คำแปล

หนังสือเชิญเข้ ำร่ วมประกวดรำคำ
กำรประกวดรำคำเกลือ เลขที่ SALT_2018-1
เกลือเสริมไอโอดีนสำหรับกำรจัดส่ งตัง้ แต่ เดือนพฤศจิกำยน 2560 ถึง กุมภำพันธ์ 2561
สำหรับพืน้ ที่พักพิงชั่วครำวทัง้ 7 แห่ ง ในประเทศไทย
องค์การ เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตี ้ยม (TBC), ผู้ซือ้ , มีความประสงค์ ขอเรี ยนเชิญ บริ ษัทของท่าน ซึ่งเป็ น “ผู้ขำย” เข้ าร่ วม
ประกวดราคา เพื่อจัดส่งเกลือเสริมไอโอดีน ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้


คุณภำพ: คุณภาพขันต
้ ่าของเกลือทีผ่ ้ ขู ำยจะจัดส่งให้ มีดงั ต่อไปนี ้:
1. เกลือจะต้ องเป็ นเกลือที่เสริ มไอโอดีน โดยจะต้ องมี ปริ มำณไอโอดีน อยู่ระหว่ ำง 30-40 มิลลิกรั ม ต่ อเกลือ
1 กิโลกรัม (30-40 ppm) เกลือจะต้ องมีสขี าวธรรมชาติและมีอนุภาคเป็ นเม็ดละเอียด
2. เกลือจะต้ องมีสภาพเหมาะแก่การบริ โภคของมนุษย์ ปราศจากสิง่ เจือปน หรื อมีสารเคมีปนเปื อ้ นซึง่ อาจเป็ นพิษต่อ
ร่างกายได้
3. เกลือจะต้ องเป็ นเม็ดละเอียด ไม่มีความชื ้นมากจนเกินไป อาทิ จับตัวเป็ นก้ อน หรื อเปี ยกชื ้น
4. คุณภาพของเกลือจะต้ องเทียบเท่ากับตัวอย่างเกลือที่ ผู้ขำย ยื่นมาพร้ อมกับใบเสนอราคาประมูลนี ้



ปริ มำณ: ปริ มาณที่ต้องการให้ ผ้ ูขำยจัดส่งไปยังพืน้ ที่พักพิงชั่วคราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุในตาราง
ด้ านล่างนี ้
ตำรำงที่ 1: ปริ มาณสินค้ าโดยประมาณ แยกตามพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว
พืน้ ที่พกั พิงชั่วครำว

ปริมำณ (กิโลกรัม)

ไซท์ 1

10,800

ไซท์ 2

3,000

แม่ละอูน
แม่รามาหลวง

9,600
10,500

แม่หละ

38,700

อุ้มเปี ย้ ม

11,700

ต้ นยาง

3,300

ผู้ซอื ้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกสัญญาแยกแต่ละปลายทางพื ้นที่ พักพิงชัว่ คราวให้ แก่ ผ้ ูขำยต่างรายกัน หรื อในบางกรณี
ที่เกิดขึ ้นไม่บ่อยนักคือการออกสัญญาแบ่งให้ ผ้ ูขำยมากกว่า 1 รายในพื ้นที่ปลายทางเดียวกัน จานวนที่จะให้ จดั ส่งจริ ง
อาจจะต่างไปจากนี ้บ้ างขึ ้นอยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงขึ ้นลงของจานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว โปรดดูรายละเอียด
และเงื่อนไขใน กำหนดกำรส่ งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมา
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ตัวอย่ ำง: ผู้ขำยจะต้ องส่งตัวอย่างประกอบการยื่นประมูล เป็ นเกลือจานวน 2 ถุง (บรรจุถงุ ละ 1 กิโลกรัม) พร้ อมติด
รายละเอียดให้ ชดั เจนฉลากให้ ชดั เจน ตัวอย่างเกลือจะต้ องมีปริ มาณไอโอดีนตามที่ต้องการ รวมถึงบรรจุในถุงพลาสติก
ที่มีความหนาและพิมพ์ยี่ห้อของผู้ผลิตตามจริ งที่ผ้ ขู ำยจะนามาจัดส่งหากผู้ขำยได้ รับเลือกให้ เป็ นคูส่ ญ
ั ญา มิฉะนันการ
้
ยื่นประมูลของผู้ขำยจะถือเป็ นโมฆะ



แหล่ งที่มำ: ผู้ขำยจะต้ องไม่ ส่งเกลือเสริ มไอโอดีน ที่นาเข้ าหรื อมีแหล่งที่มาหรื อต้ นกาเนิด จากประเทศดังต่อไปนี ้
อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลิเบีย หรื อ ซีเรี ย



กำรบรรจุ: เกลือจะต้ องบรรจุดงั นี ้
 ถุงใน: เกลือจะต้ องบรรจุในถุงพลาสติก แต่ละถุงมีน ้าหนักสุทธิ 1 กิ โลกรัม (น ้าหนักสุทธิ หมายถึง น ้าหนัก
ของเกลือเท่านัน้ ไม่รวมน ้าหนักถุง) คุณภาพของถุงพลาสติกและการปิ ดผนึกปากถุงจะต้ องแข็งแรงพอที่จะ
ป้องกันความชื ้นเข้ า รวมถึงป้องกันการแตกรั่วของถุงเกลือจากการหยิบจับและขนส่ง ตามกฎของกระทรวง
สาธาณสุขกาหนดให้ ถงุ บรรจุภณ
ั ฑ์แต่ละถุงจะต้ องมีฉลากแสดงชื่ออาหาร ชื่อและที่อยูข่ องผู้ผลิต วันที่ผลิต
และ/หรื อวันที่หมดอายุ น ้าหนักสุทธิ ของเกลือ และข้ อความแนะนาว่า “ควรเก็บในที่ร่มและแห้ ง” แสดงไว้
อย่างชัดเจน โดยทัว่ ไปเกลือที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้ รับอนุญาต จะมีข้อความต่างๆข้ างต้ นนี ้แสดงอยู่บนบรรจุ
ภัณฑ์อยูแ่ ล้ ว
 ถุงนอก: เกลือ 50 ถุงเล็ก จะต้ องบรรจุไว้ ในกระสอบโพลีโพรไพลีน (น ้าหนักสุทธิ ไม่รวมน ้าหนักถุงและ
กระสอบเท่ากับเกลือ 50 กิโลกรัมต่อกระสอบ) กระสอบจะต้ องเย็บปิ ดให้ เรี ยบร้ อยเพื่อป้องกันการตกหล่น
บรรจุภณ
ั ฑ์นี ้จะเป็ นทรัพย์สนิ ของผู้ซอื ้



รำคำ: DDP (คือราคาที่รวมภาษี และค่าขนส่งแล้ ว) จะต้ องเสนอ เป็ นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ กิโลกรัม สาหรับส่งสินค้ า
ตรงถึงปลายทางคือศูนย์อพยพ การประกวดราคาครัง้ นี ้รวมถึงสัญญาซื ้อที่จะออกหลังจากนี ้จะบังคับใช้ ตามมาตรฐาน
INCOTERMS 2000 กล่าวคือ ราคาที่เสนอมาจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษี อากร ค่าขนส่ งแล้ ว ในการเข้ าร่ วมประกวด
ราคาผู้ขำยจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมานี ้
กำรยืน รำคำ: ราคาที่เสนอจะต้ องสามารถยืน ราคาเดิมได้ ตลอดช่วงระยะสัญ ญา หรื ออย่างน้ อยจะต้ องยืน ราคา
จนกระทัง่ การจัดส่งสินค้ าถึงปลายทางเสร็ จสิ ้นทังหมดแล้
้
ว และจะไม่อนุญ าตให้ มีการเปลี่ยนแปลง ปริ มาณสินค้ า
ตามที่ได้ ระบุไว้ ด้านบนและในเอกสารกำหนดกำรส่ งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็ นจานวนประมาณใกล้ เคียง
ที่สดุ ที่คานวณจากการคาดการณ์จานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ซึง่ จานวนที่จะให้ จดั ส่งจริ งนันอาจต่
้
างไปจาก
นี ้ได้ ซงึ่ จะขึ ้นอยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงของจานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ภายในช่วงระยะสัญญาหากทางผู้ซอื ้ มี
ความจาเป็ นต้ องเพิ่มหรื อลดปริ มาณการสัง่ ซื ้อ ผู้ขำยจะต้ องสามารถยืนราคาตามที่ยื่นเสนอมาสาหรับการสัง่ ซื ้อเพิ่ม
หรื อลด ได้ ถึง 20% ของยอดการสัง่ ซื ้อตามที่ระบุไว้ ในสัญญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ้ จะไม่รับผิดชอบกับต้ นทุนของ
ผู้ขำยที่อาจเพิ่มขึ ้นในกรณีที่ยอดจานวนสัง่ ซื ้อจริ งน้ อยกว่ายอดจานวนที่ประมาณนี ้
** หมายเหตุ (ส าคั ญ ): กรุ ณ าดู ร ายละเอี ย ด เงื่ อ นไข และขั้ น ตอน ของการประกวดราคาครั้ ง นี้ ใ น
“เอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา” **
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THE BORDER CONSORTIUM
Delivery Schedule
กำหนดกำรส่งมอบสินค ้ำ
Tender SALT_2018-1
กำรประกวดรำคำเกลือ เลขที่ SALT_2018-1
For 7 Refugee camps in Thailand
สำหรับพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำว 7 แห่งในประเทศไทย
Commodity สินค้า

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

Delivery Period

To be delivered during 10-20th November 2017 to February 2018

กำหนดกำรส่งของ:

ใหจั้ ดส่งในช่วงวันที่ 10-20 เดือนพฤศจิกำยน 2560 ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 2561
or upon instruction by TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.

