
1 of 9 
 

เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี �ยม 
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  

 
GROUND FISHPASTE TENDER 2015-8 

 
Fishpaste to be delivered from November 2015 to March 2016 

To Don Yang Refugee Camp, Kanchanaburi Province 
 
 

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

• Quality: The minimum quality of the Ground Fishpaste to be delivered by the Seller is:  
 

1. Production of Ground Fishpaste: - 
1.1) Ground 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 ground 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 ground fishpaste must be hygienic. The fermentation           

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

2.1) Ground fishpaste must be of natural ground 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) Ground 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. Ground              
fishpaste which is too watery is not acceptable 
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3. Heavy Metal and Micro-Organism Contamination: The ground fishpaste must be free from 
heavy metal contamination which is hazardous to human consumption, and micro-organisms 
or bacteria 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 ground fishpaste supplied must be comparable to the ground fishpaste sample 

that the Seller submits with this tender. 
 

• Quantity: Approximately 7,475 Kilograms net to be delivered to Don Yang refugee camp.       
In some rare case, the Buyer reserves the right to award partial contract to different suppliers. The 
actual delivery quantity may be different due to possible changes in camp population. Please see 
the attached  Delivery Schedule for details and conditions.  

 

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

 

• 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 ground fishpaste packaging 
(See the below ‘Packing’ topic for details). 

 

• Packing: to be packed in reusable plastic containers weighing not less than 65 kilogram net 
weight (net weight means the weight of ground fishpaste only, excluding container weight). The 
requirement for packaging is as follows: - 
 

� Inner bags: Ground fishpaste (65 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 ground fishpaste. The plastic bags must be strong enough 
to prevent any bag breakage or leakage of ground 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 65kg net weight of ground   

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

 
The Buyer requires that the plastic containers used for delivering ground 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 ground fishpaste containers clean and in the good            
condition before reuse. 
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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 ground 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 ground 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 ground fishpaste containers meet the specifications required by the contract.  

 

• Marking: None. 
 

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

 
Price Validity: The prices offered shall be fixed during the duration of the contract, or at least until 
the completion of all deliveries, and are not subject to review. The quantity stated above and as 
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 has to order more, the price(s) offered 
must be maintained for any possible increase 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. 

 
Remarks: Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details, conditions, 
and procedure of this tender. 
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คาํแปล 

หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 

การประกวดราคาปลาร้าบด เลขที$ 2015-8 
ปลาร้าสาํหรับการจัดส่งตั �งแต่เดือนพฤศจกิายน 2558 ถงึ มีนาคม 2559 

ไปยังพื �นที$พักพงิชั$วคราวต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
องค์การ เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี )ยม (TBC), ผู้ซื �อ, มีความประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของท่าน ซึ:งเป็น “ผู้ขาย” เข้าร่วม
ประกวดราคา เพื:อจดัสง่ปลาร้าบด ตามเงื:อนไขตอ่ไปนี ) 
 

• คุณภาพ: คณุภาพขั )นตํ:าของปลาร้าบดที:ผู้ขายจะจดัสง่ให้ มีดงัตอ่ไปนี ):  
1. การผลิตปลาร้า 

1.1) ปลาร้าจะต้องผลติมาจากกระบวนการหมกัปลากบัเกลือ โดยปลาที:ใช้อาจจะเป็นปลานํ )าจืด หรือ ปลา
ทะเลก็ได้ ระยะเวลาการหมกัอาจแตกตา่งกนัไป ขึ )นอยูก่บัประเภทของปลา แตป่ลาร้าจะต้องถกูหมกัใน
ระยะเวลาที:นานพอ เพื:อให้สามารถนําไปบริโภคได้อยา่งปลอดภยั รวมทั )งยืดอายกุารเก็บของปลาให้ได้
นานขึ )น 

 
1.2) ปลาจะต้องได้รับการทําความสะอาด ขอดเกล็ด ตดัหวั เอาไส้และอวยัวะภายในออกก่อนที:จะนําเข้า

