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หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา
การประกวดราคาเลขที SEEDS-2016-1
เมล็ดพันธุ์พืชสําหรั บฤดูฝน ปี 2559
1. ข้ อมูลทัวไป:
ผู้ชือ5 ขอเชิ ญบริ ษัทของท่าน ซึงเป็ นผู้ ขาย เข้ าร่ว มประกวดราคาสินค้ า ซึงประกอบด้ วย เมล็ดพันธุ์พืช จํานวน
34 ชนิด เพือจัดส่งไปยังพื #นทีพักพิงชัวคราวตามรายละเอียดในใบเสนอราคาประมูล
•

•

ปริมาณสินค้ า: รายละเอียดปริมาณเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิด ได้ ระบุไว้ ในใบเสนอราคาประมูล
การบรรจุสินค้ า: ให้ บรรจุดงั นี #
ก) ถุงชั #นใน: เมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิดจะต้ องบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก แต่ละถุงจะต้ องมีนํ #าหนักสุทธิไม่ตํา
กว่า 3 กิโลกรัมต่อถุง (นํ #าหนักสุทธิ หมายถึง นํา# หนักของเมล็ดพันธุ์พืชเท่านั #น ไม่รวมนํา# หนักของถุง)
คุณภาพของถุงพลาสติกและการปิ ดผนึกปากถุงจะต้ องแข็งแรงพอทีจะป้ องกันความชืน# เข้ า รวมถึง
ป้ องกันการแตกรัวของถุงจากการหยิบจับและขนส่ง ซึงแต่ละถุงจะต้ องมีฉลากแสดงประเภทของเมล็ด
พันธุ์พืชเป็ นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามอญ และภาษาพม่า (ผู้ซือ5 จะเป็ นผู้กําหนดข้ อความทีจะ
พิมพ์ลงบนถุงให้ ) และต้ องแสดงนํ #าหนักสุทธิของเมล็ดพันธุ์พืชทีบรรจุในถุง
ข) กระสอบ/กล่องชัน# นอก: ให้ บรรจุถุงเมล็ดพันธุ์พืชลงในกล่องกระดาษแข็งทีแข็งแรงพอ โดยบรรจุ
กระสอบ/กล่องโดยมีนํ #าหนักสุทธิ ;< กิโลกรัม โดยบรรจุภณ
ั ฑ์นี #ให้ ถือเป็ นทรัพย์สินของผู้ซือ5

