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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  
 

SOYA BEAN COOKING OIL TENDER 2017-8 
 

Soya Bean Cooking Oil to be delivered from October 2017 to March 2018, 
to Site 1 and Site 2 Refugee Camps, Mae Hong Son Province 

 
From November 2017 to March 2018,  

to Mae La Oon and Mae Ra Ma Luang Refugee Camps, Mae Hong Son Province, 
Don Yang Refugee Camp, Kanchanaburi Province 

 
 

The Border Consortium (TBBC), the “Buyer”, invites your, the “Seller’s”, firm offer for the supply of Soya 
Bean Cooking Oil, in accordance with the following conditions: 
 

 Quality: The minimum quality of the soya bean cooking oil to be delivered by the Seller is:  
 

1. 100% Refined Soya Bean Cooking Oil. The cooking oil must meet the Ministry of Industry’s UDC 

(มอก.) Standard. 

 
2. The manufacturer of soya bean oil must conduct a laboratory analysis for each lot of soya bean 

oil manufactured to verify that the quality of the soya bean oil complies with the standard. The 
Seller must provide the Certificate of Analysis (COA) to the Buyer for every lot of soya bean oil 
delivered by the Seller (a copy of the COA must be faxed to TBC Bangkok for every lot of 
oil delivered).  

 
3. The soya bean oil must be the same quality and brand as the cooking oil sample that the            

Seller will submit with this tender. 
 
 

 Quantity: Approximately quantity to be delivered by the Seller for each camp is specified in Table 1 
below:   
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Table 1:  Approximated quantity for each camp 

  

Refugee camp Quantity (Litres) 

Site 1 35,424 

Site 2 10,476 

Mae La Oon 25,470 

Mae Ra Ma Luang 27,180 

Don Yang 9,450 

 
 

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. 
 

 Sample: A sample of two litres must be supplied in two clearly-labelled plastic bottles (one litre per 
bottle) with the tender, otherwise the offer will not be considered valid. The sample must have the 

brand label with the มอก. and อย.ผม. numbers of the factory producing the oil marked on the bottle.  

 

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

 

 Packing: to be packed in tins containing the net volume of not less than 18 Litres (net volume 
means the volume of soya bean cooking oil only, excluding tin weight). The packaging shall remain 
the property of the buyer.  

 
Each tin of cooking oil must have a printed label specifying the name and the brand of the product, 
the name and address of manufacturer, manufacture date and/or expiry date, the net volume of oil, 
the Food and Drug Administration’s approval number, and the Industry Standard’s approval           
number. The cooking oil produced by approved manufacturers should already have these details 
printed on the tins. 

 

 Marking: None. 
 

 Quote: DDP (Delivered Duty Paid) should be quoted in Thai baht per litre 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 20% of the contracted total quantity. The Buyer 
will not be responsible for any costs incurred by the Seller if the actual quantities ordered are less 
than the estimated quantity. 

 
** Remarks (Important): Please see the “Attachment to the Invitation to Tender” for details,  
 conditions, and procedure of this tender.**  
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ค ำแปล 

หนังสือเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำ 

กำรประกวดรำคำน ำ้มันถั่วเหลือง เลขที่ 2017-8 
 

น ำ้มันถ่ัวเหลืองส ำหรับกำรกำรจัดส่งตัง้แต่เดือน ตุลำคม 2560 ถงึ มีนำคม 2561 
ไปยังพืน้ที่พักพิงช่ัวครำวไซท์ 1 และ ไซท์ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ส ำหรับกำรกำรจัดส่งตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2560 ถงึ มีนำคม 2561 

ไปยังพืน้ที่พักพิงช่ัวครำวแม่ละอูน และ แม่รำมำหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พืน้ท่ีพักพงิช่ัวครำวต้นยำง จังหวัดกำญจนบุรี  

 
องค์การ เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม (TBC), ผู้ซือ้, มีความประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของท่าน ซึ่งเป็น “ผู้ขำย” เข้าร่วม
ประกวดราคา เพื่อจดัสง่น ำ้มันถั่วเหลือง ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 

 คุณภำพ: คณุภาพขัน้ต ่าของน า้มนัถัว่เหลอืงทีผู้่ขำยจะจดัสง่ให้ มีดงัตอ่ไปนี:้  
1. น า้มนัถัว่เหลืองบริสทุธ์ิ 100% น า้มนัถัว่เหลืองจะต้องมีคณุภาพตามมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) ที่กระทรวง

อตุสาหกรรมก าหนดไว้ 
2. ผู้ผลิตน า้มนัถั่วเหลืองจะต้องท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้มนัถั่วเหลืองที่ผลิตทุกๆล็อต/ครัง้การผลิต  เพื่อ

พิสจูน์ว่าน า้มนัถัว่เหลืองที่ผลิตมีคณุภาพตามมาตรฐาน โดย ผู้ขำยจะต้องจดัสง่เอกสารวิเคราะห์คณุภาพน า้มนั 
(Certificate of Analysis หรือ COA) ของน า้มนัถัว่เหลือง ให้กบัผู้ซือ้ในทกุครัง้ของการจดัสง่น า้มนั (ให้ผู้ขำยสง่
แฟกซ์ส าเนาใบวิเคราะห์คุณภาพน า้มันที่ออกโดยห้องแล็บวิเคราะห์ของโรงงานผู้ ผลิต มาที่ส านักงานทีบีซี 
กรุงเทพ ส าหรับการจดัสง่น า้มนัทกุครัง้) 

