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0Bเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 

การประกวดราคา เลขที่ 2018-6 
 

น า้มันถ่ัวเหลือง และ ปลาร้า  
ส าหรับการการจัดส่งตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถงึ มีนาคม 2562 

ไปยังพืน้ที่พักพิงช่ัวคราว ไซท์ 2, แม่ละอูน และ แม่รามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 

1. ข้อมูลทั่วไป: 
ผู้ซือ้ขอเชิญบริษัทของท่าน ซึง่เป็นผู้ขาย เข้าร่วมประกวดราคาน า้มันถั่วเหลือง และปลาร้า เพื่อจดัสง่ไปยงัพืน้ที่
พักพิงชั่วคราวตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประกวดราคา ผู้ขายอาจได้รับหรือไม่ได้รับเอกสารประกวดราคา
ส าหรับสินค้าครบทกุรายการทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเช่ียวชาญหรือค าขอจากผู้ขาย เอกสารการประกวดราคาทัง้หมด 
(ซึง่จะเป็นเอกสารภาษาองักฤษ พร้อมด้วยค าแปลเป็นภาษาไทย) ประกอบไปด้วย 

1) หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา: เอกสารหนึง่ฉบบัส าหรับสนิค้าหนึง่ประเภท 
2) ก าหนดการส่งมอบ: เอกสารหนึง่ฉบบัส าหรับสนิค้าหนึง่ประเภท 
3) แบบฟอร์มเสนอราคาของทีบซีี(แบบประกวดราคา–มาตรฐานฟอร์ม 001): เอกสารหนึง่ฉบบัส าหรับ

สนิค้าหนึง่ประเภท 
4) เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา: เอกสารหนึง่ฉบบัส าหรับการประกวดราคาหนึง่ครัง้ 

 
2. ส านักงานภาคสนามที่รับผิดชอบ: 

ค าวา่ “ส านกังานทีบีซีภาคสนาม ที่รับผิดชอบ” จะปรากฏอยูท่ัว่ไปในหนงัสอืเชิญประกวดราคา และเอกสารแนบท้าย
นี ้“ส านักงานทีบีซีภาคสนามที่ รับผิดชอบ” หมายถึงส านกังานของทีบีซี ซึ่งตัง้อยูใ่นเมืองใกล้พืน้ที่พกัพิงชัว่คราว 
และหลงัจากได้ตกลงท าสญัญาซือ้-ขายกันแล้ว จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดท าใบสัง่ซือ้สินค้าซึ่งจะออกเป็นราย
เดือน ดแูลเร่ืองคณุภาพสนิค้า และการสง่มอบสินค้า รวมถึงการแจกจ่ายสิง่ของในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ซึง่แตล่ะพืน้ที่
พกัพิงชัว่คราวอาจอยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของส านกังานภาคสนามตา่งกนั ตามที่ระบุไว้ในตารางตอ่ไปนี:้ 

พืน้ที่พกัพิงชั่วคราว 1Bจังหวัด 2Bส านักงานภาคสนามที่รับผิดชอบ 
ไซท์ 1, ไซท์ 2 
แมล่ะอนู และ แมร่ามาหลวง 

แมฮ่่องสอน ส านกังานแมฮ่่องสอน (อ าเภอเมอืง) 

แมห่ละ  ตาก ส านกังานแมส่อด 
อุ้มเปีย้ม, นโุพ ตาก ส านกังานอุ้มผาง 
ต้นยาง กาญจนบรีุ ส านกังานกาญจนบรีุ 
ถ า้หิน ราชบรีุ ส านกังานกาญจนบรีุ 

 
3. ขัน้ตอนและข้อก าหนดในการเข้าร่วมประกวดราคา:  

ผู้ขายที่สนใจจะเสนอราคา ต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้มิฉะนัน้ จะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
3.1 Uขัน้ตอนการเข้าร่วมประกวดราคา 
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3.1.1) ผู้ขายรายปัจจุบัน/รายเก่า ผู้ ขายที่ไม่ได้เข้าร่วมประมูลในสัญญาก่อนหน้าหรือผู้ ขายรายใหม ่
จะต้องติดตอ่มายงัส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจ านงในการยื่นประกวดราคา Uก่อนเวลา 
12:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 
 

