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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  

 
FISHPASTE TENDER 2019-3 

 
Fishpaste for delivery from August 2019 to January 2020 

For Mae La Refugee Camp, Tak Province 
 

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

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

1. Production of Fishpaste: - 
1.1) Fishpaste must be derived from the fermentation of fish and salt. Fish can be either 

fresh-water or sea-water fish. The fermentation time may vary depending upon the 
types of fish, but the fish must be fermented long enough to ensure it is edible and the 
fish are properly preserved.  

 
1.2) Fish must be cleaned, scaled, and heads and internal organs removed prior to                

fermentation.  
 

1.3) Ground roasted rice is the only additional ingredient which is permitted to be added to 
the fishpaste. No other preservative or chemical can be added including artificial             
colours and flavours, nitrates, monosodium glutamate (MSG), etc.  

 
1.4) The production process of fishpaste must be hygienic. The fermentation container and 

fish must be kept away from flies and other animals or insects 
 
2. Required Quality of Fishpaste: -  

2.1) Fishpaste must be of natural fishpaste odour (not rotten, rank, or rancid in smell), in 
clean condition, and free from foreign matter and infestation, including dead / live flies 
or larva. The fish must be clean, pinkish in tone and must not be too tough or too soft.  

 
2.2) Fishpaste must have good flavour, be not too salty or have a bitter or sour taste. The 

finished product must have a salt concentration (NaCl) of 11 to 16%.  
 

2.3) The fishpaste must contain a reasonable proportion of fish and liquid. The drained 
content should contain at least 70% solid matter (including fish and ground roasted 
rice), with the proportion of roasted rice not more than 20% of the total solid matter. 
Fishpaste which is too watery is not acceptable. 
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3. Heavy Metal and Micro-Organism Contamination: The fishpaste must be free from heavy 
metal contamination which is hazardous to human consumption, and micro-organisms or bac-
teria which may cause disease. The maximum acceptable limits of heavy metal and bacteria, 
to be checked regularly by TBC, are shown in the following Table. 

 

Parameter: Maximum Limit (not exceeding) 

Heavy Metal:   

-  Lead 1.0 ppm (mg/kg) 

- Cadmium 1.0 ppm (mg/kg) 

- Mercury 0.5 ppm (mg/kg) 

Micro-Organisms:   

- E. coli < 10 MPN/g 

- Salmonella spp. Nil (ไม่พบ) 

- Clostridium perfringens Nil (ไม่พบ) 

- Staphylococcus aureus < 100 MPN/g 

- Bacillus cereus < 100 MPH/g 

- Parasite Nil 

 
4. The quality of fishpaste supplied must be comparable to the fishpaste sample that the Seller 

submits with this tender. 
 

 Quantity: Approximately quantity to be delivered by the Seller for each camp is specified in table  
below:   

 

Table 1:  Approximated Quantity for Each camp 

Refugee Camp Quantity Unit of Measurement 

Mae La 88,110 Kilogram 

 
As TBC is awaiting Ministry of Interior approval for further expansion of the Food Card Sys-

tem Program in 2019-2020 for all remaining camps, it is possible that actual quantities re-
quired may be reduced and not according to contract amount. TBC reserves the right to ad-
just/change or cancel the remaining quantity due to possible changes in camp population. 
 
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 De-
livery Schedule for details and conditions. 
 

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

 

 Sample: The following samples are required to be submitted with this tender, otherwise the offer 
will not be considered valid: - 

1. A clearly-labelled sample of two kilograms must be supplied with the tender in strong and 
clean transparent container(s) or bag(s), and  

2. Two samples of the actual inner lining plastic bags which have the same thickness and 
specification as the plastic bags that the Seller will use for fishpaste packaging (See the 
below ‘Packing’ topic for details). 

 

 Packing: to be packed in reusable plastic containers weighing not less than 55 kilogram net 
weight (net weight means the weight of fishpaste only, excluding container weight). The                        
requirement for packaging is as follows:  
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 Inner bags: Fishpaste (55 kg net) must be put in at least 2 layers of plastic bags before             
being put into the plastic containers. The top of the bags must be tightly closed or sealed to 
prevent any leakage of fishpaste. The plastic bags must be strong enough to prevent any 
bag breakage or leakage of fishpaste. The inner plastic bag lining specification should be at 
least ‘HDPE 80-100 micron or LDPE 70 micron per one side (or HDPE 160-200 micron or 
LDPE 140 micron per bag). The Seller is responsible for procuring and for the cost of the 
inner plastic bags. 

