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เอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา
การประกวดราคาเลขที 2017-2
สําหรับการจัดส่ ง ตัง( แต่ เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2560
พืน( ทีพักพิงชัวคราวแม่ ละอูน และแม่ รามาหลวง
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

1. ข้ อมูลทัวไป:
ผู้ชือ( ขอเชิญบริษัทของท่าน ซึงเป็ นผู้ขาย เข้ าร่วมประกวดราคาสินค้ า ซึงประกอบด้ วย นํามันถัวเหลือง, ถ่านอัดแท่ง,
และ ปลาร้ า เพือจัดส่งไปยังพืนทีพักพิงชัวคราวตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประกวดราคา ผู้ขายอาจได้ รับหรื อไม่
ได้ รับเอกสารประกวดราคาสําหรับสินค้ าครบทุกรายการทังนีขึนอยู่กบั ความเชียวชาญหรื อคําขอจากผู้ขาย เอกสาร
การประกวดราคาทังหมด (ซึงจะเป็ นเอกสารภาษาอังกฤษ พร้ อมด้ วยคําแปลเป็ นภาษาไทย) ประกอบไปด้ วย
7) หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา: เอกสารหนึงฉบับสําหรับสินค้ าหนึงประเภท
9) กําหนดการส่ งมอบ: เอกสารหนึงฉบับสําหรับสินค้ าหนึงประเภท
3) แบบฟอร์ มเสนอราคาของทีบีซี(แบบประกวดราคา–มาตรฐานฟอร์ ม 001): เอกสารหนึงฉบับสําหรับ
สินค้ าหนึงประเภท
4) เอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา: เอกสารหนึงฉบับสําหรับการประกวดราคาหนึงครัง
2. สํานักงานภาคสนามทีรั บผิดชอบ:
คําว่า “สํานักงานทีบีซีภาคสนาม ทีรับผิดชอบ” จะปรากฏอยู่ทวไปในหนั
ั
งสือเชิญประกวดราคา และเอกสารแนบท้ าย
นี “สํานักงานทีบีซีภาคสนามทีรั บผิดชอบ” หมายถึงสํานักงานของทีบีซี ซึงตังอยู่ในเมืองใกล้ พืนทีพักพิงชัวคราว
และหลังจากได้ ตกลงทําสัญญาซือ-ขายกันแล้ ว จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําใบสังซือสินค้ าซึงจะออกเป็ นราย
เดือน ดูแลเรื องคุณภาพสินค้ า และการส่งมอบสินค้ า รวมถึงการแจกจ่ายสิงของในพืนทีพักพิงชัวคราว ซึงแต่ละพืนที
พักพิงชัวคราวอาจอยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของสํานักงานภาคสนามต่างกัน ตามทีระบุไว้ ในตารางต่อไปนี:
พืน( ทีพักพิงชัวคราว
ไซท์ 1 และไซท์ 2,แม่รามาหลวง,
แม่ละอูน
3.

จังหวัด

สํานักงานภาคสนามทีรั บผิดชอบ

แม่ฮ่องสอน

สํานักงานแม่ฮ่องสอน (อําเภอเมือง)

ขัน( ตอนและข้ อกําหนดในการเข้ าร่ วมประกวดราคา:
ผู้ขายทีสนใจจะเสนอราคา ต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนต่อไปนี มิฉะนัน จะไม่ได้ รับการพิจารณา
3.1 ขัน( ตอนการเข้ าร่ วมประกวดราคา
3.1.1) ผู้ขายรายปั จจุบัน/รายเก่ า กล่าวคือ ผู้ขายสินค้ าทีเคยทําสัญญาซือขายกับทางทีบีซีและส่งสินค้ า
ไปยังพืนทีพักพิงชัวคราวทีจะเสนอราคาครังใหม่นี จะต้ องยืนแบบฟอร์ มเสนอราคา พร้ อมเอกสาร
ต่างๆและตัวอย่างสิ น ค้ าตามที ระบุไ ว้ ใ นหัวข้ อ 3.2 ด้ านล่ างนี โดยมายื นด้ วยตัวเองหรื อโดยทาง
ไปรษณีย์ ให้ แก่สํานักงานทีบีซีกรุงเทพฯ ก่อนเวลา 12:00 น. วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560
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3.1.2) ผู้ขายรายใหม่ หมายรวมถึงผู้ขายทีติดต่อกับทีบีซีเป็ นครังแรก และผู้ขายทีไม่เคยชนะการประกวด
ราคามาก่อนสําหรับพืนทีพักพิงชัวคราวแห่งนันๆ จะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนต่อไปนี
ก) ผู้ขายรายใหม่ต้องติดต่อกับสํานักงานทีบีซีกรุ งเทพฯ (คุณกฤษณา อัศวศรี สกุลชัย ผู้จดั การ
ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์) ทางโทรศัพท์ก่อนเวลา 17.00 น. วันศุ กร์ ที 20 มกราคม 2560
เพือขอรับทราบข้ อมูล และเอกสารเกียวกับการประกวดราคานี
ข) หลังจากติดต่อกับสํานักงานทีบีซีกรุงเทพฯ แล้ ว ผู้ขายรายใหม่ต้องโทรศัพท์ไปยังสํานักงานที
บีซีภาคสนาม เพือขอนัดพบกับผู้ประสานงานภาคสนามของทีบีซี โดยจะต้ องโทรนัดล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 3 วัน ก่อนวันนัดพบ และภายในเวลา 17.00 น. วันศุกร์ ที 27 มกราคม 2560
ค) หลังจากได้ พบกับผู้ประสานงานภาคสนาม ซึงจะเป็ นผู้ให้ ข้อมูล/คําแนะนําทีจําเป็ น และก่อน
จะยืนเสนอราคา ผู้ขายจะต้ องเดินทางไปสํารวจเส้ นทาง (อย่างน้ อยจะต้ องไปให้ ถึงหน้ าประตู
ทางเข้ าพืนทีพักพิงชัวคราว) รวมถึงศึกษาวิธีการจัดการจัดส่งและปฏิบตั ิงาน ทีเกียวข้ องกับ
การจัดส่งสินค้ าไปยังโกดังของพืนทีพักพิงชัวคราว
ง) ในการยืนซองประกวดราคา ผู้ขายจะต้ องยืนแบบฟอร์ มเสนอราคาจะต้ องยืนแบบฟอร์ มเสนอ
ราคา พร้ อมเอกสารต่างๆและตัวอย่างสินค้ าตามทีระบุไว้ ในหัวข้ อ 3.2 ด้ านล่างนี โดยมายืน
เอกสารด้ วยตัวเองหรื อส่งทางไปรษณีย์ มายังทีอยู่ต่อไปนี :
กฤษณา อัศวศรีสกุลชัย ผู้จดั การซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
The Border Consortium
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
E-mail: tbctender2017-2@theborderconsortium.org

