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เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม 
THE BORDER CONSORTIUM 

12/5 ถนนคอนแวนต์ สีลม  กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-238-5027-8 แฟ็กซ์ 02-266-5376 
12/5 Convent Road, Bangrak, Bangkok 10500, Tel: 02-238-5027-8, Fax: 02-266-5376 

E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 

 
Date: _____________ 

 
To: _______________________________________________  (Company) 
 

_______________________________________________  (Address) 
 
_______________________________________________ 

 
INVITATION TO TENDER   

 
RICE TENDER R-2018-2 

 (25% White Rice) 
  

Rice to be delivered from July to October 2018 
for 

Mae La and Um Piem Refugee Camps in Tak Province 
 

 

The Border Consortium (TBC), the “Buyer”, invites your, the “Seller’s”, firm offer for the supply of White Rice 
in accordance with the following conditions: 
 

 Quality:  The minimum quality of the rice to be delivered by the Seller is:  
 

1. Minimum quality of White Rice 25% as per the standards laid down by the Thai Ministry of 
Commerce “Thai Rice Standard 1997”.   

 
2. Quality must be comparable to the rice sample that the Seller will submit with this tender. The 

Buyer will send the rice sample submitted by the Seller for testing. If the Seller is awarded this 
rice contract, the analysis result of the Seller’s rice will be specified in Purchase Contract to 
compare with the actual delivery quality.   

 
3. The rice should be from the latest harvest and must be fit for human consumption and be free 

from unpleasant smell and taste, infestation, and any presence of worm nests. 
 

4. The rice must be free of chemical contaminate including pesticide residues, which are             
dangerous for human consumption. 

 
5. The moisture content in rice must not exceed 14%. 

 
6. Grass seeds and other seeds in rice must not exceed 40 seeds per 100 Grams. 

 
7. The Seller must provide a Certificate of Origin, to certify the source(s) of paddy, crop year, and 

month of milling to the Buyer for every shipment of rice delivered by the Seller. 
 
 

 Quantity: The approximate quantity to be delivered by the Seller for each camp is specified in Table 
1 below:   
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Table 1:  Approximated Quantity for Each Camp 
 

  Refugee Camp   Quantity   
Unit of Measure-

ment 

  Mae La   1,325.00    Metric Ton (1,000 kg) 

  Umpiem   389.20   Metric Ton (1,000 kg) 

 
The Buyer reserves the right to award contracts for different camps to different suppliers, or in some 
rare cases, to award partial contracts for one camp to different suppliers.  The actual delivery quantity 
may be different due to possible changes in camp population.  Please see the attached Delivery 
Schedule for details and conditions.    

 
 

 Sample: A clearly-labelled sample of two kilograms must be supplied in a strong transparent    plastic 
bag with the tender; otherwise the offer will not be considered valid.  

 

 Origin: The seller is prohibited from supplying rice obtained or originating from sources in Iran, North 
Korea, Cuba, Sudan, Libya or Syria. 

 

 Packing: to be packed in single polypropylene sacks of not less than 50 kilogram net weight (net 
weight means the weight of rice only, excluding sack weight), firmly sewn with double machine stitch-
ing. The packaging shall remain the property of the Buyer. 

 

 Marking:  None. 
 

 Quote: DDP (Delivered Duty Paid) Price should be quoted in Thai baht per metric ton net to the 
destination. INCOTERMS 2000 are applicable for this tender and contract. The price offered must be 
inclusive of all taxes, duties, and transportation costs. The attached TBC official Bidding Form-
Standard (Form 001) must be used when submitting bids. 

 
Price Validity:  The prices offered shall be fixed during the duration of the contract, or at least until 
the completion of all deliveries, and are not subject to review. The quantity stated above and as speci-
fied in the attached Delivery Schedule are closely-estimated quantities based on estimated camp 
population. The actual delivery quantities may be different due to possible changes in the population. 
Within the contract period, in case the Buyer has to order more or less, the price(s) offered must be 
maintained for any possible increase or decrease 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. 

