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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 2018-3 
 

Soya Bean Cooking Oil for delivery from April to July 2018 
For Site 1 Refugee Camp, Mae Hong Son Province 

 
 

The Border Consortium (TBC), 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 20,880 Litres net to Site 1 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 

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

gram in 2018 for all remaining camps, it is possible that actual quantities required may be reduced 
and not according to contract amount. The Seller should therefore provide the best available price 
for a reduced supply during the contract period. TBC reserves the right to adjust/change or cancel 
the remaining quantity due to possible changes in camp population. 
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 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) Price should be quoted in Thai baht per litre net to the               des-
tination. 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-Stand-
ard (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 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 

หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 

การประกวดราคาน า้มันถั่วเหลือง เลขที่ 2018-3 
 

น า้มันถ่ัวเหลืองส าหรับการการจัดส่ง ตัง้แต่เดือน  เมษายน ถงึ กรกฎาคม 2561 
พืน้ท่ีพักพงิช่ัวคราวไซท์ 1  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
องค์กำร เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม (TBC), ผู้ซือ้, มีควำมประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของท่ำน ซึ่งเป็น “ผู้ขาย” เข้ำร่วม
ประกวดรำคำ เพื่อจดัสง่น า้มันถั่วเหลือง ตำมเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 

 คุณภาพ: คณุภำพขัน้ต ่ำของน ำ้มนัถัว่เหลอืงทีผู้่ขายจะจดัสง่ให้ มีดงัตอ่ไปนี:้  
1. น ำ้มนัถัว่เหลืองบริสทุธ์ิ 100% น ำ้มนัถัว่เหลืองจะต้องมีคณุภำพตำมมำตรฐำนอตุสำหกรรม (มอก.) ที่กระทรวง

อตุสำหกรรมก ำหนดไว้ 
 
2. ผู้ผลิตน ำ้มนัถั่วเหลืองจะต้องท ำกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ำ้มนัถั่วเหลืองที่ผลิตทุกๆล็อต/ครัง้กำรผลิต  เพื่อ

พิสจูน์ว่ำน ำ้มนัถัว่เหลืองที่ผลิตมีคณุภำพตำมมำตรฐำน โดย ผู้ขายจะต้องจดัสง่เอกสำรวิเครำะห์คณุภำพน ำ้มนั 
(Certificate of Analysis หรือ COA) ของน ำ้มนัถัว่เหลือง ให้กบัผู้ซือ้ในทกุครัง้ของกำรจดัสง่น ำ้มนั (ให้ผู้ขายสง่
แฟกซ์ส ำเนำใบวิเครำะห์คุณภำพน ำ้มันที่ออกโดยห้องแล็บวิเครำะห์ของโรงงำนผู้ ผลิต มำที่ส ำนักงำนทีบีซี 
กรุงเทพ ส ำหรับกำรจดัสง่น ำ้มนัทกุครัง้) 

 
3. คณุภำพของน ำ้มนัถัว่เหลอืงจะต้องเป็นคณุภำพและตรำผลติภณัฑ์เดียวกบัตวัอยำ่งน ำ้มนัถัว่เหลอืงที่ได้ยื่นพร้อม

กบัใบเสนอรำคำประกวดรำคำครัง้นี ้
 

 ปริมาณ: ปริมาณสุทธิสุทธิประมาณ 20,880 ลิตร  จดัสง่ถึงพืน้ที่พกัพงิชั่วคราวไซท์ 1 ผู้ซือ้ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะออก
สญัญำแยกแตล่ะปลำยทำงพืน้ที่พกัพิงชัว่ครำวให้แก่ผู้ขายตำ่งรำยกนั หรือในบำงกรณีที่เกิดขึน้ไมบ่่อยนกัคือกำรออก
สญัญำแบ่งให้ผู้ขายมำกกวำ่ 1 รำยในพืน้ที่ปลำยทำงเดียวกนั จ ำนวนที่จะให้จดัสง่จริงอำจจะตำ่งไปจำกนีบ้้ำงขึน้อยู่
กบักำรเปลี่ยนแปลงขึน้ลงของจ ำนวนประชำกรในพืน้ที่พกัพิงชัว่ครำว โปรดดรูำยละเอียดและเง่ือนไขใน ก าหนดการ
ส่งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมำ  
 

เน่ืองจากทาง ทบีีซี รอเอกสารอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย เพ่ือขยายโครงการการใหค้วามช่วยเหลือบตัรอาหาร ในปี 
2018 ส าหรับศูนยพ์กัพิงชัว่คราวท่ียงัเหลืออยู ่ ซ่ึงอาจจะมีการสั่งซ้ือจริงในจ านวนท่ีลดลง ดงันั้น จึงขอให้ทางผู้ขาย
เสนอราคาท่ีคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด เพ่ือเป็นราคาท่ีอาจจ าตอ้งใชห้ากมีการลดจ านวนการสั่งลงในระหวา่งสัญญา ทีบีซี ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับหรือยกเลิกจ านวนการสัง่ซ้ือท่ียงัคงเหลืออยูเ่น่ืองจากการเปล่ียนแปลงข้ึนลงของจ านวนประชากรใน
พ้ืนท่ีพกัพิงชัว่คราว 
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 ตัวอย่าง: ผู้ขายจะต้องส่งตวัอย่ำงประกอบกำรยื่นประกวดรำคำ จ ำนวน 1 ตวัอย่ำง เป็นน ำ้มนัถั่วเหลือง จ ำนวน 2 
ลิตร (บรรจุขวดละ 1 ลิตร) พร้อมทัง้ติดฉลำกช่ือผู้ขายและรำยละเอียดให้ชัดเจน มิฉะนัน้กำรยื่นประกวดรำคำของ
ผู้ขายจะถือเป็นโมฆะ  

