คําแปล

หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา
การประกวดราคาถัวแห้ งผ่ าซีก 2016-3B
สําหรั บการแจกจ่ าย ตัง+ แต่ เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2559
พืน+ ทีพักพิงชัวคราว ในประเทศไทย
องค์การ เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตียม (TBC), ผู้ซือ+ , มีความประสงค์ขอเรี ยนเชิญบริ ษัทของท่าน ซึ)งเป็ น “ผู้ขาย” เข้ าร่วม
ประกวดราคา เพื)อจัดส่งถัวแห้ งผ่ าซีก ตามเงื)อนไขต่อไปนี
1. คุณภาพ: คุณภาพขันตํ)าของถัว) แห้ งผ่าซีก ที)ผ้ ูขายจะจัดส่งให้ มีดงั ต่อไปนี:
a. ถั)วแห้ ง ผ่าซีก เลาะเปลือก ตามเงื)อนไขในเอกสารการประมูล ซึง) เกณฑ์ มาตรฐานของถัว) แห้ งผ่าซีกมีระบุไว้ ดัง
ตารางข้ างล่างนี
มาตรฐานถัวแห้ งผ่ าซีก
% ร้ อยละทียอมรั บได้
?.? ความบริสทุ ธิAของเมล็ดถัว)
ไม่นอ้ ยกว่า . %
?.B ถัว) ทังเมล็ด
ไม่เกิ น . %
1.3 เมล็ดเสียจากความร้ อน
ไม่เกิ น . %
?.E เมล็ดเสียอื)นๆ
ไม่เกิ น . %
?.G สีอื)นๆ
ไม่เกิ น 2.0%
?.H เมล็ดเสียจากการกัดกินของแมลง
ไม่เกิ น .3%
?.I เมล็ดแตกหัก (ร่อนผ่านตระแกรงเบอร์ a 10/64 RH)
ไม่เกิ น 2.0%
1.8 ความชืน
ไม่เกิ น 15%
b. คุณภาพของถัว) แห้ งผ่าซีก จะต้ องเทียบเท่ากับตัวอย่างถัว) แห้ งผ่าซีก ที)ได้ ยื)นพร้ อมกับใบเสนอราคาประกวดราคา
ครังนี
c. ถัว) แห้ งผ่าซีก จะต้ องมีสภาพสดใหม่ และปราศจากการกัดกินของแมลง
d. ถั)วแห้ งผ่าซีก จะต้ องปราศจากการปนเปื อนของสารเคมี รวมทังสารตกค้ างจากยาฆ่าแมลง ยากําจัดศัตรู พืชซึ)ง
อาจเป็ นอันตรายต่อการบริโภค
e. ถัว) แห้ งผ่าซีก ควรจะสามารถคงคุณภาพทีต้ องการได้ เป็ นเวลาอย่ างน้ อย 1 ปี นับจากวันทีผลิต เมื)อจัดเก็บ
ในอุณหภูมิปกติและในสภาพอากาศที)มีความชืนของป่ าเขตร้ อนในประเทศไทยซึง) เป็ นพืนที)ที)ศนู ย์อพยพตังอยู่
f. ไม่อนุญาตให้ ส่งถัว) กวาดพืน
g. กรณีถวั) แห้ งผ่าซีกเป็ นพืชตัดต่อพัธกุ รรม จะต้ องระบุลงในเอกสารประมูลว่า “เป็ นพืชตัดต่ อพันธุกรรม (GMO)”
ด้ วย
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Dried Split Pulses ถัวแห้ งผ่ าซีก
รู ปภาพนี + อ้ างอิงมาจากเว็บไซด์ http://spectrumchart.com/productsmain2.asp?fid7=1281
2. ปริ มาณ: ปริ มาณสุทธิประมาณ 247.20 เมตตริกตัน โดยแบ่ งจัดส่ งเป็ นเดือนละครั +ง จํานวนทัง+ สิน+ 3 ครั +ง
โปรดดูรายละเอียด และเงื)อนไขใน กําหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) ที)แนบมา
3. แหล่ งทีมา: ผู้ขายจะต้ องไม่ ส่งถั)วแห้ งผ่าซีก ที)นําเข้ าหรื อมีแหล่งที)มาหรื อต้ นกําเนิดจากประเทศดังต่อไปนี อิรัก,
อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลิเบีย หรือ ซีเรี ย
4. การบรรจุ: สินค้ าควรบรรจุในกระสอบแบบเดียวกัน, ไหม่ , แข็งแรง เป็ นกระสอบถัก โปลีปรอบเปอลีน ตามมาตรฐาน
ส่งออกนานาชาติ
ถัว) แห้ งผ่าซีก จะต้ องบรรจุในกระสอบแบบเดียวกัน เป็ นกระสอบไหม่ สี ขาว เป็ นกระสอบถักด้ วยโปลีปรอบเปอลีน มี
ความแข็งแรงตามมาตรฐานส่งออกนานาชาติ นําหนักขันตํ)า 110 กรัม บรรจุถวั) แห้ งผ่าซีก นําหนักสุทธิไม่น้อยกว่า 50
กิโลกรัมต่อกระสอบ (นําหนักสุทธิหมายถึง นําหนักของถัว) แห้ งผ่าซีก เท่านัน ไม่รวมนําหนักกระสอบ) กระสอบจะต้ อง
เย็บปิ ด B ชัน อย่างแข็งแรงโดยเครื) องจักรทังสองด้ านเพื)อป้ องกันการตกหล่น
บรรจุภณ
ั ฑ์นีจะตกเป็ นทรัพย์สินของผู้ซือ
การบรรจุใส่ต้ คู อนเทนเนอร์ ต้องใส่สารดูดความชืน 15-20 ถุง โดยมีนําหนักรวม อย่างน้ อย 1 กิโลกรัมต่อตู้คอนเทนเนอร์
เพื)อดูดความชืน และปูพืนตู้และด้ านข้ างของตู้ด้วยกระดาษลูกฟูก
กรณี ที) พ บกระสอบที) ไ ม่ แ ข็ ง แรง เก่ า ฉี ก ขาด หรื อ ไม่ ส ามารถขนส่ ง ได้ ข ณะที) ไ ด้ รั บ สิน ค้ า ทางผู้ข ายจะต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเปลี)ยนถ่ายให้ อยู่ในสภาพที)ขนส่งได้ หรือเหมาะสมต่อการจัดเก็บได้
ผู้ขายจะต้ องจัดหากระสอบเปล่าแบบเดียวกับที)ใช้ บรรจุถวั) แห้ งผ่าซีก จํานวน 2 เปอร์ เซ็นต์ มาพร้ อมกับสินค้ า โดยให้
รวมอยู่ในมูลค่าสินค้ าที)เสนอมาในใบเสนอราคา