2. ขัน5 ตอนและข้ อกําหนดในการเข้ าร่ วมประกวดราคา:
2.1 การยืนประกวดราคา:
a) ผู้ขายทีสนใจให้ ตดิ ต่อมายังสํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ เพือแสดงความจํานงในการยืนประกวดราคา
ก่อนวันที 18 เมษายน 2559
b) ผู้ขายทีสนใจจะต้ องยืนใบเสนอราคาพร้ อมทัง5 เอกสารต่ างๆ รวมทัง5 ตัวอย่ างสินค้ า ตามที
กําหนดไว้ ตามทีได้ ระบุไว้ ในข้ อ 2.2 ด้ านล่ างนี 5 โดยมายืนเอกสารด้วยตัวเอง, ส่ งทาง
ไปรษณีย์ หรือส่ งทางอีเมล์ มายัง
คุณกฤษณา อัศวศรีสกุลชัย- ผู้จดั การฝ่ ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
องค์การเดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตี #ยม
DE/3 ซอยคอนแวนต์ ถนนสีบม บางรัก กรุงเทพฯ D<3<<
โทรศัพท์ (FF-E) E;G-3<EH ถึง G โทรสาร (FF-E) EFF-3;HF
อีเมลล์: tbctenderseed@theborderconsortium.org
ก่ อน 12.00 น. วันจันทร์ ที 25 เมษายน 2559
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2.2 ข้ อบังคับในการยืนประกวดราคา:
เอกสารทีจําเป็ น: ผู้ขายทีสนใจจะต้ องยืนเอกสารดังต่อไปนี #มาทีสํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนกําหนดการ
ประมูล มิฉะนั #นจะใบเสนอราคาของท่านจะไม่ได้ รับการพิจารณา
ก) แบบฟอร์ มยืนประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี: กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน พร้ อมทั #งลงชือ
และประทับตราบริษทั โดยผู้มีอํานาจลงนาม แบบฟอร์ มยืนประกวดราคาจะต้ องยืนมาในซอง
ทีปิ ดผนึ ก และส่ งมายังสํ านักงานที บี ซีก รุ ง เทพฯด้ วยตนเองหรื อ ส่ งทางไปรษณี ย์ เท่ านัน#
แบบฟอร์ มยืนประกวดราคาทีกรอกข้ อมูลไม่ถูกต้ อง หรื อ ส่งมาทีสํานักงานทีบีซีกรุ งเทพฯไม่
ทันกํ าหนดเวลาการปิ ดประมูล หรื อ ส่ งมาโดยไม่มี เอกสารแนบและตัวอย่างสินค้ าตามที
กําหนดจะไม่ได้ รับการพิจารณา
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 นครัง# แรก หรือผู้ขายทีไม่เคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซื #อสินค้ าจาก
ทาง ที บีซีมาก่อน จะต้ องยืนหลัก ฐานแสดงรายการเคลือนไหวทางบัญชี ธนาคาร (Bank
Statement) ซึงออกให้ และเซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้ อนหลัง F เดือน ของบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนทียืนประมูล
สําหรั บผู้ขายปั จจุบัน/ผู้ขายรายเก่ า คือ ผู้ขายทีเคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซื #อสินค้ า
จากทาง ที บีซี มาก่ อ นแล้ ว ไม่จํ าเป็ นต้ อ งยื นหลัก ฐานแสดงรายการเคลื อนไหวทางบัญ ชี
ธนาคาร มาพร้ อมกับการยืนประมูลครัง# นี # อย่างไรก็ตามถ้ ามีความจําเป็ น ทางทีบีซีขอสวงน
สิทธิRในการขอเรียกดูหลักฐานแสดงรายการเคลือนไหวทางบัญชีธนาคารย้ อนหลัง จากผู้ขาย
รายปั จจุบนั /ผู้ขายรายเก่า ก่อนการตัดสินมอบสัญญาซื #อให้ 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
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3.

การส่ งมอบสินค้ า:ในการส่ งมอบสินค้ าถือเป็ นความรั บผิดชอบของผู้ขายทีจะต้ องจัดเตรี ยมสินค้ าให้ พร้ อม
ณ โรงงาน หรือสถานทีเก็บสินค้ าในประเทศไทยภายในวันนัดรั บของตามทีระบุไว้ โดยผู้ซือ5 จะมอบหมาย
ให้ บริษัทขนส่ งสินค้ าเป็ นผู้จัดรถบรรทุกมารั บสินค้ าทีโรงงานหรื อสถานทีเก็บสินค้ าและจากนัน5 ดําเนินการ
จัดส่ งไปยังปลายทาง
การรั บสินค้ าโดยบริษัทขนส่ งทีได้ รับมอบหมายจากผู้ซือ5 ในช่ วงระหว่ างวันที 15-31 พฤษภาคม
2559
ปริมาณสินค้ าตามทีได้ ระบุไว้ ในใบเสนอราคาประมูลนั #นเป็ นจํานวนประมาณใกล้ เคียงทีสุดทีคํานวณจาก
ความต้ องการใช้ จริงในพื #นทีพักพิงชังคราว ผู้ซือ5 ขอสงวนสิทธิRในการแก้ ไขปริมาณสินค้ าทีจะให้ จดั ส่ง รวมถึง
กําหนดการจัดส่งในระหว่างช่วงระยะเวลาของสัญญาเพือให้ สอดคล้ องกับความต้ องการทีแท้ จริง
โดย
สํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ จะทําการยืนยันจํานวนทีจะให้ จดั ส่งจริงและกําหนดการในการจัดส่งทีแน่นอน ใน
รูปของใบสังซื #ออย่างเป็ นทางการ (Official Purchase Order) ซึงจะส่งถึงผู้ขายโดยตรงทางโทรสาร อย่าง
น้ อย 10 วัน ก่อนถึงวันกําหนดส่งมอบ
ผู้ขาย จะต้ องติดต่อกับกับทางสํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ และ บริ ษัทขนส่งทีได้ รับมอบหมาย เพือยืนยันและ
นัดหมายวันเวลาในการรับมอบสินค้ าทีแน่นอน หากสินค้ าไม่พร้ อมทีจะจัดส่งตามระยะเวลาทีได้ กําหนดไว้
ในเอกสารสังซื #อก่อให้ เกิดความล่าช้ าในการจัดส่ง ผู้ซือ5 อาจพิจารณาระงับสัญญาหรื อลงโทษผู้ขายได้
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หลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก:
ผู้ขาย ซึงในเอกสารหลักจริ ยธรรมของทีบีซี กล่าวถึงในฐานะผู้รับเหมาของทีบีซี รวมถึงผู้รับเหมาช่วง และพนักงาน
ของผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง (อาทิ บริ ษัทขนส่ง และพนักงานขับรถ) ซึงมีหน้ าทีติดต่อหรื อมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับ
เจ้ าหน้ าทีของทีบีซี และ/หรื อกลุ่มผู้รับประโยชน์ในพื #นทีพักพิงชัวคราว จะได้ รับเอกสารเรื องหลักจริ ยธรรมของทีบีซี
และนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก ซึงท่านจะต้ องอ่านอย่างละเอียด เพือทําความเข้ าใจ และลงนาม
รับทราบในเอกสารนี # ซึงเอกสารหลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็กนีจ# ดั ทําขึ #นเพือ
อธิบายให้ ผ้ ูรับเหมาและผู้รับเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิด้านจริ ธรรมหลักๆ โดยหากพนักงานของผู้รับเหมาหรื อ
ผู้รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็กจะถือว่าฝ่ าฝื นข้ อตกลงใน
สัญญาซือ# ฉบับนี # ทั #งนีผ# ้ ูชือ5 อาจพิจารณาลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึน# อยู่กับความรุ นแรงของการ
ประพฤติผิด (กรุณาดูข้อ 11 เรือง การละเมิดสัญญา และ เบี #ยปรับ 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
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5. การตรวจสอบ:
ผู้ซือ5 จะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายและการว่าจ้ างบริษัทตรวจสอบให้ ทําการตรวจสอบสินค้ า ซึงการตรวจ สอบนี #
ประกอบไปด้ วยการตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ นํ #าหนัก การบรรจุ / บรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทั #งการขนถ่ายเมล็ดพันธุ์พืชขึ #น
รถบรรทุก ตามปกติกการตรวจสอบจะกระทํา ณ จุดส่งมอบและขนถ่ายสินค้ าทีต้ นทาง แต่อาจมีบางครัง# ถ้ าจําเป็ น ที
การตรวจกระทําทีปลายทางคือทีพื #นทีพักพิงชัวคราว ผู้ซือ5 สงวนสิทธิRทีจะแจ้ งหรือไม่แจ้ งให้ ผ้ ูขายทราบวัน เวลา และ
สถานทีทีจะดําเนินการตรวจสอบ
ในกรณีทีบริษทั ตรวจสอบพบว่าสินค้ าทั #งหมดหรื อบางส่วน บกพร่องหรื อมีคณ
ุ ภาพตํากว่ามาตรฐาน หรื อมีปริมาณ
น้ อยกว่าทีสังซื #อ (กําหนดได้ จากนํ #าหนักสุทธิเฉลีย หรื อ นํ #าหนักสุทธิรวม ทีขาดไปจากจํานวนทีสังซื #อ) ผู้ซือ5 สงวน
สิทธิRทีจะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สินค้ าได้ รับการเปลียนทดแทนทันที (กรณีสินค้ ามีปัญหาเรื องคุณภาพ)
หรื อ กําหนดให้ ผ้ ูขายจัดส่งจํานวนเพิมเพือชดเชยปริมาณทีขาด (กรณีทีสินค้ ามีปัญหาเรื องปริมาณหรื อนํ #าหนักขาด)
ตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์พืชอาจถูกเก็บมา ทั #งในระหว่างการตรวจสอบสินค้ าโดยผู้ตรวจสอบ หรื อเก็บตัวอย่างเมือ
สินค้ าถูกส่งไปถึงศูนย์อพยพแล้ ว เพือส่งไปยังห้ องแล็บเพือทําการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์คุณภาพสินค้ าในห้ อง
แล็บนั #นปกติจะต้ องใช้ เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้ เวลาถึง 2-3 สัปดาห์ หลังจากรับตัวอย่าง จึงจะทราบผลการ
วิเคราะห์) หากผลการทดสอบพบว่าสินค้ ามีคณ
ุ ภาพตํากว่ามาตรฐานหลังจากทีปลายทางได้ รับสินค้ าและแจกจ่าย
ให้ ผ้ รู ับไปแล้ ว ผู้ซือ5 อาจพิจารณาว่าสัญญาซื #อสินค้ าฉบับนั #นไม่บรรลุผลสมบูรณ์ และผู้ซือ5 สงวนสิทธิRทีจะพิจารณา
ลงโทษผู้ขายได้ (โปรดดูรายละเอียดข้ อที 10)
6.
•

