คําแปล

หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา
การประกวดราคาเกลือ เลขที SALT-2017-1
เกลือเสริมไอโอดีนสําหรั บการจัดส่ งตัง- แต่ เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
สําหรั บพืน- ทีพักพิงชัวคราวทัง- 7 แห่ ง ในประเทศไทย
องค์การ เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตียม (TBC), ผู้ซือ- , มีความประสงค์ขอเรี ยนเชิญบริ ษัทของท่าน ซึง& เป็ น “ผู้ขาย” เข้ าร่วม
ประกวดราคา เพื&อจัดส่งเกลือเสริมไอโอดีน ตามเงื&อนไขต่อไปนี
•

คุณภาพ: คุณภาพขันตํ&าของเกลือที&ผ้ ูขายจะจัดส่งให้ มีดงั ต่อไปนี:
1. เกลือจะต้ องเป็ นเกลือที&เสริมไอโอดีน โดยจะต้ องมีปริ มาณไอโอดีนอยู่ระหว่ าง 30-40 มิลลิกรั ม ต่ อเกลือ
1 กิโลกรั ม (30-40 ppm) เกลือจะต้ องมีสีขาวธรรมชาติและมีอนุภาคเป็ นเม็ดละเอียด
2. เกลือจะต้ องมีสภาพเหมาะแก่การบริโภคของมนุษย์ ปราศจากสิ&งเจือปน หรื อมีสารเคมีปนเปื อนซึง& อาจเป็ นพิษต่อ
ร่างกายได้
3. เกลือจะต้ องเป็ นเม็ดละเอียด ไม่มีความชืนมากจนเกินไป อาทิ จับตัวเป็ นก้ อน หรื อเปี ยกชืน
4. คุณภาพของเกลือจะต้ องเทียบเท่ากับตัวอย่างเกลือที& ผู้ขาย ยื&นมาพร้ อมกับใบเสนอราคาประมูลนี

•

ปริ มาณ: ปริ มาณที&ต้องการให้ ผ้ ูข ายจัดส่งไปยังพืนที&พักพิงชั&วคราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที&ระบุในตาราง
ด้ านล่างนี
ตารางที 1: ปริมาณสินค้ าโดยประมาณ แยกตามพืนที&พกั พิงชัว& คราว
พืน- ทีพักพิงชัวคราว

ปริมาณ (กิโลกรั ม)

ไซท์ 1

11,100

ไซท์ 2

3,000

แม่ละอูน

10,200

แม่รามาหลวง

11,100

แม่หละ

39,600

อุ้มเปี ยม

12,000

ต้ นยาง

3,300

ผู้ซือ- ขอสงวนสิทธิAที&จะออกสัญญาแยกแต่ละปลายทางพืนที& พักพิงชั&วคราวให้ แก่ผ้ ูขายต่างรายกัน หรื อในบางกรณี
ที&เกิดขึนไม่บอ่ ยนักคือการออกสัญญาแบ่งให้ ผ้ ูขายมากกว่า 1 รายในพืนที&ปลายทางเดียวกัน จํานวนที&จะให้ จัดส่งจริ ง
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อาจจะต่างไปจากนีบ้างขึนอยู่กบั การเปลี&ยนแปลงขึนลงของจํานวนประชากรในพืนที&พกั พิงชัว& คราว โปรดดูรายละเอียด
และเงื&อนไขใน กําหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) ที&แนบมา
•

ตัวอย่ าง: ผู้ขายจะต้ องส่งตัวอย่างประกอบการยื&นประมูล เป็ นเกลือจํานวน 2 ถุง (บรรจุถุงละ O กิโลกรัม) พร้ อมติด
รายละเอียดให้ ชดั เจนฉลากให้ ชดั เจน ตัวอย่างเกลือจะต้ องมีปริมาณไอโอดีนตามที&ต้องการ รวมถึงบรรจุในถุงพลาสติก
ที&มีความหนาและพิมพ์ยี&ห้อของผู้ผลิตตามจริงที&ผ้ ูขายจะนํามาจัดส่งหากผู้ขายได้ รับเลือกให้ เป็ นคู่สญ
ั ญา มิฉะนันการ
ยื&นประมูลของผู้ขายจะถือเป็ นโมฆะ

•

แหล่ งทีมา: ผู้ขายจะต้ องไม่ ส่งเกลือเสริ มไอโอดีนที&นําเข้ าหรื อมีแหล่งที&มาหรื อต้ นกําเนิดจากประเทศดังต่อไปนี
อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลิเบีย หรื อ ซีเรี ย

•

การบรรจุ: เกลือจะต้ องบรรจุดงั นี
ถุงใน: เกลือจะต้ องบรรจุในถุงพลาสติก แต่ละถุงมีนําหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม(นําหนักสุทธิหมายถึง นําหนัก
ของเกลือเท่านัน ไม่รวมนําหนักถุง) คุณภาพของถุงพลาสติกและการปิ ดผนึกปากถุงจะต้ องแข็งแรงพอที&จะ
ป้ องกันความชืนเข้ า รวมถึงป้ องกันการแตกรั&วของถุงเกลือจากการหยิบจับและขนส่ง ตามกฎของกระทรวง
สาธาณสุขกําหนดให้ ถงุ บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละถุงจะต้ องมีฉลากแสดงชื&ออาหาร ชื&อและที&อยู่ของผู้ผลิต วันที&ผลิต
และ/หรื อวันที&หมดอายุ นําหนักสุทธิของเกลือ และข้ อความแนะนําว่า “ควรเก็บในที&ร่มและแห้ ง” แสดงไว้
อย่างชัดเจน โดยทัว& ไปเกลือที&ผลิตโดยผู้ผลิตที&ได้ รับอนุญาต จะมีข้อความต่างๆข้ างต้ นนีแสดงอยู่บนบรรจุ
ภัณฑ์อยู่แล้ ว
ถุงนอก: เกลือ 50 ถุงเล็ก จะต้ องบรรจุไว้ ในกระสอบโพลีโพรไพลีน (นําหนักสุทธิไม่รวมนําหนักถุงและ
กระสอบเท่ากับเกลือ 50 กิโลกรัมต่อกระสอบ) กระสอบจะต้ องเย็บปิ ดให้ เรี ยบร้ อยเพื&อป้ องกันการตกหล่น
บรรจุภณ
ั ฑ์นีจะเป็ นทรัพย์สินของผู้ซือ-

•

ราคา: DDP (คือราคาที&รวมภาษีและค่าขนส่งแล้ ว) จะต้ องเสนอ เป็ นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ กิโลกรัม สําหรับส่งสินค้ า
ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครังนีรวมถึงสัญญาซือที&จะออกหลังจากนีจะบังคับใช้ ตามมาตรฐาน
INCOTERMS 2000 กล่าวคือ ราคาที&เสนอมาจะต้ องเป็ นราคาที&รวมภาษี อากร ค่าขนส่งแล้ ว ในการเข้ าร่วมประกวด
ราคาผู้ขายจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยื&นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที&แนบมานี
การยืนราคา: ราคาที&เสนอจะต้ องสามารถยื นราคาเดิมได้ ตลอดช่วงระยะสัญญา หรื ออย่ างน้ อยจะต้ อ งยื นราคา
จนกระทัง& การจัดส่งสินค้ าถึงปลายทางเสร็จสินทังหมดแล้ ว และจะไม่อนุญาตให้ มีการเปลี&ยนแปลง ปริ มาณสินค้ า
ตามที&ได้ ระบุไว้ ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) นัน เป็ นจํานวนประมาณใกล้ เคียง
ที&สดุ ที&คํานวณจากการคาดการณ์จํานวนประชากรในพืนที&พกั พิงชัว& คราว ซึง& จํานวนที&จะให้ จดั ส่งจริ งนันอาจต่างไปจาก
นีได้ ซงึ& จะขึนอยู่กบั การเปลี&ยนแปลงของจํานวนประชากรในพืนที&พกั พิงชัว& คราว ภายในช่วงระยะสัญญาหากทางผู้ซือ- มี
ความจํ าเป็ นต้ องเพิ&มหรื อลดปริมาณการสัง& ซือ ผู้ขายจะต้ องสามารถยืนราคาตามที&ยื&นเสนอมาสําหรับการสัง& ซือเพิ&ม
หรื อลด ได้ ถึง 20% ของยอดการสัง& ซือตามที&ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ- จะไม่รับผิดชอบกับต้ นทุนของ
ผู้ขายที&อาจเพิ&มขึนในกรณีที&ยอดจํานวนสัง& ซือจริงน้ อยกว่ายอดจํานวนที&ประมาณนี
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** หมายเหตุ (สํ า คั ญ ): กรุ ณ าดู ร ายละเอี ย ด เงื อนไข และขั" น ตอน ของการประกวดราคาครั" ง นี" ใ น
“เอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา” **
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THE BORDER CONSORTIUM
Delivery Schedule
กํ าหนดการส่งมอบสินค ้า
Tender SALT-2017-1
การประกวดราคาเกลือ เลขที SALT-2017-1
For 7 Refugee camps in Thailand
สําหรั บพืน
- ทีพักพิงชัวคราว 7 แห่งในประเทศไทย
Commodity สินค้า

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

Delivery Period

To be delivered during 10-20th November 2016 to 10-20th February 2017

กําหนดการส่งของ:

ใหจั้ ดส่งในช่วงวันที 10-20 พฤศจิกายน 2559 จนถ งึ 10-20 กุมภาพันธ์ 2560
or upon instruction by TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.

