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0Bเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 

การประกวดราคา เลขที� 2015-8 
 

นํ 'ามันถั�วเหลือง, ถ่านอัดแท่ง และ ปลาร้า  
สาํหรับการการจัดส่งตั 'งแต่เดือน ตุลาคม 2558 ถงึ มีนาคม 2559 
ไปยังพื 'นที�พักพิงชั�วคราวไซท์ 1 และ ไซท์ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
สาํหรับการการจัดส่งตั 'งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถงึ มีนาคม 2559 

ไปยังพื 'นที�พักพิงชั�วคราวแม่ละอูน และ แม่รามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พื 'นที�พักพงิชั�วคราวต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี และ 

พื 'นที�พักพงิชั�วคราวถํ 'าหิน จังหวัดราชบุรี 
 
1. ข้อมูลทั�วไป: 

ผู้ซื 'อขอเชิญบริษัทของทา่น ซึ�งเป็นผู้ขาย เข้าร่วมประกวดราคานํ 'ามันถั�วเหลือง, ถ่านอัดแท่ง และปลาร้า เพื�อจดั
ส่งไปยังพื #นที�พักพิงชั�วคราวตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประกวดราคา ผู้ขายอาจได้รับหรือไม่ได้รับเอกสาร
ประกวดราคาสําหรับสินค้าครบทกุรายการทั #งนี #ขึ #นอยู่กบัความเชี�ยวชาญหรือคําขอจากผู้ขาย เอกสารการประกวด
ราคาทั #งหมด (ซึ�งจะเป็นเอกสารภาษาองักฤษ พร้อมด้วยคําแปลเป็นภาษาไทย) ประกอบไปด้วย 

1) หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา: เอกสารหนึ�งฉบบัสาํหรับสนิค้าหนึ�งประเภท 
2) กาํหนดการส่งมอบ: เอกสารหนึ�งฉบบัสาํหรับสนิค้าหนึ�งประเภท 
3) แบบฟอร์มเสนอราคาของทีบซีี(แบบประกวดราคา–มาตรฐานฟอร์ม @@A): เอกสารหนึ�งฉบบัสาํหรับ

สนิค้าหนึ�งประเภท 
4) เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา: เอกสารหนึ�งฉบบัสาํหรับการประกวดราคาหนึ�งครั #ง 

 
2. สาํนักงานภาคสนามที�รับผิดชอบ: 

คําวา่ “สาํนกังานทีบีซีภาคสนาม ที�รับผิดชอบ” จะปรากฏอยูท่ั�วไปในหนงัสอืเชิญประกวดราคา และเอกสารแนบท้าย
นี # “สาํนักงานทีบีซีภาคสนามที� รับผิดชอบ” หมายถึงสํานกังานของทีบีซี ซึ�งตั #งอยู่ในเมืองใกล้พื #นที�พกัพิงชั�วคราว 
และหลงัจากได้ตกลงทําสญัญาซื #อ-ขายกันแล้ว จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําใบสั�งซื #อสินค้าซึ�งจะออกเป็นราย
เดือน ดแูลเรื�องคณุภาพสนิค้า และการสง่มอบสนิค้า รวมถึงการแจกจ่ายสิ�งของในพื #นที�พกัพิงชั�วคราว ซึ�งแต่ละพื #นที�
พกัพิงชั�วคราวอาจอยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของสาํนกังานภาคสนามตา่งกนั ตามที�ระบไุว้ในตารางตอ่ไปนี #: 

พื 'นที�พักพิงชั�วคราว 1Bจังหวัด 2Bสาํนักงานภาคสนามที�รับผิดชอบ 
ไซท์ 1 และไซท์ 2 แมฮ่่องสอน สาํนกังานแมฮ่่องสอน (อําเภอเมอืง) 
แมล่ะอนู, แมร่ามาหลวง แมฮ่่องสอน สาํนกังานแมส่ะเรียง 
แมห่ละ  ตาก สาํนกังานแมส่อด 
อุ้มเปี #ยม, นโุพ ตาก สาํนกังานอุ้มผาง 
ต้นยาง กาญจนบรีุ สาํนกังานกาญจนบรีุ 
ถํ #าหิน ราชบรีุ สาํนกังานกาญจนบรีุ 
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3. ขั 'นตอนและข้อกาํหนดในการเข้าร่วมประกวดราคา:  
ผู้ขายที�สนใจจะเสนอราคา ต้องปฏิบตัิตามขั #นตอนตอ่ไปนี # มิฉะนั #น จะไมไ่ด้รับการพิจารณา 

3.1 Uขั 'นตอนการเข้าร่วมประกวดราคา 
3.1.1) ผู้ขายรายปัจจุบัน/รายเก่า กลา่วคือ ผู้ขายสินค้าที�เคยทําสญัญาซื #อขายกบัทางทีบีซีและสง่สินค้า

ไปยงัพื #นที�พกัพิงชั�วคราวที�จะเสนอราคาครั #งใหม่นี # จะต้องยื�นแบบฟอร์มเสนอราคา พร้อมเอกสาร
ตา่งๆและตวัอยา่งสนิค้าตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ B.D ด้านลา่งนี # โดยมายื�นด้วยตัวเอง, ทางไปรษณีย์ 

หรือทางอีเมลล์  มายงัสาํนกังานทีบีซีกรุงเทพฯ Uก่อนเวลา 12:00 น. วันศุกร์ที� 7 สิงหาคม 2558 
 

3.1.2) ผู้ขายรายใหม่ หมายรวมถึงผู้ขายที�ติดต่อกบัทีบีซีเป็นครั #งแรก และผู้ขายที�ไม่เคยชนะการประกวด
ราคามาก่อนสาํหรับพื #นที�พกัพิงชั�วคราวแหง่นั #นๆ จะต้องปฏิบตัิตามขั #นตอนตอ่ไปนี #  

ก) ผู้ขายรายใหมต้่องติดตอ่กบัสาํนกังานทีบีซีกรุงเทพฯ (คณุอภทัชนา เกิทซ์ ผู้จดัการฝ่ายจดัซื #อ) 
ทางโทรศพัท์ก่อนเวลา 17.00 น. วันศุกร์ที�  24 กรกฎาคม 2558 เพื�อขอรับทราบข้อมูล 
และเอกสารเกี�ยวกบัการประกวดราคานี # 