•

•

•

7.

เงือนไขการชําระเงิน:
ก่อนทีจะทําการจะชําระเงินแก่ผ้ ูขาย จะต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี # :
ก) ใบวางบิล (Invoice) ทีมีหมายเลขกํากับ โดยระบุรายละเอียด ปริ มาณสินค้ าทีจัดส่ง ขนาดบรรจุ/นํ #าหนัก
ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสังซื #อสินค้ า และยอดรวมของจํานวนเงินทีเรี ยกเก็บ ผู้ขาย
ต้ องส่งเอกสารนี #ให้ สํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ
ข) ใบส่ งมอบสินค้ า (Delivery Receipt– แบบฟอร์ ม DR) ของบริ ษัท ซึงลงนามโดยเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท
ขนส่ง สินค้ าที ได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที ตรวจรั บสินค้ า ผู้ ข ายต้ องยื นต้ นฉบับใบส่งมอบสินค้ านี ต# ่ อ
สํานักงาน ทีบีซี กรุงเทพฯ และให้ เจ้ าหน้ าทีของบริษัทขนส่งสินค้ าเก็บสําเนาไว้ หนึงชุด
ค) รายงานผลการตรวจสอบของบริ ษัทตรวจสอบ(บริ ษทั ตรวจสอบจะจัดส่งเอกสารให้ สํานักงานทีบีซี
กรุงเทพฯ โดยตรง)
สํานักงานทีบีซี ทีกรุงเทพฯ จะดําเนินการชําระเงินแก่ผ้ ูขาย เมือได้ รับการยืนยันจากสํานักงานทีบีซีภาคสนาม ว่า
การส่งมอบเป็ นไปตามทีกําหนด โดยไม่มีรายงานว่ามีสินค้ าเสียหาย หรื อไม่ครบจํานวน
ผู้ซือ5 จะชําระเงินแก่ผ้ ูขายเป็ นรายเดือน ซึงตามปกติจะไม่เกินหนึงเดือนหลังจากทีสํานักงานทีบีซี ทีกรุงเทพฯ
ได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว
ผู้ขายจะต้ องออกใบเสร็จรับเงินอย่างเป็ นทางการ เพือยืนยันว่าผู้ขายได้ รับเงินจากผู้ซือ5 แล้ ว โดยผู้ขายจะต้ องส่ง
ใบเสร็จรับเงินนี #มาให้ สํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ
ภูมหิ ลังทัวไป หลักการ กฎระเบียบ และคํารั บรอง :
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•