ก่อนเวลา 12.00 น. วันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560
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3.2 ข้ อบังคับในการยืนประกวดราคา:
3.2.1) เอกสารทีจําเป็ น: ผู้ขายทีสนใจจะต้ องยืนเอกสารดังต่อไปนีมาทีสํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อน
กําหนดการประมูล มิฉะนันจะใบเสนอราคาของท่านจะไม่ได้ รับการพิจารณา

ก) แบบฟอร์ มยืนประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี (แบบฟอร์ ม 001): กรอกข้ อมูลให้
ครบถ้ วน พร้ อมทังลงชือ และประทับตราบริษัทโดยผู้มีอํานาจลงนาม แบบฟอร์ มยืนประกวด
ราคาจะต้ องยืนมาในซองทีปิ ดผนึก และส่งมายังสํานักงานทีบีซีกรุงเทพฯด้ วยตนเองหรื อส่ง
ทางไปรษณี ย์ เท่ านัน แบบฟอร์ ม ยื นประกวดราคาที กรอกข้ อ มูล ไม่ ถูก ต้ อ ง หรื อ ส่ง มาที
สํานักงานทีบีซีกรุงเทพฯไม่ทนั กําหนดเวลาการปิ ดประมูล หรือ ส่งมาโดยไม่มีเอกสารแนบและ
ตัวอย่างสินค้ าตามทีกําหนดจะไม่ได้ รับการพิจารณา
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ข) สํา เนาเอกสารการจดทะเบี ย นบริ ษัทหรื อ ห้ า งหุ้นส่ ว น หากชื อของบุค คลที ลงชื อใน
แบบฟอร์ ม ยื นประกวดราคาของที บี ซี เป็ นคนละคนกับ บุค คลผู้ มี รายนามในเอกสารจด
ทะเบียนบริษัท ทางผู้ขายจะต้ องส่งหนังสือมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรื อเจ้ าของ
บริษทั แนบมาด้ วย
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของบุคคลทีลงชือในแบบฟอร์ มยืนประกวดราคา ซึงเป็ น
บุคคลทีมีชืออยู่ในเอกสารการจดทะเบียนบริษทั หรือในหนังสือมอบอํานาจ
ง) สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทียืนประมูล
จ) หลักฐานแสดงรายการเคลือนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริ ษัท
หรื อห้ างหุ้นส่ วนทียืนประมูล สําหรั บผู้ยืนประมูลรายใหม่ ซึงหมายรวมถึงผู้ขายทียื น
ประมูลกับทางทีบีซีเป็ นครังแรก หรือผู้ขายทีไม่เคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซือสินค้ าจาก
ทาง ที บีซีมาก่อน จะต้ องยืนหลัก ฐานแสดงรายการเคลือนไหวทางบัญชี ธนาคาร (Bank
Statement) ซึงออกให้ และเซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน ของบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนทียืนประมูล
สําหรั บผู้ขายปั จจุบัน/ผู้ขายรายเก่ า คือ ผู้ขายทีเคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซือสินค้ า
จากทาง ที บีซี มาก่ อ นแล้ ว ไม่จํ าเป็ นต้ อ งยื นหลัก ฐานแสดงรายการเคลื อนไหวทางบัญ ชี
ธนาคาร มาพร้ อมกับการยืนประมูลครังนี อย่างไรก็ตามถ้ ามีความจําเป็ น ทางทีบีซีขอสวงน
สิทธิ]ในการขอเรียกดูหลักฐานแสดงรายการเคลือนไหวทางบัญชีธนาคารย้ อนหลัง จากผู้ขาย
รายปั จจุบนั /ผู้ขายรายเก่า ก่อนการตัดสินมอบสัญญาซือให้ แก่ผ้ ูขาย
หมายเหตุ:
•
เอกสารสําเนาทุกฉบับจะต้องรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ประทับตราบริ ษัท และเซ็นต์ชื"อโดยผูม้ ี
อํานาจลงนาม
•
สําเนาเอกสารการจดทะเบี ยนบริ ษทั บัตรประจํ าตัวประชาชน บัตรประจํ าตัวผู้เสี ยภาษี อากร
และ เอกสารการจดทะเบี ยนภาษี มูลค่าเพิ" ม ให้ยื"นมาเพียง 1 ชุดเท่านัน1 ต่อกายื "นประมูลแต่
ละครั1ง ผู้ขายไม่จําเป็ นต้องแนบสําเนาเอกสารหลายชุดมากับแบบฟอร์ มยื "นประกวดราคาแต่
ละใบ
3.2.2) ตัวอย่ าง: ผู้ขายทียืนประกวดราคาจะต้ องส่งตัวอย่างสินค้ ามาพร้ อมกับการยืนประมูลแต่ละครัง
พร้ อมติดฉลากป้ ายชือผู้ขายให้ ชดั เจน มิฉะนันการยืนประมูลของผู้ขายจะไม่ได้ รับการพิจารณา (ดู
รายละเอี ย ดเกี ยวกับ ตัวอย่ างที ต้ อ งการได้ ใ นเอกสารเชิ ญ เข้ า ร่ วมประมูล ของสิ น ค้ า แต่ ล ะชนิ ด )
ตัวอย่างสินค้ าทียืนจะต้ องมีคณ
ุ ภาพตรงกับสินค้ าจริงทีผู้ขายจะจัดส่งหากได้ รับเลือกให้ ทําสัญญาซือ
ขายกับทีบีซี
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4.

