เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี้ม
12/5 ถนนคอนแวนต์, บางรัก, กรุ งเทพ 10500, เบอร์ โทรศัพท์: (02) 238-5027-8, เบอร์ แฟ็ กซ์: (02) 266-5376, E-mail: sc-l@ttheborderconsortium.org

หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา
การประกวดราคาเลขที่ TBC Ration Book for Y2018
1. ข้ อมูลทั่วไป:
ผู้ชือ้ ขอเชิญบริ ษัทของท่าน ซึ่งเป็ น ผู้ขาย เข้ าร่ วมประกวดราคาสินค้ า คือ สมุดบันทึกผู้อยู่อาศัยประจาปี 2561 เพื่อจัด
ส่งไปให้ แก่สานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ ตามรายละเอียดดังนี ้
คุณสมบัติ:
- ขนาด A4 จานวน 24 หน้ า (ขาว-ดา)
- เนื ้อใน กระดาษปอนด์ 90 แกรม
- หน้ าปก กระดาษปอนด์ 230 แกรม สีฟา้ อ่อน (#A8F7F7) ปกเคลือบลามิเนต
- เข้ าเล่ม เย็มแม็ก ปิ ดสันด้ วยเทปผ้ า แบ่งเป็ น 9 สี สาหรับ 9 พื ้นที่
 เงื่อนไข:
- ผู้ซื ้อจะให้ ration book เป็ น PDF ไฟล์กบั ผู้ขายก่อนการพิมพ์ แยกเป็ นแต่ละหมูบ่ ้ าน ในแต่ละพื ้นที่
- ไฟล์จะถูกส่งให้ ผ้ ขู ายผ่านทางอินเตอร์ เน็ตโดยจัดเก็บไว้ ที่ “Clould”
- ผู้ขายจัดส่งไปยัง 3 สานักงานของผู้ซื ้อ
1 อาเภอเมือง จ.กาญจนบุรี,
2 อาเภอเมือง จ. แม่ฮ่องสอน
3 อาเภอเมือง และ อาเภออุ้มผาง จ.ตาก