 
 Plastic Containers: Each of the 2-layer bags must contain 55kg net weight of fishpaste 

and then be put in a plastic container (net weight means the weight of fishpaste, excluding 
the weight of plastic container).  

 
The Buyer requires that the plastic containers used for delivering fishpaste from the factory 
to the camp conform to the “Specifications of Plastic Containers” detailed below. The 
Seller is responsible for collecting/transporting the containers back from the camp(s). The 
plastic containers remain the property of the Seller so they can be recycled. It’s the Seller’s 
responsibility to keep the fishpaste containers clean and in the good condition before reuse. 
The containers must be tightly and properly closed by using their lids and metal rings to 
prevent entry of flies or other insects and any loss or leakage of fishpaste from handling 
and transportation.  

 
** Specifications of Plastic Containers:** 

 
Materials: HDPE plastic with metal ring 
Colour:  Blue container with black lid and ring in silver colour 
Capacity: 60 Litres (for containing 55kg net of fishpaste)  
Dimension: Diameter 41 x Height 62 cm. 
Weight: 4 kg 
Components: Each container consists of 3 parts: 1) container body, 2) plastic lid 

and rubber ring under the plastic lid, and 3) metal ring for sealing 
the container.  

Marking:  Not required. However, it is acceptable for the Seller(s) to print 
markings on the side of each container to indicate in Thai, Karen, 
and Burmese that the container is the property of the Seller and 
should not be removed from the Godown except by the Seller. 
(The Buyer is aware that the Seller has procured some containers 
with the marking “Property of TBC. Do not remove from Godown” 
in Thai, Karen, and Burmese), and allow these to be used).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Remarks:  It is the Seller’s responsibility to ensure that the containers are 
properly cleaned before use and are free of any residue which can 
be hazardous to health.  

 
The Buyer reserves the right to conduct a physical and/or laboratory check to verify whether or not 
the Seller’s fishpaste containers meet the specifications required by the contract.  

 
 
 

 Marking: None. 
 
 

 Quote: DDP (Delivered Duty Paid) should be quoted in Thai baht per kilogram net to the destina-
tion. INCOTERMS 2000 are applicable for this tender and contract. The price offered must be        
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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 
specified 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 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 quanti-
ties 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.**  
 
 
 
 
 

In addition, Please do not trust any person pretending to be able to give you 
information or to win the bids . Do not believe any offers that require a fee to be 
paid up front. Do not provide personal or financial information to businesses you 
don’t know or haven’t verified. 



5 of 11 
 

ค ำแปล 

หนังสือเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำ 

กำรประกวดรำคำปลำร้ำ เลขที่ 2019-3 
ปลำร้ำส ำหรับกำรจัดส่ง ตัง้แต่เดือน สิงหำคม 2562 ถงึ มกรำคม 2563 

พืน้ท่ีพักพงิช่ัวครำวแม่หละ จังหวัดตำก 
 

องค์การ เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม (TBC), ผู้ซือ้, มีความประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของทา่น ซึง่เป็น “ผู้ขำย” เข้าร่วม
ประกวดราคา เพื่อจดัสง่ปลำร้ำ ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 

 คุณภำพ: คณุภาพขัน้ต ่าของปลาร้าทีผู้่ขำยจะจดัสง่ให้ มีดงัตอ่ไปนี:้  
1. กำรผลิตปลำร้ำ 

1.1) ปลาร้าจะต้องผลิตมาจากกระบวนการหมกัปลากบัเกลือ โดยปลาที่ใช้อาจจะเป็นปลาน า้จืด หรือ ปลา
ทะเลก็ได้ ระยะเวลาการหมกัอาจแตกตา่งกนัไป ขึน้อยู่กบัประเภทของปลา แต่ปลาร้าจะต้องถกูหมกัใน
ระยะเวลาที่นานพอ เพื่อให้สามารถน าไปบริโภคได้อย่างปลอดภยั รวมทัง้ยืดอายกุารเก็บของปลาให้ได้
นานขึน้ 

