
 
 
 

ประกาศ บริษัท ท.ีเจ.ซี. เคม ีจ ากดั 
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือขวดแก้ว โดยวิธีย่ืนซองประกวดราคา 

บริษทั ที. เจ. ซี. เคมี จ ำกดั มีควำมประสงคท่ี์จะประกวดรำคำซ้ือขวดแกว้ (ดงัรำย ละเอียดแนบทำ้ย)  
โดยมีกำรก ำหนดเง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี  

1. ก ำหนดวนัเวลำและสถำนท่ียืน่ซองประกวดรำคำ 
ผูส้นใจใหย้ืน่ซองดว้ยตนเองหรือส่งจดหมำยลงทะเบียน วงเลบ็มุมซอง (ประกวดรำคำ) ไปท่ี  
บริษทั ที.เจ.ซี. เคมี จ ำกดั ท่ีอยู่ 518/5 อำคำรมณียำเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กทม. 10330  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.00 น. โดยบริษทัจะท ำกำรเปิด
ซองประกวดรำคำในวนัท่ี 15  ตุลำคม 2563  เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ส ำนกังำนใหญ่ บริษทัฯ  

2. คุณสมบติัผูร่้วมประกวดรำคำ 
2.1 ผูย้ืน่ซองประกวดรำคำตอ้งเป็นนิติบุคคล ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ 

ก.ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล มีอำยุไม่เกิน 60 วนั โดยผูมี้อ ำนำจลงนำม
รับรองส ำเนำพร้อมประทบัตรำ   

ข. ให้ยื่นเอกสำรกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) โดยผูมี้อ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำพร้อม
ประทบัตรำ    
2.2  ตอ้งมีโรงงำนผลิตขวดแกว้ 
 ก. ยืน่ใบส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) พร้อมลงนำมประทบัตรำ 
2.3  ยอมรับเง่ือนไขกำรช ำระเงิน  และรับเช็คของทำงบริษทัฯ  
       ก. เทอมกำรช ำระเงิน 30 วนั นบัจำกส่งมอบสินคำ้ครบถว้นสมบูรณ์ตำมใบสั่งซ้ือ  
 ข.รับเชค็ท่ีส ำนกังำนใหญ่ ทุกวนัท่ี 7 และ 21 ของเดือนช่วงบ่ำย 
2.4  ยนิยอมใหท้ำงบริษทัฯ เขำ้ไปเยีย่มชมโรงงำน เพื่อดูกำรผลิตขวดแกว้ของผูป้ระกวดรำคำ 

 3.    เอกสำรและหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำกำรประกวดรำคำ 
3.1  ใบเสนอราคา ให้เสนอโดยแยกแต่ละประเภทของขวดและขนาดเป็นราคาต่อช้ิน และแสดง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  พร้อมยนืยนัราคา อยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากทราบผลการประกวดราคา  
 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคาของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตใหส้ามารถปรับเปล่ียนราคาขึ้น หรือ ลง 
ไดต้ามความเป็นจริงในช่วง 6 เดือนหลงั  
3.2  ขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนของขวดแกว้ ท่ีใชใ้นกำรยืน่ประกวดรำคำ  
3.3  ใบรับรองคุณภำพของขวดแกว้  ท่ีใชใ้นกำรยืน่ประกวดรำคำ 
3.4  ขวดตวัอยำ่งท่ีผูย้ืน่ซองประกวดรำคำผลิตเอง จ ำนวนอยำ่งนอ้ย  ขนำดละ 2  ขวด รูปทรงใกลเ้คียง 
ตำมรูปแบบท่ีใหน้ ำเสนอ 
3.5  เอกสำรประกอบอ่ืนๆ เช่น หนงัสือรับรองระบบกำรจดักำรดำ้นคุณภำพ หรืออ่ืนๆ  เพื่อประกอบกำร 
พิจำรณำ 



4. ก ำหนดกำรส่งมอบ 
4.1 ส่งมอบสินคำ้ภำยใน 15 วนัท ำกำรหลงัจำกไดรั้บใบสั่งซ้ือจำกบริษทัฯ  
4.2 ส่งสินคำ้ ณ โรงงำน บริษทั ที. เจ. ซี. เคมี จ ำกดั ต ำบลบำงปูใหม่ อ  ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
4.3 เอกสำรแนบในกำรส่งมอบ ดงัน้ี 