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ค่าวัสดุ บรรจุภณ
ั ฑ์และการบรรจุถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของผู้ขายทังสิน
5. ราคา:
เงือนไขการเสนอราคา: ราคาต้ องเสนอเป็ นราคา Ex-Factory หรื อ Ex-Warehouse Thailand กล่าวคือการ
รับมอบสินค้ าจากผู้ขายให้ แก่ผ้ ซู อกระทํ
ื
าที)โรงงานหรื อสถานที)เก็บสินค้ าของผู้ขายในประเทศไทย ราคาที)เสนอ
จะต้ องเป็ นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ 1 เมตตริกตัน ภายใต้ เงื)อนไขราคานีผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบในกระบวนการ
และค่าใช้ จ่ายทังหมด(ให้ รวมมาในราคาที)เสนอ)ที)เกี)ยวกับค่าระวางขนส่งสินค้ า ค่าภาษี อากร ค่าใช้ จ่ายในการ
เดินพิธีการศุลกากรและนําของออกจากท่าเรื อ ค่าใช้ จ่ายในการเก็บสินค้ า รวมถึงการขอใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการอาหารและยา ค่าขนส่งมายังโกดังเก็บสินค้ าของผู้ขายที)อยูใ่ นประเทศไทย และค่าขนถ่ายสินค้ า
จากโกดังของผู้ขายขึนรถบรรทุกที)ผ้ ูซือมอบหมายให้ มารับของ
ทังนีผู้ซือจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง
สินค้ าจากจุดที)ขนของขึน (ณ หน้ าโรงงานหรือสถานที)เก็บสินค้ าของผู้ขายในประเทศไทย) ไปยังปลายทางซึง) เป็ น
พืนที)พกั พิงชัว) คราวผู้อพยพ.
การยืนราคา: ราคาที)เสนอจะต้ องสามารถยืนราคาเดิมได้ ตลอดช่วงระยะสัญญา หรื ออย่างน้ อยจะต้ องยืนราคา
จนกระทัง) การจัดส่งสินค้ าถึงปลายทางเสร็จสินทังหมดแล้ ว และจะไม่อนุญาตให้ มีการเปลี)ยนแปลง ปริมาณ
สินค้ าตามที)ได้ ระบุไว้ ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นันเป็ นจํานวนประมาณ
ใกล้ เคียงที)สดุ ที)คํานวณจากการคาดการณ์จํานวนประชากรในพืนที)พกั พิงชัว) คราว
ซึง) จํานวนที)จะให้ จดั ส่ง
จริงนันอาจต่างไปจากนีได้ ซงึ) จะขึนอยู่กบั การเปลี)ยนแปลงของจํานวนประชากรในพืนที)พกั พิงชัว) คราว ภายใน
ช่วงระยะสัญญาหากทางผู้ซือ+ มีความจําเป็ นต้ องเพิ)มปริมาณการสัง) ซือ ผู้ขายจะต้ องสามารถยืนราคาตามที)ยื)น
เสนอมาสําหรับการสัง) ซือเพิ)ม ได้ ถึง 10% ของยอดการสัง) ซือตามที)ระบุไว้ ในสัญญา ทังนีผู้ซือ+ จะไม่รับผิดชอบใน
ค่าใช้ จ่ายที)เกิดขึนในกรณีที)ปริมาณการสัง) ซือจริงน้ อยกว่าปริมาณการสัง) ซือที)ได้ คาดการณ์ไว้
ผู้ขายจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์มยื)นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที)แนบมานี
6. การส่ งมอบ: ในการส่งมอบสินค้ า ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้ขายที)จะต้ องจัดเตรียมสินค้ าให้ พร้ อม ณ โรงงานหรื อ
สถานที)เก็บสินค้ าในประเทศไทยภายในวันนัดรับของ ตามที)ระบุไว้ ในกําหนดการส่งมอบ (เอกสารแนบที) B) โดยผู้ซือจะ
มอบหมายให้ บริษทั ขนส่งสินค้ าเป็ นผู้จดั รถบรรทุกมารับสินค้ าที)โรงงานหรื อสถานที)เก็บสินค้ า และจากนันดําเนินการ
จัดส่งไปยังปลายทาง
ช่วงเวลาส่งมอบ ความถี)ในการจัดส่ง รวมถึงปริมาณสินค้ าที)จะจัดส่ง ได้ มีสรุปไว้ ในกําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) ที)แนบมากับหนังสือเชิญเข้ าร่วมประกวดราคาฉบับนี การรับสินค้ าโดยบริษัทขนส่งที)ได้ รับ
มอบหมายจากผู้ซือ+ จะกระทําเดือนละครัง ซึง) จะอยู่ประมาณวันที 5-15 ของทุกเดือน การส่งมอบควรจะเริ)มต้ น
ในเดือนกรกฏาคม 2559 และจะถือว่าการส่งมอบเสร็จสมบูรณ์เมื)อผู้ซือ+ ได้ รับสินค้ าครบจํานวนแล้ ว หรื อ
ภายใน 30 กันยายน 2559
ปริมาณสินค้ าตามที)ได้ ระบุไว้ ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) นันเป็ น จํานวน
ประมาณใกล้ เคียงที)สดุ ที)คํานวณจากการคาดการณ์จํานวนประชากรในพืนที)พกั พิงชัว) คราว ในช่วงระยะเวลา
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การบริโภคนันๆ ผู้ซือ+ ขอสงวนสิทธิAในการแก้ ไขปริมาณสินค้ าที)จะให้ จดั ส่ง รวมถึงกําหนดการจัดส่ง ในระหว่าง
ช่วงระยะเวลาของสัญญา เพื)อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการที)แท้ จริง โดยสํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ จะทําการ
ยืนยันจํานวนที)จะให้ จดั ส่งจริงและกําหนดการในการจัดส่งที)แน่นอน ในรูปของใบสัง) ซืออย่างเป็ นทางการ (Official Purchase Order) ซึง) จะส่งถึงผู้ขายโดยตรงทางโทรสาร อย่างน้ อย 10 วัน ก่อนถึงวันกําหนดส่งมอบ
ผู้ขาย จะต้ องติดต่อกับกับทางสํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ และ บริษัทขนส่งที)ได้ รับมอบหมาย เพื)อยืนยันและนัด
หมายวันเวลาในการรับมอบสินค้ าที)แน่นอน
หากสินค้ าไม่พร้ อมที)จะจัดส่งตามระยะเวลาที)ได้ กําหนดไว้ ใน
เอกสารสัง) ซือ ก่อให้ เกิดความล่าช้ าในการจัดส่ง ผู้ซือ+ อาจพิจารณาระงับสัญญาหรื อลงโทษผู้ขายได้
7. การตรวจสอบ:
ผู้ซือ+ จะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายและการว่าจ้ างบริษัทตรวจสอบ ซึง) เป็ นที)ยอมรับในระดับสากล ให้ ทําการ
ตรวจสอบสินค้ า ซึง) การตรวจ สอบนี ประกอบไปด้ วย การตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ นําหนัก การบรรจุ / บรรจุ
ภัณฑ์ รวมทังการขนถ่ายถัว) แห้ งผ่าซีก ขึนรถบรรทุก ตามปกติกการตรวจสอบจะกระทํา ณ จุดส่งมอบและขน
ถ่ายสินค้ าที)ต้นทาง แต่อาจมีบางครังถ้ าจําเป็ น ที)การตรวจกระทําที)ปลายทางคือที)พืนที)พกั พิงชัว) คราว ผู้ซือ+
สงวนสิทธิAที)จะแจ้ งหรือไม่แจ้ งให้ ผ้ ูขายทราบวัน เวลา และสถานที)ที)จะดําเนินการตรวจสอบ
ในกรณีที)บริษทั ตรวจสอบพบว่าสินค้ าทังหมดหรื อบางส่วน บกพร่องหรือมีคณ
ุ ภาพตํ)ากว่ามาตรฐาน หรื อมี
ปริมาณน้ อยกว่าที)สงั) ซือ (กําหนดได้ จากนําหนักสุทธิเฉลี)ย หรือ นําหนักสุทธิรวม ที)ขาดไปจากจํานวนที)สงั) ซือ) ผู้
ซือ+ สงวนสิทธิAที)จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สินค้ าได้ รับการเปลี)ยนทดแทนทันที (กรณีสินค้ ามีปัญหา
เรื)องคุณภาพ) หรือ กําหนดให้ ผ้ ูขายจัดส่งจํานวนเพิ)มเพื)อชดเชยปริมาณที)ขาด (กรณีที)สินค้ ามีปัญหาเรื) อง
ปริมาณหรื อนําหนักขาด)
เมื) อ สิ น ค้ าถู ก ส่ ง มาถึ ง พื นที) พัก พิ ง ชั)ว คราว กระสอบ จะถู ก ขนถ่ า ยลงโดยผู้แ ทนคณะกรรมการศู น ย์ โดย
คณะกรรมการศูนย์ และ/หรื อ เจ้ าหน้ าที)ภาคสนามของบีบีซี จะชั)งนําหนัก และนับจํานวน หากพบว่าสินค้ าที)
ขนส่งมาทังหมด หรือบางส่วน บกพร่อง หรื อมีคณ
ุ ภาพตํ)ากว่ามาตรฐาน หรื อมีปริมาณน้ อยกว่าที)สงั) ซือ (กําหนด
ได้ จากนําหนักสุทธิเฉลี)ย หรื อ นําหนักสุทธิรวม ที)ขาดไปจากจํานวนที)สั)งซือ) เมื)อสินค้ ามาถึง หรื อระหว่างการ
แจกจ่าย ณ จุดหมายสุดท้ าย ผู้ซือสงวนสิทธิAที)จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สินค้ าได้ รับการเปลี)ยน
ทดแทนทันที(กรณีสินค้ ามีปัญหาเรื) องคุณภาพ)หรื อกําหนดให้ ผ้ ูขายจัดส่งจํานวนเพิ)ม(กรณีที)สินค้ ามีปัญหาเรื) อง
ปริมาณหรื อนําหนักขาด)
สินค้ าจะมีการเก็บตัวอย่างในระหว่างการตรวจสอบสินค้ า หรื อเก็บตัวอย่างเมื) อสิ นค้ าถูกส่งไปถึงพืนที) พักพิง
ชัว) คราวแล้ ว เพื)อส่งไปยังห้ องแล็บเพื)อทําการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพสินค้ าในห้ องแล็บนันปกติจะต้ อง
ใช้ เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้ เวลาถึง 2-3 สัปดาห์ หลังจากรับตัวอย่าง จึงจะทราบผลการวิเคราะห์) หาก
ผลการทดสอบพบว่าสินค้ ามีคุณภาพตํ)ากว่ามาตรฐานหลังจากที)ปลายทางได้ รับสินค้ า และแจกจ่ายให้ ผ้ ูรับไป
แล้ ว จะถือว่าสัญญาซือสินค้ าฉบับนันไม่บรรลุผลสมบูรณ์ และผู้ซือมีสิทธิAที)จะพิจารณาลงโทษผู้ขายได้ (โปรดดู
รายละเอียดในเอกสารแนบท้ าย ฉบับที) 2)
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8. ขัน+ ตอนการยืนประกวดราคา:
8.1 การยืนประกวดราคา: ผู้ขายที)สนใจให้ ตดิ ต่อมายังสํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ เพื)อแสดงความจํานงในการยื)น
ประกวดราคา ก่ อนวันศุกร์ ที 8 เมษายน 2559
ผู้ขายที)สนใจจะต้ องยื)นใบเสนอราคาพร้ อมทังเอกสารต่างๆ รวมทังตัวอย่างสินค้ า ตามที)กําหนดไว้ ตามที)ได้ ระบุ
ไว้ ในข้ อ s.B ด้ านล่างนี โดยส่ งได้ ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมลล์ มายัง
คุณกฤษณา อัศวศรี สกุลชัย ผู้จดั การซัพพลายเชน และ โลจิสติกส์
องค์การ เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตียม
?B/G ซอยคอนแวนต์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ ?uGuu
โทรศัพท์ (HH-B) Bvs-GuBI ถึง s โทรสาร (HH-B) BHH-GvIH
อีเมลล์ : tbctenderpulses@theborderconsortium.org
ก่ อน 12.00 น. วันศุกร์ ที 22 เมษายน 2559
8.2 ข้ อบังคับในการยืนประกวดราคา:
8.2.1 เอกสารทีจําเป็ น:
ผู้ขายที)สนใจจะต้ องยื)นเอกสารดังต่อไปนีมาที)สํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนกําหนดการปิ ดประมูล
มิฉะนันจะใบเสนอราคาของท่านจะไม่ได้ รับการพิจารณา
a) แบบฟอร์ มยืนประกวดราคา - TBC Bidding Form (แบบฟอร์ ม 001): กรอกข้ อมูลให้
ครบถ้ วน พร้ อมทังลงชื)อ และประทับตราบริษัท โดยผู้มีอํานาจลงนาม แบบฟอร์ มยื)นประกวด
ราคาจะต้ องยื)นมาในซองทีปิ ดผนึก และส่งมายังสํานักงาน ทีบีซี กรุงเทพฯ ด้ วยตนเองหรื อส่ง
ทางไปรษณีย์เท่านัน
แบบฟอร์ มยื)นประกวดราคาที)กรอกข้ อมูลไม่ถกู ต้ องจะไม่ได้ รับการ
พิจารณา
b) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัท
c) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/พาสปอร์ ต ของบุคคลที)ลงชื)อในแบบฟอร์มยื)นประกวดราคา
ซึง) เป็ นบุคคลที)มีชื)ออยู่ในเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรื อในหนังสือมอบอํานาจ
d) หลักฐานแสดงรายการเคลือนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัทหรื อ
ห้ างหุ้นส่ วนทียืนประมูล สําหรั บผู้ยืนประมูลรายใหม่ ซึงหมายรวมถึงผู้ขายทียืนประมูล
กับทางทีบีซีเป็ นครั ง+ แรก หรื อผู้ขายทีไม่ เคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซือ+ สินค้ าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อน จะต้ องยื)นหลักฐานแสดงรายการเคลื)อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank
Statement) ซึง) ออกให้ และเซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้ อนหลัง H เดือน ของบริ ษทั หรือห้ าง
หุ้นส่วนที)ยื)นประมูล
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สําหรั บผู้ขายปั จจุบัน/ผู้ขายรายเก่ า คือ ผู้ขายที)เคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซือสินค้ า
จากทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ ว ไม่จําเป็ นต้ องยื)นหลักฐานแสดงรายการเคลื)อนไหวทางบัญชีธนาคาร
มาพร้ อมกับการยื)นประมูลครังนี อย่างไรก็ตามถ้ ามีความจําเป็ น ทางทีบีซีขอสงวนสิทธิAในการขอ
เรี ยกดูหลักฐานแสดงรายการเคลื)อนไหวทางบัญชีธนาคารย้ อนหลัง
จากผู้ขายรายปั จจุบนั /
ผู้ขายรายเก่า ก่อนการตัดสินมอบสัญญาซือให้ แก่ผ้ ูขาย
หมายเหตุ: เอกสารสําเนาทุกฉบับจะต้องรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ประทับตราบริ ษัท และ
เซ็นต์ชือ1 โดยผูม้ ี อํานาจลงนาม ในกรณี ทีผ1 ลู้ งนามมิ ได้มีชื1ออยู่ในเอกสารการจะทะเบียนบริ ษัท
จะต้องมีหนังสือมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อเจ้าของบริ ษทั แนบมาด้วย
8.2.2 ตัวอย่ างสินค้ า:
ผู้ขายจะต้ องส่งตัวอย่างประกอบการยื)นประกวดราคา จํานวน 1 ตัวอย่างเป็ นถัวแห้ งผ่ าซีก
จํานวน 2 กิโลกรั ม ใส่ในถุงพลาสติกใสที)แข็งแรงพอ พร้ อมทังติดฉลากชื)อผู้ขายและรายละเอียด
ให้ ชดั เจน มิฉะนันการยื)นประกวดราคาของผู้ขายจะถือเป็ นโมฆะ
ติ ดต่อขอข้อมูลเพิ1มเติมเกีย1 วกับการประกวดราคานีไ< ด้ที คุณกฤษณา อัศวศรี สกุลชัย สํานักงานที บีซี ทีก1 รุงเทพฯ
โทร. (02)238-5027-8 หรื อทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
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THE BORDER CONSORTIUM
เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตียม
Attachment 1: Delivery Schedule
เอกสารแนบท ้ายฉบับที 1: กําหนดการส่งมอบสินค ้า
Tender Dried Split Pulses 2016-3B
การประกวดราคาถวแห้
ั
งผ่าซีก เลขที 2016-3B
For Refugee Camps in Thailand
สําหรั บพืนทีพักพิงชัวคราว ในประเทศไทย
Commodity สินค้า

Dried Split Pulses ถัวแห ้งผ่าซีก

Delivery Period
กําหนดการส่งของ:

To deliver on the 5-15th day of each month, from July to September 2016
ให ้จัดส่งในช่วงวันที 5-15 ของแต่ละเดือน ตังแต่เดือนกรกฏาคม ถึง กันยายน 2559

Delivery Frequency
ความถีในการจัดส่ง:

Monthly ให้จ ัดส่งเดือนละครงั

Quote Terms
เงือนไขการเสนอราคา:

Ex-Factory or Ex-Warehouse Thailand
ราคาสินค ้า ณ สถานทีรับมอบสินค ้า (โรงงานหรือสถานทีเก็บสินค ้าของผู ้ขายในประเทศไทย)

Quote Valid Until
ราคาต ้องยืนได ้ถึงวันที:

30 September 2016
30 กันยายน 2559

Dispatch Place

สถานทีนัดรับสินค ้า

Unit of
Measurement

หน่วยสินค ้า

Approximated Quantity จํานวนโดยประมาณ

Total Quantity

5-15 Jul 16

5-15 Aug 16

5-15 Sep 16

5-15 ก.ค.59

5-15 ส.ค.59

5-15 ก.ย. 59

82.40

82.40

82.40

จํานวนรวม

Seller's Factory or
โรงงานของผู ้ขาย หรือ

Metric Ton

Warehouse in Thailand

เมตริกตัน

สถานทีเก็บสินค ้าในประเทศไทย
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 Bangkok in the
form of an official Purchase Order being faxed directly to the Seller. 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. จํานวนการส่งสนิ ค ้าในแต่ละเดือ น และปร มิ าณรวมทังหมด ตามทีระบุใน
ตารางข ้างบนนี เป็ นจํานวนทีประมาณอย่างใกล ้เคียงทีสุด โดยคํานวนมาจากการคาดหมายจํานวนประชากรในแต่ละพืนทีพัก พ ิงสําหรับช่วงระยะเวลาการบร ิโภค/
้ ระบุข ้างต ้นนี
การใชที

จํานวนทีจะต ้องจัด ส่งจรงิ ในแต่ละเดือ นอาจจะแตกต่างไปจากนีบ ้าง ขนอยู
ึ
่ก ับการเปลียนแปลงขนลงของจํ
ึ
านวนประชากรในแต่ละพืนที
ิ ผลประกวดราคาและออกสัญญาแล ้ว ผู ้ขายจะได ้รับ ใบสังซือสน
ิ ค ้า ออกโดยสํานัก งานทีบีบีซ ี กรุงเทพฯ ซ งจะเป็
ึ
หลังจากตัดส น
นการยืนยัน เป็ น ทางการ
ิ ค ้าทีแน่น อนทีต ้องจัดส่ง ใบสังซือสน
ิ ค ้านีจะส่งไปใหผู้ ้ขายทางโทรสาร (แฟ็ ก ซ์) ราคาทีผู ้ขายเสนอจะต ้องสามารถยืนราคาเด ม
เกียวกับปรม
ิ าณส น
ิ
พักพ ิง

ได ้ ในกรณีทีจํานวนการสังซือของทีบีบีซ ีเพมข
ิ นไปจากจํ
ึ
านวนสังซือทีระบุในสํญญาไดถ้ ึง 10 เปอรเซ็นต์จากจํานวนทีออกสัญญา
ไม่รับผด
ิ ชอบกับต ้นทุน ของผู ้ขายทีอาจเพมข
ิ นในกรณี
ึ
ทียอดจํานวนสังซือจรงิ น ้อยกว่ายอดจํานวนทีประมาณนี
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อย่างไรก็ตามทางผู ้ซือจะ

247.20

The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตียม
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 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็ กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number
Bid & Sample to be submitted before

Dried Split Pulses 2016-3B

เลขทีใบประกวดราคาของ ที บี ซี

12:00 noon, Friday 22 April 2016

กําหนดยืนซองพร ้อมตัวอย่ างก่อนวันที

Company Name

บริษัทผู ้ยืนแบบประกวดราคาราคา

Address

ทีอยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

ชือผู ้ยืนประกวดราคาหรือผูรั้ บมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

Product

Dried Split Pulses (Food Grade)
ถวแห้
ั
งผ่าซีก (เพือการบริโภค)

ชือสายพั นธุข
์ องถัว

Specy Name of Pulse/ Pea
Packaging
Marking

Quote Terms

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes)
Total Number of Units

สินค ้า

Single polypropylene sack of 50 kg net weight
None

Ex-factory, Thailand

Metric Tonnes

247.20

การบรรจุหบ
ี ห่อ
ตรา หรือ เครืองหมาย

ปลายทาง 1
หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)
หน่วย รวมทังสิน

Price per Unit (THB)

ราคาต่อหน่วย (บาท)

Total Cost (THB)

ราคารวม (บาท)

Quote valid until
Terms of Payment

30 September 2016
Within one month after receiving completed
invoice & delivery documents

ราคาในแบบประกวดราคาใช ้ได ้ถึงวันที
เงือนไขการชําระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลาทีใช ้เตรีย มของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

ลายมือชือผู ้มีอํานาจหรือผู ้รับมอบอํานาจพร ้อม
ประทับตราบริษัท

Date

วันที

Important Information ข ้อมูลสําคัญ
*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender.
รายละเอียดของการยืนซองประกวดราคาราคา ใหดู้ ท ี หนังสือเชือเชิญประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ

*

Bidder must send a clearly-labeled two kg. sample with this Bidding Form.
ผู ้ยืนแบบจะต ้องยืนซองประมูลราคาพรอ
้ มตัวอย่ างสินค ้าจํานวน สองกิโลกรั ม ในบรรจุภัณฑ ท
์ ปิี ดมด
ิ ชิด พรอ
้ มติดตราชือบริษัทหรือยีหอให
้ ชั้ ดเจน

*

This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
แบบประกวดราคาราคาต ้องกรอกใหครบถ
้
้วนถูกต ้อง พรอ
้ มเซ็นชือประทับตราบริษัท ลงวันที แล ้วจึงนํามายืนด ้วยตน, ทางไปรษณีย์ หรือ อ-ี เมลล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มายั งสํานักงาน ที บี ซี กรุ งเทพฯ ไม่เช่นนันแล ้ว ที บี ซี จะถ อ
ื ว่าแบบประกวดราคานันเป็ นโมฆะ