จานวนที่ต้องการซือ้ : 20,000 เล่ ม ตัวอย่างไฟล์ PDF ตามอีเมล์ที่แนบส่งไปให้ จานวนคร่ าวๆ ที่จะต้ องจัดส่ง
ไปให้ แต่ละสานักงานทีบีซีภาคสนามตามตารางแนบ
TBC Office
Camps
Estimate Ration Book per Office (books)
สมุดบันทึกผู้อยูอ่ าศัยแต่ละสานักงานโดยประมาณ (เล่ม)
สานักงานทีบีซี
ศูนย์อพยพ
Don Yang and Tham Hin camps
TBC กาญจนบุรี
1,700
ศูนย์อพยพ ต้ นยาง และ ถ ้าหิน
Mae La camp
TBC แม่สอด
6,800
ศูนย์อพยพแม่หละ
Umpiem and NuPo camps
TBC อุ้มผาง
4,400
ศูนย์อพยพ อุ้มเปี ย้ ม และ นุโพ
Mae La Oon, Mae Ra Ma Luang,Ban Mai Nai
Soi and Ban Mae Surin camps
TBC แม่ฮ่องสอน
6,300
ศูนย์อพยพ แม่ละอูน แม่รามาหลวง ไซด์1 และ
ไซด์ 2
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หมายเหตุ:
- หน้ าปกและเนื ้อหา ของแต่ละเล่ม มีข้อมูลไม่เหมือนกัน ดังนันไม่
้ สามารถพิมพ์ตอ่ เนื่องได้
2. ขัน้ ตอนและข้ อกาหนดในการเข้ าร่ วมประกวดราคา:
2.1 การยื่นประกวดราคา:
a) ผู้ขายที่สนใจให้ ตดิ ต่อมายังสานักงานทีบซี ี กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจานงค์ในการยื่นประกวดราคาก่อนวัน
อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
b) ผู้ขายที่สนใจจะต้ องยื่นใบเสนอราคาพร้ อมทัง้ เอกสารต่ างๆ รวมทัง้ ตัวอย่ างสินค้ า ตามที่กาหนดไว้
ตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 2.2 ด้ านล่ างนี ้ โดยส่ งได้ ด้วยตนเองหรือส่ งทางไปรษณีย์ มายัง
แผนกซัพพลายเชน & โลจิสติกส์
องค์การเดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตี ้ยม
12/5 ซอยคอนแวนต์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (66-2) 238-5027 ถึง 8 โทรสาร (66-2) 266-5376
อีเมลล์ : tenderrationbook@theborderconsortium.org
ก่ อน 12.00 น. วันศุกร์ ท่ ี 27 ตุลาคม 2560
2.2 ข้ อบังคับในการยื่นประกวดราคา:
เอกสารที่จาเป็ น: ผู้ขายที่สนใจจะต้ องยื่นเอกสารดังต่อไปนี ้มาที่สานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนกาหนดการประมูล
มิฉะนันจะใบเสนอราคาของท่
้
านจะไม่ได้ รับการพิจารณา
ก) แบบฟอร์ ม ยื่น ประกวดราคา-มาตรฐานของที บีซี (เอกสารแนบที่ 2): กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน
พร้ อมทังลงชื
้ ่อ และประทับตราบริ ษัทโดยผู้มีอานาจลงนาม แบบฟอร์ มยื่นประกวดราคาจะต้ องยืน่ มาใน
ซองที่ปิดผนึก และส่งมายังสานักงานทีบีซีกรุงเทพฯด้ วยตนเองหรื อส่งทางไปรษณีย์เท่านัน้ แบบฟอร์ ม
ยื่นประกวดราคาที่กรอกข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง หรื อ ส่งมาที่สานักงานทีบีซีกรุงเทพฯไม่ทนั กาหนดเวลาการปิ ด
ประมูล หรื อ ส่งมาโดยไม่มีเอกสารแนบและตัวอย่างสินค้ าตามที่กาหนดจะไม่ได้ รับการพิจารณา
ข) ตัวอย่ างสมุดบันทึกผู้อยู่อาศัย อย่ างน้ อย 1 เล่ ม; โดยผู้ซื ้อจะจัดส่งไฟล์ตวั อย่างให้ ผ้ ขู ายทดลอง
พิมพ์ แนบมาพร้ อมกับเอกสารแบบฟอร์ มประกวดราคา (ข้ อ ก)
ค) สาเนาเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่ วน หากชื่อของบุคคลที่ลงชื่อในแบบฟอร์ มยื่น
ประกวดราคาของทีบีซี เป็ นคนละคนกับบุคคลผู้มีรายนามในเอกสารจดทะเบียนบริ ษั ท ทางผู้ขาย
จะต้ องส่งหนังสือมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อเจ้ าของบริ ษัทแนบมาด้ วย
ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของบุคคลที่ลงชื่อในแบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา ซึง่ เป็ นบุคคลที่มีชื่อ
อยูใ่ นเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัท หรื อในหนังสือมอบอานาจ
จ) สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่ยื่นประมูล
ฉ) หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญ ชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่ วนที่ย่ นื ประมูล สาหรั บผู้ย่ ืนประมูลรายใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ขายที่ยื่นประมูลกับทางทีบีซี
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เป็ นครัง้ แรก หรื อผู้ขายที่ไม่เคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซื ้อสินค้ าจากทาง ทีบีซีมาก่อน จะต้ องยื่น
หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ซึง่ ออกให้ และเซ็นต์รับรองโดย
ธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน ของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่ยื่นประมูล
หมายเหตุ:

เอกสารสาเนาทุกฉบับจะต้องรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ประทับตราบริ ษัท และเซ็นต์ชื่อโดยผูม้ ี อานาจลง
นาม

สาเนาเอกสารการจดทะเบี ยนบริ ษัท บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวผู้เสี ยภาษี อากร และ
เอกสารการจดทะเบี ยนภาษี มูลค่าเพิ่ ม ให้ยื่นมาเพียง 1 ชุดเท่านัน้ ต่อกายื ่นประมูลแต่ละครั้ง ผู้ขาย
ไม่จาเป็ นต้องแนบสาเนาเอกสารหลายชุดมากับแบบฟอร์ มยืน่ ประกวดราคาแต่ละใบ
3. การส่ งมอบสินค้ า: ให้ ผ้ ขู ายจัดส่ งสินค้ าที่สานักงานทีบีซีภาคสนามที่รับผิดชอบตามตารางแนบ
TBC Office
Camps
ที่อยู่
Address
สานักงานทีบีซี
ศูนย์อพยพ

