คำแปล

หนังสือเชิญเข้ ำร่ วมประกวดรำคำ
กำรประกวดรำคำเกลือ เลขที่ SALT_2019-1
เกลือเสริมไอโอดีนสำหรับกำรจัดส่ งตัง้ แต่ เดือนธันวำคม 2561 ถึง กุมภำพันธ์ 2562
สำหรับพืน้ ที่พักพิงชั่วครำวทัง้ 5 แห่ ง ในประเทศไทย
องค์การ เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตี ้ยม (TBC), ผู้ซือ้ , มีความประสงค์ ขอเรี ยนเชิญ บริ ษัทของท่าน ซึ่งเป็ น “ผู้ขำย” เข้ าร่ วม
ประกวดราคา เพื่อจัดส่งเกลือเสริมไอโอดีน ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้


คุณภำพ: คุณภาพขันต
้ ่าของเกลือทีผ่ ้ ขู ำยจะจัดส่งให้ มีดงั ต่อไปนี ้:
1. เกลือจะต้ องเป็ นเกลือที่เสริ มไอโอดีน โดยจะต้ องมี ปริ มำณไอโอดีน อยู่ระหว่ ำง 30-40 มิลลิกรั ม ต่ อเกลือ
1 กิโลกรัม (30-40 ppm) เกลือจะต้ องมีสขี าวธรรมชาติและมีอนุภาคเป็ นเม็ดละเอียด
2. เกลือจะต้ องมีสภาพเหมาะแก่การบริ โภคของมนุษย์ ปราศจากสิง่ เจือปน หรื อมีสารเคมีปนเปื อ้ นซึง่ อาจเป็ นพิษต่อ
ร่างกายได้
3. เกลือจะต้ องเป็ นเม็ดละเอียด ไม่มีความชื ้นมากจนเกินไป อาทิ จับตัวเป็ นก้ อน หรื อเปี ยกชื ้น
4. คุณภาพของเกลือจะต้ องเทียบเท่ากับตัวอย่างเกลือที่ ผู้ขำย ยื่นมาพร้ อมกับใบเสนอราคาประมูลนี ้



ปริ มำณ: ปริ มาณที่ต้องการให้ ผ้ ูขำยจัดส่งไปยังพืน้ ที่พักพิงชั่วคราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุในตาราง
ด้ านล่างนี ้
ตำรำงที่ 1: ปริ มาณสินค้ าโดยประมาณ แยกตามพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว
พืน้ ที่พกั พิงชั่วครำว

ปริมำณ (กิโลกรัม)

ไซท์ 2

2,400

แม่ละอูน
แม่รามาหลวง

10,200

แม่หละ

35,100

อุ้มเปี ย้ ม

10,500

9,000

เนื่ องจากทาง ทีบีซี รอเอกสารอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย เพื่ อขยายโครงการการให้ ความช่ วยเหลือบัตรอาหาร ในปี 2018-2019
สาหรั บศูนย์ พักพิ งชั่ วคราวดังกล่ าว ซึ่ งอาจจะมีการสั่ งซื ้อจริ งในจานวนที่ลดลง ดังนั้น ทีบีซี ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเพิ่ม/ลดจานวน หรื อยกเลิ ก
การสั่งซื ้อที่ยงั คงเหลืออยู่ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวหรื อเริ่ มการใช้ บัตรอาหารตามศูนย์ พักพิงชั่วคราวนั่นๆ

ผู้ซอื ้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกสัญญาแยกแต่ละปลายทางพื ้นที่ พักพิงชัว่ คราวให้ แก่ ผ้ ูขำยต่างรายกัน หรื อในบางกรณี
ที่เกิดขึ ้นไม่บ่อยนักคือการออกสัญญาแบ่งให้ ผ้ ูขำยมากกว่า 1 รายในพื ้นที่ปลายทางเดียวกัน จานวนที่จะให้ จดั ส่งจริ ง
อาจจะต่างไปจากนี ้บ้ างขึ ้นอยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงขึ ้นลงของจานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว โปรดดูรายละเอียด
และเงื่อนไขใน กำหนดกำรส่ งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมา
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ตัวอย่ ำง: ผู้ขำยจะต้ องส่งตัวอย่างประกอบการยื่นประมูล เป็ นเกลือจานวน 2 ถุง (บรรจุถงุ ละ 1 กิโลกรัม) พร้ อมติด
รายละเอียดให้ ชดั เจนฉลากให้ ชดั เจน ตัวอย่างเกลือจะต้ องมีปริ มาณไอโอดีนตามที่ต้องการ รวมถึงบรรจุในถุงพลาสติก
ที่มีความหนาและพิมพ์ยี่ห้อของผู้ผลิตตามจริ งที่ผ้ ขู ำยจะนามาจัดส่งหากผู้ขำยได้ รับเลือกให้ เป็ นคูส่ ญ
ั ญา มิฉะนันการ
้
ยื่นประมูลของผู้ขำยจะถือเป็ นโมฆะ



แหล่ งที่มำ: ผู้ขำยจะต้ องไม่ ส่งเกลือเสริ มไอโอดีน ที่นาเข้ าหรื อมีแหล่งที่มาหรื อต้ นกาเนิด จากประเทศดังต่อไปนี ้
อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลิเบีย หรื อ ซีเรี ย



กำรบรรจุ: เกลือจะต้ องบรรจุดงั นี ้
 ถุงใน: เกลือจะต้ องบรรจุในถุงพลาสติก แต่ละถุงมีน ้าหนักสุทธิ 1 กิ โลกรัม (น ้าหนักสุทธิ หมายถึง น ้าหนัก
ของเกลือเท่านัน้ ไม่รวมน ้าหนักถุง) คุณภาพของถุงพลาสติกและการปิ ดผนึกปากถุงจะต้ องแข็งแรงพอที่จะ
ป้องกันความชื ้นเข้ า รวมถึงป้องกันการแตกรั่วของถุงเกลือจากการหยิบจับและขนส่ง ตามกฎของกระทรวง
สาธาณสุขกาหนดให้ ถงุ บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละถุงจะต้ องมีฉลากแสดงชื่ออาหาร ชื่อและที่อยูข่ องผู้ผลิต วันที่ผลิต
และ/หรื อวันที่หมดอายุ น ้าหนักสุทธิ ของเกลือ และข้ อความแนะนาว่า “ควรเก็บในที่ร่มและแห้ ง” แสดงไว้
อย่างชัดเจน โดยทัว่ ไปเกลือที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้ รับอนุญาต จะมีข้อความต่างๆข้ างต้ นนี ้แสดงอยู่บนบรรจุ
ภัณฑ์อยูแ่ ล้ ว
 ถุงนอก: เกลือ 50 ถุงเล็ก จะต้ องบรรจุไว้ ในกระสอบโพลีโพรไพลีน (น ้าหนักสุทธิ ไม่รวมน ้าหนักถุงและ
กระสอบเท่ากับเกลือ 50 กิโลกรัมต่อกระสอบ) กระสอบจะต้ องเย็บปิ ดให้ เรี ยบร้ อยเพื่อป้องกันการตกหล่น
บรรจุภณ
ั ฑ์นี ้จะเป็ นทรัพย์สนิ ของผู้ซอื ้