หรือใหส้ ่งตามคําสังของสํานักงาน TBC ภาคสนามกรณีจําเป็ นใหมี้ การเปลียนแปลงการส่ง
Delivery Frequency
ความถ ในการจั
ี
ดส่ง:

Once per camp per contract
ใหจั้ ดส่งหนึงครั -งไปยั งแต่ละพืน
- ทีพักพิงชัวคราวแต่ละแห่ง

Quote Terms เงือนไขการเสนอราคา:

DDP (Delivered Duty Paid) ราคาสินค ้ารวมภาษี อากร และ ภาษีมูลค่าเพิม(ถ ้ามี) และ
ค่าขนส่ง ณ จุดส่งมอบ คือ พืน
- ทีพักพิงชัวคราวทีระบุ

Quote Valid Until ราคาต ้องยืนได ้ถงึ วันที:

29 February 2017 29 กุมภาพ ันธ์ 2560

for Refugee Camp

Arpproximate Distance

Unit of Measure

Delivery Month

สําหรั บพืน
- ทีพักพิงชัวคราว

ระยะทางโดยประมาณ

หน่วยสินค ้า

เดือนทีส่งของ

Kilograms

Nov-2016

กิโลกรั ม

พฤศจิกายน 2559

Kilograms

Nov-2016

กิโลกรั ม

พฤศจิกายน 2559

Site 1

25 km west from Mae Hong Son Town

ไซท์ 1

25 ก. ม. ไปทางตต. จากแม่ฮ่องสอน

Site 2

85 km south-west from Mae Hong Son

ไซท์ 2

85 ก. ม. ไปทางตต.เฉีย งใต ้ จากแม่ฮ่องสอน

Mae La Oon

60 km south-west from Mae Sa Riang

Kilograms

Jan-2017

แม่ละอูน

60 ก. ม. ไปทางตต.เฉีย งใต ้ จากแม่สะเรียง

กิโลกรั ม

มกราคม 2560

Mae Ra Ma Luang

45 km south-west from Mae Sa Riang

Kilograms

Jan-2017

แม่ร ามาหลวง

45 ก. ม. ไปทางตต. เฉีย งใต ้ จากแม่สะเรีย ง

กิโลกรั ม

มกราคม 2560

Mae La

60 km north from Mae Sot Town

Kilograms

Feb-2017

แม่หละ

60 ก. ม. ไปทางเหนือ จากตัวเมืองแม่สอด

กิโลกรั ม

กุมภาพ ันธ์ 2560

Umpiem

89 km south from Mae Sot Town

Kilograms

Feb-2017

อุ ้มเปี- ย ม

89 ก. ม. ไปทางใต ้ จากตัวเมืองแม่สอด

กิโลกรั ม

กุมภาพ ันธ์ 2560

Don Yang

45 km north-west from Sangklaburi

Kilograms

Jan-2017

ต ้นยาง

ไปทางตต. เฉีย งเหนือ 45 กม. จากสังขละบุร ี

กิโลกรั ม

มกราคม 2560

Approx. Quantity
- โดยประมาณ
จํานวนสังซือ

11,100

3,000

10,200

11,100

39,600

12,000

3,300

Remarks หมายเหตุ:
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 or less 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. จํานวนการส่งสินค ้าในแต่ละเดือน และปริมาณรวมทัง- หมด ตามทีระบุใน
ตารางข ้างบนนี- เป็ นจํานวนทีประมาณอย่ างใกล ้เคีย งทีสุด โดยคํานวนมาจากการคาดหมายจํานวนประชากรในแต่ละพืน
- ทีพักพิงสําหรั บช่วงระยะเวลาการบริโภค/
การใช ้ทีระบุข ้างต ้นนีจํานวนทีจะต ้องจัดส่งจริงในแต่ละเดือนอาจจะแตกต่างไปจากนีบ
- ้าง ขึน
- อยู่ กับการเปลียนแปลงขึน
- ลงของจํานวนประชากรในแต่ละพืน
- ที
- สินค ้า ออกโดยสํานักงานทีบซ
ี าคสนาม ซึงจะเป็ นการยืนยั นเป็ นทางการ
พักพิง
หลังจากตัดสินผลประกวดราคาและออกสัญญาแล ้ว ผู ้ขายจะได ้รั บ ใบสังซือ
ี ภ
- สินค ้านีจ- ะส่งไปใหผู้ ้ขายทางโทรสาร (แฟ็ กซ์) เดือนละครั -ง
เกียวกับปริมาณสินค ้าทีแน่นอนทีต ้องจัดส่ง ใบสังซือ
ราคาทีผู ้ขายเสนอจะต ้องสามารถยืนราคาเดิม
- ของทีบซ
- ทีระบุในสํญญาได ้ถ งึ 20 เปอรเซ็นต์จากจํานวนทีออกสัญญา
- จะ
ได ้ ในกรณีทจํี านวนการสังซือ
ี เี พิมขึน
- หรือลดลงไปจากจํานวนสังซือ
อย่ างไรก็ตามทางผู ้ซือ
- จริงน ้อยกว่ายอดจํานวนทีประมาณนีไม่รับผิดชอบกับต ้นทุนของผู ้ขายทีอาจเพิมขึน
- ในกรณีทยอดจํ
ี
านวนสังซือ
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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; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number

SALT-2017-1

เลขทีใบประกวดราคาของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Friday 14 October 2016

กําหนดยืนซองพร ้อมตัวอย่ างก่อนวันที
บริษัทผูยื้ นแบบประกวดราคาราคา

Company Name
Address

ทีอยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

ชือผู ้ยืนประกวดราคาหรือผู ้รับมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้า

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

การบรรจุหบ
ี ห่อ

Outer: 50 inner bags (50 kg. sack)
Marking

Brand Label ___________________________________

ตรา หรือ เครืองหมาย

Refugee camp

Site 1 Refugee Camp พืนทีพ ักพิง ชัวคราวไซท์ 1

พื-นทีพั กพิงชัวคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

11,100

หน่วย รวมทัง- สิน

Price per Unit (Baht) DDP

1

ราคาต่อหน่วย (บาท) ดีดพ
ี ี

1

ราคารวม (บาท) ดีดพ
ี ี

Total Cost (Baht) DDP

1

1

Site 2 Refugee Camp พืนทีพ ักพิง ชัวคราวไซท์ 2

พื-นทีพั กพิงชัวคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

3,000

หน่วย รวมทัง- สิน

Refugee camp

Price per Unit (Baht) DDP

ราคาต่อหน่วย (บาท) ดีดพ
ี ี

1

1

ราคารวม (บาท) ดีดพ
ี ี

Total Cost (Baht) DDP

1

1

Quote valid until

29-Feb-2016

ราคาในแบบประกวดราคาใช ้ไดถึ้ งวันที

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือนไขการชํ าระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลาทีใช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

ลายมือชือผูมี้ อํานาจหรือผู ้รับมอบอํานาจพรอม
้
ประทับตราบริษัท

Date

วันที

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จากหนังสือ "INCOTERMS 2000", คือราคารวมค่าขนส่ง บรรจุห ีบห่อ สัญญาลัก ษณ์หรือตรา และ ภาษีต่าง ๆ แล ้ว

Important Information ขอมู
้ ลสําคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
- เชิญประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ
รายละเอียดของการยืนซองประกวดราคาราคา ให ้ดูท ี หนังสือเชือ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
ผู ้ยืนแบบจะต ้องยืนซองประมูลราคาพร ้อมตัวอย่ างสินค ้าจํานวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภัณฑ์ทปิี ดมิดชิด พร ้อมติดตราชือบริษัทหรือยีห ้อใหชั้ ดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
แบบประกวดราคาราคาต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกตอง
้
พร ้อมเซ็นชือประทับตราบริษัท ลงวันที แล ้วจึงนํามายืนด ้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรือทางอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มายั งสํานักงาน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
- แลว้ ที บี ซี จะถือว่าแบบประกวดราคานัน
- เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผูยื้ นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนการค ้าหรือหนังสือจดทะเบียนอืน ๆ ซีงออกโดยทางราชการมาพร ้อมซองประกวดราคานี-
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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 บางรัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number

SALT-2017-1

เลขทีใบประกวดราคาของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Friday 14 October 2016

กําหนดยืนซองพรอมตั
้
วอย่ างก่อนวันที

Company Name

บริษัทผู ้ยืนแบบประกวดราคาราคา

Address

ทีอยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

ชือผูยื้ นประกวดราคาหรือผู ้รับมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินคา้

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

การบรรจุหบ
ี ห่อ

Outer: 50 inner bags (50 kg. sack)
ตรา หรือ เครืองหมาย

Marking

Brand Label ___________________________________

Refugee camp

Mae La Oon Refugee Camp, พืน
- ทีพักพิงชัวคราว แม่ละอูน พื-นทีพั กพิงชัวคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