•

•

•

•

ทีบีซี ได้ รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพือใช้ ในการปฏิบตั ิงานช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมแก่ผ้ ูลี #ภัยจาก
ประเทศพม่า และประสงค์จะใช้ ส่วนหนึงของเงินบริจาคเหล่านี #เพือชําระเงินสําหรับการซื #อขายครัง# นี # ผู้บริ จาค
จะคํานวณยอดรวมของจํานวนเงินบริ จาค และตรวจพิจารณาการใช้ เงินจํานวนนี # เมือการปฏิบตั ิงานสําเร็ จ
ลุล่วงแล้ ว ตามจํานวนค่าใช้ จ่ายทียืนเสนอ และพิจารณาว่ามีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขข้ อกําหนดการ
บริจาคหรือไม่ นอกจากทีบีซีแล้ ว บุคคลอืนใดย่อมไม่มีสิทธิR หรื อสามารถอ้ างสิทธิRในเงินบริ จาคนี #ได้ ผู้บริ จาค
จะไม่รับพิจารณาคําร้ องขอค่าชดเชย หรือการชําระเงินใด ๆ ทีผู้รับเหมาของทีบีซียืนเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะใน
กรณี ใด หรื อด้ วยเหตุผลใด สัญญาทีกระทําขึน# ระหว่างทีบีซีและผู้รับเหมาจะไม่มีผลผูกพันผู้บริ จาค และผู้
บริจาคไม่ยอมรับว่ามีข้อสัญญาใดทีเชือมโยงระหว่างผู้บริจาคกับผู้รับเหมาของทีบีซี
ผู้บริจาคกําหนดให้ ทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมาปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมขั #นสูงสุดระหว่าง
กระบวนการจัดหา และในการปฏิบัติตามสัญญา ขัน# ตอนในการจัดซื #อจัดหา และการตกลงให้ ทําสัญญา
จะต้ องเป็ นไปตามหลักการดังต่อไปนี # :
ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื #อจัดหา
การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้เสนอตัวเป็ นผู้รับเหมา
กระบวนการจัดหาของทีบีซี จะต้ องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อันเกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผู้บริจาคทีจัดสรรเงินทุนสําหรับโครงการนีส# งวนสิทธิRทีจะใช้ อํานาจในการควบคุมผู้รับเหมาทุกราย ทัง# ด้ าน
เอกสาร และ ณ สถานทีดําเนินการ (รวมทั #งทีบีซี) รวมถึงผู้รับเหมาช่วงต่อ ทีได้ รับเงินของผู้บริ จาค เพือทําการ
ตรวจสอบว่าการจัดหา และการปฏิบตั ิงานนั #นสอดคล้ องกับกฎระเบียบ และวิธีดําเนินงานของทีบีซี หรื อไม่ ผู้
บริจาคขอคํารับรองว่าผู้บริจาค หรือตัวแทนของผู้บริจาคมีสิทธิRตามสมควรในการเข้ าถึงและการขอตรวจสอบ
เอกสารทางการเงิน และการบัญชีของผู้รับเหมา
คํารับรอง : โดยการลงนามในสัญญาซื #อขายนี # ผู้ขาย (ในกรณีทีตกลงให้ ทําสัญญา) ให้ คํารับรองว่าผู้ขาย
และ/หรือ ผู้รับช่วงจัดส่งสินค้ าให้ ผ้ ูขาย (ถ้ ามี) ได้ รับอนุมตั ิ และมีใบอนุญาตทีจําเป็ นจากเจ้ าหน้ าทีหรื อส่วน
ราชการทีเกียวข้ องให้ ดําเนินงานตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญานีแ# ล้ ว และการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของ
ผู้ขายภายใต้ สัญญานี จ# ะไม่เป็ นการฝ่ าฝื นคํ าสัง กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบีย บ หรื อข้ อบังคับของ
หน่วยงานใดของรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการทีมีอํานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ชือ5 จะจัดการกับสินค้ าได้
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรก หรื อตําหนิกล่าวโทษจากรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการอืน
ใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใช้ แทนผู้ชือ5 สําหรับความเสียหาย การสูญเสีย การเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน
การฟ้ องร้ อง ความรับผิด และค่าใช้ จ่าย ซึงเกิดจาก เกียวข้ อง หรื อเป็ นผลสืบเนืองไม่ว่าจะโดยตรง หรื อโดย
ทางอ้ อม จากการฝ่ าฝื นคํารับรองนี #
ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสัญญาฉบับนี #จะดําเนินไปโดยไม่มีการเชือมโยงใดๆถึงผู้ชือ5 ในฐานะนายหน้ า
หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิR พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้บริ จาค นอกจากนี #ผู้ขายรับรองต่อผู้ชือ5 และผู้บริ จาคว่า
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ผู้รับช่วงหรื อผู้ขายรายย่อยทีผู้ขายติดต่อด้ วยจะไม่สามารถทีจะเรี ยกร้ อง หรื อกระทําการฟ้ องร้ องใดๆต่อผู้
บริจาค และตัวแทนของผู้บริจาคได้
•

ผู้ขายจะไม่แทนตัวเองว่าเป็ นผู้ชือ5 หรื อเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้ชือ5 หรื อผู้บริ จาค และ
จะไม่ถือตัวเองว่ามีอํานาจหรือสิทธิRทีจะก่อให้ เกิดความผูกมัดทีชัดเจนหรื อแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชือ5 หรื อ
ผู้บริจาคข้ อตกลงฉบับนี #จะไม่ถือว่าผู้ขายเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิR พนักงาน หรื อผู้แทนใดๆของ
ผู้ขายและผู้บริจาค

8. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุทีทําให้ผ้ ูเสนอราคาไม่ มีสทิ ธิiได้ 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 องเคารพในสิทธิRพื #นฐาน
ทางสังคม และสภาพการทํางานของพนักงานของตน
ทีบีซี จะตัดสิทธิRผ้ เู ข้ าประกวดราคาออกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื #อจัดหาขององค์กร ในกรณีที:
ผู้เข้ าประกวดราคาเป็ นผู้ล้มละลาย หรือกําลังชําระบัญชีเพือเลิกบริษัท หรื อศาลกําลังจัดการกับธุรกิจ
หรือกําลังจัดการประนอมหนี #กับเจ้ าหนี # หรื อได้ ระงับกิจกรรมทางธุรกิจ หรื อเป็ นผู้ทีกําลังถูกดําเนินคดี
เนืองจากสาเหตุเหล่านี # หรื ออยู่ในสถานการณ์ทีคล้ ายกัน อันจากการดําเนินการในทํานองเดียวกัน
ตามกฎหมาย หรื อข้ อบังคับของประเทศ
ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถกู พิพากษาลงโทษเนืองจากการประพฤติผิดหลักวิชาชีพ ซึงคําพิพากษานั #นถือ
เป็ นทีสุด
ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ประพฤติผิดหลักวิชาชีพอย่างร้ ายแรงในเรื องใดๆก็ตาม ซึงทีบีซีสามารถพิสูจน์
ได้
ผู้เข้ าประกวดราคาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนในการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรื อ
การจ่ายภาษี ตามเงือนไขทางกฎหมายของประเทศซึงเป็ นสถานทีก่อตัง# บริ ษัท หรื อประเทศของผู้ทีมี
อํานาจให้ ทําสัญญา หรื อประเทศทีมีการดําเนินการตามสัญญา
ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถูกพิพากษาลงโทษ และคําพิพากษานั #นถือเป็ 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
ทั #งสิ #น
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•

•

จะไม่มีการตกลงทําสัญญากับผู้เข้ าประกวดราคา ถ้ าในระหว่างขั #นตอนการจัดหาจัดซื #อ ผู้เข้ าประกวดราคา
รายนั #น:
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 ิตามขัน# ตอนของการเสนอราคาทีระบุในข้ อ 2. ของ
เอกสารฉบับนี #

9. 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 #
•

•

•

•

การยืนเสนอราคาจะต้ องกระทําตามเงือนไข และข้ อกําหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิ ดซอง
ประกวดราคาจะมีการตรวจเช็คว่าผู้เข้ าร่วมได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามเงือนไขและข้ อกําหนดนั #นๆหรื อไม่
คณะกรรมการประกวดราคา ซึงประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าทีทีบีซีอย่างน้ อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา
หลังจากวันครบกําหนดยืนเสนอราคา และตัดสินการประกวดราคา คําตัดสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็ น
ทีสุด
การเสนอราคาทั #งหมดจะได้ รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์เดียวกันและโดยคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดราคาชุดเดียวกัน
ทีบีซี จะตัดสินให้ สัญญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรื อ “ความคุ้ม
ค่าสูงสุดต่อเงินทีจ่าย” อันหมายถึงสัดส่วนความสมดุลทีดีทีสุด ระหว่าง ราคา กับ คุณภาพ/คุณสมบัติ โดย
อย่างน้ อยทีสุดจะพิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี #
ราคา
คุณภาพ
ความสามารถ/กําลังการผลิตสินค้ า
ชือเสียง และความสามารถทีอาจพิสจู น์ ได้ วา่ สามารถจัดส่งสินค้ าได้ ตามกําหนด
ประสบการณ์ในการจัดส่งสิงของเพือความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
ความรู้เกียวกับสภาพการทํางานในพื #นที
มีฐานปฏิบตั ิงาน/สํานักงานทีใกล้ กบั พื #นที
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สามารถปฏิบตั ิงานตามบรรทัดฐานสากลได้
•