การส่ งมอบสินค้ า :
•
ปลายทางการส่งมอบสินค้ า ระยะเวลา และความถีของการส่งมอบ รวมทังปริ มาณสินค้ าทีจะส่ง ได้ สรุปไว้ ใน
เอกสารกําหนดการส่ งมอบทีแนบมากับหนังสือเชิญประกวดราคา ปริ มาณสินค้ าทีจะส่งมอบทีระบุไว้ ใน
กําหนดการส่ งมอบนีเป็ นการคาดประมาณทีใกล้ เคียงทีสุด ซึงคํานวณจากจํานวนประชากรในพืนทีพักพิง
ชัวคราวทีคาดหมายไว้ สําหรับช่วงระยะเวลาบริ โภคนันๆ ปริ มาณสินค้ าทีจะส่งมอบและวันส่งมอบทีแน่นอน
จะต้ องได้ รับการยืนยันจากสํานักงานทีบีซีภาคสนาม เป็ นใบสังซืออย่างเป็ นทางการ ซึงจะส่งโดยตรงทาง
โทรสารถึงผู้ขายเดือนละครัง อย่างน้ อย 10 วัน ก่อนวันส่งมอบทีกําหนด ผู้ชือ( สงวนสิทธิ]ทีจะเปลียนแปลง
กําหนดการส่งมอบ และปริ ม าณสินค้ าในช่วงระหว่างการปฏิบัติตามสัญญานี โดยให้ สอดคล้ อ งกับความ
ต้ องการทีแท้ จริง และตามคําสังทีได้ รับจากเจ้ าหน้ าทีภาคสนามของทีบีซี
•

•

•

•

•

ผู้ชื อ( จะขออนุญาตจากรั ฐ บาลไทยเพื อจัดส่ งสินค้ าไปยังพื นที พัก พิงชัวคราว ผู้ ข ายจะต้ องแสดงสํ า เนา
ใบอนุญาตนีแก่เจ้ าหน้ าทีท้ องถินของรัฐตามระเบียบ อนึงก่อนการส่งมอบสินค้ าถือเป็ นความรับผิดชอบของ
ผู้ขายทีจะต้ องตรวจสอบเพือให้ มนใจว่
ั าได้ รับการอนุญาตเพือให้ จดั ส่งสินค้ าเข้ าพืนทีพักพิงชัวคราวแล้ ว ซึง
ผู้ขายอาจทําได้ โดยสอบถามจากเจ้ าหน้ าทีภาคสนามของทีบีซีแ ละ/หรื อติดต่อกับเจ้ าหน้ าทีท้ องถินของรัฐ
ก่อน
ผู้ขายจะต้ องใช้ ใบส่ งมอบสินค้ า (Delivery Receipt – แบบฟอร์ ม DR) ซึงเป็ นแบบฟอร์ มมาตรฐานทีทาง
ทีบีซีจดั หาไว้ ให้ เพือให้ ผ้ ูขายใช้ เป็ นหลักฐานในการส่งมอบสินค้ า โดยผู้ขายจะต้ องใช้ แบบฟอร์ มใบส่งมอบ
สินค้ า 1 ใบต่อการจัดส่ง 1 คันรถบรรทุก และใบส่งมอบสินค้ านีจะต้ องได้ รับการลงนามจากเจ้ าหน้ าทีของ
คณะกรรมการศูนย์ทีได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าทีตรวจรับสินค้ า ผู้ชือ( จะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบกับสินค้ าที
จัดส่งโดยไม่มีการลงนามรับสินค้ าอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในใบส่งมอบสินค้ า
ผู้ขายจะต้ องจัดส่งสินค้ าไปยังพืนทีพักพิงชัวคราว ภายในกําหนดการจัดส่งทีระบุในใบสังซือ อนึงผู้ซือจะไม่
ถือว่ามีความรับผิดชอบกับสินค้ าทีจัดส่งไปยังพืนทีพักพิงชัวคราวก่อนวันกําหนดส่งมอบทีระบุในใบสังซือ
ถึงแม้ ว่าสินค้ าจํานวนนันจะได้ รับการลงนามรับสินค้ าในใบส่งมอบสินค้ า (Delivery Receipt) โดยเจ้ าหน้ าที
ของคณะกรรมการศูนย์ทีได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าทีตรวจรับสินค้ าก็ตาม
ผู้ขายจะต้ องแจ้ งวันและเวลาทีคาดหมายว่าจะส่งมอบสินค้ าให้ สํานักงานทีบีซีภาคสนามทราบล่วงหน้ า และ
เมือส่งมอบสินค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ขายต้ องแจ้ งยืนยันวันทีได้ ทําการส่งมอบสินค้ าให้ สํานักงานทีบีซี ภาคสนาม
ทีรับผิดชอบทราบ และยืนยันปริมาณสินค้ าทีส่งมอบ รวมทังแจ้ งปั ญหาใดทีอาจประสบ

เมื อรถบรรทุก ไปถึงยัง พืนที พักพิง ชัวคราวจะต้ องขนถ่ ายสิ น ค้ าลงยังโกดัง เก็ บสิ นค้ า หรื อ พื นทีที ผู้ แทน
คณะกรรมการศูนย์อพยพ/พืนทีพักพิงชัวคราวทีได้ รับมอบหมายได้ กําหนดให้ ขนถ่ายสินค้ าลง อนึงพนักงาน
ขับรถจะต้ องไม่เร่ งรี บที จะให้ ทําการขนถ่ายสินค้ าลง และจะต้ องให้ เวลาเพือให้ ผ้ ูแ ทนคณะกรรมการศูนย์
อพยพ / พืนทีพักพิงชัวคราวสามารถขนถ่ายสินค้ าลง รวมทังนับจํานวน ตรวจสอบ และลงนามในใบส่งมอบ
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สินค้ า (Delivery Receipt-DR) ผู้ชือ( จะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อสินค้ าทีขนถ่ายลงนอกบริ เวณทีอนุญาต
ให้ ขนถ่ายสินค้ าลง
•

•

5.