ก.ใบวำงบิล และตอ้งระบุท่ีอยูข่องส ำนกังำนใหญ่ 
ข.ใบก ำกบัภำษี (ตวัจริง) และตอ้งระบุท่ีอยูข่องส ำนกังำนใหญ่  
ค.ผูผ้ลิตตอ้งน ำใบรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินคำ้ท่ีส่งมอบ (COA) พร้อมกบัสินคำ้ดว้ย 

5.     จ ำนวนท่ีตอ้งกำรสั่งซ้ือในช่วง ธนัวำคม 2563 - พฤษภำคม 2564  ตำมเอกสำรแนบ โดยจะมีกำรสั่งซ้ือ 
        ขวดขนำด 1000 มิลลิลิตรทุกเดือน ประมำณเดือนละ 25,000  ขวด  

กรณีฝ่ำยตลำดตอ้งกำรสินคำ้เป็นจ ำนวนมำกในบำงเดือนอำจมีกำรสั่งซ้ือมำกกว่ำท่ีประมำณกำรไวแ้ต่
ละเดือน 

 6.     กำรตดัสินของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำ 
6.1  บริษทัฯ จะพิจำรณำคดัเลือกผูป้ระกวดรำคำท่ีผำ่นเกณฑก์ำรพิจำรณำดำ้นเอกสำรและดำ้นรำคำต ่ำสุด   
จ ำนวนไม่เกิน 4 รำย ภำยในวนัท่ี 15 ตุลำคม 2563    เวลำ 10.00 น. – 11.00 น. 

        6.2  หลงัจำกพิจำรณำตำม ขอ้ 6.1 แลว้ บริษทัฯ จะท ำกำรทดสอบคุณภำพและกำรบรรจุสินคำ้โดยแผนก 
        ควบคุมคุณภำพของบริษทัฯ แลว้  ถึงจะประกำศผลกำรทดสอบฯ ภำยในวนัท่ี 20 ตุลำคม 2563  เวลำ  
        11.00 น. 
        6.3  ประกำศผลผูป้ระกวดรำคำท่ีไดรั้บกำรคดัเลือก ภำยในวนัท่ี 20 ตุลำคม 2563  เวลำ  11.00 น.   
7.     บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ขหรือยกเลิกกำรประกวดรำคำไดทุ้กเม่ือ และกำรตดัสินของ  
        บริษทัฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด โดยผูย้ืน่เสนอรำคำไม่มีสิทธิในกำรโตแ้ยง้หรือฟ้องร้องใดๆกบับริษทั  
        ผูส้นใจยืน่ซองประกวดรำคำ สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ คุณวิลำพร  วฒันพนัธุ์  
        02-254-8301-7 ต่อ 505 หรือนางสาววรารักษ ์  สุทธิประภา ต่อ 304 ในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์  
        เวลำ 9.00 – 16.00 น.  

 
 
 
ลงประกำศ ณ วนัท่ี 28  กนัยำยน 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณลกัษณะเฉพาะของขวดแก้ว 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ขนาดบรรจุ 100 ml. 500 ml. 1,000 ml. 
ความสูงรวมของขวด 116 ± 1.1 mm. 175 ± 1.1 mm. 227 ± 1.3 mm. 
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวขวด 49 ± 1.1 mm. 82 ± 1.5 mm. 97.2 ± 1.6 mm. 
น ้าหนักของขวด อย่างน้อย 102 ± 7.5 g. 340 ± 15 g. 520 ± 20 g. 
เส้นผ่าศูนย์กลางเกลียวนอกปากขวด 22 ROPP. 28 ROPP. 28 ROPP. 
ระยะห่างระหว่างขอบบน-ขอบล่าง 39 ± 1 mm. 67 ± 2 mm. 95 ± 1 mm. 
สีของขวด Amber Amber Amber 
ตัวก าหนดจุดปริมาตร นูน เด่น ชดั นูน เด่น ชดั นูน เด่น ชดั 
รูปทรง สมมำตร สมมำตร สมมำตร 
จ านวนส่ังซ้ือโดยประมาณของปี 2021  
 

20,000 ขวด 25,000 ขวด 400,000 ขวด 

ขอบบน 

ขอบล่าง 