กระบวนการหมกั 
 

1.3) ข้าวคั:วเป็นส่วนผสมเพิ:มเติมอย่างเดียวที:อนุญาติให้เติมลงไปในปลาร้าได้ นอกเหนือจากนี )แล้วไม่
อนญุาติให้เติมสว่นผสม หรือสารเคมีใดๆเข้าไปในปลาร้าทั )งสิ )น ทั )งนี )รวมถึงสี และสารปรุงแต่งกลิ:น,รส 
สารไนเตรต ผงชรูส สาร BS ปรุงแตง่หวันํ )าปลา และอื:นๆ และอื:นๆ 

 
1.4) กระบวนการผลิตปลาร้าจะต้องสะอาด ถูกสุขลกัษณะ ภาชนะหรือบ่อหมกัปลา และปลาจะต้องถูก

จดัการให้อยูใ่นสภาพที:แมลงวนั หนอน แมลง หรือสตัว์อื:นๆไมส่ามารถเข้าไปสมัผสัปลาร้าได้ 
 
2. คุณภาพของปลาร้าที$ต้องการ 

2.1) ปลาร้าจะต้องมีกลิ:นหอมของปลาร้า (ไม่มีกลิ:นคาว กลิ:นสาบ หรือเหม็นหืน) ปลาร้าต้องอยู่ในสภาพ
สะอาด ไมม่ีสิ:งปลอมปน รวมถึงแมลงวนั หนอน แมลง หรือสตัว์อื:น ทั )งที:มีชีวิตอยูห่รือตายแล้ว เนื )อปลา
จะต้องสะอาด มีสอีมชมพ ูและไมแ่ข็งกระด้าง หรือยุย่เละจนเกินไป 

 
2.2) ปลาร้าจะต้องมีรสชาติดี ไม่เค็มเกินไป และไม่มีรสขม หรือเปรี )ยว ปลาร้าที:ผลิตเสร็จจะต้องมีค่าความ

เข้มข้นของเกลอื (NaCl) 11 ถึง OP เปอร์เซ็นต์ 
 

2.3) ปลาร้าบดจะต้องมีสดัสว่นของเนื )อและนํ )าที:เหมาะสม นั:นคือ จะต้องไม่มีนํ )ามากเกินไป ปลาร้าที:มีนํ )า
มากเกินไปถือวา่เป็นคณุภาพที:ยอมรับไมไ่ด้ 
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3. การปนเปื�อนของสารโลหะหนักและเชื �อโรค: ปลาร้าจะต้องไม่มีการปนเปื )อนของสารโลหะหนัก ซึ:งเป็น
อนัตรายตอ่การบริโภค รวมถึงเชื )อโรคหรือแบคทีเรีย ซึ:งอาจก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ตารางข้างลา่งนี )แสดงค่า
จํากดั (คา่สงูสดุที:ยอมรับได้) ของปริมาณสารโลหะหนกัและเชื )อโรค โดยทางองค์กรทีบีซีจะทําการตรวจเช็คเป็น
ประจํา 

 
ชื$อสาร/เชื �อโรค ปริมาณสูงสุดที$สามารถยอมรับได้ (ห้ามเกิน) 

โลหะหนัก   

- ตะกั:ว 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. ปลาร้าจะต้องมีคณุภาพที:เทียบได้กบัตวัอยา่งปลาร้าที:ได้ยื:นมาพร้อมกบัใบเสนอราคาประมลูครั )งนี ) 

 

• ปริมาณ: ปริมาณสุทธิประมาณ 7,475 กิโลกรัม เพื$อจัดส่งไปยงัพื �นที$พักพงิชั$วคราวต้นยาง ในบางกรณีที:เกิดขึ )น
ไม่บ่อยนกั ผู้ซื �อขอสงวนสิทธิhที:จะออกสญัญาแบ่งให้ผู้ขายมากกว่า O รายในพื )นที:ปลายทางเดียวกนั จํานวนที:จะให้
จดัสง่จริงอาจจะต่างไปจากนี )บ้างขึ )นอยู่กบัการเปลี:ยนแปลงขึ )นลงของจํานวนประชากรในพื )นที:พกัพิงชั:วคราว โปรดดู
รายละเอียดและเงื:อนไขใน กาํหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) ที:แนบมา  