ผู้ขายควรจะทําการส่งมอบสินค้ า ณ พืนทีพักพิงชัวคราว ระหว่างวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในช่วงเวลากลางวัน
(ระหว่าง 8.00-17.00 น.) เพือให้ เจ้ าหน้ าทีของพืนทีพักพิงชัวคราวมีเวลาเพียงพอในช่วงทีมีแสงสว่างอยู่ เพือ
ความสะดวกและเหมาะสมในการขนถ่ ายสิ น ค้ าลง การนับ จํ านวน และการตรวจสอบสิ น ค้ า ทังนี หาก
รถบรรทุกไปถึงยังพืนทีพักพิงชัวคราวในช่วงเวลากลางคืนหรื อนอกเหนือจากเวลาทีระบุไว้ นี จะต้ องรอจนถึง
เวลาเช้ าเพือให้ คณะกรรม การศูนย์ได้ ขนถ่ายสินค้ าลง โดยผู้ขายและ/หรื อพนักงานขับรถจะต้ องไม่กดดันให้
เจ้ าหน้ าทีของพืนทีพักพิงชัวคราวขนถ่านสินค้ าลงนอกเหนือจากเวลาทีกําหนดข้ างต้ นนี
คําเตือน : ถนนไปยังพืนทีพักพิงชัวคราวบางแห่ง (แม่ฮ่องสอน – ศูนย์กะเรนนี ไซท์ที1 และที 2, แม่ละอูน แม่
ลามาหลวง; ตาก – ศูนย์นุโพ และกาญจนบุรี – ศูนย์ต้นยาง) มักได้ รับความเสียหายระหว่างฤดูฝน และ
ตามปกติการจัดส่งสิงของไปยังพืนทีพักพิงชัวคราวเหล่านีต้ องใช้ รถยนต์ขบั เคลือน 4 ล้ อ ผู้ขายอาจต้ องเสีย
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมถนนเพือให้ สามารถส่งสินค้ าได้ ตรงตามกําหนดโดยทีบีซีจะไม่จ่ายค่าซ่อมถนน หรื อ
ชดใช้ เงินแก่ผ้ ูขายในกรณีทีสภาพอากาศ และถนนไม่เอืออํานวย

หลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก:
ผู้ขาย ซึงในเอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก กล่าวถึงในฐานะผู้รับเหมาของทีบีซี
รวมถึงผู้รับเหมาช่วง และพนักงานของผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง (อาทิ บริ ษัทขนส่ง และพนักงานขับรถ) ซึงมีหน้ าที
ติดต่อหรื อมีปฏิสมั พันธ์ โดยตรงกับเจ้ าหน้ าทีของทีบีซี และ/หรื อกลุ่มผู้รับประโยชน์ในพืนทีพักพิงชัวคราว จะได้ รับ
เอกสารเรื องหลักจริ ยธรรมของทีบีซีและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก ซึงท่านจะต้ องอ่านอย่างละเอียด
เพือทําความเข้ าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี ซึงเอกสารหลักจริ ยธรรมนีจัดทําขึนเพืออธิบายให้ ผ้ ูรับเหมา
และผู้รับเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิด้านจริธรรมหลักๆ โดยหากพนักงานของผู้รับเหมาหรื อผู้รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็กจะถือว่าฝ่ าฝื นข้ อตกลงในสัญญาซือฉบับนี ทังนีผู้
ชือ( อาจพิจารณาลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึนอยู่กบั ความรุ นแรงของการประพฤติผิด (กรุ ณาดูข้อ kk
เรือง การละเมิดสัญญา และ เบียปรับ ด้ านล่างนี)
เอกสารหลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็กสําหรั บผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่ วงของที
บีซี จะเป็ นเอกสารอีกชุดหนึงทีแยกไว้ ต่างหากซึงมิได้ รวมไว้ ในเอกสารเชิญเข้ าร่วมประกวดราคาชุดนี ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารเรื องหลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็กได้ จากเว็บไซต์ของทีบีซีที
www.theborderconsortium.org หรื อติดต่อขอรับเอกสารได้ ทีสํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ

6. การตรวจสอบ: สินค้ าทีจัดส่ งจะต้ องได้รับการตรวจสอบ
•
ผู้ชือ( จะว่าจ้ างบริ ษัทตรวจสอบให้ เก็บตัวอย่าง และทําการวิเคราะห์คุณภาพของสินค้ า ณ จุดขนสินค้ าขึน
บรรทุกรถ ก่อนการจัดส่งไปยังพื นทีพักพิงชัวคราว หรื อทีโกดังในพื นที พักพิงชัวคราว การตรวจสอบนี จะ
กระทําอย่างน้ อยหนึงครังระหว่างระยะเวลาของสัญญา บริ ษัทตรวจสอบจะนับจํานวนกระสอบ (หรื อถัง/ปีo บ)
ทีบรรทุกบนรถแต่ละคันด้ วย ณ จุดขนสินค้ าขึน (หรื อทีขนลงมายังโกดังในพืนทีพักพิงชัวคราว) สุ่มชังนําหนัก
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กระสอบ (หรื อถัง/ปีo บ) และตรวจว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ตรงตามข้ อกําหนดทีระบุในหนังสือเชิญประกวดราคานีหรื อไม่
ผู้ชือ( สงวนสิทธิ]ทีจะแจ้ ง หรื อไม่แจ้ งให้ ผ้ ูขายทราบวัน เวลา และสถานทีทีจะดําเนินการตรวจสอบ
•

