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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 2018-2 

 
Fishpaste for delivery from delivery from March to May 2018 

For Mae La Oon and Mae Ra Ma Luang Refugee Camps,  
Mae Hong Son 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:   
 

Refugee Camp Quantity Unit of Measurement 

Mae La Oon 30,415 Kilogram 

Mae Ra Ma Luang 33,495 Kilogram 

 
 
The Buyer reserves the right to award contracts for different camps to different suppliers, or in 
some rare cases, to award partial contracts for one camp to different suppliers. The actual                
delivery quantity may be different due to possible changes in camp population. Please see the              
attached Delivery Schedule for details and conditions. 
 

 The Buyer reserves the right to award contracts for different camps to different suppliers, or in 
some rare cases, to award partial contracts for one camp to different suppliers. The actual delivery 
quantity may be different due to possible changes in camp population. Please see the attached  
Delivery Schedule for details and conditions. 
 

 Origin: The seller is prohibited from supplying 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 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: - 

 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 
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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) 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 
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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 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 quan-
tities ordered are less than the estimated quantity. 
 
** Remarks (Important):  
 
1) Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details, conditions, and pro-

cedure of this tender. 
 
2) This tender is for the rainy season stockpile meaning the delivery must be completed 

before the start of the rainy season. Please be aware of delivery period and conditions 
specified in the “Delivery Schedule” and the “Attachment to the Invitation to Tender”.  
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ค ำแปล 

หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 

การประกวดราคาปลาร้า เลขที่ 2018-2 
ปลาร้าส าหรับการจัดส่ง ตัง้แต่เดือน  มีนาคม ถงึ พฤษภาคม 2561 

พืน้ท่ีพักพงิช่ัวคราวแม่ละอูน และแม่รามาหลวง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
องค์กำร เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม (TBC), ผู้ซือ้, มีควำมประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของทำ่น ซึง่เป็น “ผู้ขาย” เข้ำร่วม
ประกวดรำคำ เพื่อจดัสง่ปลาร้า ตำมเง่ือนไขตอ่ไปนี ้

 คุณภาพ: คณุภำพขัน้ต ่ำของปลำร้ำทีผู้่ขายจะจดัสง่ให้ มีดงัตอ่ไปนี:้  
1. การผลิตปลาร้า 

1.1) ปลำร้ำจะต้องผลิตมำจำกกระบวนกำรหมกัปลำกบัเกลือ โดยปลำที่ใช้อำจจะเป็นปลำน ำ้จืด หรือ ปลำ
ทะเลก็ได้ ระยะเวลำกำรหมกัอำจแตกต่ำงกนัไป ขึน้อยูก่บัประเภทของปลำ แตป่ลำร้ำจะต้องถกูหมกัใน
ระยะเวลำที่นำนพอ เพื่อให้สำมำรถน ำไปบริโภคได้อยำ่งปลอดภยั รวมทัง้ยืดอำยกุำรเก็บของปลำให้ได้
นำนขึน้ 

 
1.2) ปลำจะต้องได้รับกำรท ำควำมสะอำด ขอดเกล็ด ตดัหวั เอำไส้และอวยัวะภำยในออกก่อนที่จะน ำเข้ำ

กระบวนกำรหมกั 
 

1.3) ข้ำวคั่วเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมอย่ำงเดียวที่อนุญำติให้เติมลงไปในปลำร้ำได้ นอกเหนือจำกนีแ้ล้วไม่
อนญุำติให้เติมสว่นผสม หรือสำรเคมีใดๆเข้ำไปในปลำร้ำทัง้สิน้ ทัง้นีร้วมถึงสี และสำรปรุงแต่งกลิ่น,รส 
สำรไนเตรต ผงชรูส สำร BS ปรุงแตง่หวัน ำ้ปลำ และอื่นๆ และอื่นๆ 

 
1.4) กระบวนกำรผลิตปลำร้ำจะต้องสะอำด ถูกสขุลกัษณะ ภำชนะหรือบ่อหมักปลำ และปลำจะต้องถูก