 

• ตัวอย่าง: ผู้ขายจะต้องสง่ตวัอยา่งประกอบการยื:นประมลูดงัตอ่ไปนี ) มิฉะนั )นการยื:นประมลูของผู้ขายจะถือเป็นโมฆะ  
1. ตวัอยา่งปลาร้าจํานวน m กิโลกรัม ใสใ่นภาชนะหรือถงุพลาสติกใสที:สะอาด และมีความแข็งแรงพอ ติดฉลาก

ให้ชดัเจน 

2. ถงุพลาสติกชั )นในที:ใสร่องในปีnบ จํานวนสองใบ ที:มีความหนาและมีคณุภาพเหมือนกบัที:ผู้ขายจะใช้ใสบ่รรจุ
ปลาร้า (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “บรรจภุณัฑ์” ด้านลา่ง) 

 

• แหล่งที$มา: ผู้ขายจะต้องไม่ส่งปลาร้าบดที:นําเข้าหรือมีแหล่งที:มาหรือต้นกําเนิดจากประเทศดงัต่อไปนี ) อิหร่าน, 
เกาหลเีหนือ, คิวบา, ซูดาน, หรือ ลเิบีย 
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• การบรรจุ: ปลาร้าบดจะต้องบรรจใุนถงัพลาสติกที:สามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้ โดยบรรจุปลาร้าเป็นนํ �าหนักสุทธิไม่

น้อยกว่า 65 กิโลกรัม (นํ )าหนกัสทุธิ หมายถึง นํ )าหนกัของปลาร้าเท่านั )น ไม่รวมนํ )าหนกัของภาชนะบรรจุ) ข้อกําหนด
ของบรรจภุณัฑ์มีดงันี ) 

 
� ถุงพลาสติกชั �นใน: ให้บรรจุปลาร้าบด (นํ �าหนักสุทธิ 65 กิโลกรัม) ลงในถงุพลาสติกใสซ้่อนกนัสองชั )น 

จากนั )นจึงใส่ลงในถังพลาสติก โดยปากถุงจะต้องมดัปากถุงไว้อย่างดี หรือ ปิดผนึกปากถุงเพื:อป้องกันการ
ไม่ให้ ปลาร้ารั:วไหลออกมาได้ ถุงพลาสติกจะต้องมีความแข็งแรงพอที:จะป้องกันไม่ให้ถงุแตก หรือมีการรั:ว
ออกมาของปลาร้า ถงุพลาสติกชั )นในควรจะต้องเป็นถงุประเภท HDPE หนา 80-100 MICRON หรือ LDPE 

หนา 70 MICRON ต่อด้าน (หรือ HDPE หนา ���- �� micron หรือ LDPE �'� micron ต่อใบ) เป็นอย่าง
ตํ:า ผู้ขาย จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัหาถงุ และรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายของถงุดงักลา่ว 

 
� ถังพลาสติก: ถงุพลาสติกซ้อน m ชั )น ที:บรรจุปลาร้านํ )าหนกัสทุธิ Pq กิโลกรัม ตามที:ระบขุ้างต้น จะต้องถูก

บรรจใุนถงัพลาสติก (นํ )าหนกัสทุธิ หมายถึง นํ )าหนกัของปลาร้าเทา่นั )น ไมร่วมนํ )าหนกัภาชนะบรรจ)ุ  
 

สาํหรับถงัพลาสติกบรรจปุลาร้าบดที:ใช้ในการจดัสง่ปลาร้าจากโรงงานถึงพื )นที:พกัพิงผู้อพยพ ผู้ขายจะต้องใช้
ภาชนะบรรจทีุ:มีรูปแบบและคณุภาพตามที:ผู้ซื �อกําหนดเทา่นั )น กรุณาอ่านรายละเอียดในหวัข้อ “ข้อกําหนด

ภาชนะพลาสติกบรรจุปลาร้า” ที:ระบดุ้านลา่งนี ) ทั )งนี )ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายจดัการ รวมถึงเก็บ
รวบรวมและนําภาชนะพลาสติกกลบัออกจากพื )นที:พกัพิงผู้อพยพ ถังพลาสติกนี )ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย

และสามารถนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ ทั )งนี )ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายที:จะต้องดแูลให้ถงันํ )ามนัอยู่ในสภาพ
ดีและสะอาดก่อนที:จะนํามาใช้ใหม ่

 
ถงัพลาสติกจะต้องปิดฝาและรัดด้วยหว่งเหลก็ไว้เป็นอยา่งดี เพื:อปอ้งกนัไมใ่ห้แมลงหรือสิ:งแปลกปลอมเข้าไป
ได้ และยงัเป็นการปอ้งกนัไมใ่ห้นํ )าปลาร้ารั:วไหลออกมาระหวา่งการขนสง่หรือการขนย้ายถงั  

 
** ข้อกาํหนดภาชนะพลาสติกบรรจุปลาร้า ** 
วัสดุ: HDPE พลาสติก พร้อมด้วยวงแหวนโลหะ 

สี: บรรจภุณัฑ์สนํี )าเงินพร้อมฝาปิดสดีํา และวงแหวนรัดฝาสเีงิน 
ขนาดบรรจุ: 60 ลติร (สาํหรับบรรจปุลาร้าในปริมาณสทุธิ 55 กก.) 
ความกว้างยาว: เส้นผา่ศนูย์กลาง 41 ซม. X สงู 62 ซม. 
นํ �าหนัก: u กก.  
ส่วนประกอบ: บรรจภุณัฑ์แตล่ะชิ )น ประกอบด้วย v สว่น คือ 1) ตวัถงั 2) ฝาพลาสติกและ

วงแหวนยางใต้ฝาพลาสตกิ และ v) วงแหวนโลหะสาํหรับรัดฝาถงั 

เครื$องหมายบนบรรจุภณัฑ์: ไมจํ่าเป็นต้องมี แตถ้่าผู้ขายต้องการพิมพ์ข้อความด้านข้างถงั เป็นภาษาไทย 
กะเหรี:ยง และ พมา่ วา่ “ถงัพลาสติกเป็นทรพัย์สินของผู้ขาย หา้มบคุคลอื=น

นําออกจากโกดงัยกเวน้ผู้ขาย” ก็สามารถกระทําได้ (อยา่งไรก็ตาม ผู้ซื �อ

เข้าใจวา่ผู้ขายอาจได้ซื )อถงัพลาสติกบางสว่นที:มีข้อความระบขุ้างถงั เป็น
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ภาษาไทย กะเหรี:ยง และ พมา่วา่ “ทรพัย์สินของทีบีซี หา้มเคลื=อนยา้ยออก

จากโกดงั” และอนญุาติให้ผู้ขายใช้ถงัเหลา่นี )ได้) 

 
 

 
     

 
 
 
 

หมายเหตุ: ผู้ขายมีความรับผิดชอบที:จะต้องทําให้มั:นใจวา่ได้มีการทําความสะอาดถงัพลาสติกอยา่ง
เหมาะสมก่อนนํามาใช้ รวมทั )งภาชนะพลาสติกจะต้องไมม่ีสาร/สิ:งตกค้างมากบัภาชนะที:อาจ
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

 
ผู้ซื �อสงวนสิทธิhในการทําการตรวจสอบทางกายภาพและ/หรือทางห้องปฏิบตัิการเพื:อตรวจสอบให้มั:นใจว่า
ภาชนะบรรจุปลาร้าของผู้ขายมีคณุภาพตาม ข้อกําหนดภาชนะพลาสติก ตามที:ระบุในเอกสารสญัญาซื )อ
ฉบบันี ) 

 