3.1.2) ผู้ขายรายใหม่ หมายรวมถึงผู้ขายที่ติดตอ่กบัทีบีซีเป็นครัง้แรก และผู้ขายที่ไม่เคยชนะการประกวด
ราคามาก่อนส าหรับพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวแหง่นัน้ๆ จะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 
ก) ผู้ขายรายใหม่ต้องติดต่อกับส านกังานทีบีซีกรุงเทพฯ (คุณภคิน ทีเจริญ เจ้าหน้าที่ซพัพลาย

เชน และ โลจิสติกส์) ทางโทรศัพท์ก่อนเวลา 17.00 น. วันพุธที่  15 สิงหาคม 2561 เพื่อ
ขอรับทราบข้อมลู และเอกสารเก่ียวกบัการประกวดราคานี ้

 
ข) หลงัจากติดต่อกบัส านกังานทีบีซีกรุงเทพฯ แล้ว ผู้ขายรายใหม่ต้องโทรศพัท์ไปยงัส านกังานที

บีซีภาคสนาม เพื่อขอนดัพบกบัผู้ประสานงานภาคสนามของทีบีซี โดยจะต้องโทรนดัลว่งหน้า 
อยา่งน้อย 3 วนั ก่อนวนันดัพบ และภายในเวลา 17.00 น. วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

 
ค) หลงัจากได้พบกบัผู้ประสานงานภาคสนาม ซึ่งจะเป็นผู้ ให้ข้อมลู/ค าแนะน าที่จ าเป็น และก่อน

จะยื่นเสนอราคา ผู้ขายจะต้องเดินทางไปส ารวจเส้นทาง (อยา่งน้อยจะต้องไปให้ถึงหน้าประตู
ทางเข้าพืน้ที่พกัพิงชัว่คราว) รวมถึงศึกษาวิธีการจัดการจดัสง่และปฏิบตัิงาน ที่เก่ียวข้องกับ
การจดัสง่สนิค้าไปยงัโกดงัของพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว 

 
ง) ในการยื่นซองประกวดราคา ผู้ขายจะต้องยื่นแบบฟอร์มเสนอราคาจะต้องยื่นแบบฟอร์มเสนอ

ราคา พร้อมเอกสารต่างๆและตวัอย่างสินค้าตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 3.2 ด้านลา่งนี ้โดยมายื่น
เอกสารด้วยตัวเอง, ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทางอีเมล์ มายงัที่อยูต่อ่ไปนี ้: 

 
คณุภคิน ทีเจริญ เจ้าหน้าทีซ่พัพลายเชน และ โลจิสติกส์ 
The Border Consortium 
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

E-mail: tbctenderOCFP@theborderconsortium.org 
Uก่อนเวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 
 

3.2 Uข้อบังคับในการยื่นประกวดราคา:   
 เอกสารที่จ าเป็น:  ผู้ขายที่สนใจจะต้องยื่นเอกสารดงัต่อไปนีม้าที่ส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อน

ก าหนดการประมลู มิฉะนัน้จะใบเสนอราคาของทา่นจะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
 

ก) แบบฟอร์มยื่นประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี (แบบฟอร์ม 001): กรอกข้อมูลให้
ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงช่ือ และประทบัตราบริษัทโดยผู้มีอ านาจลงนาม แบบฟอร์มยื่นประกวด
ราคาจะต้องยื่นมาในซองที่ปิดผนกึ แล้วส่งมายงัส านักงานทีบีซีกรุงเทพฯด้วยตนเองหรือ
ส่งทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ แบบฟอร์มยื่นประกวดราคาที่กรอกข้อมลูไม่ถูกต้อง หรือ 
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สง่มาที่ส านกังานทีบีซีกรุงเทพฯไม่ทนัก าหนดเวลาการปิดประมลู หรือ สง่มาโดยไม่มีเอกสาร
แนบและตวัอยา่งสนิค้าตามที่ก าหนดจะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
 

