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หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา
การประกวดราคาเลขที่ SEEDS-2018-1
เมล็ดพันธุ์พืชสาหรั บฤดูฝน ปี 2561
1. ข้ อมูลทั่วไป:
ผู้ชอื ้ ขอเชิญบริ ษัทของท่าน ซึง่ เป็ นผู้ขาย เข้ าร่วมประกวดราคาสินค้ า ซึง่ ประกอบด้ วย เมล็ดพันธุ์พืช จานวน 27 ชนิด
เพื่อจัดส่งไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวตามรายละเอียดในใบเสนอราคาประมูล


ปริมาณสินค้ า: รายละเอียดปริ มาณเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิด ได้ ระบุไว้ ในใบเสนอราคาประมูล



การบรรจุสินค้ า: ให้ บรรจุดงั นี ้
ก) ถุงชันใน:
้
เมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิดจะต้ องบรรจุอยูใ่ นถุงพลาสติก แต่ละถุงจะต้ องมีน ้าหนักสุทธิไม่ต่ากว่า 5
กิโลกรัมต่อถุง (น ้าหนักสุทธิ หมายถึง น ้าหนักของเมล็ดพันธุ์พืชเท่านัน้ ไม่รวมน ้าหนักของถุง) คุณภาพของ
ถุงพลาสติกและการปิ ดผนึกปากถุงจะต้ องแข็งแรงพอที่จะป้องกันความชื ้นเข้ า รวมถึงป้องกันการแตกรั่ว
ของถุงจากการหยิบจับและขนส่ง ซึ่งแต่ละถุงจะต้ องมีฉลากแสดงประเภทของเมล็ดพันธุ์พืชเป็ นภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษามอญ และภาษาพม่า (ผู้ซือ้ จะเป็ นผู้กาหนดข้ อความที่จะพิมพ์ลงบนถุงให้ ) และต้ อง
แสดงน ้าหนักสุทธิของเมล็ดพันธุ์พืชที่บรรจุในถุง
ข) กระสอบ/กล่องชันนอก:
้
ให้ บรรจุถงุ เมล็ดพันธุ์พืชลงในกล่องกระดาษแข็งที่แข็งแรงพอ โดยบรรจุกระสอบ/
กล่องโดยมีน ้าหนักสุทธิ 30 กิโลกรัม โดยบรรจุภณ
ั ฑ์นี ้ให้ ถือเป็ นทรัพย์สนิ ของผู้ซอื ้

