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ค ำแปล 

หนังสือเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำ 

กำรประกวดรำคำเกลือ เลขที่ SALT_2019-1 
 

เกลือเสริมไอโอดีนส ำหรับกำรจัดส่งตัง้แต่เดือนธันวำคม 2561 ถงึ กุมภำพันธ์ 2562 
ส ำหรับพืน้ท่ีพักพิงช่ัวครำวทัง้ 5 แห่ง ในประเทศไทย 

 
องค์การ เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม (TBC), ผู้ซือ้, มีความประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของท่าน ซึ่งเป็น “ผู้ขำย”  เข้าร่วม
ประกวดราคา เพื่อจดัสง่เกลือเสริมไอโอดีน ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 

 คุณภำพ: คณุภาพขัน้ต ่าของเกลอืทีผู้่ขำยจะจดัสง่ให้ มีดงัตอ่ไปนี:้  
1. เกลือจะต้องเป็นเกลือที่เสริมไอโอดีน โดยจะต้องมีปริมำณไอโอดีนอยู่ระหว่ำง 30-40 มิลลิกรัม ต่อเกลือ       

1 กิโลกรัม (30-40 ppm) เกลอืจะต้องมีสขีาวธรรมชาติและมีอนภุาคเป็นเม็ดละเอียด 
2. เกลอืจะต้องมีสภาพเหมาะแก่การบริโภคของมนษุย์ ปราศจากสิง่เจือปน หรือมีสารเคมีปนเปือ้นซึง่อาจเป็นพิษต่อ

ร่างกายได้ 
3. เกลอืจะต้องเป็นเม็ดละเอียด ไมม่ีความชืน้มากจนเกินไป อาทิ จบัตวัเป็นก้อน หรือเปียกชืน้ 
4. คณุภาพของเกลอืจะต้องเทียบเทา่กบัตวัอยา่งเกลอืที่ ผู้ขำย ยื่นมาพร้อมกบัใบเสนอราคาประมลูนี ้

 

 ปริมำณ:  ปริมาณที่ต้องการให้ผู้ขำยจัดส่งไปยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุในตาราง 
ด้านลา่งนี ้ 

ตำรำงที่ 1:  ปริมาณสนิค้าโดยประมาณ แยกตามพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว 

พืน้ที่พกัพิงชั่วครำว ปริมำณ (กิโลกรัม) 

ไซท์ 2 2,400 

แมล่ะอนู 9,000 

แมร่ามาหลวง 10,200 

แมห่ละ 35,100 

อุ้มเปีย้ม 10,500 

 

เน่ืองจากทาง ทีบีซี รอเอกสารอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขยายโครงการการให้ความช่วยเหลือบัตรอาหาร ในปี 2018-2019 
ส าหรับศูนย์พักพิงช่ัวคราวดังกล่าว ซ่ึงอาจจะมีการส่ังซ้ือจริงในจ านวนท่ีลดลง ดังน้ัน  ทีบีซี ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเพ่ิม/ลดจ านวน หรือยกเลิก
การส่ังซ้ือท่ียงัคงเหลืออยู่ อันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงท่ีในศูนย์พักพิงช่ัวคราวหรือเร่ิมการใช้บัตรอาหารตามศูนย์พักพิงช่ัวคราวน่ันๆ 

 
ผู้ซือ้ขอสงวนสทิธ์ิที่จะออกสญัญาแยกแต่ละปลายทางพืน้ที่     พกัพิงชัว่คราวให้แก่ผู้ขำยตา่งรายกนั หรือในบางกรณี
ที่เกิดขึน้ไมบ่่อยนกัคือการออกสญัญาแบ่งให้ผู้ขำยมากกวา่ 1 รายในพืน้ท่ีปลายทางเดียวกนั จ านวนที่จะให้จดัสง่จริง
อาจจะตา่งไปจากนีบ้้างขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว โปรดดรูายละเอียด
และเง่ือนไขใน ก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมา 
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 ตัวอย่ำง:  ผู้ขำยจะต้องสง่ตวัอย่างประกอบการยื่นประมลู เป็นเกลือจ านวน 2 ถงุ (บรรจุถงุละ 1 กิโลกรัม) พร้อมติด
รายละเอียดให้ชดัเจนฉลากให้ชดัเจน  ตวัอยา่งเกลอืจะต้องมีปริมาณไอโอดีนตามที่ต้องการ รวมถึงบรรจใุนถงุพลาสตกิ
ที่มีความหนาและพิมพ์ยี่ห้อของผู้ผลติตามจริงที่ผู้ขำยจะน ามาจดัสง่หากผู้ขำยได้รับเลอืกให้เป็นคูส่ญัญา มิฉะนัน้การ
ยื่นประมลูของผู้ขำยจะถือเป็นโมฆะ  