TBC กาญจนบุรี

Don Yang and Tham
Hin camps
ศูนย์อพยพ ต้ นยาง
และ ถ ้าหิน

TBC แม่สอด

Mae La camp
ศูนย์อพยพแม่หละ

TBC อุ้มผาง

Umpiem and NuPo
camps
ศูนย์อพยพ อุ้มเปี ย้ ม
และ นุโพ

TBC แม่ฮ่องสอน

Mae La Oon, Mae Ra
Ma Luang, Ban Mai
Nai Soi and Ban Mae
Surin
camps
ศูนย์อพยพ แม่ละอูน
แม่รามาหลวง ไซด์1
และ ไซด์ 2

11/22 ซ. ร่วมแรง ม.ในฝัน ถ.อินทราคีรี
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร (055) 534254 แฟ็ กซ์ (055)
546806
798/1 หมู่ 1 ตาบล อุ้มผาง อาเภอ อุ้ม
ผาง
จ.ตาก 63170
โทร (055) 561465 แฟ็ กซ์ (055)
561460

43/5 ถนนปางล้ อนิคม อ.เมือง จ.
แม่ฮ่องสอน 58000
โทร (053) 695086 แฟ็ กซ์ (053)
695509
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11/22 Soi Ruamrang, Moo Ban Naifun
Intarakeeree Road, Mae Sot, TAK 63110
Tel. (055) 534254 Fax. (055) 546806
798/1 Moo 1 T. Umphang, A. Umphang,
TAK 63170
Tel. (055) 561465 Fax. (055) 561460

43/5 Panklawnikom Road, Muang, Mae
Hong Son 58000
Tel (053) 695086 Fax (053) 695509