ข) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หากช่ือของบุคคลที่ลงช่ือใน
แบบฟอร์มยื่นประกวดราคาของทีบีซี เป็นคนละคนกับบุคคลผู้ มีรายนามในเอกสารจด
ทะเบียนบริษัท ทางผู้ขายจะต้องสง่หนงัสอืมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าของ
บริษัทแนบมาด้วย 

 
ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของบุคคลที่ลงช่ือในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา ซึ่งเป็น

บคุคลที่มีช่ืออยูใ่นเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือในหนงัสอืมอบอ านาจ 
 

ง) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นท่ียื่นประมลู 
 

จ) หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนที่ยื่นประมูล ส าหรับผู้ยื่นประมูลรายใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ขายที่ยื่น
ประมลูกบัทางทีบีซีเป็นครัง้แรก หรือผู้ขายที่ไมเ่คยได้รับเลอืกให้เป็นผู้ รับสญัญาซือ้สนิค้าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อน จะต้องยื่นหลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank 
Statement) ซึ่งออกให้และเซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นสว่นท่ียื่นประมลู  

 
ส าหรับผู้ขายปัจจุบัน/ผู้ขายรายเก่า คือ ผู้ขายที่เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสญัญาซือ้สินค้า
จากทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ว ไมจ่ าเป็นต้องยื่นหลกัฐานส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาบัตร
ประจ าตวัผู้ เสยีภาษีอากร และเอกสารแสดงรายการเคลือ่นไหวทางบญัชีธนาคาร มาพร้อมกบั
การยื่นประมูลครัง้นี ้อย่างไรก็ตามถ้ามีความจ าเป็น ทางทีบีซีขอสวงนสิทธ์ิในการขอเรียกดู
หลกัฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบญัชีธนาคารย้อนหลงั จากผู้ขายรายปัจจุบนั/ผู้ขาย
รายเก่า ก่อนการตดัสนิมอบสญัญาซือ้ให้แก่ผู้ขาย 

 
U  หมายเหตุ: 

 เอกสารส าเนาทกุฉบบัจะตอ้งรบัรอง “ส าเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และเซ็นต์ชื่อโดยผูมี้
อ านาจลงนาม  

 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 
และ เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ใหยื้น่มาUเพียง 1 ชดุเท่านัน้U ต่อการยืน่ประมูลแต่
ละครัง้  ผู้ขายไม่จ าเป็นตอ้งแนบส าเนาเอกสารหลายชดุมากบัแบบฟอร์มยืน่ประกวดราคาแต่
ละใบ 

 
 
4. การส่งมอบสนิค้า : 
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 ปลายทางการสง่มอบสนิค้า ระยะเวลา และความถ่ีของการสง่มอบ รวมทัง้ปริมาณสนิค้าที่จะสง่ ได้สรุปไว้ใน
เอกสารก าหนดการส่งมอบที่แนบมากับหนงัสือเชิญประกวดราคา ปริมาณสินค้าที่จะสง่มอบที่ระบุไว้ใน
ก าหนดการส่งมอบนีเ้ป็นการคาดประมาณที่ใกล้เคียงที่สดุ ซึ่งค านวณจากจ านวนประชากรในพืน้ที่พกัพิง
ชัว่คราวที่คาดหมายไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาบริโภคนัน้ๆ ปริมาณสินค้าที่จะสง่มอบและวนัสง่มอบที่แน่นอน
จะต้องได้รับการยืนยนัจากส านักงานทีบีซีภาคสนาม เป็นใบสัง่ซือ้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะส่งโดยตรงทาง
โทรสารถึงผู้ขายเดือนละครัง้ อย่างน้อย 10 วนั ก่อนวนัส่งมอบที่ก าหนด ผู้ซือ้สงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลง
ก าหนดการส่งมอบ และปริมาณสินค้าในช่วงระหว่างการปฏิบัติตามสญัญานี ้โดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการท่ีแท้จริง และตามค าสัง่ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามของทีบีซี  