 
ข) หลงัจากติดตอ่กบัสาํนกังานทีบีซีกรุงเทพฯ แล้ว ผู้ขายรายใหม่ต้องโทรศพัท์ไปยงัสํานกังานที

บีซีภาคสนาม เพื�อขอนดัพบกบัผู้ประสานงานภาคสนามของทีบีซี โดยจะต้องโทรนดัลว่งหน้า 
อยา่งน้อย 3 วนั ก่อนวนันดัพบ และภายในเวลา 17.00 น. วันศุกร์ที� 31 กรกฎาคม 2558 

 
ค) หลงัจากได้พบกบัผู้ประสานงานภาคสนาม ซึ�งจะเป็นผู้ ให้ข้อมลู/คําแนะนําที�จําเป็น และก่อน

จะยื�นเสนอราคา ผู้ขายจะต้องเดินทางไปสาํรวจเส้นทาง (อยา่งน้อยจะต้องไปให้ถึงหน้าประตู
ทางเข้าพื #นที�พกัพิงชั�วคราว) รวมถึงศึกษาวิธีการจัดการจดัสง่และปฏิบตัิงาน ที�เกี�ยวข้องกับ
การจดัสง่สนิค้าไปยงัโกดงัของพื #นที�พกัพิงชั�วคราว 

 
ง) ในการยื�นซองประกวดราคา ผู้ขายจะต้องยื�นแบบฟอร์มเสนอราคาจะต้องยื�นแบบฟอร์มเสนอ

ราคา พร้อมเอกสารตา่งๆและตวัอย่างสินค้าตามที�ระบไุว้ในหวัข้อ B.D ด้านลา่งนี # โดยมายื�น

เอกสารด้วยตัวเอง, ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทางอีเมล์ มายงัที�อยูต่อ่ไปนี # : 
 

คณุกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั ผู้จดัการฝ่ายโลจิสตกิส์ 
The Border Consortium 
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

E-mail: tender2015-8@theborderconsortium.org 
Uก่อนเวลา 12.00 น. วันศุกร์ที� 7 สิงหาคม 2558 
 

3.2 Uข้อบังคับในการยื�นประกวดราคา:   
� เอกสารที�จําเป็น:  ผู้ขายที�สนใจจะต้องยื�นเอกสารดงัต่อไปนี #มาที�สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อน

กําหนดการประมลู มิฉะนั #นจะใบเสนอราคาของทา่นจะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
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ก) แบบฟอร์มยื�นประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี (แบบฟอร์ม @@A): กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน พร้อมทั #งลงชื�อ และประทบัตราบริษัทโดยผู้มีอํานาจลงนาม แบบฟอร์มยื�นประกวด
ราคาจะต้องยื�นมาในซองที�ปิดผนกึ แล้วส่งมายงัสาํนักงานทีบีซีกรุงเทพฯด้วยตนเองหรือ

ส่งทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ แบบฟอร์มยื�นประกวดราคาที�กรอกข้อมลูไม่ถกูต้อง หรือ 
สง่มาที�สาํนกังานทีบีซีกรุงเทพฯไม่ทนักําหนดเวลาการปิดประมลู หรือ สง่มาโดยไม่มีเอกสาร
แนบและตวัอยา่งสนิค้าตามที�กําหนดจะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
 

ข) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หากชื�อของบุคคลที�ลงชื�อใน
แบบฟอร์มยื�นประกวดราคาของทีบีซี เป็นคนละคนกับบุคคลผู้ มีรายนามในเอกสารจด
ทะเบียนบริษัท ทางผู้ขายจะต้องสง่หนงัสอืมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าของ
บริษัทแนบมาด้วย 

 
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของบุคคลที�ลงชื�อในแบบฟอร์มยื�นประกวดราคา ซึ�งเป็น

บคุคลที�มีชื�ออยูใ่นเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือในหนงัสอืมอบอํานาจ 
 

ง) สาํเนาบัตรประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที�ยื�นประมลู 
 

จ) หลักฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนที�ยื�นประมูล สําหรับผู้ยื�นประมูลรายใหม่ ซึ�งหมายรวมถึงผู้ขายที�ยื�น
ประมลูกบัทางทีบีซีเป็นครั #งแรก หรือผู้ขายที�ไมเ่คยได้รับเลอืกให้เป็นผู้ รับสญัญาซื #อสินค้าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อน จะต้องยื�นหลกัฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank 
Statement) ซึ�งออกให้และเซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้อนหลงั _ เดือน ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นสว่นที�ยื�นประมลู  

 
สาํหรับผู้ขายปัจจุบัน/ผู้ขายรายเก่า คือ ผู้ขายที�เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสญัญาซื #อสินค้า
จากทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ว ไมจํ่าเป็นต้องยื�นหลกัฐานสาํเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วน, สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน, สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน, สําเนาบตัร
ประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากร และเอกสารแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบญัชีธนาคาร มาพร้อมกบั
การยื�นประมลูครั #งนี # อย่างไรก็ตามถ้ามีความจําเป็น ทางทีบีซีขอสวงนสิทธ̀ิในการขอเรียกดู
หลกัฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบญัชีธนาคารย้อนหลงั จากผู้ขายรายปัจจุบนั/ผู้ขาย

รายเก่า ก่อนการตดัสนิมอบสญัญาซื #อให้แก่ผู้ขาย 
 

U  หมายเหตุ: 

• เอกสารสําเนาทกุฉบบัจะตอ้งรบัรอง “สําเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และเซ็นต์ชื"อโดยผูมี้
อํานาจลงนาม  

• สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัผูเ้สียภาษีอากร 
และ เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ"ม ใหยื้"นมาUเพียง 0 ชดุเท่านั1นU ต่อการยื"นประมูลแต่
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ละครั1ง  ผู้ขายไม่จําเป็นตอ้งแนบสําเนาเอกสารหลายชดุมากบัแบบฟอร์มยื"นประกวดราคาแต่
ละใบ 