จดักำรให้อยูใ่นสภำพท่ีแมลงวนั หนอน แมลง หรือสตัว์อื่นๆไมส่ำมำรถเข้ำไปสมัผสัปลำร้ำได้ 
 
2. คุณภาพของปลาร้าที่ต้องการ 

2.1) ปลำร้ำจะต้องมีกลิ่นหอมของปลำร้ำ (ไม่มีกลิ่นคำว กลิ่นสำบ หรือเหม็นหืน) ปลำร้ำต้องอยู่ในสภำพ
สะอำด ไมม่ีสิง่ปลอมปน รวมถึงแมลงวนั หนอน แมลง หรือสตัว์อื่น ทัง้ที่มีชีวิตอยู่หรือตำยแล้ว เนือ้ปลำ
จะต้องสะอำด มีสอีมชมพ ูและไมแ่ข็งกระด้ำง หรือยุย่เละจนเกินไป 

 
2.2) ปลำร้ำจะต้องมีรสชำติดี ไม่เค็มเกินไป และไม่มีรสขม หรือเปรีย้ว  ปลำร้ำที่ผลิตเสร็จจะต้องมีค่ำควำม

เข้มข้นของเกลอื (NaCl) 11 ถึง 16 เปอร์เซ็นต์ 
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2.3) ปลำร้ำจะต้องมีสดัสว่นของเนือ้และน ำ้ที่เหมำะสม โดยสดัสว่นเมื่อแยกเนือ้-น ำ้ จะต้องมีปริมำณสดัสว่น
เนือ้ (หมำยถึงปลำ และ ข้ำวคัว่) ไมน้่อยกวำ่ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยทัง้นีป้ริมำณข้ำวคัว่ในสดัสว่นเนือ้ ต้อง
ไมเ่กิน 20 เปอร์เซนต์ของสดัสว่นเนือ้ทัง้หมด นอกจำกนัน้ ปลำร้ำที่มีน ำ้มำกเกินไปถือวำ่เป็นคณุภำพที่
ยอมรับไมไ่ด้ 

 
3. การปนเป้ือนของสารโลหะหนักและเชือ้โรค : ปลำร้ำจะต้องไม่มีกำรปนเปือ้นของสำรโลหะหนัก ซึ่งเป็น

อนัตรำยตอ่กำรบริโภค รวมถึงเชือ้โรคหรือแบคทีเรีย ซึง่อำจก่อให้เกิดโรคทำงเดินอำหำร ตำรำงข้ำงลำ่งนีแ้สดงค่ำ
จ ำกดั (ค่ำสงูสดุที่ยอมรับได้) ของปริมำณสำรโลหะหนกัและเชือ้โรค โดยทำงองค์กรทีบีซีจะท ำกำรตรวจเช็คเป็น
ประจ ำ 

 
ชื่อสาร/เชือ้โรค ปริมาณสูงสุดที่สามารถยอมรับได้ (ห้ามเกิน) 

โลหะหนัก   

- ตะกัว่ 1.0 ppm (มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

- แคดเมียม 1.0 ppm (มิลลกิรัม/กิโลกรัม) 

- สำรปรอท 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 

- พยำธิ Nil (ไมพ่บ) 

 
4. ปลำร้ำจะต้องมีคณุภำพท่ีเทียบได้กบัตวัอยำ่งปลำร้ำที่ได้ยื่นมำพร้อมกบัใบเสนอรำคำประมลูครัง้นี ้

 

 ปริมาณ: ปริมำณสทุธิที่ต้องกำรให้ผู้ขายจัดส่งไปยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่ครำวแต่ละแห่ง มีรำยละเอียดตำมที่ระบุใน
ตำรำง ด้ำนลำ่งนี ้

 