3. คณุภาพของน า้มนัถัว่เหลอืงจะต้องเป็นคณุภาพและตราผลติภณัฑ์เดียวกบัตวัอยา่งน า้มนัถัว่เหลอืงที่ได้ยื่นพร้อม
กบัใบเสนอราคาประกวดราคาครัง้นี ้

 

 ปริมำณ: ปริมาณสทุธิที่ต้องการให้ผู้ขำยจดัสง่ไปยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวแต่ละแหง่ มีรายละเอียดตามที่ระบใุนตารางที่ 
1 ด้านลา่งนี ้
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ตารางที ่1:  ปริมาณสินคา้โดยประมาณ แยกตามแต่ละพ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว 

    พื้นทีพ่กัพงิช่ัวคราว ปริมาณ (ลติร)   

ไซท ์1 35,424   

ไซท ์2 10,476   

แม่ละอูน 25,470   

แม่รามาหลวง 27,180   

ตน้ยาง 9,450   

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

 

 ตัวอย่ำง: ผู้ขำยจะต้องส่งตวัอย่างประกอบการยื่นประกวดราคา จ านวน 1 ตวัอย่าง เป็นน า้มนัถั่วเหลือง จ านวน 2 
ลิตร (บรรจุขวดละ 1 ลิตร) พร้อมทัง้ติดฉลากช่ือผู้ขำยและรายละเอียดให้ชัดเจน มิฉะนัน้การยื่นประกวดราคาของ
ผู้ขำยจะถือเป็นโมฆะ  

 

 แหล่งที่มำ: ผู้ขำยจะต้องไม่สง่น า้มนัถัว่เหลืองที่น าเข้าหรือมีแหลง่ที่มาหรือต้นก าเนิดจากประเทศดงัต่อไปนี ้อิหร่าน, 
เกาหลเีหนือ, คิวบา, ซูดาน หรือ ลเิบีย 

 

 กำรบรรจุ: น ำ้มันถั่วเหลืองจะต้องบรรจุในป๊ีบโลหะบรรจุน า้มนัจ านวน 18 ลิตร (ปริมาตรสทุธิ หมายถึง ปริมาตร
ของน า้มนัท่ีบรรจเุทา่นัน้ โดยไมร่วมน า้หนกัของภาชนะบรรจ)ุ ป๊ีบบรรจนุีถื้อเป็นทรัพย์สนิของผู้ซือ้ 
 
แตล่ะป๊ีบจะต้องมีฉลากระบช่ืุอ, ตราผลติภณัฑ์, ช่ือที่อยูโ่รงงานผู้ผลติ, วนัท่ีผลติ และ/หรือ วนัท่ีหมดอาย,ุ ปริมาตรสทุธิ
ของน า้มนั, เลขที่ อย., และ เลขที่ มอก. โดยทัว่ไปน า้มนัที่ผลติโดยผู้ผลติที่ได้รับอนญุาต จะมีข้อความตา่งๆข้างต้นนี ้
แสดงอยูป๊ี่บบรรจนุ า้มนัอยูแ่ล้ว 

 

 กำรท ำเคร่ืองหมำยบนบรรจุภณัฑ์ : ไมม่ี 
 

 รำคำ: ให้ผู้ขำยยื่นรำคำแบบ DDP (คือรำคำที่รวมภำษีและค่ำขนส่งแล้ว) โดยจะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบาท
ไทย ต่อ ลิตร ส าหรับส่งสินค้า ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครัง้นีร้วมถึงสญัญาซือ้ที่จะออก
หลงัจากนีจ้ะบงัคบัใช้ตามมาตรฐาน  INCOTERMS 2000 กลา่วคือ ราคาที่เสนอมาจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษี อากร 
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ค่าขนส่งแล้ว ในการเข้าร่วมประกวดราคา ผู้ขำยจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา Bidding Form - 
Standard (Form 001) ที่แนบมานี ้
กำรยืนรำคำ: ราคาที่เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญา หรืออย่างน้อยจะต้องยืนราคา
จนกระทัง่การจัดส่งสินค้าถึงปลายทางเสร็จสิน้ทัง้หมดแล้ว และจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง  ปริมาณสินค้า
ตามที่ได้ระบไุว้ด้านบนและในเอกสารก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็นจ านวนประมาณใกล้เคียง
ที่สดุที่ค านวณจากการคาดการณ์จ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ซึง่จ านวนที่จะให้จดัสง่จริงนัน้อาจตา่งไปจาก
นีไ้ด้ซึง่จะขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซือ้มี
ความจ าเป็นต้องเพิ่มปริมาณการสัง่ซือ้ ผู้ขำยจะต้องสามารถยืนราคาตามที่ยื่นเสนอมาส าหรับการสัง่ซือ้เพิ่ม ได้ถึง 
20% ของยอดการสัง่ซือ้ตามที่ระบุไว้ในสญัญา  อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ้จะไม่รับผิดชอบกับต้นทุนของ ผู้ขำยที่อาจ
เพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอดจ านวนสัง่ซือ้จริงน้อยกวา่ยอดจ านวนที่ประมาณนี ้
 
หมายเหตุ (ส าคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงือ่นไข และข้ันตอน ของการประกวดราคาคร้ังน้ี ใน  
“เอกสารแนบท้ายหนังสอืเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” 
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