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 เอกสารแนบท้ายหนังสือเช ิญเข ้าร ่วมประกวดราคา 
การประกวดราคาเลขท ี� CHR 2020-1 

 
1. ข ้อมูลท ั�วไป: 

ผู้ช ื,อขอเชิญบริษัทของท่าน ซึ�งเป็นผู้ขาย เขา้รว่มประกวดราคาสินคา้ ซึ�งประกอบดว้ย ถ่านอ ัดแท ่ง เพื�อจดัสง่ไปยงั
พื #นที�พกัพิงชั�วคราวตามรายละเอียดในหนงัสอืเชิญประกวดราคา ผู้ขายอาจไดร้บัหรือไมไ่ดร้บัเอกสารประกวดราคา
สาํหรบัสินคา้ครบทกุรายการทั#งนี #ขึ #นอยู่กบัความเชี�ยวชาญหรือคาํขอจากผู้ขาย เอกสารการประกวดราคาทั#งหมด 
(ซึ�งจะเป็นเอกสารภาษาองักฤษ พรอ้มดว้ยคาํแปลเป็นภาษาไทย) ประกอบไปดว้ย 

 
1) หนังสือเช ิญเข ้าร ่วมประกวดราคา: เอกสารหนึ�งฉบบัสาํหรบัสนิคา้หนึ�งประเภท 
2) กาํหนดการส่งมอบ: เอกสารหนึ�งฉบบัสาํหรบัสนิคา้หนึ�งประเภท 
3) แบบฟอรม์เสนอราคาของทีบซี ี(แบบประกวดราคา–มาตรฐานฟอรม์ 001): เอกสารหนึ�งฉบบัสาํหรบั

สนิคา้หนึ�งประเภท 
4) เอกสารแนบท้ายหนังสือเช ิญเข ้าร ่วมประกวดราคา: เอกสารหนึ�งฉบบัสาํหรบัการประกวดราคาหนึ�ง

ครั#ง 
 

2. สาํนักงานภาคสนามที�ร ับผิดชอบ: 
คาํวา่ “สาํนกังานทีบีซีภาคสนาม ที�รบัผิดชอบ” จะปรากฏอยูท่ั�วไปในหนงัสอืเชิญประกวดราคา และเอกสารแนบทา้ย
นี # “สาํนักงานทีบีซ ีภาคสนามที�ร ับผิดชอบ” หมายถึงสาํนกังานของทีบีซี ซึ�งตั#งอยูใ่นเมืองใกลพื้ #นที�พกัพิงชั�วคราว 
และหลงัจากไดต้กลงทาํสญัญาซื #อ-ขายกันแลว้ จะเป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดทาํใบสั�งซื #อสินคา้ซึ�งจะออกเป็นราย
เดือน ดแูลเรื�องคณุภาพสนิคา้ และการสง่มอบสินคา้ รวมถึงการแจกจ่ายสิ�งของในพื #นที�พกัพิงชั�วคราว ซึ�งแตล่ะพื #นที�
พกัพิงชั�วคราวอาจอยูภ่ายใตค้วามรบัผิดชอบของสาํนกังานภาคสนามตา่งกนั ตามที�ระบไุวใ้นตารางตอ่ไปนี #: 

 
พื,นท ี�พกัพ ิงช ั�วคราว จังหวดั สาํนักงานภาคสนามที�ร ับผิดชอบ 

บา้นใหมใ่นสอย, บา้นแมส่รุนิทร,์ 
แมล่ะอนู และ แมล่ามาหลวง 

แมฮ่่องสอน สาํนกังานแมฮ่่องสอน (อาํเภอเมอืง) 

อุม้เปี#ยม, นโุพ, แมห่ละ ตาก สาํนกังานแมส่อด 
ตน้ยาง กาญจนบรุ ี สาํนกังานกรุงเทพ 
ถํ#าหิน ราชบรุ ี สาํนกังานกรุงเทพ 

 
3. ข ั,นตอนและข ้อกาํหนดในการเข ้าร ่วมประกวดราคา:  

ผู้ขายที�สนใจจะเสนอราคา ตอ้งปฏิบตัิตามขั#นตอนตอ่ไปนี # มิฉะนั#น จะไมไ่ดร้บัการพิจารณา 
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3.1 ข ั,นตอนการเข ้าร ่วมประกวดราคา 
3.1.1) ผู้ขายรายปัจจุบัน/รายเก่า กลา่วคือ ผู้ขายสินคา้ที�เคยทาํสญัญาซื #อขายกบัทางทีบีซีและสง่สินคา้

ไปยังพื #นที�พกัพิงชั�วคราวที�จะเสนอราคาครั#งใหม่นี # จะตอ้งยื�นแบบฟอรม์เสนอราคา พรอ้มเอกสาร
ต่างๆและตัวอย่างสินคา้ตามที�ระบุไวใ้นหัวขอ้ 3.2 ด้านล่างนี # โดยมายื�นดว้ยตัวเองหรือโดยทาง
ไปรษณีย ์ ใหแ้ก่สาํนกังานทีบีซีกรุงเทพฯ Uก่อนเวลา 12:00 น. วันพุธที� 16 ตุลาคม 2562 

 
3.1.2) ผู้ขายรายใหม่ หมายรวมถึงผู้ขายที�ติดตอ่กบัทีบีซีเป็นครั#งแรก และผู้ขายที�ไม่เคยชนะการประกวด

ราคามาก่อนสาํหรบัพื #นที�พกัพิงชั�วคราวแหง่นั#นๆ จะตอ้งปฏิบตัิตามขั#นตอนตอ่ไปนี #  
 

ก) ผู้ขายรายใหมต่อ้งติดตอ่กบัสาํนกังานทีบีซีกรุงเทพฯฝ่ายซพัพลายเชนและโลจิสติกสท์าง

โทรศพัทก์ ่อนเวลา 17.00น.วนัพุธ � ตุลาคม 2562 เพื�อขอรบัทราบขอ้มลู และเอกสาร
เกี�ยวกบัการประกวดราคานี # 
 

ข) หลงัจากติดตอ่กบัสาํนกังานทีบีซกีรุงเทพฯ แลว้ ผู้ขายรายใหมต่อ้งโทรศพัทไ์ปยงัสาํนกังาน    
ทีบีซีภาคสนาม เพื�อขอนดัพบกบัผูป้ระสานงานภาคสนามของทีบีซี โดยจะตอ้งโทรนดั
ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 3 วนั ก่อนวนันดัพบ และภายในเวลา 17.00 น. วันศุกรท์ี� 11 ตุลาคม 

2562 
 

ค) หลงัจากไดพ้บกบัผูป้ระสานงานภาคสนาม ซึ�งจะเป็นผูใ้หข้อ้มลู/คาํแนะนาํที�จาํเป็น และก่อน
จะยื�นเสนอราคา ผู้ขายจะตอ้งเดินทางไปสาํรวจเสน้ทาง (อยา่งนอ้ยจะตอ้งไปใหถ้งึหนา้ประตู
ทางเขา้พื #นที�พกัพิงชั�วคราว) รวมถึงศกึษาวธีิการจดัการจดัสง่และปฏิบตัิงาน ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การจดัสง่สนิคา้ไปยงัโกดงัของพื #นที�พกัพิงชั�วคราว 