1.2) ปลาจะต้องได้รับการท าความสะอาด ขอดเกล็ด ตดัหวั เอาไส้และอวยัวะภายในออกก่อนที่จะน าเข้า
กระบวนการหมกั 

1.3) ข้าวคั่วเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมอย่างเดียวที่อนุญาติให้เติมลงไปในปลาร้าได้ นอกเหนือจากนีแ้ล้วไม่
อนญุาติให้เติมสว่นผสม หรือสารเคมีใดๆเข้าไปในปลาร้าทัง้สิน้ ทัง้นีร้วมถึงสี และสารปรุงแต่งกลิ่น,รส 
สารไนเตรต ผงชรูส สาร BS ปรุงแตง่หวัน า้ปลา และอื่นๆ และอื่นๆ 

1.4) กระบวนการผลิตปลาร้าจะต้องสะอาด ถูกสขุลกัษณะ ภาชนะหรือบ่อหมกัปลา และปลาจะต้องถูก
จดัการให้อยูใ่นสภาพท่ีแมลงวนั หนอน แมลง หรือสตัว์อื่นๆไมส่ามารถเข้าไปสมัผสัปลาร้าได้ 

 
2. คุณภำพของปลำร้ำที่ต้องกำร 

2.1) ปลาร้าจะต้องมีกลิ่นหอมของปลาร้า (ไม่มีกลิ่นคาว กลิ่นสาบ หรือเหม็นหืน) ปลาร้าต้องอยู่ในสภาพ
สะอาด ไมม่ีสิ่งปลอมปน รวมถึงแมลงวนั หนอน แมลง หรือสตัว์อื่น ทัง้ที่มีชีวิตอยูห่รือตายแล้ว เนือ้ปลา
จะต้องสะอาด มีสอีมชมพ ูและไมแ่ข็งกระด้าง หรือยุย่เละจนเกินไป 

2.2) ปลาร้าจะต้องมีรสชาติดี ไม่เค็มเกินไป และไม่มีรสขม หรือเปรีย้ว  ปลาร้าที่ผลิตเสร็จจะต้องมีค่าความ
เข้มข้นของเกลอื (NaCl) 11 ถึง 16 เปอร์เซ็นต์ 

2.3) ปลาร้าจะต้องมีสดัสว่นของเนือ้และน า้ที่เหมาะสม โดยสดัสว่นเมื่อแยกเนือ้-น า้ จะต้องมีปริมาณสดัสว่น
เนือ้ (หมายถึงปลา และ ข้าวคัว่) ไม่น้อยกวา่ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยทัง้นีป้ริมาณข้าวคัว่ในสดัสว่นเนือ้ ต้อง
ไม่เกิน 20 เปอร์เซนต์ของสดัสว่นเนือ้ทัง้หมด นอกจากนัน้ ปลาร้าที่มีน า้มากเกินไปถือวา่เป็นคณุภาพที่
ยอมรับไมไ่ด้ 
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3. กำรปนเป้ือนของสำรโลหะหนักและเชือ้โรค : ปลาร้าจะต้องไม่มีการปนเปือ้นของสารโลหะหนัก ซึ่งเป็น
อนัตรายตอ่การบริโภค รวมถึงเชือ้โรคหรือแบคทีเรีย ซึง่อาจก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ตารางข้างลา่งนีแ้สดงค่า
จ ากดั (ค่าสงูสดุที่ยอมรับได้) ของปริมาณสารโลหะหนกัและเชือ้โรค โดยทางองค์กรทีบีซีจะท าการตรวจเช็คเป็น
ประจ า 

 
ชื่อสำร/เชือ้โรค ปริมำณสูงสุดที่สำมำรถยอมรับได้ (ห้ำมเกิน) 

โลหะหนัก   

- ตะกัว่ 1.0 ppm (มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

- แคดเมียม 1.0 ppm (มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

- สารปรอท 0.5 ppm (มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 
Micro-Organism:   

- E.Coli < 10 MPN/กรัม 

- Salmonella Spp. Nil (ไมพ่บ) 

- Clostridium Perfringens Nil (ไมพ่บ) 

- Staphylococcus Aureus < 100 MPN/กรัม 

- Bacillus Cereus < 100 MPH/กรัม 

- พยาธิ Nil (ไมพ่บ) 