• การทาํเครื$องหมายบนบรรจุภณัฑ์ : ไมม่ี 
 

• ราคา: DDP (คือราคาที:รวมภาษีและค่าขนสง่แล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ กิโลกรัม สําหรับสง่สินค้า 
ตรงถึงปลายทางคือศนูย์อพยพ การประกวดราคาครั )งนี )รวมถึงสญัญาซื )อที:จะออกหลงัจากนี )จะบงัคบัใช้ตามมาตรฐาน 
INCOTERMS 2000 กลา่วคือ ราคาที:เสนอมาจะต้องเป็นราคาที:รวมภาษี อากร ค่าขนสง่แล้ว ในการเข้าร่วมประกวด
ราคาผู้ขายจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื:นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที:แนบมานี ) 

 
การยืนราคา: ราคาที:เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญา หรืออย่างน้อยจะต้องยืนราคา
จนกระทั:งการจัดส่งสินค้าถึงปลายทางเสร็จสิ )นทั )งหมดแล้ว และจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี:ยนแปลง ปริมาณสินค้า
ตามที:ได้ระบไุว้ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นั )น เป็นจํานวนประมาณใกล้เคียง
ที:สดุที:คํานวณจากการคาดการณ์จํานวนประชากรในพื )นที:พกัพิงชั:วคราว ซึ:งจํานวนที:จะให้จดัสง่จริงนั )นอาจต่างไปจาก
นี )ได้ซึ:งจะขึ )นอยูก่บัการเปลี:ยนแปลงของจํานวนประชากรในพื )นที:พกัพิงชั:วคราว ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซื �อมี
ความจําเป็นต้องเพิ:มปริมาณการสั:งซื )อ ผู้ขายจะต้องสามารถยืนราคาตามที:ยื:นเสนอมาสําหรับการสั:งซื )อเพิ:ม ได้ถึง 
O}% ของยอดการสั:งซื )อตามที:ระบุไว้ในสญัญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซื �อจะไม่รับผิดชอบกบัต้นทนุของผู้ขายที:อาจ
เพิ:มขึ )นในกรณีที:ยอดจํานวนสั:งซื )อจริงน้อยกวา่ยอดจํานวนที:ประมาณนี ) 

  
หมายเหตุ (สําคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงื-อนไข และขั0นตอน ของการประกวดราคาครั0งนี0 ใน  
“เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” 
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Commodity  สนิคา้ Ground Fishpaste  ปลารา้บด

Delivery Period  To be delivered to camps during the 10-25th of each month, from November 2015 to March 2016, 

กําหนดการส่งของ: ใหจั้ดส่งในช่วงวันที� 10-25 ของแต่ละเดอืน ตั �งแต่เดอืนพฤศจกิายน 2558 ถงึ มนีาคม 2559

or upon instruction by TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.

หรือใหส้่งตามคําสั�งของสํานักงาน TBC ภาคสนามกรณจํีาเป็นใหม้กีารเปลี�ยนแปลงการส่ง

Delivery Frequency Monthly for Mae La, Um Piem and Nu Po Refugee Camps

ความถ ี�ในการจัดส่ง: ใหจั้ดส่งเดอืนละครั�งสําหรับพื�นที�พักพงิชั�วคราวแม่หละ อุม้เปี�ยม และพื�นที�พักพงิชั�วคราวนุโพ

Quote Terms DDP (Delivered Duty Paid) ราคาสนิคา้รวมภาษี อากร และ ภาษีมูลค่าเพิ�ม(ถา้ม)ี และ
เง ื
อนไขการเสนอราคา: ค่าขนส่ง ณ จุดส่งมอบ คอื พื�นที�พักพงิชั�วคราวที�ระบุ

Quote Valid Until

ราคาตอ้งยืนไดถ้งึวันที�: 

Unit of Measure  Total Months 

Approx. Total 

Quantity

หน่วยสนิคา้ จํานวนเดอืนที�
ตอ้งส่งของ

 จํานวนสั�งซ ื�อ 

(ประมาณ) ทั�งหมด

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�ระบุขา้งตน้น ี�  จํานวนที�จะตอ้งจัดส่งจริงในแต่ละเดอืนอาจจะแตกต่างไปจากนี�บา้ง ขึ�นอยู่กับการเปลี�ยนแปลงขึ�นลงของจํานวนประชากรในแต่ละพื�นที�
พักพงิ  หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดรั้บ ใบสั�งซ ื�อสนิคา้ ออกโดยสํานักงานทบีซีภีาคสนาม ซึ�งจะเป็นการยืนยันเป็นทางการ 