•

•

•

ในกรณีทีบริ ษัทตรวจสอบพบว่าสินค้ าทีขนส่งทังหมดหรื อบางส่วน บกพร่องหรื อมีคุณภาพตํากว่ามาตรฐาน
หรื อมีปริมาณน้ อยกว่าทีสังซือ (กําหนดได้ จากนําหนักสุทธิเฉลีย หรื อ นําหนักสุทธิรวม ทีขาดไปจากจํานวนที
สังซือ) ผู้ชือ( สงวนสิทธิ]ทีจะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สินค้ าได้ รับการเปลียนทดแทนทันที (กรณี
สินค้ ามีปัญหาเรืองคุณภาพ) หรือ กําหนดให้ ผ้ ูขายจัดส่งจํานวนเพิม (กรณีทีสินค้ ามีปัญหาเรื อง ปริ มาณหรื อ
นําหนักขาด)
ในกรณีทีผู้ขายเลือกทีจะแก้ ไขสินค้ าทีบริษทั ตรวจสอบพบว่าสินค้ าทีขนส่งทังหมดหรื อบางส่วน บกพร่ องหรื อ
มีคุณภาพตํ ากว่ามาตรฐาน หรื อมีปริ มาณน้ อยกว่าทีสังซือ เข่น การผสมใหม่, การร่ อ นใหม่ เป็ นต้ น ทาง
ผู้ขายจะต้ องทําการตรวจสอบคุณภาพสินค้ าใหม่จากบริ ษัทตรวจสอบทีทางผู้ซือ( ว่าจ้ าง โดยผู้ขายจะต้ อง
เป็ นผู้ออกค่ าใช้ จ่ายในการตรวจสอบทีเกิดขึน( และจะยังไม่มีการขนส่งสินค้ าจํานวนทีมีปัญหาจนกว่าจะ
ได้ รับผลการรับรองคุณภาพจากทางบริษัทตรวจสอบแล้ วเท่านัน
เมือสินค้ าถูกส่งมาถึงพืนทีพักพิงชัวคราว กระสอบ (หรื อถัง/ปีo บ) จะถูกขนถ่ายลงโดยผู้แทนคณะกรรมการ
ศูนย์ โดยคณะกรรมการศูนย์ และ/หรื อ เจ้ าหน้ าที ภาคสนามของบีบีซี จะชังนําหนัก และนับจํ านวน หาก
พบว่าสินค้ าทีขนส่งมาทังหมด หรื อบางส่วน บกพร่อง หรือมีคณ
ุ ภาพตํากว่ามาตรฐาน หรือมีปริมาณน้ อยกว่า
ทีสังซือ (กําหนดได้ จากนําหนักสุทธิเฉลีย หรื อ นําหนักสุทธิรวม ทีขาดไปจากจํานวนทีสังซือ) เมือสินค้ ามาถึง
หรื อระหว่างการแจกจ่าย ณ จุดหมายสุดท้ าย ผู้ซือสงวนสิทธิ]ทีจะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สินค้ า
ได้ รับการเปลียนทดแทนทันที(กรณีสินค้ ามีปัญหาเรืองคุณภาพ)หรื อกําหนดให้ ผ้ ขู ายจัดส่งจํานวนเพิม(กรณีที
สินค้ ามีปัญหาเรืองปริมาณหรื อนําหนักขาด)
สินค้ าบางชนิด (อาทิเช่น ถ่าน, พริ กแห้ ง, ปลาร้ า และเกลือ) จะมีการเก็บตัวอย่างในระหว่างการตรวจสอบ
สินค้ า หรื อเก็ บตัว อย่างเมื อสิ นค้ า ถูก ส่ งไปถึงพื นที พัก พิงชัวคราวแล้ ว เพื อส่ งไปยังห้ อ งแล็ บเพือทํา การ
วิเคราะห์ ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพสินค้ าในห้ องแล็บนันปกติจะต้ องใช้ เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้ เวลา
ถึง q-r สัปดาห์ หลังจากรับตัวอย่าง จึงจะทราบผลการวิเคราะห์) หากผลการทดสอบพบว่าสินค้ ามีคุณภาพ
ตํากว่ามาตรฐานหลังจากทีปลายทางได้ รับสินค้ า และแจกจ่ายให้ ผ้ ูรับไปแล้ ว จะถือว่าสัญญาซือสินค้ าฉบับ
นันไม่บรรลุผลสมบูรณ์ และผู้ชือ( มีสิทธิ]ทีจะพิจารณาลงโทษผู้ขายได้ (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 11 ด้ านล่าง
นี)

7. เงือนไขการชําระเงิน:
•
ก่อนทีจะทําการจะชําระเงินแก่ผ้ ูขาย จะต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี:
ก) ใบวางบิล (Invoice) ทีมีหมายเลขกํากับ โดยระบุรายละเอียด ปริ มาณสินค้ าทีจัดส่ง ขนาดบรรจุ/
นําหนัก ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสังซือสินค้ า และยอดรวมของจํานวนเงินที
เรี ยกเก็บ ผู้ขายต้ องส่งเอกสารนีให้ สํานักงานทีบีซี กรุ งเทพฯ พร้ อมทําสําเนาหนึงชุดส่งให้ สํานักงาน
ภาคสนามของทีบีซี
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ข) ใบส่ งมอบสินค้ า(Delivery Receipt– แบบฟอร์ ม DR) ของบริ ษัท ซึงลงนามโดยเจ้ าหน้ าทีของ
คณะกรรมการศูนย์ ทีได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที ตรวจรับสินค้ า ผู้ขายต้ องยื นต้ นฉบับใบส่งมอบ
สินค้ านีต่อสํานักงานทีบีซีภาคสนาม และให้ ผ้ แู ทนคณะกรรมการศูนย์เก็บสําเนาไว้ หนึงชุด
ค) ใบรั บมอบสินค้ า (Goods Receipt Notice – แบบฟอร์ ม GRN) ซึงลงนามโดยเจ้ าหน้ าทีของ
คณะกรรมการศูนย์ทีได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าทีตรวจรับสินค้ า คณะกรรมการศูนย์จะเป็ นผู้ออกใบ
รับสินค้ านี โดยทางคณะกรรมการศูนย์จะเก็บสําเนาเอกสาร GRN แต่ละชุดไว้ เพือส่งให้ สํานักงานทีบี
ซีภาคสนาม ถือเป็ นหลักฐานในการรับสินค้ า
ง) รายงานผลการตรวจสอบ ของบริ ษัทตรวจสอบ (บริษัทตรวจสอบจะจัดส่งเอกสารให้ สํานักงานทีบีซี
กรุงเทพฯ โดยตรง)
•

•

•

สํานักงานทีบีซี ทีกรุงเทพฯ จะดําเนินการชําระเงินแก่ผ้ ูขาย เมือได้ รับการยืนยันจากสํานักงานทีบีซีภาคสนาม
ว่าการส่งมอบเป็ นไปตามทีกําหนด โดยไม่มีรายงานว่ามีสินค้ าเสียหาย หรื อไม่ครบจํานวน
ผู้ชือ( จะชําระเงินแก่ผ้ ูขายเป็ นรายเดือน ซึงตามปกติจะไม่เกินหนึงเดือนหลังจากทีสํานักงานทีบีซี ทีกรุงเทพฯ
ได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว
ผู้ขายจะต้ องออกใบเสร็ จรับเงินอย่างเป็ นทางการ เพือยืนยันว่าผู้ ขายได้ รับเงินจากผู้ชื อ( แล้ ว โดยผู้ ขาย
จะต้ องส่งใบเสร็จรับเงินนีมาให้ สํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ

8. ภูมหิ ลังทัวไป หลักการ กฎระเบียบ และคํารับรอง :
•
ทีบีซี ได้ รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพือใช้ ในการปฏิบตั ิงานช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมแก่ผ้ ูลีภัยจาก
ประเทศพม่า และประสงค์จะใช้ ส่วนหนึงของเงินบริจาคเหล่านีเพือชําระเงินสําหรับการซือขายครังนี ผู้บริ จาค
จะคํานวณยอดรวมของจํานวนเงินบริ จาค และตรวจพิจารณาการใช้ เงินจํานวนนี เมือการปฏิบตั ิงานสําเร็ จ
ลุล่วงแล้ ว ตามจํานวนค่าใช้ จ่ายทียืนเสนอ และพิจารณาว่ามีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขข้ อกําหนดการ
บริจาคหรือไม่ นอกจากทีบีซีแล้ ว บุคคลอืนใดย่อมไม่มีสิทธิ] หรื อสามารถอ้ างสิทธิ]ในเงินบริ จาคนีได้ ผู้บริ จาค
จะไม่รับพิจารณาคําร้ องขอค่าชดเชย หรือการชําระเงินใด ๆ ทีผู้รับเหมาของทีบีซียืนเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะใน
กรณี ใด หรื อด้ วยเหตุผลใด สัญญาทีกระทําขึนระหว่างทีบีซีและผู้รับเหมาจะไม่มีผลผูกพันผู้บริ จาค และผู้
บริจาคไม่ยอมรับว่ามีข้อสัญญาใดทีเชือมโยงระหว่างผู้บริจาคกับผู้รับเหมาของทีบีซี
•

ผู้บริจาคกําหนดให้ ทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมาปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมขันสูงสุดระหว่าง
กระบวนการจัดหา และในการปฏิบัติตามสัญญา ขันตอนในการจัดซือจัดหา และการตกลงให้ ทําสัญญา
จะต้ องเป็ นไปตามหลักการดังต่อไปนี :
ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซือจัดหา
การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้เสนอตัวเป็ นผู้รับเหมา
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•

•

•

กระบวนการจัดหาของทีบีซี จะต้ องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อันเกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผู้บริจาคทีจัดสรรเงินทุนสําหรับโครงการนีสงวนสิทธิ]ทีจะใช้ อํานาจในการควบคุมผู้รับเหมาทุกราย ทังด้ าน
เอกสาร และ ณ สถานทีดําเนินการ (รวมทังทีบีซี) รวมถึงผู้รับเหมาช่วงต่อ ทีได้ รับเงินของผู้บริ จาค เพือทําการ
ตรวจสอบว่าการจัดหา และการปฏิบตั ิงานนันสอดคล้ องกับกฎระเบียบ และวิธีดําเนินงานของทีบีซี หรื อไม่ ผู้
บริจาคขอคํารับรองว่าผู้บริจาค หรือตัวแทนของผู้บริจาคมีสิทธิ]ตามสมควรในการเข้ าถึงและการขอตรวจสอบ
เอกสารทางการเงิน และการบัญชีของผู้รับเหมา
คํารับรอง : โดยการลงนามในสัญญาซือขายนี ผู้ขาย (ในกรณีทีตกลงให้ ทําสัญญา) ให้ คํารับรองว่าผู้ขาย
และ/หรือ ผู้รับช่วงจัดส่งสินค้ าให้ ผ้ ูขาย (ถ้ ามี) ได้ รับอนุมตั ิ และมีใบอนุญาตทีจําเป็ นจากเจ้ าหน้ าทีหรื อส่วน
ราชการทีเกียวข้ องให้ ดําเนินงานตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญานีแล้ ว และการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของ
ผู้ขายภายใต้ สัญญานี จะไม่เป็ นการฝ่ าฝื นคํ าสัง กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบีย บ หรื อข้ อบังคับของ
หน่วยงานใดของรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการทีมีอํานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ชือ( จะจัดการกับสินค้ าได้
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรก หรื อตําหนิกล่าวโทษจากรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการอืน
ใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใช้ แทนผู้ชือ( สําหรับความเสียหาย การสูญเสีย การเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน
การฟ้ องร้ อง ความรับผิด และค่าใช้ จ่าย ซึงเกิดจาก เกียวข้ อง หรื อเป็ นผลสืบเนืองไม่ว่าจะโดยตรง หรื อโดย
ทางอ้ อม จากการฝ่ าฝื นคํารับรองนี
ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสัญญาฉบับนีจะดําเนินไปโดยไม่มีการเชือมโยงใดๆถึงผู้ชือ( ในฐานะนายหน้ า
หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิ] พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้บริ จาค นอกจากนีผู้ขายรับรองต่อผู้ชือ( และผู้บริ จาคว่า
ผู้รับช่วงหรื อผู้ขายรายย่อยทีผู้ขายติดต่อด้ วยจะไม่สามารถทีจะเรี ยกร้ อง หรื อกระทําการฟ้ องร้ องใดๆต่อผู้
บริจาค และตัวแทนของผู้บริจาคได้