 
ง) ในการยื�นซองประกวดราคา ผู้ขายจะตอ้งยื�นแบบฟอรม์เสนอราคาจะตอ้งยื�นแบบฟอรม์เสนอ

ราคา พรอ้มเอกสารตา่งๆและตวัอยา่งสนิคา้ตามที�ระบไุวใ้นหวัขอ้ 3.2 ดา้นลา่งนี # โดยมายื�น
เอกสารดว้ยตวัเองหรอืสง่ทางไปรษณีย ์มายงัที�อยูต่อ่ไปนี # : 

 
ฝ่ายซพัพลายเชนและโลจิสติกส ์
The Border Consortium 
12/5 ถนนคอนแวนต ์บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
E-mail: tbctenderCHR@ theborderconsortium.org 

Uก่อนเวลา 12.00 น. วันพุธ 16 ตุลาคม 2562 
 

3.2 ข ้อบังคับในการยื�นประกวดราคา:   
3.2.1) เอกสารท ี�จ ําเป็น:  ผู้ขายที�สนใจจะตอ้งยื�นเอกสารดงัต่อไปนี #มาที�สาํนกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อน

กาํหนดการประมลู มิฉะนั#นจะใบเสนอราคาของทา่นจะไมไ่ดร้บัการพิจารณา 
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ก) แบบฟ อ รม์ยื�น ประกวดราคา-มาตรฐาน ขอ งทีบีซ ี (แบบฟ อรม์  001): กรอกขอ้มูลให้
ครบถว้น พรอ้มทั#งลงชื�อ และประทบัตราบรษัิทโดยผูม้ีอาํนาจลงนาม แบบฟอรม์ยื�นประกวด
ราคาจะตอ้งยื�นมาในซองที�ปิดผนึก และสง่มายงัสาํนกังานทีบีซีกรุงเทพฯดว้ยตนเองหรือสง่
ทางไปรษณีย์เท่านั#น แบบฟอรม์ยื�นประกวดราคาที�กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ ส่งมาที�
สาํนกังานทีบีซีกรุงเทพฯไมท่นักาํหนดเวลาการปิดประมลู หรอื สง่มาโดยไมม่ีเอกสารแนบและ
ตวัอยา่งสนิคา้ตามที�กาํหนดจะไมไ่ดร้บัการพิจารณา 

 
ข) สําเน าเอ กสาร การ จดท ะเบียน บร ิษัท ห ร ือ ห ้างหุ้น ส่วน  หากชื�อของบุคคลที�ลงชื�อใน

แบบฟอรม์ยื�นประกวดราคาของทีบีซี เป็นคนละคนกับบุคคลผู้มีรายนามในเอกสารจด
ทะเบียนบรษัิท ทางผู้ขายจะตอ้งสง่หนงัสอืมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรอืเจา้ของ
บรษัิทแนบมาดว้ย 

 
ค) สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของบุคคลที�ลงชื�อในแบบฟอรม์ยื�นประกวดราคา ซึ�งเป็น

บคุคลที�มีชื�ออยูใ่นเอกสารการจดทะเบียนบรษัิท หรอืในหนงัสอืมอบอาํนาจ 
 

ง) สาํเนาบัตรประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร ของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นที�ยื�นประมลู 
 

จ) หลักฐานแสดงรายการ เคลื�อนไหวทางบัญชีธน าคาร (Bank Statement) ขอ งบร ิษัท
หร ือห ้างหุ้นส่วนท ี�ยื�นประมูล ส ําหร ับผู้ยื�นประมูลรายใหม่ ซึ�งหมายรวมถึงผู้ขายที�ยื�น
ประมลูกบัทางทีบีซีเป็นครั#งแรก หรอืผู้ขายที�ไมเ่คยไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นผูร้บัสญัญาซื #อสนิคา้จาก
ทาง ทีบีซีมาก่อน จะต้องยื�นหลักฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank 
Statement) ซึ�งออกใหแ้ละเซ็นตร์บัรองโดยธนาคาร ยอ้นหลงั ] เดือน ของบริษัทหรือห้าง
หุน้สว่นที�ยื�นประมลู  

 
สาํหร ับผู้ขายปัจจุบัน/ผู้ขายรายเก่า คือ ผู้ขายที�เคยไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัสญัญาซื #อสินคา้
จากทาง ทีบีซีมาก่อนแลว้ ไม่จําเป็นต้องยื�นหลักฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบัญชี
ธนาคาร มาพรอ้มกบัการยื�นประมลูครั#งนี # อย่างไรก็ตามถา้มีความจาํเป็น ทางทีบีซีขอสวงน
สทิธ̂ิในการขอเรยีกดหูลกัฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบญัชีธนาคารยอ้นหลงั จากผู้ขาย
รายปัจจบุนั/ผู้ขายรายเก่า ก่อนการตดัสนิมอบสญัญาซื #อใหแ้ก่ผู้ขาย 

 

หมายเหตุ: 

 เอกสารสาํเนาทุกฉบับจะตอ้งรับรอง “สาํเนาถูกตอ้ง” ประทับตราบริษัท และเซ็นต์ชื"อโดยผูมี้

อํานาจลงนาม  

 สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวผูเ้สียภาษีอากร 

และ เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ"ม ให้ยื"นมาเพียง 0 ชุดเท่านั1น ต่อกายื"นประมูลแต่

ละครั1ง  ผู้ขายไม่จําเป็นตอ้งแนบสาํเนาเอกสารหลายชุดมากับแบบฟอร์มยื"นประกวดราคาแต่

ละใบ 
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3.2.2) ตัวอย่าง:  ผู้ขายที�ยื�นประกวดราคาจะตอ้งส่งตวัอย่างสินคา้มาพรอ้มกับการยื�นประมูลแต่ละครั#ง 
พรอ้มติดฉลากปา้ยชื�อผู้ขายใหช้ดัเจน  มิฉะนั#นการยื�นประมลูของผู้ขายจะไม่ไดร้บัการพิจารณา  (ดู
รายละเอียดเกี�ยวกับตัวอย่างที�ต้องการได้ในเอกสารเชิญเข้าร่วมประมูลของสินค้าแต่ละชนิด)  
ตวัอยา่งสนิคา้ที�ยื�นจะตอ้งมีคณุภาพตรงกบัสนิคา้จรงิที�ผู้ขายจะจดัสง่หากไดร้บัเลอืกใหท้าํสญัญาซื #อ
ขายกบัทีบีซี 

 
4. การส่งมอบสนิค้า : 