หรือใหส่้ งตำมคำสัง่ ของสำนั กงำน TBC ภำคสนำมกรณีจำเป็ นใหมี้ กำรเปลีย
่ นแปลงกำรส่ง
Delivery Frequency

Once per camp per contract
ใหจั้ ดส่งหนึง่ ครัง้ ไปยั งแต่ละพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวแต่ละแห่ง

ควำมถีใ่ นกำรจัดส่ง:
Quote Terms เงือ
่ นไขกำรเสนอรำคำ:

DDP (Delivered Duty Paid) รำคำสินค ้ำรวมภำษี อำกร และ ภำษี มูลค่ำเพิม
่ (ถ ้ำมี) และ
ค่ำขนส่ง ณ จุดส่งมอบ คือ พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวทีร่ ะบุ

Quote Valid Until รำคำต ้องยืนได ้ถึงวันที:่

31-Aug-18
31 สิงหาคม 2561

for Refugee Camp

Arpproximate Distance

Unit of Measure

Delivery Month

Approx. Quantity

สำหรั บพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำว

ระยะทำงโดยประมำณ

หน่วยสินค ้ำ

เดือนทีส
่ ง่ ของ

้ โดยประมำณ
จำนวนสัง่ ซือ

Site 1

25 km west from Mae Hong Son Town

ไซท์ 1

25 ก.ม. ไปทำงตต. จำกแม่ฮ่องสอน

Site 2

85 km south-west from Mae Hong Son

Kilograms

Nov-2017

ไซท์ 2

85 ก.ม. ไปทำงตต.เฉีย งใต จำกแม่
้
ฮ่องสอน

กิโลกรั ม

พฤศจิกายน 2560

Mae La Oon

60 km south-west from Mae Sa Riang

Kilograms

Jan-2018

แม่ละอูน

60 ก.ม. ไปทำงตต.เฉีย งใต จำกแม่
้
สะเรีย ง

กิโลกรั ม

มกราคม 2561

Mae Ra Ma Luang

45 km south-west from Mae Sa Riang

Kilograms

Jan-2018

แม่ร ำมำหลวง

45 ก.ม. ไปทำงตต. เฉีย งใต จำกแม่
้
สะเรีย ง

กิโลกรั ม

มกราคม 2561

Mae La

60 km north from Mae Sot Town

แม่หละ

60 ก.ม. ไปทำงเหนือ จำกตัวเมืองแม่สอด

Umpiem

89 km south from Mae Sot Town

Kilograms

Feb-2018

อุ ้มเปี้ ย ม

89 ก.ม. ไปทำงใต จำกตั
้
วเมืองแม่สอด

กิโลกรั ม

กุมภาพ ันธ์ 2561

Don Yang

45 km north-west from Sangklaburi

Kilograms

Jan-2018

ต ้นยำง

ไปทำงตต.เฉีย งเหนือ 45 กม. จำกสังขละบุร ี

กิโลกรั ม

มกราคม 2561

Kilograms

Nov-2017

กิโลกรั ม

พฤศจิกายน 2560

10,800

3,000

9,600

10,500
Kilograms

Feb-2018

กิโลกรั ม

กุมภาพ ันธ์ 2561

38,700

11,700

3,300

Remarks หมำยเหตุ:
The Monthly Delivery Quantity and the Total Units stated in the above table are best -estimated quantities based on estimated camp population during the consumption period.
The actual delivery quantities for each month may be different due to possible changes in the population. After the contract is awarded, the actual quantities to be delivered by the
Seller are subject to confirmation from the TBC Field Office(s) in the form of an official Purchase Order being faxed directly to the Seller on monthly basis . The price(s) offered
must be maintained for possible more or less in TBC ordering quantity of up to 20% of the contracted total quantity. The Buyer will not be responsible for any costs incurred
by the Seller if the actual quantities ordered are less than the estimated quantity .
จำนวนกำรส่งสินค ้ำในแต่ละเดือน และปริมำณรวมทัง้ หมด ตำมทีร่ ะบุในตำรำงข ้ำงบนนี้ เป็ นจำนวนทีป
่ ระมำณอย่ำงใกล ้เคีย งทีส
่ ด
ุ โดยคำนวนมำจำกกำรคำดหมำยจำนวนประชำกรในแต่ละพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิง
สำหรั บช่วงระยะเวลำกำรบริโภค/กำรใช ้ทีร่ ะบุข ้ำงต ้นนี้ จำนวนทีจ่ ะต ้องจัดส่งจริงในแต่ละเดือนอำจจะแตกต่ำงไปจำกนีบ
้ ้ำง ขึน
้ อยู่กับกำรเปลีย
่ นแปลงขึน
้ ลงของจำนวนประชำกรในแต่ละพืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิง
้ สินค ้ำออกโดยสำนั กงำนทีบซ
ี ำคสนำม ซึง่ จะเป็ นกำรยืนยั นเป็ นทำงกำรเกีย
้
หลังจำกตัดสินผลประกวดรำคำและออกสัญญำแล ้ว ผู ้ขำยจะได ้รั บใบสัง่ ซือ
ี ภ
่ วกับปริมำณสินค ้ำทีแ
่ น่นอนทีต
่ ้องจัดส่ง ใบสัง่ ซือ
้ ทีระบุ
่ั อ
้ ของทีบซ
สินค ้ำนีจ
้ ะส่งไปใหผู้ ้ขำยทำงโทรสำร (แฟ็ กซ์) เดือนละครัง้ รำคำทีผ
่ ู ้ขำยเสนอจะต ้องสำมำรถยืนรำคำเดิมได ในกรณี
้
ทจี่ ำนวนกำรสัง่ ซือ
ี เี พิมหรื
่
อลดไปจากจํานวนสงซื
่
ในสํญญาได้ถงึ
้ จะไม่รั บผิดชอบกับต ้นทุนของผู ้ขำยทีอ
้ จริงน ้อยกว่ำยอดจำนวนทีป
20 เปอรเซ็นต์จำกจำนวนทีอ
่ อกสัญญำ อย่ำงไรก็ตำมทำงผู ้ซือ
่ ำจเพิม
่ ขึน
้ ในกรณีทย
ี่ อดจำนวนสัง่ ซือ
่ ระมำณนี้
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้
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตียม
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

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

SALT_2018-1

เลขทีใ่ บประกวดรำคำของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Wednesday 18 October 2017

กำหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่ำงก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดรำคำรำคำ

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดรำคำหรือผู ้รับมอบอำนำจ/ตำแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้ำ

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

กำรบรรจุหบ
ี ห่อ

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

Brand Label ___________________________________

ตรำ หรือ เครือ
่ งหมำย

Refugee camp

้ ทีพ
Site 1 Refugee Camp พืน
่ ักพิงชว่ ั คราวไซท์ 1

พื้นทีพ
่ ั กพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

10,800

้
หน่วย รวมทั ง้ สิน
รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

Price per Unit (Baht) DDP1
Total Cost (Baht) DDP

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

้ ทีพ
Site 2 Refugee Camp พืน
่ ักพิงชว่ ั คราวไซท์ 2

พื้นทีพ
่ ั กพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

3,000

้
หน่วย รวมทั ง้ สิน

Refugee camp

Price per Unit (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1
Quote valid until

31-Aug-2018

้ ้ถึงวันที่
รำคำในแบบประกวดรำคำใชได

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน

Time needed to prepare for delivery

้ ยมของก่อนส่งมอบ(วัน)
ระยะเวลำทีใ่ ชเตรี

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอำนำจหรือผู ้รับมอบอำนำจพร ้อม
ลำยมือชือ
ประทับตรำบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จำกหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษี ตำ่ ง ๆ แล ้ว

Important Information ข ้อมูลสำคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
้ เชิญประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรส่งมอบ
รำยละเอียดของกำรยืน
่ ซองประกวดรำคำรำคำ ให ้ดูท ี่ หนังสือเชือ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลรำคำพร ้อมตัวอย่ำงสินค ้ำจำนวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตรำชือ
่ ้อให ้ชัดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
่ ประทับตรำบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนำมำยืน
แบบประกวดรำคำรำคำต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง ส่งทำงไปรษณีย ์ หรือทำงอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มำยังสำนักงำน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่ำแบบประกวดรำคำนัน
้ เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผู ้ยืน
่ ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนกำรค ้ำหรือหนังสือจดทะเบียนอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทำงรำชกำรมำพร ้อมซองประกวดรำคำนี้