10,200

หน่วย รวมทัง- สิน
ราคาต่อหน่วย (บาท) ดีดพ
ี ี

1

Price per Unit (Baht) DDP

ราคารวม (บาท) ดีดพ
ี ี

1

Total Cost (Baht) DDP

1

1

Mae Ra Ma Luang Refugee Camp, พืน
- ทีพักพิง
ชัวคราวแม่รามาหลวง

พื-นทีพั กพิงชัวคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

11,100

หน่วย รวมทัง- สิน

Refugee camp

ราคาต่อหน่วย (บาท) ดีดพ
ี ี

1

Price per Unit (Baht) DDP

ราคารวม (บาท) ดีดพ
ี ี

1

Total Cost (Baht) DDP

1

1

Quote valid until

29-Feb-2016

ราคาในแบบประกวดราคาใช ้ได ้ถึงวันที

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือนไขการชํ าระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลาทีใช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

ลายมือชือผู ้มีอํานาจหรือผู ้รับมอบอํานาจพร ้อม
ประทับตราบริษัท

Date

วันที

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จากหนังสือ "INCOTERMS 2000", คือราคารวมค่าขนส่ง บรรจุห ีบห่อ สัญญาลักษณ์หรือตรา และ ภาษีต่าง ๆ แล ้ว

Important Information ข ้อมูลสําคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
- เชิญประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ
รายละเอียดของการยืนซองประกวดราคาราคา ให ้ดูท ี หนังสือเชือ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
ผู ้ยืนแบบจะต ้องยืนซองประมูลราคาพร ้อมตัวอย่ างสินค ้าจํานวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภัณฑ์ทปิี ดมิดชิด พร ้อมติดตราชือบริษัทหรือยีห ้อให ้ชัดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
แบบประกวดราคาราคาต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือประทับตราบริษัท ลงวันที แล ้วจึงนํามายืนด ้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรือทางอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มายั งสํานักงาน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
- แล ้ว ที บี ซี จะถือว่าแบบประกวดราคานัน
- เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผู ้ยืนซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนการคาหรื
้ อหนังสือจดทะเบียนอืน ๆ ซีงออกโดยทางราชการมาพรอมซองประกวดราคานี
้
-
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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; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number

SALT-2017-1

เลขทีใบประกวดราคาของ ท ี บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Friday 14 October 2016

กําหนดยืนซองพร ้อมตัวอย่ างก่อนวันท ี

Company Name

บริษัทผูยื้ นแบบประกวดราคาราคา

Address

ทีอยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

ชือผู ้ยืนประกวดราคาหรือผู ้รับมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้า

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

การบรรจุหบ
ี ห่อ

Outer: 50 inner bags (50 kg. sack)
Marking

Brand Label ___________________________________

ตรา หรือ เครืองหมาย

Refugee camp

Mae La Refugee Camp พืน
- ทีพักพิงชัวคราวแม่หละ

พื-นทีพั กพิงชัวคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

39,600

หน่วย รวมทัง- สิน

Price per Unit (Baht) DDP

1

ี ี
ราคาต่อหน่วย (บาท) ดีดพ

1

ราคารวม (บาท) ดีดพ
ี ี

Total Cost (Baht) DDP

Umpiem Refugee Camp พืน
- ทีพักพิงชัวคราวอุ ้มเปี- ยม

Refugee camp

1

1

พื-นทีพั กพิงชัวคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

12,000

หน่วย รวมทัง- สิน

Price per Unit (Baht) DDP

ราคาต่อหน่วย (บาท) ดีดพ
ี ี

1

1

ราคารวม (บาท) ดีดพ
ี ี

Total Cost (Baht) DDP

1

1

Quote valid until

29-Feb-2016

ราคาในแบบประกวดราคาใช ้ไดถึ้ งวันที

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือนไขการชํ าระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลาทใช
ี ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

ลายมือชือผูมี้ อํานาจหรือผู ้รับมอบอํานาจพรอม
้
ประทับตราบริษัท

Date

วันที

1

DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดด
ี พ
ี ี จากหนังสือ "INCOTERMS 2000", คือราคารวมค่าขนส่ง บรรจุห ีบห่อ สัญญาลัก ษณ์หรือตรา และ ภาษีต่าง ๆ แล ้ว

Important Information ขอมู
้ ลสําคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
รายละเอียดของการยืนซองประกวดราคาราคา ให ้ดูท ี หนังสือเชิญประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
ผู ้ยืนแบบจะต ้องยืนซองประมูลราคาพร ้อมตัวอย่ างสินค ้าจํานวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภัณฑ์ทปิี ดมิดชิด พร ้อมติดตราชือบริษัทหรือยีห ้อใหชั้ ดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
แบบประกวดราคาราคาต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกตอง
้
พร ้อมเซ็นชือประทับตราบริษัท ลงวันที แล ้วจึงนํามายืนด ้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรือทางอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มายั งสํานักงาน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
- แลว้ ที บี ซี จะถือ ว่าแบบประกวดราคานัน
- เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผูยื้ นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนการค ้าหรือหนังสือจดทะเบียนอืน ๆ ซีงออกโดยทางราชการมาพร ้อมซองประกวดราคานี-
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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; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number

SALT-2017-1

เลขทีใบประกวดราคาของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Friday 14 October 2016

กําหนดยืนซองพร ้อมตัวอย่ างก่อนวันที

Company Name

บริษัทผูยื้ นแบบประกวดราคาราคา

Address

ทีอยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

ชือผู ้ยืนประกวดราคาหรือผู ้รับมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้า

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

การบรรจุหบ
ี ห่อ

Outer: 50 inner bags (50 kg. sack)
Marking

Brand Label ___________________________________

ตรา หรือ เครืองหมาย

Refugee camp

Don Yang Refugee Camp พืน
- ทีพักพิงชัวคราวต ้นยาง

พื-นทีพั กพิงชัวคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

3,300

หน่วย รวมทัง- สิน

Price per Unit (Baht) DDP

1

ราคาต่อหน่วย (บาท) ดีดพ
ี ี

1

ราคารวม (บาท) ดีดพ
ี ี

Total Cost (Baht) DDP

1

1

Quote valid until

29-Feb-2016

ราคาในแบบประกวดราคาใช ้ไดถึ้ งวันที

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือนไขการชํ าระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลาทีใช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

ลายมือชือผูมี้ อํานาจหรือผู ้รับมอบอํานาจพรอม
้
ประทับตราบริษัท

Date

วันที

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จากหนังสือ "INCOTERMS 2000", คือราคารวมค่าขนส่ง บรรจุห ีบห่อ สัญญาลัก ษณ์หรือตรา และ ภาษีต่าง ๆ แล ้ว

Important Information ขอมู
้ ลสําคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
รายละเอียดของการยืนซองประกวดราคาราคา ให ้ดูท ี หนังสือเชิญประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
ผู ้ยืนแบบจะต ้องยืนซองประมูลราคาพร ้อมตัวอย่ างสินค ้าจํานวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภัณฑ์ทปิี ดมิดชิด พร ้อมติดตราชือบริษัทหรือยีห ้อใหชั้ ดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
พร ้อมเซ็นชือประทับตราบริษัท ลงวันที แล ้วจึงนํามายืนด ้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรือทางอี-เมล์
แบบประกวดราคาราคาต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกตอง
้
otherwise this bid will be considered invalid.
มายั งสํานักงาน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
- แลว้ ที บี ซี จะถือว่าแบบประกวดราคานัน
- เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผูยื้ นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนการค ้าหรือหนังสือจดทะเบียนอืน ๆ ซีงออกโดยทางราชการมาพร ้อมซองประกวดราคานี-
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เอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา

การประกวดราคาเลขที SALT-201G-1
เกลือเสริมไอโอดีนสําหรั บการจัดส่ งระหว่ างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถืง กุมภาพันธ์ 2560
สําหรั บพืน- ทีพักพิงชัวคราวไซท์ 1, ไซท์ 2, แม่ ละอูน, และแม่ รามาหลวง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
พืน- ทีพักพิงชัวคราวแม่ หละและ อุ้มเปี - ยม จังหวัดตาก
พืน- ทีพักพิงชัวคราวต้ นยาง จังหวัดกาญจนบุรี
1. ข้ อมูลทัวไป:
ผู้ชือ- ขอเชิญบริษัทของท่าน ซึง& เป็ นผู้ขาย เข้ าร่วมประกวดราคาสินค้ า ซึง& ประกอบด้ วย เกลือ เพื&อจัดส่งไปยังพืนที& พักพิง
ชัว& คราวตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประกวดราคา ผู้ขายอาจได้ รับหรือไม่ได้ รับเอกสารประกวดราคาสําหรับสินค้ าครบ
ทุกรายการทังนี ขึนอยู่กับความเชี& ยวชาญหรื อคํา ขอจากผู้ ข าย เอกสารการประกวดราคาทังหมด (ซึ&ง จะเป็ นเอกสาร
ภาษาอังกฤษ พร้ อมด้ วยคําแปลเป็ นภาษาไทย) ประกอบไปด้ วย
K) หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา: เอกสารหนึง& ฉบับสําหรับสินค้ าหนึง& ประเภท
L) กําหนดการส่ งมอบ: เอกสารหนึง& ฉบับสําหรับสินค้ าหนึง& ประเภท
3) แบบฟอร์ มเสนอราคาของทีบีซี (แบบประกวดราคา–มาตรฐานฟอร์ ม 001): เอกสารหนึง& ฉบับสําหรับสินค้ า
หนึ&งประเภท
4) เอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา: เอกสารหนึง& ฉบับสําหรับการประกวดราคาหนึง& ครัง
2. สํานักงานภาคสนามทีรั บผิดชอบ:
คําว่า “สํานักงานทีบีซีภาคสนาม ที&รับผิดชอบ” จะปรากฏอยู่ทั&วไปในหนังสือเชิญประกวดราคา และเอกสารแนบท้ ายนี
“สํานั กงานทีบีซีภาคสนามทีรั บผิดชอบ” หมายถึงสํานักงานของทีบีซี ซึ&งตังอยู่ในเมืองใกล้ พืนที&พกั พิงชั&วคราว และ
หลังจากได้ ตกลงทําสัญญาซือ-ขายกันแล้ ว จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําใบสัง& ซือสินค้ าซึง& จะออกเป็ นรายเดือน ดูแลเรื& อง
คุณภาพสินค้ า และการส่งมอบสินค้ า รวมถึงการแจกจ่ายสิ&งของในพืนที&พกั พิงชัว& คราว ซึ&งแต่ละพืนที&พกั พิงชัว& คราวอาจอยู่
ภายใต้ ความรับผิดชอบของสํานักงานภาคสนามต่างกัน ตามที&ระบุไว้ ในตารางต่อไปนี:
พืน- ทีพักพิงชัวคราว
ไซท์ 1, ไซท์ 2, แม่รามาหลวง, แม่ละอูน
แม่หละ
อุ้มเปี ยม
ต้ นยาง
3.

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ตาก
ตาก
กาญจนบุรี

สํานักงานภาคสนามทีรั บผิดชอบ
สํานักงานแม่ฮ่องสอน (อําเภอเมือง)
สํานักงานแม่สอด
สํานักงานอุ้มผาง
สํานักงานกรุงเทพ

ขัน- ตอนและข้ อกําหนดในการเข้ าร่ วมประกวดราคา:
ผู้ขายที&สนใจจะเสนอราคา ต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนต่อไปนี มิฉะนัน จะไม่ได้ รับการพิจารณา
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3.1 ขัน- ตอนการเข้ าร่ วมประกวดราคา
3.1.1) ผู้ขายรายปั จจุบัน/รายเก่ า กล่าวคือ ผู้ขายสินค้ าที&เคยทําสัญญาซือขายกับทางทีบีซีและส่งสินค้ าไปยัง
พืนที&พักพิงชั&วคราวที&จะเสนอราคาครังใหม่นี จะต้ องยื&นแบบฟอร์ มเสนอราคา พร้ อมเอกสารต่างๆและ
ตัวอย่างสินค้ าตามที&ระบุไว้ ในหัวข้ อ m.n ด้ านล่างนี โดยมายื&นด้ วยตัวเอง โดยทางไปรษณีย์ หรื อทางอีเมล์
ให้ แก่สํานักงานทีบีซีกรุงเทพฯ ก่ อนเวลา 12:00 น. วันศุกร์ ที 14 ตุลาคม 2559
3.1.2) ผู้ขายรายใหม่ หมายรวมถึงผู้ขายที&ติดต่อกับทีบีซีเป็ นครังแรก และผู้ขายที&ไม่เคยชนะการประกวดราคา
มาก่อนสําหรับพืนที&พกั พิงชัว& คราวแห่งนันๆ จะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนต่อไปนี
ก) ผู้ขายรายใหม่ต้องติดต่อกับสํานักงานทีบซี ีกรุงเทพฯ (คุณกฤษณา อัศวศรีสกุลชัย) ทางโทรศัพท์
ก่ อนเวลา 17.00 น. วันศุกร์ ที 30 กันยายน 2559 เพื&อขอรับทราบข้ อมูล และเอกสารเกี&ยวกับ
การประกวดราคานี
ข) หลังจากติดต่อกับสํานักงานทีบีซีกรุ งเทพฯ แล้ ว ผู้ขายรายใหม่ต้องโทรศัพท์ไปยังสํานักงานทีบีซี
ภาคสนาม เพื&อขอนัดพบกับผู้ประสานงานภาคสนามของทีบีซี โดยจะต้ องโทรนัดล่วงหน้ า อย่าง
น้ อย 3 วัน ก่อนวันนัดพบ และภายในเวลา 17.00 น. วันศุกร์ ที 7 ตุลาคม 2559
ค) หลังจากได้ พบกับผู้ประสานงานภาคสนาม ซึง& จะเป็ นผู้ให้ ข้อมูล/คําแนะนําที&จําเป็ น และก่อนจะยื&น
เสนอราคา ผู้ข ายจะต้ องเดินทางไปสํารวจเส้ นทาง (อย่างน้ อยจะต้ องไปให้ ถึงหน้ าประตูทางเข้ า
พืนที&พกั พิงชัว& คราว) รวมถึงศึกษาวิธีการจัดการจัดส่งและปฏิบตั ิงาน ที&เกี&ยวข้ องกับการจัดส่งสินค้ า
ไปยังโกดังของพืนที&พกั พิงชัว& คราว
ง) ในการยื&นซองประกวดราคา ผู้ขายจะต้ องยื&นแบบฟอร์ มเสนอราคาจะต้ องยื&นแบบฟอร์ มเสนอราคา
พร้ อมเอกสารต่างๆและตัวอย่างสินค้ าตามที&ระบุไว้ ในหัวข้ อ 3.2 ด้ านล่างนี โดยมายื&นเอกสารด้ วย
ตัวเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรื อส่งทางอีเมล์มายังที&อยู่ต่อไปนี :
คุณกฤษณา อัศวศรี สกุลชัย ผู้จดั การซัพพลายเชน & โลจิสติกส์
Thailand Burma Border Consortium
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
E-mail: tbctendersalt@theborderconsortium.org
ก่ อนเวลา 12.00 น. วันศุกร์ ที 14 ตุลาคม 2559
3.2 ข้ อบังคับในการยืนประกวดราคา:
3.2.1) เอกสารทีจําเป็ น:
ผู้ ข ายที& สนใจจะต้ องยื& นเอกสารดังต่อ ไปนี มาที& สํ านักงานที บีซี กรุ งเทพฯ ก่อน
กําหนดการประมูล มิฉะนันจะใบเสนอราคาของท่านจะไม่ได้ รับการพิจารณา
ก) แบบฟอร์ มยืนประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี (แบบฟอร์ ม 001): กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน
พร้ อมทังลงชื&อ และประทับตราบริษัทโดยผู้มีอํานาจลงนาม แบบฟอร์ มยื&นประกวดราคาจะต้ องยื&น
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มาในซองทีปิ ดผนึก และส่งมายังสํานักงานทีบีซีกรุ งเทพฯด้ วยตนเองหรื อส่งทางไปรษณีย์เท่านัน
แบบฟอร์ มยื& นประกวดราคาที& กรอกข้ อมูลไม่ถูกต้ อง หรื อ ส่งมาที&สํานักงานทีบีซีกรุ งเทพฯไม่ทัน
กําหนดเวลาการปิ ดประมูล หรือ ส่งมาโดยไม่มีเอกสารแนบและตัวอย่างสินค้ าตามที&กําหนดจะไม่ได้
รับการพิจารณา
ข) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่ วน หากชื&อของบุคคลที&ลงชื&อในแบบฟอร์ ม
ยื&นประกวดราคาของทีบีซี เป็ นคนละคนกับบุคคลผู้มีรายนามในเอกสารจดทะเบียนบริ ษัท ทาง
ผู้ขายจะต้ องส่งหนังสือมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรื อเจ้ าของบริษัทแนบมาด้ วย
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของบุคคลที&ลงชื&อในแบบฟอร์ มยื&นประกวดราคา ซึ&งเป็ นบุคคลที&
มีชื&ออยู่ในเอกสารการจดทะเบียนบริษทั หรือในหนังสือมอบอํานาจ
ง) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที&ยื&นประมูล
จ) หลักฐานแสดงรายการเคลือนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่ วนทียืนประมูล สําหรั บผู้ยืนประมูลรายใหม่ ซึง& หมายรวมถึงผู้ขายที&ยื&นประมูลกับทางทีบี
ซีเ ป็ นครั งแรก หรื อ ผู้ ข ายที& ไ ม่เ คยได้ รับ เลื อกให้ เป็ นผู้รับ สัญญาซือสิน ค้ าจากทาง ที บีซี มาก่อ น
จะต้ องยื&นหลักฐานแสดงรายการเคลื&อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ซึง& ออกให้ และ
เซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้ อนหลัง t เดือน ของบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนที&ยื&นประมูล
สําหรั บผู้ขายปั จจุบัน/ผู้ขายรายเก่ า คือ ผู้ขายที&เคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซือสินค้ าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ ว ไม่จําเป็ นต้ องยื&นหลักฐานแสดงรายการเคลื&อนไหวทางบัญชี ธนาคาร มา
พร้ อมกับการยื&นประมูลครังนี อย่างไรก็ตามถ้ ามีความจําเป็ น ทางทีบีซีขอสวงนสิทธิAในการขอเรี ยกดู
หลักฐานแสดงรายการเคลื&อนไหวทางบัญชีธนาคารย้ อนหลัง จากผู้ขายรายปั จจุบนั /ผู้ขายรายเก่า
ก่อนการตัดสินมอบสัญญาซือให้ แก่ผ้ ูขาย
หมายเหตุ:
•
เอกสารสําเนาทุกฉบับจะต้องรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ประทับตราบริ ษัท และเซ็นต์ชื"อโดยผูม้ ี อํานาจ
ลงนาม
•
สําเนาเอกสารการจดทะเบี ยนบริ ษัท บัตรประจํ าตัวประชาชน บัตรประจํ าตัวผู้เสี ยภาษี อากร และ
เอกสารการจดทะเบี ยนภาษี มู ลค่าเพิ" ม ให้ยื"นมาเพี ยง 0 ชุดเท่านัน1 ต่อกายื "นประมู ล แต่ล ะครั1 ง
ผู้ขายไม่จําเป็ นต้องแนบสําเนาเอกสารหลายชุดมากับแบบฟอร์ มยื "นประกวดราคาแต่ละใบ
3.2.2) ตัวอย่ าง: ผู้ขายที&ยื&นประกวดราคาจะต้ องส่งตัวอย่างสินค้ ามาพร้ อมกับการยื&นประมูลแต่ละครัง พร้ อมติด
ฉลากป้ ายชื&อผู้ขายให้ ชดั เจน มิฉะนันการยื&นประมูลของผู้ขายจะไม่ได้ รับการพิจารณา (ดูรายละเอียด
เกี&ยวกับตัวอย่างที&ต้องการได้ ในเอกสารเชิญเข้ าร่ วมประมูลของสินค้ าแต่ละชนิด) ตัวอย่างสินค้ าที&ยื&น
จะต้ องมีคุณภาพตรงกับสินค้ าจริงที&ผ้ ูขายจะจัดส่งหากได้ รับเลือกให้ ทําสัญญาซือขายกับทีบีซี
11 of 19
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การส่ งมอบสินค้ า :
•
ปลายทางการส่งมอบสินค้ า ระยะเวลา และความถี& ของการส่งมอบ รวมทังปริ ม าณสินค้ าที&จะส่ง ได้ สรุ ปไว้ ใ น
เอกสารกํ า หนดการส่ ง มอบที& แ นบมากับ หนัง สื อ เชิ ญ ประกวดราคา ปริ ม าณสิ น ค้ า ที& จ ะส่ ง มอบที& ร ะบุ ไ ว้ ใ น
กําหนดการส่ งมอบนีเป็ นการคาดประมาณที&ใกล้ เคียงที&สดุ ซึง& คํานวณจากจํานวนประชากรในพืนที&พกั พิงชั&วคราว
ที&คาดหมายไว้ สําหรับช่วงระยะเวลาบริโภคนันๆ ปริมาณสินค้ าที&จะส่งมอบและวันส่งมอบที&แน่นอนจะต้ องได้ รับการ
ยืนยันจากสํานักงานทีบีซีภาคสนาม เป็ นใบสัง& ซืออย่างเป็ นทางการ ซึง& จะส่งโดยตรงทางโทรสารถึงผู้ขายเดือนละ
ครัง อย่างน้ อย 10 วัน ก่อนวันส่งมอบที&กําหนด ผู้ชือ- สงวนสิทธิAที&จะเปลี&ยนแปลงกําหนดการส่งมอบ และปริ มาณ
สินค้ าในช่วงระหว่างการปฏิบตั ิตามสัญญานี โดยให้ สอดคล้ องกับความต้ องการที&แท้ จริง และตามคําสัง& ที&ได้ รับจาก
เจ้ าหน้ าที&ภาคสนามของทีบีซี
•

•

•

•

•

ผู้ชือ- จะขออนุญาตจากรัฐบาลไทยเพื&อจัดส่งสินค้ าไปยังพืนที&พกั พิงชั&วคราว ผู้ขายจะต้ องแสดงสําเนาใบอนุญาตนี
แก่เจ้ าหน้ าที& ท้องถิ&นของรัฐตามระเบียบ อนึ&งก่อนการส่งมอบสินค้ าถือเป็ นความรั บผิดชอบของผู้ขายที&จะต้ อง
ตรวจสอบเพื&อให้ มนั& ใจว่าได้ รับการอนุญาตเพื&อให้ จัดส่งสินค้ าเข้ าพืนที&พกั พิงชั&วคราวแล้ ว ซึ&งผู้ขายอาจทําได้ โดย
สอบถามจากเจ้ าหน้ าที&ภาคสนามของทีบีซีและ/หรือติดต่อกับเจ้ าหน้ าที&ท้องถิ&นของรัฐก่อน
ผู้ขายจะต้ องใช้ ใบส่ งมอบสินค้ า (Delivery Receipt – แบบฟอร์ ม DR) ซึง& เป็ นแบบฟอร์ มมาตรฐานที&ทางทีบีซี
จัดหาไว้ ให้ เพื&อให้ ผ้ ูขายใช้ เป็ นหลักฐานในการส่งมอบสินค้ า โดยผู้ขายจะต้ องใช้ แบบฟอร์ มใบส่งมอบสินค้ า O ใบ
ต่อการจัดส่ง O คันรถบรรทุก และใบส่งมอบสินค้ านีจะต้ องได้ รับการลงนามจากเจ้ าหน้ าที&ของคณะกรรมการศูนย์ที&
ได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที&ตรวจรับสินค้ า ผู้ชือ- จะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบกับสินค้ าที&จดั ส่งโดยไม่มีการลงนาม
รับสินค้ าอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในใบส่งมอบสินค้ า
ผู้ขายจะต้ องจัดส่งสินค้ าไปยังพืนที&พกั พิงชัว& คราวภายในกําหนดการจัดส่งที&ระบุในใบสัง& ซือ อนึ&งผู้ชือ- จะไม่ถือว่ามี
ความรับผิดชอบกับสินค้ าที&จัดส่งไปยังพืนที&พกั พิงชัว& คราวก่ อนวันกําหนดส่งมอบที&ระบุในใบสัง& ซือ ถึงแม้ ว่าสินค้ า
จํานวนนันจะได้ รับการลงนามรับสินค้ าในใบส่งมอบสินค้ า (Delivery Receipt) โดยเจ้ าหน้ าที&ของคณะกรรมการ
ศูนย์ที&ได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที&ตรวจรับสินค้ าก็ตาม
ผู้ขายจะต้ องแจ้ งวันและเวลาที&คาดหมายว่าจะส่งมอบสินค้ าให้ สํานักงานทีบีซีภาคสนามทราบล่วงหน้ า และเมื&อส่ง
มอบสินค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ขายต้ องแจ้ งยืนยันวันที&ได้ ทําการส่งมอบสินค้ าให้ สํานักงานทีบีซี ภาคสนามที&รับผิดชอบ
ทราบ และยืนยันปริมาณสินค้ าที&ส่งมอบ รวมทังแจ้ งปั ญหาใดที&อาจประสบ
เมื& อ รถบรรทุ ก ไปถึ ง ยั ง พื นที& พัก พิ ง ชั& ว คราวจะต้ องขนถ่ า ยสิ น ค้ าลงยัง โกดั ง เก็ บ สิ น ค้ า หรื อ พื นที& ที& ผ้ ู แทน
คณะกรรมการศูนย์อพยพ/พืนที&พกั พิงชัว& คราวที&ได้ รับมอบหมายได้ กําหนดให้ ขนถ่ายสินค้ าลง อนึ&งพนักงานขับรถ
จะต้ องไม่เร่งรี บที&จะให้ ทําการขนถ่ายสินค้ าลง และจะต้ องให้ เวลาเพื&อให้ ผ้ แู ทนคณะกรรมการศูนย์อพยพ / พืนที&พกั
พิงชั&วคราวสามารถขนถ่ายสินค้ าลง รวมทังนับจํานวน ตรวจสอบ และลงนามในใบส่งมอบสินค้ า (Delivery Receipt-DR) ผู้ชือ- จะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อสินค้ าที&ขนถ่ายลงนอกบริเวณที&อนุญาตให้ ขนถ่ายสินค้ าลง
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5.

