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คาํแปล 

หนงัสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 

การประมูลเลขที� BF-2016-3 
 

แป้งผสมเสริมวติามิน  
สําหรับการจัดส่งในเดือน ตุลาคม 2559 ถงึ มกราคม 2560 

สําหรับพื �นที�พกัพิงชั�วคราวผู้อพยพในประเทศไทย 

 

ข้อมูลทั�วไป: 
องค์การมนุษยธรรมชายแดนไทย-พม่า (ทีบีซี) “ผู้ซื 4อ” เป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร ที�ทํางานด้านการจดัหาอาหารและให้
ความช่วยเหลือบรรเทาทกุข์แก่ผู้หลบหนีภยัจากการสู้รบจากประเทศพม่า ที�เข้ามาอาศยัอยู่ในพื �นที�พกัพงิชั�วคราวของทางการ
ในประเทศไทย   “ผู้ซื 4อ” ขอเชิญบริษัทของท่าน ซึ�งเป็นผู้ขาย เข้าร่วมประกวดราคาแป้งผสมเสริมวิตามนิ เพื�อจดัส่งไปยงั
พื �นที�พกัพงิชั�วคราว ตามรายละเอียดและเงื�อนไขที�ระบไุว้ในชุดเอกสารการประกวดราคานี � 

เอกสารการประกวดราคาชดุนี � (ทกุฉบบัเป็นภาษาองักฤษ และมีเอกสารแปลเป็นภาษาไทยแนบ)  ประกอบไปด้วย 

a) หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา (เอกสารฉบบันี �) 
b) เอกสารแนบ ฉบับที� 1:  รายละเอียดเรื�องคณุภาพ (Specification) ของแป้งผสมเสริมวิตามนิ 
c) เอกสารแนบ ฉบับที� 2:  กําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) 
d) เอกสารแนบ ฉบับที� 3:  แบบพิมพ์ข้อความบนบรรจภุณัฑ์  (Print Marking) อาจมีการปรับเปลี�ยน 
       เล็กน้อยตามเอกสารแนบท้าย 
e) เอกสารแนบ ฉบับที� 4:  หลกัเกณฑ์และเงื�อนไข 
f) เอกสารแนบ ฉบับที� 5:  แบบฟอร์มเสนอราคาของทีบซีี (แบบประกวดราคา–มาตรฐานฟอร์ม SST) 
g) เอกสารแนบ ฉบับที� 6:  แบบสอบถามข้อมลูผู้ขาย 
h) เอกสารแนบ ฉบับที� 7: หลกัจริยธรรมสําหรับผู้ รับเหมา/ผู้ รับเหมาช่วงของทีบซีี 

 

เงื�อนไขและข้อกําหนดในการยื�นประกวดราคา: 
1. คุณภาพ: แป้งผสมเสริมวิตามิน เป็นอาหารในรูปแป้ง ที�ผ่านกระบวนการทําให้สกุ (pre-cooked) หรือ การทําให้สกุ

บางส่วน (partially-cooked)  โดยผลิตมาจากส่วนผสมของข้าวเจ้าและถั�วเหลือง และเติมพรีมิกซ์ของวิตามินและเกลือ
แร่ผสมลงไป และทกุอย่างต้องเป็นไปตามสดัส่วนที�ถกูต้อง โดยข้าวเจ้าต้องผ่านกระบวนการทําให้สกุ (pre-cooked) 
หรือ การทําให้สกุบางส่วน (partially-cooked) ส่วนถั�วเหลืองจะต้องผ่านกระบวนการทําให้สกุ (pre-cooked) เท่านั �น  
โดยใช้วิธีการ Extrusion, การอบ, หรือเทคนิคใกล้เคียงอื�นๆ จากนั �นนําไปบดให้เป็นเนื �อแป้ง ผสม และเติมพรีมิกซ์ของ
วิตามินและเกลือแร่ผสมลงไป  ผลิตภณัฑ์ที�ได้มาจะต้องมีอายกุารเก็บไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ เมื�อนําไปปรุงอาหารจะ
ใช้ระยะเวลาปรุงประมาณ 5 ถงึ 10 นาที โปรดดูรายละเอียดเกี�ยวกับคุณภาพที�ต้องการ ในเอกสารแนบที� 1    
(Attachment No.1)  
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2. ปริมาณ:  ปริมาณสุทธิประมาณ 199.05 เมตตริกตัน โดยแบ่งจัดส่งเป็นเดือนละครั4ง จาํนวนทั4งสิ 4น 4 ครั4ง 

ทั �งนี �จํานวนที�จะให้จดัสง่จริงอาจจะต่างไปจากนี �บ้างขึ �นอยู่กบัการเปลี�ยนแปลงขึ �นลงของจํานวนประชากรในพื �นที�พกั
พิงชั�วคราว โปรดดรูายละเอียด และเงื�อนไขใน กาํหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) ที�แนบมา    

 
หมายเหตุ:   ในบางกรณีที�เกิดขึ �นไมบ่อ่ยนกั ผู้ซื 4อขอสงวนสิทธิaในการออกสญัญาแบง่ให้ผู้ขายมากกว่า T ราย ดงันั �น

ผู้ขายอาจจะได้รับสญัญาครอบคลมุเพียงบางส่วน จากปริมาณที�ยื�นประมลู 
 

3.   การบรรจุ:   
3.1)   ถุงใน:  แป้งผสมเสริมวติามินจะต้องบรรจอุยู่ในถุงพลาสตกิชนิด PE (Polyethylene) ที�แข็งแรง 

นํ �าหนกัสทุธิของอาหารที�บรรจุ ต้องไม่ตํ�ากว่า 25 กิโลกรัมต่อกระสอบ (นํ �าหนกัสทุธิ หมายถงึ นํ �าหนกัของ
แป้งผสมเสริมวติามินเท่านั �น ไม่รวมนํ �าหนกัของถงุ) ถุงพลาสติกชั �นในจะต้องมีความหนาอย่างน้อย 75
ไมครอนต่อด้าน ถงุจะต้องปิดผนกึด้วยความร้อน (Heat-Sealed) เพื�อให้แข็งแรงและ ป้องกนัไม่ให้ความชื �น
เข้าไปได้ 

3.2) ถุงนอก:  ถงุพลาสติกชั �นในแตล่ะใบจะต้องถกูบรรจอุยูใ่นถงุชั �นนอก ที�ทําจาก PP (Polypropylene) สีขาว 
ถงุชั �นนอกแต่ละใบจะต้องมีนํ �าหนกัไม่ตํ�ากว่า 80 กรัม โดยถงุพลาสติกชั �นนอกจะต้องเย็บปิดปากถงุให้
เรียบร้อยโดยเครื�องเย็บ และใช้ด้ายคู่ 

3.3) เครื� องหมายบรรจุภัณฑ์:  ถุงพลาสติกชั �นนอกแตล่ะใบจะต้องพิมพ์ข้อความตามที�กําหนดให้ โดยใช้สีดํา
หรือนํ �าเงินเข้ม (โปรดดเูอกสารแนบ ฉบบัที� 2)  

 
4. ราคา: 

� เงื�อนไขการเสนอราคา:  ราคาต้องเสนอเป็นราคา Ex-Factory หรือ Ex-Warehouse Thailand กล่าวคือ
การรับมอบสินค้าจากผู้ขายให้แก่ผู้ซื 4อกระทําที�โรงงานหรือสถานที�เก็บสินค้าของผู้ขายในประเทศไทย ราคาที�
เสนอ จะต้องเป็นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ 1 เมตตริกตนั ภายใต้เงื�อนไขราคานี �ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบใน
กระบวนการและค่าใช้จ่ายทั �งหมด(ให้รวมมาในราคาที�เสนอ)ที�เกี�ยวกบัค่าระวางขนส่งสินค้า ค่าภาษี อากร 
ค่าใช้จ่ายในการเดินพิธีการศุลกากรและนําของออกจากท่าเรือ ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้า รวมถงึการขอ
ใบอนญุาตจากคณะกรรมการอาหารและยา ค่าขนส่งมายงัโกดงัเก็บสินค้าของผู้ขายที�อยู่ในประเทศไทย และ
ค่าขนถ่ายสินค้าจากโกดงัของผู้ขายขึ �นรถบรรทกุที�ผู้ซื 4อมอบหมายให้มารับของ ทั �งนี �ผู้ซื 4อจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากจดุที�ขนของขึ �น (ณ หน้าโรงงานหรือสถานที�เก็บสินค้าของผู้ขายในประเทศ
ไทย) ไปยงัปลายทางซึ�งเป็นพื �นที�พกัพงิชั�วคราวผู้อพยพ. 

 
� การยืนราคา: ราคาที�เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญา หรืออย่างน้อยจะต้องยืน

ราคาจนกระทั�งการจดัส่งสินค้าถงึปลายทางเสร็จสิ �นทั �งหมดแล้ว และจะไม่อนญุาตให้มีการเปลี�ยนแปลง 
ปริมาณสินค้าตามที�ได้ระบไุว้ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นั �นเป็นจํานวน
ประมาณใกล้เคียงที�สดุที�คํานวณจากการคาดการณ์จํานวนประชากรในพื �นที�พกัพิงชั�วคราว       ซึ�งจํานวนที�จะ
ให้จดัส่งจริงนั �นอาจต่างไปจากนี �ได้ซึ�งจะขึ �นอยู่กบัการเปลี�ยนแปลงของจํานวนประชากรในพื �นที�พกัพิงชั�วคราว 
ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซื 4อมีความจําเป็นต้องเพิ�มปริมาณการสั�งซื �อ ผู้ขายจะต้องสามารถยืนราคา
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ตามที�ยื�นเสนอมาสําหรับการสั�งซื �อเพิ�ม ได้ถงึ 10% ของยอดการสั�งซื �อตามที�ระบไุว้ในสญัญา ทั �งนี �ผู้ซื 4อจะไม่
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นในกรณีที�ปริมาณการสั�งซื �อจริงน้อยกว่าปริมาณการสั�งซื �อที�ได้คาดการณ์ไว้ 

 
� ผู้ขายจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื�นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที�แนบมานี � 

 
5. การส่งมอบ: 

ในการส่งมอบสินค้า ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายที�จะต้องจดัเตรียมสินค้าให้พร้อม ณ โรงงานหรือสถานที�เก็บสินค้า
ในประเทศไทยภายในวนันดัรับของ ตามที�ระบไุว้ในกําหนดการส่งมอบ (เอกสารแนบที� 2) โดยผู้ซื 4อจะมอบหมายให้บริษัท
ขนส่งสินค้าเป็นผู้จดัรถบรรทกุมารับสินค้าที�โรงงานหรือสถานที�เก็บสินค้า และจากนั �นดําเนินการจดัส่งไปยงัปลายทาง 
 

� ช่วงเวลาส่งมอบ ความถี�ในการจดัส่ง รวมถงึปริมาณสินค้าที�จะจดัส่ง ได้มีสรุปไว้ในกําหนดการส่งมอบ       
(Delivery Schedule) ที�แนบมากบัหนงัสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคาฉบบันี � การรับสินค้าโดยบริษัทขนส่งที�
ได้รับมอบหมายจากผู้ซื 4อจะกระทําเดือนละครั �ง ซึ�งจะอยู่ประมาณวนัที� 5-15 ของทกุเดือน   การส่งมอบควรจะ
เริ�มต้นในเดือนตลุาคม 2559 และจะถือว่าการส่งมอบเสร็จสมบรูณ์เมื�อผู้ซื 4อได้รับสินค้าครบจํานวนแล้ว หรือ
ภายใน 31 มกราคม 2560 