 
4. ปลาร้าจะต้องมีคณุภาพท่ีเทียบได้กบัตวัอยา่งปลาร้าที่ได้ยื่นมาพร้อมกบัใบเสนอราคาประมลูครัง้นี ้

 

 ปริมำณ: ปริมาณสทุธิที่ต้องการให้ผู้ขำยจดัสง่ไปยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุในตาราง 
ด้านลา่งนี ้
 

ตำรำงที่ 1:  ปริมาณสนิค้าโดยประมาณ แยกตามแตล่ะพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว 

พืน้ท่ีพักพงิช่ัวครำว ปริมำณ 

แม่หละ 88,110 

 

เน่ืองจากทาง ทบีีซี รอเอกสารอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขยายโครงการการให้ความช่วยเหลือบัตรอาหาร ในปี 
2019-2020 ส าหรับศูนย์พักพิงช่ัวคราวดังกล่าว ซ่ึงอาจจะมีการส่ังซ้ือจริงในจ านวนท่ีลดลง ดังน้ัน  ทีบีซี ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะเพ่ิม/ลดจ านวน หรือยกเลิกการส่ังซ้ือท่ียงัคงเหลืออยู่ อันเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงท่ีในศูนย์พักพิงช่ัวคราวหรือ
เร่ิมการใช้บัตรอาหารตามศูนย์พักพิงช่ัวคราวน่ันๆ 

 
ผู้ซือ้ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะออกสญัญาแยกแต่ละปลายทางพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวให้แก่ผู้ขำยต่างรายกนั หรือในบางกรณีที่
เกิดขึน้ไม่บ่อยนกัคือการออกสญัญาแบ่งให้ผู้ขำยมากกว่า 1 รายในพืน้ที่ปลายทางเดียวกนั จ านวนที่จะให้จดัส่งจริง
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อาจจะตา่งไปจากนีบ้้างขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว โปรดดรูายละเอียด
และเง่ือนไขใน ก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมา 

 

 ตัวอย่ำง: ผู้ขำยจะต้องสง่ตวัอยา่งประกอบการยื่นประมลูดงัตอ่ไปนี ้มิฉะนัน้การยื่นประมลูของผู้ขำยจะถือเป็นโมฆะ  
1. ตวัอยา่งปลาร้าจ านวน 2 กิโลกรัม ใสใ่นภาชนะหรือถงุพลาสติกใสที่สะอาด และมีความแข็งแรงพอ ติดฉลาก

ให้ชดัเจน 

2. ถงุพลาสติกชัน้ในที่ใสร่องในป๊ีบ จ านวนสองใบ ท่ีมีความหนาและมีคณุภาพเหมือนกบัท่ี ผู้ขำยจะใช้ใสบ่รรจุ
ปลาร้า (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “บรรจภุณัฑ์” ด้านลา่ง) 
 

 แหล่งที่มำ: ผู้ขำยจะต้องไม่สง่ปลาร้าที่น าเข้าหรือมีแหลง่ที่มาหรือต้นก าเนิดจากประเทศดงัต่อไปนี ้อิหร่าน, เกาหลี
เหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลเิบีย หรือ ซีเรีย 

 

 กำรบรรจุ: ปลำร้ำจะต้องบรรจุในถังพลำสติกที่สำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ โดยบรรจุปลำร้ำเป็นน ำ้หนัก
สุทธิ ไม่น้อยกว่ำ 55 กิโลกรัม (น า้หนกัสทุธิ หมายถึง น า้หนกัของปลาร้าเท่านัน้ ไม่รวมน า้หนกัของภาชนะบรรจุ) 
ข้อก าหนดของบรรจภุณัฑ์มีดงันี ้

 
 ถุงพลำสติกชัน้ใน: ให้บรรจปุลาร้า (น า้หนกัสทุธิ 55 กิโลกรัม) ลงในถงุพลาสติกใสซ้่อนกนัสองชัน้ จากนัน้จึง

ใสล่งในถงัพลาสติก โดยปากถงุจะต้องมดัปากถงุไว้อยา่งดี หรือ ปิดผนกึปากถงุเพื่อป้องกนัการไม่ให้  ปลาร้า
ร่ัวไหลออกมาได้ ถงุพลาสติกจะต้องมีความแข็งแรงพอท่ีจะปอ้งกนัไมใ่ห้ถงุแตก หรือมีการร่ัวออกมาของปลา
ร้า ถุงพลาสติกชัน้ในควรจะต้องเป็นถุงประเภท HDPE หนา 80-100 MICRON หรือ LDPE หนา 70 MI-
CRON ต่อดา้น (หรือ HDPE หนา 160-200 micron หรือ LDPE 140 micron ต่อใบ) เป็นอยา่งต ่า ผู้ขำย จะ
เป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัหาถงุ และรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายของถงุดงักลา่ว 

 
 ถังพลำสติก: ถุงพลาสติกซ้อน 2 ชัน้ ที่บรรจุปลาร้าน า้หนกัสทุธิ 55 กิโลกรัม ตามที่ระบุข้างต้น จะต้องถูก

บรรจใุนถงัพลาสติก (น า้หนกัสทุธิ หมายถึง น า้หนกัของปลาร้าเทา่นัน้ ไมร่วมน า้หนกัภาชนะบรรจ)ุ  
 

ส าหรับถังพลาสติกบรรจุปลาร้าที่ใช้ในการจัดสง่ปลาร้าจากโรงงานถึงพืน้ที่พกัพิงผู้อพยพ ผู้ขำยจะต้องใช้
ภาชนะบรรจุที่มีรูปแบบและคณุภาพตามที่ผู้ซือ้ก าหนดเท่านัน้ กรุณาอา่นรายละเอียดในหวัข้อ “ข้อก ำหนด
ภำชนะพลำสติกบรรจุปลำร้ำ” ที่ระบดุ้านล่างนี ้ทัง้นีถื้อเป็นความรับผิดชอบของผู้ขำยจดัการ รวมถึงเก็บ
รวบรวมและน าภาชนะพลาสติกกลบัออกจากพืน้ที่พกัพิงผู้อพยพ ถงัพลาสติกนีถื้อเป็นทรัพย์สินของผู้ขำย
และสามารถน ากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ ทัง้นีถื้อเป็นความรับผิดชอบของผู้ขำยที่จะต้องดแูลให้ถงัน า้มนัอยูใ่นสภาพ
ดีและสะอาดก่อนที่จะน ามาใช้ใหม่ 
 
ถงัพลาสติกจะต้องปิดฝาและรัดด้วยหว่งเหลก็ไว้เป็นอยา่งดี เพื่อป้องกนัไมใ่ห้แมลงหรือสิง่แปลกปลอมเข้าไป
ได้ และยงัเป็นการปอ้งกนัไมใ่ห้น า้ปลาร้าร่ัวไหลออกมาระหวา่งการขนสง่หรือการขนย้ายถงั  
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** ข้อก ำหนดภำชนะพลำสติกบรรจุปลำร้ำ ** 
วัสดุ: HDPE พลาสติก พร้อมด้วยวงแหวนโลหะ 
สี: บรรจภุณัฑ์สนี า้เงินพร้อมฝาปิดสดี า และวงแหวนรัดฝาสเีงิน 
ขนำดบรรจุ: 60 ลติร (ส าหรับบรรจปุลาร้าในปริมาณสทุธิ 55 กก.) 
ควำมกว้ำงยำว: เส้นผา่ศนูย์กลาง 41 ซม. X สงู 62 ซม. 
น ำ้หนัก: 4 กก.  
ส่วนประกอบ: บรรจภุณัฑ์แตล่ะชิน้ ประกอบด้วย 3 สว่น คือ 1) ตวัถงั 2) ฝาพลาสติกและวง

แหวนยางใต้ฝาพลาสตกิ และ 3) วงแหวนโลหะส าหรับรัดฝาถงั 

เคร่ืองหมำยบนบรรจุภณัฑ์: ไมจ่ าเป็นต้องมี แตถ้่าผู้ขำยต้องการพิมพ์ข้อความด้านข้างถงั เป็นภาษาไทย 
กะเหร่ียง และ พมา่ วา่ “ถงัพลาสติกเป็นทรพัย์สินของผู้ขาย หา้มบคุคลอืน่
น าออกจากโกดงัยกเวน้ผู้ขาย” ก็สามารถกระท าได้ (อยา่งไรก็ตาม ผู้ซือ้
เข้าใจวา่ผู้ขำยอาจได้ซือ้ถงัพลาสติกบางสว่นท่ีมีข้อความระบขุ้างถงั เป็น
ภาษาไทย กะเหร่ียง และ พมา่วา่ “ทรพัย์สินของทีบีบีซี หา้มเคลือ่นยา้ยออก
จากโกดงั” และอนญุาติให้ผู้ขำยใช้ถงัเหลา่นีไ้ด้) 