 

** Remarks (Important):  Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details, 
conditions, and procedure of this tender.**  
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ค ำแปล 

หนังสือเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำ 

กำรประกวดรำคำข้ำว เลขที่ R-2018-2 
(ข้ำวขำว 25%) 

ข้ำวส ำหรับจัดส่งตัง้แต่เดือน กรกฎำคม ถงึ ตุลำคม 2561 
ส ำหรับ 

พืน้ท่ีพักพงิช่ัวครำวแม่หละ และ อุ้มเป้ียม จังหวัดตำก  
 
องค์การไทยแลนด์ เบอร์มา บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม (TBC), ผู้ซือ้, มีความประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของทา่น ซึง่เป็น “ผู้ขำย”  เข้า
ร่วมประกวดราคา เพื่อจดัสง่ข้ำวสำรขำว ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 

 คุณภำพ: คณุภาพขัน้ต ่าของข้าวที่ผู้ขำยจะจดัสง่ให้ มีดงัตอ่ไปนี ้:  
1. คณุภาพขัน้ต ่า คือ ข้ำวขำว 25%  ตามมาตรฐานท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนดไว้ใน “มาตรฐานข้าวไทย ปี 1997”. 
2. คณุภาพจะต้องเทียบเท่ากบัตวัอย่างข้าว ที่ผู้ขำยจะสง่มาพร้อมกบัการยื่นประกวดราคาครัง้นี ้ผู้ซือ้จะสง่ตวัอย่าง

ข้าวที่ผู้ขำยยื่นพร้อมการประกวดราคาไปตรวจสอบ หากผู้ขำยได้รับเลอืกให้ท าสญัญา ผลทดสอบตวัอย่างข้าวของ
ผู้ขำยจะถกูระบใุนหนงัสอืสญัญาซือ้ขาย เพื่อน ามาใช้เปรียบเทียบกบัคณุภาพข้าวที่สง่จริง 

3. ข้าวจะต้องเป็นข้าวที่ผลติจากการเก็บเก่ียวครัง้ลา่สดุ และเหมาะแก่การบริโภคของมนษุย์ และปราศจากกลิน่ รสชาติ
ที่ไมพ่งึปรารถนา ปราศจากสิง่ปนเปือ้น และรังหนอน 

4. ข้าวจะต้องปราศจากการปนเปือ้นของสารเคมี รวมทัง้สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง ยาก าจัดศัตรูพืชซึ่งอาจเป็น
อนัตรายตอ่การบริโภค 

5. คา่ความชืน้ในข้าว จะต้องไมเ่กิน 14% 
6. เมลด็หญ้าและเมลด็อื่นๆในข้าวจะต้องมีปริมาณไมเ่กิน 40 เมลด็ ตอ่ ข้าว 100 กรัม 
7. ผู้ขายจะต้องจดัสง่เอกสารรับรองแหลง่ที่มาของสินค้า เพื่อแสดงให้ผู้ซือ้ทราบถึงแหลง่ที่มาของข้าวเปลือก, ปีที่เก็บ

เก่ียว, และ เดือนที่ท าการสีข้าว โดยให้ผู้ขายจดัส่งเอกสารนีใ้ห้กบัผู้ซือ้พร้อมกบัการจัดสง่ข้าวของสญัญาซือ้แต่ละ
ครัง้ 
 

 ปริมำณ: ปริมาณสทุธิที่ต้องการให้ผู้ขำยจดัสง่ไปยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุในตารางที่ 1 
ด้านลา่งนี ้ 
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ตารางที ่1:  ปริมาณสินคา้โดยประมาณ แยกตามพ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว  

  พื้นทีพ่กัพงิช่ัวคราว ปริมาณ หน่วยสินค้า 

  แม่หละ 1,325.00 เมตริกตนั (1,000 กิโลกรัม) 

  อุม้เป้ียม 389.20  เมตริกตนั (1,000 กิโลกรัม) 

 
ผู้ซือ้ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะออกสญัญาแยกแต่ละปลายทางพืน้ท่ี     พกัพิงชัว่คราวให้แก่ผู้ขำยต่างรายกนั หรือในบางกรณีที่
เกิดขึน้ไม่บ่อยนกัคือการออกสญัญาแบ่งให้ ผู้ขำยมากกว่า 1 รายในพืน้ที่ปลายทางเดียวกัน จ านวนที่จะให้จัดส่งจริง
อาจจะต่างไปจากนีบ้้างขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราว โปรดดูรายละเอียด
และเง่ือนไขใน ก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule)  ที่แนบมา 

 