 
� ปริมาณสินค้าตามที�ได้ระบไุว้ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นั �นเป็น 

จํานวนประมาณใกล้เคียงที�สดุที�คํานวณจากการคาดการณ์จํานวนประชากรในพื �นที�พกัพิงชั�วคราว ในช่วง
ระยะเวลาการบริโภคนั �นๆ ผู้ซื 4อขอสงวนสิทธิaในการแก้ไขปริมาณสินค้าที�จะให้จดัส่ง รวมถงึกําหนดการจดัส่ง 
ในระหว่างช่วงระยะเวลาของสญัญา เพื�อให้สอดคล้องกบัความต้องการที�แท้จริง  โดยสํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 
จะทําการยืนยนัจํานวนที�จะให้จดัส่งจริงและกําหนดการในการจดัส่งที�แน่นอน ในรูปของใบสั�งซื �ออย่างเป็น
ทางการ (Official Purchase Order) ซึ�งจะส่งถงึผู้ขายโดยตรงทางโทรสาร อย่างน้อย 10 วนั ก่อนถงึวนั
กําหนดส่งมอบ 

 
� ผู้ขาย จะต้องติดต่อกบักบัทางสํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ และ บริษัทขนส่งที�ได้รับมอบหมาย เพื�อยืนยนัและนดั

หมายวนัเวลาในการรับมอบสินค้าที�แน่นอน หากสินค้าไม่พร้อมที�จะจดัส่งตามระยะเวลาที�ได้กําหนดไว้ใน
เอกสารสั�งซื �อ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการจดัส่ง ผู้ซื 4ออาจพิจารณาระงบัสญัญาหรือลงโทษผู้ขายได้  

 
6. การตรวจสอบ: 

� ผู้ซื 4อจะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบให้ทําการตรวจสอบสินค้า ซึ�งการตรวจ 
สอบนี � ประกอบไปด้วย การตรวจสอบคณุภาพ ปริมาณ นํ �าหนกั การบรรจ ุ/ บรรจภุณัฑ์ รวมทั �งการขนถ่ายแป้ง
ผสมเสริมวิตามินขึ �นรถบรรทุก หากจําเป็นการตรวจสอบอาจรวมถึง การตรวจคุณภาพของวัตถุดิบ รวมถึง
ระบบและสถานที�ผลิตในส่วนที�กี�ยวข้องกับสุขอนามัยในการผลิตและจัดการสินค้าแป้งผสมเสริมวิตามิน
ตามปกติกการตรวจสอบจะกระทํา ณ จดุส่งมอบและขนถ่ายสินค้าที�ต้นทาง แต่อาจมีบางครั �งถ้าจําเป็น ที�การ
ตรวจกระทําที�ปลายทางคือที�พื �นที�พกัพิงชั�วคราว ผู้ซื 4อสงวนสิทธิaที�จะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ผู้ขายทราบวัน เวลา 
และสถานที�ที�จะดําเนินการตรวจสอบ 
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� ในกรณีที�บริษัทตรวจสอบพบว่าสินค้าทั �งหมดหรือบางส่วน บกพร่องหรือมีคณุภาพตํ�ากว่ามาตรฐาน  หรือมี
ปริมาณน้อยกว่าที�สั�งซื �อ (กําหนดได้จากนํ �าหนกัสทุธิเฉลี�ย หรือ นํ �าหนกัสทุธิรวม ที�ขาดไปจากจํานวนที�สั�งซื �อ)  
ผู้ซื 4อสงวนสิทธิaที�จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้สินค้าได้รับการเปลี�ยนทดแทนทนัที (กรณีสินค้ามี
ปัญหาเรื�องคณุภาพ) หรือ กําหนดให้ผู้ขายจดัส่งจํานวนเพิ�มเพื�อชดเชยปริมาณที�ขาด (กรณีที�สนิค้ามีปัญหา
เรื�องปริมาณหรือนํ �าหนกัขาด) 

 
� เมื�อสินค้าถกูส่งมาถึงศูนย์อพยพ แป้งผสมเสริมวิตามินที�บรรจุในถุงบรรจุ จะถูกขนถ่ายลง นบัจํานวน และสุ่ม

ชั�งนํ �าหนกั โดยคณะกรรมการศูนย์ และ/หรือเจ้าหน้าที�ภาคสนามของทีบีซี นอกจากนั �นในระหว่างการขนถ่าย
สินค้าลงและการแจกจ่ายแป้งผสมเสริมวิตามินให้แก่ผู้ รับจะมีการสังเกตคุณภาพทั�วไปของสินค้า หากพบว่า
สินค้าที�ขนส่งมาทั �งหมดหรือบางส่วนมีความบกพร่องหรือมีคุณภาพตํ�ากว่ามาตรฐานหรือมีปริมาณไม่ครบ 
(กําหนดได้จากนํ �าหนักสุทธิเฉลี�ย หรือ นํ �าหนักสุทธิรวม ที�ขาดไปจากจํานวนที�สั�งซื �อ) ผู้ซื 4ออาจพิจารณาว่า
สัญญาซื �อสินค้าฉบับนั �นไม่บรรลุผลสมบูรณ์ และผู้ซื 4อสงวนสิทธิaที�จะพิจารณาลงโทษผู้ขายได้ (โปรดดู
รายละเอียดในเอกสารแนบ ฉบบัที� 4 ข้อที� 5) 

 
� ตวัอย่างของแป้งผสมเสริมวิตามินอาจถกูเก็บมา ทั �งในระหว่างการตรวจสอบสินค้าโดยผู้ตรวจสอบ หรือเก็บ

ตวัอย่างเมื�อสินค้าถกูส่งไปถึงศูนย์อพยพแล้ว เพื�อส่งไปยงัห้องแล็บเพื�อทําการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์
คณุภาพสินค้าในห้องแล็บนั �นปกติจะต้องใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้เวลาถงึ 2-3 สปัดาห์ หลงัจาก
รับตวัอย่าง จงึจะทราบผลการวิเคราะห์) หากผลการทดสอบพบว่าสินค้ามีคณุภาพตํ�ากว่ามาตรฐานหลงัจากที�
ปลายทางได้รับสินค้าและแจกจ่ายให้ผู้ รับไปแล้ว ผู้ซื 4ออาจพิจารณาว่าสญัญาซื �อสินค้าฉบบันั �นไม่บรรลุผล
สมบรูณ์ และผู้ซื 4อสงวนสิทธิaที�จะพิจารณาลงโทษผู้ขายได้ (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบฉบบัที� 4ข้อที� 5) 

 
7. เงื�อนไขและข้อกําหนดพเิศษ: 

** สําคัญ **:  ผู้ขายจะต้องยอมรับในเงื�อนไขและข้อกําหนดดงัต่อไปนี � มิฉะนั �นจะไมไ่ด้รับการการพิจารณาใบเสนอ
ราคาจากผู้ ซื �อ 

7.1 การผ่านการรับรองมาตรฐานที�จาํเป็น: โรงงานที�ผลิตแป้งผสมเสริมวติามินจะต้องได้ผา่นการรับรอง 
มาตรฐาน GMP และ Halal (ส่วน HACCP หากสามารถจดัหาได้ก็จะเปนการดี) นอกจากนั �นโรงงานที�ทํา
การผลติในประเทศไทยจะต้องได้รับใบ อนญุาตผลิตอาหาร ที�ออกให้โดยกระทรวงสาธารณสขุด้วย 

 
7.2 การได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา(อย.): หากผู้ขายหรือผู้ผลิตมีภาระผกูมดัตามกฏ 

หมายไทย ที�จะต้องขอใบอนญุาติจากจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื�อผลิต และจําหน่าย อาหาร
ผสมเสริมวิตามินให้กบัองค์การทีบีซี กรณีเช่น ผู้ผลิตที�มีโรงงานที�ต่างประเทศและจําเป็นต้องนําเข้าสินค้า
มายงัประเทศไทย และโรงงานในประเทศไทยที�เข้าข่ายต้องขออนญุาติจากจากคณะกรรมการอาหารและยา
ก่อน  ทั �งนี �ถือเป็นรับผิดชอบของผู้ขายที�จะต้องในการดําเนินการขออนญุาตจากคณะกรรมการอาหารและยา 
ให้ได้รับอนมุตัิก่อนที�กําหนดการส่งมอบสินค้าครั �งแรกจะเริ�มขึ �น 

  
7.3 การตรวจสอบ:  ผู้ขาย/โรงงาน จะต้องอนญุาตและให้ความร่วมมือกบัผู้ ซื �อหรือตวัแทนของผู้ซื �อ ในการเข้า

ไปตรวจสอบโรงงานและกระบวนการผลิตสินค้า ทั �งก่อนที�จะมีการตดัสินให้สญัญาซื �อ (ระหว่างกระบวนการ
ประเมินเพื�อตดัสินผลการประมลู) หรือหลงัจากที�ตดัสินให้สญัญาซื �อแล้ว  
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7.4 การดําเนินการนําเข้า: ผู้ซื �อมิใช่องค์กรที�มีสถานะได้รับยกเว้นอากร และไมม่ีกําลงัและนโยบายที�จะ
ดําเนินการนําเข้าเอง ดงันั �นผู้ขายมีแหล่งผลิตสินค้านอกประเทศจําเป็นต้องดําเนินการนําเข้าด้วยตนเอง และ
จดัการเรื�องภาระการจ่ายค่าอากรนําเข้าให้ถกูต้องตามระเบียบข้อบงัคบัของประเทศไทย ทั �งนี �รวมถงึการจดัหา
และมอบหมายงานกบับริษัท Shipping และตวัแทนนําเข้าด้วยหากจําเป็น นอกจากนี � เนื�องจากการซื �อครั �งนี �
จะเป็นตามเงื�อนไข Ex-factory หรือ Ex-warehouse ณ ประเทศไทย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆก็
ตามที�เกิดขึ �นก่อนที�ผู้ซื 4อจะรับสินค้าจากโรงงาน/โกดงัเก็บสินค้าของผู้ขาย ซึ�งรวมไปถงึค่าใช้จา่ยในการเช่า
โกดงัเก็บสินค้าและ อื�นๆ ด้วย 

 
7.5 การสั� งซื 4อพรีมิกซ์ของวิตามนิผสมและเกลือแร่ผสม(Premixes):  ตามที�ระบไุว้ในเอกสารแนบ ฉบบัที� T 

ข้อ r กรุณาดรูายละเอียด รหสั และสตูร ในเอกสารแนบท้ายฉบบัที� 1 ข้อ 2.3 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการ
สั�งซื �อวิตามินผสมเอง (หรืออาจต้องนําเข้าหากจําเป็น) และจดัการเกี�ยวกบัวิตามินผสมคงคลงั/สตอ็ค เพื�อให้มี
ปริมาณเพียงพอกบัการผลติสินค้า และในขณะเดียวกนัจะต้องเก็บรักษาคณุภาพและคํานงึถงึอายุการเก็บของ
วิตามินผสมด้วย 