 
 
4. การส่งมอบสนิค้า : 

• ปลายทางการสง่มอบสนิค้า ระยะเวลา และความถี�ของการสง่มอบ รวมทั #งปริมาณสินค้าที�จะสง่ ได้สรุปไว้ใน
เอกสารกําหนดการส่งมอบที�แนบมากับหนงัสือเชิญประกวดราคา ปริมาณสินค้าที�จะส่งมอบที�ระบุไว้ใน
กาํหนดการส่งมอบนี #เป็นการคาดประมาณที�ใกล้เคียงที�สดุ ซึ�งคํานวณจากจํานวนประชากรในพื #นที�พกัพิง
ชั�วคราวที�คาดหมายไว้สําหรับช่วงระยะเวลาบริโภคนั #นๆ ปริมาณสินค้าที�จะสง่มอบและวนัสง่มอบที�แน่นอน
จะต้องได้รับการยืนยนัจากสํานกังานทีบีซีภาคสนาม เป็นใบสั�งซื #ออย่างเป็นทางการ ซึ�งจะส่งโดยตรงทาง
โทรสารถึงผู้ขายเดือนละครั #ง อย่างน้อย 10 วนั ก่อนวนัสง่มอบที�กําหนด ผู้ซื 'อสงวนสิทธ̀ิที�จะเปลี�ยนแปลง
กําหนดการส่งมอบ และปริมาณสินค้าในช่วงระหว่างการปฏิบตัิตามสญัญานี # โดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที�แท้จริง และตามคําสั�งที�ได้รับจากเจ้าหน้าที�ภาคสนามของทีบีซี  

 
• ผู้ซื 'อจะขออนุญาตจากรัฐบาลไทยเพื�อจัดส่งสินค้าไปยังพื #นที�พักพิงชั�วคราว ผู้ขายจะต้องแสดงสําเนา

ใบอนญุาตนี #แก่เจ้าหน้าที�ท้องถิ�นของรัฐตามระเบียบ อนึ�งก่อนการสง่มอบสินค้าถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ขายที�จะต้องตรวจสอบเพื�อให้มั�นใจว่าได้รับการอนญุาตเพื�อให้จดัสง่สินค้าเข้าพื #นที�พกัพิงชั�วคราวแล้ว ซึ�ง
ผู้ขายอาจทําได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที�ภาคสนามของทีบีซีและ/หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที�ท้องถิ�นของรัฐ
ก่อน  

 
• ผู้ขายจะต้องใช้ ใบส่งมอบสินค้า (Delivery Receipt – แบบฟอร์ม DR) ซึ�งเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที�ทาง

ทีบีซีจดัหาไว้ให้ เพื�อให้ผู้ขายใช้เป็นหลกัฐานในการสง่มอบสินค้า โดยผู้ขายจะต้องใช้แบบฟอร์มใบสง่มอบ
สินค้า a ใบต่อการจัดสง่ a คนัรถบรรทุก และใบสง่มอบสินค้านี #จะต้องได้รับการลงนามจากเจ้าหน้าที�ของ
คณะกรรมการศนูย์ที�ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที�ตรวจรับสนิค้า ผู้ซื 'อจะไมถื่อวา่มีความรับผิดชอบกบัสนิค้าที�
จดัสง่โดยไมม่ีการลงนามรับสนิค้าอยา่งถกูต้องครบถ้วนในใบสง่มอบสนิค้า 

 
• ผู้ขายจะต้องจดัสง่สินค้าไปยงัพื #นที�พกัพิงชั�วคราวภายในกําหนดการจดัสง่ที�ระบใุนใบสั�งซื #อ อนึ�งผู้ซื 'อจะไม่

ถือว่ามีความรับผิดชอบกับสินค้าที�จดัสง่ไปยงัพื #นที�พกัพิงชั�วคราว Uก่อนUวนักําหนดสง่มอบที�ระบใุนใบสั�งซื #อ 
ถึงแม้วา่สนิค้าจํานวนนั #นจะได้รับการลงนามรับสินค้าในใบสง่มอบสินค้า (Delivery Receipt) โดยเจ้าหน้าที�
ของคณะกรรมการศนูย์ที�ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที�ตรวจรับสนิค้าก็ตาม 

 
• ผู้ขายจะต้องแจ้งวนัและเวลาที�คาดหมายวา่จะสง่มอบสนิค้าให้สาํนกังานทีบีซีภาคสนามทราบลว่งหน้า และ

เมื�อสง่มอบสนิค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายต้องแจ้งยืนยนัวนัที�ได้ทําการสง่มอบสนิค้าให้สาํนกังานทีบีซ ีภาคสนาม
ที�รับผิดชอบทราบ และยืนยนัปริมาณสนิค้าที�สง่มอบ รวมทั #งแจ้งปัญหาใดที�อาจประสบ  

 
• เมื�อรถบรรทุกไปถึงยังพื #นที�พักพิงชั�วคราวจะต้องขนถ่ายสินค้าลงยังโกดังเก็บสินค้า หรือ พื #นที�ที�ผู้ แทน

คณะกรรมการศนูย์อพยพ/พื #นที�พกัพิงชั�วคราวที�ได้รับมอบหมายได้กําหนดให้ขนถ่ายสินค้าลง อนึ�งพนกังาน
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ขบัรถจะต้องไม่เร่งรีบที�จะให้ทําการขนถ่ายสินค้าลง และจะต้องให้เวลาเพื�อให้ผู้ แทนคณะกรรมการศูนย์
อพยพ / พื #นที�พกัพิงชั�วคราวสามารถขนถ่ายสินค้าลง รวมทั #งนบัจํานวน ตรวจสอบ และลงนามในใบสง่มอบ
สนิค้า (Delivery Receipt-DR) ผู้ซื 'อจะไมถื่อวา่มีความรับผิดชอบตอ่สนิค้าที�ขนถ่ายลงนอกบริเวณที�อนญุาต
ให้ขนถ่ายสนิค้าลง 

 
• ผู้ขายควรจะทําการส่งมอบสินค้า ณ พื #นที�พักพิงชั�วคราว ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเวลา

กลางวัน (ระหว่าง 8.30-17.00 น.) เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของพื #นที�พกัพิงชั�วคราวมีเวลาเพียงพอในช่วงที�มีแสง
สวา่งอยู ่เพื�อความสะดวกและเหมาะสมในการขนถ่ายสนิค้าลง การนบัจํานวน และการตรวจสอบสนิค้า ทั #งนี #
หากรถบรรทกุไปถึงยงัพื #นที�พกัพิงชั�วคราวในช่วงเวลากลางคืนหรือนอกเหนือจากเวลาที�ระบุไว้นี # จะต้องรอ
จนถึงเวลาเช้าเพื�อให้คณะกรรม การศูนย์ได้ขนถ่ายสินค้าลง โดยผู้ขายและ/หรือพนกังานขบัรถจะต้องไม่
กดดนัให้เจ้าหน้าที�ของพื #นที�พกัพิงชั�วคราวขนถ่านสนิค้าลงนอกเหนือจากเวลาที�กําหนดข้างต้นนี # 

 
• คาํเตือน : ถนนไปยงัพื #นที�พกัพิงชั�วคราวบางแหง่ (Uแมฮ่่องสอนU – ไซท์1 และไซท์ 2, แม่ละอนู แม่รามาหลวง;    

UตากU – ศนูย์นโุพ และUกาญจนบุรีU – ศนูย์ต้นยาง) มกัได้รับความเสียหายระหว่างฤดฝูน และตามปกติการ
จดัสง่สิ�งของไปยงัพื #นที�พกัพิงชั�วคราวเหลา่นี #ต้องใช้รถยนต์ขบัเคลื�อน 4 ล้อ ผู้ขายอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การซอ่มแซมถนนเพื�อให้สามารถสง่สนิค้าได้ตรงตามกําหนดโดยทีบีซีจะไมจ่่ายคา่ซอ่มถนน หรือชดใช้เงินแก่
ผู้ขายในกรณีที�สภาพอากาศ และถนนไมเ่อื #ออํานวย 

 
5. หลักจริยธรรม:  

ผู้ขาย ซึ�งในเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี กลา่วถึงในฐานะผู้ รับเหมาของทีบีซี รวมถึงผู้ รับเหมาช่วง และพนกังาน
ของผู้ รับเหมา/ผู้ รับเหมาช่วง (อาทิ บริษัทขนส่ง และพนกังานขบัรถ) ซึ�งมีหน้าที�ติดต่อหรือมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกับ
เจ้าหน้าที�ของทีบีซี และ/หรือกลุม่ผู้ รับประโยชน์ในพื #นที�พกัพิงชั�วคราว จะได้รับเอกสารเรื�องหลกัจริยธรรมของทีบีซี  
ซึ�งทา่นจะต้องอา่นอยา่งละเอียด เพื�อทําความเข้าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี # ซึ�งเอกสารหลักจริยธรรมนี #
จดัทําขึ #นเพื�ออธิบายให้ผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิด้านจริธรรมหลกัๆ โดยหากพนกังานของ
ผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมจะถือว่าฝ่าฝืนข้อตกลงในสญัญาซื #อฉบบันี #  ทั #งนี #ผู้ซื 'ออาจ
พิจารณาลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึ #นอยู่กับความรุนแรงของการประพฤติผิด (กรุณาดขู้อ aa เรื�อง 
การละเมิดสญัญา และ เบี #ยปรับ ด้านลา่งนี #) 

 
เอกสารหลักจริยธรรมสําหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงของทีบีซี จะเป็นเอกสารอีกชุดหนึ�งที�แยกไว้ต่างหากซึ�ง
มิได้รวมไว้ในเอกสารเชิญเข้าร่วมประกวดราคาชุดนี # ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเรื�องหลักจริยธรรมได้จาก
เว็บไซต์ของทีบีซีที� www.theborderconsortium.org หรือติดตอ่ขอรับเอกสารได้ที�สาํนกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 
 

6. การตรวจสอบ: สินค้าที�จัดส่งจะต้องได้รับการตรวจสอบ 
• ผู้ซื 'อจะว่าจ้างบริษัทตรวจสอบให้เก็บตวัอย่าง และทําการวิเคราะห์คุณภาพของสินค้า ณ จุดขนสินค้าขึ #น

บรรทุกรถ ก่อนการจัดส่งไปยงัพื #นที�พักพิงชั�วคราว หรือที�โกดังในพื #นที�พักพิงชั�วคราว การตรวจสอบนี #จะ
กระทําอยา่งน้อยหนึ�งครั #งระหวา่งระยะเวลาของสญัญา บริษัทตรวจสอบจะนบัจํานวนกระสอบ (หรือถงั/ปีoบ) 
ที�บรรทกุบนรถแตล่ะคนัด้วย ณ จดุขนสนิค้าขึ #น (หรือที�ขนลงมายงัโกดงัในพื #นที�พกัพิงชั�วคราว) สุม่ชั�งนํ #าหนกั
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กระสอบ (หรือถงั/ปีoบ) และตรวจวา่บรรจภุณัฑ์ตรงตามข้อกําหนดที�ระบใุนหนงัสอืเชิญประกวดราคานี #หรือไม ่
ผู้ซื 'อสงวนสทิธ̀ิที�จะแจ้ง หรือไมแ่จ้งให้ผู้ขายทราบวนั เวลา และสถานที�ที�จะดําเนินการตรวจสอบ 
 

• ในกรณีที�บริษัทตรวจสอบพบว่าสินค้าที�ขนสง่ทั #งหมดหรือบางสว่น บกพร่องหรือมีคณุภาพตํ�ากว่ามาตรฐาน 
หรือมีปริมาณน้อยกว่าที�สั�งซื #อ (กําหนดได้จากน◌◌ํ้าหนกัสุทธิเฉลี�ย หรือ นํ #าหนกัสุทธิรวม ที�ขาดไปจาก
จํานวนที�สั�งซื #อ)  ผู้ซื 'อสงวนสทิธ̀ิที�จะปฏิเสธการสง่มอบ และคาดหมายให้สนิค้าได้รับการเปลี�ยนทดแทนทนัที 
(กรณีสินค้ามีปัญหาเรื�องคุณภาพ) หรือ กําหนดให้ผู้ขายจัดส่งจํานวนเพิ�ม (กรณีที�สินค้ามีปัญหาเรื�อง 
ปริมาณหรือนํ #าหนกัขาด) 

 
• เมื�อสินค้าถกูส่งมาถึงพื #นที�พกัพิงชั�วคราว กระสอบ (หรือถงั/ปีoบ) จะถกูขนถ่ายลงโดยผู้แทนคณะกรรมการ

ศูนย์ โดยคณะกรรมการศูนย์ และ/หรือ เจ้าหน้าที�ภาคสนามของบีบีซี จะชั�งนํ #าหนกั และนบัจํานวน หาก
พบวา่สนิค้าที�ขนสง่มาทั #งหมด หรือบางสว่น บกพร่อง หรือมีคณุภาพตํ�ากวา่มาตรฐาน หรือมีปริมาณน้อยกวา่
ที�สั�งซื #อ (กําหนดได้จากนํ #าหนกัสทุธิเฉลี�ย หรือ นํ #าหนกัสทุธิรวม ที�ขาดไปจากจํานวนที�สั�งซื #อ)  เมื�อสนิค้ามาถึง 
หรือระหวา่งการแจกจ่าย ณ จดุหมายสดุท้าย ผู้ซื 'อสงวนสทิธ̀ิที�จะปฏิเสธการสง่มอบ และคาดหมายให้สินค้า
ได้รับการเปลี�ยนทดแทนทนัที(กรณีสนิค้ามีปัญหาเรื�องคณุภาพ)หรือกําหนดให้ผู้ขายจดัสง่จํานวนเพิ�ม(กรณีที�
สนิค้ามีปัญหาเรื�องปริมาณหรือนํ #าหนกัขาด) 

 
• สนิค้าบางชนิด (อาทิเช่น ถ่าน, ปลาร้า และเกลือ) จะมีการเก็บตวัอย่างในระหว่างการตรวจสอบสินค้า หรือ

เก็บตวัอย่างเมื�อสินค้าถกูสง่ไปถึงพื #นที�พกัพิงชั�วคราวแล้ว เพื�อสง่ไปยงัห้องแล็บเพื�อทําการวิเคราะห์ ในการ
วิเคราะห์คณุภาพสนิค้าในห้องแลบ็นั #นปกติจะต้องใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้เวลาถึง D-B สปัดาห์ 
หลงัจากรับตวัอยา่ง จึงจะทราบผลการวเิคราะห์)  หากผลการทดสอบพบวา่สนิค้ามีคณุภาพตํ�ากวา่มาตรฐาน
หลงัจากที�ปลายทางได้รับสินค้า และแจกจ่ายให้ผู้ รับไปแล้ว จะถือว่าสญัญาซื #อสินค้าฉบบันั #นไม่บรรลผุล
สมบรูณ์ และผู้ซื 'อมีสทิธ̀ิที�จะพิจารณาลงโทษผู้ขายได้ (โปรดดรูายละเอียดในข้อ ar ด้านลา่งนี #) 

 
7. เงื�อนไขการชาํระเงนิ: 

• ก่อนที�จะทําการจะชําระเงินแก่ผู้ขาย จะต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี #: 
ก) ใบวางบิล (Invoice) ที�มีหมายเลขกํากับ โดยระบุรายละเอียด ปริมาณสินค้าที�จัดส่ง ขนาดบรรจุ/

นํ #าหนกั    ราคาต่อหน่วย ปลายทางสง่ของ หมายเลขใบสั�งซื #อสินค้า และยอดรวมของจํานวนเงินที�
เรียกเก็บ ผู้ขายต้องสง่เอกสารนี #ให้สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ พร้อมทําสําเนาหนึ�งชุดสง่ให้สํานกังาน
ภาคสนามของทีบีซี  

ข) ใบส่งมอบสินค้า(Delivery Receipt– แบบฟอร์ม DR) ของบริษัท ซึ�งลงนามโดยเจ้าหน้าที�ของ
คณะกรรมการศูนย์ ที�ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที�ตรวจรับสินค้า ผู้ขายต้องยื�นต้นฉบบัใบส่งมอบ
สนิค้านี #ตอ่สาํนกังานทีบีซีภาคสนาม และให้ผู้แทนคณะกรรมการศนูย์เก็บสาํเนาไว้หนึ�งชดุ 

ค) ใบรับมอบสินค้า (Goods Receipt Notice – แบบฟอร์ม GRN) ซึ�งลงนามโดยเจ้าหน้าที�ของ
คณะกรรมการศนูย์ที�ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที�ตรวจรับสินค้า คณะกรรมการศนูย์จะเป็นผู้ออกใบ
รับสนิค้านี # โดยทางคณะกรรมการศนูย์จะเก็บสาํเนาเอกสาร GRN แตล่ะชดุไว้เพื�อสง่ให้สํานกังานทีบี
ซีภาคสนาม ถือเป็นหลกัฐานในการรับสนิค้า 
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ง) รายงานผลการตรวจสอบ ของบริษัทตรวจสอบ (บริษัทตรวจสอบจะจดัสง่เอกสารให้สํานกังานทีบีซี
กรุงเทพฯ โดยตรง) 
 

• สาํนกังานทีบีซี ที�กรุงเทพฯ จะดําเนินการชําระเงินแก่ผู้ขาย เมื�อได้รับการยืนยนัจากสาํนกังานทีบีซีภาคสนาม 
วา่การสง่มอบเป็นไปตามที�กําหนด โดยไมม่ีรายงานวา่มีสนิค้าเสยีหาย หรือไมค่รบจํานวน  
 

• ผู้ซื 'อจะชําระเงินแก่ผู้ขายเป็นรายเดือน ซึ�งตามปกติจะไมเ่กินหนึ�งเดือนหลงัจากที�สํานกังานทีบีซี ที�กรุงเทพฯ 
ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

 
• ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ เพื�อยืนยนัว่าผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื 'อแล้ว โดยผู้ขาย

จะต้องสง่ใบเสร็จรับเงินนี #มาให้สาํนกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 
 
8. ภมิูหลังทั�วไป หลกัการ กฎระเบียบ และคาํรับรอง : 

• ทีบีซี ได้รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพื�อใช้ในการปฏิบตัิงานช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมแก่ผู้ลี #ภยัจาก
ประเทศพมา่ และประสงค์จะใช้สว่นหนึ�งของเงินบริจาคเหลา่นี #เพื�อชําระเงินสาํหรับการซื #อขายครั #งนี # ผู้บริจาค
จะคํานวณยอดรวมของจํานวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใช้เงินจํานวนนี # เมื�อการปฏิบตัิงานสําเร็จ
ลลุว่งแล้ว ตามจํานวนค่าใช้จ่ายที�ยื�นเสนอ และพิจารณาว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขข้อกําหนดการ
บริจาคหรือไม ่นอกจากทีบีซีแล้ว บคุคลอื�นใดยอ่มไมม่ีสทิธ̀ิ หรือสามารถอ้างสิทธ̀ิในเงินบริจาคนี #ได้ ผู้บริจาค
จะไมรั่บพิจารณาคําร้องขอคา่ชดเชย หรือการชําระเงินใด ๆ ที�ผู้ รับเหมาของทีบีซียื�นเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะใน
กรณีใด หรือด้วยเหตุผลใด สญัญาที�กระทําขึ #นระหว่างทีบีซีและผู้ รับเหมาจะไม่มีผลผูกพนัผู้บริจาค และผู้
บริจาคไมย่อมรับวา่มีข้อสญัญาใดที�เชื�อมโยงระหวา่งผู้บริจาคกบัผู้ รับเหมาของทีบีซี  

 
• ผู้บริจาคกําหนดให้ทีบีซี ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมาปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมขั #นสงูสดุระหว่าง

กระบวนการจัดหา และในการปฏิบตัิตามสญัญา ขั #นตอนในการจัดซื #อจัดหา และการตกลงให้ทําสญัญา
จะต้องเป็นไปตามหลกัการดงัตอ่ไปนี # : 
� ความโปร่งใสในกระบวนการจดัซื #อจดัหา 
� การปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัตอ่ผู้ เสนอตวัเป็นผู้ รับเหมา 

 
• กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
• ผู้บริจาคที�จดัสรรเงินทนุสําหรับโครงการนี #สงวนสิทธ̀ิที�จะใช้อํานาจในการควบคมุผู้ รับเหมาทกุราย ทั #งด้าน

เอกสาร และ ณ สถานที�ดําเนินการ (รวมทั #งทีบีซี) รวมถึงผู้ รับเหมาช่วงตอ่ ที�ได้รับเงินของผู้บริจาค เพื�อทําการ
ตรวจสอบวา่การจดัหา และการปฏิบตัิงานนั #นสอดคล้องกบักฎระเบียบ และวิธีดําเนินงานของทีบีซี หรือไม่ ผู้
บริจาคขอคํารับรองวา่ผู้บริจาค หรือตวัแทนของผู้บริจาคมีสทิธ̀ิตามสมควรในการเข้าถึงและการขอตรวจสอบ
เอกสารทางการเงิน และการบญัชีของผู้ รับเหมา  
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• คํารับรอง : โดยการลงนามในสญัญาซื #อขายนี # ผู้ขาย (ในกรณีที�ตกลงให้ทําสญัญา) ให้คํารับรองว่าผู้ขาย 
และ/หรือ ผู้ รับช่วงจดัสง่สนิค้าให้ผู้ขาย (ถ้ามี) ได้รับอนมุตัิ และมีใบอนญุาตที�จําเป็นจากเจ้าหน้าที�หรือสว่น
ราชการที�เกี�ยวข้องให้ดําเนินงานตามภาระผกูพนัภายใต้สญัญานี #แล้ว และการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของ
ผู้ขายภายใต้สญัญานี #จะไม่เป็นการฝ่าฝืนคําสั�ง กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อบังคบัของ
หนว่ยงานใดของรัฐบาล หรือหนว่ยงานราชการที�มีอํานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ซื 'อจะจดัการกบัสินค้าได้
อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย โดยไมม่ีการสอดแทรก หรือตําหนิกลา่วโทษจากรัฐบาล หรือหนว่ยงานราชการอื�น
ใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใช้แทนผู้ซื 'อสาํหรับความเสียหาย การสญูเสีย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
การฟ้องร้อง ความรับผิด และค่าใช้จ่าย ซึ�งเกิดจาก เกี�ยวข้อง หรือเป็นผลสืบเนื�องไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดย
ทางอ้อม จากการฝ่าฝืนคํารับรองนี # 

 
ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสญัญาฉบบันี #จะดําเนินไปโดยไม่มีการเชื�อมโยงใดๆถึงผู้ซื 'อในฐานะนายหน้า 
หุ้นสว่น ผู้ รับช่วงลิขสิทธ̀ิ พนกังาน หรือผู้แทนของผู้บริจาค  นอกจากนี #ผู้ขายรับรองต่อผู้ซื 'อและผู้บริจาคว่า 
ผู้ รับช่วงหรือผู้ขายรายย่อยที�ผู้ขายติดต่อด้วยจะไม่สามารถที�จะเรียกร้อง หรือกระทําการฟ้องร้องใดๆต่อผู้
บริจาค และตวัแทนของผู้บริจาคได้ 

 
• ผู้ขายจะไมแ่ทนตวัเองวา่เป็นผู้ซื 'อ หรือเป็นนายหน้า หุ้นสว่น พนกังาน หรือผู้แทนของผู้ซื 'อหรือผู้บริจาค และ

จะไมถื่อตวัเองวา่มีอํานาจหรือสทิธ̀ิที�จะก่อให้เกิดความผกูมดัที�ชดัเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ซื 'อ หรือ
ผู้บริจาคข้อตกลงฉบบันี #จะไมถื่อวา่ผู้ขายเป็นนายหน้า หุ้นสว่น ผู้ รับช่วงลขิสทิธ̀ิ พนกังาน หรือผู้แทนใดๆของ
ผู้ขายและผู้บริจาค 