 ตัวอย่ำง:  ผู้ขำยจะต้องสง่ตวัอย่างประกอบการยื่นประกวดราคา จ านวน 1 ตวัอย่าง เป็นข้าวจ านวน 2 กิโลกรัม ใสใ่น
ถงุพลาสติกใสที่แข็งแรงพอ พร้อมทัง้ติดฉลากช่ือผู้ขำยและรายละเอียดให้ชดัเจน มิฉะนัน้การยื่นประกวดราคาของผู้ขำย
จะถือเป็นโมฆะ  

 

 แหล่งที่มำ:  ผู้ขำยจะต้องไม่สง่ข้าวที่น าเข้าหรือมีแหลง่ที่มาหรือต้นก าเนิดจากประเทศดงัต่อไปนี ้อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, 
คิวบา, ซูดาน, ลเีบีย หรือ ซีเรีย 

 

 กำรบรรจุ:  ข้าวจะต้องบรรจุในกระสอบเดี่ยวที่ท าจากโปลีปรอบเปอลีน โดยมีน า้หนกัสทุธิไม่น้อยกว่า 50 ก.ก. ต่อ
กระสอบ (น า้หนกัสทุธิ หมายถึง น า้หนกัของข้าวเทา่นัน้ ไมร่วมน า้หนกักระสอบ)  กระสอบจะต้องเย็บปิดให้เรียบร้อยเพื่อ
ปอ้งกนัข้าวตกหลน่ บรรจภุณัฑ์นีจ้ะเป็นทรัพย์สนิของผู้ซือ้ 

 

 กำรท ำเคร่ืองหมำยบนบรรจุภณัฑ์ : ไมม่ี 
 

 รำคำ: DDP (คือรำคำที่รวมภำษีและค่ำขนส่งแล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ เมตตริกตัน ส าหรับสง่
สินค้า  ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครัง้นีร้วมถึงสญัญาซือ้ที่จะออกหลงัจากนีจ้ะบังคบัใช้ตาม
มาตรฐาน  INCOTERMS 2000 กลา่วคือ ราคาที่เสนอมาจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษี อากร ค่าขนสง่แล้ว ในการเข้าร่วม
ประกวดราคาผู้ขำยจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมานี ้
กำรยนืรำคำ: ราคาที่เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญา หรืออยา่งน้อยจะต้องยืนราคาจนกระทัง่
การจดัสง่สินค้าถึงปลายทางเสร็จสิน้ทัง้หมดแล้ว และจะไม่อนญุาตให้มีการเปลี่ยนแปลง  ปริมาณสินค้าตามที่ได้ระบไุว้
ด้านบนและในเอกสารก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็นจ านวนประมาณใกล้เคียงที่สดุที่ค านวณจาก
การคาดการณ์จ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ซึง่จ านวนที่จะให้จดัสง่จริงนัน้อาจตา่งไปจากนีไ้ด้ซึง่จะขึน้อยูก่บัการ
เปลีย่นแปลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซือ้มีความจ าเป็นต้องเพิ่มหรือ
ลดปริมาณการสัง่ซือ้ ผู้ขำยจะต้องสามารถยืนราคาตามที่ยื่นเสนอมาส าหรับการสัง่ซือ้เพิ่มหรือลด ได้ถึง 20% ของยอด
การสัง่ซือ้ตามที่ระบไุว้ในสญัญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ้จะไม่รับผิดชอบกบัต้นทนุของผู้ขำยที่อาจเพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอด
จ านวนสัง่ซือ้จริงน้อยกวา่ยอดจ านวนที่ประมาณนี ้
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** หมายเหตุ (ส าคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงื่อนไข และข้ันตอน ของการประกวดราคาคร้ังน้ีใน“เอกสารแนบ   
ท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” ** 

 
 
 

 

 

 

 

 

Commodity  สนิคา้ 25% White Rice  ขา้วขาว 25%

Delivery Period  To deliver on the 5th - 25th July to October 2018, or upon instruction by 

ก าหนดการสง่ของ: ใหจั้ดสง่ในชว่งวนัที ่ 5 - 25  กรกฎาคม  ถงึ ตลุาคม 2561 หรือใหส้ง่ตามค าสัง่ของ

TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.

ส านักงาน TBC ภาคสนาม กรณีจ าเป็นใหม้กีารเปลีย่นแปลงการสง่

Delivery Frequency One times per contract during 5th - 25th July to October 2018, or upon instruction by 

ความถีใ่นการจัดสง่: จัดสง่หนึง่ครัง้ตอ่เดอืน ตอ่สัญญาในชว่งวนัที ่5 - 25  กรกฎาคม ถงึ ตลุาคม 2561 หรือใหส้ง่ตามค าสัง่ของ

TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.