•

ผู้ขายจะไม่แทนตัวเองว่าเป็ นผู้ชือ( หรื อเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้ชือ( หรื อผู้บริ จาค และ
จะไม่ถือตัวเองว่ามีอํานาจหรือสิทธิ]ทีจะก่อให้ เกิดความผูกมัดทีชัดเจนหรื อแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชือ( หรื อ
ผู้บริจาคข้ อตกลงฉบับนีจะไม่ถือว่าผู้ขายเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิ] พนักงาน หรื อผู้แทนใดๆของ
ผู้ขายและผู้บริจาค

9. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุทีทําให้ผ้ ูเสนอราคาไม่ มีสทิ ธิdได้ รับพิจารณา:
•
ทีบีซี จะปฏิเสธข้ อเสนอทีได้ รับจากผู้เข้ าประกวดราคา หรื อยกเลิกสัญญาในกรณี ทีได้ ทําสัญญาแล้ ว หาก
พบว่าผู้เสนอราคาได้ กระทําการอันทุจริต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขู่ ซึงอาจมีการการลงโทษด้ าน
การบริหารหรื อด้ านการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคล้ องกับระดับความสําคัญของสัญญา และความรุ นแรง
ของการประพฤติผิด
•

ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมา ต้ องไม่มีส่วนเกียวข้ องกับการใช้ แรงงานเด็ก และต้ องเคารพในสิทธิ]พืนฐาน
ทางสังคม และสภาพการทํางานของพนักงานของตน
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•

•

•

ทีบีซี จะตัดสิทธิ]ผ้ เู ข้ าประกวดราคาออกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซือจัดหาขององค์กร ในกรณีที:
ผู้เข้ าประกวดราคาเป็ นผู้ล้มละลาย หรือกําลังชําระบัญชีเพือเลิกบริษัท หรื อศาลกําลังจัดการกับธุรกิจ
หรือกําลังจัดการประนอมหนีกับเจ้ าหนี หรื อได้ ระงับกิจกรรมทางธุรกิจ หรื อเป็ นผู้ทีกําลังถูกดําเนินคดี
เนืองจากสาเหตุเหล่านี หรื ออยู่ในสถานการณ์ทีคล้ ายกัน อันจากการดําเนินการในทํานองเดียวกัน
ตามกฎหมาย หรื อข้ อบังคับของประเทศ
ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถกู พิพากษาลงโทษเนืองจากการประพฤติผิดหลักวิชาชีพ ซึงคําพิพากษานันถือ
เป็ นทีสุด
ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ประพฤติผิดหลักวิชาชีพอย่างร้ ายแรงในเรื องใดๆก็ตาม ซึงทีบีซีสามารถพิสูจน์
ได้
ผู้เข้ าประกวดราคาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนในการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรื อ
การจ่ายภาษี ตามเงือนไขทางกฎหมายของประเทศซึงเป็ นสถานทีก่อตังบริ ษัท หรื อประเทศของผู้ทีมี
อํานาจให้ ทําสัญญา หรื อประเทศทีมีการดําเนินการตามสัญญา
ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถูกพิพากษาลงโทษ และคําพิพากษานันถือเป็ นทีสุด ในข้ อหาฉ้ อฉล ทุจริต มี
ส่วนเกียวข้ องกับองค์กรอาชญากรรม หรื อในกิจกรรมอืนใดทีผิดกฎหมาย และเป็ นภัยต่อผลประโยชน์
ด้ านการเงินของผู้บริจาค
ภายหลังกระบวนการจัดหา หรื อกระบวนการมอบเงินบริ จาค โดยใช้ งบประมาณของผู้บริจาคแล้ ว ได้
มีการแจ้ งว่าผู้เข้ าประกวดราคาได้ ฝ่าฝื นสัญญาอย่างร้ ายแรง เนืองจากไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตาม
สัญญา ผู้เข้ าประกวดราคาต้ องรับรอง ว่าไม่ได้ อยู่ในสถานะทีกล่าวถึงข้ างต้ นนี ด้ วยประการใดๆ
ทังสิน
จะไม่มีการตกลงทําสัญญากับผู้เข้ าประกวดราคา ถ้ าในระหว่างขันตอนการจัดหาจัดซือ ผู้เข้ าประกวดราคา
รายนัน:
มีประเด็นหรื อข้ อสงสัย เรื องความขัดแย้ งหรื อการมีส่วนได้ ส่วนเสียทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ขาย
หรือผู้เข้ าร่วมประมูลกับพนักงานหรื อผู้มีอํานาจตัดสินผลการประมูลขององค์การทีบีซี
มีความผิดเนืองจากแจ้ งหรื อเสนอข้ อมูลหรื อรายละเอียดอันเป็ นเท็จกับทางองค์กร หรื อไม่ให้ ข้อมูลซึง
ทางองค์กรขอให้ ผ้ รู ่วมประกวดราคาแจ้ ง เพือนํามาใช้ เป็ นเงือนไขประกอบการพิจารณาตัดสินการให้
สัญญา
ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ไ ด้ รับพิจารณา ถ้ าไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนของการเสนอราคาทีระบุในข้ อ 3. ของ
เอกสารฉบับนี

10. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทําสัญญา:
•
ผู้แทนจากองค์กรหรื อหน่วยงานของผู้บริ จาคจะได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมเป็ นสักขีพยานในการเปิ ดซองประกวด
ราคา ซึงดําเนินการโดยเจ้ าหน้ าทีของทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ไ ด้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมในการเปิ ดซอง
ประกวดราคานี
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•