 
7.6 ระยะเวลาในการผลิต:  ณ จุดรับส่งมอบสินค้าตามวนัที�นดัหมาย สินค้าที�จดัเตรียมไว้สําหรับส่งมอบในวนั

นั �น จะต้องเป็นสินค้าที�ผลิตมาไม่นานกวา่ 10 สปัดาห์ โดยสามารถดไูด้จากวนัที�ผลิตที�ระบอุยู่ที�หน้าถงุ ทั �งนี �
เพื�อให้สินค้ามีอายกุารเก็บและการนําไปใช้ที�เหมาะสม เมื�อสินค้าถูกส่งและแจกจ่ายถงึผู้ รับปลายทางแล้ว 

 
7.7 ความต้องการเร่งด่วน/พิเศษ:  เนื�องจากงานของผู้ซื 4อ เป็นการจดัหาอาหารและบรรเทาทกุข์ให้กบัผู้หลบหนี

ภยั จึงมีความเป็นไปได้ที�บางครั �งอาจจะมีความต้องการแป้งผสมเสริมวติามินอย่างเร่งด่วน หรือเป็นกรณี
พิเศษภายในช่วงระยะเวลาของสญัญาซื �อ ผู้ขายจงึควรเข้าใจถงึธรรมชาติของงานนี � และมีความปรารถนาและ
ยินดีที�จะให้ความร่วมมือเพื�อให้ผู้ซื 4อบรรลคุวามต้องการที�จําเป็นเหล่านี �ได้ 

 
8. ขั 4นตอนการยื�นประกวดราคา: 

8.1 การยื�นประกวดราคา: 
a) ผู้ขายที�ไม่ได้เข้าร่วมประมลูในสญัญาก่อนหน้าหรือผู้ขายรายใหม่ จะต้องติดต่อมายงัสํานกังานทีบีซี 

กรุงเทพฯ เพื�อแสดงความจํานงในการยื�นประกวดราคา ก่อนวนัศุกร์ที�  24 มิถุนายน 2559 

 
b) ผู้ขายที�สนใจจะต้องยื�นใบเสนอราคาพร้อมทั 4งเอกสารต่างๆ รวมทั 4งตัวอย่างสินค้า ตามที�

กําหนดไว้ ตามที�ได้ระบุไว้ในข้อ 8.2 ด้านล่างนี 4 โดยส่งได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ 
มายัง 

คุณกฤษณา อัศวศรีสกุลชัย– ผู้จัดการซัพพลายเชน & โลจสิติกส์ 
เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี 4ยม 
12/5 ซอยคอนแวนต์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ (66-2) 238-5027 ถงึ 8 โทรสาร (66-2) 266-5376 
อีเมลล์:  tenderasrm@theborderconsortium.org 
ก่อน 12.00 น. วันศุกร์ที� 8 กรกฎาคม 2559 
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8.2 ข้อบังคับในการยื�นประกวดราคา:   

8.2.1 เอกสารที�จําเป็น: 
ผู้ขายที�สนใจจะต้องยื�นเอกสารดงัต่อไปนี �มาที�สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนกําหนดการปิดประมลู 
มิฉะนั �นจะใบเสนอราคาของท่านจะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
a) แบบฟอร์มยื�นประกวดราคา - TBC Bidding Form (เอกสารแนบ ฉบับที� q): กรอก

ข้อมลูให้ครบถ้วน พร้อมทั �งลงชื�อ และประทบัตราบริษัท โดยผู้มีอํานาจลงนาม แบบฟอร์มยื�น
ประกวดราคาจะต้องยื�นมาในซองที�ปิดผนึก และส่งมายงัสํานกังาน ทีบีซี กรุงเทพฯ ด้วย
ตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ เท่านั �น แบบฟอร์มยื�นประกวดราคาที�กรอกข้อมลูไม่ถกูต้องจะ
ไมไ่ด้รับการพิจารณา 

b) แผนผังแสดงกระบวนการผลติ ที�แสดงให้เห็นกระบวนการ ขั �นตอน และวิธีการผลิต รวมถงึ
แสดงจุดควบคมุที�สําคญั (Critical Control Points) อย่างละเอียดและตามความเป็นจริง เพื�อ
แสดงให้เห็นถงึกระบวนการผลิตที�ผู้ขายจะใช้ดําเนินการผลิตแป้งผสมเสริมวิตามินจริงหาก
ได้รับสญัญาซื �อสินค้าจากทางทีบีซี 

c) แบบสอบถามข้อมูลผู้ขายขององค์การทีบีซี (เอกสารแนบฉบับที� 6): กรอกข้อมลูให้
ครบถ้วน พร้อมทั �งลงชื�อ และประทบัตราบริษัท โดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

d) สําเนาใบรับรองมาตรฐาน GMP และ HALAL (HACCP หากสามรถจดัหาได้) ของ
โรงงานที�ผลติ 

e) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท 
f) สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน ของบคุคลที�ลงชื�อในแบบฟอร์มยื�นประกวดราคา ซึ�งเป็น

บคุคลที�มีชื�ออยู่ในเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือในหนงัสือมอบอํานาจ 
g) หลักฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนที�ยื�นประมูล สําหรับผู้ยื�นประมูลรายใหม่ ซึ�งหมายรวมถึงผู้ขายที�ยื�น
ประมลูกบัทางทีบีซีเป็นครั �งแรก หรือผู้ขายที�ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสญัญาซื �อสินค้าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อน จะต้องยื�นหลกัฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบญัชีธนาคาร (Bank 
Statement) ซึ�งออกให้และเซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนที�ยื�นประมลู  

 
สําหรับผู้ขายปัจจุบัน/ผู้ขายรายเก่า คือ ผู้ขายที�เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสญัญาซื �อสินค้า
จากทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ว ไมจํ่าเป็นต้องยื�นหลกัฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบญัชี
ธนาคาร มาพร้อมกับการยื�นประมูลครั �งนี � อย่างไรก็ตามถ้ามีความจําเป็น ทางทีบีซีขอสงวน
สิทธิaในการขอเรียกดหูลกัฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบญัชีธนาคารย้อนหลงั จากผู้ขาย
รายปัจจบุนั/ผู้ขายรายเก่า ก่อนการตดัสินมอบสญัญาซื �อให้แก่ผู้ขาย 

 

หมายเหตุ: เอกสารสําเนาทกุฉบบัจะตอ้งรับรอง “สําเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และ
เซ็นต์ชื"อโดยผู้มีอํานาจลงนาม ในกรณีที"ผูล้งนามมิไดมี้ชื"ออยู่ในเอกสารการจะทะเบียนบริษัท 
จะตอ้งมีหนงัสือมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าของบริษัทแนบมาดว้ย 
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8.2.2 ตัวอย่างสินค้า 

ผู้ขายที�สนใจยื�นประกวดราคาจะต้องส่งตวัอย่างสินค้ามาพร้อมกบัใบเสนอราคา ตามรายละเอียด
ดงันี � 
a) ตัวอย่างแป้งผสมเสริมวิตามิน ปริมาณ 1 กิโลกรัม จาํนวน 1 ตัวอย่าง: บรรจอุยู่ใน

ถงุพลาสติกปิดผนกึ ถงุละ 250 กรัม โดยแตล่ะถงุจะต้องติดฉลากป้ายชื�อผู้ขายให้ชดัเจน
ตวัอย่างจะต้องผลิตโดยใช้วตัถดุิบและสดัส่วนตามที�กําหนด (ยกเว้นในส่วนของวิตามินและ
เกลือแร่ผสม) และเทคนิคการผลติที�ใช้ผลิตตวัอย่างจะต้องเป็นเทคนิคที�จะใช้ผลิตจริงหาก
ผู้ขายได้รับสญัญาซื �อสินค้า ตวัอย่างสินค้าจะต้องสามารถใช้เป็นตวัแทนคณุภาพสินค้าที�
แท้จริงของแป้งผสมเสริมวติามินที�ผู้ขายจะจดัส่งให้ได้ ซึ�งรวมถงึเนื �อแป้ง ความละเอียด 
รสชาติ กลิ�น ระยะเวลาที�ใช้ในการปรุงอาหาร และอื�นๆ และหากผู้ขายสามารถผสมวิตามิน
และเกลือแร่ตามสตูรที�กําหนดใว้ได้กจ็ะเป็นการดี แต่ประเด็นนี �มิใช่ข้อบงัคบั 

 
b) ตัวอย่าง “ถุงเปล่าที�ปิดผนึก” ทั 4งถุงพลาสติกชั 4นในและชั 4นนอก (หรือตวัอย่างชิ �นวตัถดุิบ

หรือแผ่นพลาสติกที�ใช้ผลิตถงุ หากไมส่ามารถจดัหาตวัอย่างถงุมาได้) โดยใช้วสัดทีุ�มีคณุภาพ
เดียวกนั รวมทั �งคณุภาพ/เทคนิคการปิดผนกึถงุแบบเดียวกบัที�จะใช้ในการบรรจุแป้งผสมเสริม
วิตามินจริง (ไม่จําเป็นต้องพิมพ์ฉลาก) ในกรณีที�นําตวัอย่างแผ่นพลาสตกิที�จะใช้ผลิตถุงยื�น
มาแทนตวัอย่างถุง แต่ก็ยงัต้องนําตวัอย่างถงุเปล่าชนิดอื�นที�ปิดผนกึเรียนร้อยแล้วยื�นมาด้วย 
เพื�อแสดงให้เห็นคณุภาพของการปิดผนกึถงุด้วย 

 
ติดต่อขอข้อมูลเพิ"มเติมเกี"ยวกบัการประกวดราคานี2ไดที้" คณุกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั สํานกังานทีบีซี ที"กรุงเทพฯ 
โทร. (02)238-5027-8 หรือทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 
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คาํแปล 

เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี 4ยม 
เอกสารแนบท้าย ฉบับที� 1 

รายละเอียดเรื�องคุณภาพ (Specification) ของแป้งผสมเสริมวติามิน AsiaREMix 
(อัพเดทล่าสุด เดือนสิงหาคม 2558) 

1.   บทนํา 

1.1   จุดประสงค์ของผลิตภณัฑ์ 

AsiaReMix เป็นผลิตภณัฑ์สําหรับผู้ ใหญ่ และเด็กอายไุม่ตํ�ากว่า 6 เดือน 

1.2   ประเภทของผลิตภัณฑ์ 

AsiaReMix เป็นผลิตภณัฑ์ที�ทําจากข้าว และถั�วเหลือง นํ �าตาล วิตามิน และแร่ธาต ุ โดยผ่านกระบวนการความร้อน 
ถ้าบริโภค AsiaReMix ในรูปของข้าวต้ม หรือโจ๊ก ควรผสมแป้งกบันํ �าสะอาดตามสดัส่วนที�เหมาะสม (คือ AsiaReMix 

40 กรัม ต่อนํ �า 250 กรัม) ต้มด้วยไฟออ่นประมาณ 5 ถงึ 10 นาที 

1.3   มาตรฐาน และคําแนะนํา 

การผลติ AsiaReMix ต้องใช้วตัถดุิบ ส่วนประกอบ หรือวิธีการผลิตตามที�ระบใุนข้อกําหนด  
 

� คําแนะนําเกี�ยวกบัอาหารเสริมสตูรสําหรับทารกรุ่นโตและเด็กเล็ก (Guidelines on Formulated Supplementary 
Foods for Older Infants and Young Children) ของ CAC/GL 08-1991 ใน Codex Alimentarius.  