พืน้ทีพ่กัพงิช่ัวคราว ปริมาณ หน่วยสินค้า 

แม่ละอูน 30,415 กิโลกรัม 

แม่รามาหลวง 33,495 กิโลกรัม 

 
ผู้ซือ้ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะออกสญัญำแยกแต่ละปลำยทำงพืน้ท่ีพกัพิงชั่วครำวให้แก่ผู้ขายต่ำงรำยกัน หรือในบำง
กรณีที่เกิดขึน้ไมบ่อ่ยนกัคือกำรออกสญัญำแบ่งให้ผู้ขายมำกกวำ่ 1 รำยในพืน้ท่ีปลำยทำงเดียวกนั จ ำนวนท่ีจะให้
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จัดส่งจริงอำจจะต่ำงไปจำกนีบ้้ำงขึน้อยู่กับกำรเปลี่ยนแปลงขึน้ลงของจ ำนวนประชำกรในพืน้ที่พักพิงชั่วครำว 
โปรดดรูำยละเอียดและเงื่อนไขใน ก าหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมำ 

 

 ตัวอย่าง: ผู้ขายจะต้องสง่ตวัอยำ่งประกอบกำรยื่นประมลูดงัตอ่ไปนี ้มิฉะนัน้กำรยื่นประมลูของผู้ขายจะถือเป็นโมฆะ  
1. ตวัอยำ่งปลำร้ำจ ำนวน 2 กิโลกรัม ใสใ่นภำชนะหรือถงุพลำสติกใสที่สะอำด และมีควำมแข็งแรงพอ ติดฉลำก

ให้ชดัเจน 

2. ถงุพลำสติกชัน้ในที่ใสร่องในป๊ีบ จ ำนวนสองใบ ที่มีควำมหนำและมีคณุภำพเหมือนกบัที่ ผู้ขายจะใช้ใสบ่รรจุ
ปลำร้ำ (โปรดดรูำยละเอียดในหวัข้อ “บรรจภุณัฑ์” ด้ำนลำ่ง) 

 แหล่งที่มา: ผู้ขายจะต้องไม่สง่ปลำร้ำที่น ำเข้ำหรือมีแหลง่ที่มำหรือต้นก ำเนิดจำกประเทศดงัต่อไปนี ้อิหร่ำน, เกำหลี
เหนือ, คิวบำ, ซูดำน หรือ ลเีบีย 

 

 การบรรจุ: ปลาร้าจะต้องบรรจุในถังพลาสติกที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยบรรจุปลาร้าเป็นน า้หนัก
สุทธิ ไม่น้อยกว่า 55 กิโลกรัม (น ำ้หนกัสทุธิ หมำยถึง น ำ้หนกัของปลำร้ำเท่ำนัน้ ไม่รวมน ำ้หนกัของภำชนะบรรจุ) 
ข้อก ำหนดของบรรจภุณัฑ์มีดงันี ้
 ถุงพลาสติกชัน้ใน: ให้บรรจปุลำร้ำ (น ำ้หนกัสทุธิ 55 กิโลกรัม) ลงในถงุพลำสติกใสซ้่อนกนัสองชัน้ จำกนัน้จึง

ใสล่งในถงัพลำสติก โดยปำกถงุจะต้องมดัปำกถงุไว้อย่ำงดี หรือ ปิดผนึกปำกถงุเพื่อปอ้งกนักำรไม่ให้ ปลำร้ำ
ร่ัวไหลออกมำได้ ถงุพลำสติกจะต้องมีควำมแข็งแรงพอที่จะปอ้งกนัไมใ่ห้ถงุแตก หรือมีกำรร่ัวออกมำของปลำ
ร้ำ ถุงพลำสติกชัน้ในควรจะต้องเป็นถุงประเภท HDPE หนา 80-100 MICRON หรือ LDPE หนา 70 MI-
CRON ต่อดา้น (หรือ HDPE หนา 160-200 micron หรือ LDPE 140 micron ต่อใบ) เป็นอย่ำงต ่ำ ผู้ขาย จะ
เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดัหำถงุ และรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยของถงุดงักลำ่ว 

 
 ถังพลาสติก: ถุงพลำสติกซ้อน 2 ชัน้ ที่บรรจุปลำร้ำน ำ้หนกัสทุธิ 55 กิโลกรัม ตำมที่ระบุข้ำงต้น จะต้องถูก