4 of 19

้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

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

SALT_2018-1

เลขทีใ่ บประกวดรำคำของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Wednesday 18 October 2017

กำหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่ำงก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดรำคำรำคำ

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดรำคำหรือผู ้รับมอบอำนำจ/ตำแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้ำ

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

กำรบรรจุหบ
ี ห่อ

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

Brand Label ___________________________________

ตรำ หรือ เครือ
่ งหมำย

Refugee camp

Mae La Oon Refugee Camp, พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำว แม่ละอูน

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

9,600

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Price per Unit (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1

Mae Ra Ma Luang Refugee Camp, พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวแม่
รำมำหลวง

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

10,500

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Refugee camp

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

Price per Unit (Baht) DDP1
Total Cost (Baht) DDP

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

Quote valid until

31-Aug-2018

รำคำในแบบประกวดรำคำใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and delivery
documents

เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลำทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอำนำจหรือผู ้รับมอบอำนำจพร ้อม
ลำยมือชือ
ประทับตรำบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จำกหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษี ตำ่ ง ๆ แล ้ว

Important Information ข ้อมูลสำคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
้ เชิญประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรส่งมอบ
รำยละเอียดของกำรยืน
่ ซองประกวดรำคำรำคำ ให ้ดูท ี่ หนังสือเชือ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลรำคำพร ้อมตัวอย่ำงสินค ้ำจำนวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตรำชือ
่ ้อให ้ชัดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
่ ประทับตรำบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนำมำยืน
แบบประกวดรำคำรำคำต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง ส่งทำงไปรษณีย ์ หรือทำงอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มำยังสำนักงำน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่ำแบบประกวดรำคำนัน
้ เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผู ้ยืน
่ ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนกำรค ้ำหรือหนังสือจดทะเบียนอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทำงรำชกำรมำพร ้อมซองประกวดรำคำนี้
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้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

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

SALT_2018-1

เลขทีใ่ บประกวดรำคำของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Wednesday 18 October 2017

กำหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่ำงก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดรำคำรำคำ

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดรำคำหรือผู ้รับมอบอำนำจ/ตำแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้ำ

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

กำรบรรจุหบ
ี ห่อ

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

Brand Label ___________________________________

ตรำ หรือ เครือ
่ งหมำย

Refugee camp

Mae La Refugee Camp พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวแม่หละ

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

38,700

้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Price per Unit (Baht) DDP

รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

Total Cost (Baht) DDP1

Quote valid until

31-Aug-2018

รำคำในแบบประกวดรำคำใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลำทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอำนำจหรือผู ้รับมอบอำนำจพร ้อม
ลำยมือชือ
ประทับตรำบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จำกหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษี ตำ่ ง ๆ แล ้ว

Important Information ข ้อมูลสำคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
รำยละเอียดของกำรยืน
่ ซองประกวดรำคำรำคำ ให ้ดูท ี่ หนังสือเชิญประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรส่งมอบ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลรำคำพร ้อมตัวอย่ำงสินค ้ำจำนวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตรำชือ
่ ้อให ้ชัดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
่ ประทับตรำบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนำมำยืน
แบบประกวดรำคำรำคำต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง ส่งทำงไปรษณีย ์ หรือทำงอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มำยังสำนักงำน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่ำแบบประกวดรำคำนัน
้ เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผู ้ยืน
่ ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนกำรค ้ำหรือหนังสือจดทะเบียนอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทำงรำชกำรมำพร ้อมซองประกวดรำคำนี้
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้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

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

SALT_2018-1

เลขทีใ่ บประกวดรำคำของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Wednesday 18 October 2017

กำหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่ำงก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดรำคำรำคำ

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดรำคำหรือผู ้รับมอบอำนำจ/ตำแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้ำ

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

กำรบรรจุหบ
ี ห่อ

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

Brand Label ___________________________________

ตรำ หรือ เครือ
่ งหมำย

Refugee camp

Umpiem Refugee Camp พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวอุ ้มเปี้ ยม

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

11,700

้
หน่วย รวมทัง้ สิน
รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

Price per Unit (Baht) DDP1
Total Cost (Baht) DDP

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

Quote valid until

31-Aug-2018

รำคำในแบบประกวดรำคำใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลำทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอำนำจหรือผู ้รับมอบอำนำจพร ้อม
ลำยมือชือ
ประทับตรำบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จำกหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษี ตำ่ ง ๆ แล ้ว

Important Information ข ้อมูลสำคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
รำยละเอียดของกำรยืน
่ ซองประกวดรำคำรำคำ ให ้ดูท ี่ หนังสือเชิญประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรส่งมอบ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลรำคำพร ้อมตัวอย่ำงสินค ้ำจำนวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตรำชือ
่ ้อให ้ชัดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
่ ประทับตรำบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนำมำยืน
แบบประกวดรำคำรำคำต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง ส่งทำงไปรษณีย ์ หรือทำงอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มำยังสำนักงำน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่ำแบบประกวดรำคำนัน
้ เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผู ้ยืน
่ ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนกำรค ้ำหรือหนังสือจดทะเบียนอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทำงรำชกำรมำพร ้อมซองประกวดรำคำนี้
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้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (66-2) 266-5376

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

SALT_2018-1

เลขทีใ่ บประกวดรำคำของ ที บี ซี

Bid & Sample to be submitted before

Before 12:00 hours, Wednesday 18 October 2017

กำหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่ำงก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดรำคำรำคำ

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดรำคำหรือผู ้รับมอบอำนำจ/ตำแหน่ง

Product

Iodized Salt เกลือเสริมไอโอดีน

สินค ้ำ

Packaging

Inner: Plastic bags of 1 kg. each

กำรบรรจุหบ
ี ห่อ

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

Brand Label ___________________________________

ตรำ หรือ เครือ
่ งหมำย

Refugee camp

Don Yang Refugee Camp พืน
้ ทีพ
่ ก
ั พิงชัว่ ครำวต ้นยำง

พื้นทีพ
่ ักพิงชัว่ ครำว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons)

Kilograms

หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)

Total Number of Units

3,300

้
หน่วย รวมทัง้ สิน
รำคำต่อหน่วย (บำท) ดีดพ
ี ี1

Price per Unit (Baht) DDP1
Total Cost (Baht) DDP

รำคำรวม (บำท) ดีดพ
ี ี1

1

Quote valid until

31-Aug-2018

รำคำในแบบประกวดรำคำใช ้ได ้ถึงวันที่

Terms of Payment

Within one month after receiving completed invoice and
delivery documents

เงือ
่ นไขกำรชำระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลำทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอำนำจหรือผู ้รับมอบอำนำจพร ้อม
ลำยมือชือ
ประทับตรำบริษัท

Date

วันที่

1 DDP per INCOTERMS 2000. Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.
ดีดพ
ี ี จำกหนั งสือ "INCOTERMS 2000", คือรำคำรวมค่ำขนส่ง บรรจุหบ
ี ห่อ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษี ตำ่ ง ๆ แล ้ว

Important Information ข ้อมูลสำคัญ
*
*
*

*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender
รำยละเอียดของกำรยืน
่ ซองประกวดรำคำรำคำ ให ้ดูท ี่ หนังสือเชิญประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรส่งมอบ
Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลรำคำพร ้อมตัวอย่ำงสินค ้ำจำนวน สองกิโลกรัม/ลิตร ในบรรจุภณ
ั ฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตรำชือ
่ ้อให ้ชัดเจน
This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
่ ประทับตรำบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนำมำยืน
แบบประกวดรำคำรำคำต ้องกรอกให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตนเอง ส่งทำงไปรษณีย ์ หรือทำงอี-เมล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มำยังสำนักงำน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่ำแบบประกวดรำคำนัน
้ เป็ นโมฆะ
Please attach a copy of Company Registration to this form.
ให ้ผู ้ยืน
่ ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนกำรค ้ำหรือหนังสือจดทะเบียนอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทำงรำชกำรมำพร ้อมซองประกวดรำคำนี้
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เอกสำรแนบท้ ำยหนังสือเชิญเข้ ำร่ วมประกวดรำคำ