� หลกัปฏิบตัิเพื�อการผลิตอาหารธัญพืชผ่านกระบวนการแปรรูปสําหรับทารกรุ่นโตและเด็กเล็ก CODEX STAN 
074-1981, Rev.1-2006, ของ Codex Alimentarius 

� หลกัปฏิบตัิเพื�อสขุาภิบาลอาหารสําหรับทารก และเด็ก (Code of Hygienic Practice for Foods for Infants 
and Children) CAC/RCP 66 - 2008 ใน Codex Alimentarius.  

� หลกัปฏิบตัสิากลที�แนะนํา กล่าวคือ หลกัการทั�วไปเกี�ยวกบัสขุาภิบาลอาหาร (General Principles of Food 
Hygiene) CAC/RCP 1-1969 Rev 4 - 2003 รวมถึงภาคผนวก “ระบบวิเคราะห์อนัตราย และจุดควบคมุวิกฤต ิ
(Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP) และข้อกําหนดในการปฏิบตัิตามหลกัการนี �” 

� หลกัการทั�วไปสําหรับการเติมสารอาหารที�จําเป็นในอาหาร : CAC/GL 09-1987 (ฉบบัแก้ไขปี 1989, 1991), ใน 
Codex Alimentarius 

 

2.   วัตถุดบิ  

2.1   ส่วนประกอบสาํคัญ 

AsiaReMix ต้องผลิตจากเมล็ดข้าวที�สดใหม่ และถั�วเหลืองคณุภาพดี ปราศจากวสัดุแปลกปลอม สารที�เป็นอนัตราย
ต่อสขุภาพ ความชื �นสงู ความเสียหายจากแมลง และการปนเปื�อนเชื �อรา และต้องมีคณุสมบตัิตามที�กําหนดโดย
กฎหมาย และมาตรฐานของประเทศ วตัถดุิบต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี � 
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ข้าว :   
� มีคณุสมบตัติามที�กําหนดไว้ใน Codex STAN 198-1995 

ถั�วเหลือง :   
� มีคณุสมบตัติามที�กําหนดไว้ใน Codex STAN 171-1989 (Rev.1-1995) 
� ไมใ่ช้พืชดดัแปลงพนัธุกรรม (ถ้าเป็นข้อกําหนดในสญัญา) 

ข้าว และถั�วเหลือง ต้องเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที�แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก และสะอาด ในกรณีที�รมด้วยยาฆา่
แมลง ต้องใช้ยาฆ่าแมลงที�ปลอดภยั (คือ ฟอสฟีน) และการรมยาต้องดําเนินการโดยบริษัทที�มีใบอนญุาตอย่างถกูต้อง  

2.2   นํ 4าตาล 

นํ �าตาลบริสทุธิaต้องมีคณุสมบตัิตามมาตรฐานที�กําหนดไว้ใน Codex STAN 212-1999 และอนภุาคของนํ �าตาลต้องได้
ขนาดตามที�กําหนด คือ ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 1,000 ไมครอนได้ 100% และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 600 ไมครอน 
ได้ 95% 

2.3   วิตามนิ และเกลือแร่  

ส่วนผสมสําเร็จรูป (premixes) ให้ใช้ในอัตราต่อไปนี 4ต่อผลติภัณฑ์สําเร็จรูปหนึ�งเมตริกตัน 
-  ส่วนผสมวิตามิน/เกลือแร่สําเร็จรูป (FBF-V-13) ปริมาณ  2 กิโลกรัม 
-  ดีแคลเซียมฟอสเฟต ปริมาณ 12.3 กิโลกรัม 
-  โพแทสเซียมคลอไรด์ ปริมาณ 2.7 กิโลกรัม 

 
ข้อกําหนดของโพแทสเซียมคลอไรด์ และ ดีแคลเซียมฟอสเฟต คือ 

-  จะต้องผ่านตามมาตรฐาน Food Chemical Codex (FCC) 
-  ขนาดอนุภาคของโพแทสเซียมคลอไรด์ ตํ�ากว่า 250 µm (ไมครอน) อย่างน้อย 60% 
-  ดีแคลเซียมฟอสเฟต จะต้องผ่านตามมาตรฐาน Food Chemical Codex ขนาดอนุภาคตํ�ากว่า       
   250µm(ไมครอน) อย่างน้อย 95%  total aerobic viable count <1000 CFU/g, yeast <10 CFU/g,   
   mould <100 CFU/g, and enterobacteria negative in 1 g. 

ส่วนประกอบของส่วนผสมสารอาหารรองสําเร็จรูป (micronutrient premixes) มีระบใุนข้อกําหนดผลิตภณัฑ์(ข้อ 4.2) 
ส่วนผสมสารอาหารรองสําเร็จรูป ต้องเก็บรักษาในสถานที�แห้ง เย็น และสะอาด  

 
3.   กระบวนการแปรรูป 

 3.1   สูตร 
AsiaReMix ต้องผลิตตามสตูรตอ่ไปนี � 
ตารางที� 1. สูตรของ AsiaReMix 

เลขที� ส่วนประกอบ อัตราร้อยละ (นํ 4าหนัก) 
1 ข้าว 57.30 
2 ถั�วเหลืองเต็มเมล็ด 30.00 
3 นํ �าตาล 11.00 
4 ส่วนผสมวิตามิน/เกลือแร่สําเร็จรูป (FBF-V-13) 0.20 
5 ดีแคลเซียมฟอสเฟต 1.23 
6 โพแทสเซียมคลอไรด์ 0.27 
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เพื�อให้มั�นใจได้ว่าส่วนผสมมีปริมาณโปรตีนและไขมนัตรงตามข้อกําหนดโภชนาการ ผู้แปรรูปควรตรวจสอบปริมาณ
ไขมนั และโปรตีนในถั�วเหลือง และถ้าจําเป็น ควรปรับเปลี�ยนอตัราส่วนระหว่างข้าว และถั�วเหลืองในสตูรอาหาร  

3.2   วิธีการแปรรูป 

AsiaReMix ต้องแปรรูปให้เป็นอาหารที�ปรุงสกุบางส่วน โดยให้สามารถปรับปรุงคณุภาพให้แป้งและโปรตีนยอ่ยง่าย
ขึ �น และโดยเฉพาะทําให้สารยบัยั �งทริปซิน (trypsin inhibitors) ในถั�วเหลืองเสื�อมฤทธิa ตามข้อบง่ชี �จากการตรวจยู
เรียส (urease test) วิธีแปรรูปด้วยความร้อนท่านสามารถเลือกใช้ wet extrusion, dry extrusion หรือ roasting 
อย่างใดอย่างหนึ�ง 

3.3   คําแนะนําสําหรับกระบวนการแปรรูป 

กรุณาอ่านคําแนะนําทั�วไปเกี�ยวกบักระบวนการแปรรูปจากหนงัสือคู่มือของ WFP คือ Fortified Blended Flour – 
Good Manufacturing Practice and HACCP Principles ท่านสามารถอา่นคําแนะนําได้จาก http://foodqualityand 
safety.wfp.org  

3.4   ภาวะเอกพันธุ์ของสารอาหารรอง  

การคํานวณตามหลกัทฤษฏีบง่ชี �ว่าระบบผสมอาหารที�มีสมัประสทิธิaความแปรผนั 10% โดยใช้เหล็กเป็นธาตชีุ �บอก 
(indicator element) จะช่วยให้ผลติภณัฑ์มีความแปรผนั 95% ตามเป้าหมายที�กําหนด ถ้าปฏิบตัิตามเงื�อนไขในการ
ผสมอย่างเคร่งครัด กรุณาอ่านวิธีคํานวณค่าเหล่านี �ได้จากหนงัสือคู่มือของ WFP: Fortified Blended Food: Good 
Manufacturing Practices and HACCP Principles ซึ�งท่านสามารถอา่นข้อมลูได้จาก http://foodqualityand    
safety.wfp.org    

3.5   การประเมินความปลอดภัย และความเสี�ยงของอาหารในสถานที�ผลิต 

เพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Codex ผู้แปรรูปต้องแสดงให้เห็นได้ด้วยหลกัการ และการปฏิบตัิ ว่ายอมรับ ดําเนินการ และ
จดัทําบนัทกึตามหลกัการต่อไปนี � 

� วิธีการผลิตที�ถกูต้องเหมาะสม (GMP)  
� ระบบวิเคราะห์อนัตราย และจุดควบคมุวิกฤติ (HACCP) (ถ้ามี) 

 

ในบริบทนี � เจ้าหน้าที�ตรวจสอบ/สํารวจคณุภาพของ TBC สามารถเข้าตรวจเยี�ยมโรงงานได้ทกุเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าขณะที�ผู้แปรรูปกําลงัผลติผลิตภณัฑ์ของ TBC เพื�อตรวจสอบว่ามีการดําเนินการตามระบบ GMP และ HACCP 
หรือไม่ เจ้าหน้าที�ตรวจสอบ/สํารวจคุณภาพ อาจขอตรวจสอบ: 

� บันทกึ (เช่น ชื�อของบคุคลที�มีหน้าที�ควบคุมดูแลกระบวนการ และการควบคมุคณุภาพ อณุหภมูิของกระบวนการ 
ระยะเวลา/ปริมาณของการผสม ตารางเวลาทําความสะอาด เป็นต้น) 

� วิธีดาํเนินการ (เช่น การทําความสะอาด สุขภาพอนามยัของพนกังาน HACCP การสุ่มตรวจตวัอย่าง และการ
วิเคราะห์) 

� คําแนะนํา (เช่น คําแนะนําเกี�ยวกบักระบวนการ คําแนะนําการทําความสะอาด)  
� คู่มือควบคุมคณุภาพ สําหรับกระบวนการ หรือโรงงาน 
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ผู้ผลติต้องจดทะเบียนตามกฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารของประเทศ เป็นผู้แปรรูปอาหารสําหรับการบริโภคของ
มนษุย์  

 

4.   ข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ 

4.1  ข้อกําหนดทั�วไป 

AsiaReMix จะต้องเหมาะแก่การบริโภคสําหรับเด็กเล็กและผู้ใหญ่  โดยนําไปผ่านกระบวนการหงุต้มด้วยความร้อนอย่าง
น้อยไม่ตํ�ากว่า 5 นาที แต่ต้องไม่เกิน 10 นาที 

 

ผลติภณัฑ์จะต้องมีกลิ�นและรสชาดชวนรับประทาน ขนาดอนภุาคของแป้งต้องมีเนื �อละเอียดเท่ากนั และเมื�อนํามาร่อน จะ
ได้ผลดงัต่อไปนี � : 