2. ขัน้ ตอนและข้ อกาหนดในการเข้ าร่ วมประกวดราคา:
2.1 การยื่นประกวดราคา:
a) ผู้ขายที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประมูลในสัญญาก่อนหน้ าหรื อผู้ขายรายใหม่ จะต้ องติดต่อมายังสานักงานทีบีซี
กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจานงในการยื่นประกวดราคา ก่ อนวันศุกร์ ท่ ี 18 พฤษภาคม 2561
b) ผู้ขายที่สนใจจะต้ องยื่นใบเสนอราคาพร้ อมทัง้ เอกสารต่ างๆ รวมทัง้ ตัวอย่ างสินค้ า ตามที่
กาหนดไว้ ตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 2.2 ด้ านล่ างนี ้ โดยมายื่นเอกสารด้ วยตัวเอง, ส่ งทางไปรษณีย์
หรือส่ งทางอีเมล์ มายัง
คุณภคิน ทีเจริ ญ- ฝ่ ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
องค์การเดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตี ้ยม
12/5 ซอยคอนแวนต์ ถนนสีบม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66-2) 238-5027 ถึง 8 โทรสาร (66-2) 266-5376
อีเมลล์: tbctenderseed@theborderconsortium.org
ก่ อน 12.00 น. วันศุกร์ ท่ ี 18 พฤษภาคม 2561
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2.2 ข้ อบังคับในการยื่นประกวดราคา:
เอกสารที่จาเป็ น: ผู้ขายที่สนใจจะต้ องยื่นเอกสารดังต่อไปนี ้มาที่สานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนกาหนดการ
ประมูล มิฉะนันจะใบเสนอราคาของท่
้
านจะไม่ได้ รับการพิจารณา
ก) แบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี: กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังลงชื
้ ่อ และ
ประทับตราบริ ษัทโดยผู้มีอานาจลงนาม แบบฟอร์ มยื่นประกวดราคาจะต้ องยื่นมาในซองที่ปิด
ผนึก และส่งมายังสานักงานทีบีซีกรุ งเทพฯด้ วยตนเองหรื อส่งทางไปรษณีย์เท่านัน้ แบบฟอร์ มยื่น
ประกวดราคาที่กรอกข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง หรื อ ส่งมาที่สานักงานทีบีซีกรุงเทพฯไม่ทนั กาหนดเวลาการ
ปิ ด ประมูล หรื อ ส่ง มาโดยไม่มี เอกสารแนบและตัวอย่างสิน ค้ าตามที่ กาหนดจะไม่ได้ รับการ
พิจารณา
ข) สาเนาเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัทหรือห้ างหุ้นส่ วน หากชื่อของบุคคลที่ลงชื่อในแบบฟอร์ ม
ยื่นประกวดราคาของทีบีซี เป็ นคนละคนกับบุคคลผู้มีรายนามในเอกสารจดทะเบียนบริ ษัท ทาง
ผู้ขายจะต้ องส่งหนังสือมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อเจ้ าของบริ ษัทแนบมาด้ วย
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของบุคคลที่ลงชื่อในแบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา ซึง่ เป็ นบุคคล
ที่มีชื่ออยูใ่ นเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัท หรื อในหนังสือมอบอานาจ
ง) สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่ยื่นประมูล
จ) หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริ ษัทหรื อ
ห้ างหุ้นส่ วนที่ย่ นื ประมูล สาหรั บผู้ย่ นื ประมูลรายใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ขายที่ยื่นประมูลกับ
ทางทีบีซีเป็ นครัง้ แรก หรื อผู้ขายที่ไม่เคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซื ้อสินค้ าจากทาง ทีบีซีมา
ก่อน จะต้ องยื่นหลักฐานแสดงรายการเคลือ่ นไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ซึง่ ออกให้
และเซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน ของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่ยื่นประมูล
สาหรับผู้ขายปั จจุบัน/ผู้ขายรายเก่ า คือ ผู้ขายที่เคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซื ้อสินค้ าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องยื่นหลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร มา
พร้ อมกับการยื่นประมูลครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตามถ้ ามีความจาเป็ น ทางทีบีซีขอสวงนสิทธิ์ ในการขอ
เรี ยกดูหลักฐานแสดงรายการเคลือ่ นไหวทางบัญชีธนาคารย้ อนหลัง จากผู้ขายรายปั จจุบนั /ผู้ขาย
รายเก่า ก่อนการตัดสินมอบสัญญาซื ้อให้ แก่ผ้ ขู าย
หมายเหตุ:

เอกสารสาเนาทุกฉบับจะต้องรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ประทับตราบริ ษัท และเซ็นต์ชื่อโดยผูม้ ี
อานาจลงนาม

สาเนาเอกสารการจดทะเบียนบริ ษทั บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร และ
เอกสารการจดทะเบี ยนภาษี มูลค่าเพิ่ ม ให้ยื่นมาเพี ยง 1 ชุดเท่านัน้ ต่อกายื ่นประมู ลแต่ละครั้ง
ผู้ขายไม่จาเป็ นต้องแนบสาเนาเอกสารหลายชุดมากับแบบฟอร์ มยืน่ ประกวดราคาแต่ละใบ
3.