กำรประกวดรำคำเลขที่ SALT_2018-1
เกลือเสริมไอโอดีนสำหรับกำรจัดส่ งระหว่ ำงเดือนพฤศจิกำยน 2560 ถืง กุมภำพันธ์ 2561
สำหรับพืน้ ที่พักพิงชั่วครำวไซท์ 1, ไซท์ 2, แม่ ละอูน, และแม่ รำมำหลวง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
พืน้ ที่พักพิงชั่วครำวแม่ หละและ อุ้มเปี ้ ยม จังหวัดตำก
พืน้ ที่พักพิงชั่วครำวต้ นยำง จังหวัดกำญจนบุรี
1. ข้ อมูลทั่วไป:
ผู้ชือ้ ขอเชิญบริ ษัทของท่าน ซึ่งเป็ นผู้ขำย เข้ าร่ วมประกวดราคาสินค้ า ซึง่ ประกอบด้ วย เกลือ เพื่อจัดส่งไปยังพื ้นที่ พักพิง
ชัว่ คราวตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประกวดราคา ผู้ขำยอาจได้ รับหรื อไม่ได้ รับเอกสารประกวดราคาสาหรับสินค้ าครบ
ทุก รายการทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับ ความเชี่ ย วชาญหรื อ คาขอจากผู้ ข ำย เอกสารการประกวดราคาทัง้ หมด (ซึ่งจะเป็ น เอกสาร
ภาษาอังกฤษ พร้ อมด้ วยคาแปลเป็ นภาษาไทย) ประกอบไปด้ วย
1) หนังสือเชิญเข้ ำร่ วมประกวดรำคำ: เอกสารหนึง่ ฉบับสาหรับสินค้ าหนึง่ ประเภท
2) กำหนดกำรส่ งมอบ: เอกสารหนึง่ ฉบับสาหรับสินค้ าหนึง่ ประเภท
3) แบบฟอร์ มเสนอรำคำของทีบซี ี (แบบประกวดรำคำ–มำตรฐำนฟอร์ ม 001): เอกสารหนึง่ ฉบับสาหรับสินค้ า
หนึง่ ประเภท
4) เอกสำรแนบท้ ำยหนังสือเชิญเข้ ำร่ วมประกวดรำคำ: เอกสารหนึง่ ฉบับสาหรับการประกวดราคาหนึง่ ครัง้
2. สำนักงำนภำคสนำมที่รับผิดชอบ:
คาว่า “สานักงานทีบีซีภาคสนาม ที่รับผิดชอบ” จะปรากฏอยู่ทวั่ ไปในหนังสือเชิญประกวดราคา และเอกสารแนบท้ ายนี ้
“สำนั กงำนทีบีซีภำคสนำมที่รับผิดชอบ” หมายถึงสานักงานของทีบีซี ซึ่งตังอยู
้ ่ในเมืองใกล้ พื ้นที่พกั พิงชั่วคราว และ
หลังจากได้ ตกลงทาสัญญาซื ้อ-ขายกันแล้ ว จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาใบสัง่ ซื ้อสินค้ าซึง่ จะออกเป็ นรายเดือน ดูแลเรื่ อง
คุณภาพสินค้ า และการส่งมอบสินค้ า รวมถึงการแจกจ่ายสิง่ ของในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ซึง่ แต่ละพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวอาจอยู่
ภายใต้ ความรับผิดชอบของสานักงานภาคสนามต่างกัน ตามที่ระบุไว้ ในตารางต่อไปนี ้:
พืน้ ที่พกั พิงชั่วครำว
ไซท์ 1, ไซท์ 2, แม่รามาหลวง, แม่ละอูน
แม่หละ
อุ้มเปี ย้ ม
ต้ นยาง
3.

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ตาก
ตาก
กาญจนบุรี

สำนักงำนภำคสนำมที่รับผิดชอบ
สานักงานแม่ฮ่องสอน (อาเภอเมือง)
สานักงานแม่สอด
สานักงานอุ้มผาง
สานักงานกรุงเทพ

ขัน้ ตอนและข้ อกำหนดในกำรเข้ ำร่ วมประกวดรำคำ:
ผู้ขำยที่สนใจจะเสนอราคา ต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
อไปนี ้ มิฉะนัน้ จะไม่ได้ รับการพิจารณา
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3.1 ขัน้ ตอนกำรเข้ ำร่ วมประกวดรำคำ
3.1.1) ผู้ขำยรำยปั จจุบัน/รำยเก่ ำ กล่าวคือ ผู้ขำยสินค้ าที่เคยทาสัญญาซื ้อขายกับทางทีบีซีและส่งสินค้ าไปยัง
พืน้ ที่พักพิงชั่วคราวที่จะเสนอราคาครัง้ ใหม่นี ้ จะต้ องยื่นแบบฟอร์ มเสนอราคา พร้ อมเอกสารต่างๆและ
ตัวอย่างสินค้ าตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 3.2 ด้ านล่างนี ้ โดยมายื่นด้ วยตัวเอง โดยทางไปรษณีย์ หรื อทางอีเมล์
ให้ แก่สานักงานทีบีซีกรุงเทพ ก่ อนเวลำ 12:00 น. วันพุธที่ 18 ตุลำคม 2560
3.1.2) ผู้ขำยรำยใหม่ หมายรวมถึงผู้ขำยที่ติดต่อกับทีบีซีเป็ นครัง้ แรก และผู้ขำยที่ไม่เคยชนะการประกวดราคา
มาก่อนสาหรับพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวแห่งนันๆ
้ จะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
ก) ผู้ขำยรายใหม่ต้องติดต่อกับสานักงานทีบีซีกรุงเทพ (คุณภคิน ทีเจริ ญ) ทางโทรศัพท์
ก่ อนเวลำ 17.00 น. วันจันทร์ ท่ ี 9 ตุลำคม 2560 เพื่อขอรับทราบข้ อมูล และเอกสารเกี่ยวกับการ
ประกวดราคานี ้
ข) หลังจากติดต่อกับสานักงานทีบีซีกรุ งเทพ แล้ ว ผู้ขำยรายใหม่ต้องโทรศัพท์ไปยังสานักงานทีบีซี
ภาคสนาม เพื่อขอนัดพบกับผู้ประสานงานภาคสนามของทีบีซี โดยจะต้ องโทรนัดล่วงหน้ า อย่าง
น้ อย 3 วัน ก่อนวันนัดพบ และภำยในเวลำ 17.00 น. วันศุกร์ ท่ ี 12 ตุลำคม 2560
ค) หลังจากได้ พบกับผู้ประสานงานภาคสนาม ซึ่งจะเป็ นผู้ให้ ข้อมูล/คาแนะนาที่จาเป็ น และก่อนจะยื่น
เสนอราคา ผู้ขำยจะต้ องเดินทางไปสารวจเส้ นทาง (อย่างน้ อยจะต้ องไปให้ ถึงหน้ าประตูทางเข้ า
พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว) รวมถึงศึกษาวิธีการจัดการจัดส่งและปฏิบตั ิงาน ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดส่งสินค้ า
ไปยังโกดังของพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว
ง) ในการยื่นซองประกวดราคา ผู้ขำยจะต้ องยื่นแบบฟอร์ มเสนอราคาจะต้ องยื่นแบบฟอร์ มเสนอราคา
พร้ อมเอกสารต่างๆและตัวอย่างสินค้ าตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 3.2 ด้ านล่างนี ้ โดยมายื่นเอกสารด้ วย
ตัวเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรื อส่งทางอีเมล์มายังที่อยูต่ อ่ ไปนี ้ :
คุณภคิน ทีเจริ ญ เจ้ าหน้ าทีซ่ พั พลายเชน & โลจิสติกส์
Thailand Burma Border Consortium
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพ 10500
E-mail: tbctendersalt@theborderconsortium.org
ก่ อนเวลำ 12.00 น. วันพุธที่ 18 ตุลำคม 2560
3.2 ข้ อบังคับในกำรยื่นประกวดรำคำ:
3.2.1) เอกสำรที่ จ ำเป็ น: ผู้ ข ำยที่ ส นใจจะต้ อ งยื่ น เอกสารดัง ต่ อ ไปนี ม้ าที่ ส านัก งานที บี ซี กรุ ง เทพ ก่ อ น
กาหนดการประมูล มิฉะนันจะใบเสนอราคาของท่
้
านจะไม่ได้ รับการพิจารณา
ก) แบบฟอร์ มยื่นประกวดรำคำ-มำตรฐำนของทีบีซี (แบบฟอร์ ม 001): กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน
พร้ อมทังลงชื
้ ่อ และประทับตราบริ ษัทโดยผู้มีอานาจลงนาม แบบฟอร์ มยื่นประกวดราคาจะต้ องยื่น
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มาในซองที่ปิดผนึก และส่งมายังสานักงานทีบีซีกรุ งเทพ ด้ วยตนเองหรื อส่งทางไปรษณีย์เท่านัน้
แบบฟอร์ มยื่นประกวดราคาที่กรอกข้ อมูลไม่ถูกต้ อง หรื อ ส่งมาที่สานั กงานทีบีซีกรุ งเทพ ไม่ทัน
กาหนดเวลาการปิ ดประมูล หรื อ ส่งมาโดยไม่มีเอกสารแนบและตัวอย่างสินค้ าตามที่กาหนดจะไม่ได้
รับการพิจารณา
ข) สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนบริ ษัทหรื อห้ ำงหุ้นส่ วน หากชื่อของบุคคลที่ลงชื่อในแบบฟอร์ ม
ยื่นประกวดราคาของทีบีซี เป็ นคนละคนกับบุคคลผู้มีรายนามในเอกสารจดทะเบียนบริ ษัท ทาง
ผู้ขำยจะต้ องส่งหนังสือมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อเจ้ าของบริ ษัทแนบมาด้ วย
ค) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของบุคคลที่ลงชื่อในแบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา ซึง่ เป็ นบุคคลที่
มีชื่ออยูใ่ นเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัท หรื อในหนังสือมอบอานาจ
ง) สำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร ของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่ยื่นประมูล
จ) หลักฐำนแสดงรำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชีธนำคำร (Bank Statement) ของบริ ษัทหรื อห้ ำง
หุ้นส่ วนที่ย่ นื ประมูล สำหรับผู้ย่ นื ประมูลรำยใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ขำยที่ยื่นประมูลกับทางทีบี
ซีเป็ น ครัง้ แรก หรื อ ผู้ ข ำยที่ ไม่เคยได้ รับ เลือ กให้ เป็ น ผู้รับ สัญ ญาซือ้ สิน ค้ า จากทาง ที บี ซีม าก่ อ น
จะต้ องยื่นหลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งออกให้ และ
เซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน ของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่ยื่นประมูล
สำหรั บผู้ขำยปั จจุบัน/ผู้ขำยรำยเก่ ำ คือ ผู้ขำยที่เคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซื ้อสินค้ าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องยื่นหลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญ ชี ธนาคาร มา
พร้ อมกับการยื่นประมูลครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตามถ้ ามีความจาเป็ น ทางทีบีซีขอสวงนสิทธิ์ในการขอเรี ยกดู
หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารย้ อนหลัง จากผู้ขำยรายปั จจุบนั /ผู้ขำยรายเก่า
ก่อนการตัดสินมอบสัญญาซื ้อให้ แก่ผ้ ขู ำย
หมายเหตุ:

เอกสารสาเนาทุกฉบับจะต้องรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ประทับตราบริ ษัท และเซ็นต์ชื่อโดยผูม้ ี อานาจ
ลงนาม

สาเนาเอกสารการจดทะเบี ยนบริ ษัท บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร และ
เอกสารการจดทะเบี ย นภาษี มูลค่ าเพิ่ ม ให้ยื่นมาเพี ยง 1 ชุด เท่ านัน้ ต่ อกายื ่นประมู ลแต่ ละครั้ง
ผู้ขายไม่จาเป็ นต้องแนบสาเนาเอกสารหลายชุดมากับแบบฟอร์ มยืน่ ประกวดราคาแต่ละใบ
3.2.2) ตัวอย่ ำง: ผู้ขำยที่ยื่นประกวดราคาจะต้ องส่งตัวอย่างสินค้ ามาพร้ อมกับการยื่นประมูลแต่ละครัง้ พร้ อมติด
ฉลากป้ายชื่อผู้ขำยให้ ชัดเจน มิฉะนันการยื
้
่นประมูลของผู้ขำยจะไม่ได้ รับการพิจารณา (ดูรายละเอียด
เกี่ ยวกับตัวอย่างที่ต้องการได้ ในเอกสารเชิ ญ เข้ าร่ วมประมูลของสินค้ าแต่ละชนิด ) ตัวอย่างสินค้ าที่ยื่น
จะต้ องมีคณ
ุ ภาพตรงกับสินค้ าจริ งที่ผ้ ขู ำยจะจัดส่งหากได้ รับเลือกให้ ทาสัญญาซื ้อขายกับทีบีซี
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4.

กำรส่ งมอบสินค้ ำ :

ปลายทางการส่งมอบสินค้ า ระยะเวลา และความถี่ ของการส่งมอบ รวมทัง้ ปริ มาณสินค้ าที่จะส่ง ได้ สรุ ปไว้ ใน
เอกสารก ำหนดกำรส่ ง มอบที่ แ นบมากับ หนังสื อ เชิ ญ ประกวดราคา ปริ ม าณสิ น ค้ าที่ จ ะส่ง มอบที่ ระบุไว้ ใ น
กำหนดกำรส่ งมอบนี ้เป็ นการคาดประมาณที่ใกล้ เคียงที่สดุ ซึง่ คานวณจากจานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว
ที่คาดหมายไว้ สาหรับช่วงระยะเวลาบริ โภคนันๆ
้ ปริ มาณสินค้ าที่จะส่งมอบและวันส่งมอบที่แน่นอนจะต้ องได้ รับการ
ยืนยันจากสานักงานทีบีซีภาคสนาม เป็ นใบสัง่ ซื ้ออย่างเป็ นทางการ ซึ่งจะส่งโดยตรงทางโทรสารถึง ผู้ขำยเดือนละ
ครัง้ อย่างน้ อย 10 วัน ก่อนวันส่งมอบที่กาหนด ผู้ชือ้ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการส่งมอบ และปริ มาณ
สินค้ าในช่วงระหว่างการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้ โดยให้ สอดคล้ องกับความต้ องการที่แท้ จริ ง และตามคาสัง่ ที่ได้ รับจาก
เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามของทีบีซี


ผู้ชอื ้ จะขออนุญาตจากรัฐบาลไทยเพื่อจัดส่งสินค้ าไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ผู้ขำยจะต้ องแสดงสาเนาใบอนุญาตนี ้
แก่เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นของรัฐตามระเบียบ อนึ่งก่อนการส่งมอบสินค้ าถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้ขำยที่จะต้ อง
ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ รับการอนุญาตเพื่อให้ จดั ส่งสินค้ าเข้ าพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวแล้ ว ซึ่ง ผู้ขำยอาจทาได้ โดย
สอบถามจากเจ้ าหน้ าที่ภาคสนามของทีบีซีและ/หรื อติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นของรัฐก่อน



ผู้ขำยจะต้ องใช้ ใบส่ งมอบสินค้ ำ (Delivery Receipt – แบบฟอร์ ม DR) ซึง่ เป็ นแบบฟอร์ มมาตรฐานที่ทางทีบีซี
จัดหาไว้ ให้ เพื่อให้ ผ้ ูขำยใช้ เป็ นหลักฐานในการส่งมอบสินค้ า โดยผู้ขำยจะต้ องใช้ แบบฟอร์ มใบส่งมอบสินค้ า 1 ใบ
ต่อการจัดส่ง 1 คันรถบรรทุก และใบส่งมอบสินค้ านี ้จะต้ องได้ รับการลงนามจากเจ้ าหน้ าที่ของคณะกรรมการศูนย์ที่
ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ตรวจรับสินค้ า ผู้ชอื ้ จะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบกับสินค้ าที่จดั ส่งโดยไม่มีการลงนาม
รับสินค้ าอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในใบส่งมอบสินค้ า



ผู้ขำยจะต้ องจัดส่งสินค้ าไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวภายในกาหนดการจัดส่งที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ อนึ่ง ผู้ชือ้ จะไม่ถือว่ามี
ความรับผิดชอบกับสินค้ าที่จดั ส่งไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวก่ อนวันกาหนดส่งมอบที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ ถึงแม้ ว่าสินค้ า
จานวนนันจะได้
้
รับการลงนามรับสินค้ าในใบส่งมอบสินค้ า (Delivery Receipt) โดยเจ้ าหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ศูนย์ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ตรวจรับสินค้ าก็ตาม
ผู้ขำยจะต้ องแจ้ งวันและเวลาที่คาดหมายว่าจะส่งมอบสินค้ าให้ สานักงานทีบีซีภาคสนามทราบล่วงหน้ า และเมื่อส่ง
มอบสินค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ขำยต้ องแจ้ งยืนยันวันที่ได้ ทาการส่งมอบสินค้ าให้ สานักงานทีบีซี ภาคสนามที่รับผิดชอบ
ทราบ และยืนยันปริ มาณสินค้ าที่สง่ มอบ รวมทังแจ้
้ งปั ญหาใดที่อาจประสบ





เมื่ อ รถบรรทุ ก ไปถึ ง ยัง พื น้ ที่ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวจะต้ องขนถ่ า ยสิ น ค้ าลงยั ง โกดั ง เก็ บสิ น ค้ า หรื อ พื น้ ที่ ที่ ผ้ ู แทน
คณะกรรมการศูนย์อพยพ/พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวที่ได้ รับมอบหมายได้ กาหนดให้ ขนถ่ายสินค้ าลง อนึ่งพนักงานขับรถ
จะต้ องไม่เร่งรี บที่จะให้ ทาการขนถ่ายสินค้ าลง และจะต้ องให้ เวลาเพื่อให้ ผ้ แู ทนคณะกรรมการศูนย์อพยพ / พื ้นที่พกั
พิงชั่วคราวสามารถขนถ่ ายสินค้ าลง รวมทังนั
้ บจานวน ตรวจสอบ และลงนามในใบส่งมอบสินค้ า (Delivery Receipt-DR) ผู้ชอื ้ จะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อสินค้ าที่ขนถ่ายลงนอกบริ เวณที่อนุญาตให้ ขนถ่ายสินค้ าลง
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5.