� ต้องร่อนผ่านตะแกรงขนาด 600 ไมครอน ได้ 95% 

� ต้องร่อนผ่านตะแกรงขนาด 1,000 ไมครอน ได้ 100% 

ผลติภณัฑ์นี �จะต้องให้พลงังานอย่างตํ�า 380 กิโลแคลอรี ต่อปริมาณ 100 กรัม 

การผสมเป็นเนื 4อเดียวกัน/ความหนืดของผลิตภัณฑ์    

จากการทดสอบแบบ Bostwick: อย่างตํ�า 55 มม. ต่อ 30 วินาทีที�อณุหภมูิ 45°C และเมื�อปรุงตามขนาดที�แนะนํา (คือ 
ผลติภณัฑ์ 40 กรัม ผสมกบันํ �า 250 กรัม หลงัจากต้มด้วยไฟออ่นเป็นเวลา 5 นาที) 

 

การกระจายตัว 

ผลติภณัฑ์ต้องไม่จบัตวัเป็นก้อน หรือเป็นเม็ด เมื�อผสมกบันํ �าที�มีอณุหภมูิเท่ากบัอณุหภมูิโดยรอบ 

 

4.2  ข้อกําหนดเฉพาะเจาะจง  

AsiaReMix จะต้องเสริมด้วยแร่ธาตแุละวิตามิน โดยในปริมาณสทุธิของผลิตภณัฑ์ทกุๆ 100 กรัมจะต้องให้สารอาหารใน
ปริมาณดงัต่อไปนี � 
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ตารางที� 2  : สารอาหารและรูปแบบทางเคมี   

 
 

4.3   การปนเปื4อน 

4.3.1  โลหะหนัก 

AsiaREMIx จะต้องปราศจากสารโลหะหนกัซึ�งอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค 

 

4.3.2 ยาฆ่าแมลงตกค้าง 

AsiaREMIx จะต้องปราศจากยาฆ่าแมลงตกค้างตามข้อกําหนดของ Codex Alimentarius Commission สําหรับ
ผลติภณัฑ์นี � 
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ผลติภณัฑ์จะต้องเตรียมด้วยความระมดัระวงัอย่างเป็นพิเศษภายใต้มาตรฐานการผลิตที�ดี ดงันั �นจะต้องไม่พบยาฆ่า
แมลงตกค้างที�อาจเกิดขึ �นในกระบวนการผลิต การเก็บรักษา หรือการแปรรูปวตัถดุิบ แต่หากว่ามีความจําเป็นในทาง
เทคนิคที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได้กใ็ห้พยายามลดการเกิดยาฆ่าแมลงตกค้างลงให้ตํ�าที�สดุเท่าที�จะทําได้ 

 

4.3.3  สารพษิจากเชื 4อรา 

AsiaREMIx จะต้องถกูควบคมุให้มีปริมาณสารพษิจากเชื �อราไม่เกินตามข้อกําหนดของ Codex Alimentarius Com-
mission สําหรับผลติภณัฑ์นี � 

 

4.3.4  สารปนเปื4อนอื�นๆ 

ผลติภณัฑ์นี �จะต้องปราศจากสารตกค้างของฮอร์โมน แอนตี �ไบโอติคส์ และในทางปฏิบตัิจะต้องไปพบสารปนเปื�อน 
โดยเฉพาะสารประกอบทางด้านเภสชัวิทยา 

 

4.4    สารปนเปื4อนอื�นๆ 

4.4.1 ขอแนะนําว่าผลิตภณัฑ์ที�ครอบคลมุโดยบทบญัญตัิของมาตรฐานนี ! จะต้องได้รับการเตรียมและจดัการให้สอดคล้องกบั   
ส่วนที�เหมาะสม ตาม Recommended International Code of Practice – general Principles of Food Hygiene 
(CAC/RCP 1-1969 ) และ มาตรฐานการปฏิบตัิ ซึ�งแนะนําโดย Codex Alimentarius Commission ที�เกี�ยวข้องกบั
ผลติภณัฑ์เหล่านี ! 

4.4.2   ถ้าที�เป็นไปได้ ในกระบวนการผลติที�ดี ผลิตภณัฑ์จะต้องปราศจากวตัถปุลอมปนต่างๆ 
4.4.3   เมื�อทดสอบโดยวธีิการที�เหมาะสมของการสุ่มตวัอย่าง และการตรวจสอบผลติภณัฑ์แล้ว 
 -   จะต้องปราศจากจุลินทรีย์ ในปริมาณที�อาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
 -   จะต้องปราศจากปรสิต ซึ�งอาจเป็นอนัตรายต่อ สุขภาพ และจะต้องไม่มีสารใด ๆที�เกิดจากจลุินทรีย์ในปริมาณ     
                       ที�อาจเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 
 

4.5  อายุการเกบ็ 

ผลติภณัฑ์จะรักษาคณุสมบตัิข้างต้นไว้ได้อย่างน้อย 12 เดือนหลงัจากวนัที�ผลิต เมื�อเก็บในที�แห้งในอณุหภมูิโดยรอบ
(ambient temperature) ของประเทศปลายทาง 

 

4.6  การรับประกันว่าผลติภณัฑ์มีความเหมาะสมแก่การบริโภคของมนุษย์ 

ผู้ผลติจะต้องตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์และทําให้มั�นใจได้ว่า AsiaREMIx “มีความเหมาะสมแก่การบริโภคของ
มนุษย์” 

 

 



14 of 28 

 
5.   บรรจุภัณฑ์ 

AsiaReMix จําเป็นต้องบรรจุในถงุโพลิพรอพีลีน ที�ใหม่ และแข็งแรง โดยมีนํ �าหนกัสทุธิ 25 กก. เหมาะสมแก่การส่งออก 
และการขนย้ายหลายครั �ง ทกุถงุต้องมีถงุพลาสตกิบชุั �นในที�มีความหนา 75 ไมครอน ปากถงุโพลิพรอพีลีนชั �นนอกต้องตดั
โดยใช้ความร้อน เพื�อป้องกันไม่ให้มีเส้นใย ส่วนก้นถงุเย็บเป็นชั �นเดียว ถงุต้องมีขนาด 50 ซม. x 75 ซม. นํ �าหนกัสุทธิของถงุ
ประมาณ 110 กรัม ถงุที�ทอจาก PP และต้องผ่านการฉายแสง อลัตร้าไวโอเล็ต สําหรับบรรจอุาหารโดยเฉพาะ เนื �อถุงต้อง
แน่นหนา และแข็งแรงพอสําหรับการโยน ถงุชั �นในควรปิดผนกึด้วยความร้อน ส่วนถุงชั �นนอกควรเย็บซ้อนสองชั �น   

 
ต้องจดัส่งถุงที�พิมพ์เครื�องหมายเรียบร้อยแล้ว จํานวนร้อยละ 2 (2%) (รวมอยูใ่นราคา) รวมมากบัผลิตภณัฑ์ที�จดัส่งด้วย 

 

6.   เครื� องหมาย 

� ชื�อผลิตภณัฑ์ : AsiaReMix 
� นํ �าหนกัสทุธิ : 25 กก. 
� ชื�อและที�อยู่ของผู้ขายสินค้า (รวมถงึประเทศต้นทาง) 
� หมายเลขรุ่นที�ผลิต (หรือ SI) 
� วนัที�ผลิต 
� ข้าวผสมถั�วเหลือง เสริมวิตามิน 1� ชนิด และเกลือแร่  
� เครื�องหมายอื�น ๆ ตามข้อตกลงในสญัญา 

 

7.   การเกบ็รักษา  AsiaReMix ต้องเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที�แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก และสะอาด 
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8.   ข้อกําหนดการวเิคราะห์ 

ตารางที� 3 : รายการทดสอบที�เป็นข้อบังคับ และวิธีการอ้างอิง 

 
 

9.  ผู้ขายวิตามินและเลือแร่ผสม 

บริษัท Hexagon  Nutrition PVT. Ltd.  
ผู้ผลิต:  404 A, Global Chambers, Near Honda Showroom,  

Off Link Road, Adarsh Nagar, Andheri (West), Mumbai – 400053, India 
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Tel: 91-22-26744742 to 3,  Fax: 91-22-26744740 to 1 
    ติดต่อ:  Mr. Vikram Kelkar 

ตัวแทนในประเทศไทย: บริษัท DPO (Thailand) Ltd. 
889 Thai CC tower, Room 225, 22nd Floor, South Sathorn Road,  
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120  Thailand 
Tel: 66-2-672-3920 to 2,  Fax: 66-2-672-3923 
ติดต่อ:  คณุวรพนิต ลิมปภาส 
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Commodity  สนิคา้ Fortified Blended Flour แป้งผสมเสรมิวติามนิ

Delivery Period  กําหนดการส่งของ: To deliver on the 5-15
th

 day of each month, from October 2016 to January 2017  

ใหจั้ดส่งในช่วงวันท ี� 5-15 ของแต่ละเดอืน ตั �งแต่เดอืนตุลาคม 2559  ถงึ มกราคม 2560

Delivery Frequency  ความถ ี�ในการจัดส่ง: Monthly  ใหจั้ดส่งเดอืนละครั�ง

Quote Terms  เงื�อนไขการเสนอราคา: Ex-Factory or Ex-Warehouse Thailand  

ราคาสนิคา้ ณ สถานที�รับมอบสนิคา้ (โรงงานหรอืสถานที�เก็บสนิคา้ของผูข้ายในประเทศไทย) 

Quote Valid Until  ราคาตอ้งยืนไดถ้งึวันที�: 31 January  2017  31 มกราคม 2559

Unit of 

Measurement Total Quantity

5-15 Oct 16 5-15 Nov 16 5-15 Dec 16 5-15 Jan 17

หน่วยสนิคา้ 5-15 ต.ค. 59 5-15 พ.ย. 59 5-15 ธ.ค. 59 5-15 ม.ค. 60  จํานวนรวม

Metric Ton 51.675 42.825 61.725 42.825 199.050
เมตริกตัน

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 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.  จํานวนการส่งสนิคา้ในแต่ละเดอืน และปริมาณรวมทั�งหมด ตามที�ระบุใน
ตารางขา้งบนนี� เป็นจํานวนที�ประมาณอย่างใกลเ้คยีงที�สุด โดยคํานวนมาจากการคาดหมายจํานวนประชากรในแต่ละพื�นที�พักพงิสําหรับช่วงระยะเวลาการบริโภค/

การใชท้ี�ระบุขา้งตน้นี�  จํานวนที�จะตอ้งจัดส่งจริงในแต่ละเดอืนอาจจะแตกต่างไปจากนี�บา้ง ขึ�นอยู่กับการเปลี�ยนแปลงขึ�นลงของจํานวนประชากรในแต่ละพื�นที�
พักพงิ  หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดรั้บ ใบสั�งซ ื�อสนิคา้ ออกโดยสํานักงานทบีซีภีาคสนาม ซึ�งจะเป็นการยืนยันเป็นทางการ 
เก ี�ยวกับปริมาณสนิคา้ที�แน่นอนที�ตอ้งจัดส่ง ใบสั�งซ ื�อสนิคา้น ี�จะส่งไปใหผู้ข้ายทางโทรสาร (แฟ็กซ)์ เดอืนละครั�ง  ราคาที�ผูข้ายเสนอจะตอ้งสามารถยืนราคาเดมิ
ได ้ ในกรณทีี�จํานวนการสั�งซ ื�อของทบีบีซีเีพิ�มข ึ�นไปจากจํานวนสั�งซ ื�อที�ระบุในสํญญาไดถ้งึ 10 เปอรเซ็นตจ์ากจํานวนที�ออกสัญญา  อย่างไรก็ตามทางผูซ้ ื�อจะ
ไม่รับผดิชอบกับตน้ทุนของผูข้ายที�อาจเพิ�มข ึ�นในกรณทีี�ยอดจํานวนสั�งซ ื�อจริงนอ้ยกว่ายอดจํานวนที�ประมาณนี�

Warehouse in Thailand

สถานที�เก็บสนิคา้ในประเทศไทย

Dispatch Place
Approximated Quantity  จํานวนโดยประมาณ

สถานที�นัดรับสนิคา้

Seller's Factory or

โรงงานของผูข้าย หรือ

Tender BF-2016-3

การประกวดราคาเลขที� BF-2016-3

For Refugee Camps inThailand

สําหรับพื�นที�พักพงิชั�วคราวในประเทศไทย

THE BORDER CONSORTIUM

Attachment # 2 / เอกสารแนบทา้ยฉบบัที� 2

Delivery Schedule

กําหนดการสง่มอบสนิคา้
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ATTACHMENT# 3  

เอกสารแนบท้ายฉบับที� # 3 
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คําแปล 

เอกสารแนบท้าย ฉบับที� � 
 

หลักเกณฑ์และเงื�อนไข 
 
�.   เงื�อนไขการชําระเงนิ : 

• ก่อนที�จะทําการจะชําระเงินแก่ผู้ขาย จะต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี � : 
ก) ใบวางบิล (Invoice) ที�มีหมายเลขกํากบั โดยระบุรายละเอียด ปริมาณสินค้าที�จัดส่ง ขนาดบรรจุ/นํ �าหนัก 

ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสั�งซื �อสินค้า และยอดรวมของจํานวนเงินที�เรียกเก็บ ผู้ขายต้อง
ส่งเอกสารนี �ให้สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ  

ข) ใบส่งมอบสินค้า (Delivery Receipt– แบบฟอร์ม DR) ของบริษัท ซึ�งลงนามโดยเจ้าหน้าที�ของบริษัทขนส่ง
สินค้าที�ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที�ตรวจรับสินค้า ผู้ขายต้องยื�นต้นฉบบัใบส่งมอบสินค้านี �ต่อสํานักงาน        
ทีบีซี กรุงเทพฯ  และให้เจ้าหน้าที�ของบริษทัขนส่งสินค้าเก็บสําเนาไว้หนึ�งชดุ 

ค) รายงานผลการตรวจสอบของบริษัทตรวจสอบ(บริษัทตรวจสอบจะจดัส่งเอกสารให้สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 
โดยตรง) 

 

• สํานกังานทีบีซี ที�กรุงเทพฯ จะดําเนินการชําระเงินแก่ผู้ขาย เมื�อได้รับการยืนยนัจากสํานกังานทีบีซีภาคสนาม ว่าการ
ส่งมอบเป็นไปตามที�กําหนด โดยไม่มีรายงานว่ามีสินค้าเสียหาย หรือไม่ครบจํานวน 

 

• ผู้ซื 4อจะชําระเงินแก่ผู้ขายเป็นรายเดือน ซึ�งตามปกติจะไม่เกินหนึ�งเดือนหลงัจากที�สํานกังานทีบซีี ที�กรุงเทพฯ ได้รับ
เอกสารครบถ้วนแล้ว 

 

• ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ เพื�อยืนยนัว่าผู้ขายได้รับเงนิจากผู้ซื 4อแล้ว โดยผู้ขายจะต้องส่ง
ใบเสร็จรับเงินนี �มาให้สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 

 
�.   ภูมิหลังทั�วไป หลักการ กฎระเบียบ และคาํรับรอง : 

• ทีบีซี ได้รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพื�อใช้ในการปฏิบตัิงานช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมแก่ผู้ลี �ภยัจากประเทศ
พม่า และประสงค์จะใช้ส่วนหนึ�งของเงินบริจาคเหล่านี �เพื�อชําระเงินสําหรับการซื �อขายครั �งนี � ผู้บริจาคจะคํานวณยอด
รวมของจํานวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใช้เงินจํานวนนี � เมื�อการปฏิบตัิงานสําเร็จลลุ่วงแล้ว ตามจํานวน
ค่าใช้จ่ายที�ยื�นเสนอ และพิจารณาว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขข้อกําหนดการบริจาคหรือไม่ นอกจากทีบซีี
แล้ว บคุคลอื�นใดย่อมไมมี่สิทธิa หรือสามารถอ้างสิทธิaในเงินบริจาคนี �ได้ ผู้บริจาคจะไม่รับพจิารณาคําร้องขอค่าชดเชย 
หรือการชําระเงินใด ๆ ที�ผู้ รับเหมาของทีบีซียื�นเสนอโดยตรง ไมว่่าจะในกรณีใด หรือด้วยเหตผุลใด สญัญาที�กระทํา
ขึ �นระหว่างทีบีซีและผู้ รับเหมาจะไม่มีผลผกูพนัผู้บริจาค และผู้บริจาคไมย่อมรับว่ามีข้อสญัญาใดที�เชื�อมโยงระหว่างผู้
บริจาคกบัผู้ รับเหมาของทีบีซี 
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• ผู้บริจาคกําหนดให้ทีบีซ ี ผู้ เข้าประกวดราคาและผู้ รับเหมาปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมขั �นสงูสดุระหว่าง
กระบวนการจดัหา และในการปฏิบตัิตามสญัญา ขั �นตอนในการจดัซื �อจดัหา และการตกลงให้ทําสญัญาจะต้อง
เป็นไปตามหลกัการดงัต่อไปนี � : 

- ความโปร่งใสในกระบวนการจดัซื �อจดัหา 
- การปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัต่อผู้ เสนอตวัเป็นผู้ รับเหมา 

 

• กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

• ผู้บริจาคที�จดัสรรเงินทนุสําหรับโครงการนี �สงวนสิทธิaที�จะใช้อํานาจในการควบคมุผู้ รับเหมาทกุราย ทั �งด้านเอกสาร 
และ ณ สถานที�ดําเนินการ (รวมทั �งทีบีซี) รวมถึงผู้ รับเหมาช่วงต่อ ที�ได้รับเงินของผู้บริจาค เพื�อทําการตรวจสอบว่า
การจดัหา และการปฏิบตัิงานนั �นสอดคล้องกบักฎระเบียบ และวิธีดําเนินงานของทีบีซี หรือไม่ ผู้บริจาคขอคํารับรอง
ว่าผู้บริจาค หรือตวัแทนของผู้บริจาคมีสิทธิaตามสมควรในการเข้าถึงและการขอตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และ
การบญัชีของผู้ รับเหมา  

 

• คํารับรอง : โดยการลงนามในสญัญาซื �อขายนี � ผู้ขาย (ในกรณีที�ตกลงให้ทําสญัญา) ให้คํารับรองว่าผู้ขาย และ/หรือ 
ผู้ รับช่วงจดัส่งสินค้าให้ผู้ขาย (ถ้ามี) ได้รับอนมุตัิ และมีใบอนญุาตที�จําเป็นจากเจ้าหน้าที�หรือส่วนราชการที�เกี�ยวข้อง
ให้ดําเนินงานตามภาระผกูพนัภายใต้สญัญานี �แล้ว และการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของผู้ขายภายใต้สญัญานี �จะไม่
เป็นการฝ่าฝืนคําสั�ง กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบยีบ หรือข้อบงัคบัของหน่วยงานใดของรัฐบาล หรือหน่วยงาน
ราชการที�มีอํานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ซื 4อจะจดัการกบัสินค้าได้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีการ
สอดแทรกหรือตําหนิกล่าวโทษจากรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการอื�นใด ผู้ขายจะชดเชยและจะชดใช้แทนผู้ซื 4อสําหรับ
ความเสียหาย การสญูเสีย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การฟ้องร้อง ความรับผิด และค่าใช้จ่าย ซึ�งเกิดจาก 
เกี�ยวข้อง หรือเป็นผลสืบเนื�องไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยทางอ้อม จากการฝ่าฝืนคํารับรองนี � 

 
ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสญัญาฉบบันี �จะดําเนินไปโดยไมม่ีการเชื�อมโยงใดๆถงึผู้ซื �อในฐานะนายหน้า หุ้นส่วน 
ผู้ รับช่วงลิขสิทธิa พนกังาน หรือผู้แทนของผู้บริจาค  นอกจากนี �ผู้ขายรับรองต่อผู้ซื �อและผู้บริจาคว่า ผู้ รับช่วงหรือผู้ขาย
รายย่อยที�ผู้ขายตดิต่อด้วยจะไมส่ามารถที�จะเรียกร้อง หรือกระทําการฟ้องร้องใดๆต่อผู้บริจาค และตวัแทนของผู้
บริจาคได้ 

 

• ผู้ขายจะไม่แทนตวัเองว่าเป็นผู้ซื �อ หรือเป็นนายหน้า หุ้นส่วน พนกังาน หรือผู้แทนของผู้ซื �อหรือผู้บริจาค และจะไม่ถือ
ตวัเองว่ามีอํานาจหรือสิทธิaที�จะก่อให้เกิดความผูกมดัที�ชดัเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ซื �อหรือผู้บริจาค 
ข้อตกลงฉบบันี �จะไม่ถือว่าผู้ขายเป็นนายหน้า หุ้นส่วน ผู้ รับช่วงลิขสิทธิa พนกังาน หรือผู้แทนใดๆของผู้ขายและผู้
บริจาค 

 
�.   หลักเกณฑ์ และมูลเหตุที�ทาํให้ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ�ได้รับพิจารณา : 

• ทีบีซี จะปฏิเสธข้อเสนอที�ได้รับจากผู้ เข้าประกวดราคา หรือยกเลิกสญัญาในกรณีที�ได้ทําสญัญาแล้ว หากพบว่าผู้
เสนอราคาได้กระทําการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ การลงโทษด้านการบริหาร หรือด้านการเงิน 
จะสอดคล้องกบัระดบัความสําคญัของสญัญา และความรุนแรงของการประพฤตผิิด 
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• ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมา ต้องไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก และต้องเคารพในสิทธิaพื �นฐานทาง
สงัคม และสภาพการทํางานของพนกังานของตน 

 

• ทีบีซี จะตดัสิทธิaผู้ เข้าประกวดราคาออกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัซื �อจดัหาขององค์กร  ในกรณีที� : 
- ผู้ เข้าประกวดราคาเป็นผู้ ล้มละลาย หรือกําลงัชําระบญัชีเพื�อเลิกบริษัท หรือศาลกําลงัจดัการกบัธุรกิจ หรือกําลงั

จดัการประนอมหนี �กบัเจ้าหนี � หรือได้ระงบักิจกรรมทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ ที�กําลงัถูกดําเนินคดีเนื�องจากสาเหตุ
เหล่านี � หรืออยู่ในสถานการณ์ที�คล้ายกนั อนัจากการดําเนินการในทํานองเดียวกนั ตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบั
ของประเทศ 

- ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพพิากษาลงโทษเนื�องจากการประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ ซึ�งคําพิพากษานั �นถือเป็นที�สดุ 
- ผู้ เข้าประกวดราคาได้ประพฤติผดิหลกัวิชาชีพอย่างร้ายแรงในเรื�องใดๆกต็าม  ซึ�งทีบีซีสามารถพิสจูน์ได้ 
- ผู้ เข้าประกวดราคาไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของตนในการชําระเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม หรือการจ่าย

ภาษีตามเงื�อนไขทางกฎหมายของประเทศซึ�งเป็นสถานที�ก่อตั �งบริษัท หรือประเทศของผู้ ที�มีอํานาจให้ทําสญัญา 
หรือประเทศที�มีการดําเนินการตามสญัญา 

- ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพพิากษาลงโทษ และคําพพิากษานั �นถือเป็นที�สดุ ในข้อหาฉ้อฉล ทจุริต มีส่วนเกี�ยวข้อง
กบัองค์กรอาชญากรรม หรือในกิจกรรมอื�นใดที�ผิดกฎหมาย และเป็นภยัต่อผลประโยชน์ด้านการเงินของผู้
บริจาค 

- ภายหลงักระบวนการจดัหา หรือการมอบเงินบริจาค โดยใช้งบประมาณของผู้บริจาคแล้ว ได้มีการแจ้งวา่ผู้ เข้า
ประกวดราคาได้ฝ่าฝืนสญัญาอยา่งร้ายแรง เนื�องจากไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา 

 
ผู้ เข้าประกวดราคาต้องรับรอง ว่าไมไ่ด้อยูใ่นสถานะที�กล่าวถงึข้างต้นนี � ด้วยประการใดๆทั �งสิ �น 

 

• จะไม่มีการตกลงทําสญัญากบัผู้ เข้าประกวดราคา ถ้าในระหว่างขั �นตอนการจดัหา ผู้ เข้าประกวดราคารายนั �น : 
- มีประเด็นหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- มีความผิดเนื�องจากแจ้งหรือเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองค์กร หรือไม่ให้ข้อมลูซึ�งทางองค์กร

ขอให้ผู้ ร่วมประกวดราคาแจ้ง เพื�อนํามาใช้เป็นเงื�อนไขประกอบการพิจารณาตดัสินการให้สญัญา 
  

• ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับพิจารณา ถ้าไม่ปฏิบตัิตามขั �นตอนของการเสนอราคาที�ระบใุนข้อ 3. ของเอกสารฉบบันี � 
 
�.   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลอืกผู้ขาย และการตกลงทาํสัญญา : 

• ผู้แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานของผู้บริจาคจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการเปิดซองประกวดราคา ซึ�ง
ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที�ของทีบีซี  ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเปิดซองประกวดราคานี � 

 

• การยื�นเสนอราคาจะต้องกระทําตามเงื�อนไข และข้อกําหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซองประกวด
ราคาจะมีการตรวจเช็คว่าผู้ เข้าร่วมได้ปฏิบตัถิกูต้องตามเงื�อนไขและข้อกําหนดนั �นๆหรือไม่ 

 

• คณะกรรมการประกวดราคา ซึ�งประกอบด้วยเจ้าหน้าที�ทีบีซีอย่างน้อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคาหลงัจาก
วนัครบกําหนดยื�นเสนอราคา และตดัสินการประกวดราคา คําตดัสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็นที�สดุ 
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• การเสนอราคาทั �งหมดจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลกัเกณฑ์เดียวกนัและโดยคณะกรรมการตดัสินการ
ประกวดราคาชุดเดียวกนั 

 

• ทีบีซี จะตดัสินให้สญัญา โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้มค่าสงูสดุต่อ
เงนิที�จ่าย” อนัหมายถงึสดัส่วนความสมดลุที�ดีที�สดุ ระหว่าง ราคา กบั คณุภาพ/คณุสมบตัิ โดยอย่างน้อยที�สดุจะ
พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี � 

- ราคา 
- คณุภาพ 
- ความสามารถ/กําลงัการผลติสินค้า 
- ชื�อเสียง และความสามารถที�อาจพิสจูน์ ได้ว่าสามารถจัดส่งสินค้าได้ตามกําหนด 
- ประสบการณ์ในการจัดส่งสิ�งของเพื�อความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม 
- ความรู้เกี�ยวกบัสภาพการทํางานในพื �นที� 
- มีฐานปฏิบตัิงาน/สํานกังานที�ใกล้กบัพื �นที� 
- สามารถปฏิบตัิงานตามบรรทดัฐานสากลได้ 
 

• จะไม่มีการเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์ใดๆจากที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคา และ/หรือในข้อกําหนดเกี�ยวกบัรายละ    
เอียดสินค้า นอกจากนี �ข้อมลูเพิ�มเติมจากผู้ เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็นเพียงเพื�อชี �แจงรายละเอียดของ
การเสนอราคานั �นๆ ให้กระจ่างขึ �น และไม่มีเหตนํุาไปสู่การเลือกปฏิบตัิ 

 

• จะไม่อนญุาติให้มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลงัจากวนัครบกําหนดยื�นซองเสนอราคา 
 

• หนงัสือเชิญประกวดราคานี � ไม่ถือว่าเกี�ยวข้องกบัข้อผกูมดัในการซื �อสินค้าใดๆทั �งสิ �น กบัทางทีบีซ ี
 
q.   การละเมดิสัญญา และเบี 4ยปรับ 

ก) การละเมิดสญัญานี �โดยผู้ขายมีความหมายรวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพียง : 
1. การส่งมอบสินค้าที�ตํ�ากว่าข้อกําหนดคุณภาพที�ระบใุนสญัญา และใบสั�งซื �อ 
2. ปริมาณสินค้าที�ส่งมอบน้อยกว่าปริมาณที�ระบใุนใบสั�งซื �อ 
3. การส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามช่วงเวลาที�ระบใุนใบสั�งซื �อ และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในการสง่มอบ

สินค้าที�ระบใุนเอกสารสญัญาซื �อ 
4. การเพิกเฉย หรือขดัคําสั�ง หรือคําขอ ที�ระบอุย่างเจาะจงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นคําพดู โดย

เจ้าหน้าที�ของทีบซีี ผู้ รับผิดชอบการส่งมอบสินค้า เจ้าหน้าที�ของรัฐ หรือคณะกรรมการศนูย์อพยพ 
5. การกระทําการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ของผู้ขาย 
6. การมีส่วนเกี�ยวข้องกบัการใช้แรงงานเด็ก และการละเมดิสิทธิพื �นฐานทางสงัคม รวมถึงสภาพและความ

ปลอดภยัในการทํางานของพนกังานของตน 
7. การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที�ระบใุนเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี (ซึ�งข้อกําหนดนี �จะ

บงัคบัใช้กบัทั �งพนกังานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงทกุราย)  
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ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที�ผู้ขายละเมิดสญัญา หมายความรวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพียง: 
1) การระงบั หรือยกเลิกสญัญา ตามดลุพินิจของผู้ซื 4อ 
2) การให้ผู้ขายเปลี�ยนทดแทนสินค้าที�ตํ�ากว่ามาตรฐาน หรือบกพร่องโดยทนัทีที�ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที�

ของทีบีซี ที�มีหน้าที�รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �น 
3) การให้ผู้ขายส่งสินค้าเพิ�มเติมให้โดยไม่คิดมูลค่า เพื�อชดเชยส่วนที�ไม่ครบ สูญหาย หรือบกพร่อง ตามที�

ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที�ของทีบีซี ที�มีหน้าที�รับผิดชอบ 
4) การลงโทษให้ผู้ขายจ่ายเบี �ยปรับเป็นตวัเงินให้แก่ผู้ซื 4อ ตามดุลพินิจของผู้ซื 4อ และตามความสูญเสียที�

ประเมินได้ 
5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้รับพิจารณาให้ทําสญัญาอื�นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การให้ผู้ขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที�อาจเกิดขึ �นจากการที�ผู้ซื 4อจําเป็นต้องหาซื �อสินค้า

จากแหล่งอื�น อนัเนื�องมาจาก 
i. ผู้ขายส่งสินค้าที�มีคณุภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรือ ส่งสินค้าไม่ตรงตามกําหนดวนัที�ให้ส่งของ 
ii. ผู้ซื 4อยกเลิกสญัญากบัผู้ขาย อนัมีสาเหตทีุ�สมเหตสุมผลอนัเนื�องมาจากการที�ผู้ขายไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามเงื�อนไขหรือข้อตกลงในสญัญาซื �อได้ 
iii. ผู้ขายไม่สามารถดําเนินการตามข้อตกลงในสญัญาซื �อให้ลลุ่วงไปได้ 

 
การลงโทษต่างๆหรือด้านการเงนิจะสอดคล้องกบัระดบัความสําคญัของสญัญาและความรุนแรงของการประพฤตผิิด 

 
�.   สัญญาที�จะกระทาํกันนี 4จะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย 
 
�.   ติดต่อขอข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการประกวดราคานี �ได้ที�คณุกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั  สํานกังานทีบีซี ที�กรุงเทพฯ  
      โทร. (02) 238-5027-8 หรือทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 
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TBC Tender Number BF-2016-3 เลขที่ใบประกวดราคาของ ที บี ซี 

Bid & Sample to  be submitted before 12:00 noon, Friday 8 July 2016 กําหนดยื่นซองพรอมตวัอยางกอนวนัที่ 

บริษทัผูยื่นแบบประกวดราคาราคา

Address ที่อยู 

Telephone & Fax โทร./แฟกซ 

Email อีเมลล 

Contact Person/Position ช่ือผูยื่นประกวดราคา หรือ ผูรบัมอบอํานาจ/ตาํแหนง

Product Fortified Blended Flour สินคา

Packaging 25 kg per bag การบรรจุหีบหอ

Marking Per Attachment No. 3 of The Invitation to Tender ตรา หรือ เคร่ืองหมายบนบรรจุภณัฑ

Quote Terms Ex-Factory / Ex-Warehouse Thailand เง่ือนไขการเสนอราคา

Unit Metric Tonnes หนวย

Total Number of Units 199.050 หนวย รวมทั้งสิ้น

Price per Unit (Baht) ราคาตอหนวย (บาท) 

Total Cost (Baht) ราคารวม (บาท) 

Quote valid until 31-Jan-2017 ราคาในแบบประกวดราคาใชไดถึงวนัที่ 

Terms of Payment Within one month after receiving completed เง่ือนไขการชําระเงิน

invoice & delivery documents

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลาที่ใชเตรียมของกอนสงมอบ(วนั)

Signature of  Company Representat ive ลายเซ็นตผูมีอํานาจหรือผูรบัมอบอํานาจ

Name of  Company Representat ive ช่ือผูมีอํานาจหรือผูรบัมอบอํานาจ

Date วนัที่ 

Company Stamp ประทบัตราบริษทั

Important Information ขอมูลสําคญั

   Please see Invitat ion to Tender and all At tachment Documents for details of  this tender / รายละเอยีดของการย่ืนซองประกวดราคา

ใหดูที่  หนงัสอืเ ช้ือเชิญประกวดราคาราคาและเอกสารท่ีแนบมาทั้งหมด

   Bidder must submit  all of  the required samples and documents as specifed in Part  8 of  the Invitat ion to Tender, otherwise this bid 

will not  be considered valid. / ผูย่ืนประมูลจะตองย่ืนซองประมูลราคาพรอมตวัอยางและเอกสารทุกอยางตามท่ีระบุไวใน หวัขอท่ี 8 ของหนงัสอืเชิญเขารวมประกวดราคา