*

Please attach a copy of Company Registration to this form.
ใหผู้ ้ยืนซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบีย นบริษัท ทะเบีย นการค ้าหรือหนังสือจดทะเบีย นอืน ๆ ซีงออกโดยทางราชการมาพรอ
้ มซองประกวดราคานี
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คําแปล

เอกสารแนบท้ าย ฉบับที 2
หลักเกณฑ์ และเงือนไข
p. เงือนไขการชําระเงิน : เครดิต 30 วันหลังจากได้ รับเอกสารใบวางบิล และ เอกสารส่ งของเป็ นทีเรียบร้ อย
q. ภูมิหลังทัวไป หลักการ กฎระเบียบ และคํารั บรอง :
• ทีบีซี ได้ รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพื)อใช้ ในการปฏิบตั ิงานช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมแก่ผ้ ลู ีภัยจากประเทศ
พม่า และประสงค์จะใช้ ส่วนหนึง) ของเงินบริจาคเหล่านีเพื)อชําระเงินสําหรับการซือขายครังนี ผู้บริจาคจะคํานวณยอด
รวมของจํานวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใช้ เงินจํานวนนี เมื)อการปฏิบตั ิงานสําเร็จลุล่วงแล้ ว ตามจํานวน
ค่าใช้ จ่ายที)ยื)นเสนอ และพิจารณาว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื)อนไขข้ อกําหนดการบริจาคหรื อไม่ นอกจากทีบซี ีแล้ ว
บุคคลอื)นใดย่อมไม่มีสิทธิA หรือสามารถอ้ างสิทธิAในเงินบริจาคนีได้ ผู้บริจาคจะไม่รับพิจารณาคําร้ องขอค่าชดเชย หรื อ
การชําระเงินใด ๆ ที)ผ้ ูรับเหมาของทีบีซียื)นเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะในกรณีใด หรือด้ วยเหตุผลใด สัญญาที)กระทําขึน
ระหว่างทีบีซีและผู้รับเหมาจะไม่มีผลผูกพันผู้บริจาค
และผู้บริจาคไม่ยอมรับว่ามีข้อสัญญาใดที)เชื)อมโยงระหว่างผู้
บริจาคกับผู้รับเหมาของทีบีซี
• ผู้บริจาคกําหนดให้ ทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมาปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริยธรรมขันสูงสุดระหว่างกระบวนการ
จัดหา และในการปฏิบตั ิตามสัญญา ขันตอนในการจัดซือจัดหา และการตกลงให้ ทําสัญญาจะต้ องเป็ นไปตามหลักการ
ดังต่อไปนี :
- ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซือจัดหา
- การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้เสนอตัวเป็ นผู้รับเหมา
• กระบวนการจัดหาของทีบีซี จะต้ องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อันเกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• ผู้บริจาคที)จดั สรรเงินทุนสําหรับโครงการนีสงวนสิทธิAที)จะใช้ อํานาจในการควบคุมผู้รับเหมาทุกราย ทังด้ านเอกสาร และ
ณ สถานที)ดําเนินการ (รวมทังทีบีซี) รวมถึงผู้รับเหมาช่วงต่อ ที)ได้ รับเงินของผู้บริจาค เพื)อทําการตรวจสอบว่าการจัดหา
และการปฏิบตั ิงานนันสอดคล้ องกับกฎระเบียบ และวิธีดําเนินงานของทีบีซี หรื อไม่ ผู้บริจาคขอคํารับรองว่าผู้บริจาค
หรื อตัวแทนของผู้บริจาคมีสิทธิAตามสมควรในการเข้ าถึงและการขอตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และการบัญชีของ
ผู้รับเหมา
• คํารับรอง : โดยการลงนามในสัญญาซือขายนี ผู้ขาย (ในกรณีที)ตกลงให้ ทําสัญญา) ให้ คํารับรองว่าผู้ขาย และ/หรื อ
ผู้รับช่วงจัดส่งสินค้ าให้ ผ้ ขู าย (ถ้ ามี) ได้ รับอนุมตั ิ และมีใบอนุญาตที)จําเป็ นจากเจ้ าหน้ าที)หรือส่วนราชการที)เกี)ยวข้ องให้
ดําเนินงานตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญานีแล้ ว และการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของผู้ขายภายใต้ สญ
ั ญานีจะไม่เป็ น
การฝ่ าฝื นคําสัง) กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้ อบังคับของหน่วยงานใดของรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการ
ที)มีอํานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ซือ+ จะจัดการกับสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรกหรือ
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ตําหนิกล่าวโทษจากรัฐบาลหรื อหน่วยงานราชการอื)นใด ผู้ขายจะชดเชยและจะชดใช้ แทนผู้ซือ+ สําหรับความเสียหาย