 
 ผู้ซือ้จะขออนุญาตจากรัฐบาลไทยเพื่อจัดส่งสินค้าไปยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราว ผู้ขายจะต้องแสดงส าเนา

ใบอนญุาตนีแ้ก่เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินของรัฐตามระเบียบ อนึ่งก่อนการสง่มอบสินค้าถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ขายที่จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าได้รับการอนญุาตเพื่อให้จดัสง่สินค้าเข้าพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวแล้ว ซึ่ง
ผู้ขายอาจท าได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามของทีบีซีและ/หรือติดต่อกบัเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินของรัฐ
ก่อน  

 
 ผู้ขายจะต้องใช้ ใบส่งมอบสินค้า (Delivery Receipt – แบบฟอร์ม DR) ซึง่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานท่ีทาง

ทีบีซีจดัหาไว้ให้ เพื่อให้ผู้ขายใช้เป็นหลกัฐานในการสง่มอบสินค้า โดยผู้ขายจะต้องใช้แบบฟอร์มใบสง่มอบ
สินค้า 1 ใบต่อการจัดส่ง 1 โกดังและใบส่งมอบสินค้านี จ้ะต้องได้ รับการลงนามจากเจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมการศนูย์ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจรับสนิค้า ผู้ซือ้จะไมถื่อวา่มีความรับผิดชอบกบัสนิค้าที่
จดัสง่โดยไมม่ีการลงนามรับสนิค้าอยา่งถกูต้องครบถ้วนในใบสง่มอบสนิค้า 

 
 ผู้ขายจะต้องจดัสง่สินค้าไปยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวภายในก าหนดการจดัสง่ที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ อนึ่ง ผู้ซือ้จะไม่

ถือว่ามีความรับผิดชอบกับสินค้าที่จัดส่งไปยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่คราว Uก่อน Uวนัก าหนดส่งมอบที่ระบุในใบสัง่ซือ้ 
ถึงแม้ว่าสินค้าจ านวนนัน้จะได้รับการลงนามรับสนิค้าในใบสง่มอบสินค้า (Delivery Receipt) โดยเจ้าหน้าที่
ของคณะกรรมการศนูย์ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจรับสนิค้าก็ตาม 

 
 ผู้ขายจะต้องแจ้งวนัและเวลาที่คาดหมายวา่จะสง่มอบสนิค้าให้ส านกังานทีบีซีภาคสนามทราบลว่งหน้า และ

เมื่อสง่มอบสนิค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายต้องแจ้งยืนยนัวนัท่ีได้ท าการสง่มอบสนิค้าให้ส านกังานทีบีซี ภาคสนาม
ที่รับผิดชอบทราบ และยืนยนัปริมาณสนิค้าที่สง่มอบ รวมทัง้แจ้งปัญหาใดที่อาจประสบ  

 
 เมื่อรถบรรทุกไปถึงยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราวจะต้องขนถ่ายสินค้าลงยังโกดังเก็บสินค้า หรือ พืน้ที่ที่ผู้ แทน

คณะกรรมการศนูย์อพยพ/พืน้ที่พกัพิงชัว่คราวที่ได้รับมอบหมายได้ก าหนดให้ขนถ่ายสินค้าลง อนึ่งพนกังาน
ขบัรถจะต้องไม่เร่งรีบที่จะให้ท าการขนถ่ายสินค้าลง และจะต้องให้เวลาเพื่อให้ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์
อพยพ / พืน้ที่พกัพิงชัว่คราวสามารถขนถ่ายสินค้าลง รวมทัง้นบัจ านวน ตรวจสอบ และลงนามในใบสง่มอบ
สนิค้า (Delivery Receipt-DR) ผู้ซือ้จะไม่ถือวา่มีความรับผิดชอบตอ่สนิค้าที่ขนถ่ายลงนอกบริเวณที่อนญุาต
ให้ขนถ่ายสนิค้าลง 
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 ผู้ขายควรจะท าการส่งมอบสินค้า ณ พืน้ที่พักพิงชั่วคราว ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเวลา
กลางวัน (ระหว่าง 8.30-17.00 น.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวมีเวลาเพียงพอในช่วงที่มีแสง
สวา่งอยู ่เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการขนถ่ายสนิค้าลง การนบัจ านวน และการตรวจสอบสนิค้า ทัง้นี ้
หากรถบรรทกุไปถึงยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวในช่วงเวลากลางคืนหรือนอกเหนือจากเวลาที่ระบุไว้นี ้จะต้องรอ
จนถึงเวลาเช้าเพื่อให้คณะกรรม การศูนย์ได้ขนถ่ายสินค้าลง โดย ผู้ขายและ/หรือพนักงานขบัรถจะต้องไม่
กดดนัให้เจ้าหน้าที่ของพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวขนถ่านสนิค้าลงนอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดข้างต้นนี ้