ไมเชนนัน้แลว ที บี ซี จะถือวาการย่ืนประกวดราคานัน้เ ป็นโมฆะ

  This Bidding Form must be f illed in correct ly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail only otherwise this bid 

  will be considered invalid. / แบบประกวดราคาน้ี ผูขายตองกรอกใหครบถวนถูกตอง พรอมเซ็นชื่อประทับตราบรษัิท ลงวนัท่ี แลวจึงนํามาย่ืนดวยตนเอง ทางไปรษณีย

  หรอื ทางอ-ีเมลล  มายงัสํานกังาน ที บี ซี กรงุเทพฯ ไมเชนนัน้แลว ที บี ซี จะถือวาแบบประกวดราคานัน้เ ป็นโมฆะ

12/5 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8;  แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Attachment No.5

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

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตี&ยม
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org



25 of 28 
 

C O M P A N Y  N A M E : D A T E  :

ชื�อบริษทั วนัที�  

C O N T A C T  I N F O R M A T I O N  /  ข้อมูลการติดต่อ

Contact Person / ชื�อบุคคลติดตอ่:

Address / ที�อยู:่ Tel / โทรศพัท:์

Fax / แฟกซ์:

Email / อีเมลล:์

C O M P A N Y  B A C K G R O U N D  /  ประวัติบริษัท

Y e a r  o f  I n c o r p o r a t i o n /  ปีที�กอ่ตั#ง: P l a c e  o f  I n c o r p o r a t i o n  / สถานที�ประกอบการ:

T y p e  o f  I n c o r p o r a t i o n  /  ประเภทธุรกจิ:

O w n e r s h i p  S p e c i f i c s  /  เจา้ของ-รูปแบบการเป็นเจา้ของ:

E x e c u t i v e  O f f i c e r s  /  ผูบ้ริหาร:

A n n u a l  T u r n o v e r  /  รายไดต้อ่ปี: N o .  o f  E m p l o y e e s  /  จาํนวนพนักงานทั#งหมด:

M a i n  B u s i n e s s  O p e r a t i o n  /  ธุรกจิหลกัของทา่น เชน่ สินค้าหรือบริการหลกัๆ:

Has/Had the company supplied to other NGOs or UN agencies? Yes / เคย No / ไมเ่คย
บริษทัของทา่นเคยขายสินค้าหรือบริการให้กบัNGOอื�น หรือหนว่ยงานขององศก์ารสหประชาชาติหรือไม่

If yes, please specify the name of NGOs or UN agencies and what you have supplied them / ถา้เคย กรุณาระบุชื�อ NGO หรือหนว่ยงาน

ของสหประชาชาติ รวมถึงประเภทสินค้าหรือบริการที�ทา่นขายให้กบัหนว่ยงานดงักลา่ว

F A C T O R Y  &  M A N U F A C T U R I N G  P R O F I L E  /  ข้อมูลเกี�ยวกับโรงงานและการผลิต

F a c t o r y  N a m e  /  ชื�อโรงงาน:

Address / ที�อยูโ่รงงาน:

Y e a r  S e t - U p  /  ปีที�กอ่ตั#ง: Ownership / เจา้ของโรงงาน:

N o .  o f  W o r k e r s  /  จาํนวนคนงาน:

T y p e  o f  P r o d u c t s : 1) % of Total Business %

กรุณาระบุสินค้าที�ผลิต
2) คดิเป็นกี�เปอรเซ็นตข์องธรุกจิ %

3) %

The Border Consortium

Attachment No. 6

VENDOR PROFILE 
แบบสอบถามขอ้มูลผูข้าย
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M a r k e t  B r e a k d o w n  /  สัดสว่นการตลาด: Local / ในประเทศ % Export / สง่ออก %

If export, please list the major countries that your products are exported to / ถา้มีสง่ออก กรุณาระบุชื�อประเทศที�ทา่นสง่ออกสินค้าไปขาย:

Please list your major customers / กรุณาระบุชื�อลูกค้ารายหลกัๆของทา่น:

Is factory accredited or certified / โรงงานผา่นหรือไดร้ับการรับรองมาตรฐานตอ่ไปนี#หรือไม ่:

HACCP GMP HALAL ISO; Please specify: 

Food Manufacturing License Others; Please specify:

(or others but equivalent tools)

Factory Premise Size /ขนาดพื#นที�ตวัโรงงาน:

Monthly Production Capacity / กาํลงัผลิตตอ่เดือน:

Normal Production Leadtime / ระยะที�ตอ้งทราบลว่งหน้าเพื�อทาํการผลิตโดยปกติ:

No.& Type of Machinery, Total Capacity, and Occupied Capacity / ประเภทและจาํนวนเครื�องจกัรที�ใช ้รวมถึงกาํลงัผลิตรวม และที�ใชอ้ยู:่

Q u a n t i t y U s e d  /  O c c u p ie d  C a p a c i t y

จาํนวน

1) per per

2) per per

3) per per

4) per per

5) per per

Please list main raw materials normally used to make products and the country of origin of these raw materials / กรุณาระบุ

วตัถุดิบตงัหลกัๆที�โรงงานใชใ้นการผลิต รวมถึงประเทศที�มาของวตัถุดิบเหลา่นี#

Please describe the factory's Quality Control (i.e. at what stage, how, and who is responsbile, etc) / กรุณาอธิบายเกี�ยวกบัระบบ

ควบคุมคุณภาพของโรงงาน (เชน่ อยูใ่นขั#นตอนไหน อยา่งไร และใครเป็นผูร้ับผิดชอบ)

กาํลงัผลิตที�มีการใชอ้ยู ่
T y p e  o f  M a c h i n e T o t a l  C a p a c i t y

ประเภทของเครื�องจกัร กาํลงัผลิตรวม
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Is there a laboratory at the factory? โรงงานของทา่นมีห้องแล็บทดลองหรือไม่ Yes / มี No / ไมมี่

If yes, please describe its testing capability. / ถา้มีกรุณาอธิบายความสามารถในการทดสอบ/ทดลองของห้องแล็บ

Is there R&D team at the factory? โรงงานของทา่นมีฝ่ายพฒันาสินค้าหรือไม่ Yes / มี No / ไมมี่

If yes, please describe the R&D capability. / ถา้มีกรุณาอธิบายความสามารถหรืองานของฝ่ายพฒันาสินค้า

S P E C I F I C  Q U E S T I O N S  R E L A T E D  T O  B L E N D E D  F O O D  T E N D E R  /  คาํถามเฉพาะเกี�ยวกับการประมูลอาหารเสริมวิตามิน

Raw Materials / วัตถุดิบ:

1) Rice / Please specify one: Country of Origin: Order Leadtime: Min. Order Qty (if any)   

ขา้วเจา้ กรุณาระบุในช่อง ประเทศที�ผลิต ระยะเวลาในการสั�งซื-อ ปริมาณตํ�าสุดที�สั�งซื -อได้(ถ้ามี)    

Rice Grains/ขา้วเจา้เมล็ด
or/หรือ

Rice Flour /แป้งขา้วเจา้

2) Soybean / ถั�วเหลือง

Soybean Grains/ถั�วเหลืองเมล็ด
or/หรือ

Soybean Flour/แป้งถั�งเหลือง

3) Premixes:  Will & Can you order vitamin-mineral premixes from Hexagon Nutrition PVT. Ltd., India? YES  /  NO 

สําหรับวิตามินพรีมิกซ์ ทา่นจะสามารถสั�งซื#อหรือนําเขา้จากบริษทั Hexagon Nutrition PVT. Ltd. ประเทศอินเดีย หรือตวัแทนในประเทศไทยไดห้รือไม่

Premix Ordering / Import Leadtime / ระยะเวลาในการสั�งซื#อหรือนําเขา้พรีมิกซ์:

Total leadtime for blended food ordering / ระยะเวลาที�ตอ้งสั�งซื#ออาหารเสริมวิตามินลว่งหน้า :

Including/ ทั-งนี-รวมถึง: Days for raw material ordering / กี�วนัสําหรับการจดัซื#อวตัถุดิบ

Days for production & packing / กี�วนัสําหรับการผลิตและบรรจุสินค้า

Days for shipping (if import) / กี�วนัสําหรับการสง่ของทางเรือ (กรณีตอ้งมีการนําสินค้าเขา้มาเมืองไทย)

Days for customs clearance & in-land transportation to warehouse (if import)

กี�วนัสําหรับการเดินพิธีการศุลกากร นําสินค้าออกจากทา่เรือและขนสง่ไปยงัโกดงัของผูข้าย

Days for others (please specify)/ระยะเวลาอื�นๆ (โปรดระบุ):
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Does your company have to acquire Thai FDA approval for Fortified Blended Food? YES  /  NO

บริษทัของทา่นจาํเป็นตอ้งของอนุญาตจากองค์การอาหารและยา เพื�อที�จะผลิตและขายอาหารเสริมวิตามินนี# ให้แกที่บีบีซีหรือไม่

If yes, how long this process will take to get Thai FDA approval?

ถา้จาํเป็นตอ้งขออนุญาติกรุณาระบุระยะเวลาที�ตอ้งใชใ้นการขออนุมัติจากองค์การอาหารและยา

Does your company have to import blended food into Thailand? YES  /  NO

บริษทัของทา่นจะทาํการนําเขา้อาหารเสริมวิตามินนี# เขา้มายงัประเทศไทยหรือไม่

If yes, will you have an agency or representative in Thailand?  If yes, please provide more details. YES  /  NO

หากตอ้งนําเขา้ บริษทัของทา่นจะจา้งตวัแทนเพื�อดาํเนินการ/ประสานงานในประเทศไทยหรือไม ่ กรุณาให้รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัตวัแทนของทา่นถา้มี

If to import blended food, does your company have or plan to have a warehouse in Thailand? YES / NO

หากทา่นนําเขา้สินค้านี#  บริษทัของทา่นมีหรือวางแผนที�จดัหาโกดงัจดัเกบ็สินค้าในประเทศไทยหรือไม ่ กรุณาให้รายละเอียดเพิ�มเติมถา้มี

Warehouse Location / ที�ตั#งของโกดงัเกบ็สินค้า: Warehouse Space / ขนาดพื#นที�เกบ็ของ :

Does your company read and agree with the specification, requirements, and conditions specified in this 

package of tendering documents? / บริษทัของทา่นไดอ้า่นและยอมรับใน ขอ้มูลเกี�ยวกบัคุณภาพและสเป็กสินค้า รวมถึงขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุใน

เอกสารเชญิเขา้รว่มประมูลและเอกสารแนบชดุนี# หรือไม ่

YES  / NO

The below space is for additional information or comments / พื#นที�ขา้งลา่งนี# สําหรับขอ้มูลเพิ�มเติม หรือขอ้ติชม

Name & Signature of Person Completing form / ชื�อและลายเซ็นต์ผู้ ที�กรอกฟอร์มนี-:

Signature / ลายเซ็นต
:์

Name / ชื�อ
:

Position / ตําแหน่ง
:

Date / วันที�
:


