
 
 
 

ประกาศ บริษทั ท.ีเจ.ซี. เคม ีจ ากดั 
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือถังพลาสติกส าหรับบรรจุสินค้าเพ่ือส่งออก โดยวธีิย่ืนซองประกวดราคา 

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

1. ก ำหนดวนัเวลำและสถำนท่ียืน่ซองประกวดรำคำ 
ผูส้นใจใหย้ืน่ซองดว้ยตนเองหรือส่งจดหมำยลงทะเบียน วงเล็บมุมซอง (ประกวดรำคำ) ไปท่ี  
บริษทั ที.เจ.ซี. เคมี จ ำกดั ท่ีอยู ่518/5 อำคำรมณียำเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กทม. 10330  ตั้งแต่วนัท่ี 09 ตุลำคม 2563 ถึงวนัท่ี 22 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.00 น. โดยบริษทัจะท ำกำรเปิด 
ซองประกวดรำคำในวนัท่ี 22  ตุลำคม 2563  เวลำ 10.00 น. ณ หอ้งประชุม ส ำนกังำนใหญ่ บริษทัฯ  

2. คุณสมบติัผูร่้วมประกวดรำคำ 
2.1 ผูย้ืน่ซองประกวดรำคำตอ้งเป็นนิติบุคคล ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ 

ก.ใหย้ืน่ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล มีอำยไุม่เกิน 60 วนั โดยผูมี้อ ำนำจลงนำม 
รับรองส ำเนำพร้อมประทบัตรำ   

ข. ใหย้ืน่เอกสำรกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) โดยผูมี้อ ำนำจลงนำมรับรองส ำเนำ 
พร้อมประทบัตรำ    
2.2  ยอมรับเง่ือนไขกำรช ำระเงิน  และรับเช็คของทำงบริษทัฯ  
       ก. เทอมกำรช ำระเงิน 15 วนั นบัจำกส่งมอบสินคำ้ครบถว้นสมบูรณ์ตำมใบสั่งซ้ือ  
 ข.รับเช็คท่ีส ำนกังำนใหญ่ ทุกวนัท่ี 7 และ 21 ของเดือนช่วงบ่ำย 

 3.    เอกสำรและหลกัฐำนประกอบกำรพิจำรณำกำรประกวดรำคำ 
3.1  ใบเสนอรำคำ ให้เสนอโดยเป็นรำคำต่อถงัและแสดงภำษีมูลค่ำเพิ่ม พร้อมยนืยนัรำคำอยำ่งนอ้ย 45 วนั 
นบัจำกทรำบผลกำรประกวดรำคำ  
 ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำใหส้ำมำรถปรับเปล่ียนรำคำข้ึน หรือ ลง ไดต้ำมควำมเป็นจริงในช่วง 
45 วนัหลงั  
3.2  เอกสำรแสดงขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนของถงัพลำสติก ท่ีใชใ้นกำรยืน่ประกวดรำคำ  
3.3  ส ำเนำหนงัสือรับรอง UN Mark ส ำหรับกำรบรรจุวตัถุอนัตรำยท่ีมีสถำนะของแขง็เพื่อกำรขนส่ง 
ตอ้งมีอำยมุำกกวำ่ 150 วนั โดยหนงัสือรับรองฯตอ้งเป็นภำษำองักฤษ 
3.4  ถงัตวัอยำ่งพร้อมฝำและแสดงเลข UN mark บนถงั จ ำนวนอยำ่งนอ้ย 1 ถงั รูปทรงใกลเ้คียงตำม 
รูปแบบท่ีใหน้ ำเสนอ 

4. ก ำหนดกำรส่งมอบ 
4.1 ส่งส ำเนำหนงัสือรับรอง UN Mark ท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 90 วนันบัจำกวนัท่ีออกใบสั่งซ้ือ พร้อมรูปภำพ 

แสดงเลข UN Mark บนถงัพลำสติก ภำยใน 5 วนัเม่ือไดรั้บกำรยนืยนักำรสั่งซ้ือ 
 



 
 
 
 
 

4.2 ส่งมอบสินคำ้ภำยใน 30 วนัท ำกำรหลงัจำกไดรั้บใบสั่งซ้ือจำกบริษทัฯ  
4.3 ส่งสินคำ้ ณ โรงงำน บริษทั ที. เจ. ซี. เคมี จ  ำกดั ต ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
4.4 เอกสำรแนบในกำรส่งมอบ ดงัน้ี 

ก.ใบวำงบิล และตอ้งระบุท่ีอยูข่องส ำนกังำนใหญ่ 
ข.ใบก ำกบัภำษี (ตวัจริง) และตอ้งระบุท่ีอยูข่องส ำนกังำนใหญ่  
ค.ใบรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพสินคำ้ (COA) 

5.     จ  ำนวนท่ีตอ้งกำรสั่งซ้ือในช่วง พฤศจิกำยน 2563 - ตุลำคม 2564 อยำ่งนอ้ย 11,000 ใบ โดยจะมีกำรสั่ง 
ซ้ือขั้นต ่ำ 2,200 ใบต่อกำรสั่งซ้ือ 1 คร้ัง  

 6.     กำรตดัสินของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำ 
6.1  บริษทัฯ จะพิจำรณำคดัเลือกผูป้ระกวดรำคำท่ีผำ่นเกณฑก์ำรพิจำรณำ และประกำศผลผูป้ระกวดรำคำ 
ท่ีไดรั้บเลือก ภำยในวนัท่ี 22 ตุลำคม 2563    เวลำ 11.00 น.  

7.     บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือยกเลิกกำรประกวดรำคำไดทุ้กเม่ือ และกำรตดัสินของ  
        บริษทัฯ ถือเป็นท่ีส้ินสุด โดยผูย้ืน่เสนอรำคำไม่มีสิทธิในกำรโตแ้ยง้หรือฟ้องร้องใดๆกบับริษทั  
        ผูส้นใจยืน่ซองประกวดรำคำ สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ คุณวลิำพร  วฒันพนัธ์ุ  
        02-254-8301-7 ต่อ 505 หรือนำงสำววรำรักษ ์  สุทธิประภำ ต่อ 304 ในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์  
        เวลำ 9.00 – 16.00 น.  

 
 
 
ลงประกำศ ณ วนัท่ี 9  ตุุลำคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คุณสมบติัถงัพลาสติกพร้อมฝาและหูห้ิว 
รายการ รายละเอียด 

ลกัษณะถงั ทรงกลม, ดา้นบนเปิดได ้ 
ความสามารถในการบรรจุ 20 ลิตร 
ความจุเตม็ถงั มากกวา่ 22 ลิตร 
น ้าหนกัท่ีรองรับได ้ มากกกวา่ 26 กิโลกรัม 
วสัดุของถงัและฝา พลาสติก HDPE 
วสัดุหูห้ิว / สี เหล็ก / สีเหล็ก 
ท่ีจบัตรงหูห้ิว พลาสติกสีขาวขุ่น 
สีถงัและฝา สีขาวขุ่น 
เส้นศูนยก์ลางดา้นบน (ซม.) 33  2 
เส้นศูนยก์ลางดา้นล่าง (ซม.) 28  2 
ความสูงของฝา (ซม.) 3.8  0.5 
น ้าหนกัเฉพาะถงั มากกวา่ 940 กรัม 
น ้าหนกัถงัรวมฝา มากกวา่ 980 กรัม 
การป้องกนัการเปิด  

UN Mark ป๊ัมนูนบนถงัชดัเจน 
 
 

ภาพตวัอยา่งถงัพลาสติก 
 

             
 
 
 