•

•

•

•

การยืนเสนอราคาจะต้ องกระทําตามเงือนไข และข้ อกําหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิ ดซอง
ประกวดราคาจะมีการตรวจเช็คว่าผู้เข้ าร่วมได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามเงือนไขและข้ อกําหนดนันๆหรื อไม่
คณะกรรมการประกวดราคา ซึงประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าทีทีบีซีอย่างน้ อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา
หลังจากวันครบกําหนดยืนเสนอราคา และตัดสินการประกวดราคา คําตัดสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็ น
ทีสุด
การเสนอราคาทังหมดจะได้ รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์เดียวกันและโดยคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดราคาชุดเดียวกัน
ทีบีซี จะตัดสินให้ สัญญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรื อ “ความคุ้ม
ค่าสูงสุดต่อเงินทีจ่าย” อันหมายถึงสัดส่วนความสมดุลทีดีทีสุด ระหว่าง ราคา กับ คุณภาพ/คุณสมบัติ โดย
อย่างน้ อยทีสุดจะพิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี
ราคา
คุณภาพสินค้ า
ความสามารถทีอาจพิสูจน์ได้ ว่าสามารถผลิตสินค้ าให้ ได้ ตามมาตรฐานสินค้ าทีกําหนด
มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
ความสามารถทีอาจพิสูจน์ ได้ วา่ สามารถจัดส่งสินค้ าได้ ตามกําหนด
มีกําลังการผลิตเสินค้ าเพียงพอ
ประสบการณ์ในการจัดส่งสิงของเพือความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
ความรู้เกียวกับสภาพการทํางานในพืนที
มีฐานปฏิบตั ิงาน/สํานักงานทีใกล้ กบั พืนที
สามารถปฏิบตั ิงานตามบรรทัดฐานสากลได้
มีการลงนามในเอกสารหลักจริยธรรม ภายในช่วงระยะเวลา kq เดือนทีผ่านมา
จะไม่มีการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์ใดๆจากทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคา และ/หรื อในข้ อกําหนดเกียวกับ
รายละเอียดสินค้ า นอกจากนี ข้ อมูลเพิมเติมจากผู้เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็ นเพียงเพือชีแจง
รายละเอียดของการเสนอราคานันๆให้ กระจ่างขึน และไม่มีเหตุนําไปสู่การเลือกปฏิบตั ิ

•

จะไม่อนุญาติให้ มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลังจากวันครบกําหนดยืนซองเสนอราคา

•

หนังสือเชิญประกวดราคานี ไม่ถือว่าเกียวข้ องกับข้ อผูกมัดในการซือสินค้ าใดๆทังสิน กับทางทีบีซี

11. การละเมิดสัญญา และเบีย( ปรั บ
ก) การละเมิดสัญญานีโดยผู้ขายมีความหมายรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง:
1) การส่งมอบสินค้ าทีตํากว่าข้ อกําหนดคุณภาพทีระบุในสัญญา และใบสังซือ
2) ปริมาณสินค้ าทีส่งมอบน้ อยกว่าปริมาณทีระบุในใบสังซือ
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3) การส่งมอบสินค้ าไม่ตรงตามช่วงเวลาทีระบุในใบสังซือ และ/หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในการส่ง
มอบสินค้ าทีระบุในเอกสารสัญญาฉบับนี
4) การเพิกเฉย หรื อขัดคําสัง หรื อคําขอ ทีระบุอย่างเจาะจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นคําพูด โดย
เจ้ าหน้ าทีของทีบซี ี ผู้รับผิดชอบการส่งมอบสินค้ า เจ้ าหน้ าทีของรัฐ หรื อคณะกรรมการศูนย์อพยพ
5) การกระทําการอันทุจริต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขู่ของผู้ขาย
6) การมีส่วนเกียวข้ องกับการใช้ แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพืนฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานของตน
7) การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริยธรรมตามทีระบุในเอกสารหลักจริ ยธรรมของทีบีซี (ซึงข้ อกําหนดนีจะ
บังคับใช้ กบั ทังพนักงานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกราย)
ข) การลงโทษปรับ ในกรณีทีผู้ขายละเมิดสัญญา หมายความรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง :
1) การระงับ หรือยกเลิกสัญญา ตามดุลพินิจของผู้ชือ(
2) การให้ ผ้ ูขายเปลียนทดแทนสินค้ าทีตํากว่ามาตรฐาน หรื อบกพร่ องโดยทันทีทีได้ รับการร้ องขอจาก
เจ้ าหน้ าทีของทีบซี ี ทีมีหน้ าทีรับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน
3) การให้ ผ้ ูข ายส่งสินค้ าเพิมเติมให้ โดยไม่คิดมูล ค่ า เพือชดเชยส่วนทีไม่ครบ สูญหาย หรื อบกพร่ อง
ตามทีได้ รับการร้ องขอจากเจ้ าหน้ าทีของทีบีซี ทีมีหน้ าทีรับผิดชอบ
4) การลงโทษให้ ผ้ ูขายจ่ายเบียปรับเป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ ูชือ( ตามดุลพินิจของผู้ชือ( และตามความสูญเสียที
ประเมินได้
5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้ รับพิจารณาให้ ทําสัญญาอืนใดในอนาคตกับทีบีซี
6) การให้ ผ้ ูขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีอาจเกิดขึนจากการทีผู้ชือ( จําเป็ นต้ องหาซือ
สินค้ าจากแหล่งอืน อันเนืองมาจาก
- ผู้ขายส่งสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรือ ส่งสินค้ าไม่ตรงตามกําหนดวันทีให้ ส่งของ
- ผู้ชือ( ยกเลิกสัญญากับผู้ขาย อันมีสาเหตุทีสมเหตุสมผลอันเนืองมาจากการทีผู้ขายไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงือนไขหรือข้ อตกลงในสัญญาซือได้
- ผู้ขายไม่สามารถดําเนินการตามข้ อตกลงในสัญญาซือให้ ลลุ ่วงไปได้
ทังนีการลงโทษต่างๆหรื อด้ านการเงินจะสอดคล้ องกับระดับความสําคัญของสัญญา และความรุนแรงของการ
ประพฤติผิด
12. สัญญาทีจะกระทํากันนีจ( ะอยู่ใต้ บังคับของกฎหมายแห่ งประเทศไทย
13. ติดต่อขอข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับการประกวดราคานีได้ ทีคุณกฤษณา อัศวศรี สกุลชัย สํานักงานทีบีซี ทีกรุ งเทพฯ โทร.
(02) 238-5027-8 หรื อทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