ผู้ขายควรจะทําการส่งมอบสินค้ า ณ พืนที&พักพิงชัว& คราว ในช่วงเวลากลางวัน (ระหว่าง v.ww-Ox.ww น.) เพื&อให้
เจ้ าหน้ าที&ของพืนที&พกั พิงชัว& คราวมีเวลาเพียงพอในช่วงที&มีแสงสว่างอยู่ เพื&อความสะดวกและเหมาะสมในการขน
ถ่ายสินค้ าลง การนับจํานวน และการตรวจสอบสินค้ า ทังนีหากรถบรรทุกไปถึงยังพืนที&พักพิงชั&วคราวในช่วงเวลา
กลางคืนหรื อนอกเหนือจากเวลาที&ระบุไว้ นี จะต้ องรอจนถึงเวลาเช้ าเพื&อให้ คณะกรรม การศูนย์ได้ ขนถ่ายสินค้ าลง
โดยผู้ ขายและ/หรื อ พนั ก งานขั บ รถจะต้ องไม่ ก ดดั น ให้ เจ้ าหน้ าที& ข องพื นที& พัก พิ ง ชั& ว คราวขนถ่ า นสิ น ค้ า ลง
นอกเหนือจากเวลาที&กําหนดข้ างต้ นนี

หลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก:
ผู้ขาย ซึ&งในเอกสารหลักจริ ยธรรมของทีบีซี กล่าวถึงในฐานะผู้รับเหมาของทีบีซี รวมถึงผู้รับเหมาช่วง และพนักงานของ
ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง (อาทิ บริษัทขนส่ง และพนักงานขับรถ) ซึง& มีหน้ าที&ติดต่อหรื อมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับเจ้ าหน้ าที&ของ
ทีบีซี และ/หรือกลุ่มผู้รับประโยชน์ในพืนที&พกั พิงชั&วคราว จะได้ รับเอกสารเรื& องหลักจริยธรรมของทีบีซี และนโยบายของทีบีซี
ว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก ซึ&งท่านจะต้ องอ่านอย่างละเอียด เพื&อทําความเข้ าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี ซึ&งเอกสาร
หลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็กนีจัดทําขึนเพื&ออธิบายให้ ผ้ ูรับเหมาและผู้รับเหมา ทราบ
ถึงแนวทางปฏิบตั ิด้านจริ ธรรมหลักๆ โดยหากพนักงานของผู้รับเหมาหรื อผู้รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรมและ
นโยบายของทีบซี ีวา่ ด้ วยการคุ้มครองเด็กจะถือว่าฝ่ าฝื นข้ อตกลงในสัญญาซือฉบับนี ทังนีผู้ชือ- อาจพิจารณาลงโทษผู้ขาย
โดยมาตรการการลงโทษจะขึนอยู่กบั ความรุ นแรงของการประพฤติผิด (กรุณาดูข้อ 11 เรื& อง การละเมิดสัญญา และ เบีย
ปรับ ด้ านล่างนี)
เอกสารหลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็กสําหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่ วงของทีบีซี จะ
เป็ นเอกสารอีกชุดหนึ&งที&แยกไว้ ต่างหากซึง& มิได้ รวมไว้ ในเอกสารเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคาชุดนี ท่านสามารถดาวน์โหลด
เอกสารเรื& องหลั ก จริ ยธรรมและนโยบายของที บี ซี ว่ าด้ วยการคุ้ มครองเด็ ก ได้ จากเว็ บ ไซต์ ข องที บี ซี ที&
www.theborderconsortium.org หรื อติดต่อขอรับเอกสารได้ ที&สํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ

6. การตรวจสอบ: สินค้ าทีจัดส่ งจะต้ องได้รับการตรวจสอบ
•
ผู้ชือ- จะว่าจ้ างบริษทั ตรวจสอบให้ เก็บตัวอย่าง และทําการวิเคราะห์คุณภาพของสินค้ า ณ จุดขนสินค้ าขึนบรรทุกรถ
ก่อนการจัดส่งไปยังพืนที&พกั พิงชัว& คราว หรื อที&โกดังในพืนที&พกั พิงชั&วคราว การตรวจสอบนีจะกระทําอย่างน้ อยหนึ&ง
ครังระหว่างระยะเวลาของสัญญา บริ ษัทตรวจสอบจะนับจํานวนกระสอบ (หรื อถัง/ปี| บ) ที&บรรทุกบนรถแต่ละคัน
ด้ วย ณ จุดขนสินค้ าขึน (หรื อที&ขนลงมายังโกดังในพืนที&พกั พิงชัว& คราว) สุ่มชัง& นําหนักกระสอบ (หรื อถัง/ปี| บ) และ
ตรวจว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ตรงตามข้ อกําหนดที&ระบุในหนังสือเชิญประกวดราคานีหรื อไม่ ผู้ชือ- สงวนสิทธิAที&จะแจ้ ง หรื อไม่
แจ้ งให้ ผ้ ูขายทราบวัน เวลา และสถานที&ที&จะดําเนินการตรวจสอบ
•

ในกรณีที&บริษทั ตรวจสอบพบว่าสินค้ าที&ขนส่งทังหมดหรื อบางส่วน บกพร่ องหรื อมีคุณภาพตํ&ากว่ามาตรฐาน หรื อมี
ปริมาณน้ อยกว่าที&สงั& ซือ (กําหนดได้ จากนําหนักสุทธิเฉลี&ย หรือ นําหนักสุทธิรวม ที&ขาดไปจากจํานวนที&สงั& ซือ) ผู้ชือสงวนสิทธิAที&จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สินค้ าได้ รับการเปลี&ยนทดแทนทันที (กรณีสินค้ ามีปัญหาเรื& อง
คุณภาพ) หรื อ กําหนดให้ ผ้ ูขายจัดส่งจํานวนเพิ&ม (กรณีที&สินค้ ามีปัญหาเรื& อง ปริมาณหรือนําหนักขาด)
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•

•

•

ในกรณี ที&ผ้ ูขายเลื อกที& จะแก้ ไขสินค้ าที& บริ ษัทตรวจสอบพบว่าสินค้ าที&ขนส่ งทังหมดหรื อบางส่วน บกพร่ องหรื อมี
คุณภาพตํ&ากว่ามาตรฐาน หรื อมีปริมาณน้ อยกว่าที&สงั& ซือ เข่น การผสมใหม่, การร่อนใหม่ เป็ นต้ น ทางผู้ขายจะต้ อง
ทําการตรวจสอบคุณภาพสินค้ าใหม่จากบริษัทตรวจสอบที&ทางผู้ซือ- ว่าจ้ าง โดยผู้ขายจะต้ องเป็ นผู้ออกค่ าใช้ จ่าย
ในการตรวจสอบทีเกิดขึน- และจะยังไม่มีการขนส่งสินค้ าจํานวนที&มีปัญหาจนกว่าจะได้ รับผลการรับรองคุณภาพ
จากทางบริษัทตรวจสอบแล้ วเท่านัน
เมื&อสินค้ าถูกส่งมาถึงพืนที&พกั พิงชัว& คราว กระสอบ (หรื อถัง/ปี| บ) จะถูกขนถ่ายลงโดยผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ โดย
คณะกรรมการศูนย์ และ/หรื อ เจ้ าหน้ าที&ภาคสนามของบีบีซี จะชั&งนําหนัก และนับจํานวน หากพบว่าสินค้ าที&ขนส่ง
มาทังหมด หรื อบางส่วน บกพร่ อง หรื อมีคุณภาพตํ&ากว่ามาตรฐาน หรื อมีปริมาณน้ อยกว่าที&สงั& ซือ (กําหนดได้ จาก
นําหนักสุทธิเฉลี&ย หรื อนําหนักสุทธิรวม ที&ขาดไปจากจํานวนที&สงั& ซือ) เมื&อสินค้ ามาถึง หรื อระหว่างการแจกจ่าย ณ
จุดหมายสุดท้ าย ผู้ชือ- สงวนสิทธิAที&จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สินค้ าได้ รับการเปลี&ยนทดแทนทันที(กรณี
สินค้ ามีปัญหาเรื&องคุณภาพ)หรื อกําหนดให้ ผ้ ูขายจัดส่งจํานวนเพิ&ม(กรณีที&สินค้ ามีปัญหาเรื& องปริ มาณหรื อนําหนัก
ขาด)
สินค้ าบางชนิด (อาทิเช่น ถ่าน, ปลาร้ า และเกลือ) จะมีการเก็บตัวอย่างในระหว่างการตรวจสอบสินค้ า หรื อเก็บ
ตัวอย่างเมื&อสินค้ าถูกส่งไปถึงพืนที&พักพิงชั&วคราวแล้ ว เพื&อส่งไปยังห้ องแล็บเพื&อทําการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์
คุณภาพสินค้ าในห้ องแล็บนันปกติจะต้ องใช้ เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้ เวลาถึง n-m สัปดาห์ หลังจากรับ
ตัวอย่าง จึงจะทราบผลการวิเคราะห์ ) หากผลการทดสอบพบว่าสินค้ ามีคุณ ภาพตํ& ากว่ามาตรฐานหลังจากที&
ปลายทางได้ รับสินค้ า และแจกจ่ายให้ ผ้ ูรับไปแล้ ว จะถือว่าสัญญาซือสินค้ าฉบับนันไม่บรรลุผลสมบูรณ์ และผู้ชือ- มี
สิทธิAที&จะพิจารณาลงโทษผู้ขายได้ (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ Ow ด้ านล่างนี)