รำคำ: DDP (คือราคาที่รวมภาษี และค่าขนส่งแล้ ว) จะต้ องเสนอ เป็ นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ กิโลกรัม สาหรับส่งสินค้ า
ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครัง้ นี ้รวมถึงสัญญาซื ้อที่จะออกหลังจากนี ้จะบังคับใช้ ตามมาตรฐาน
INCOTERMS 2000 กล่าวคือ ราคาที่เสนอมาจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษี อากร ค่าขนส่งแล้ ว ในการเข้ าร่ วมประกวด
ราคาผู้ขำยจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมานี ้
กำรยืน รำคำ: ราคาที่เสนอจะต้ องสามารถยืน ราคาเดิมได้ ตลอดช่วงระยะสัญ ญา หรื ออย่างน้ อยจะต้ องยืน ราคา
จนกระทัง่ การจัดส่งสินค้ าถึงปลายทางเสร็ จสิ ้นทังหมดแล้
้
ว และจะไม่อนุญ าตให้ มีการเปลี่ยนแปลง ปริ มาณสินค้ า
ตามที่ได้ ระบุไว้ ด้านบนและในเอกสารกำหนดกำรส่ งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็ นจานวนประมาณใกล้ เคียง
ที่สดุ ที่คานวณจากการคาดการณ์จานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ซึง่ จานวนที่จะให้ จดั ส่งจริ งนันอาจต่
้
างไปจาก
นี ้ได้ ซงึ่ จะขึ ้นอยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงของจานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ภายในช่วงระยะสัญญาหากทางผู้ซอื ้ มี
ความจาเป็ นต้ องเพิ่มหรื อลดปริ มาณการสัง่ ซื ้อ ผู้ขำยจะต้ องสามารถยืนราคาตามที่ยื่นเสนอมาสาหรับการสัง่ ซื ้อเพิ่ม
หรื อลด ได้ ถึง 20% ของยอดการสัง่ ซื ้อตามที่ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ้ จะไม่รับผิดชอบกับต้ นทุนของ
ผู้ขำยที่อาจเพิ่มขึ ้นในกรณีที่ยอดจานวนสัง่ ซื ้อจริ งน้ อยกว่ายอดจานวนที่ประมาณนี ้
** หมายเหตุ (ส าคั ญ ): กรุ ณ าดู ร ายละเอี ย ด เงื่ อ นไข และขั้ น ตอน ของการประกวดราคาครั้ ง นี้ ใ น
“เอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา” **
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นอกจากนี้
- กรุ ณาอย่าไว้ใจบุคคลใดที่แอบอ้างว่าสามารถให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรื อทาให้ชนะการประมูล
- อย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่ตอ้ งมีค่าตอบแทน
- อย่าให้ขอ้ มุลส่ วนตัวหรื อข้อมูลทางการเงินกับบุคคลที่ไม่รู้จกั

THE BORDER CONSORTIUM
Delivery Schedule
กำหนดกำรส่งมอบสินค ้ำ
Tender SALT_2019-1
กำรประกวดรำคำเกลือ เลขที่ SALT_2019-1
For 5 Refugee camps in Thailand
สำหรับพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำว 5 แห่งในประเทศไทย
Commodity สินค้า

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

Delivery Period

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

กำหนดกำรส่งของ:

ใหจั้ ดส่งในช่วงวันที่ 10-20 เดือนธันวำคม 2561 ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 2562
or upon instruction by TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.

หรือใหส่้ งตำมคำสัง่ ของสำนั กงำน TBC ภำคสนำมกรณีจำเป็ นใหมี้ กำรเปลีย
่ นแปลงกำรส่ง
Delivery Frequency

Once per camp per contract
ใหจั้ ดส่งหนึง่ ครัง้ ไปยั งแต่ละพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวแต่ละแห่ง

ควำมถีใ่ นกำรจัดส่ง:
Quote Terms เงือ
่ นไขกำรเสนอรำคำ:

DDP (Delivered Duty Paid) รำคำสินค ้ำรวมภำษี อำกร และ ภำษี มูลค่ำเพิม
่ (ถ ้ำมี) และ
ค่ำขนส่ง ณ จุดส่งมอบ คือ พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวทีร่ ะบุ