การส่ งมอบสินค้ า:ในการส่ งมอบสินค้ าถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้ขายที่จะต้ องจัดเตรียมสินค้ าให้ พร้ อม ณ
โรงงาน หรือสถานที่เก็บสินค้ าในประเทศไทยภายในวันนัดรับของตามที่ระบุไว้ โดยผู้ซอื ้ จะมอบหมายให้
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บริษัทขนส่ งสินค้ าเป็ นผู้จัดรถบรรทุกมารับสินค้ าที่โรงงานหรือสถานที่เก็บสินค้ าและจากนัน้ ดาเนินการจัดส่ ง
ไปยังปลายทาง
 การรับสินค้ าโดยบริษัทขนส่ งที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ซอื ้ ในช่ วงระหว่ างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง
30 มิถุนายน 2561
 ปริ มาณสินค้ าตามที่ได้ ระบุไว้ ในใบเสนอราคาประมูลนันเป็
้ นจานวนประมาณใกล้ เคียงที่สดุ ที่คานวณจากความ
ต้ องการใช้ จริ งในพื ้นที่พกั พิงชัง่ คราว
ผู้ซอื ้ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ ไขปริ มาณสินค้ าทีจ่ ะให้ จดั ส่ง
รวมถึง
กาหนดการจัดส่งในระหว่างช่วงระยะเวลาของสัญญาเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการที่แท้ จริ ง โดยสานักงาน
ทีบีซี กรุงเทพฯ จะทาการยืนยันจานวนที่จะให้ จดั ส่งจริงและกาหนดการในการจัดส่งที่แน่นอน ในรูปของใบสัง่ ซื ้อ
อย่างเป็ นทางการ (Official Purchase Order) ซึง่ จะส่งถึงผู้ขายโดยตรงทางโทรสาร อย่างน้ อย 10 วัน ก่อนถึงวัน
กาหนดส่งมอบ
 ผู้ขาย จะต้ องติดต่อกับกับทางสานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ และ บริษัทขนส่งที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อยืนยันและนัด
หมายวันเวลาในการรับมอบสินค้ าที่แน่นอน
หากสินค้ าไม่พร้ อมที่จะจัดส่งตามระยะเวลาที่ได้ กาหนดไว้ ใน
เอกสารสัง่ ซื ้อก่อให้ เกิดความล่าช้ าในการจัดส่ง ผู้ซอื ้ อาจพิจารณาระงับสัญญาหรื อลงโทษผู้ขายได้
4.

หลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซวี ่ าด้ วยการคุ้มครองเด็ก:
ผู้ขาย ซึ่งในเอกสารหลักจริ ยธรรมของทีบีซี กล่าวถึงในฐานะผู้รับเหมาของทีบีซี รวมถึงผู้รับเหมาช่วง และพนักงานของ
ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง (อาทิ บริ ษัทขนส่ง และพนักงานขับรถ) ซึ่งมีหน้ าที่ติดต่อหรื อมีปฏิสมั พันธ์ โดยตรงกับเจ้ าหน้ าที่
ของทีบีซี และ/หรื อกลุม่ ผู้รับประโยชน์ ในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว จะได้ รับเอกสารเรื่ องหลักจริ ยธรรมของทีบีซี และนโยบาย
ของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก ซึ่งท่านจะต้ องอ่านอย่างละเอียด เพื่อทาความเข้ าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี ้
ซึ่งเอกสารหลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก นี ้จัดทาขึน้ เพื่ออธิบายให้ ผ้ รู ับเหมาและ
ผู้รับเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิด้านจริ ธรรมหลักๆ โดยหากพนักงานของผู้รับเหมาหรื อผู้รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตั ิตาม
หลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก จะถือว่าฝ่ าฝื นข้ อตกลงในสัญญาซื ้อฉบับนี ้ ทังนี
้ ผ้ ้ ูชือ้ อาจ
พิจารณาลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึ ้นอยู่กบั ความรุ นแรงของการประพฤติผิด (กรุ ณาดูข้อ 11 เรื่ อง การ
ละเมิดสัญญา และ เบี ้ยปรับ ด้ านล่างนี ้)
เอกสารหลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็กสาหรั บผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่ วงของทีบีซี
จะเป็ นเอกสารอีกชุดหนึ่งที่แยกไว้ ต่างหากซึ่งมิได้ รวมไว้ ในเอกสารเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคาชุดนี ้ ท่านสามารถดาวน์
โหลดเอกสารเรื่ อ งหลั ก จริ ย ธรรมและนโยบายของที บี ซี ว่ าด้ ว ยการคุ้ มครองเด็ ก ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องที บี ซี ที่
www.theborderconsortium.org หรื อติดต่อขอรับเอกสารได้ ที่สานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ

5. การตรวจสอบ:
ผู้ซอื ้ จะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายและการว่าจ้ างบริษัทตรวจสอบให้ ทาการตรวจสอบสินค้ า
ซึง่ การตรวจสอบนี ้
ประกอบไปด้ วยการตรวจสอบคุณภาพ ปริ มาณ น ้าหนัก การบรรจุ / บรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทังการขนถ่
้
ายเมล็ดพันธุ์พชื ขึ ้น
รถบรรทุก ตามปกติกการตรวจสอบจะกระทา ณ จุดส่งมอบและขนถ่ายสินค้ าที่ต้นทาง แต่อาจมีบางครัง้ ถ้ าจาเป็ น ที่การ
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ตรวจกระทาที่ปลายทางคือที่พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ผู้ซอื ้ สงวนสิทธิ์ที่จะแจ้ งหรื อไม่แจ้ งให้ ผ้ ขู ายทราบวัน เวลา และสถานที่ที่
จะดาเนินการตรวจสอบ
ในกรณีที่บริ ษัทตรวจสอบพบว่าสินค้ าทังหมดหรื
้
อบางส่วน บกพร่องหรื อมีคณ
ุ ภาพต่ากว่ามาตรฐาน หรื อมีปริ มาณน้ อย
กว่าที่สงั่ ซื ้อ (กาหนดได้ จากน ้าหนักสุทธิเฉลีย่ หรื อ น ้าหนักสุทธิรวม ที่ขาดไปจากจานวนที่สงั่ ซื ้อ) ผู้ซอื ้ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สนิ ค้ าได้ รับการเปลีย่ นทดแทนทันที (กรณีสนิ ค้ ามีปัญหาเรื่ องคุณภาพ) หรื อ
กาหนดให้ ผ้ ขู ายจัดส่งจานวนเพิม่ เพื่อชดเชยปริ มาณที่ขาด (กรณีที่สนิ ค้ ามีปัญหาเรื่ องปริ มาณหรื อน ้าหนักขาด)
ตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์พืชอาจถูกเก็บมา ทังในระหว่
้
างการตรวจสอบสินค้ าโดยผู้ตรวจสอบ หรื อเก็บตัวอย่างเมื่อสินค้ าถูก
ส่งไปถึงศูนย์อพยพแล้ ว เพื่อส่งไปยังห้ องแล็บเพื่อทาการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพสินค้ าในห้ องแล็บนันปกติ
้
จะต้ องใช้ เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้ เวลาถึง 2-3 สัปดาห์ หลังจากรับตัวอย่าง จึงจะทราบผลการวิเคราะห์) หาก
ผลการทดสอบพบว่าสินค้ ามีคณ
ุ ภาพต่ากว่ามาตรฐานหลังจากทีป่ ลายทางได้ รับสินค้ าและแจกจ่ายให้ ผ้ รู ับไปแล้ ว ผู้ซอื ้
อาจพิจารณาว่าสัญญาซื ้อสินค้ าฉบับนันไม่
้ บรรลุผลสมบูรณ์ และผู้ซอื ้ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาลงโทษผู้ขายได้ (โปรดดู
รายละเอียดข้ อที่ 10)
6.

เงื่อนไขการชาระเงิน:

ก่อนที่จะทาการจะชาระเงินแก่ผ้ ขู าย จะต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้ :
ก) ใบวางบิล (Invoice) ที่มีหมายเลขกากับ โดยระบุรายละเอียด ปริ มาณสินค้ าที่จัดส่ง ขนาดบรรจุ/น ้าหนัก
ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสัง่ ซื ้อสินค้ า และยอดรวมของจานวนเงินที่เรี ยกเก็บ ผู้ขายต้ อง
ส่งเอกสารนี ้ให้ สานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ
ข) ใบส่ งมอบสินค้ า (Delivery Receipt– แบบฟอร์ ม DR) ของบริ ษัท ซึง่ ลงนามโดยเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทขนส่ง
สินค้ าที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ตรวจรับสินค้ า ผู้ขายต้ องยื่นต้ นฉบับใบส่งมอบสินค้ านี ้ต่อสานักงาน ทีบี
ซี กรุงเทพฯ และให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทขนส่งสินค้ าเก็บสาเนาไว้ หนึง่ ชุด
ค) รายงานผลการตรวจสอบของบริษัทตรวจสอบ(บริ ษัทตรวจสอบจะจัดส่งเอกสารให้ สานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ
โดยตรง)

สานักงานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ จะดาเนินการชาระเงินแก่ผ้ ขู าย เมื่อได้ รับการยืนยันจากสานักงานทีบซี ีภาคสนาม ว่า
การส่งมอบเป็ นไปตามทีก่ าหนด โดยไม่มีรายงานว่ามีสนิ ค้ าเสียหาย หรื อไม่ครบจานวน

ผู้ซอื ้ จะชาระเงินแก่ผ้ ขู ายเป็ นรายเดือน ซึง่ ตามปกติจะไม่เกินหนึง่ เดือนหลังจากที่สานักงานทีบซี ี ที่กรุงเทพฯ
ได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว

ผู้ขายจะต้ องออกใบเสร็ จรับเงินอย่างเป็ นทางการ เพื่อยืนยันว่าผู้ขายได้ รับเงินจากผู้ซอื ้ แล้ ว โดยผู้ขายจะต้ องส่ง
ใบเสร็ จรับเงินนี ้มาให้ สานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ

7.