7. เงือนไขการชําระเงิน:
•
ก่อนที&จะทําการจะชําระเงินแก่ผ้ ูขาย จะต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี:
ก) ใบวางบิล (Invoice) ที&มีหมายเลขกํากับ โดยระบุรายละเอียด ปริ มาณสินค้ าที&จดั ส่ง ขนาดบรรจุ/นําหนัก
ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสั&งซือสินค้ า และยอดรวมของจํานวนเงินที&เรี ยกเก็บ ผู้ขาย
ต้ องส่งเอกสารนีให้ สํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ พร้ อมทําสําเนาหนึง& ชุดส่งให้ สํานักงานภาคสนามของทีบีซี
ข) ใบส่ ง มอบสิ นค้ า (Delivery Receipt– แบบฟอร์ ม DR) ของบริ ษัท ซึ&งลงนามโดยเจ้ าหน้ า ที& ของ
คณะกรรมการศูนย์ ที&ได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที&ตรวจรับสินค้ า ผู้ขายต้ องยื&นต้ นฉบับใบส่งมอบสินค้ านี
ต่อสํานักงานทีบีซีภาคสนาม และให้ ผ้ ูแทนคณะกรรมการศูนย์เก็บสําเนาไว้ หนึง& ชุด
ค) เอกสารยืนยันการรับมอบสินค้ า ซึง& ลงนามโดยเจ้ าหน้ าที&ของคณะกรรมการศูนย์อพยพที&ได้ รับมอบหมายให้
ทําหน้ าที&ตรวจรับสินค้ า
ง) รายงานผลการตรวจสอบ ของบริษัทตรวจสอบ (บริ ษัทตรวจสอบจะจัดส่งเอกสารให้ สํานักงานทีบีซีกรุ งเทพฯ
โดยตรง)
•

สํานักงานทีบีซี ที&กรุ งเทพฯ จะดําเนินการชําระเงินแก่ผ้ ูขาย เมื&อได้ รับการยืนยันจากสํานักงานทีบีซีภาคสนาม ว่า
การส่งมอบเป็ นไปตามที&กําหนด โดยไม่มีรายงานว่ามีสินค้ าเสียหาย หรื อไม่ครบจํานวน
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•

•

ผู้ชือ- จะชําระเงินแก่ผ้ ูขายเป็ นรายเดือน ซึง& ตามปกติจะไม่เกินหนึ&งเดือนหลังจากที&สํานักงานทีบีซี ที&กรุ งเทพฯ ได้ รับ
เอกสารครบถ้ วนแล้ ว
ผู้ขายจะต้ องออกใบเสร็ จรับเงินอย่างเป็ นทางการ เพื&อยืนยันว่าผู้ขายได้ รับเงินจากผู้ชือ- แล้ ว โดยผู้ขายจะต้ องส่ง
ใบเสร็จรับเงินนีมาให้ สํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ

8. ภูมหิ ลังทัวไป หลักการ กฎระเบียบ และคํารั บรอง :
•
ทีบีซี ได้ รับเงินบริ จาคจากผู้บริ จาคหลายราย เพื& อใช้ ในการปฏิบัติงานช่ วยเหลื อด้ านมนุษยธรรมแก่ ผ้ ูลี ภัยจาก
ประเทศพม่า และประสงค์จะใช้ ส่วนหนึ&งของเงินบริ จาคเหล่านีเพื&อชําระเงินสําหรับการซือขายครังนี ผู้บริจาคจะ
คํานวณยอดรวมของจํานวนเงินบริ จาค และตรวจพิจารณาการใช้ เงินจํานวนนี เมื&อการปฏิบตั ิงานสําเร็จลุล่วงแล้ ว
ตามจํานวนค่าใช้ จ่ายที&ยื&นเสนอ และพิจารณาว่ามีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเงื&อนไขข้ อกําหนดการบริ จาคหรื อไม่
นอกจากทีบซี ีแล้ ว บุคคลอื&นใดย่อมไม่มีสิทธิA หรือสามารถอ้ างสิทธิAในเงินบริจาคนีได้ ผู้บริ จาคจะไม่รับพิจารณาคํา
ร้ องขอค่าชดเชย หรื อการชําระเงินใด ๆ ที&ผ้ รู ับเหมาของทีบีซียื&นเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะในกรณีใด หรื อด้ วยเหตุผลใด
สัญญาที&กระทําขึนระหว่างทีบีซีและผู้รับเหมาจะไม่มีผลผูกพันผู้บริ จาค และผู้บริ จาคไม่ยอมรับว่ามีข้อสัญญาใดที&
เชื&อมโยงระหว่างผู้บริจาคกับผู้รับเหมาของทีบีซี
•

•

•

•

ผู้บริ จาคกําหนดให้ ทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมาปฏิบัติต ามมาตรฐานจริ ยธรรมขันสูงสุด ระหว่า ง
กระบวนการจัดหา และในการปฏิบตั ิตามสัญญา ขันตอนในการจัดซือจัดหา และการตกลงให้ ทําสัญญาจะต้ อง
เป็ นไปตามหลักการดังต่อไปนี :
ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซือจัดหา
การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้เสนอตัวเป็ นผู้รับเหมา
กระบวนการจัดหาของทีบีซี จะต้ องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อันเกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผู้บริจาคที&จดั สรรเงินทุนสําหรับโครงการนีสงวนสิทธิAที&จะใช้ อํานาจในการควบคุมผู้รับเหมาทุกราย ทังด้ านเอกสาร
และ ณ สถานที&ดําเนินการ (รวมทังทีบีซี) รวมถึงผู้รับเหมาช่วงต่อ ที&ได้ รับเงินของผู้บริ จาค เพื&อทําการตรวจสอบว่า
การจัดหา และการปฏิบตั ิงานนันสอดคล้ องกับกฎระเบียบ และวิธีดําเนินงานของทีบีซี หรื อไม่ ผู้บริจาคขอคํารับรอง
ว่าผู้บริจาค หรือตัวแทนของผู้บริ จาคมีสิทธิAตามสมควรในการเข้ าถึงและการขอตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และ
การบัญชีของผู้รับเหมา
คํารับรอง : โดยการลงนามในสัญญาซือขายนี ผู้ขาย (ในกรณีที&ตกลงให้ ทําสัญญา) ให้ คํารับรองว่าผู้ขาย และ/หรือ
ผู้รับช่วงจัดส่งสินค้ าให้ ผ้ ู ขาย (ถ้ ามี) ได้ รับอนุมัติ และมี ใบอนุญาตที&จําเป็ นจากเจ้ าหน้ าที& หรื อส่วนราชการที&
เกี&ยวข้ องให้ ดําเนินงานตามภาระผูกพันภายใต้ สัญญานีแล้ ว และการปฏิบัติตามภาระผูกพันของผู้ข ายภายใต้
สัญญานีจะไม่เป็ นการฝ่ าฝื นคําสัง& กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรื อข้ อบังคับของหน่วยงานใดของรัฐบาล
หรื อหน่วยงานราชการที&มีอํานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ชือ- จะจัดการกับสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย โดย
ไม่มีการสอดแทรก หรื อตําหนิกล่าวโทษจากรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการอื&นใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใช้ แทน
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ผู้ชือ- สําหรับความเสียหาย การสูญเสีย การเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน การฟ้ องร้ อง ความรับผิด และค่าใช้ จ่าย ซึง&
เกิดจาก เกี&ยวข้ อง หรื อเป็ นผลสืบเนื&องไม่ว่าจะโดยตรง หรื อโดยทางอ้ อม จากการฝ่ าฝื นคํารับรองนี
ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสัญญาฉบับนีจะดําเนินไปโดยไม่มีการเชื&อมโยงใดๆถึงผู้ชือ- ในฐานะนายหน้ า หุ้นส่วน
ผู้รับช่วงลิขสิทธิA พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้บริ จาค นอกจากนีผู้ขายรับรองต่อผู้ชือ- และผู้บริ จาคว่า ผู้รับช่วงหรื อ
ผู้ขายรายย่อยที&ผ้ ูขายติดต่อด้ วยจะไม่สามารถที&จะเรี ยกร้ อง หรื อกระทําการฟ้ องร้ องใดๆต่อผู้บริจาค และตัวแทน
ของผู้บริจาคได้
•

ผู้ขายจะไม่แทนตัวเองว่าเป็ นผู้ชือ- หรื อเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้ชือ- หรื อผู้บริ จาค และจะไม่
ถือตัวเองว่ามีอํานาจหรื อสิทธิAที&จะก่อให้ เกิดความผูกมัดที&ชดั เจนหรื อแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชือ- หรื อผู้บริ จาค
ข้ อตกลงฉบับนีจะไม่ถือว่าผู้ขายเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิA พนักงาน หรื อผู้แทนใดๆของผู้ขายและผู้
บริจาค

9. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุทีทําให้ ผ้ ูเสนอราคาไม่ มีสทิ ธิnได้ รับพิจารณา:
•
ทีบีซี จะปฏิเสธข้ อเสนอที&ได้ รับจากผู้เข้ าประกวดราคา หรื อยกเลิกสัญญาในกรณีที&ได้ ทําสัญญาแล้ ว หากพบว่าผู้
เสนอราคาได้ กระทําการอันทุจริต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขู่ ซึ&งอาจมีการการลงโทษด้ านการบริหารหรื อ
ด้ านการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคล้ องกับระดับความสําคัญของสัญญา และความรุนแรงของการประพฤติผิด
•