 ผู้ขายควรเริ่ มส่งมอบสินค้ าถึงสานักงานทีบีซีภาคสนาม หลังจากพิมพ์ งานเสร็จ ตัง้ แต่ 1 ธันวาคม โดยจะต้ อง
จัดส่ งให้ แล้ วเสร็จภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560
 ผู้ขายจะต้ องติดต่อกับกับทางสานักงานทีบซี ีภาคสนามที่รับผิดชอบ เพื่อยืนยันและนัดหมายวันเวลาในการรับมอบสินค้ าที่
แน่นอน หากสินค้ าไม่พร้ อมที่จะจัดส่งตามระยะเวลาที่ได้ กาหนดไว้ ในเอกสารสัง่ ซื ้อก่อให้ เกิดความล่าช้ าในการจัดส่ง ผู้ซอื ้
อาจพิจารณาระงับสัญญาหรื อลงโทษผู้ขายได้
4. หลักจริยธรรมและนโยบายปกป้ องและคุ้มครองเด็ก:
ผู้ขาย ซึ่งในเอกสารหลักจริ ยธรรมของที บีซี กล่าวถึงในฐานะผู้รับ เหมาของทีบี ซี รวมถึงผู้รับ เหมาช่วง และพนักงานของ
ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง (อาทิ บริ ษัทขนส่ง และพนักงานขับรถ) ซึง่ มีหน้ าที่ติดต่อหรื อมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับเจ้ าหน้ าที่ของทีบี
ซี และ/หรื อกลุ่มผู้รับประโยชน์ในพื น้ ที่พกั พิงชั่วคราว จะได้ รับเอกสารเรื่ องหลักจริ ยธรรมของทีบีซี ซึ่งท่านจะต้ องอ่านอย่าง
ละเอียด เพื่อทาความเข้ าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี ้ ซึง่ เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายปกป้ องและคุ้มครอง
เด็ก นี จ้ ัดท าขึน้ เพื่ ออธิ บ ายให้ ผ้ ูรับ เหมาและผู้รับเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิ บัติด้านจริ ธรรมหลักๆ โดยหากพนักงานของ
ผู้รับเหมาหรื อผู้รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรมจะถือว่าฝ่ าฝื นข้ อตกลงในสัญญาซื ้อฉบับนี ้ ทังนี
้ ผ้ ้ ูชือ้ อาจพิจารณา
ลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึ ้นอยู่กบั ความรุ นแรงของการประพฤติผิด (กรุ ณาดู ข้อ 11 เรื่ อง การละเมิดสัญญา
และ เบี ้ยปรับ ด้ านล่างนี ้)
เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายปกป้ องและคุ้มครองเด็กสาหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่ วงของทีบีซี จะเป็ นเอกสาร
อีกชุดหนึง่ ที่แยกไว้ ตา่ งหากซึง่ มิได้ รวมไว้ ในเอกสารเชิญเข้ าร่วมประกวดราคาชุดนี ้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเรื่ องหลัก
จริยธรรมและนโยบายปกป้ องและคุ้มครองเด็กได้ จากเว็บไซต์ของทีบีซีที่
www.theborderconsortium.org/resources/additional-resources/
หรื อติดต่อขอรับเอกสารได้ ที่สานักงานทีบซี ี
กรุงเทพฯ
5. ราคา:
 การยืนราคา: ราคาที่เสนอจะต้ องสามารถยืนราคาเดิมได้ ตลอดช่วงระยะสัญญา หรื ออย่างน้ อยจะต้ องยืนราคาจนกระทัง่
การจัดส่งสินค้ าถึงปลายทางเสร็จสิ ้นทังหมดแล้
้
ว และจะไม่อนุญาตให้ มีการเปลีย่ นแปลง ปริ มาณสินค้ าตามทีไ่ ด้ ระบุไว้
ด้ านบนและในเอกสารกาหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นันเป็
้ นจานวนประมาณใกล้ เคียงที่สดุ ที่คานวณจากการ
คาดการณ์จานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ซึง่ จานวนที่จะให้ จดั ส่งจริงนันอาจต่
้
างไปจากนีไ้ ด้ ซงึ่ จะขึ ้นอยูก่ บั การ
เปลีย่ นแปลงของจานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว
ภายในช่วงระยะสัญญาหากทางผู้ซอื ้ มีความจาเป็ นต้ องเพิ่ม
ปริ มาณการสัง่ ซื ้อ ผู้ขายจะต้ องสามารถยืนราคาตามที่ยื่นเสนอมาสาหรับการสัง่ ซื ้อเพิ่ม ได้ ถึง 10% ของยอดการสัง่ ซื ้อ
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้ผู้ซอื ้ จะไม่รับผิดชอบในค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นในกรณีที่ปริ มาณการสัง่ ซื ้อจริ งน้ อยกว่าปริ มาณการ
สัง่ ซื ้อที่ได้ คาดการณ์ไว้
 เงื่อนไขการชาระเงิน: ผู้ซื ้อจะชาระเงิน 30 เปอร์ เซ็นต์จากสัญญา และจะชาระเงินที่เหลือ เมื่อผู้ขายจัดส่งสินค้ า
ให้ แต่ละพื ้นที่ภาคสนามเรียบร้ อยแล้ ว โดยผู้ขายจะต้ องออกใบเสร็ จรับเงินอย่างเป็ นทางการเพื่อยืนยันว่าผู้ขาย
ได้ รับเงินจากผู้ซื ้อแล้ ว โดยผู้ขายจะต้ องส่งใบเสร็ จรับเงินนี ้มาให้ สานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ
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หมายเหตุ:
กรณีผ้ ขู ายอยู่กรุ งเทพ และ ปริมณฑล; ผู้ซื ้อจะชาระเป็ นเช็คเงินสด โดยผู้ขายจะต้ องนาเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับการรับเงิน (เช่น ใบวางบิล และ ใบเสร็ จรับเงิน) มายื่นที่สางานทีบซี ี กรุงเทพฯ เท่านัน้
กรณีผ้ ขู ายอยู่ต่างจังหวัด; ผู้ซื ้อจะชาระโดยการโอนเงิน โดยผู้ขายจะต้ องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการ
รับเงิน (เช่น ใบวางบิล และ ใบเสร็ จรับเงิน) มาที่สานักทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนการชาระเงิน

6. ภูมิหลังทั่วไป หลักการ กฎระเบียบ และคารับรอง :
 ทีบีซี ได้ รับเงินบริ จาคจากผู้บริ จาคหลายราย เพื่อใช้ ในการปฏิบต
ั ิงานช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมแก่ผ้ ลู ี ้ภัยจากประเทศพม่า
และประสงค์จะใช้ ส่วนหนึ่งของเงินบริ จาคเหล่านี ้เพื่อชาระเงินสาหรับการซื ้อขายครัง้ นี ้ ผู้บริ จาคจะคานวณยอดรวมของ
จานวนเงินบริ จาค และตรวจพิจารณาการใช้ เงินจานวนนี ้ เมื่อการปฏิบตั ิงานสาเร็ จลุลว่ งแล้ ว ตามจานวนค่าใช้ จ่ายที่ยื่น
เสนอ และพิจารณาว่ามีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามเงื่อนไขข้ อกาหนดการบริ จาคหรื อไม่ นอกจากทีบีซีแล้ ว บุคคลอื่นใดย่อมไม่
มีสิทธิ์ หรื อสามารถอ้ างสิทธิ์ ในเงินบริ จาคนีไ้ ด้ ผู้บริ จาคจะไม่รับพิจารณาคาร้ องขอค่าชดเชย หรื อการชาระเงินใด ๆ ที่
ผู้รับเหมาของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไม่วา่ จะในกรณีใด หรื อด้ วยเหตุผลใด สัญญาที่กระทาขึ ้นระหว่างทีบีซีและผู้รับเหมาจะ
ไม่มีผลผูกพันผู้บริ จาค และผู้บริ จาคไม่ยอมรับว่ามีข้อสัญญาใดที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริ จาคกับผู้รั บเหมาของทีบีซี


ผู้บริ จาคกาหนดให้ ทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมาปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมขันสู
้ งสุดระหว่างกระบวนการ
จัดหา และในการปฏิบตั ิตามสัญญา ขันตอนในการจั
้
ดซื ้อจัดหา และการตกลงให้ ทาสัญญาจะต้ องเป็ นไปตามหลักการ
ดังต่อไปนี ้ :

ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื ้อจัดหา

การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้เสนอตัวเป็ นผู้รับเหมา



กระบวนการจัดหาของทีบีซี จะต้ องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อันเกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์



ผู้บริ จาคที่จดั สรรเงินทุนสาหรับโครงการนี ้สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ อานาจในการควบคุมผู้รับเหมาทุกราย ทังด้
้ านเอกสาร และ ณ
สถานที่ดาเนินการ (รวมทังที
้ บีซี) รวมถึงผู้รับเหมาช่วงต่อ ที่ได้ รับเงินของผู้บริ จาค เพื่อทาการตรวจสอบว่าการจัดหา และ
การปฏิบตั ิงานนัน้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบ และวิธีดาเนินงานของทีบีซี หรื อไม่ ผู้บริ จาคขอคารับรองว่าผู้บริ จาค หรื อ
ตัวแทนของผู้บริ จาคมีสทิ ธิ์ตามสมควรในการเข้ าถึงและการขอตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และการบัญชีของผู้รับเหมา



คารับรอง : โดยการลงนามในสัญญาซื ้อขายนี ้ ผู้ขาย (ในกรณีที่ตกลงให้ ทาสัญญา) ให้ คารับรองว่าผู้ขาย และ/หรื อ ผู้รับ
ช่วงจัดส่งสิน ค้ าให้ ผ้ ู ข าย (ถ้ ามี ) ได้ รับ อนุมัติ และมี ใบอนุญ าตที่ จาเป็ นจากเจ้ าหน้ าที่ห รื อ ส่วนราชการที่ เกี่ ยวข้ องให้
ดาเนินงานตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญานี ้แล้ ว และการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของผู้ขายภายใต้ สญ
ั ญานี ้จะไม่เป็ นการ
ฝ่ าฝื นคาสัง่ กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรื อข้ อบังคับของหน่วยงานใดของรัฐบาล หรื อหน่วยงานราช การที่มี
อานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ชือ้ จะจัดการกับสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรก หรื อตาหนิ
กล่าวโทษจากรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการอื่นใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใช้ แทนผู้ชือ้ สาหรับความเสียหาย การ
สูญเสีย การเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน การฟ้องร้ อง ความรับผิด และค่าใช้ จ่าย ซึ่งเกิดจาก เกี่ยวข้ อง หรื อเป็ นผลสืบเนื่อง
ไม่วา่ จะโดยตรง หรื อโดยทางอ้ อม จากการฝ่ าฝื นคารับรองนี ้
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ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสัญญาฉบับนี ้จะดาเนินไปโดยไม่มีการเชื่อมโยงใดๆถึง ผู้ชือ้ ในฐานะนายหน้ า หุ้นส่วน ผู้รับ
ช่วงลิขสิทธิ์ พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้บริ จาค นอกจากนี ้ผู้ขายรับรองต่อผู้ชอื ้ และผู้บริ จาคว่า ผู้รับช่วงหรื อผู้ขายรายย่อย
ทีผ่ ้ ขู ายติดต่อด้ วยจะไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ อง หรื อกระทาการฟ้องร้ องใดๆต่อผู้บริ จาค และตัวแทนของผู้บริ จาคได้



ผู้ขายจะไม่แทนตัวเองว่าเป็ น ผู้ชือ้ หรื อเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้ชือ้ หรื อผู้บริ จาค และจะไม่ถือ
ตัวเองว่ามีอานาจหรื อสิทธิ์ ที่จะก่อให้ เกิดความผูกมัดที่ชัดเจนหรื อแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชือ้ หรื อผู้บริ จาคข้ อตกลง
ฉบับนี ้จะไม่ถือว่าผู้ขายเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์ พนักงาน หรื อผู้แทนใดๆของผู้ขายและผู้บริ จาค

7. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุท่ ที าให้ ผ้ เู สนอราคาไม่ มีสทิ ธิ์ได้ รับพิจารณา:
 ทีบี ซี จะปฏิเสธข้ อเสนอที่ได้ รับจากผู้เข้ าประกวดราคา หรื อยกเลิกสัญญาในกรณี ที่ได้ ทาสัญญาแล้ ว หากพบว่าผู้เสนอ
ราคาได้ กระทาการอันทุจริ ต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขู่ ซึ่งอาจมีการการลงโทษด้ านการบริ หารหรื อด้ านการเงิน
โดยการลงโทษจะสอดคล้ องกับระดับความสาคัญของสัญญา และความรุนแรงของการประพฤติผิด


ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมา ต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการใช้ แรงงานเด็ก และต้ องเคารพในสิทธิ์พื ้นฐานทางสังคม
และสภาพการทางานของพนักงานของตน