 

 แหล่งที่มา: ผู้ขายจะต้องไม่สง่น ำ้มนัถัว่เหลืองที่น ำเข้ำหรือมีแหลง่ที่มำหรือต้นก ำเนิดจำกประเทศดงัต่อไปนี ้อิหร่ำน, 
เกำหลเีหนือ, คิวบำ, ซูดำน, ลเิบีย หรือ ซีเรีย 

 การบรรจุ: น า้มันถั่วเหลืองจะต้องบรรจุในป๊ีบโลหะบรรจุน ำ้มนัจ ำนวน 18 ลิตร (ปริมำตรสทุธิ หมำยถึง ปริมำตร
ของน ำ้มนัท่ีบรรจเุทำ่นัน้ โดยไมร่วมน ำ้หนกัของภำชนะบรรจ)ุ ป๊ีบบรรจนุีถื้อเป็นทรัพย์สนิของผู้ซือ้ 
 
แตล่ะป๊ีบจะต้องมีฉลำกระบช่ืุอ, ตรำผลติภณัฑ์, ช่ือที่อยูโ่รงงำนผู้ผลติ, วนัท่ีผลติ และ/หรือ วนัท่ีหมดอำย,ุ ปริมำตรสทุธิ
ของน ำ้มนั, เลขที่ อย., และ เลขที่ มอก. โดยทัว่ไปน ำ้มนัที่ผลติโดยผู้ผลติที่ได้รับอนญุำต จะมีข้อควำมตำ่งๆข้ำงต้นนี ้
แสดงอยูป๊ี่บบรรจนุ ำ้มนัอยูแ่ล้ว 

 

 การท าเคร่ืองหมายบนบรรจุภณัฑ์ : ไมม่ี 
 

 ราคา: DDP (คือรำคำที่รวมภำษีและค่ำขนสง่แล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบำทไทย ต่อ ลิตร ส ำหรับสง่สนิค้ำ ตรง
ถึงปลำยทำงคือศูนย์อพยพ กำรประกวดรำคำครัง้นีร้วมถึงสญัญำซือ้ที่จะออกหลงัจำกนีจ้ะบงัคบัใช้ตำมมำตรฐำน   
INCOTERMS 2000 กลำ่วคือ รำคำที่เสนอมำจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษี อำกร ค่ำขนสง่แล้ว ในกำรเข้ำร่วมประกวด
รำคำผู้ขายจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื่นประกวดรำคำ Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมำนี ้

 
การยืนราคา: รำคำที่เสนอจะต้องสำมำรถยืนรำคำเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญำ หรืออย่ำงน้อยจะต้องยืนรำคำ
จนกระทัง่กำรจัดส่งสินค้ำถึงปลำยทำงเสร็จสิน้ทัง้หมดแล้ว และจะไม่อนุญำตให้มีกำรเปลี่ยนแปลง  ปริมำณสินค้ำ
ตำมที่ได้ระบไุว้ด้ำนบนและในเอกสำรก าหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็นจ ำนวนประมำณใกล้เคียง
ที่สดุที่ค ำนวณจำกกำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่ครำว ซึง่จ ำนวนที่จะให้จดัสง่จริงนัน้อำจตำ่งไปจำก
นีไ้ด้ซึง่จะขึน้อยูก่บักำรเปลีย่นแปลงของจ ำนวนประชำกรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่ครำว ภำยในช่วงระยะสญัญำหำกทำงผู้ซือ้มี
ควำมจ ำเป็นต้องเพิ่มปริมำณกำรสัง่ซือ้ ผู้ขายจะต้องสำมำรถยืนรำคำตำมที่ยื่นเสนอมำส ำหรับกำรสัง่ซือ้เพิ่มหรือลด 
ได้ถงึ 20% ของยอดกำรสัง่ซือ้ตำมที่ระบไุว้ในสญัญำ อยำ่งไรก็ตำมทำงผู้ซือ้จะไมรั่บผิดชอบกบัต้นทนุของผู้ขายที่อำจ
เพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอดจ ำนวนสัง่ซือ้จริงน้อยกวำ่ยอดจ ำนวนที่ประมำณนี ้
  
**หมายเหตุ (ส าคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงือ่นไข และข้ันตอน ของการประกวดราคาคร้ังน้ี ใน “เอกสารแนบท้ายหนังสือ
เชิญเข้าร่วมประกวดราคา” 
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