บรรจใุนถงัพลำสติก (น ำ้หนกัสทุธิ หมำยถึง น ำ้หนกัของปลำร้ำเทำ่นัน้ ไมร่วมน ำ้หนกัภำชนะบรรจ)ุ  
 

ส ำหรับถงัพลำสติกบรรจุปลำร้ำที่ใช้ในกำรจดัส่งปลำร้ำจำกโรงงำนถึงพืน้ที่พกัพิงผู้อพยพ ผู้ขายจะต้องใช้
ภำชนะบรรจุที่มีรูปแบบและคณุภำพตำมที่ผู้ซือ้ก ำหนดเทำ่นัน้ กรุณำอำ่นรำยละเอียดในหวัข้อ “ข้อก าหนด
ภาชนะพลาสติกบรรจุปลาร้า” ที่ระบดุ้ำนลำ่งนี ้ทัง้นีถื้อเป็นควำมรับผิดชอบของ ผู้ขายจดักำร รวมถึงเก็บ
รวบรวมและน ำภำชนะพลำสติกกลบัออกจำกพืน้ที่พกัพิงผู้อพยพ ถังพลำสติกนีถื้อเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย
และสำมำรถน ำกลบัมำใช้ใหม่ได้ ทัง้นีถื้อเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ขายที่จะต้องดแูลให้ถงัน ำ้มนัอยูใ่นสภำพ
ดีและสะอำดก่อนที่จะน ำมำใช้ใหม่ 

 
ถงัพลำสติกจะต้องปิดฝำและรัดด้วยห่วงเหล็กไว้เป็นอยำ่งดี เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ำไป
ได้ และยงัเป็นกำรปอ้งกนัไมใ่ห้น ำ้ปลำร้ำร่ัวไหลออกมำระหวำ่งกำรขนสง่หรือกำรขนย้ำยถงั  

 
** ข้อก าหนดภาชนะพลาสติกบรรจุปลาร้า ** 
วัสดุ: HDPE พลำสติก พร้อมด้วยวงแหวนโลหะ 
ส:ี บรรจภุณัฑ์สนี ำ้เงินพร้อมฝำปิดสดี ำ และวงแหวนรัดฝำสเีงิน 
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ขนาดบรรจุ: 60 ลติร (ส ำหรับบรรจปุลำร้ำในปริมำณสทุธิ 55 กก.) 
ความกว้างยาว: เส้นผำ่ศนูย์กลำง 41 ซม. X สงู 62 ซม. 
น า้หนัก: 4 กก.  
ส่วนประกอบ: บรรจภุณัฑ์แตล่ะชิน้ ประกอบด้วย 3 สว่น คือ 1) ตวัถงั 2) ฝำพลำสติกและ

วงแหวนยำงใต้ฝำพลำสตกิ และ 3) วงแหวนโลหะส ำหรับรัดฝำถงั 

เคร่ืองหมายบนบรรจุภณัฑ์: ไมจ่ ำเป็นต้องมี แตถ้่ำผู้ขายต้องกำรพิมพ์ข้อควำมด้ำนข้ำงถงั เป็นภำษำไทย 
กะเหร่ียง และ พมำ่ วำ่ “ถงัพลาสติกเป็นทรพัย์สินของผู้ขาย หา้มบคุคลอืน่
น าออกจากโกดงัยกเวน้ผู้ขาย” ก็สำมำรถกระท ำได้ (อยำ่งไรก็ตำม ผู้ซือ้
เข้ำใจวำ่ผู้ขายอำจได้ซือ้ถงัพลำสติกบำงสว่นท่ีมีข้อควำมระบขุ้ำงถงั เป็น
ภำษำไทย กะเหร่ียง และ พมำ่วำ่ “ทรพัย์สินของทีบีบีซี หา้มเคลือ่นยา้ยออก
จากโกดงั” และอนญุำติให้ผู้ขายใช้ถงัเหลำ่นีไ้ด้) 