 

 แหล่งที่มำ:  ผู้ขำยจะต้องไม่ส่งเกลือเสริมไอโอดีนที่น าเข้าหรือมีแหล่งที่มาหรือต้นก าเนิดจากประเทศดังต่อไปนี ้
อิหร่าน, เกาหลเีหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลเิบีย หรือ ซีเรีย 

 

 กำรบรรจุ:  เกลอืจะต้องบรรจดุงันี ้
 ถุงใน: เกลือจะต้องบรรจุในถุงพลาสติก แต่ละถุงมีน า้หนกัสทุธิ 1 กิโลกรัม(น า้หนกัสทุธิหมายถึง น า้หนกั

ของเกลอืเทา่นัน้ ไมร่วมน า้หนกัถงุ) คณุภาพของถงุพลาสติกและการปิดผนกึปากถงุจะต้องแข็งแรงพอที่จะ
ปอ้งกนัความชืน้เข้า รวมถึงปอ้งกนัการแตกร่ัวของถงุเกลอืจากการหยิบจบัและขนสง่ ตามกฎของกระทรวง
สาธาณสขุก าหนดให้ถงุบรรจภุณัฑ์แต่ละถงุจะต้องมีฉลากแสดงช่ืออาหาร ช่ือและที่อยูข่องผู้ผลิต วนัที่ผลิต
และ/หรือวนัที่หมดอาย ุน า้หนกัสทุธิของเกลือ และข้อความแนะน าว่า “ควรเก็บในที่ร่มและแห้ง” แสดงไว้
อย่างชดัเจน โดยทัว่ไปเกลือที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับอนญุาต จะมีข้อความต่างๆข้างต้นนีแ้สดงอยู่บนบรรจุ
ภณัฑ์อยูแ่ล้ว 

 ถุงนอก: เกลือ 50 ถุงเล็ก จะต้องบรรจุไว้ในกระสอบโพลีโพรไพลีน (น า้หนกัสทุธิไม่รวมน า้หนกัถุงและ
กระสอบเท่ากบัเกลือ 50 กิโลกรัมต่อกระสอบ) กระสอบจะต้องเย็บปิดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกนัการตกหล่น 
บรรจภุณัฑ์นีจ้ะเป็นทรัพย์สนิของผู้ซือ้ 

 

 รำคำ: DDP (คือราคาที่รวมภาษีและค่าขนสง่แล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ กิโลกรัม ส าหรับสง่สินค้า 
ตรงถึงปลายทางคือศนูย์อพยพ การประกวดราคาครัง้นีร้วมถึงสญัญาซือ้ที่จะออกหลงัจากนีจ้ะบงัคบัใช้ตามมาตรฐาน 
INCOTERMS 2000 กลา่วคือ ราคาที่เสนอมาจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษี อากร ค่าขนส่งแล้ว ในการเข้าร่วมประกวด
ราคาผู้ขำยจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมานี ้

 
กำรยืนรำคำ: ราคาที่เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญา หรืออย่างน้อยจะต้องยืนราคา
จนกระทัง่การจัดส่งสินค้าถึงปลายทางเสร็จสิน้ทัง้หมดแล้ว และจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง  ปริมาณสินค้า
ตามที่ได้ระบุไว้ด้านบนและในเอกสารก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็นจ านวนประมาณใกล้เคียง
ที่สดุที่ค านวณจากการคาดการณ์จ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ซึง่จ านวนที่จะให้จดัสง่จริงนัน้อาจตา่งไปจาก
นีไ้ด้ซึง่จะขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซือ้มี
ความจ าเป็นต้องเพิ่มหรือลดปริมาณการสัง่ซือ้ ผู้ขำยจะต้องสามารถยืนราคาตามที่ยื่นเสนอมาส าหรับการสัง่ซือ้เพิ่ม
หรือลด ได้ถึง 20% ของยอดการสัง่ซือ้ตามที่ระบุไว้ในสญัญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ้จะไม่รับผิดชอบกับต้นทุนของ
ผู้ขำยที่อาจเพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอดจ านวนสัง่ซือ้จริงน้อยกวา่ยอดจ านวนที่ประมาณนี ้

