ประกาศ บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จากัด
เรื่ อง ประกวดราคาซื้อขวดแก้ว โดยวิธียื่นซองประกวดราคา
บริ ษทั ที. เจ. ซี. เคมี จำกัด มีควำมประสงค์ที่จะประกวดรำคำซื้อขวดแก้ว (ดังรำย ละเอียดแนบท้ำย)
โดยมีกำรกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. กำหนดวันเวลำและสถำนที่ยนื่ ซองประกวดรำคำ
ผูส้ นใจให้ยนื่ ซองด้วยตนเองหรื อส่งจดหมำยลงทะเบียน วงเล็บมุมซอง (ประกวดรำคำ) ไปที่
บริ ษทั ที.เจ.ซี . เคมี จำกัด ที่อยู่ 518/5 อำคำรมณี ยำเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม. 10330 ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 15 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.00 น. โดยบริ ษทั จะทำกำรเปิ ด
ซองประกวดรำคำในวันที่ 15 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงำนใหญ่ บริ ษทั ฯ
2. คุณสมบัติผรู ้ ่ วมประกวดรำคำ
2.1 ผูย้ นื่ ซองประกวดรำคำต้องเป็ นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ก.ให้ยื่นสำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิ ติบุคคล มี อำยุไม่เกิน 60 วัน โดยผูม้ ี อำนำจลงนำม
รับรองสำเนำพร้อมประทับตรำ
ข. ให้ยื่น เอกสำรกำรจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภ.พ.20) โดยผูม้ ี อำนำจลงนำมรับรองสำเนำพร้ อม
ประทับตรำ
2.2 ต้องมีโรงงำนผลิตขวดแก้ว
ก. ยืน่ ใบสำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) พร้อมลงนำมประทับตรำ
2.3 ยอมรับเงื่อนไขกำรชำระเงิน และรับเช็คของทำงบริ ษทั ฯ
ก. เทอมกำรชำระเงิน 30 วัน นับจำกส่ งมอบสิ นค้ำครบถ้วนสมบูรณ์ตำมใบสั่งซื้อ
ข.รับเช็คที่สำนักงำนใหญ่ ทุกวันที่ 7 และ 21 ของเดือนช่วงบ่ำย
2.4 ยินยอมให้ทำงบริ ษทั ฯ เข้ำไปเยีย่ มชมโรงงำน เพื่อดูกำรผลิตขวดแก้วของผูป้ ระกวดรำคำ
3. เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำกำรประกวดรำคำ
3.1 ใบเสนอราคา ให้ เสนอโดยแยกแต่ ล ะประเภทของขวดและขนาดเป็ นราคาต่ อ ชิ้ น และแสดง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมยืนยันราคา อย่างน้อย 6 เดือน นับจากทราบผลการประกวดราคา
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตให้สามารถปรับเปลี่ยนราคาขึ้น หรื อ ลง
ได้ตามความเป็ นจริ งในช่วง 6 เดือนหลัง
3.2 ข้อกำหนดและมำตรฐำนของขวดแก้ว ที่ใช้ในกำรยืน่ ประกวดรำคำ
3.3 ใบรับรองคุณภำพของขวดแก้ว ที่ใช้ในกำรยืน่ ประกวดรำคำ
3.4 ขวดตัวอย่ำงที่ผยู ้ นื่ ซองประกวดรำคำผลิตเอง จำนวนอย่ำงน้อย ขนำดละ 2 ขวด รู ปทรงใกล้เคียง
ตำมรู ปแบบที่ให้นำเสนอ
3.5 เอกสำรประกอบอื่นๆ เช่น หนังสื อรับรองระบบกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ หรื ออื่นๆ เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ

4. กำหนดกำรส่งมอบ
4.1 ส่งมอบสิ นค้ำภำยใน 15 วันทำกำรหลังจำกได้รับใบสั่งซื้อจำกบริ ษทั ฯ
4.2 ส่งสิ นค้ำ ณ โรงงำน บริ ษทั ที. เจ. ซี. เคมี จำกัด ตำบลบำงปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร
4.3 เอกสำรแนบในกำรส่งมอบ ดังนี้
ก.ใบวำงบิล และต้องระบุที่อยูข่ องสำนักงำนใหญ่
ข.ใบกำกับภำษี (ตัวจริ ง) และต้องระบุที่อยูข่ องสำนักงำนใหญ่
ค.ผูผ้ ลิตต้องนำใบรำยงำนผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพสิ นค้ำที่ส่งมอบ (COA) พร้อมกับสิ นค้ำด้วย
5. จำนวนที่ตอ้ งกำรสัง่ ซื้อในช่วง ธันวำคม 2563 - พฤษภำคม 2564 ตำมเอกสำรแนบ โดยจะมีกำรสัง่ ซื้อ
ขวดขนำด 1000 มิลลิลิตรทุกเดือน ประมำณเดือนละ 25,000 ขวด
กรณี ฝ่ำยตลำดต้องกำรสิ นค้ำเป็ นจำนวนมำกในบำงเดือนอำจมีกำรสั่งซื้อมำกกว่ำที่ประมำณกำรไว้แต่
ละเดือน
6. กำรตัดสิ นของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำ
6.1 บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำคัดเลือกผูป้ ระกวดรำคำที่ผำ่ นเกณฑ์กำรพิจำรณำด้ำนเอกสำรและด้ำนรำคำต่ำสุด
จำนวนไม่เกิน 4 รำย ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2563 เวลำ 10.00 น. – 11.00 น.
6.2 หลังจำกพิจำรณำตำม ข้อ 6.1 แล้ว บริ ษทั ฯ จะทำกำรทดสอบคุณภำพและกำรบรรจุสินค้ำโดยแผนก
ควบคุมคุณภำพของบริ ษทั ฯ แล้ว ถึงจะประกำศผลกำรทดสอบฯ ภำยในวันที่ 20 ตุลำคม 2563 เวลำ
11.00 น.
6.3 ประกำศผลผูป้ ระกวดรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 20 ตุลำคม 2563 เวลำ 11.00 น.
7. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อยกเลิกกำรประกวดรำคำได้ทุกเมื่อ และกำรตัดสิ นของ
บริ ษทั ฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด โดยผูย้ นื่ เสนอรำคำไม่มีสิทธิในกำรโต้แย้งหรื อฟ้องร้องใดๆกับบริ ษทั
ผูส้ นใจยืน่ ซองประกวดรำคำ สำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลำพร วัฒนพันธุ์
02-254-8301-7 ต่อ 505 หรื อนางสาววรารักษ์ สุทธิประภา ต่อ 304 ในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลำ 9.00 – 16.00 น.

ลงประกำศ ณ วันที่ 28 กันยำยน 2563

คุณลักษณะเฉพาะของขวดแก้ว
ขนาดบรรจุ
ความสู งรวมของขวด
เส้ นผ่าศูนย์กลางตัวขวด
น้าหนักของขวด อย่างน้ อย
เส้ นผ่าศูนย์กลางเกลียวนอกปากขวด
ระยะห่ างระหว่างขอบบน-ขอบล่าง
สีของขวด
ตัวกาหนดจุดปริมาตร
รูปทรง
จานวนสั่งซื้อโดยประมาณของปี 2021

100 ml.

500 ml.

1,000 ml.

116 ± 1.1 mm.
49 ± 1.1 mm.
102 ± 7.5 g.
22 ROPP.
39 ± 1 mm.
Amber
นูน เด่น ชัด
สมมำตร

175 ± 1.1 mm.
82 ± 1.5 mm.
340 ± 15 g.
28 ROPP.
67 ± 2 mm.
Amber
นูน เด่น ชัด
สมมำตร

227 ± 1.3 mm.
97.2 ± 1.6 mm.
520 ± 20 g.
28 ROPP.
95 ± 1 mm.
Amber
นูน เด่น ชัด
สมมำตร

20,000 ขวด

25,000 ขวด

400,000 ขวด

ขอบบน

ขอบล่าง