 
 

 
     

 
 
 
 

หมายเหตุ: ผู้ขายมีควำมรับผิดชอบท่ีจะต้องท ำให้มัน่ใจวำ่ได้มีกำรท ำควำมสะอำดถงัพลำสตกิอยำ่ง
เหมำะสมก่อนน ำมำใช้ รวมทัง้ภำชนะพลำสติกจะต้องไมม่ีสำร/สิง่ตกค้ำงมำกบัภำชนะที่อำจ
เป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพ 

 
ผู้ซือ้สงวนสิทธ์ิในกำรท ำกำรตรวจสอบทำงกำยภำพและ/หรือทำงห้องปฏิบตัิกำรเพ่ือตรวจสอบให้มัน่ใจว่ำ
ภำชนะบรรจุปลำร้ำของผู้ขายมีคุณภำพตำม ข้อก ำหนดภำชนะพลำสติก ตำมที่ระบุในเอกสำรสญัญำซือ้
ฉบบันี ้

 การท าเคร่ืองหมายบนบรรจุภณัฑ์ : ไมม่ี 
 

 ราคา: DDP (คือรำคำที่รวมภำษีและค่ำขนสง่แล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบำทไทย ต่อ กิโลกรัม ส ำหรับสง่สินค้ำ 
ตรงถึงปลำยทำงคือศนูย์อพยพ กำรประกวดรำคำครัง้นีร้วมถึงสญัญำซือ้ที่จะออกหลงัจำกนีจ้ะบงัคบัใช้ตำมมำตรฐำน 
INCOTERMS 2000 กลำ่วคือ รำคำที่เสนอมำจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษี อำกร ค่ำขนส่งแล้ว ในกำรเข้ำร่วมประกวด
รำคำผู้ขายจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื่นประกวดรำคำ Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมำนี ้

 
การยืนราคา: รำคำที่เสนอจะต้องสำมำรถยืนรำคำเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญำ หรืออย่ำงน้อยจะต้องยืนรำคำ
จนกระทัง่กำรจัดส่งสินค้ำถึงปลำยทำงเสร็จสิน้ทัง้หมดแล้ว และจะไม่อนุญำตให้มีกำรเปลี่ยนแปลง  ปริมำณสินค้ำ
ตำมที่ได้ระบุไว้ด้ำนบนและในเอกสำรก าหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็นจ ำนวนประมำณใกล้เคียง
ที่สดุที่ค ำนวณจำกกำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่ครำว ซึง่จ ำนวนที่จะให้จดัสง่จริงนัน้อำจตำ่งไปจำก

  



9 of 11 
 

นีไ้ด้ซึง่จะขึน้อยูก่บักำรเปลีย่นแปลงของจ ำนวนประชำกรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่ครำว ภำยในช่วงระยะสญัญำหำกทำงผู้ซือ้มี
ควำมจ ำเป็นต้องเพิ่มหรือลดปริมำณกำรสัง่ซือ้ ผู้ขายจะต้องสำมำรถยืนรำคำตำมที่ยื่นเสนอมำส ำหรับกำรสัง่ซือ้เพิ่ม
หรือลด ได้ถึง 20% ของยอดกำรสัง่ซือ้ตำมที่ระบุไว้ในสญัญำ อย่ำงไรก็ตำมทำงผู้ซือ้จะไม่รับผิดชอบกับต้นทนุของ
ผู้ขายที่อำจเพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอดจ ำนวนสัง่ซือ้จริงน้อยกวำ่ยอดจ ำนวนที่ประมำณนี ้
 
หมายเหตุ (ส าคัญ):  

1) กรุณาดูรายละเอียด เงื่อนไข และข้ันตอน ของการประกวดราคาคร้ังน้ี ใน “เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้า
ร่วมประกวดราคา” 
 