ส านักงาน TBC ภาคสนาม กรณีจ าเป็นใหม้กีารเปลีย่นแปลงการสง่

Quote Terms  เงือ่นไขการเสนอราคา: DDP (Delivered Duty Paid) ราคาสนิคา้รวมภาษี อากร และ ภาษีมูลคา่เพิม่(ถา้ม)ี และ

คา่ขนสง่ ณ จดุสง่มอบ คอื พืน้ทีพั่กพงิชัว่คราวทีร่ะบุ

Quote Valid Until  ราคาตอ้งยืนไดถ้งึวนัที:่ 31-October-2018

31 ตลุาคม 2561

Unit of Measure

 Total 

Months 

Approx. Total 

Quantity (MT)

หน่วยสนิคา้ จ านวนเดอืนที่

ตอ้งสง่ของ

 จ านวนสัง่ซือ้ (ประมาณ)

 ทัง้หมด
(ตัน)

Metric Tonnes

เมตรกิตัน

Metric Tonnes

เมตรกิตัน

Remarks  หมายเหต:ุ
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 

increase in TBC ordering quantity of up  or less 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 านวนการสง่สนิคา้ในแตล่ะเดอืน และปรมิาณรวมทัง้หมด ตามทีร่ะบใุน
ตารางขา้งบนนี ้เป็นจ านวนทีป่ระมาณอย่างใกลเ้คยีงทีส่ดุ โดยค านวนมาจากการคาดหมายจ านวนประชากรในแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิส าหรับชว่งระยะเวลาการบรโิภค/

การใชท้ีร่ะบขุา้งตน้นี ้ จ านวนทีจ่ะตอ้งจัดสง่จรงิในแตล่ะเดอืนอาจจะแตกตา่งไปจากนีบ้า้ง ขึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในแตล่ะพืน้ที่
พักพงิ  หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดรั้บ ใบสัง่ซือ้สนิคา้ ออกโดยส านักงานทบีบีซีภีาคสนาม ซึง่จะเป็นการยืนยันเป็นทางการ 
เกีย่วกับปรมิาณสนิคา้ทีแ่น่นอนทีต่อ้งจัดสง่ ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีจ้ะสง่ไปใหผู้ข้ายทางโทรสาร (แฟ็กซ)์ เดอืนละครัง้  ราคาทีผู่ข้ายเสนอจะตอ้งสามารถยืนราคาเดมิ
ได ้ในกรณีทีจ่ านวนการสัง่ซือ้ของทบีซีเีพิม่ข ึน้หรือลดลงไปจากจ านวนสัง่ซือ้ทีร่ะบใุนส ญญาไดถ้งึ 20 เปอรเซ็นตจ์ากจ านวนทีอ่อกสัญญา อย่างไรก็ตามทางผูซ้ ือ้จะ
ไม่รับผดิชอบกับตน้ทนุของผูข้ายทีอ่าจเพิม่ขึน้ในกรณีทีย่อดจ านวนสัง่ซือ้จรงินอ้ยกวา่ยอดจ านวนทีป่ระมาณนี้

อุม้เป้ียม 89 ก.ม. ไปทางใต ้จากตัวเมอืงแม่สอด

Mae La

389.20

4 1,325.00331.25

497.30
Umpiem 89 km south from Mae Sot Town

60 km north  from Mae Sot Town

แม่หละ 60 ก.ม. ไปทางเหนือ จากตัวเมอืงแม่สอด

การประกวดราคาเลขที่ R-2018-2

For Refugee camps in Thailand

ส าหรับพืน้ทีพั่กพงิชัว่คราวในประเทศไทย

THE  BORDER CONSORTIUM

เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตีย้ม

Delivery Schedule

ก าหนดการสง่มอบสนิคา้

Tender R-2018-2

Approx. Quantity per month  

จ านวนสัง่ซือ้ตอ่เดอืน (โดยประมาณ)

Refugee Camp Arpproximate Distance

พืน้ทีพั่กพงิชัว่คราว ระยะทางโดยประมาณ
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TBC Tender Number R 2018-2 เลขทีใ่บประกวดราคาของ ท ีบ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before 12.00 Noon, Friday 25 May 2018 ก าหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่างกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดราคาราคา

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอ านาจ/ต าแหน่ง

Product White Rice 25% per 1997 Thai Rice Standard สนิคา้

ปีทีเ่ก็บเกีย่วขา้ว (โปรดระบ)ุ

Packaging Single polypropylene sacks of 50 kg net weight การบรรจหุบีหอ่

Marking None ตรา หรอื เครือ่งหมาย

Refugee Camp Mae La Refugee Camp, Tak Province พื้นทีพั่กพงิชัว่คราว 

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes) Metric Tonnes หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตนั)

Total Number of Units 1,325.00 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 ราคาตอ่หน่วย (บาท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 ราคารวม (บาท) ดดีพี  ี1

Quote valid until 31-October-18 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวนัที ่

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงือ่นไขการช าระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลาทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลายมอืชือ่ผูม้อี านาจหรอืผูรั้บมอบอ านาจพรอ้ม

ประทับตราบรษัิท

Date วนัที ่

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

ดดีพี ีจากหนงัสอื "INCOTERMS 2000", คอืราคารวมคา่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สญัญาลกัษณห์รอืตรา และ ภาษตีา่ง ๆ แลว้

Important Information  ขอ้มูลส าคัญ

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

    รายละเอยีดของการยืน่ซองประกวดราคาราคา ใหด้ทูี ่หนังสอืเชือ้เชญิประกวดราคาราคาและตารางการสง่มอบ

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

    ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จ านวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตราชือ่บรษัิทหรือยีห่อ้ใหช้ดัเจน

* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail

       แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชือ่ประทับตราบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ามายืน่ดว้ยตนเอง สง่ทางไปรษณีย์ หรือ ทาง อ-ีเมลล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มายังส านักงาน ท ีบ ีซ ีกรุงเทพฯ ไม่เชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถือวา่แบบประกวดราคานัน้เป็นโมฆะ

* Please attach a copy of Company Registration to this form.

       ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรือหนังสอืจดทะเบยีนอืน่ ๆ  ซีง่ออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี ้

    

Signature of Company Representative with 

Company Seal

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)

Crop Year (please specify)
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TBC Tender Number R 2018-2 เลขทีใ่บประกวดราคาของ ท ีบ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before 12.00 Noon, Friday 25 May 2018 ก าหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่างกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดราคาราคา

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอ านาจ/ต าแหน่ง

Product White Rice 25% per 1997 Thai Rice Standard สนิคา้

ปีทีเ่ก็บเกีย่วขา้ว (โปรดระบ)ุ

Packaging Single polypropylene sacks of 50 kg net weight การบรรจหุบีหอ่

Marking None ตรา หรอื เครือ่งหมาย

Refugee Camp Umpiem Refugee Camp, Tak Province พื้นทีพั่กพงิชัว่คราว 

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes) Metric Tonnes หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตนั)

Total Number of Units 389.20 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 ราคาตอ่หน่วย (บาท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 ราคารวม (บาท) ดดีพี  ี1

Quote valid until 31-October-18 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวนัที ่

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงือ่นไขการช าระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลาทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลายมอืชือ่ผูม้อี านาจหรอืผูรั้บมอบอ านาจพรอ้ม

ประทับตราบรษัิท

Date วนัที ่

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

ดดีพี ีจากหนงัสอื "INCOTERMS 2000", คอืราคารวมคา่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สญัญาลกัษณห์รอืตรา และ ภาษตีา่ง ๆ แลว้

Important Information  ขอ้มูลส าคัญ

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

    รายละเอยีดของการยืน่ซองประกวดราคาราคา ใหด้ทูี ่หนังสอืเชือ้เชญิประกวดราคาราคาและตารางการสง่มอบ

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

    ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จ านวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตราชือ่บรษัิทหรือยีห่อ้ใหช้ดัเจน

* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail

       แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชือ่ประทับตราบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ามายืน่ดว้ยตนเอง สง่ทางไปรษณีย์ หรือ ทาง อ-ีเมลล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มายังส านักงาน ท ีบ ีซ ีกรุงเทพฯ ไม่เชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถือวา่แบบประกวดราคานัน้เป็นโมฆะ

* Please attach a copy of Company Registration to this form.

       ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรือหนังสอืจดทะเบยีนอืน่ ๆ  ซีง่ออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี ้

    

Signature of Company Representative with 

Company Seal

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)

Crop Year (please specify)