 
 

 
     

 
 
 
 

หมำยเหตุ: ผู้ขำยมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องท าให้มัน่ใจวา่ได้มีการท าความสะอาดถงัพลาสตกิอยา่ง
เหมาะสมก่อนน ามาใช้ รวมทัง้ภาชนะพลาสติกจะต้องไมม่ีสาร/สิง่ตกค้างมากบัภาชนะที่อาจ
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

 
ผู้ซือ้สงวนสิทธ์ิในการท าการตรวจสอบทางกายภาพและ/หรือทางห้องปฏิบตัิการเพ่ือตรวจสอบให้มัน่ใจว่า
ภาชนะบรรจุปลาร้าของผู้ขำยมีคุณภาพตาม ข้อก าหนดภาชนะพลาสติก ตามที่ระบุในเอกสารสญัญาซือ้
ฉบบันี ้

 

 กำรท ำเคร่ืองหมำยบนบรรจุภณัฑ์ : ไมม่ี 
 

 รำคำ: ให้ผู้ขำยยื่นรำคำแบบ DDP (คือรำคำที่รวมภำษีและค่ำขนส่งแล้ว) จะต้องเสนอเป็นหนว่ยเงินบาทไทย ต่อ
กิโลกรัม ส าหรับสง่สนิค้า ตรงถึงปลายทางคือศนูย์อพยพ การประกวดราคาครัง้นีร้วมถึงสญัญาซือ้ที่จะออกหลงัจากนี ้
จะบงัคบัใช้ตามมาตรฐาน INCOTERMS 2000 กลา่วคือ ราคาที่เสนอมาจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษี อากร ค่าขนส่ง
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แล้ว ในการเข้าร่วมประกวดราคาผู้ขำยจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา 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 เงือ่นไข และข้ันตอน ของการประกวดราคาคร้ังน้ีใน“เอกสารแนบ 
ท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” ** 

 
 
 
 
 

นอกจากนี ้ 
- กรุณาอยา่ไวใ้จบุคคลใดท่ีแอบอา้งวา่สามารถใหข้อ้มูลข่าวสาร หรือท าใหช้นะการประมูล  
- อยา่หลงเช่ือขอ้เสนอท่ีตอ้งมีค่าตอบแทน 

- อยา่ใหข้อ้มุลส่วนตวัหรือขอ้มูลทางการเงินกบับุคคลท่ีไม่รู้จกั 
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Commodity  สนิคา้ Fishpaste ปลารา้

Delivery Period  To deliver to camps on the 1-10th day of each month, from August 2019 to January 2020, 

ก ำหนดกำรสง่ของ: ใหจั้ดสง่ในชว่งวนัที ่1-10 ของแตล่ะเดอืน ตัง้แตเ่ดอืน สงิหำคม 2562 ถงึ มกรำคม 2563

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 a month

ควำมถีใ่นกำรจัดสง่: ใหจั้ดสง่เดอืนละครัง้

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

เง ือ่นไขการเสนอราคา: คำ่ขนสง่ ณ จดุสง่มอบ คอื พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวทีร่ะบุ

Quote Valid Until

รำคำตอ้งยืนไดถ้งึวนัที:่ 

Unit of Measure  Total Months 

Approx. Total 

Quantity

หน่วยสนิคำ้

Kgs / กโิลกรัม 14,685 6 88,110

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 

increase in TBC ordering quantity of up to 10% 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 ตำมทีร่ะบใุน
ตำรำงขำ้งบนนี ้เป็นจ ำนวนทีป่ระมำณอย่ำงใกลเ้คยีงทีส่ดุ โดยค ำนวนมำจำกกำรคำดหมำยจ ำนวนประชำกรในแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิส ำหรับชว่งระยะเวลำกำรบรโิภค/