  
** หมายเหตุ  (ส าคัญ ): กรุณาดูรายละเอียด เงื่อนไข และข้ันตอน ของการประกวดราคาคร้ังน้ีใน 
“เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” ** 
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นอกจากนี ้ 
- กรุณาอยา่ไวใ้จบุคคลใดท่ีแอบอา้งวา่สามารถใหข้อ้มูลข่าวสาร หรือท าใหช้นะการประมูล  
- อยา่หลงเช่ือขอ้เสนอท่ีตอ้งมีค่าตอบแทน 

- อยา่ใหข้อ้มุลส่วนตวัหรือขอ้มูลทางการเงินกบับุคคลท่ีไม่รู้จกั 
 
 

 
 
 
 

Commodity  สนิคา้ Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี

Delivery Period  To be delivered during 10-20th December 2018 to February 2019

ก ำหนดกำรสง่ของ: ใหจั้ดสง่ในชว่งวนัที ่10-20 เดอืนธันวำคม  2561 ถงึ เดอืนกุมภำพันธ ์ 2562

or upon instruction by TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.

หรือใหส้ง่ตำมค ำสัง่ของส ำนักงำน TBC ภำคสนำมกรณีจ ำเป็นใหม้กีำรเปลีย่นแปลงกำรสง่

Delivery Frequency Once per camp per contract

ควำมถีใ่นกำรจัดสง่: ใหจั้ดสง่หนึง่ครัง้ไปยังแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวแตล่ะแหง่

Quote Terms เงือ่นไขกำรเสนอรำคำ: DDP (Delivered Duty Paid) รำคำสนิคำ้รวมภำษี อำกร และ ภำษีมูลคำ่เพิม่(ถำ้ม)ี และ

คำ่ขนสง่ ณ จดุสง่มอบ คอื พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวทีร่ะบุ

Quote Valid Until รำคำตอ้งยืนไดถ้งึวนัที:่ 28-Feb-19

28 กมุภาพนัธ ์2562

Unit of Measure  Delivery Month Approx. Quantity 

หน่วยสนิคำ้ เดอืนทีส่ง่ของ  จ ำนวนสัง่ซือ้โดยประมำณ

Kilograms Dec-2018

กโิลกรัม  ธนัวาคม 2561

Kilograms Jan-2019

กโิลกรัม  มกราคม 2562

Kilograms Jan-2019

กโิลกรัม  มกราคม 2562

Kilograms Feb-2019

กโิลกรัม  กมุภาพนัธ ์2562

Kilograms Feb-2019

กโิลกรัม  กมุภาพนัธ ์2562

Remarks  หมำยเหต:ุ

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 more or less in TBC ordering quantity 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.  

จ ำนวนกำรสง่สนิคำ้ในแตล่ะเดอืน และปรมิำณรวมทัง้หมด ตำมทีร่ะบใุนตำรำงขำ้งบนนี ้เป็นจ ำนวนทีป่ระมำณอย่ำงใกลเ้คยีงทีส่ดุ โดยค ำนวนมำจำกกำรคำดหมำยจ ำนวนประชำกรในแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิส ำหรับชว่ง
ระยะเวลำกำรบรโิภค/กำรใชท้ีร่ะบขุำ้งตน้นี ้จ ำนวนทีจ่ะตอ้งจัดสง่จรงิในแตล่ะเดอืนอำจจะแตกตำ่งไปจำกนีบ้ำ้ง ขึน้อยู่กับกำรเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ ำนวนประชำกรในแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิ หลังจำกตัดสนิผล
ประกวดรำคำและออกสัญญำแลว้ ผูข้ำยจะไดรั้บใบสัง่ซือ้สนิคำ้ออกโดยส ำนักงำนทบีซีภีำคสนำม ซึง่จะเป็นกำรยืนยันเป็นทำงกำรเกีย่วกับปรมิำณสนิคำ้ทีแ่น่นอนทีต่อ้งจัดสง่ ใบสัง่ซือ้สนิคำ้นีจ้ะสง่ไปใหผู้ข้ำย
ทำงโทรสำร (แฟ็กซ)์ เดอืนละครัง้ รำคำทีผู่ข้ำยเสนอจะตอ้งสำมำรถยืนรำคำเดมิได ้ ในกรณีทีจ่ ำนวนกำรสัง่ซือ้ของทบีซีเีพ ิม่หรอืลดไปจากจํานวนส ัง่ซือ้ทีร่ะบใุนสญํญาไดถ้งึ 20 เปอรเซ็นตจ์ำกจ ำนวนที่