ภูมิหลังทั่วไป หลักการ กฎระเบียบ และคารับรอง :
ทีบีซี ได้ รับเงินบริ จาคจากผู้บริ จาคหลายราย เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงานช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมแก่ผ้ ลู ี ้ภัยจาก
ประเทศพม่า และประสงค์จะใช้ สว่ นหนึ่งของเงินบริ จาคเหล่านี ้เพื่อชาระเงินสาหรับการซื ้อขายครัง้ นี ้ ผู้บริ จาคจะ
คานวณยอดรวมของจานวนเงินบริ จาค และตรวจพิจารณาการใช้ เงินจานวนนี ้ เมื่อการปฏิบตั ิงานสาเร็ จลุลว่ งแล้ ว
ตามจานวนค่าใช้ จ่ายที่ยื่นเสนอ และพิจารณาว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขข้ อกาหนดการบริ จาคหรื อไม่
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นอกจากทีบีซีแล้ ว บุคคลอื่นใดย่อมไม่มีสิทธิ์ หรื อสามารถอ้ างสิทธิ์ในเงินบริ จาคนี ้ได้ ผู้บริ จาคจะไม่รับพิจารณา
คาร้ องขอค่าชดเชย หรื อการชาระเงินใด ๆ ที่ผ้ รู ับเหมาของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะในกรณีใด หรื อด้ วย
เหตุผลใด สัญญาที่กระทาขึ ้นระหว่างทีบีซีและผู้รับเหมาจะไม่มีผลผูกพันผู้บริ จาค และผู้บริ จาคไม่ยอมรับว่ามีข้อ
สัญญาใดที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริ จาคกับผู้รับเหมาของทีบีซี


ผู้บริ จาคกาหนดให้ ทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมาปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมขันสู
้ งสุดระหว่างกระ
บวนการจัดหา และในการปฏิบัติตามสัญญา ขัน้ ตอนในการจัดซื ้อจัดหา และการตกลงให้ ทาสัญญาจะต้ อง
เป็ นไปตามหลักการดังต่อไปนี ้ :
 ความโปร่ งใสในกระบวนการจัดซื ้อจัดหา
 การปฏิบต
ั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้เสนอตัวเป็ นผู้รับเหมา



กระบวนการจัดหาของทีบีซี จะต้ องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อันเกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์



ผู้บริ จาคที่จดั สรรเงินทุนสาหรับโครงการนี ้สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ อานาจในการควบคุมผู้รับเหมาทุกราย ทังด้
้ านเอกสาร
และ ณ สถานที่ดาเนินการ (รวมทังที
้ บีซี) รวมถึงผู้รับเหมาช่วงต่อ ที่ได้ รับเงินของผู้บริ จาค เพื่อทาการตรวจสอบ
ว่าการจัดหา และการปฏิบตั ิงานนันสอดคล้
้
องกับกฎระเบียบ และวิธีดาเนินงานของทีบีซี หรื อไม่ ผู้บริ จาคขอคา
รับรองว่าผู้บริ จาค หรื อตัวแทนของผู้บริ จาคมีสิทธิ์ตามสมควรในการเข้ าถึงและการขอตรวจสอบเอกสารทางการ
เงิน และการบัญชีของผู้รับเหมา