จะไม่มีการเปลียนแปลงหลักเกณฑ์ใดๆจากทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคา และ/หรื อในข้ อกําหนดเกียวกับ
รายละเอียดสินค้ า นอกจากนี # ข้ อมูลเพิมเติมจากผู้เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็ นเพียงเพือชี #แจง
รายละเอียดของการเสนอราคานั #นๆให้ กระจ่างขึ #น และไม่มีเหตุนําไปสู่การเลือกปฏิบตั ิ

•

จะไม่อนุญาติให้ มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลังจากวันครบกําหนดยืนซองเสนอราคา

•

หนังสือเชิญประกวดราคานี # ไม่ถือว่าเกียวข้ องกับข้ อผูกมัดในการซื #อสินค้ าใดๆทั #งสิ #น กับทางทีบีซี

10. การละเมิดสัญญา และเบีย5 ปรั บ
ก) การละเมิดสัญญานี #โดยผู้ขายมีความหมายรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง:
1) การส่งมอบสินค้ าทีตํากว่าข้ อกําหนดคุณภาพทีระบุในสัญญา และใบสังซื #อ
2) ปริมาณสินค้ าทีส่งมอบน้ อยกว่าปริมาณทีระบุในใบสังซื #อ
3) การส่งมอบสินค้ าไม่ตรงตามช่วงเวลาทีระบุในใบสังซื #อ 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 และการละเมิดสิทธิพืน# ฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานของตน
7) การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริยธรรมตามทีระบุในเอกสารหลักจริ ยธรรมของทีบีซี (ซึงข้ อกําหนดนี #จะ
บังคับใช้ กบั ทั #งพนักงานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกราย)
ข) การลงโทษปรับ ในกรณีทีผู้ขายละเมิดสัญญา หมายความรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง :
1) การระงับ หรือยกเลิกสัญญา ตามดุลพินิจของผู้ชือ5
2) การให้ ผ้ ูขายเปลียนทดแทนสินค้ าทีตํากว่ามาตรฐาน หรื อบกพร่ องโดยทันทีทีได้ รับการร้ องขอจาก
เจ้ าหน้ าทีของทีบซี ี ทีมีหน้ าทีรับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ #น
3) การให้ ผ้ ูข ายส่งสินค้ าเพิมเติมให้ โดยไม่คิดมูล ค่ า เพือชดเชยส่วนทีไม่ครบ สูญหาย หรื อบกพร่ อง
ตามทีได้ รับการร้ องขอจากเจ้ าหน้ าทีของทีบีซี ทีมีหน้ าทีรับผิดชอบ
4) การลงโทษให้ ผ้ ูขายจ่ายเบี #ยปรับเป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ ูชือ5 ตามดุลพินิจของผู้ชือ5 และตามความสูญเสียที
ประเมินได้
5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้ รับพิจารณาให้ ทําสัญญาอืนใดในอนาคตกับทีบีซี
6) การให้ ผ้ ูขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีอาจเกิดขึน# จากการทีผู้ชือ5 จําเป็ นต้ องหาซื #อ
สินค้ าจากแหล่งอืน อันเนืองมาจาก
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i.
ii.
iii.

ผู้ขายส่งสินค้ าทีมีคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรื อ ส่งสินค้ าไม่ตรงตามกําหนดวันทีให้
ส่งของ
ผู้ ชือ5 ยกเลิกสัญญากับผู้ ข าย อันมีส าเหตุทีสมเหตุส มผลอันเนื องมาจากการทีผู้ ข ายไม่
สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขหรื อข้ อตกลงในสัญญาซื #อได้
ผู้ขายไม่สามารถดําเนินการตามข้ อตกลงในสัญญาซื #อให้ ลลุ ่วงไปได้

ทั #งนี #การลงโทษต่างๆหรื อด้ านการเงินจะสอดคล้ องกับระดับความสําคัญของสัญญา และความรุนแรงของการ
ประพฤติผิด
11. สัญญาทีจะกระทํากันนี #จะอยู่ใต้ บงั คับของกฎหมายแห่งประเทศไทย
12. ติดต่อขอข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับการประกวดราคานี #ได้ ทีคุณกฤษณา อัศวศรีสกุลชัย สํานักงานทีบีซี ทีกรุงเทพฯ
โทร. (02) 238-5027-8 หรื อทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