 ปลายทางการสง่มอบสนิคา้ ระยะเวลา และความถี�ของการสง่มอบ รวมทั#งปรมิาณสนิคา้ที�จะสง่ ไดส้รุปไวใ้น
เอกสารก ําหนดการส่งมอบที�แนบมากับหนงัสือเชิญประกวดราคา ปริมาณสินคา้ที�จะสง่มอบที�ระบุไวใ้น
กาํหนดการส่งมอบนี #เป็นการคาดประมาณที�ใกลเ้คียงที�สดุ ซึ�งคาํนวณจากจาํนวนประชากรในพื #นที�พกัพิง
ชั�วคราวที�คาดหมายไวส้าํหรบัช่วงระยะเวลาบริโภคนั#นๆ ปริมาณสินคา้ที�จะสง่มอบและวนัสง่มอบที�แน่นอน
จะตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากสาํนักงานทีบีซีภาคสนาม เป็นใบสั�งซื #ออย่างเป็นทางการ ซึ�งจะส่งโดยตรงทาง
โทรสารถึงผู้ขายเดือนละครั#ง อย่างนอ้ย 10 วนั ก่อนวนัส่งมอบที�กาํหนด ผู้ช ื,อสงวนสิทธ̂ิที�จะเปลี�ยนแปลง
กาํหนดการส่งมอบ และปริมาณสินคา้ในช่วงระหว่างการปฏิบัติตามสญัญานี # โดยใหส้อดคลอ้งกับความ
ตอ้งการที�แทจ้รงิ และตามคาํสั�งที�ไดร้บัจากเจา้หนา้ที�ภาคสนามของทีบีซี  

 
 ผู้ช ื,อ จะขออนุญาตจากรฐับาลไทยเพื�อจัดส่งสินคา้ไปยังพื #นที�พักพิงชั�วคราว ผู้ข ายจะต้องแสดงสาํเนา

ใบอนญุาตนี #แก่เจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�นของรฐัตามระเบียบ อนึ�งก่อนการสง่มอบสินคา้ถือเป็นความรบัผิดชอบของ
ผู้ขายที�จะตอ้งตรวจสอบเพื�อใหม้ั�นใจว่าไดร้บัการอนญุาตเพื�อใหจ้ดัสง่สินคา้เขา้พื #นที�พกัพิงชั�วคราวแลว้ ซึ�ง
ผู้ขายอาจทาํไดโ้ดยสอบถามจากเจา้หนา้ที�ภาคสนามของทีบีซีและ/หรือติดต่อกบัเจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�นของรฐั
ก่อน  

 
 ผู้ขายจะตอ้งใช ้ใบส่งมอบสินค้า (Delivery Receipt – แบบฟอรม์ DR) ซึ�งเป็นแบบฟอรม์มาตรฐานที�ทาง

ทีบีซีจดัหาไวใ้ห ้เพื�อใหผ้ ู้ขายใชเ้ป็นหลกัฐานในการสง่มอบสินคา้ โดยผู้ขายจะตอ้งใชแ้บบฟอรม์ใบสง่มอบ
สินคา้ _ ใบต่อการจดัส่ง _ คนัรถบรรทุก และใบส่งมอบสินคา้นี #จะตอ้งไดร้บัการลงนามจากเจา้หนา้ที�ของ
คณะกรรมการศนูยที์�ไดร้บัมอบหมายใหท้าํหนา้ที�ตรวจรบัสนิคา้ ผู้ช ื,อจะไมถื่อวา่มีความรบัผิดชอบกบัสนิคา้ที�
จดัสง่โดยไมม่ีการลงนามรบัสนิคา้อยา่งถกูตอ้งครบถว้นในใบสง่มอบสนิคา้ 

 
 ผู้ขายจะตอ้งจดัสง่สนิคา้ไปยงัพื #นที�พกัพิงชั�วคราว ภายในกาํหนดการจดัสง่ที�ระบใุนใบสั�งซื #อ อนึ�งผูซ้ื #อจะไม่

ถือว่ามีความรบัผิดชอบกับสินคา้ที�จัดส่งไปยงัพื #นที�พกัพิงชั�วคราวก่อนวนักาํหนดส่งมอบที�ระบุในใบสั�งซื #อ 
ถึงแมว้่าสินคา้จาํนวนนั#นจะไดร้บัการลงนามรบัสินคา้ในใบสง่มอบสินคา้ (Delivery Receipt) โดยเจา้หนา้ที�
ของคณะกรรมการศนูยที์�ไดร้บัมอบหมายใหท้าํหนา้ที�ตรวจรบัสนิคา้ก็ตาม 

 
 ผู้ขายจะตอ้งแจง้วนัและเวลาที�คาดหมายวา่จะสง่มอบสนิคา้ใหส้าํนกังานทีบีซีภาคสนามทราบลว่งหนา้ และ

เมื�อสง่มอบสนิคา้เรยีบรอ้ยแลว้ ผู้ขายตอ้งแจง้ยืนยนัวนัที�ไดท้าํการสง่มอบสนิคา้ใหส้าํนกังานทีบีซี ภาคสนาม
ที�รบัผิดชอบทราบ และยืนยนัปรมิาณสนิคา้ที�สง่มอบ รวมทั#งแจง้ปัญหาใดที�อาจประสบ  
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 เมื�อรถบรรทุกไปถึงยังพื #นที�พักพิงชั�วคราวจะต้องขนถ่ายสินค้าลงยังโกดังเก็บสินค้า หรือ พื #นที�ที�ผู้แทน
คณะกรรมการศนูยอ์พยพ/พื #นที�พกัพิงชั�วคราวที�ไดร้บัมอบหมายไดก้าํหนดใหข้นถ่ายสินคา้ลง อนึ�งพนกังาน
ขบัรถจะตอ้งไม่เรง่รีบที�จะใหท้าํการขนถ่ายสินคา้ลง และจะตอ้งใหเ้วลาเพื�อใหผู้แ้ทนคณะกรรมการศูนย์
อพยพ / พื #นที�พกัพิงชั�วคราวสามารถขนถ่ายสินคา้ลง รวมทั#งนบัจาํนวน ตรวจสอบ และลงนามในใบสง่มอบ
สนิคา้ (Delivery Receipt-DR) ผู้ช ื,อจะไม่ถือวา่มีความรบัผิดชอบตอ่สนิคา้ที�ขนถ่ายลงนอกบรเิวณที�อนญุาต
ใหข้นถ่ายสนิคา้ลง 

 
 ผู้ขายควรจะทาํการส่งมอบสินคา้ ณ พื #นที�พกัพิงชั�วคราว ระหว่างวนัจันทรถ์ึงวนัศุกร ์ในช่วงเวลากลางวนั 

(ระหวา่ง 8.00-17.ii น.) เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ของพื #นที�พกัพิงชั�วคราวมีเวลาเพียงพอในช่วงที�มีแสงสวา่งอยู่ เพื�อ
ความสะดวกและเหมาะสมในการขนถ่ายสินค้าลง การนับจํานวน และการตรวจสอบสินค้า ทั#งนี #หาก
รถบรรทกุไปถึงยงัพื #นที�พกัพิงชั�วคราวในช่วงเวลากลางคืนหรอืนอกเหนือจากเวลาที�ระบไุวนี้ # จะตอ้งรอจนถึง
เวลาเชา้เพื�อใหค้ณะกรรม การศนูยไ์ดข้นถ่ายสินคา้ลง โดยผูข้ายและ/หรอืพนกังานขบัรถจะตอ้งไม่กดดนัให้
เจา้หนา้ที�ของพื #นที�พกัพิงชั�วคราวขนถ่านสนิคา้ลงนอกเหนือจากเวลาที�กาํหนดขา้งตน้นี # 