เก ี�ยวกับปริมาณสนิคา้ที�แน่นอนที�ตอ้งจัดส่ง ใบสั�งซ ื�อสนิคา้นี�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�

THE BORDER CONSORTIUM

Delivery Schedule

กําหนดการสง่มอบสนิคา้

Tender 2015-8

การประกวดราคาเลขที� 2015-8

Refugee Camp Arpproximate Distance Approx. Q'ty/ month  

จํานวนสั�งซ ื�อ/เดอืน (ประมาณ)พื�นที�พักพงิชั�วคราว ระยะทางโดยประมาณ

For  Don Yang Refugee Camp, Kanchanaburi Province

สําหรับการจัดสง่ไปยังพื�นที�พักพงิชั�วคราวตน้ยาง จังหวัดกาญจนบรุี

31 March 2016

31 มนีาคม 2559

5 7,475
ตน้ยาง 45 ก.ม.ไปทาง ต.ต.เฉยีงเหนอื 

จากอําเภอสังขละบุรี

Don Yang

45 km north-west  from 

Sangklaburi
Kgs / กโิลกรัม 1,495
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TBC Tender Number 2015-8 เลขที�ใบประกวดราคาของ ที บี ซ ี

Bid & Sample to be submitted before 12:00 noon, Friday 7 August 2015 กําหนดยื�นซองพรอ้มตัวอย่างก่อนวันที� 

Company Name บรษัิทผูย้ื�นแบบประกวดราคาราคา

Address ที�อยู่ 

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล์ 

Contact Person/Position ชื�อผูย้ื�นประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

Product Ground Fishpaste ปลารา้บด สนิคา้

Packaging
Plastic Drums of 65 kilograms net with 2 layers of strong 

plastic bags inside
การบรรจุหบีห่อ

Marking None ตรา หรอื เครื�องหมาย

Destination 1 Don Yang Refugee Camp, Kanchanaburi Province ปลายทางที� 1

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

Total Number of Units 7,475 หน่วย รวมทั �งสิ�น

Price per Unit (Baht) DDP ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพี ี ราคาส่งถงึพื�นที�พักพงิชั�วคราว

Total Cost (Baht) DDP ราคารวม (บาท) ดดีพีี 

Destination 2 ปลายทางที� 2

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

Total Number of Units หน่วย รวมทั �งสิ�น

Price per Unit (Baht) DDP ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพี ี ราคาส่งถงึพื�นที�พักพงิชั�วคราว

Total Cost (Baht) DDP ราคารวม (บาท) ดดีพีี 

Quote valid until 31-Mar-16 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวันที� 

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงื�อนไขการชําระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลาที�ใชเ้ตรยีมของก่อนส่งมอบ(วัน)

ลายมอืชื�อผูม้อีํานาจหรอืผูรั้บมอบอํานาจพรอ้ม
ประทับตราบรษัิท

Date วันท ี� 

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

    รายละเอยีดของการยื�นซองประกวดราคาราคา ใหดู้ที� หนังสอืเชื�อเชญิประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ

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

    ผูย้ ื�นแบบจะตอ้งยื�นซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จํานวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจุภัณฑท์ี�ปิดมดิชดิ พรอ้มตดิตราชื�อบริษัทหรือยี�หอ้ใหชั้ดเจน

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

       แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชื�อประทับตราบริษัท ลงวันที� แลว้จงึนํามายื�นดว้ยตนเอง, ทางไปรษณยี์ และทาง อ-ีเมลล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มายังสํานักงาน ที บี ซ ี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนั �นแลว้ ที บี ซ ี จะถอืว่าแบบประกวดราคานั �นเป็นโมฆะ

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

       ใหผู้ย้ื�นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบริษัท ทะเบยีนการคา้หรือหนังสอืจดทะเบยีนอ ื�น ๆ ซี�งออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี� 

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: procurement@theborderconsortium.org

12/5 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรุงเทพฯ 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

 