คารับรอง : โดยการลงนามในสัญญาซื ้อขายนี ้ ผู้ขาย (ในกรณีที่ตกลงให้ ทาสัญญา) ให้ คารับรองว่าผู้ขาย และ/
หรื อ ผู้รับช่วงจัดส่งสินค้ าให้ ผ้ ูขาย (ถ้ ามี) ได้ รับอนุมตั ิ และมีใบอนุญาตที่จาเป็ นจากเจ้ าหน้ าที่หรื อส่วนราชการที่
เกี่ยวข้ องให้ ดาเนินงานตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญานี ้แล้ ว และการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของผู้ขายภายใต้
สัญญานีจ้ ะไม่เป็ นการฝ่ าฝื นคาสัง่ กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรื อข้ อบังคับของหน่วยงานใดของ
รัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการที่มีอานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ชือ้ จะจัดการกับสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องตาม
กฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรก หรื อตาหนิกล่าวโทษจากรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการอื่นใด ผู้ขายจะชดเชย
และจะชดใช้ แทนผู้ชอื ้ สาหรับความเสียหาย การสูญเสีย การเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน การฟ้องร้ อง ความรับผิด
และค่าใช้ จ่าย ซึ่งเกิดจาก เกี่ยวข้ อง หรื อเป็ นผลสืบเนื่องไม่ว่ าจะโดยตรง หรื อโดยทางอ้ อม จากการฝ่ าฝื นคา
รับรองนี ้
ผู้ ข ายยอมรั บและรั บทราบว่าสัญญาฉบับนีจ้ ะดาเนินไปโดยไม่มีการเชื่อมโยงใดๆถึง ผู้ ชือ้ ในฐานะนายหน้ า
หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์ พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้บริ จาค นอกจากนี ้ผู้ขายรับรองต่อผู้ชือ้ และผู้บริ จาคว่า ผู้รับ
ช่วงหรื อผู้ขายรายย่อยที่ผ้ ูขายติดต่อด้ วยจะไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ อง หรื อกระทาการฟ้องร้ องใดๆต่อผู้บริ จาค
และตัวแทนของผู้บริ จาคได้



ผู้ขายจะไม่แทนตัวเองว่าเป็ นผู้ชือ้ หรื อเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้ชือ้ หรื อผู้บริ จาค และจะ
ไม่ถือตัวเองว่ามีอานาจหรื อสิทธิ์ ที่จะก่อให้ เกิดความผูกมัดที่ชัดเจนหรื อแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชือ้ หรื อผู้
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บริ จาคข้ อตกลงฉบับนี ้จะไม่ถือว่าผู้ขายเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์ พนักงาน หรื อผู้แทนใดๆของผู้ขาย
และผู้บริ จาค
8. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุท่ ที าให้ ผ้ เู สนอราคาไม่ มีสทิ ธิ์ได้ รับพิจารณา:

ทีบีซี จะปฏิเสธข้ อเสนอที่ได้ รับจากผู้เข้ าประกวดราคา หรื อยกเลิกสัญญาในกรณีที่ได้ ทาสัญญาแล้ ว หากพบว่าผู้
เสนอราคาได้ กระทาการอันทุจริ ต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขู่ ซึ่งอาจมีการการลงโทษด้ านการบริ หาร
หรื อด้ านการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคล้ องกับระดับความสาคัญของสัญญา และความรุนแรงของการประพฤติ
ผิด


ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมา ต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการใช้ แรงงานเด็ก และต้ องเคารพในสิทธิ์พื ้นฐานทาง
สังคม และสภาพการทางานของพนักงานของตน