กำรใชท้ีร่ะบขุำ้งตน้นี ้ จ ำนวนทีจ่ะตอ้งจัดสง่จรงิในแตล่ะเดอืนอำจจะแตกตำ่งไปจำกนีบ้ำ้ง ขึน้อยู่กับกำรเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ ำนวนประชำกรในแตล่ะพืน้ที่
พักพงิ  หลังจำกตัดสนิผลประกวดรำคำและออกสัญญำแลว้ ผูข้ำยจะไดรั้บ ใบสัง่ซือ้สนิคำ้ ออกโดยส ำนักงำนทบีซีภีำคสนำม ซึง่จะเป็นกำรยืนยันเป็นทำงกำร 
เกีย่วกับปรมิำณสนิคำ้ทีแ่น่นอนทีต่อ้งจัดสง่ ใบสัง่ซือ้สนิคำ้นีจ้ะสง่ไปใหผู้ข้ำยทำงโทรสำร (แฟ็กซ)์ เดอืนละครัง้  รำคำทีผู่ข้ำยเสนอจะตอ้งสำมำรถยืนรำคำเดมิ
ได ้ในกรณีทีจ่ ำนวนกำรสัง่ซือ้ของทบีซีเีพิม่ข ึน้หรือลดลงไปจำกจ ำนวนสัง่ซือ้ทีร่ะบใุนส ญญำไดถ้งึ 20 เปอรเซ็นตจ์ำกจ ำนวนทีอ่อกสัญญำ  อย่ำงไรก็ตำมทำง
ผูซ้ ือ้จะไม่รับผดิชอบกับตน้ทนุของผูข้ำยทีอ่ำจเพิม่ขึน้ในกรณีทีย่อดจ ำนวนสัง่ซือ้จรงินอ้ยกวำ่ยอดจ ำนวนทีป่ระมำณนี้

 จ ำนวนสัง่ซือ้ 
(ประมำณ) ทัง้หมด

Mae La   

แมห่ละ

60 km north  from Mae Sot Town 60 

ก.ม. ไปทำงเหนือ จำก อ.แม่สอด

พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำว ระยะทำงโดยประมำณ จ ำนวนเดอืนทีต่อ้งสง่

ของ

For Mae La Refugee Camp, Tak Province

ส ำหรับพืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวแม่ละ จังหวัดตำก

31-Jan-2020

31 มกราคม 2563

Refugee Camp Arpproximate Distance Approx. Q'ty/ 

month  จ ำนวนสัง่ซือ้/

เดอืน (ประมำณ)

กำรประกวดรำคำเลขที ่2019-3

THE BORDER CONSORTIUM

Delivery Schedule

ก ำหนดกำรสง่มอบสนิคำ้

Tender 2019-3
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TBC Tender Number 2019-3 เลขทีใ่บประกวดรำคำของ ท ี บ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before 12:00 noon, Wednesday 15 May 2019 ก ำหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่ำงกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดรำคำรำคำ

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดรำคำหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจ/ต ำแหน่ง

Product Fishpaste ปลารา้ สนิคำ้

Packaging
Plastic Drums of 55 kilograms net with 2 layers of strong 

plastic bags inside
กำรบรรจหุบีหอ่

Marking None ตรำ หรอื เครือ่งหมำย

Refugee Camp Mae La Refugee Camp, Tak Province พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

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

Total Number of Units 88,110 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

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

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

Quote valid until 31-Jan-2020 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  ขอ้มูลส ำคัญ

* 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.

    ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมูลรำคำพรอ้มตัวอย่ำงสนิคำ้จ ำนวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตรำชือ่บรษัิทหรือยีห่อ้ใหช้ดัเจน

* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail, and email.

       แบบประกวดรำคำรำคำตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชือ่ประทับตรำบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ำมำยืน่ดว้ยตนเอง สง่ทำงไปรษณีย์ และทำง อ-ีเมลล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มำยังส ำนักงำน ท ีบ ีซ ีกรุงเทพฯ ไม่เชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถือวำ่แบบประกวดรำคำนัน้เป็นโมฆะ

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

       ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนกำรคำ้หรือหนังสอืจดทะเบยีนอืน่ ๆ  ซีง่ออกโดยทำงรำชกำรมำพรอ้มซองประกวดรำคำนี ้

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