 
 คาํเตือน  : ถนนไปยงัพื #นที�พกัพิงชั�วคราวบางแหง่ (แมฮ่อ่งสอน – บา้นใหมใ่นสอย และ บา้นแมส่รุนิทร,์ แมล่ะ

อนู และ แมล่ามาหลวง;    ตาก – ศนูยน์โุพ และกาญจนบรุ ี– ศนูยต์น้ยาง) มกัไดร้บัความเสยีหายระหวา่งฤดู
ฝน และตามปกติการจดัสง่สิ�งของไปยงัพื #นที�พกัพิงชั�วคราวเหลา่นี #ตอ้งใชร้ถยนตข์บัเคลื�อน 4 ลอ้ ผู้ขายอาจ
ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมถนนเพื�อใหส้ามารถสง่สินคา้ไดต้รงตามกาํหนดโดยทีบีซีจะไม่จ่ายค่าซ่อม
ถนน หรอืชดใชเ้งินแก่ผู้ขายในกรณีที�สภาพอากาศ และถนนไมเ่อื #ออาํนวย 

 
 
5. หลักจร ิยธรรมและนโยบายของทีบีซวี่าด้วยการคุ้มครองเดก็:  

ผู้ขาย ซึ�งในเอกสารหลกัจรยิธรรมและนโยบายของทีบีซีวา่ดว้ยการคุม้ครองเด็ก กลา่วถึงในฐานะผูร้บัเหมาของทีบีซี 
รวมถึงผูร้บัเหมาช่วง และพนกังานของผูร้บัเหมา/ผูร้บัเหมาช่วง (อาทิ บริษัทขนสง่ และพนกังานขบัรถ) ซึ�งมีหนา้ที�
ติดต่อหรือมีปฏิสมัพนัธโ์ดยตรงกบัเจา้หนา้ที�ของทีบีซี และ/หรือกลุ่มผูร้บัประโยชนใ์นพื #นที�พกัพิงชั�วคราว จะไดร้บั
เอกสารเรื�องหลกัจรยิธรรมของทีบีซีและนโยบายของทีบีซีว่าดว้ยการคุม้ครองเด็ก  ซึ�งท่านจะตอ้งอ่านอยา่งละเอียด 
เพื�อทาํความเขา้ใจ และลงนามรบัทราบในเอกสารนี # ซึ�งเอกสารหลักจร ิยธรรมนี #จดัทาํขึ #นเพื�ออธิบายใหผู้ร้บัเหมา
และผูร้บัเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิดา้นจรธิรรมหลกัๆ โดยหากพนกังานของผูร้บัเหมาหรอืผูร้บัเหมาช่วงไม่ปฏิบตัิ
ตามหลกัจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าดว้ยการคุม้ครองเด็กจะถือว่าฝ่าฝืนขอ้ตกลงในสญัญาซื #อฉบบันี #  ทั#งนี #ผู้
ช ื,ออาจพิจารณาลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึ #นอยูก่บัความรุนแรงของการประพฤติผิด (กรุณาดขูอ้ 11 
เรื�อง การละเมิดสญัญา และ เบี #ยปรบั ดา้นลา่งนี #) 

 
เอกสารหลักจร ิยธรรมและนโยบายของทีบีซ ีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กสาํหร ับผู้ร ับเหมา/ผู้ร ับเหมาช่วงของท ี
บีซ ี จะเป็นเอกสารอีกชุดหนึ�งที�แยกไวต้่างหากซึ�งมิไดร้วมไวใ้นเอกสารเชิญเขา้รว่มประกวดราคาชุดนี # ท่านสามารถ
ดาวนโ์หลดเอกสารเรื�องหลักจร ิยธรรมและนโยบายของทีบีซ ีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กไดจ้ากเว็บไซตข์องทีบีซีที� 
www.theborderconsortium.org หรอืติดตอ่ขอรบัเอกสารไดที้�สาํนกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 
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6. การตรวจสอบ: สินค้าท ี�จดัส่งจะต้องได้ร ับการตรวจสอบ 
 ผู้ช ื,อจะว่าจา้งบริษัทตรวจสอบใหเ้ก็บตวัอย่าง และทาํการวิเคราะหค์ุณภาพของสินคา้ ณ จุดขนสินคา้ขึ #น

บรรทุกรถ ก่อนการจัดส่งไปยังพื #นที�พักพิงชั�วคราว หรือที�โกดังในพื #นที�พักพิงชั�วคราว การตรวจสอบนี #จะ
กระทาํอยา่งนอ้ยหนึ�งครั#งระหวา่งระยะเวลาของสญัญา บริษัทตรวจสอบจะนบัจาํนวนกระสอบ (หรอืถงั/ปีpบ) 
ที�บรรทกุบนรถแตล่ะคนัดว้ย ณ จุดขนสนิคา้ขึ #น (หรือที�ขนลงมายงัโกดงัในพื #นที�พกัพิงชั�วคราว) สุม่ชั�งนํ#าหนกั
กระสอบ (หรอืถงั/ปีpบ) และตรวจวา่บรรจุภณัฑต์รงตามขอ้กาํหนดที�ระบใุนหนงัสอืเชิญประกวดราคานี #หรอืไม ่
ผู้ช ื,อสงวนสทิธ̂ิที�จะแจง้ หรอืไมแ่จง้ใหผ้ ู้ขายทราบวนั เวลา และสถานที�ที�จะดาํเนินการตรวจสอบ 

 
 ในกรณีที�บรษัิทตรวจสอบพบว่าสินคา้ที�ขนสง่ทั#งหมดหรือบางสว่น บกพรอ่งหรือมีคณุภาพตํ�ากว่ามาตรฐาน 

หรอืมีปรมิาณนอ้ยกวา่ที�สั�งซื #อ (กาํหนดไดจ้ากนํ#าหนกัสทุธิเฉลี�ย หรือ นํ#าหนกัสทุธิรวม ที�ขาดไปจากจาํนวนที�
สั�งซื #อ)  ผู้ช ื,อสงวนสิทธ̂ิที�จะปฏิเสธการสง่มอบ และคาดหมายใหส้ินคา้ไดร้บัการเปลี�ยนทดแทนทนัที (กรณี
สนิคา้มีปัญหาเรื�องคณุภาพ) หรอื กาํหนดใหผ้ ู้ขายจดัสง่จาํนวนเพิ�ม (กรณีที�สนิคา้มีปัญหาเรื�อง ปริมาณหรือ
นํ#าหนกัขาด) 

 
 ในกรณีที�ผูข้ายเลอืกที�จะแกไ้ขสินคา้ที�บรษัิทตรวจสอบพบวา่สนิคา้ที�ขนสง่ทั#งหมดหรอืบางสว่น บกพรอ่งหรือ

