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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-SP 

 (25% White Rice) 
  

Rice to be delivered from March to May 2018 
To Site 2 and  

from March to April 2018 
Mae La Oon and Mae Ra Ma Luang Refugee Campsin Mae Hong Son Province 

And Don Yang Refugee Camp in Kanchanaburi 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 the 
table below:   
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Table 1:  Approximated Quantity for Each Camp 
 

  Refugee Camp   Quantity   Unit of Measurement 

  Site 2   144.30    Metric Ton (1,000 kg) 

  Mae La Oon   596.75    Metric Ton (1,000 kg) 

  Mae Ra Ma Luang   660.80    Metric Ton (1,000 kg) 

  Don Yang   209.65   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-SP 
(ข้ำวขำว 25%) 

ข้ำวส ำหรับจัดส่งตัง้แต่เดือน มีนำคม ถงึ พฤษภำคม 2561 
ส ำหรับพืน้ท่ีพักพิงช่ัวครำว ไซท์ 2 และเดือน มีนำคม ถงึ เมษำยน 2561  

ส ำหรับแม่ละอูน และ แม่รำมำหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และพืน้ท่ีพักพงิช่ัวครำวต้นยำง จังหวัดกำญจนบุรี 

 
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. คณุภาพจะต้องเทียบเท่ากับตวัอย่างข้าว ท่ีผู้ขำยจะสง่มาพร้อมกบัการยื่นประกวดราคาครัง้นี ้ผู้ซือ้จะสง่ตวัอย่าง

ข้าวที่ผู้ขำยยื่นพร้อมการประกวดราคาไปตรวจสอบ หากผู้ขำยได้รับเลอืกให้ท าสญัญา ผลทดสอบตวัอยา่งข้าวของ
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 โดยให้ผู้ขายจัดสง่เอกสารนีใ้ห้กบัผู้ซือ้พร้อมกบัการจัดสง่ข้าวของสญัญาซือ้แต่ละ
ครัง้ 
 

 ปริมำณ: ปริมาณสทุธิที่ต้องการให้ผู้ขำยจัดส่งไปยงัพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุในตาราง 
ด้านลา่งนี ้ 
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ตารางที ่1:  ปริมาณสินคา้โดยประมาณ แยกตามพ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว  

  พื้นทีพ่กัพงิช่ัวคราว ปริมาณ หน่วยสินค้า 

  ไซท ์2 144.30  เมตริกตนั (1,000 กิโลกรัม) 

  แม่ละอูน 596.75 เมตริกตนั (1,000 กิโลกรัม) 

  แม่รามาหลวง 660.80 เมตริกตนั (1,000 กิโลกรัม) 

  ตน้ยาง 209.65 เมตริกตนั (1,000 กิโลกรัม) 

 
ผู้ซือ้ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะออกสญัญาแยกแต่ละปลายทางพืน้ท่ี     พกัพิงชัว่คราวให้แก่ผู้ขำยต่างรายกัน หรือในบางกรณีที่
เกิดขึน้ไม่บ่อยนักคือการออกสญัญาแบ่งให้ ผู้ขำยมากกว่า 1 รายในพืน้ที่ปลายทางเดียวกัน จ านวนที่จะให้จัดส่งจริง
อาจจะต่างไปจากนีบ้้างขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราว โปรดดูรายละเอียด
และเง่ือนไขใน ก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule)  ที่แนบมา 

 

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

 

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

 

 กำรบรรจุ:  ข้าวจะต้องบรรจุในกระสอบเดี่ยวที่ท าจากโปลีปรอบเปอลีน โดยมีน า้หนักสุทธิไม่น้อยกว่า 50 ก.ก. ต่อ
กระสอบ (น า้หนกัสทุธิ หมายถึง น า้หนกัของข้าวเท่านัน้ ไม่รวมน า้หนกักระสอบ)  กระสอบจะต้องเย็บปิดให้เรียบร้อยเพื่อ
ปอ้งกนัข้าวตกหลน่ บรรจภุณัฑ์นีจ้ะเป็นทรัพย์สนิของผู้ซือ้ 

 

 กำรท ำเคร่ืองหมำยบนบรรจุภณัฑ์ : ไมม่ี 
 

 รำคำ: DDP (คือรำคำที่รวมภำษีและค่ำขนส่งแล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ เมตตริกตัน ส าหรับส่ง
สินค้า  ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครัง้นีร้วมถึงสญัญาซือ้ที่จะออกหลงัจากนีจ้ะบังคับใช้ตาม
มาตรฐาน  INCOTERMS 2000 กลา่วคือ ราคาที่เสนอมาจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษี อากร ค่าขนสง่แล้ว ในการเข้าร่วม
ประกวดราคาผู้ขำยจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมานี ้
กำรยนืรำคำ: ราคาที่เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญา หรืออยา่งน้อยจะต้องยืนราคาจนกระทัง่
การจดัสง่สินค้าถึงปลายทางเสร็จสิน้ทัง้หมดแล้ว และจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสินค้าตามที่ได้ระบุไว้
ด้านบนและในเอกสารก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็นจ านวนประมาณใกล้เคียงที่สดุที่ค านวณจาก
การคาดการณ์จ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ซึง่จ านวนที่จะให้จดัสง่จริงนัน้อาจตา่งไปจากนีไ้ด้ซึง่จะขึน้อยูก่บัการ
เปลีย่นแปลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซือ้มีความจ าเป็นต้องเพิ่มหรือ
ลดปริมาณการสัง่ซือ้ ผู้ขำยจะต้องสามารถยืนราคาตามที่ยื่นเสนอมาส าหรับการสัง่ซือ้เพิ่มหรือลด ได้ถึง 20% ของยอด
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การสัง่ซือ้ตามที่ระบไุว้ในสญัญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ้จะไม่รับผิดชอบกบัต้นทนุของผู้ขำยที่อาจเพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอด
จ านวนสัง่ซือ้จริงน้อยกวา่ยอดจ านวนที่ประมาณนี ้

  
** หมายเหตุ (ส าคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงื่อนไข และข้ันตอน ของการประกวดราคาคร้ังน้ีใน“เอกสารแนบ   
ท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” ** 
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