การสูญเสีย การเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน การฟ้ องร้ อง ความรับผิด และค่าใช้ จ่าย ซึง) เกิดจาก เกี)ยวข้ อง หรื อเป็ นผล
สืบเนื)องไม่วา่ จะโดยตรง หรือโดยทางอ้ อม จากการฝ่ าฝื นคํารับรองนี
ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสัญญาฉบับนีจะดําเนินไปโดยไม่มีการเชื)อมโยงใดๆถึงผู้ซือในฐานะนายหน้ า หุ้นส่วน ผู้รับ
ช่วงลิขสิทธิA พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้บริจาค นอกจากนีผู้ขายรับรองต่อผู้ซือและผู้บริจาคว่า ผู้รับช่วงหรื อผู้ขายราย
ย่อยที)ผ้ ขู ายติดต่อด้ วยจะไม่สามารถที)จะเรี ยกร้ อง หรื อกระทําการฟ้ องร้ องใดๆต่อผู้บริจาค และตัวแทนของผู้บริจาคได้
• ผู้ขายจะไม่แทนตัวเองว่าเป็ นผู้ซือ หรือเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้ซือหรื อผู้บริจาค และจะไม่ถือ
ตัวเองว่ามีอํานาจหรื อสิทธิAที)จะก่อให้ เกิดความผูกมัดที)ชดั เจนหรื อแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ซือหรือผู้บริจาค ข้ อตกลง
ฉบับนีจะไม่ถือว่าผู้ขายเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิA พนักงาน หรื อผู้แทนใดๆของผู้ขายและผู้บริจาค
r. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุทีทําให้ ผ้ ูเสนอราคาไม่ มีสิทธิsได้ รับพิจารณา :
• ทีบีซี จะปฏิเสธข้ อเสนอที)ได้ รับจากผู้เข้ าประกวดราคา หรือยกเลิกสัญญาในกรณีที)ได้ ทําสัญญาแล้ ว หากพบว่าผู้เสนอ
ราคาได้ กระทําการอันทุจริต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรือข่มขู่ การลงโทษด้ านการบริหาร หรื อด้ านการเงิน จะ
สอดคล้ องกับระดับความสําคัญของสัญญา และความรุนแรงของการประพฤติผิด
• ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมา ต้ องไม่มีส่วนเกี)ยวข้ องกับการใช้ แรงงานเด็ก และต้ องเคารพในสิทธิAพืนฐานทางสังคม
และสภาพการทํางานของพนักงานของตน
• ทีบีซี จะตัดสิทธิAผ้ เู ข้ าประกวดราคาออกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซือจัดหาขององค์กร ในกรณีที) :
- ผู้เข้ าประกวดราคาเป็ นผู้ล้มละลาย หรื อกําลังชําระบัญชีเพื)อเลิกบริษัท หรื อศาลกําลังจัดการกับธุรกิจ หรื อกําลัง
จัดการประนอมหนีกับเจ้ าหนี หรื อได้ ระงับกิจกรรมทางธุรกิจ หรื อเป็ นผู้ที)กําลังถูกดําเนินคดีเนื)องจากสาเหตุเหล่านี
หรื ออยู่ในสถานการณ์ที)คล้ ายกัน อันจากการดําเนินการในทํานองเดียวกัน ตามกฎหมาย หรื อข้ อบังคับของ
ประเทศ
- ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถกู พิพากษาลงโทษเนื)องจากการประพฤติผิดหลักวิชาชีพ ซึง) คําพิพากษานันถือเป็ นที)สดุ
- ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ประพฤติผดิ หลักวิชาชีพอย่างร้ ายแรงในเรื) องใดๆก็ตาม ซึง) ทีบีซีสามารถพิสจู น์ได้
- ผู้เข้ าประกวดราคาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนในการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรื อการจ่ายภาษี
ตามเงื)อนไขทางกฎหมายของประเทศซึง) เป็ นสถานที)ก่อตังบริษัท หรือประเทศของผู้ที)มีอํานาจให้ ทําสัญญา หรือ
ประเทศที)มีการดําเนินการตามสัญญา
- ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถกู พิพากษาลงโทษ และคําพิพากษานันถือเป็ นที)สดุ ในข้ อหาฉ้ อฉล ทุจริต มีส่วนเกี)ยวข้ อง
กับองค์กรอาชญากรรม หรื อในกิจกรรมอื)นใดที)ผิดกฎหมาย และเป็ นภัยต่อผลประโยชน์ด้านการเงินของผู้บริจาค
- ภายหลังกระบวนการจัดหา หรื อการมอบเงินบริจาค โดยใช้ งบประมาณของผู้บริจาคแล้ ว ได้ มีการแจ้ งว่าผู้เข้ า
ประกวดราคาได้ ฝ่าฝื นสัญญาอย่างร้ ายแรง เนื)องจากไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา
ผู้เข้ าประกวดราคาต้ องรับรอง ว่าไม่ได้ อยูใ่ นสถานะที)กล่าวถึงข้ างต้ นนี ด้ วยประการใดๆทังสิน
• จะไม่มีการตกลงทําสัญญากับผู้เข้ าประกวดราคา ถ้ าในระหว่างขันตอนการจัดหา ผู้เข้ าประกวดราคารายนัน :
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-