มีคุณภาพตํ�ากว่ามาตรฐาน หรือมีปริมาณนอ้ยกว่าที�สั�งซื #อ เข่น การผสมใหม่, การร่อนใหม่ เป็นตน้ ทาง
ผู้ขายจะตอ้งทาํการตรวจสอบคณุภาพสินคา้ใหม่จากบริษัทตรวจสอบที�ทางผู้ซ ื,อว่าจา้ง โดยผู้ขายจะต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช ้จ่ายในการตรวจสอบที�เก ิดข ึ,น  และจะยงัไมม่ีการขนสง่สนิคา้จาํนวนที�มีปัญหาจนกวา่จะ
ไดร้บัผลการรบัรองคณุภาพจากทางบรษัิทตรวจสอบแลว้เทา่นั#น 

 
 เมื�อสินคา้ถูกส่งมาถึงพื #นที�พกัพิงชั�วคราว กระสอบ (หรือถัง/ปีpบ) จะถูกขนถ่ายลงโดยผูแ้ทนคณะกรรมการ

ศูนย ์โดยคณะกรรมการศูนย ์และ/หรือ เจา้หนา้ที�ภาคสนามของบีบีซี จะชั�งนํ#าหนัก และนบัจาํนวน หาก
พบวา่สนิคา้ที�ขนสง่มาทั#งหมด หรอืบางสว่น บกพรอ่ง หรอืมีคณุภาพตํ�ากวา่มาตรฐาน หรอืมีปรมิาณนอ้ยกวา่
ที�สั�งซื #อ (กาํหนดไดจ้ากนํ#าหนกัสทุธิเฉลี�ย หรอื นํ#าหนกัสทุธิรวม ที�ขาดไปจากจาํนวนที�สั�งซื #อ)  เมื�อสนิคา้มาถึง 
หรอืระหวา่งการแจกจ่าย ณ จุดหมายสดุทา้ย ผูซ้ื #อสงวนสิทธ̂ิที�จะปฏิเสธการสง่มอบ และคาดหมายใหส้ินคา้
ไดร้บัการเปลี�ยนทดแทนทนัที(กรณีสนิคา้มีปัญหาเรื�องคณุภาพ)หรอืกาํหนดใหผู้ข้ายจดัสง่จาํนวนเพิ�ม(กรณีที�
สนิคา้มีปัญหาเรื�องปรมิาณหรอืนํ#าหนกัขาด) 

 
 สนิคา้บางชนิด (อาทิเช่น ถ่าน, ปลารา้ และเกลือ) จะมีการเก็บตวัอย่างในระหว่างการตรวจสอบสินคา้ หรือ

เก็บตวัอย่างเมื�อสินคา้ถกูสง่ไปถึงพื #นที�พกัพิงชั�วคราวแลว้ เพื�อสง่ไปยงัหอ้งแล็บเพื�อทาํการวิเคราะห ์ในการ
วิเคราะหค์ณุภาพสินคา้ในหอ้งแลบ็นั#นปกติจะตอ้งใชเ้วลาในการตรวจวิเคราะห ์(อาจใชเ้วลาถึง r-s สปัดาห ์
หลงัจากรบัตวัอยา่ง จึงจะทราบผลการวเิคราะห)์  หากผลการทดสอบพบวา่สนิคา้มีคณุภาพตํ�ากวา่มาตรฐาน
หลงัจากที�ปลายทางไดร้บัสินคา้ และแจกจ่ายใหผู้ร้บัไปแลว้ จะถือว่าสญัญาซื #อสินคา้ฉบับนั#นไม่บรรลผุล
สมบรูณ ์และผู้ช ื,อมีสทิธ̂ิที�จะพิจารณาลงโทษผู้ขายได ้(โปรดดรูายละเอียดในขอ้ _1 ดา้นลา่งนี #) 

 
7. เงื�อนไขการชาํระเงนิ: 

 ก่อนที�จะทาํการจะชาํระเงินแก่ผู้ขาย จะตอ้งมีเอกสารดงัตอ่ไปนี #: 
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ก) ใบวางบิล (Invoice) ที�มีหมายเลขกาํกับ โดยระบุรายละเอียด ปริมาณสินคา้ที�จัดส่ง ขนาดบรรจุ/
นํ#าหนกั    ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสั�งซื #อสินคา้ และยอดรวมของจาํนวนเงินที�
เรียกเก็บ ผู้ขายตอ้งสง่เอกสารนี #ใหส้าํนกังานทีบีซี กรุงเทพฯ พรอ้มทาํสาํเนาหนึ�งชุดสง่ใหส้าํนกังาน
ภาคสนามของทีบีซี  

 
ข) ใบส่งมอ บสิน ค้า(Delivery Receipt– แ บบฟ อ รม์  DR) ของบริษัท ซึ�งลงนามโดยเจ้าหนา้ที�ของ

คณะกรรมการศูนย ์ที�ไดร้บัมอบหมายใหท้าํหนา้ที�ตรวจรบัสินคา้ ผูข้ายตอ้งยื�นตน้ฉบบัใบส่งมอบ
สนิคา้นี #ตอ่สาํนกังานทีบีซีภาคสนาม และใหผู้แ้ทนคณะกรรมการศนูยเ์ก็บสาํเนาไวห้นึ�งชดุ 

 
ค) ใบ ร ับ มอ บ สิน ค้า (Goods Receipt Notice – แ บ บ ฟ อ ร ์ม  GRN) ซึ�งลงนามโดยเจ้าหน้าที�ของ

คณะกรรมการศนูยที์�ไดร้บัมอบหมายใหท้าํหนา้ที�ตรวจรบัสินคา้ คณะกรรมการศนูยจ์ะเป็นผูอ้อกใบ
รบัสนิคา้นี # โดยทางคณะกรรมการศนูยจ์ะเก็บสาํเนาเอกสาร GRN แต่ละชดุไวเ้พื�อสง่ใหส้าํนกังานทีบี
ซีภาคสนาม ถือเป็นหลกัฐานในการรบัสนิคา้ 

 
ง) รายงานผลการตรวจสอบ ของบริษัทตรวจสอบ (บริษัทตรวจสอบจะจดัส่งเอกสารใหส้าํนกังานทีบีซี

กรุงเทพฯ โดยตรง) 
 

 สาํนกังานทีบีซี ที�กรุงเทพฯ จะดาํเนินการชาํระเงินแก่ผู้ขาย เมื�อไดร้บัการยืนยนัจากสาํนกังานทีบีซีภาคสนาม 
วา่การสง่มอบเป็นไปตามที�กาํหนด โดยไมม่ีรายงานวา่มีสนิคา้เสยีหาย หรอืไมค่รบจาํนวน  

 
 ผู้ช ื,อจะชาํระเงินแก่ผู้ขายเป็นรายเดือน ซึ�งตามปกติจะไมเ่กินหนึ�งเดือนหลงัจากที�สาํนกังานทีบีซี ที�กรุงเทพฯ 

ไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้ 
 

 ผู้ขายจะตอ้งออกใบเสร็จรบัเงินอย่างเป็นทางการ เพื�อยืนยันว่าผู้ขายไดร้บัเงินจากผู้ช ื,อแลว้ โดยผู้ขาย
จะตอ้งสง่ใบเสรจ็รบัเงินนี #มาใหส้าํนกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 

 
8. ภมูิหลังท ั�วไป หลกัการ กฎระเบียบ และคาํร ับรอง : 

 ทีบีซี ไดร้บัเงินบรจิาคจากผูบ้รจิาคหลายราย เพื�อใชใ้นการปฏิบตัิงานช่วยเหลอืดา้นมนษุยธรรมแก่ผูล้ี #ภยัจาก
ประเทศพมา่ และประสงคจ์ะใชส้ว่นหนึ�งของเงินบรจิาคเหลา่นี #เพื�อชาํระเงินสาํหรบัการซื #อขายครั#งนี # ผูบ้รจิาค
จะคาํนวณยอดรวมของจาํนวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใชเ้งินจาํนวนนี # เมื�อการปฏิบตัิงานสาํเร็จ
ลลุว่งแลว้ ตามจาํนวนค่าใชจ้่ายที�ยื�นเสนอ และพิจารณาว่ามีคณุสมบตัิครบถว้นตามเงื�อนไขขอ้กาํหนดการ
บรจิาคหรอืไม่ นอกจากทีบีซีแลว้ บคุคลอื�นใดย่อมไมม่ีสทิธ̂ิ หรอืสามารถอา้งสิทธ̂ิในเงินบริจาคนี #ได ้ผูบ้ริจาค
จะไม่รบัพิจารณาคาํรอ้งขอคา่ชดเชย หรอืการชาํระเงินใด ๆ ที�ผูร้บัเหมาของทีบีซียื�นเสนอโดยตรง ไมว่า่จะใน
กรณีใด หรือดว้ยเหตุผลใด สญัญาที�กระทาํขึ #นระหว่างทีบีซีและผูร้บัเหมาจะไม่มีผลผูกพนัผูบ้ริจาค และผู้
บรจิาคไมย่อมรบัวา่มีขอ้สญัญาใดที�เชื�อมโยงระหวา่งผูบ้รจิาคกบัผูร้บัเหมาของทีบีซี  
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 ผูบ้ริจาคกาํหนดใหที้บีซี ผูเ้ขา้ประกวดราคา และผูร้บัเหมาปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมขั#นสงูสดุระหว่าง
กระบวนการจัดหา และในการปฏิบัติตามสญัญา ขั#นตอนในการจัดซื #อจัดหา และการตกลงใหท้าํสญัญา
จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการดงัตอ่ไปนี # : 
 ความโปรง่ใสในกระบวนการจดัซื #อจดัหา 
 การปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัตอ่ผูเ้สนอตวัเป็นผูร้บัเหมา 

 
 กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะตอ้งปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 
 ผูบ้ริจาคที�จัดสรรเงินทุนสาํหรบัโครงการนี #สงวนสิทธ̂ิที�จะใชอ้าํนาจในการควบคมุผูร้บัเหมาทุกราย ทั#งดา้น

เอกสาร และ ณ สถานที�ดาํเนินการ (รวมทั#งทีบีซี) รวมถึงผูร้บัเหมาช่วงตอ่ ที�ไดร้บัเงินของผูบ้รจิาค เพื�อทาํการ
ตรวจสอบวา่การจดัหา และการปฏิบตัิงานนั#นสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ และวิธีดาํเนินงานของทีบีซี หรอืไม ่ผู้
บรจิาคขอคาํรบัรองวา่ผูบ้รจิาค หรอืตวัแทนของผูบ้รจิาคมีสิทธ̂ิตามสมควรในการเขา้ถึงและการขอตรวจสอบ
เอกสารทางการเงิน และการบญัชีของผูร้บัเหมา  

 
 คาํรบัรอง : โดยการลงนามในสญัญาซื #อขายนี # ผู้ขาย (ในกรณีที�ตกลงใหท้าํสญัญา) ใหค้าํรบัรองว่าผู้ขาย 

และ/หรอื ผูร้บัช่วงจดัสง่สนิคา้ใหผ้ ู้ขาย (ถา้มี) ไดร้บัอนมุตัิ และมีใบอนญุาตที�จาํเป็นจากเจา้หนา้ที�หรอืสว่น
ราชการที�เกี�ยวขอ้งใหด้าํเนินงานตามภาระผูกพนัภายใตส้ญัญานี #แลว้ และการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของ
ผู้ขายภายใตส้ญัญานี #จะไม่เป็นการฝ่าฝืนคาํสั�ง กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือขอ้บังคับของ
หนว่ยงานใดของรฐับาล หรอืหนว่ยงานราชการที�มีอาํนาจพิจารณาพิพากษา และผู้ช ื,อจะจดัการกบัสนิคา้ได้
อยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยไมม่ีการสอดแทรก หรอืตาํหนิกลา่วโทษจากรฐับาล หรอืหนว่ยงานราชการอื�น
ใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใชแ้ทนผู้ช ื,อสาํหรบัความเสียหาย การสญูเสยี การเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทน 
การฟ้องรอ้ง ความรบัผิด และค่าใชจ้่าย ซึ�งเกิดจาก เกี�ยวขอ้ง หรือเป็นผลสืบเนื�องไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดย
ทางออ้ม จากการฝ่าฝืนคาํรบัรองนี # 

 
ผู้ขายยอมรบัและรบัทราบว่าสญัญาฉบบันี #จะดาํเนินไปโดยไม่มีการเชื�อมโยงใดๆถึงผู้ช ื,อในฐานะนายหนา้ 
หุน้สว่น ผูร้บัช่วงลิขสิทธ̂ิ พนกังาน หรือผูแ้ทนของผูบ้ริจาค  นอกจากนี #ผู้ขายรบัรองต่อผู้ช ื,อและผูบ้ริจาคว่า 
ผูร้บัช่วงหรือผู้ขายรายย่อยที�ผู้ขายติดต่อดว้ยจะไม่สามารถที�จะเรียกรอ้ง หรือกระทาํการฟ้องรอ้งใดๆต่อผู้
บรจิาค และตวัแทนของผูบ้รจิาคได ้

 
 ผู้ขายจะไมแ่ทนตวัเองวา่เป็นผู้ช ื,อ  หรอืเป็นนายหนา้ หุน้สว่น พนกังาน หรอืผูแ้ทนของผู้ช ื,อหรอืผูบ้รจิาค และ

จะไมถื่อตวัเองวา่มีอาํนาจหรอืสทิธ̂ิที�จะก่อใหเ้กิดความผกูมดัที�ชดัเจนหรอืแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ช ื,อ  หรอื
ผูบ้รจิาคขอ้ตกลงฉบบันี #จะไมถื่อวา่ผู้ขายเป็นนายหนา้ หุน้สว่น ผูร้บัช่วงลขิสทิธ̂ิ พนกังาน หรือผูแ้ทนใดๆของ
ผู้ขายและผูบ้รจิาค 