ทีบีซี จะตัดสิทธิ์ผ้ เู ข้ าประกวดราคาออกจากการมีสว่ นร่วมในกระบวนการจัดซื ้อจัดหาขององค์กร ในกรณีที่:
 ผู้เข้ าประกวดราคาเป็ นผู้ล้มละลาย หรื อกาลังชาระบัญชี เพื่อเลิกบริ ษัท หรื อศาลกาลังจัดการกับธุรกิจ
หรื อกาลังจัดการประนอมหนี ้กับเจ้ าหนี ้ หรื อได้ ระงับกิจกรรมทางธุรกิจ หรื อเป็ นผู้ที่กาลังถูกดาเนินคดี
เนื่องจากสาเหตุเหล่านี ้ หรื ออยู่ในสถานการณ์ที่คล้ ายกัน อันจากการดาเนินการในทานองเดียวกัน ตาม
กฎหมาย หรื อข้ อบังคับของประเทศ
 ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถก
ู พิพากษาลงโทษเนื่องจากการประพฤติผิดหลักวิชาชีพ ซึง่ คาพิพากษานันถื
้ อเป็ น
ที่สดุ
 ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ประพฤติผิดหลักวิชาชีพอย่างร้ ายแรงในเรื่ องใดๆก็ตาม ซึง่ ทีบีซีสามารถพิสจ
ู น์ได้
 ผู้เข้ าประกวดราคาไม่ปฏิบต
ั ิตามภาระผูกพันของตนในการชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรื อการ
จ่ายภาษี ตามเงื่อนไขทางกฎหมายของประเทศซึง่ เป็ นสถานที่ก่อตังบริ
้ ษัท หรื อประเทศของผู้ที่มีอานาจให้
ทาสัญญา หรื อประเทศที่มีการดาเนินการตามสัญญา
 ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถก
ู พิพากษาลงโทษ และคาพิพากษานันถื
้ อเป็ นที่สดุ ในข้ อหาฉ้ อฉล ทุจริ ต มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับองค์กรอาชญากรรม หรื อในกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย และเป็ นภัยต่อผลประโยชน์ด้าน
การเงินของผู้บริ จาค
 ภายหลังกระบวนการจัดหา หรื อ กระบวนการมอบเงิ นบริ จาค โดยใช้ งบประมาณของผู้บริ จาคแล้ ว ได้ มี
การแจ้ งว่าผู้เข้ าประกวดราคาได้ ฝ่าฝื นสัญญาอย่างร้ ายแรง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตาม
สัญญา ผู้เข้ าประกวดราคาต้ องรับรอง ว่าไม่ได้ อยูใ่ นสถานะที่กล่าวถึงข้ างต้ นนี ้ ด้ วยประการใดๆทังสิ
้ ้น
จะไม่มีการตกลงทาสัญญากับผู้เข้ าประกวดราคา ถ้ าในระหว่างขันตอนการจั
้
ดหาจัดซื ้อ ผู้เข้ าประกวดราคาราย
นัน:้
 มีประเด็นหรื อข้ อสงสัย เรื่ องความขัดแย้ ง หรื อการมีสว่ นได้ สว่ นเสีย ทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ขายหรื อ
ผู้เข้ าร่วมประมูลกับพนักงานหรื อผู้มีอานาจตัดสินผลการประมูลขององค์การทีบีซี
 มีความผิดเนื่องจากแจ้ งหรื อเสนอข้ อมูลหรื อรายละเอียดอันเป็ นเท็จกับทางองค์กร หรื อไม่ให้ ข้อมูลซึง่ ทาง
องค์กรขอให้ ผ้ รู ่วมประกวดราคาแจ้ ง เพื่อนามาใช้ เป็ นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาตัดสินการให้ สญ
ั ญา
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ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับพิจารณา ถ้ าไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนของการเสนอราคาที
้
่ระบุในข้ อ 2. ของเอกสาร
ฉบับนี ้

9. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทาสัญญา:

ผู้แทนจากองค์กรหรื อหน่วยงานของผู้บริ จาคจะได้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมเป็ นสักขีพยานในการเปิ ดซองประกวดราคา
ซึง่ ดาเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมในการเปิ ดซองประกวดราคานี ้


การยื่นเสนอราคาจะต้ องกระทาตามเงื่ อนไข และข้ อกาหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิ ดซอง
ประกวดราคาจะมีการตรวจเช็คว่าผู้เข้ าร่วมได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดนันๆหรื
้ อไม่



คณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่ ทีบีซีอย่างน้ อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา
หลังจากวันครบกาหนดยืน่ เสนอราคา และตัดสินการประกวดราคา คาตัดสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็ นที่สดุ



การเสนอราคาทังหมดจะได้
้
รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์ เดียวกันและโดยคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดราคาชุดเดียวกัน



ทีบีซี จะตัดสินให้ สญ
ั ญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรื อ “ความคุ้มค่าสูงสุด
ต่อเงินที่จ่าย” อันหมายถึงสัดส่วนความสมดุลที่ดีที่สดุ ระหว่าง ราคา กับ คุณภาพ/คุณสมบัติ โดยอย่างน้ อยที่สดุ
จะพิจารณาเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
 ราคา
 คุณภาพ
 ความสามารถ/กาลังการผลิตสินค้ า
 ชื่อเสียง และความสามารถที่อาจพิสจ
ู น์ ได้ วา่ สามารถจัดส่งสินค้ าได้ ตามกาหนด
 ประสบการณ์ในการจัดส่งสิง่ ของเพื่อความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
 ความรู้ เกี่ยวกับสภาพการทางานในพื ้นที่
 มีฐานปฏิบต
ั งิ าน/สานักงานทีใ่ กล้ กบั พื ้นที่
 สามารถปฏิบต
ั งิ านตามบรรทัดฐานสากลได้



จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใดๆจากที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคา และ/หรื อในข้ อกาหนดเกี่ยวกับ
รายละเอียดสินค้ า นอกจากนี ้ ข้ อมูลเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็ นเพียงเพื่อชีแ้ จง
รายละเอียดของการเสนอราคานันๆให้
้ กระจ่างขึ ้น และไม่มีเหตุนาไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ิ



จะไม่อนุญาติให้ มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลังจากวันครบกาหนดยื่นซองเสนอราคา



หนังสือเชิญประกวดราคานี ้ ไม่ถือว่าเกี่ยวข้ องกับข้ อผูกมัดในการซื ้อสินค้ าใดๆทังสิ
้ ้น กับทางทีบีซี
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10. การละเมิดสัญญา และเบีย้ ปรับ
ก) การละเมิดสัญญานี ้โดยผู้ขายมีความหมายรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง:
1) การส่งมอบสินค้ าที่ต่ากว่าข้ อกาหนดคุณภาพที่ระบุในสัญญา และใบสัง่ ซื ้อ
2) ปริ มาณสินค้ าที่สง่ มอบน้ อยกว่าปริ มาณที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ
3) การส่งมอบสินค้ าไม่ตรงตามช่วงเวลาที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ และ/หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในการส่งมอบ
สินค้ าที่ระบุในเอกสารสัญญาฉบับนี ้
4) การเพิ ก เฉย หรื อ ขัด ค าสั่ง หรื อ ค าขอ ที่ ร ะบุอ ย่า งเจาะจงเป็ น ลายลักษณ์ อักษร หรื อ เป็ น ค าพูด โดย
เจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ผู้รับผิดชอบการส่งมอบสินค้ า เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อคณะกรรมการศูนย์อพยพ
5) การกระทาการอันทุจริ ต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขูข่ องผู้ขาย
6) การมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการใช้ แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพื ้นฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงานของตน
7) การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมตามที่ระบุในเอกสารหลักจริ ยธรรมของทีบีซี (ซึ่งข้ อกาหนดนี ้จะ
บังคับใช้ กบั ทังพนั
้ กงานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกราย)
ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที่ผ้ ขู ายละเมิดสัญญา หมายความรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง :
1) การระงับ หรื อยกเลิกสัญญา ตามดุลพินิจของผู้ชอื ้
2) การให้ ผ้ ู ข ายเปลี่ย นทดแทนสิน ค้ า ที่ต่ ากว่ามาตรฐาน หรื อ บกพร่ อ งโดยทัน ที ที่ได้ รั บการร้ องขอจาก
เจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
3) การให้ ผ้ ูขายส่งสินค้ าเพิ่มเติมให้ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อชดเชยส่วนที่ ไม่ครบ สูญหาย หรื อบกพร่ อง ตามที่
ได้ รับการร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ
4) การลงโทษให้ ผ้ ูขายจ่ายเบี ้ยปรับเป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ ูชือ้ ตามดุลพินิจของผู้ชือ้ และตามความสูญเสียที่
ประเมินได้
5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้ รับพิจารณาให้ ทาสัญญาอื่นใดในอนาคตกับทีบีซี
6) การให้ ผ้ ูขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่ ผ้ ูชือ้ จาเป็ นต้ องหาซื ้อ
สินค้ าจากแหล่งอื่น อันเนื่องมาจาก
i.
ii.
iii.

ผู้ขายส่งสินค้ าที่มีคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรื อ ส่งสินค้ าไม่ตรงตามกาหนดวันที่ให้ สง่
ของ
ผู้ชือ้ ยกเลิกสัญญากับผู้ขาย อันมีสาเหตุที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากการที่ ผ้ ูขายไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงในสัญญาซื ้อได้
ผู้ขายไม่สามารถดาเนินการตามข้ อตกลงในสัญญาซื ้อให้ ลลุ ว่ งไปได้

ทังนี
้ ก้ ารลงโทษต่างๆหรื อด้ านการเงินจะสอดคล้ องกับระดับความสาคัญของสัญญา และความรุ นแรงของการ
ประพฤติผิด
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11. สัญญาที่จะกระทากันนี ้จะอยูใ่ ต้ บงั คับของกฎหมายแห่งประเทศไทยs
12. ติดต่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดราคานี ้ได้ ที่คณ
ุ กรรณิการ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา หรื อ คุณภคิน ทีเจริญ
สานักงานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ โทร. (02) 238-5027-8 หรื อทาง E-mail: SC-L@theborderconsortium.org