ผู้ขำยควรจะทาการส่งมอบสินค้ า ณ พื ้นที่พักพิงชั่วคราว ในช่วงเวลากลางวัน (ระหว่าง 8.00-17.00 น.) เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ของพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวมีเวลาเพียงพอในช่วงที่มีแสงสว่างอยู่ เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการขน
ถ่ายสินค้ าลง การนับจานวน และการตรวจสอบสินค้ า ทังนี
้ ้หากรถบรรทุกไปถึงยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวในช่วงเวลา
กลางคืนหรื อนอกเหนือจากเวลาที่ระบุไว้ นี ้ จะต้ องรอจนถึงเวลาเช้ าเพื่อให้ คณะกรรม การศูนย์ได้ ขนถ่ายสินค้ าลง
โดยผู้ ขำยและ/หรื อ พนัก งานขับ รถจะต้ องไม่ ก ดดัน ให้ เจ้ าหน้ าที่ ข องพื น้ ที่ พัก พิ ง ชั่ ว คราวขนถ่ า นสิ น ค้ าลง
นอกเหนือจากเวลาที่กาหนดข้ างต้ นนี ้

หลักจริยธรรมและนโยบำยของทีบีซวี ่ ำด้ วยกำรคุ้มครองเด็ก:
ผู้ขำย ซึ่งในเอกสารหลักจริ ยธรรมของทีบีซี กล่าวถึงในฐานะผู้รับเหมาของทีบีซี รวมถึงผู้รับเหมาช่วง และพนักงานของ
ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง (อาทิ บริ ษัทขนส่ง และพนักงานขับรถ) ซึง่ มีหน้ าที่ติดต่อหรื อมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับเจ้ าหน้ าที่ของ
ทีบีซี และ/หรื อกลุม่ ผู้รับประโยชน์ในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว จะได้ รับเอกสารเรื่ องหลักจริ ยธรรมของทีบีซี และนโยบายของทีบีซี
ว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก ซึง่ ท่านจะต้ องอ่านอย่างละเอียด เพื่อทาความเข้ าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี ้ ซึง่ เอกสำร
หลักจริ ยธรรมและนโยบำยของทีบีซีว่ำด้ วยกำรคุ้มครองเด็ก นี ้จัดทาขึ ้นเพื่ออธิบายให้ ผ้ รู ับเหมาและผู้รับเหมา ทราบ
ถึงแนวทางปฏิบตั ิด้านจริ ธรรมหลักๆ โดยหากพนักงานของผู้รับเหมาหรื อผู้รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรม และ
นโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็กจะถือว่าฝ่ าฝื นข้ อตกลงในสัญญาซื ้อฉบับนี ้ ทังนี
้ ผ้ ้ ูชอื ้ อาจพิจารณาลงโทษผู้ขำย
โดยมาตรการการลงโทษจะขึ ้นอยู่กบั ความรุ นแรงของการประพฤติผิด (กรุ ณาดูข้อ 11 เรื่ อง การละเมิดสัญญา และ เบี ้ย
ปรับ ด้ านล่างนี ้)
เอกสำรหลักจริยธรรมและนโยบำยของทีบีซีว่ำด้ วยกำรคุ้มครองเด็กสำหรับผู้รับเหมำ/ผู้รับเหมำช่ วงของทีบีซี จะ
เป็ นเอกสารอีกชุดหนึ่งที่แยกไว้ ต่างหากซึ่งมิได้ รวมไว้ ในเอกสารเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคาชุดนี ้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
เอกสารเรื่ อ งหลั ก จริ ย ธรรม และนโยบำยของที บี ซี ว่ ำด้ วยกำรคุ้ มครองเด็ ก ได้ จากเว็ บ ไซต์ ข องที บี ซี ที่
www.theborderconsortium.org หรื อติดต่อขอรับเอกสารได้ ที่สานักงานทีบีซี กรุงเทพ

6. กำรตรวจสอบ: สินค้ ำที่จดั ส่ งจะต้ องได้ รับกำรตรวจสอบ

ผู้ชอื ้ จะว่าจ้ างบริ ษัทตรวจสอบให้ เก็บตัวอย่าง และทาการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของสินค้ า ณ จุดขนสินค้ าขึ ้นบรรทุกรถ
ก่อนการจัดส่งไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว หรื อที่โกดังในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว การตรวจสอบนี ้จะกระทาอย่างน้ อยหนึ่ง
ครัง้ ระหว่างระยะเวลาของสัญญา บริ ษัทตรวจสอบจะนับจานวนกระสอบ (หรื อถัง/ปี๊ บ) ที่บรรทุกบนรถแต่ละคัน
ด้ วย ณ จุดขนสินค้ าขึ ้น (หรื อที่ขนลงมายังโกดังในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว) สุม่ ชัง่ น ้าหนักกระสอบ (หรื อถัง/ปี๊ บ) และ
ตรวจว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ตรงตามข้ อกาหนดที่ระบุในหนังสือเชิญประกวดราคานี ้หรื อไม่ ผู้ชือ้ สงวนสิทธิ์ที่จะแจ้ ง หรื อไม่
แจ้ งให้ ผ้ ขู ำยทราบวัน เวลา และสถานที่ที่จะดาเนินการตรวจสอบ


ในกรณีที่บริ ษัทตรวจสอบพบว่าสินค้ าที่ขนส่งทังหมดหรื
้
อบางส่วน บกพร่องหรื อมีคณ
ุ ภาพต่ากว่ามาตรฐาน หรื อมี
ปริ มาณน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อ (กาหนดได้ จากน ้าหนักสุทธิเฉลีย่ หรื อ น ้าหนักสุทธิรวม ที่ขาดไปจากจานวนที่สงั่ ซื ้อ) ผู้ชอื ้
สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สินค้ าได้ รับการเปลี่ยนทดแทนทันที (กรณีสินค้ ามีปัญหาเรื่ อง
คุณภาพ) หรื อ กาหนดให้ ผ้ ขู ำยจัดส่งจานวนเพิ่ม (กรณีที่สนิ ค้ ามีปัญหาเรื่ อง ปริ มาณหรื อน ้าหนักขาด)
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ในกรณี ที่ผ้ ูขายเลือกที่จะแก้ ไขสินค้ าที่บริ ษัทตรวจสอบพบว่าสินค้ าที่ขนส่งทัง้ หมดหรื อบางส่วน บกพร่ องหรื อมี
คุณภาพต่ากว่ามาตรฐาน หรื อมีปริ มาณน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อ เข่น การผสมใหม่, การร่อนใหม่ เป็ นต้ น ทางผู้ขำยจะต้ อง
ทาการตรวจสอบคุณภาพสินค้ าใหม่จากบริ ษัทตรวจสอบที่ทางผู้ซอื ้ ว่าจ้ าง โดยผู้ขำยจะต้ องเป็ นผู้ออกค่ ำใช้ จ่ำย
ในกำรตรวจสอบที่เกิดขึน้ และจะยังไม่มีการขนส่งสินค้ าจานวนที่มีปัญหาจนกว่าจะได้ รับผลการรับรองคุณภาพ
จากทางบริ ษัทตรวจสอบแล้ วเท่านัน้



เมื่อสินค้ าถูกส่งมาถึงพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว กระสอบ (หรื อถัง/ปี๊ บ) จะถูกขนถ่ายลงโดยผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ โดย
คณะกรรมการศูนย์ และ/หรื อ เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามของบีบีซี จะชัง่ น ้าหนัก และนับจานวน หากพบว่าสินค้ าที่ขนส่ง
มาทังหมด
้
หรื อบางส่วน บกพร่อง หรื อมีคณ
ุ ภาพต่ากว่ามาตรฐาน หรื อมีปริ มาณน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อ (กาหนดได้ จาก
น ้าหนักสุทธิเฉลีย่ หรื อน ้าหนักสุทธิรวม ที่ขาดไปจากจานวนที่สงั่ ซื ้อ) เมื่อสินค้ ามาถึง หรื อระหว่างการแจกจ่าย ณ
จุดหมายสุดท้ าย ผู้ชอื ้ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สนิ ค้ าได้ รับการเปลีย่ นทดแทนทันที(กรณี
สินค้ ามีปัญหาเรื่ องคุณภาพ)หรื อกาหนดให้ ผ้ ูขำยจัดส่งจานวนเพิ่ม(กรณีที่สินค้ ามีปัญหาเรื่ องปริ มาณหรื อน ้าหนัก
ขาด)



สินค้ าบางชนิด (อาทิเช่น ถ่าน, ปลาร้ า และเกลือ) จะมีการเก็บตัวอย่างในระหว่างการตรวจสอบสินค้ า หรื อเก็บ
ตัวอย่างเมื่อสินค้ าถูกส่งไปถึงพื ้นที่พกั พิงชั่วคราวแล้ ว เพื่อส่งไปยังห้ องแล็บเพื่อทาการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์
คุณภาพสินค้ าในห้ องแล็บนันปกติ
้
จะต้ องใช้ เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้ เวลาถึง 2-3 สัปดาห์ หลังจากรับ
ตัวอย่าง จึงจะทราบผลการวิเคราะห์ ) หากผลการทดสอบพบว่าสิน ค้ ามีคุณ ภาพต่ากว่ามาตรฐานหลังจากที่
ปลายทางได้ รับสินค้ า และแจกจ่ายให้ ผ้ รู ับไปแล้ ว จะถือว่าสัญ ญาซื ้อสินค้ าฉบับนันไม่
้ บรรลุผลสมบูรณ์ และผู้ชอื ้ มี
สิทธิ์ที่จะพิจารณาลงโทษผู้ขำยได้ (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 10 ด้ านล่างนี ้)

7. เงื่อนไขกำรชำระเงิน:

ก่อนที่จะทาการจะชาระเงินแก่ผ้ ขู ำย จะต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้:
ก) ใบวำงบิล (Invoice) ที่มีหมายเลขกากับ โดยระบุรายละเอียด ปริ มาณสินค้ าที่จัดส่ง ขนาดบรรจุ/น ้าหนัก
ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสัง่ ซื ้อสินค้ า และยอดรวมของจานวนเงินที่เรี ยกเก็บ ผู้ขำย
ต้ องส่งเอกสารนี ้ให้ สานักงานทีบีซี กรุงเทพ พร้ อมทาสาเนาหนึง่ ชุดส่งให้ สานักงานภาคสนามของทีบีซี
ข) ใบส่ งมอบสิ น ค้ ำ(Delivery Receipt– แบบฟอร์ ม DR) ของบริ ษั ท ซึ่ ง ลงนามโดยเจ้ าหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการศูนย์ ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ตรวจรับสินค้ า ผู้ขำยต้ องยื่นต้ นฉบับใบส่งมอบสินค้ านี ้
ต่อสานักงานทีบีซีภาคสนาม และให้ ผ้ แู ทนคณะกรรมการศูนย์เก็บสาเนาไว้ หนึ่งชุด
ค) เอกสารยืนยันการรับมอบสินค้ า ซึ่งลงนามโดยเจ้ าหน้ าที่ของคณะกรรมการศูนย์อพยพที่ได้ รับมอบหมายให้
ทาหน้ าที่ตรวจรับสินค้ า
ง) รายงานผลการตรวจสอบ ของบริ ษัทตรวจสอบ (บริ ษัทตรวจสอบจะจัดส่งเอกสารให้ สานักงานทีบีซีกรุ งเทพ
โดยตรง)


สานักงานทีบีซี ที่กรุ งเทพ จะดาเนินการชาระเงินแก่ผ้ ูขำย เมื่อได้ รับการยืนยันจากสานักงานทีบีซีภาคสนาม ว่า
การส่งมอบเป็ นไปตามที่กาหนด โดยไม่มีรายงานว่ามีสนิ ค้ าเสียหาย หรื อไม่ครบจานวน
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ผู้ชือ้ จะชาระเงินแก่ผ้ ูขำยเป็ นรายเดือน ซึง่ ตามปกติจะไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากที่สานักงานทีบีซี ที่กรุ งเทพ ได้ รั บ
เอกสารครบถ้ วนแล้ ว



ผู้ขำยจะต้ องออกใบเสร็ จรับเงินอย่างเป็ นทางการ เพื่อยืนยันว่า ผู้ขำยได้ รับเงินจากผู้ชือ้ แล้ ว โดยผู้ขำยจะต้ องส่ง
ใบเสร็ จรับเงินนี ้มาให้ สานักงานทีบีซี กรุงเทพ

8. ภูมิหลังทั่วไป หลักกำร กฎระเบียบ และคำรับรอง :

ทีบีซี ได้ รับเงินบริ จาคจากผู้บริ จาคหลายราย เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมแก่ผ้ ลู ี ้ภัยจาก
ประเทศพม่า และประสงค์จะใช้ ส่วนหนึ่งของเงินบริ จาคเหล่านี ้เพื่อชาระเงินสาหรับการซื ้อขายครัง้ นี ้ ผู้บริ จาคจะ
คานวณยอดรวมของจานวนเงินบริ จาค และตรวจพิจารณาการใช้ เงินจานวนนี ้ เมื่อการปฏิบตั ิงานสาเร็ จลุลว่ งแล้ ว
ตามจานวนค่าใช้ จ่ายที่ยื่นเสนอ และพิจารณาว่ามีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขข้ อกาหนดการบริ จาคหรื อไม่
นอกจากทีบีซีแล้ ว บุคคลอื่นใดย่อมไม่มีสทิ ธิ์ หรื อสามารถอ้ างสิทธิ์ในเงินบริ จาคนี ้ได้ ผู้บริ จาคจะไม่รับพิจารณาคา
ร้ องขอค่าชดเชย หรื อการชาระเงินใด ๆ ที่ผ้ รู ับเหมาของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไม่วา่ จะในกรณีใด หรื อด้ วยเหตุผลใด
สัญญาที่กระทาขึ ้นระหว่างทีบีซีและผู้รับเหมาจะไม่มีผลผูกพันผู้บริ จาค และผู้บริ จาคไม่ยอมรับว่ามีข้อสัญญาใดที่
เชื่อมโยงระหว่างผู้บริ จาคกับผู้รับเหมาของทีบีซี


ผู้บ ริ จ าคก าหนดให้ ที บี ซี ผู้เข้ า ประกวดราคา และผู้รั บ เหมาปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานจริ ย ธรรมขัน้ สูง สุด ระหว่า ง
กระบวนการจัดหา และในการปฏิบตั ิตามสัญญา ขันตอนในการจั
้
ดซื ้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 เพื่อทาการตรวจสอบว่า
การจัดหา และการปฏิบตั ิงานนันสอดคล้
้
องกับกฎระเบียบ และวิธีดาเนินงานของทีบีซี หรื อไม่ ผู้บริ จาคขอคารับรอง
ว่าผู้บริ จาค หรื อตัวแทนของผู้บริ จาคมีสทิ ธิ์ตามสมควรในการเข้ าถึงและการขอตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และ
การบัญชีของผู้รับเหมา



คารับรอง : โดยการลงนามในสัญญาซื ้อขายนี ้ ผู้ขำย (ในกรณีที่ตกลงให้ ทาสัญญา) ให้ คารับรองว่าผู้ขำย และ/หรื อ
ผู้รับ ช่ วงจัด ส่งสิน ค้ าให้ ผู้ ข ำย (ถ้ า มี ) ได้ รับ อนุมัติ และมี ใบอนุญ าตที่ จาเป็ น จากเจ้ าหน้ าที่ ห รื อ ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้ องให้ ดาเนินงานตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญานี ้แล้ ว และการปฏิบัติตามภาระผูกพันของผู้ขำยภายใต้
สัญญานี ้จะไม่เป็ นการฝ่ าฝื นคาสัง่ กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรื อข้ อบังคับของหน่วยงานใดของรัฐบาล
หรื อหน่วยงานราชการที่มีอานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ชอื ้ จะจัดการกับสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย โดย
ไม่มีการสอดแทรก หรื อตาหนิกล่าวโทษจากรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการอื่นใด ผู้ขำยจะชดเชย และจะชดใช้ แทน
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ผู้ชอื ้ สาหรับความเสียหาย การสูญเสีย การเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน การฟ้องร้ อ ง ความรับผิด และค่าใช้ จ่าย ซึ่ง
เกิดจาก เกี่ยวข้ อง หรื อเป็ นผลสืบเนื่องไม่วา่ จะโดยตรง หรื อโดยทางอ้ อม จากการฝ่ าฝื นคารับรองนี ้
ผู้ขำยยอมรับและรับทราบว่าสัญญาฉบับนี ้จะดาเนินไปโดยไม่มีการเชื่อมโยงใดๆถึง ผู้ชอื ้ ในฐานะนายหน้ า หุ้นส่วน
ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์ พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้บริ จาค นอกจากนี ผ้ ้ ูขำยรับรองต่อผู้ชือ้ และผู้บริ จาคว่า ผู้รับช่วงหรื อ
ผู้ขำยรายย่อยที่ผ้ ูขำยติดต่อด้ วยจะไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ อง หรื อกระทาการฟ้องร้ องใดๆต่อผู้บริ จาค และตัวแทน
ของผู้บริ จาคได้


ผู้ขำยจะไม่แทนตัวเองว่าเป็ นผู้ชอื ้ หรื อเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้ชอื ้ หรื อผู้บริ จาค และจะไม่
ถือตัวเองว่ามีอานาจหรื อสิทธิ์ที่จะก่อให้ เกิดความผูกมัดที่ชดั เจนหรื อแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชือ้ หรื อผู้บริ จาค
ข้ อตกลงฉบับนี ้จะไม่ถือว่า ผู้ขำยเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์ พนักงาน หรื อผู้แทนใดๆของผู้ขำยและผู้
บริ จาค

9. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุท่ ที ำให้ ผ้ เู สนอรำคำไม่ มีสทิ ธิ์ได้ รับพิจำรณำ:

ทีบีซี จะปฏิเสธข้ อเสนอที่ได้ รับจากผู้เข้ าประกวดราคา หรื อยกเลิกสัญญาในกรณีที่ได้ ทาสัญญาแล้ ว หากพบว่าผู้
เสนอราคาได้ กระทาการอันทุจริ ต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขู่ ซึง่ อาจมีการการลงโทษด้ านการบริ หารหรื อ
ด้ านการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคล้ องกับระดับความสาคัญของสัญญา และความรุนแรงของการประพฤติผิด