 
9. หลักเกณฑ ์และมูลเหตุท ี�ทาํให ้ผู้เสนอราคาไม่มีสทิธ ิgได ้ร ับพ ิจารณา: 

 ทีบีซี จะปฏิเสธขอ้เสนอที�ไดร้บัจากผูเ้ขา้ประกวดราคา หรือยกเลิกสญัญาในกรณีที�ไดท้าํสญัญาแลว้ หาก
พบว่าผูเ้สนอราคาไดก้ระทาํการอนัทจุริต ฉอ้ฉล สมคบกันหลอกลวง หรือข่มขู่ ซึ�งอาจมีการการลงโทษดา้น
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การบริหารหรอืดา้นการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคลอ้งกบัระดบัความสาํคญัของสญัญา และความรุนแรง
ของการประพฤติผิด 

 
 ผูเ้ขา้ประกวดราคา และผูร้บัเหมา ตอ้งไมม่ีสว่นเกี�ยวขอ้งกบัการใชแ้รงงานเด็ก และตอ้งเคารพในสทิธ̂ิพื #นฐาน

ทางสงัคม และสภาพการทาํงานของพนกังานของตน 
 

 ทีบีซี จะตดัสทิธ̂ิผูเ้ขา้ประกวดราคาออกจากการมีสว่นรว่มในกระบวนการจดัซื #อจดัหาขององคก์ร ในกรณีที�: 
 ผูเ้ขา้ประกวดราคาเป็นผูล้ม้ละลาย หรอืกาํลงัชาํระบญัชีเพื�อเลกิบรษัิท หรอืศาลกาํลงัจดัการกบัธุรกิจ 

หรอืกาํลงัจดัการประนอมหนี #กบัเจา้หนี # หรอืไดร้ะงบักิจกรรมทางธุรกิจ หรอืเป็นผูที้�กาํลงัถกูดาํเนินคดี
เนื�องจากสาเหตุเหล่านี # หรืออยู่ในสถานการณ์ที�คลา้ยกนั อนัจากการดาํเนินการในทาํนองเดียวกัน 
ตามกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัของประเทศ 

 ผูเ้ขา้ประกวดราคาไดถ้กูพิพากษาลงโทษเนื�องจากการประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ ซึ�งคาํพิพากษานั#นถือ
เป็นที�สดุ 

 ผูเ้ขา้ประกวดราคาไดป้ระพฤติผิดหลกัวิชาชีพอย่างรา้ยแรงในเรื�องใดๆก็ตาม  ซึ�งทีบีซีสามารถพิสจูน์
ได ้

 ผูเ้ขา้ประกวดราคาไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนในการชาํระเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม หรือ
การจ่ายภาษีตามเงื�อนไขทางกฎหมายของประเทศซึ�งเป็นสถานที�ก่อตั#งบริษัท หรือประเทศของผูที้�มี
อาํนาจใหท้าํสญัญา หรอืประเทศที�มีการดาํเนินการตามสญัญา 

 ผูเ้ขา้ประกวดราคาไดถู้กพิพากษาลงโทษ และคาํพิพากษานั#นถือเป็นที�สดุ ในขอ้หาฉอ้ฉล ทุจริต มี
สว่นเกี�ยวขอ้งกบัองคก์รอาชญากรรม หรอืในกิจกรรมอื�นใดที�ผิดกฎหมาย และเป็นภยัตอ่ผลประโยชน์
ดา้นการเงินของผูบ้รจิาค 

 ภายหลงักระบวนการจดัหา หรอืกระบวนการมอบเงินบริจาค โดยใชง้บประมาณของผูบ้รจิาคแลว้ ได้
มีการแจง้ว่าผูเ้ขา้ประกวดราคาไดฝ่้าฝืนสญัญาอย่างรา้ยแรง เนื�องจากไมป่ฏิบตัิตามภาระผกูพนัตาม
สญัญา ผูเ้ขา้ประกวดราคาตอ้งรบัรอง ว่าไม่ไดอ้ยู่ในสถานะที�กล่าวถึงขา้งตน้นี # ดว้ยประการใดๆ
ทั#งสิ #น 

 
 จะไมม่ีการตกลงทาํสญัญากบัผูเ้ขา้ประกวดราคา ถา้ในระหว่างขั#นตอนการจดัหาจดัซื #อ ผูเ้ขา้ประกวดราคา

รายนั#น: 
 มีประเด็นหรือขอ้สงสยั เรื�องความขดัแยง้หรือการมีส่วนไดส้ว่นเสียทางผลประโยชน ์ระหว่างผู้ขาย

หรอืผูเ้ขา้รว่มประมลูกบัพนกังานหรอืผูม้ีอาํนาจตดัสนิผลการประมลูขององคก์ารทีบีซี 
 มีความผิดเนื�องจากแจง้หรอืเสนอขอ้มลูหรอืรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองคก์ร หรอืไมใ่หข้อ้มลูซึ�ง

ทางองคก์รขอใหผู้ร้ว่มประกวดราคาแจง้ เพื�อนาํมาใชเ้ป็นเงื�อนไขประกอบการพิจารณาตดัสนิการให้
สญัญา 

  
 ผูเ้ข้าประกวดราคาจะไม่ไดร้บัพิจารณา ถ้าไม่ปฏิบัติตามขั#นตอนของการเสนอราคาที�ระบุในขอ้ 3. ของ

เอกสารฉบบันี # 
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10. หลักเกณฑใ์นการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทาํสัญญา: 
 ผูแ้ทนจากองคก์รหรือหน่วยงานของผูบ้ริจาคจะไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่มเป็นสกัขีพยานในการเปิดซองประกวด

ราคา ซึ�งดาํเนินการโดยเจ้าหนา้ที�ของทีบีซี  ผูเ้ขา้ประกวดราคาจะไม่ไดร้บัเชิญใหเ้ขา้ร่วมในการเปิดซอง
ประกวดราคานี # 

 
 การยื�นเสนอราคาจะตอ้งกระทาํตามเงื�อนไข และขอ้กาํหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซอง

ประกวดราคาจะมีการตรวจเช็ควา่ผูเ้ขา้รว่มไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดนั#นๆหรอืไม ่
 คณะกรรมการประกวดราคา ซึ�งประกอบดว้ยเจา้หนา้ที�ทีบีซีอย่างนอ้ยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา

หลงัจากวนัครบกาํหนดยื�นเสนอราคา และตดัสนิการประกวดราคา คาํตดัสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็น
ที�สดุ 

 
 การเสนอราคาทั#งหมดจะไดร้บัการวิเคราะหด์ว้ยวิธีการและหลกัเกณฑเ์ดียวกนัและโดยคณะกรรมการตดัสิน