มีประเด็นหรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
มีความผิดเนื)องจากแจ้ งหรื อเสนอข้ อมูลหรือรายละเอียดอันเป็ นเท็จกับทางองค์กร หรื อไม่ให้ ข้อมูลซึง) ทางองค์กร
ขอให้ ผ้ รู ่วมประกวดราคาแจ้ ง เพื)อนํามาใช้ เป็ นเงื)อนไขประกอบการพิจารณาตัดสินการให้ สญ
ั ญา

• ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับพิจารณา ถ้ าไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนของการเสนอราคาที)ระบุในข้ อ 3. ของเอกสารฉบับนี
t. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทําสัญญา :
• ผู้แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานของผู้บริจาคจะได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมเป็ นสักขีพยานในการเปิ ดซองประกวดราคา ซึง)
ดําเนินการโดยเจ้ าหน้ าที)ของทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมในการเปิ ดซองประกวดราคานี
• การยื)นเสนอราคาจะต้ องกระทําตามเงื)อนไข และข้ อกําหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิ ดซองประกวด
ราคาจะมีการตรวจเช็คว่าผู้เข้ าร่วมได้ ปฏิบตั ถิ กู ต้ องตามเงื)อนไขและข้ อกําหนดนันๆหรื อไม่
• คณะกรรมการประกวดราคา ซึง) ประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที)ทีบีซีอย่างน้ อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคาหลังจากวัน
ครบกําหนดยื)นเสนอราคา และตัดสินการประกวดราคา คําตัดสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็ นที)สดุ
• การเสนอราคาทังหมดจะได้ รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์เดียวกันและโดยคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดราคาชุดเดียวกัน
• ทีบีซี จะตัดสินให้ สญ
ั ญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรื อ “ความคุ้มค่าสูงสุดต่อเงิน
ที)จ่าย” อันหมายถึงสัดส่วนความสมดุลที)ดีที)สดุ ระหว่าง ราคา กับ คุณภาพ/คุณสมบัติ โดยอย่างน้ อยที)สดุ จะพิจารณา
เกณฑ์ต่อไปนี
- ราคา
- คุณภาพ
- ความสามารถ/กําลังการผลิตสินค้ า
- ชื)อเสียง และความสามารถที)อาจพิสจู น์ ได้ วา่ สามารถจัดส่งสินค้ าได้ ตามกําหนด
- ประสบการณ์ในการจัดส่งสิ)งของเพื)อความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
- ความรู้เกี)ยวกับสภาพการทํางานในพืนที)
- มีฐานปฏิบตั ิงาน/สํานักงานที)ใกล้ กบั พืนที)
- สามารถปฏิบตั ิงานตามบรรทัดฐานสากลได้
• จะไม่มีการเปลี)ยนแปลงหลักเกณฑ์ใดๆจากที)ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคา และ/หรื อในข้ อกําหนดเกี)ยวกับรายละ
เอียดสินค้ า นอกจากนีข้ อมูลเพิ)มเติมจากผู้เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็ นเพียงเพื)อชีแจงรายละเอียดของ
การเสนอราคานันๆ ให้ กระจ่างขึน และไม่มีเหตุนําไปสู่การเลือกปฏิบตั ิ
• จะไม่อนุญาติให้ มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลังจากวันครบกําหนดยื)นซองเสนอราคา
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• หนังสือเชิญประกวดราคานี ไม่ถือว่าเกี)ยวข้ องกับข้ อผูกมัดในการซือสินค้ าใดๆทังสิน กับทางทีบีซี
u. การละเมิดสัญญา และเบีย+ ปรับ
ก) การละเมิดสัญญานีโดยผู้ขายมีความหมายรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง :
1. การส่งมอบสินค้ าที)ตํ)ากว่าข้ อกําหนดคุณภาพที)ระบุในสัญญา และใบสัง) ซือ
2. ปริมาณสินค้ าที)ส่งมอบน้ อยกว่าปริมาณที)ระบุในใบสัง) ซือ
3. การส่งมอบสินค้ าไม่ตรงตามช่วงเวลาที)ระบุในใบสัง) ซือ และ/หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในการส่งมอบ
สินค้ าที)ระบุในเอกสารสัญญาซือ
4. การเพิกเฉย หรื อขัดคําสัง) หรื อคําขอ ที)ระบุอย่างเจาะจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นคําพูด โดย
เจ้ าหน้ าที)ของทีบซี ี ผู้รับผิดชอบการส่งมอบสินค้ า เจ้ าหน้ าที)ของรัฐ หรื อคณะกรรมการศูนย์อพยพ
5. การกระทําการอันทุจริต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขู่ของผู้ขาย
6. การมีส่วนเกี)ยวข้ องกับการใช้ แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพืนฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานของตน
(ซึง) ข้ อกําหนดนีจะ
7. การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที)ระบุในเอกสารหลักจริยธรรมของทีบีซี
บังคับใช้ กบั ทังพนักงานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกราย)
8. การลงโทษปรับ ในกรณีที)ผ้ ูขายละเมิดสัญญา หมายความรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง:
ข)

การลงโทษปรั บ ในกรณีทีผู้ขาย จัดส่ งสินค้ าล่ าช้ า กําหนดที 0.5% ของมูลค่ าตามใบสังซือ+ ต่ อวัน แต่ จะ
มีค่าปรับขัน+ สูงสุดไม่ เกิน 10%

ค)

การลงโทษปรับ ในกรณีที)ผ้ ูขายละเมิดสัญญา หมายความรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง:
1) การระงับ หรือยกเลิกสัญญา ตามดุลพินิจของผู้ซือ+
2) การให้ ผ้ ูขายเปลี)ยนทดแทนสินค้ าที)ตํ)ากว่ามาตรฐาน หรื อบกพร่ องโดยทันทีที)ได้ รับการร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที)
ของทีบีซี ที)มีหน้ าที)รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที)เกิดขึน
3) การให้ ผ้ ูขายส่งสินค้ าเพิ)มเติมให้ โดยไม่คิดมูลค่า เพื)อชดเชยส่วนที)ไม่ครบ สูญหาย หรื อบกพร่ อง ตามที)ได้ รับ
การร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที)ของทีบีซี ที)มีหน้ าที)รับผิดชอบ
4) การลงโทษให้ ผ้ ูขายจ่ายเบียปรับเป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ ูซือ+ ตามดุลพินิจของผู้ ซือ+ และตามความสูญเสียที)
ประเมินได้
5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้ รับพิจารณาให้ ทําสัญญาอื)นใดในอนาคตกับทีบีซี
6) การให้ ผ้ ูขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายเพิ)มเติมที)อาจเกิดขึนจากการที)ผ้ ูซือ+ จําเป็ นต้ องหาซือสินค้ า
จากแหล่งอื)น อันเนื)องมาจาก
i. ผู้ขายส่งสินค้ าที)มีคณ
ุ ภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรือ ส่งสินค้ าไม่ตรงตามกําหนดวันที)ให้ ส่งของ
ii. ผู้ซือ+ ยกเลิกสัญญากับผู้ขาย อันมีสาเหตุที)สมเหตุสมผลอันเนื)องมาจากการที)ผ้ ูขายไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื)อนไขหรือข้ อตกลงในสัญญาซือได้
iii. ผู้ขายไม่สามารถดําเนินการตามข้ อตกลงในสัญญาซือให้ ลลุ ่วงไปได้

การลงโทษต่างๆหรื อด้ านการเงินจะสอดคล้ องกับระดับความสําคัญของสัญญาและความรุนแรงของการประพฤติผิด
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v. สัญญาทีจะกระทํากันนีจ+ ะอยู่ใต้ บังคับของกฎหมายแห่ งประเทศไทย
I. ติดต่อขอข้ อมูลเพิม) เติมเกี)ยวกับการประกวดราคานีได้ ที)คุณกฤษณา อัศวศรีสกุลชัย สํานักงานทีบีซี ที)กรุงเทพฯ
โทร. (02) 238-5027-8 หรื อทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
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