ออกสัญญำ อย่ำงไรก็ตำมทำงผูซ้ ือ้จะไม่รับผดิชอบกับตน้ทนุของผูข้ำยทีอ่ำจเพิม่ขึน้ในกรณีทีย่อดจ ำนวนสัง่ซือ้จรงินอ้ยกวำ่ยอดจ ำนวนทีป่ระมำณนี้

Umpiem 89 km south from Mae Sot Town

ส ำหรับพืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำว ระยะทำงโดยประมำณ

แม่หละ 60 ก.ม. ไปทำงเหนือ จำกตัวเมอืงแม่สอด

Mae La 60 km north  from Mae Sot Town
35,100

10,500
อุม้เป้ียม 89 ก.ม. ไปทำงใต ้จำกตัวเมอืงแม่สอด

THE BORDER CONSORTIUM

Delivery Schedule

ก ำหนดกำรสง่มอบสนิคำ้

Tender SALT_2019-1

for Refugee Camp Arpproximate Distance

กำรประกวดรำคำเกลอืเลขที ่SALT_2019-1

For  5 Refugee camps in Thailand

ส ำหรับพืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำว 5  แหง่ในประเทศไทย

Site 2 85 km south-west  from Mae Hong Son
2,400

ไซท ์2 85 ก.ม. ไปทำงตต.เฉียงใต ้จำกแม่ฮ่องสอน

Mae La Oon 60 km south-west  from Mae Sa Riang
9,000

แม่ละอูน 60 ก.ม. ไปทำงตต.เฉียงใต ้จำกแม่สะเรียง

Mae Ra Ma Luang 45 km south-west from Mae Sa Riang
10,200

แม่รำมำหลวง 45 ก.ม. ไปทำงตต. เฉียงใต ้จำกแม่สะเรียง
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TBC Tender Number SALT_2019-1 เลขทีใ่บประกวดรำคำของ ท ีบ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before Before 12:00 hours, Thursday 25 October 2018 ก ำหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่ำงกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดรำคำรำคำ

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดรำคำหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจ/ต ำแหน่ง

Product Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี สนิคำ้

Packaging Inner:  Plastic bags of 1 kg. each กำรบรรจหุบีหอ่

Outer:  50 inner bags (50 kg. sack)

Marking Brand Label ___________________________________ ตรำ หรอื เครือ่งหมำย

Refugee camp Site 2 Refugee Camp  พืน้ทีพ่กัพงิช ัว่คราวไซท ์2 พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตนั)

Total Number of Units 2,400 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี  ี1

Refugee camp พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตนั)

Total Number of Units หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี  ี1

Quote valid until 28-Feb-2019 รำคำในแบบประกวดรำคำใชไ้ดถ้งึวนัที ่

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลำทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจพรอ้ม

ประทับตรำบรษัิท

Date วนัที ่

1 DDP per INCOTERMS 2000.  Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.

        ดดีพี ีจำกหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืรำคำรวมคำ่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษีตำ่ง  ๆแลว้

Important Information  ขอ้มลูส ำคญั

* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender

รำยละเอยีดของกำรยืน่ซองประกวดรำคำรำคำ ใหด้ทูี ่หนังสอืเชือ้เชญิประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรสง่มอบ
* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมลูรำคำพรอ้มตวัอย่ำงสนิคำ้จ ำนวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตรำชือ่บรษัิทหรอืยีห่อ้ใหช้ดัเจน
* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail. 

       แบบประกวดรำคำรำคำตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซน็ชือ่ประทับตรำบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ำมำยืน่ดว้ยตนเอง สง่ทำงไปรษณีย ์หรอืทำงอ-ีเมล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มำยังส ำนักงำน ท ีบ ีซ ีกรงุเทพฯ ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถอืวำ่แบบประกวดรำคำนัน้เป็นโมฆะ
* Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนกำรคำ้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอืน่  ๆซีง่ออกโดยทำงรำชกำรมำพรอ้มซองประกวดรำคำนี ้

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ต ีย้ม
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 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรงุเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8;  แฟ็กซ ์(66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)

Signature of Company Representative with 

Company Seal
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TBC Tender Number SALT_2019-1 เลขทีใ่บประกวดรำคำของ ท ีบ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before Before 12:00 hours, Thursday 25 October 2018 ก ำหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่ำงกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดรำคำรำคำ

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดรำคำหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจ/ต ำแหน่ง