การประกวดราคาชดุเดียวกนั 
 

 ทีบีซี จะตัดสินให้สัญญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้ม
ค่าสงูสดุต่อเงินที�จ่าย” อนัหมายถึงสดัสว่นความสมดลุที�ดีที�สดุ ระหว่าง ราคา กบั คณุภาพ/คุณสมบตัิ โดย
อยา่งนอ้ยที�สดุจะพิจารณาเกณฑต์อ่ไปนี # 
 ราคา 
 คณุภาพสนิคา้ 
 ความสามารถที�อาจพิสจูนไ์ดว้า่สามารถผลติสนิคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐานสนิคา้ที�กาํหนด 
 มีเงินทนุหมนุเวยีนเพียงพอ 
 ความสามารถที�อาจพิสจูน ์ไดว้า่สามารถจดัสง่สนิคา้ไดต้ามกาํหนด 
 มีกาํลงัการผลติเสนิคา้เพียงพอ 
 ประสบการณใ์นการจดัสง่สิ�งของเพื�อความช่วยเหลอืดา้นมนษุยธรรม 
 ความรูเ้กี�ยวกบัสภาพการทาํงานในพื #นที� 
 มีฐานปฏิบตังิาน/สาํนกังานที�ใกลก้บัพื #นที� 
 สามารถปฏิบตังิานตามบรรทดัฐานสากลได ้
 มีการลงนามในเอกสารหลกัจรยิธรรม ภายในชว่งระยะเวลา _r เดือนที�ผา่นมา 

 
 จะไม่มีการเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑใ์ดๆจากที�ระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคา และ/หรอืในขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั

รายละเอียดสินคา้ นอกจากนี # ขอ้มลูเพิ�มเติมจากผูเ้สนอราคาจะสามารถยอมรบัได ้หากเป็นเพียงเพื�อชี #แจง
รายละเอียดของการเสนอราคานั#นๆใหก้ระจ่างขึ #น และไมม่ีเหตนุาํไปสูก่ารเลอืกปฏิบตัิ 

 
 จะไมอ่นญุาตใหม้ีการเจรจาตอ่รองใดๆ หลงัจากวนัครบกาํหนดยื�นซองเสนอราคา 

 
 หนงัสอืเชิญประกวดราคานี # ไมถื่อวา่เกี�ยวขอ้งกบัขอ้ผกูมดัในการซื #อสนิคา้ใดๆทั#งสิ #น กบัทางทีบีซี 
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11. การละเมิดสัญญา และเบี,ยปร ับ 
ก) การละเมิดสญัญานี #โดยผู้ขายมีความหมายรวมถึง แตไ่มจ่าํกดัเพียง: 

1) การสง่มอบสนิคา้ที�ต ํ�ากวา่ขอ้กาํหนดคณุภาพที�ระบใุนสญัญา และใบสั�งซื #อ 
2) ปรมิาณสนิคา้ที�สง่มอบนอ้ยกวา่ปรมิาณที�ระบใุนใบสั�งซื #อ 
3) การส่งมอบสินคา้ไม่ตรงตามช่วงเวลาที�ระบใุนใบสั�งซื #อ และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดในการส่ง

มอบสนิคา้ที�ระบใุนเอกสารสญัญาฉบบันี # 
4) การเพิกเฉย หรือขดัคาํสั�ง หรือคาํขอ ที�ระบุอย่างเจาะจงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นคาํพูด โดย

เจา้หนา้ที�ของทีบีซี ผูร้บัผิดชอบการสง่มอบสนิคา้ เจา้หนา้ที�ของรฐั หรอืคณะกรรมการศนูยอ์พยพ 
5) การกระทาํการอนัทจุรติ ฉอ้ฉล สมคบกนัหลอกลวง หรอืขม่ขูข่องผู้ขาย 
6) การมีส่วนเกี�ยวขอ้งกับการใชแ้รงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพื #นฐานทางสงัคม รวมถึงสภาพและ

ความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานของตน 
7) การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจรยิธรรมตามที�ระบใุนเอกสารหลกัจรยิธรรมของทีบีซี (ซึ�งขอ้กาํหนดนี #จะ

บงัคบัใชก้บัทั#งพนกังานของผูร้บัเหมาและผูร้บัเหมาช่วงทกุราย)  
 

ข) การลงโทษปรบั ในกรณีที�ผู้ขายละเมิดสญัญา หมายความรวมถึง แตไ่มจ่าํกดัเพียง : 
1) การระงบั หรอืยกเลกิสญัญา ตามดลุพินิจของผู้ช ื,อ  
2) การใหผ้ ู้ขายเปลี�ยนทดแทนสินคา้ที�ต ํ�ากว่ามาตรฐาน หรือบกพร่องโดยทนัทีที�ไดร้บัการรอ้งขอจาก

เจา้หนา้ที�ของทีบีซี ที�มีหนา้ที�รบัผิดชอบ โดยผู้ขายจะตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที�เกิดขึ #น 
3) การใหผ้ ู้ข ายส่งสินคา้เพิ�มเติมใหโ้ดยไม่คิดมูลค่า เพื�อชดเชยส่วนที�ไม่ครบ สญูหาย หรือบกพร่อง 

ตามที�ไดร้บัการรอ้งขอจากเจา้หนา้ที�ของทีบีซี ที�มีหนา้ที�รบัผิดชอบ 
4) การลงโทษใหผ้ ู้ขายจ่ายเบี #ยปรบัเป็นตวัเงินใหแ้ก่ผู้ช ื,อ ตามดลุพินิจของผู้ช ื,อ  และตามความสญูเสยีที�

ประเมินได ้
5) ผู้ขายอาจจะไมไ่ดร้บัพิจารณาใหท้าํสญัญาอื�นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การใหผ้ ู้ขายรบัผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมที�อาจเกิดขึ #นจากการที�ผู้ช ื,อจาํเป็นตอ้งหาซื #อ

สนิคา้จากแหลง่อื�น อนัเนื�องมาจาก 
- ผู้ขายสง่สนิคา้ที�มีคณุภาพไมผ่า่นมาตรฐาน และ/หรอื สง่สนิคา้ไมต่รงตามกาํหนดวนัที�ใหส้ง่ของ 
- ผู้ช ื,อยกเลิกสญัญากบัผู้ขาย อนัมีสาเหตุที�สมเหตสุมผลอนัเนื�องมาจากการที�ผู้ขายไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามเงื�อนไขหรอืขอ้ตกลงในสญัญาซื #อได ้
- ผู้ขายไมส่ามารถดาํเนินการตามขอ้ตกลงในสญัญาซื #อใหล้ลุว่งไปได ้

 
ทั#งนี #การลงโทษตา่งๆหรอืดา้นการเงินจะสอดคลอ้งกบัระดบัความสาํคญัของสญัญา และความรุนแรงของการ
ประพฤติผิด 

 
12. สัญญาที�จะกระทาํกันนี,จะอยูใ่ต ้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย 

 
13. ติดตอ่ขอขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการประกวดราคานี #ไดที้�ฝ่ายซพัพลายเชนและโลจิสติกส ์ สาํนกังานทีบีซี ที�กรุงเทพฯ 

โทร. (02) 238-5027-8 หรอืทาง E-mail: SC-L@theborderconsortium.org 