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 อกาลังชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท หรื อศาลกาลังจัดการกับธุรกิจ หรื อ
กาลังจัดการประนอมหนี ้กับเจ้ าหนี ้ หรื อ ได้ ระงับกิจกรรมทางธุรกิจ หรื อเป็ นผู้ที่กาลังถูกดาเนินคดีเนื่องจาก
สาเหตุเหล่านี ้ หรื ออยู่ในสถานการณ์ ที่คล้ ายกัน อันจากการดาเนินการในทานองเดียวกัน ตามกฎหมาย
หรื อข้ อบังคับของประเทศ
 ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถก
ู พิพากษาลงโทษเนื่องจากการประพฤติผิดหลักวิชาชีพ ซึ่งคาพิพ ากษานันถื
้ อเป็ น
ที่สดุ
 ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ประพฤติผิดหลักวิชาชีพอย่างร้ ายแรงในเรื่ องใดๆก็ตาม ซึง่ ทีบีซีสามารถพิสจ
ู น์ได้
 ผู้เข้ าประกวดราคาไม่ปฏิบต
ั ิตามภาระผูกพันของตนในการชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรื อการ
จ่ายภาษี ตามเงื่อนไขทางกฎหมายของประเทศซึ่งเป็ นสถานที่ก่อตังบริ
้ ษัท หรื อประเทศของผู้ที่มีอานาจให้
ทาสัญญา หรื อประเทศที่มีการดาเนินการตามสัญญา
 ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถูกพิ พ ากษาลงโทษ และค าพิพ ากษานันถื
้ อเป็ นที่สุด ในข้ อหาฉ้ อฉล ทุจริ ต มีส่วน
เกี่ ยวข้ องกับองค์ กรอาชญากรรม หรื อในกิ จกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย และเป็ นภัยต่อผลประโยชน์ ด้าน
การเงินของผู้บริ จาค
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ภายหลังกระบวนการจัดหา หรื อกระบวนการมอบเงินบริ จาค โดยใช้ งบประมาณของผู้บริ จาคแล้ ว ได้ มีการ
แจ้ งว่าผู้เข้ าประกวดราคาได้ ฝ่าฝื นสัญญาอย่างร้ ายแรง เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ผู้
เข้ าประกวดราคาต้ องรับรอง ว่าไม่ได้ อยูใ่ นสถานะที่กล่าวถึงข้ างต้ นนี ้ ด้ วยประการใดๆทังสิ
้ ้น



จะไม่มีการตกลงทาสัญญากับผู้เข้ าประกวดราคา ถ้ าในระหว่างขันตอนการจั
้
ดหาจัดซื ้อ ผู้เข้ าประกวดราคารายนัน:
้
 มีป ระเด็น หรื อข้ อ สงสัย เรื่ องความขัด แย้ งหรื อ การมีส่วนได้ ส่วนเสียทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ข ำยหรื อ
ผู้เข้ าร่วมประมูลกับพนักงานหรื อผู้มีอานาจตัดสินผลการประมูลขององค์การทีบีซี
 มีความผิดเนื่องจากแจ้ งหรื อเสนอข้ อมูลหรื อรายละเอียดอันเป็ นเท็จกับทางองค์กร หรื อไม่ให้ ข้อมูลซึ่งทาง
องค์กรขอให้ ผ้ รู ่วมประกวดราคาแจ้ ง เพื่อนามาใช้ เป็ นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาตัดสินการให้ สญ
ั ญา



ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับพิจารณา ถ้ าไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนของการเสนอราคาที
้
่ระบุในข้ อ 3. ของเอกสารฉบับ
นี ้

10. หลักเกณฑ์ ในกำรประเมินผลกำรเสนอรำคำ กำรคัดเลือกผู้ขำย และกำรตกลงทำสัญญำ:

ผู้แทนจากองค์กรหรื อหน่วยงานของผู้บริ จาคจะได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมเป็ นสักขีพยานในการเปิ ดซองประกวดราคา ซึ่ง
ดาเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมในการเปิ ดซองประกวดราคานี ้


การยื่นเสนอราคาจะต้ องกระทาตามเงื่อนไข และข้ อกาหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิ ดซองประกวด
ราคาจะมีการตรวจเช็คว่าผู้เข้ าร่วมได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดนันๆหรื
้ อไม่



คณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่ ทีบี ซีอ ย่างน้ อยสามคน จะประเมิ นผลการเสนอราคา
หลังจากวันครบกาหนดยื่นเสนอราคา และตัดสินการประกวดราคา คาตัดสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็ นที่สดุ



การเสนอราคาทังหมดจะได้
้
รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์เดียวกันและโดยคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดราคาชุดเดียวกัน
ทีบีซี จะตัดสินให้ สญ
ั ญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรื อ “ความคุ้มค่าสูงสุดต่อ
เงินที่จ่าย” อันหมายถึงสัดส่วนความสมดุลที่ดีที่สดุ ระหว่าง ราคา กับ คุณภาพ/คุณสมบัติ โดยอย่างน้ อยที่สดุ จะ
พิจารณาเกณฑ์ตอ่ 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
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จะไม่มี การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ใดๆจากที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคา และ/หรื อในข้ อกาหนดเกี่ ยวกับ
รายละเอีย ดสิน ค้ า นอกจากนี ้ ข้ อ มูลเพิ่ ม เติ ม จากผู้เสนอราคาจะสามารถยอมรั บ ได้ หากเป็ น เพี ย งเพื่ อ ชี แ้ จง
รายละเอียดของการเสนอราคานันๆให้
้ กระจ่างขึ ้น และไม่มีเหตุนาไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ิ



จะไม่อนุญาติให้ มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลังจากวันครบกาหนดยื่นซองเสนอราคา



หนังสือเชิญประกวดราคานี ้ ไม่ถือว่าเกี่ยวข้ องกับข้ อผูกมัดในการซื ้อสินค้ าใดๆทังสิ
้ ้น กับทางทีบีซี

11. กำรละเมิดสัญญำ และเบีย้ ปรับ
ก) การละเมิดสัญญานี ้โดยผู้ขำยมีความหมายรวมถึง 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 อกาหนดในการส่งมอบสินค้ า
ที่ระบุในเอกสารสัญญาฉบับนี ้
4) การเพิกเฉย หรื อขัดคาสัง่ หรื อคาขอ ที่ระบุอย่างเจาะจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นคาพูด โดยเจ้ าหน้ าที่
ของทีบีซี ผู้รับผิดชอบการส่งมอบสินค้ า เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อคณะกรรมการศูนย์อพยพ
5) การกระทาการอันทุจริ ต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขูข่ องผู้ขำย
6) การมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการใช้ แรงงานเด็ก และการละเมิ ดสิทธิ พืน้ ฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงานของตน
7) การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมตามที่ระบุในเอกสารหลักจริ ยธรรมของทีบีซี (ซึง่ ข้ อกาหนดนี ้จะบังคับใช้
กับทังพนั
้ กงานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกราย)
ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที่ผ้ ขู ำยละเมิดสัญญา หมายความรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง :
1) การระงับ หรื อยกเลิกสัญญา ตามดุลพินิจของผู้ชอื ้
2) การให้ ผ้ ูขำยเปลีย่ นทดแทนสินค้ าที่ต่ากว่ามาตรฐาน หรื อบกพร่องโดยทันทีที่ได้ รับการร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที่
ของทีบีซี ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ โดยผู้ขำยจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
3) การให้ ผ้ ูขำยส่งสินค้ าเพิ่มเติมให้ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อชดเชยส่วนที่ ไม่ครบ สูญหาย หรื อบกพร่อง ตามที่ได้ รับ
การร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ
4) การลงโทษให้ ผ้ ู ข ำยจ่ ายเบี ย้ ปรั บ เป็ น ตัวเงิ น ให้ แก่ ผ้ ู ชื อ้ ตามดุลพิ นิ จของผู้ ชื อ้ และตามความสูญ เสีย ที่
ประเมินได้
5) ผู้ขำยอาจจะไม่ได้ รับพิจารณาให้ ทาสัญญาอื่นใดในอนาคตกับทีบีซี
6) การให้ ผ้ ูขำยรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่ ผ้ ูชือ้ จาเป็ นต้ องหาซื ้อสินค้ า
จากแหล่งอื่น อันเนื่องมาจาก
i. ผู้ขำยส่งสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพไม่ผา่ นมาตรฐาน และ/หรื อ ส่งสินค้ าไม่ตรงตามกาหนดวันที่ให้ สง่ ของ
ii. ผู้ชือ้ ยกเลิกสัญญากับ ผู้ขำย อันมีสาเหตุที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากการที่ ผ้ ูขำยไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงในสัญญาซื ้อได้
iii. ผู้ขำยไม่สามารถดาเนินการตามข้ อตกลงในสัญญาซื ้อให้ ลลุ ว่ งไปได้
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ทังนี
้ ก้ ารลงโทษต่างๆหรื อด้ านการเงินจะสอดคล้ องกับระดับความสาคัญ ของสัญ ญา และความรุ นแรงของการ
ประพฤติผิด
12. สัญญำที่จะกระทำกันนีจ้ ะอยู่ใต้ บังคับของกฎหมำยแห่ งประเทศไทย
13. ติดต่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดราคานี ้ได้ ที่คณ
ุ ภคิน ทีเจริ ญ สานักงานทีบีซี ที่กรุงเทพ
โทร. (02) 238-5027-8 หรื อทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
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