 
9. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุที�ทาํให้ผู้เสนอราคาไม่มีสทิธิmได้รับพิจารณา: 

• ทีบีซี จะปฏิเสธข้อเสนอที�ได้รับจากผู้ เข้าประกวดราคา หรือยกเลิกสญัญาในกรณีที�ได้ทําสญัญาแล้ว หาก
พบว่าผู้ เสนอราคาได้กระทําการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ ซึ�งอาจมีการการลงโทษด้าน
การบริหารหรือด้านการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคล้องกบัระดบัความสําคญัของสญัญา และความรุนแรง
ของการประพฤติผิด 

 
• ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมา ต้องไมม่ีสว่นเกี�ยวข้องกบัการใช้แรงงานเด็ก และต้องเคารพในสทิธ̀ิพื #นฐาน

ทางสงัคม และสภาพการทํางานของพนกังานของตน 
 

• ทีบีซี จะตดัสทิธ̀ิผู้ เข้าประกวดราคาออกจากการมีสว่นร่วมในกระบวนการจดัซื #อจดัหาขององค์กร ในกรณีที�: 
� ผู้ เข้าประกวดราคาเป็นผู้ ล้มละลาย หรือกําลงัชําระบญัชีเพื�อเลกิบริษัท หรือศาลกําลงัจดัการกบัธุรกิจ 

หรือกําลงัจดัการประนอมหนี #กบัเจ้าหนี # หรือได้ระงบักิจกรรมทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ ที�กําลงัถกูดําเนินคดี
เนื�องจากสาเหตเุหลา่นี # หรืออยู่ในสถานการณ์ที�คล้ายกนั อนัจากการดําเนินการในทํานองเดียวกนั 
ตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบัของประเทศ 

� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพิพากษาลงโทษเนื�องจากการประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ ซึ�งคําพิพากษานั #นถือ
เป็นที�สดุ 
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� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ประพฤติผิดหลกัวิชาชีพอย่างร้ายแรงในเรื�องใดๆก็ตาม  ซึ�งทีบีซีสามารถพิสจูน์
ได้ 

� ผู้ เข้าประกวดราคาไมป่ฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนในการชําระเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม หรือ
การจ่ายภาษีตามเงื�อนไขทางกฎหมายของประเทศซึ�งเป็นสถานที�ก่อตั #งบริษัท หรือประเทศของผู้ ที�มี
อํานาจให้ทําสญัญา หรือประเทศที�มีการดําเนินการตามสญัญา 

� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพิพากษาลงโทษ และคําพิพากษานั #นถือเป็นที�สดุ ในข้อหาฉ้อฉล ทจุริต มี
สว่นเกี�ยวข้องกบัองค์กรอาชญากรรม หรือในกิจกรรมอื�นใดที�ผิดกฎหมาย และเป็นภยัตอ่ผลประโยชน์
ด้านการเงินของผู้บริจาค 

� ภายหลงักระบวนการจดัหา หรือกระบวนการมอบเงินบริจาค โดยใช้งบประมาณของผู้บริจาคแล้ว ได้
มีการแจ้งวา่ผู้ เข้าประกวดราคาได้ฝ่าฝืนสญัญาอยา่งร้ายแรง เนื�องจากไมป่ฏิบตัิตามภาระผกูพนัตาม
สญัญา ผู้ เข้าประกวดราคาต้องรับรอง ว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที�กล่าวถึงข้างต้นนี # ด้วยประการใดๆ
ทั #งสิ #น 

 
• จะไมม่ีการตกลงทําสญัญากบัผู้ เข้าประกวดราคา ถ้าในระหว่างขั #นตอนการจดัหาจดัซื #อ ผู้ เข้าประกวดราคา

รายนั #น: 
� มีประเด็นหรือข้อสงสยั เรื�องความขดัแย้งหรือการมีส่วนได้สว่นเสียทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ขาย

หรือผู้ เข้าร่วมประมลูกบัพนกังานหรือผู้มีอํานาจตดัสนิผลการประมลูขององค์การทีบีซี 
� มีความผิดเนื�องจากแจ้งหรือเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองค์กร หรือไม่ให้ข้อมลูซึ�ง

ทางองค์กรขอให้ผู้ ร่วมประกวดราคาแจ้ง เพื�อนํามาใช้เป็นเงื�อนไขประกอบการพิจารณาตดัสินการให้
สญัญา 

  
• ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับพิจารณา ถ้าไม่ปฏิบตัิตามขั #นตอนของการเสนอราคาที�ระบุในข้อ 3. ของ

เอกสารฉบบันี # 
 

10. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทาํสัญญา: 
• ผู้แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานของผู้บริจาคจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการเปิดซองประกวด

ราคา ซึ�งดําเนินการโดยเจ้าหน้าที�ของทีบีซี  ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเปิดซอง
ประกวดราคานี # 

 
• การยื�นเสนอราคาจะต้องกระทําตามเงื�อนไข และข้อกําหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซอง

ประกวดราคาจะมีการตรวจเช็ควา่ผู้ เข้าร่วมได้ปฏิบตัิถกูต้องตามเงื�อนไขและข้อกําหนดนั #นๆหรือไม ่
 

• คณะกรรมการประกวดราคา ซึ�งประกอบด้วยเจ้าหน้าที�ทีบีซีอย่างน้อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา
หลงัจากวนัครบกําหนดยื�นเสนอราคา และตดัสนิการประกวดราคา คําตดัสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็น
ที�สดุ 
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• การเสนอราคาทั #งหมดจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลกัเกณฑ์เดียวกนัและโดยคณะกรรมการตดัสิน
การประกวดราคาชดุเดียวกนั 

 
• ทีบีซี จะตดัสินให้สญัญา โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้ม