ทีบีซี จะตัดสิทธิ์ผ้ เู ข้ าประกวดราคาออกจากการมีสว่ นร่วมในกระบวนการจัดซื ้อจัดหาขององค์กร ในกรณีที่:
 ผู้เข้ าประกวดราคาเป็ นผู้ล้มละลาย หรื อกาลังชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท หรื อศาลกาลังจัดการกับธุรกิจ หรื อกาลังจัดการ
ประนอมหนี ้กับเจ้ าหนี ้ หรื อได้ ระงับกิจกรรมทางธุรกิจ หรื อเป็ นผู้ที่กาลังถูกดาเนินคดีเนื่องจากสาเหตุเหล่านี ้ หรื ออยู่ใน
สถานการณ์ที่คล้ ายกัน อันจากการดาเนินการในทานองเดียวกัน ตามกฎหมาย หรื อข้ อบังคับของประเทศ
 ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถก
ู พิพากษาลงโทษเนื่องจากการประพฤติผิดหลักวิชาชีพ ซึง่ คาพิพากษานันถื
้ อเป็ นที่สดุ
 ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ประพฤติผิดหลักวิชาชีพอย่างร้ ายแรงในเรื่ องใดๆก็ตาม ซึง่ ทีบีซีสามารถพิสจ
ู น์ได้
 ผู้เข้ าประกวดราคาไม่ปฏิบต
ั ิตามภาระผูกพันของตนในการชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรื อการจ่ายภาษี ตาม
เงื่อนไขทางกฎหมายของประเทศซึง่ เป็ นสถานที่ก่อตังบริ
้ ษัท หรื อประเทศของผู้ที่มีอานาจให้ ทาสัญญา หรื อประเทศที่มีการ
ดาเนินการตามสัญญา
 ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถูกพิพากษาลงโทษ และคาพิพากษานันถื
้ อเป็ นที่สดุ ในข้ อหาฉ้ อฉล ทุจริ ต มีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
องค์กรอาชญากรรม หรื อในกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย และเป็ นภัยต่อผลประโยชน์ด้านการเงินของผู้บริ จาค
 ภายหลังกระบวนการจัดหา หรื อกระบวนการมอบเงินบริ จาค โดยใช้ งบประมาณของผู้บริ จาคแล้ ว ได้ มีการแจ้ งว่าผู้เข้ า
ประกวดราคาได้ ฝ่าฝื นสัญญาอย่างร้ ายแรง เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ผู้เข้ าประกวดราคาต้ องรับรอง
ว่าไม่ได้ อยูใ่ นสถานะที่กล่าวถึงข้ างต้ นนี ้ ด้ วยประการใดๆทังสิ
้ ้น



จะไม่มีการตกลงทาสัญญากับผู้เข้ าประกวดราคา ถ้ าในระหว่างขันตอนการจั
้
ดหาจัดซื ้อ ผู้เข้ าประกวดราคารายนัน:
้
 มีประเด็นหรื อข้ อสงสัย เรื่ องความขัดแย้ งหรื อการมีสว่ นได้ สว่ นเสียทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ขายหรื อผู้เข้ าร่ วมประมูล
กับพนักงานหรื อผู้มีอานาจตัดสินผลการประมูลขององค์การทีบีซี
 มีความผิดเนื่องจากแจ้ งหรื อเสนอข้ อมูลหรื อรายละเอียดอันเป็ นเท็จกับทางองค์กร หรื อไม่ให้ ข้อมูลซึง่ ทางองค์กรขอให้ ผ้ ู
ร่วมประกวดราคาแจ้ ง เพื่อนามาใช้ เป็ นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาตัดสินการให้ สญ
ั ญา
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ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับพิจารณา ถ้ าไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนของการเสนอราคาที
้
่ระบุในข้ อ 3. ของเอกสารฉบับนี ้

8. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทาสัญญา:
 ผู้แ ทนจากองค์ ก รหรื อ หน่ว ยงานของผู้บ ริ จ าคจะได้ รับ เชิ ญ ให้ เข้ าร่ ว มเป็ น สัก ขี พ ยานในการเปิ ด ซองประกวดราคา ซึ่ ง
ดาเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมในการเปิ ดซองประกวดราคานี ้


การยื่นเสนอราคาจะต้ องกระทาตามเงื่อนไข และข้ อกาหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิ ดซองประกวดราคา
จะมีการตรวจเช็คว่าผู้เข้ าร่วมได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดนันๆหรื
้ อไม่



คณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่ ทีบีซีอย่างน้ อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคาหลังจากวัน
ครบกาหนดยื่นเสนอราคา และตัดสินการประกวดราคา คาตัดสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็ นที่สดุ



การเสนอราคาทังหมดจะได้
้
รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์ เดียวกันและโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ราคาชุดเดียวกัน



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



จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใดๆจากที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคา และ/หรื อในข้ อกาหนดเกี่ยวกับรายละเอียด
สินค้ า นอกจากนี ้ ข้ อมูลเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็ นเพียงเพื่อชี ้แจงรายละเอียดของการเสนอ
ราคานันๆให้
้ กระจ่างขึ ้น และไม่มีเหตุนาไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ิ



จะไม่อนุญาติให้ มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลังจากวันครบกาหนดยื่นซองเสนอราคา



