± 0.5 

mm. 
21.5 21.5 21.5 19 

เส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวนอก(ปากขวด) 
± 0.5 

mm. 
48.5 48.5 48.5 48.5 

เส้นผ่าศูนย์กลางของขวด 
± 0.5 

mm. 
57.0 63.0 70.0 88.0 

นําหนักของขวด อย่างน้อย ± 2.0 g. 23 45 70 125 

สีของขวด  สีขาวขุ่น สีขาวขุ่น สีขาวขุน่ สีขาวขุ่น 

ฝาสีเหลืองพร้อมโลโก้ตราพระอาทิตย์     

ฝาสีเขียวพร้อมโลโก้ตราพระอาทิตย์     

ตัวอักษร / โลโก้ / รหัส  นูน เด่น ชดั นูน เด่น ชดั นูน เด่น ชดั นูน เด่น ชดั 

การทดสอบการตกกระแทก (Drop Test) ความสูง 1.8 เมตร ความสูง 1.8 เมตร ความสูง 1.8 เมตร ความสูง 1.8 เมตร 

จํานวนสังซือโดยประมาณ เนือ HDPE ของปี 2021  200,000 ชิน 100,000 ชิน 30,000 ชิน 8,000 ชิน 

จํานวนสังซือโดยประมาณ เนือ COEX ของปี 2021 1,500 ชิน 8,000 ชิน 70,000 ชิน 50,000 ชิน 



2. ขวดพลาสติก  HDPE พร้อมฝา (แบบ B) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                                                                                                               

    หามนำไปบรรจุอาหาร-เครือ่งดื่ม 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาดบรรจุ 100 gm. 500 gm. 

ความสูงรวมของขวด ± 1.0 mm. 108.0 227.0 

ความสูงของคอขวด ± 0.5 mm. 11.5 11.5 

เส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวนอก ± 0.5 mm. 47.0 47.0 

เส้นผ่าศูนย์กลางของขวด ± 0.5 mm. 57.0 81.5 

นําหนักของขวด อย่างน้อย ± 2.0 g. 18.5 62.0 

สีของขวด  สีขาวขุ่น สีขาวขุ่น 

ฝาสีเหลือง   

ถ้วยตวง ขนาด  กรัมพร้อมโลโก้พระอาทิตย์   

ตัวอักษร / โลโก้ / รหัส  นูน เด่น ชดั นูน เด่น ชดั 

การทดสอบการตกกระแทก (Drop Test) ความสูง 1.8 เมตร ความสูง 1.8 เมตร 

จํานวนสังซือโดยประมาณของปี 2021  7,000 ชิน 8,000 ชิน 



3. ขวดพลาสติก COEX พร้อมฝาฟอยล์ (แบบ C) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                T.J.C. Chemical 

 

 

ภาชนะบรรจุวตัถุอนัตราย 

 

 
 

 

 

 

 

 

ขนาดบรรจุ 1000 ml. 

ความสูงรวมของขวด ± 1.0 mm. 245.0 

ความสูงของคอขวด ± 0.5 mm. 29.0 

เส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวนอก ± 0.5 mm. 48.0 

เส้นผ่าศูนย์กลางของขวด ± 0.5 mm. 90.5 

นําหนักของขวด อย่างน้อย ± 2.0 g. 120.0 

สีของขวด  สีขาวขุ่น 

ฝาสีเหลือง  

ตัวอักษร / โลโก้ / รหัส  นูน เด่น ชดั 

การทดสอบการตกกระแทก (Drop Test) ความสูง 1.8 เมตร 

จํานวนสังซือโดยประมาณของปี 2021 30,000 ชิน 



4. ขวดพลาสติก HDPE  พร้อมฝาฟอยล์  (แบบ D) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

ขนาดบรรจุ 1000 ml. 

ความสูงรวมของขวด ± 1.0 mm. 230.0 

ความสูงของคอขวด ± 0.5 mm. 18.5 

เส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวนอก ± 0.5 mm. 48.5 

เส้นผ่าศูนย์กลางของขวด ± 0.5 mm. 92 

นําหนักของขวด อย่างน้อย ± 2.0 g. 111.0 

สีของขวด  สีขาวขุ่น 

ฝาสีเหลือง  

ตัวอักษร / โลโก้ / รหัส  นูน เด่น ชดั 

การทดสอบการตกกระแทก (Drop Test) ความสูง 1.8 เมตร 

จํานวนสังซือโดยประมาณ ของปี 2021 20,000 ชิน 

T.J.C. Chemical 
 

ภาชนะบรรจุวตัถุ

อนัตราย 



5. ตัวอย่างการปัมตัวอักษร / โลโก้ 

 

 

 

 

 

 

ตัวอักษร / โลโก้ A 

B 

C D 

A = เส้นผา่ศูนยก์ลางเกลียวนอก (ปากขวด) 

B = ความสูงของคอขวด 

C = เส้นผา่ศูนยก์ลางของขวด 

D = ความสูงรวมของขวด 