•

ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมา ต้ องไม่มีส่วนเกี&ยวข้ องกับการใช้ แรงงานเด็ก และต้ องเคารพในสิทธิAพืนฐานทาง
สังคม และสภาพการทํางานของพนักงานของตน
ทีบีซี จะตัดสิทธิAผ้ เู ข้ าประกวดราคาออกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซือจัดหาขององค์กร ในกรณีที&:
ผู้เข้ าประกวดราคาเป็ นผู้ล้มละลาย หรื อกําลังชําระบัญชีเพื&อเลิกบริษัท หรื อศาลกําลังจัดการกับธุรกิจ หรื อ
กําลังจัดการประนอมหนีกับเจ้ าหนี หรื อได้ ระงับกิจกรรมทางธุรกิจ หรื อเป็ นผู้ที&กําลังถูกดําเนินคดีเนื&องจาก
สาเหตุเหล่านี หรื ออยู่ในสถานการณ์ที&คล้ ายกัน อันจากการดําเนินการในทํานองเดียวกัน ตามกฎหมาย
หรือข้ อบังคับของประเทศ
ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถูกพิพากษาลงโทษเนื&องจากการประพฤติผิดหลักวิชาชีพ ซึง& คําพิพากษานันถือเป็ น
ที&สดุ
ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ประพฤติผิดหลักวิชาชีพอย่างร้ ายแรงในเรื&องใดๆก็ตาม ซึง& ทีบีซีสามารถพิสจู น์ได้
ผู้เข้ าประกวดราคาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนในการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรื อการ
จ่ายภาษีตามเงื&อนไขทางกฎหมายของประเทศซึ&งเป็ นสถานที&ก่อตังบริษัท หรื อประเทศของผู้ที&มีอํานาจให้
ทําสัญญา หรือประเทศที&มีการดําเนินการตามสัญญา
ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถูกพิพากษาลงโทษ และคําพิพากษานันถือเป็ นที&สุด ในข้ อหาฉ้ อฉล ทุจริ ต มีส่วน
เกี& ยวข้ องกับองค์ กรอาชญากรรม หรื อในกิจกรรมอื&นใดที& ผิด กฎหมาย และเป็ นภัยต่อผลประโยชน์ด้าน
การเงินของผู้บริจาค

16 of 19

ภายหลังกระบวนการจัดหา หรื อกระบวนการมอบเงินบริ จาค โดยใช้ งบประมาณของผู้บริจาคแล้ ว ได้ มีการ
แจ้ งว่าผู้เข้ าประกวดราคาได้ ฝ่าฝื นสัญญาอย่างร้ ายแรง เนื&องจากไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ผู้
เข้ าประกวดราคาต้ องรับรอง ว่าไม่ได้ อยู่ในสถานะที&กล่าวถึงข้ างต้ นนี ด้ วยประการใดๆทังสิน
•

•

จะไม่มีการตกลงทําสัญญากับผู้เข้ าประกวดราคา ถ้ าในระหว่างขันตอนการจัดหาจัดซือ ผู้เข้ าประกวดราคารายนัน:
มีประเด็นหรื อข้ อสงสัย เรื& องความขัดแย้ งหรื อการมี ส่วนได้ ส่วนเสียทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ขายหรื อ
ผู้เข้ าร่วมประมูลกับพนักงานหรือผู้มีอํานาจตัดสินผลการประมูลขององค์การทีบีซี
มีความผิดเนื&องจากแจ้ งหรื อเสนอข้ อมูลหรื อรายละเอียดอันเป็ นเท็จกับทางองค์กร หรื อไม่ให้ ข้อมูลซึง& ทาง
องค์กรขอให้ ผ้ รู ่วมประกวดราคาแจ้ ง เพื&อนํามาใช้ เป็ นเงื&อนไขประกอบการพิจารณาตัดสินการให้ สญ
ั ญา
ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับพิจารณา ถ้ าไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนของการเสนอราคาที&ระบุในข้ อ 3. ของเอกสารฉบับ
นี

10. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทําสัญญา:
•
ผู้แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานของผู้บริจาคจะได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมเป็ นสักขีพยานในการเปิ ดซองประกวดราคา ซึ&ง
ดําเนินการโดยเจ้ าหน้ าที&ของทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมในการเปิ ดซองประกวดราคานี
•

•

•

•

การยื&นเสนอราคาจะต้ องกระทําตามเงื&อนไข และข้ อกําหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิ ดซองประกวด
ราคาจะมีการตรวจเช็คว่าผู้เข้ าร่วมได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามเงื&อนไขและข้ อกําหนดนันๆหรือไม่
คณะกรรมการประกวดราคา ซึ&งประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที&ทีบีซีอย่างน้ อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา
หลังจากวันครบกําหนดยื&นเสนอราคา และตัดสินการประกวดราคา คําตัดสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็ นที&สดุ
การเสนอราคาทังหมดจะได้ รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์เดียวกันและโดยคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดราคาชุดเดียวกัน
ทีบีซี จะตัดสินให้ สญ
ั ญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรื อ “ความคุ้มค่าสูงสุดต่อ
เงินที&จ่าย” อันหมายถึงสัดส่วนความสมดุลที&ดีที&สุด ระหว่าง ราคา กับ คุณภาพ/คุณสมบัติ โดยอย่างน้ อยที&สุดจะ
พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี
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
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•

จะไม่มี การเปลี& ยนแปลงหลักเกณฑ์ ใ ดๆจากที& ระบุไ ว้ ใ นเอกสารประกวดราคา และ/หรื อในข้ อกํ าหนดเกี&ยวกับ
รายละเอียดสิ นค้ า นอกจากนี ข้ อ มูล เพิ&ม เติม จากผู้เสนอราคาจะสามารถยอมรั บ ได้ หากเป็ นเพี ยงเพื& อ ชี แจง
รายละเอียดของการเสนอราคานันๆให้ กระจ่างขึน และไม่มีเหตุนําไปสู่การเลือกปฏิบตั ิ

•

จะไม่อนุญาติให้ มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลังจากวันครบกําหนดยื&นซองเสนอราคา

•

หนังสือเชิญประกวดราคานี ไม่ถือว่าเกี&ยวข้ องกับข้ อผูกมัดในการซือสินค้ าใดๆทังสิน กับทางทีบีซี

11. การละเมิดสัญญา และเบีย- ปรั บ
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/หรือไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในการส่งมอบสินค้ า
ที&ระบุในเอกสารสัญญาฉบับนี
4) การเพิกเฉย หรื อขัดคําสัง& หรื อคําขอ ที&ระบุอย่างเจาะจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นคําพูด โดยเจ้ าหน้ าที&
ของทีบีซี ผู้รับผิดชอบการส่งมอบสินค้ า เจ้ าหน้ าที&ของรัฐ หรือคณะกรรมการศูนย์อพยพ
5) การกระทําการอันทุจริต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขู่ของผู้ขาย
6) การมีส่วนเกี& ยวข้ อ งกับการใช้ แรงงานเด็ก และการละเมิด สิทธิพืนฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานของตน
7) การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที&ระบุในเอกสารหลักจริยธรรมของทีบีซี (ซึง& ข้ อกําหนดนีจะบังคับใช้
กับทังพนักงานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกราย)
ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที&ผ้ ูขายละเมิดสัญญา หมายความรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง :
1) การระงับ หรือยกเลิกสัญญา ตามดุลพินิจของผู้ชือ2) 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 ูชือ- ตามดุลพินิจของผู้ ชือ- และตามความสูญเสียที&
ประเมินได้
5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้ รับพิจารณาให้ ทําสัญญาอื&นใดในอนาคตกับทีบีซี
6) การให้ ผ้ ูขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายเพิ&มเติมที&อาจเกิดขึนจากการที&ผ้ ูชือ- จําเป็ นต้ องหาซือสินค้ า
จากแหล่งอื&น อันเนื&องมาจาก
i. ผู้ขายส่งสินค้ าที&มีคณ
ุ ภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรือ ส่งสินค้ าไม่ตรงตามกําหนดวันที&ให้ ส่งของ
ii. ผู้ชือ- ยกเลิกสัญญากับผู้ขาย อันมี สาเหตุที&สมเหตุสมผลอันเนื&องมาจากการที&ผ้ ู ขายไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื&อนไขหรือข้ อตกลงในสัญญาซือได้
iii. ผู้ขายไม่สามารถดําเนินการตามข้ อตกลงในสัญญาซือให้ ลลุ ่วงไปได้
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ทังนีการลงโทษต่างๆหรื อด้ านการเงินจะสอดคล้ องกับระดับความสําคัญของสัญญา และความรุ นแรงของการ
ประพฤติผิด
12. สัญญาทีจะกระทํากันนีจ- ะอยู่ใต้ บังคับของกฎหมายแห่ งประเทศไทย
13. ติดต่อขอข้ อมูลเพิ&มเติมเกี&ยวกับการประกวดราคานีได้ ที&คุณกฤษณา อัศวศรี สกุลชัย สํานักงานทีบีซี ที&กรุงเทพฯ
โทร. (02) 238-5027-8 หรื อทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
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