 
 ค าเตือน : ถนนไปยงัพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวบางแหง่ (Uแมฮ่่องสอนU – ไซท์1 และไซท์ 2, แมล่ะอนู แม่รามาหลวง;    

Uตาก U – ศูนย์นุโพ และ UกาญจนบุรีU – ศูนย์ต้นยาง) มักได้รับความเสียหายระหว่างฤดูฝน และตามปกติการ
จดัส่งสิ่งของไปยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวเหลา่นีต้้องใช้รถยนต์ขบัเคลื่อน 4 ล้อ ผู้ขายอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การซอ่มแซมถนนเพื่อให้สามารถสง่สนิค้าได้ตรงตามก าหนดโดยทีบีซีจะไมจ่่ายคา่ซ่อมถนน หรือชดใช้เงินแก่
ผู้ขายในกรณีที่สภาพอากาศ และถนนไมเ่อือ้อ านวย 

 
5. หลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซว่ีาด้วยการคุ้มครองเดก็:  

ผู้ขาย ซึ่งในเอกสารหลกัจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีวา่ด้วยการคุ้มครองเด็ก กลา่วถึงในฐานะผู้ รับเหมาของทีบีซี 
รวมถึงผู้ รับเหมาช่วง และพนกังานของผู้ รับเหมา/ผู้ รับเหมาช่วง (อาทิ บริษัทขนสง่ และพนกังานขบัรถ) ซึ่งมีหน้าที่
ติดต่อหรือมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัเจ้าหน้าที่ของทีบีซี และ/หรือกลุ่มผู้ รับประโยชน์ในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราว จะได้รับ
เอกสารเร่ืองหลกัจริยธรรมของทีบีซีและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  ซึ่งท่านจะต้องอ่านอยา่งละเอียด 
เพื่อท าความเข้าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี ้ซึ่งเอกสารหลักจริยธรรมนีจ้ดัท าขึน้เพื่ออธิบายให้ผู้ รับเหมา
และผู้ รับเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิด้านจริธรรมหลกัๆ โดยหากพนกังานของผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตัิ
ตามหลกัจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจะถือว่าฝ่าฝืนข้อตกลงในสญัญาซือ้ฉบบันี ้ ทัง้นีผู้้
ชือ้อาจพิจารณาลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึน้อยูก่บัความรุนแรงของการประพฤติผิด (กรุณาดขู้อ 11
เร่ือง การละเมิดสญัญา และ เบีย้ปรับ ด้านลา่งนี)้ 
 
เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กส าหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงของที
บีซี จะเป็นเอกสารอีกชุดหนึ่งที่แยกไว้ต่างหากซึ่งมิได้รวมไว้ในเอกสารเชิญเข้าร่วมประกวดราคาชุดนี ้ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารเร่ืองหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กได้จากเว็บไซต์ของทีบีซีที่ 
www.theborderconsortium.org หรือติดตอ่ขอรับเอกสารได้ที่ส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 
 

6. การตรวจสอบ: สินค้าที่จดัส่งจะต้องได้รับการตรวจสอบ 
 ผู้ซือ้จะว่าจ้างบริษัทตรวจสอบให้เก็บตวัอย่าง และท าการวิเคราะห์คุณภาพของสินค้า ณ จุดขนสินค้าขึน้