ค่าสงูสดุต่อเงินที�จ่าย” อนัหมายถึงสดัสว่นความสมดลุที�ดีที�สดุ ระหว่าง ราคา กบั คณุภาพ/คณุสมบตัิ โดย
อยา่งน้อยที�สดุจะพิจารณาเกณฑ์ตอ่ไปนี # 
� ราคา 
� คณุภาพสนิค้า 
� ความสามารถที�อาจพิสจูน์ได้วา่สามารถผลติสนิค้าให้ได้ตามมาตรฐานสนิค้าที�กําหนด 
� มีเงินทนุหมนุเวยีนเพียงพอ 
� ความสามารถที�อาจพิสจูน์ ได้วา่สามารถจดัสง่สนิค้าได้ตามกําหนด 
� มีกําลงัการผลติเสนิค้าเพียงพอ 
� ประสบการณ์ในการจดัสง่สิ�งของเพื�อความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม 
� ความรู้เกี�ยวกบัสภาพการทํางานในพื #นที� 
� มีฐานปฏิบตังิาน/สาํนกังานที�ใกล้กบัพื #นที� 
� สามารถปฏิบตังิานตามบรรทดัฐานสากลได้ 
� มีการลงนามในเอกสารหลกัจริยธรรม ภายในชว่งระยะเวลา aD เดือนที�ผา่นมา 

 
• จะไมม่ีการเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์ใดๆจากที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคา และ/หรือในข้อกําหนดเกี�ยวกบั

รายละเอียดสินค้า นอกจากนี # ข้อมลูเพิ�มเติมจากผู้ เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็นเพียงเพื�อชี #แจง
รายละเอียดของการเสนอราคานั #นๆให้กระจ่างขึ #น และไมม่ีเหตนํุาไปสูก่ารเลอืกปฏิบตัิ 

 
• จะไมอ่นญุาติให้มีการเจรจาตอ่รองใดๆ หลงัจากวนัครบกําหนดยื�นซองเสนอราคา 

 
• หนงัสอืเชิญประกวดราคานี # ไมถื่อวา่เกี�ยวข้องกบัข้อผกูมดัในการซื #อสนิค้าใดๆทั #งสิ #น กบัทางทีบีซี 

 
11. การละเมิดสัญญา และเบี 'ยปรับ 

ก) การละเมิดสญัญานี #โดยผู้ขายมีความหมายรวมถึง แตไ่มจํ่ากดัเพียง: 
1) การสง่มอบสนิค้าที�ตํ�ากวา่ข้อกําหนดคณุภาพที�ระบใุนสญัญา และใบสั�งซื #อ 
2) ปริมาณสนิค้าที�สง่มอบน้อยกวา่ปริมาณที�ระบใุนใบสั�งซื #อ 
3) การสง่มอบสินค้าไม่ตรงตามช่วงเวลาที�ระบุในใบสั�งซื #อ และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในการส่ง

มอบสนิค้าที�ระบใุนเอกสารสญัญาฉบบันี # 
4) การเพิกเฉย หรือขดัคําสั�ง หรือคําขอ ที�ระบุอย่างเจาะจงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นคําพดู โดย

เจ้าหน้าที�ของทีบีซี ผู้ รับผิดชอบการสง่มอบสนิค้า เจ้าหน้าที�ของรัฐ หรือคณะกรรมการศนูย์อพยพ 
5) การกระทําการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือขม่ขูข่องผู้ขาย 
6) การมีส่วนเกี�ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพื #นฐานทางสงัคม รวมถึงสภาพและ

ความปลอดภยัในการทํางานของพนกังานของตน 
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7) การไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที�ระบใุนเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี (ซึ�งข้อกําหนดนี #จะ
บงัคบัใช้กบัทั #งพนกังานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงทกุราย)  

 
ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที�ผู้ขายละเมิดสญัญา หมายความรวมถึง แตไ่มจํ่ากดัเพียง : 

1) การระงบั หรือยกเลกิสญัญา ตามดลุพินิจของผู้ซื 'อ 
2) การให้ผู้ขายเปลี�ยนทดแทนสินค้าที�ตํ�ากว่ามาตรฐาน หรือบกพร่องโดยทนัทีที�ได้รับการร้องขอจาก

เจ้าหน้าที�ของทีบีซี ที�มีหน้าที�รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ #น 
3) การให้ผู้ขายส่งสินค้าเพิ�มเติมให้โดยไม่คิดมูลค่า เพื�อชดเชยส่วนที�ไม่ครบ สญูหาย หรือบกพร่อง 

ตามที�ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที�ของทีบีซี ที�มีหน้าที�รับผิดชอบ 
4) การลงโทษให้ผู้ขายจ่ายเบี #ยปรับเป็นตวัเงินให้แก่ผู้ซื 'อ ตามดลุพินิจของผู้ซื 'อ และตามความสญูเสียที�

ประเมินได้  
5) ผู้ขายอาจจะไมไ่ด้รับพิจารณาให้ทําสญัญาอื�นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การให้ผู้ขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยคา่ใช้จ่ายเพิ�มเติมที�อาจเกิดขึ #นจากการที�ผู้ซื 'อจําเป็นต้องหาซื #อ

สนิค้าจากแหลง่อื�น อนัเนื�องมาจาก 
i. ผู้ขายสง่สนิค้าที�มีคณุภาพไมผ่า่นมาตรฐาน และ/หรือ สง่สนิค้าไมต่รงตามกําหนดวนัที�ให้สง่ขอ 
ii. ผู้ซื 'อยกเลิกสญัญากับผู้ขาย อนัมีสาเหตทีุ�สมเหตสุมผลอนัเนื�องมาจากการที�ผู้ขายไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามเงื�อนไขหรือข้อตกลงในสญัญาซื #อได้ 
iii. ผู้ขายไมส่ามารถดําเนินการตามข้อตกลงในสญัญาซื #อให้ลลุว่งไปได้ 

ทั #งนี #การลงโทษตา่งๆหรือด้านการเงินจะสอดคล้องกบัระดบัความสําคญัของสญัญา และความรุนแรง
ของการประพฤติผิด 

 
12. สัญญาที�จะกระทาํกันนี 'จะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย 
 
13. ติดตอ่ขอข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการประกวดราคานี #ได้ที�คณุกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั สาํนกังานทีบีซี ที�กรุงเทพฯ  
 โทร. (02) 238-5027-8 หรือทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 