2) การประกวดราคาคร้ังน้ีจัดขึ้นเพ่ือซ้ือสิ่งของเพ่ือส่งเข้าไปในศูนย์อพยพ เพ่ือเก็บไว้ส าหรับการอุปโภค/
บริโภคในช่วง ฤดูฝน หมายความว่า ผู้ขายจะต้องด าเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้นก่อนที่ฤดูฝนจะเร่ิมต้นขึ้น 
เน่ืองจากสภาพเส้นทางไม่สามารถขนส่งสิ่งของได้ในช่วงฤดูฝน โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาและ
เงือ่นไขการจัดส่งที่ระบุไว้ใน Delivery Schedule และใน Attachment to the Invitation to Tender 
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Commodity  สนิคา้ Fishpaste  ปลารา้

Delivery Period  To deliver during 15 March to  15 May 2018 (approximately), or upon

ก าหนดการสง่ของ: ใหจั้ดสง่ในชว่ง 15 มนีาคม ถงึ 15 พฤษภาคม 2561 (โดยประมาณ) หรือ

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

ใหส้ง่ตามค าสัง่ของส านักงาน TBC ภาคสนามกรณีจ าเป็นใหม้กีารเปลีย่นแปลงการสง่

Delivery Frequency Twice time per contract during 16th March and 15th May 2018, or upon instruction by 

ความถีใ่นการจัดสง่: จัดสง่สองครัง้ตอ่สัญญาในชว่งวนัที ่16 มนีาคม ถงึ 15 พฤษภาคม 2561 หรือใหส้ง่ตามค าสัง่ของ

TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.

ส านักงาน TBC ภาคสนาม กรณีจ าเป็นใหม้กีารเปลีย่นแปลงการสง่

Quote Terms DDP (Delivered Duty Paid) ราคาสนิคา้รวมภาษี อากร และ ภาษีมูลคา่เพิม่(ถา้ม)ี และ

เง ือ่นไขการเสนอราคา: คา่ขนสง่ ณ จดุสง่มอบ คอื พืน้ทีพั่กพงิชัว่คราวทีร่ะบุ

Quote Valid Until

ราคาตอ้งยืนไดถ้งึวนัที:่ 

Unit of Measure  Total Months 

หน่วยสนิคา้
15 Mar - 15 Apr 18 15 Apr - 15 May 18

15 ม.ีค.- 15 เม.ย. 61 15 เม.ย.-15 พ.ค. 61

Kilograms

กโิลกรัม

Kilograms

กโิลกรัม

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 .  จ านวนการสง่สนิคา้ในแตล่ะเดอืน และปรมิาณรวมทัง้หมด ตามทีร่ะบใุน
ตารางขา้งบนนี ้เป็นจ านวนทีป่ระมาณอย่างใกลเ้คยีงทีส่ดุ โดยค านวนมาจากการคาดหมายจ านวนประชากรในแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิส าหรับชว่งระยะเวลาการบรโิภค/

การใชท้ีร่ะบขุา้งตน้นี ้ จ านวนทีจ่ะตอ้งจัดสง่จรงิในแตล่ะเดอืนอาจจะแตกตา่งไปจากนีบ้า้ง ขึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในแตล่ะพืน้ที่
พักพงิ  หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดรั้บ ใบสัง่ซือ้สนิคา้ ออกโดยส านักงานทบีซีภีาคสนาม ซึง่จะเป็นการยืนยันเป็นทางการ 
เกีย่วกับปรมิาณสนิคา้ทีแ่น่นอนทีต่อ้งจัดสง่ ใบสัง่ซือ้สนิคา้นีจ้ะสง่ไปใหผู้ข้ายทางโทรสาร (แฟ็กซ)์ เดอืนละครัง้  ราคาทีผู่ข้ายเสนอจะตอ้งสามารถยืนราคาเดมิ
ได ้ในกรณีทีจ่ านวนการสัง่ซือ้ของทบีซีเีพิม่ข ึน้หรือลดลงไปจากจ านวนสัง่ซือ้ทีร่ะบใุนส ญญาไดถ้งึ 20 เปอรเซ็นตจ์ากจ านวนทีอ่อกสัญญา  อย่างไรก็ตามทาง
ผูซ้ ือ้จะไม่รับผดิชอบกับตน้ทนุของผูข้ายทีอ่าจเพิม่ขึน้ในกรณีทีย่อดจ านวนสัง่ซือ้จรงินอ้ยกวา่ยอดจ านวนทีป่ระมาณนี้