Product Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี สนิคำ้

Packaging Inner:  Plastic bags of 1 kg. each กำรบรรจหุบีหอ่

Outer:  50 inner bags (50 kg. sack)

Marking Brand Label ___________________________________ ตรำ หรอื เครือ่งหมำย

Refugee camp Mae La Oon Refugee Camp,  พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำว แม่ละอูน พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตนั)

Total Number of Units 9,000 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี ี1

Refugee camp
Mae Ra Ma Luang Refugee Camp,  พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวแม่

รำมำหลวง
พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตนั)

Total Number of Units 10,200 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP
1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี ี1

Quote valid until 28-Feb-2019 รำคำในแบบประกวดรำคำใชไ้ดถ้งึวนัที ่

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and delivery 

documents
เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลำทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจพรอ้ม

ประทับตรำบรษัิท

Date วนัที ่

1 DDP per INCOTERMS 2000.  Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.

        ดดีพี ีจำกหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืรำคำรวมคำ่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษีตำ่ง ๆ  แลว้

Important Information  ขอ้มลูส ำคญั

* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender

รำยละเอยีดของกำรยืน่ซองประกวดรำคำรำคำ ใหด้ทูี ่หนังสอืเชือ้เชญิประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรสง่มอบ
* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมลูรำคำพรอ้มตวัอย่ำงสนิคำ้จ ำนวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตรำชือ่บรษัิทหรอืยีห่อ้ใหช้ดัเจน
* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail. 

       แบบประกวดรำคำรำคำตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซน็ชือ่ประทับตรำบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ำมำยืน่ดว้ยตนเอง สง่ทำงไปรษณีย ์หรอืทำงอ-ีเมล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มำยังส ำนักงำน ท ีบ ีซ ีกรงุเทพฯ ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถอืวำ่แบบประกวดรำคำนัน้เป็นโมฆะ
* Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนกำรคำ้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอืน่  ๆซีง่ออกโดยทำงรำชกำรมำพรอ้มซองประกวดรำคำนี ้

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ต ีย้ม
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 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรงุเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8;  แฟ็กซ ์(66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)

Signature of Company Representative with 

Company Seal
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TBC Tender Number SALT_2019-1 เลขทีใ่บประกวดรำคำของ ท ีบ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before Before 12:00 hours, Thursday 25 October 2018 ก ำหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่ำงกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดรำคำรำคำ

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดรำคำหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจ/ต ำแหน่ง

Product Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี สนิคำ้

Packaging Inner:  Plastic bags of 1 kg. each กำรบรรจหุบีหอ่

Outer:  50 inner bags (50 kg. sack)

Marking Brand Label ___________________________________ ตรำ หรอื เครือ่งหมำย

Refugee camp Mae La Refugee Camp  พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวแม่หละ พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตนั)

Total Number of Units 35,100 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี  ี1

Refugee camp Umpiem Refugee Camp  พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวอุม้เป้ียม พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตนั)

Total Number of Units 10,500 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี  ี1

Quote valid until 28-Feb-2019 รำคำในแบบประกวดรำคำใชไ้ดถ้งึวนัที ่

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลำทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจพรอ้ม

ประทับตรำบรษัิท

Date วนัที ่

1 DDP per INCOTERMS 2000.  Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.

        ดดีพี ีจำกหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืรำคำรวมคำ่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษีตำ่ง  ๆแลว้

Important Information  ขอ้มลูส ำคญั

* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender

รำยละเอยีดของกำรยืน่ซองประกวดรำคำรำคำ ใหด้ทูี ่หนังสอืเชญิประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรสง่มอบ
* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมลูรำคำพรอ้มตวัอย่ำงสนิคำ้จ ำนวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตรำชือ่บรษัิทหรอืยีห่อ้ใหช้ดัเจน
* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail. 

       แบบประกวดรำคำรำคำตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซน็ชือ่ประทับตรำบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ำมำยืน่ดว้ยตนเอง สง่ทำงไปรษณีย ์หรอืทำงอ-ีเมล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มำยังส ำนักงำน ท ีบ ีซ ีกรงุเทพฯ ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถอืวำ่แบบประกวดรำคำนัน้เป็นโมฆะ
* Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนกำรคำ้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอืน่  ๆซีง่ออกโดยทำงรำชกำรมำพรอ้มซองประกวดรำคำนี ้

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ต ีย้ม
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 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรงุเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8;  แฟ็กซ ์(66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)

Signature of Company Representative with 

Company Seal