Quote Valid Until รำคำต ้องยืนได ้ถึงวันที:่

28-Feb-19
28 กุมภาพ ันธ์ 2562

for Refugee Camp

Arpproximate Distance

Unit of Measure

Delivery Month

Approx. Quantity

สำหรั บพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำว

ระยะทำงโดยประมำณ

หน่วยสินค ้ำ

เดือนทีส
่ ง่ ของ

้ โดยประมำณ
จำนวนสัง่ ซือ

Site 2

85 km south-west from Mae Hong Son

Kilograms

Dec-2018

ไซท์ 2

85 ก.ม. ไปทำงตต.เฉีย งใต จำกแม่
้
ฮ่องสอน

กิโลกรั ม

ธน
ั วาคม 2561

Mae La Oon

60 km south-west from Mae Sa Riang

Kilograms

Jan-2019

แม่ละอูน

60 ก.ม. ไปทำงตต.เฉีย งใต จำกแม่
้
สะเรีย ง

กิโลกรั ม

มกราคม 2562

Mae Ra Ma Luang

45 km south-west from Mae Sa Riang

Kilograms

Jan-2019

แม่ร ำมำหลวง

45 ก.ม. ไปทำงตต. เฉีย งใต จำกแม่
้
สะเรีย ง

กิโลกรั ม

มกราคม 2562

Mae La

60 km north from Mae Sot Town

แม่หละ

60 ก.ม. ไปทำงเหนือ จำกตัวเมืองแม่สอด

Umpiem

89 km south from Mae Sot Town

อุ ้มเปี้ ย ม

89 ก.ม. ไปทำงใต จำกตั
้
วเมืองแม่สอด

2,400

9,000

10,200
Kilograms

Feb-2019

กิโลกรั ม

กุมภาพ ันธ์ 2562

Kilograms

Feb-2019

กิโลกรั ม

กุมภาพ ันธ์ 2562

35,100

10,500

Remarks หมำยเหตุ:
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.
จำนวนกำรส่งสินค ้ำในแต่ละเดือน และปริมำณรวมทัง้ หมด ตำมทีร่ ะบุในตำรำงข ้ำงบนนี้ เป็ นจำนวนทีป
่ ระมำณอย่ำงใกล ้เคีย งทีส
่ ด
ุ โดยคำนวนมำจำกกำรคำดหมำยจำนวนประชำกรในแต่ละพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงสำหรั บช่วง
ระยะเวลำกำรบริโภค/กำรใช ้ทีร่ ะบุข ้ำงต ้นนี้ จำนวนทีจ่ ะต ้องจัดส่งจริงในแต่ละเดือนอำจจะแตกต่ำงไปจำกนีบ
้ ้ำง ขึน
้ อยู่กับกำรเปลีย
่ นแปลงขึน
้ ลงของจำนวนประชำกรในแต่ละพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิง หลังจำกตัดสินผล
้ สินค ้ำออกโดยสำนั กงำนทีบซ
ี ำคสนำม ซึง่ จะเป็ นกำรยืนยั นเป็ นทำงกำรเกีย
้ สินค ้ำนีจ
ประกวดรำคำและออกสัญญำแล ้ว ผู ้ขำยจะได ้รั บใบสัง่ ซือ
ี ภ
่ วกับปริมำณสินค ้ำทีแ
่ น่นอนทีต
่ ้องจัดส่ง ใบสัง่ ซือ
้ ะส่งไปใหผู้ ้ขำย
้ ทีระบุ
่ั อ
้ ของทีบซ
ทำงโทรสำร (แฟ็ กซ์) เดือนละครัง้ รำคำทีผ
่ ู ้ขำยเสนอจะต ้องสำมำรถยืนรำคำเดิมได ในกรณี
้
ทจี่ ำนวนกำรสัง่ ซือ
ี เี พิมหรื
่
อลดไปจากจํานวนสงซื
่
ในสํญญาได้ถงึ 20 เปอรเซ็นต์จำกจำนวนที่
้ จะไม่รั บผิดชอบกับต ้นทุนของผู ้ขำยทีอ
้ จริงน ้อยกว่ำยอดจำนวนทีป
ออกสัญญำ อย่ำงไรก็ตำมทำงผู ้ซือ
่ ำจเพิม
่ ขึน
้ ในกรณีทย
ี่ อดจำนวนสัง่ ซือ
่ ระมำณนี้

3 of 6

้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
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 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number

SALT_2019-1

เลขทีใ่ บประกวดรำคำของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Thursday 25 October 2018

กำหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่ำงก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดรำคำรำคำ

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดรำคำหรือผู ้รับมอบอำนำจ/ตำแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้ำ

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

กำรบรรจุหบ
ี ห่อ

Outer: 50 inner bags (50 kg. sack)
Marking

Brand Label ___________________________________

ตรำ หรือ เครือ
่ งหมำย

Refugee camp

้ ทีพ
Site 2 Refugee Camp พืน
่ ักพิงชว่ ั คราวไซท์ 2

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

2,400

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Price per Unit (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Refugee camp
Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Kilograms

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Total Number of Units

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

Price per Unit (Baht) DDP1
Total Cost (Baht) DDP

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

Quote valid until

28-Feb-2019

รำคำในแบบประกวดรำคำใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลำทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอำนำจหรือผู ้รับมอบอำนำจพร ้อม
ลำยมือชือ
ประทับตรำบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จำกหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษี ตำ่ ง ๆ แล ้ว