31-May-2018

31 พฤษภาคม 2561

33,495

30,415

Approx. Q'ty/ month  จ านวนสัง่ซือ้/เดอืน 
(ประมาณ)

17,380 7

19,140
แม่รามาหลวง 45 ก.ม. ไปทางตต. เฉียงใต ้จากแม่สะเรียง
Mae Ra Ma Luang 45 km south-west from Mae Sa Riang

14,355 7

แม่ละอูน 60 ก.ม. ไปทางตต.เฉียงใต ้จากแม่สะเรียง
Mae La Oon 60 km south-west  from Mae Sa Riang

13,035

พืน้ทีพั่กพงิชัว่คราว ระยะทางโดยประมาณ

Refugee Camp Arpproximate Distance

Approx. Total 

Quantity

จ านวนเดอืนที่

ตอ้งสง่ของ

 จ านวนสัง่ซือ้ (ประมาณ)

 ทัง้หมด

Tender 2018-2

การประกวดราคาเลขที ่2018-2

For Mae La Oon and Mae Ra Ma Luang Refugee Camps, Mae Hong Son Province

ส าหรับพืน้ทีพั่กพงิชัว่คราวแม่ละอูน และแม่รามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

THE BORDER CONSORTIUM

Delivery Schedule

ก าหนดการสง่มอบสนิคา้
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TBBC Tender Number 2018-2 เลขทีใ่บประกวดราคาของ ท ีบ ีบ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before 12:00 noon Friday 22 December 2017 ก าหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่างกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดราคาราคา

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอ านาจ/ต าแหน่ง

Product Fishpaste ปลารา้ สนิคา้

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

plastic bags inside
การบรรจหุบีหอ่

Marking None ตรา หรอื เครือ่งหมาย

Destination 1 Mae La Oon Refugee Camp, Mae Hong Son ปลายทาง 1

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

Total Number of Units 30,415 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 ราคาตอ่หน่วย (บาท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 ราคารวม (บาท) ดดีพี  ี1

Destination 2 Mae Ra Ma Luang Refugee Camp, Mae Hong Son ปลายทาง 2

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

Total Number of Units 33,495 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 ราคาตอ่หน่วย (บาท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 ราคารวม (บาท) ดดีพี  ี1

Quote valid until 31-May-2018 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวนัที ่

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงือ่นไขการช าระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลาทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลายมอืชือ่ผูม้อี านาจหรอืผูรั้บมอบอ านาจพรอ้ม

ประทับตราบรษัิท

Date วนัที ่

1 DDP per INCOTERMS 2000.  Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.

        ดดีพี ีจากหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืราคารวมคา่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สัญญาลักษณ์หรือตรา และ ภาษีตา่ง  ๆแลว้

Important Information  ขอ้มูลส าคัญ

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

    รายละเอยีดของการยืน่ซองประกวดราคาราคา ใหด้ทูี ่หนังสอืเชือ้เชญิประกวดราคาราคาและตารางการสง่มอบ

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

    ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จ านวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตราชือ่บรษัิทหรือยีห่อ้ใหช้ดัเจน

* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, fax or mail (not email) 

       แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชือ่ประทับตราบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ามายืน่ดว้ยตนเอง แฟ็กซ ์หรือสง่ทางไปรษณีย  ์(ไม่รับทาง อ-ีเมลล)์ 

otherwise this bid will be considered invalid.

       มายังส านักงาน ท ีบ ีซ ีกรุงเทพฯ ไม่เชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถือวา่แบบประกวดราคานัน้เป็นโมฆะ

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

       ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรือหนังสอืจดทะเบยีนอืน่ ๆ  ซีง่ออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี ้

Signature of Company Representative with 

Company Seal

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)