หนังสือเชิญประกวดราคานี ้ ไม่ถือว่าเกี่ยวข้ องกับข้ อผูกมัดในการซื ้อสินค้ าใดๆทังสิ
้ ้น กับทางทีบีซี
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9. การละเมิดสัญญา และเบีย้ ปรับ
ก) การละเมิดสัญญานี ้โดยผู้ขายมีความหมายรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง:
1) การส่งมอบสินค้ าที่ต่ากว่าข้ อกาหนดคุณภาพที่ระบุในสัญญา และใบสัง่ ซื ้อ
2) ปริ มาณสินค้ าที่สง่ มอบน้ อยกว่าปริ มาณที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ
3) การส่งมอบสินค้ าไม่ตรงตามช่วงเวลาที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ และ/หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในการส่งมอบสินค้ าที่
ระบุในเอกสารสัญญาฉบับนี ้
4) การเพิกเฉย หรื อขัดคาสัง่ หรื อคาขอ ที่ระบุอย่างเจาะจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นคาพูด โดยเจ้ าหน้ าที่ของ
ทีบีซี ผู้รับผิดชอบการส่งมอบสินค้ า เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อคณะกรรมการศูนย์อพยพ
5) การกระทาการอันทุจริ ต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขูข่ องผู้ขาย
6) การมี ส่วนเกี่ ย วข้ อ งกับ การใช้ แรงงานเด็ก และการละเมิ ด สิทธิ พื น้ ฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงานของตน
7) การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมตามที่ระบุในเอกสารหลักจริ ยธรรมของทีบีซี (ซึ่งข้ อกาหนดนี ้จะบังคับใช้
กับทังพนั
้ กงานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกราย)
ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที่ผ้ ขู ายละเมิดสัญญา หมายความรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง :
1) การระงับ หรื อยกเลิกสัญญา ตามดุลพินิจของผู้ชอื ้
2) การให้ ผ้ ขู ายเปลีย่ นทดแทนสินค้ าที่ต่ากว่ามาตรฐาน หรื อบกพร่องโดยทันทีที่ได้ รับการร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที่ของ
ทีบีซี ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
3) การให้ ผ้ ูขายส่งสินค้ าเพิ่มเติมให้ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อชดเชยส่วนที่ ไม่ครบ สูญหาย หรื อบกพร่ อง ตามที่ได้ รับ
การร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ
4) การลงโทษให้ ผ้ ูขายจ่ายเบี ้ยปรับเป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ ูชือ้ ตามดุลพินิจของผู้ชอื ้ และตามความสูญเสียที่ประเมิน
ได้
5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้ รับพิจารณาให้ ทาสัญญาอื่นใดในอนาคตกับทีบีซี
6) การให้ ผ้ ขู ายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่ผ้ ชู อื ้ จาเป็ นต้ องหาซื ้อสินค้ าจาก
แหล่งอื่น อันเนื่องมาจาก
i. ผู้ขายส่งสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพไม่ผา่ นมาตรฐาน และ/หรื อ ส่งสินค้ าไม่ตรงตามกาหนดวันที่ให้ สง่ ของ
ii. ผู้ชอื ้ ยกเลิกสัญญากับผู้ขาย อันมีสาเหตุที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากการที่ผ้ ขู ายไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงในสัญญาซื ้อได้
iii. ผู้ขายไม่สามารถดาเนินการตามข้ อตกลงในสัญญาซื ้อให้ ลลุ ว่ งไปได้
ทังนี
้ ้การลงโทษต่างๆหรื อด้ านการเงินจะสอดคล้ องกับระดับความสาคัญของสัญญา และความรุนแรงของการประพฤติ
ผิด
10. สัญญาที่จะกระทากันนีจ้ ะอยู่ใต้ บังคับของกฎหมายแห่ งประเทศไทย
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11. ติดต่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดราคานี ้ได้ ที่แผนกซัพพลายเชน & โลจิสติกส์ สานักงานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ โทร.
(02) 238-5027-8 หรื อทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
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เอกสารแนบที่ 1: ตัวอย่ างหน้ าปกสมุดบันทึกผู้อยู่อาศัย
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เอกสารแนบที่ 2: แบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี
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