Important Information ข ้อมูลสำคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
้ เชิญประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรส่งมอบ
รำยละเอียดของกำรยืน
่ ซองประกวดรำคำรำคำ ให ้ดูท ี่ หนังสือเชือ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลรำคำพร ้อมตัวอย่ำงสินค ้ำจำนวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตรำชือ
่ ้อให ้ชัดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
่ ประทับตรำบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนำมำยืน
แบบประกวดรำคำรำคำต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง ส่งทำงไปรษณีย ์ หรือทำงอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มำยังสำนักงำน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่ำแบบประกวดรำคำนัน
้ เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผู ้ยืน
่ ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนกำรค ้ำหรือหนังสือจดทะเบียนอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทำงรำชกำรมำพร ้อมซองประกวดรำคำนี้
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้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
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 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number

SALT_2019-1

เลขทีใ่ บประกวดรำคำของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Thursday 25 October 2018

กำหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่ำงก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดรำคำรำคำ

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดรำคำหรือผู ้รับมอบอำนำจ/ตำแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้ำ

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

กำรบรรจุหบ
ี ห่อ

Outer: 50 inner bags (50 kg. sack)
Marking

Brand Label ___________________________________

ตรำ หรือ เครือ
่ งหมำย

Refugee camp

Mae La Oon Refugee Camp, พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำว แม่ละอูน

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

9,000

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Price per Unit (Baht) DDP
Total Cost (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

Mae Ra Ma Luang Refugee Camp, พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวแม่
รำมำหลวง

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

10,200

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Refugee camp

Price per Unit (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1
Quote valid until

28-Feb-2019

รำคำในแบบประกวดรำคำใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and delivery
documents

เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลำทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอำนำจหรือผู ้รับมอบอำนำจพร ้อม
ลำยมือชือ
ประทับตรำบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จำกหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษี ตำ่ ง ๆ แล ้ว

Important Information ข ้อมูลสำคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
้ เชิญประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรส่งมอบ
รำยละเอียดของกำรยืน
่ ซองประกวดรำคำรำคำ ให ้ดูท ี่ หนังสือเชือ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลรำคำพร ้อมตัวอย่ำงสินค ้ำจำนวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตรำชือ
่ ้อให ้ชัดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
่ ประทับตรำบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนำมำยืน
แบบประกวดรำคำรำคำต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง ส่งทำงไปรษณีย ์ หรือทำงอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มำยังสำนักงำน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่ำแบบประกวดรำคำนัน
้ เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผู ้ยืน
่ ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนกำรค ้ำหรือหนังสือจดทะเบียนอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทำงรำชกำรมำพร ้อมซองประกวดรำคำนี้
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้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
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 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number

SALT_2019-1

เลขทีใ่ บประกวดรำคำของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Thursday 25 October 2018

กำหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่ำงก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดรำคำรำคำ

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดรำคำหรือผู ้รับมอบอำนำจ/ตำแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้ำ

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

กำรบรรจุหบ
ี ห่อ

Outer: 50 inner bags (50 kg. sack)
Marking

Brand Label ___________________________________

ตรำ หรือ เครือ
่ งหมำย

Refugee camp

Mae La Refugee Camp พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวแม่หละ

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

35,100

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Price per Unit (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1

Umpiem Refugee Camp พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวอุ ้มเปี้ ยม

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

10,500

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Refugee camp

Price per Unit (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1
Quote valid until

28-Feb-2019

รำคำในแบบประกวดรำคำใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลำทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอำนำจหรือผู ้รับมอบอำนำจพร ้อม
ลำยมือชือ
ประทับตรำบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จำกหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษี ตำ่ ง ๆ แล ้ว

Important Information ข ้อมูลสำคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
รำยละเอียดของกำรยืน
่ ซองประกวดรำคำรำคำ ให ้ดูท ี่ หนังสือเชิญประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรส่งมอบ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลรำคำพร ้อมตัวอย่ำงสินค ้ำจำนวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตรำชือ
่ ้อให ้ชัดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
่ ประทับตรำบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนำมำยืน
แบบประกวดรำคำรำคำต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง ส่งทำงไปรษณีย ์ หรือทำงอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มำยังสำนักงำน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่ำแบบประกวดรำคำนัน
้ เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผู ้ยืน
่ ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนกำรค ้ำหรือหนังสือจดทะเบียนอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทำงรำชกำรมำพร ้อมซองประกวดรำคำนี้
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