บรรทุกรถ ก่อนการจัดส่งไปยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราว หรือที่โกดังในพืน้ที่พักพิงชั่วคราว การตรวจสอบนีจ้ะ
กระท าอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ระหวา่งระยะเวลาของสญัญา บริษัทตรวจสอบจะนบัจ านวนกระสอบ (หรือถงั/ป๊ีบ) 
ที่บรรทกุบนรถแตล่ะคนัด้วย ณ จุดขนสนิค้าขึน้ (หรือที่ขนลงมายงัโกดงัในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว) สุม่ชัง่น า้หนกั
กระสอบ (หรือถงั/ป๊ีบ) และตรวจวา่บรรจุภณัฑ์ตรงตามข้อก าหนดที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประกวดราคานีห้รือไม ่
ผู้ซือ้สงวนสทิธ์ิท่ีจะแจ้ง หรือไมแ่จ้งให้ผู้ขายทราบวนั เวลา และสถานท่ีที่จะด าเนินการตรวจสอบ 
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 ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ขนสง่ทัง้หมดหรือบางสว่น บกพร่องหรือมีคณุภาพต ่ากว่ามาตรฐาน 
หรือมีปริมาณน้อยกวา่ที่สัง่ซือ้ (ก าหนดได้จากน า้หนกัสทุธิเฉลีย่ หรือ น า้หนกัสทุธิรวม ท่ีขาดไปจากจ านวนที่
สัง่ซือ้)  ผู้ซือ้สงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการสง่มอบ และคาดหมายให้สินค้าได้รับการเปลี่ยนทดแทนทนัที (กรณี
สนิค้ามีปัญหาเร่ืองคณุภาพ) หรือ ก าหนดให้ผู้ขายจดัสง่จ านวนเพิ่ม (กรณีที่สนิค้ามีปัญหาเร่ือง ปริมาณหรือ
น า้หนกัขาด) 

 
 ในกรณีที่ผู้ขายเลอืกที่จะแก้ไขสินค้าที่บริษัทตรวจสอบพบวา่สนิค้าที่ขนสง่ทัง้หมดหรือบางสว่น บกพร่องหรือ

มีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐาน หรือมีปริมาณน้อยกว่าที่สัง่ซือ้ เข่น การผสมใหม่, การร่อนใหม่ เป็นต้น ทาง
ผู้ขายจะต้องท าการตรวจสอบคณุภาพสินค้าใหม่จากบริษัทตรวจสอบที่ทาง ผู้ซือ้ว่าจ้าง โดยผู้ขายจะต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่เกิดขึน้ และจะยงัไมม่ีการขนสง่สนิค้าจ านวนที่มีปัญหาจนกวา่จะ
ได้รับผลการรับรองคณุภาพจากทางบริษัทตรวจสอบแล้วเทา่นัน้ 

 
 เมื่อสินค้าถูกส่งมาถึงพืน้ที่พกัพิงชัว่คราว กระสอบ (หรือถัง/ป๊ีบ) จะถูกขนถ่ายลงโดยผู้แทนคณะกรรมการ

ศูนย์ โดยคณะกรรมการศูนย์ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ภาคสนามของบีบีซี จะชั่งน า้หนกั และนับจ านวน หาก
พบวา่สนิค้าที่ขนสง่มาทัง้หมด หรือบางสว่น บกพร่อง หรือมีคณุภาพต ่ากวา่มาตรฐาน หรือมีปริมาณน้อยกวา่
ที่สัง่ซือ้ (ก าหนดได้จากน า้หนกัสทุธิเฉลีย่ หรือ น า้หนกัสทุธิรวม ท่ีขาดไปจากจ านวนที่สัง่ซือ้)  เมื่อสนิค้ามาถึง 
หรือระหวา่งการแจกจ่าย ณ จุดหมายสดุท้าย ผู้ซือ้สงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการสง่มอบ และคาดหมายให้สนิค้า
ได้รับการเปลีย่นทดแทนทนัที(กรณีสนิค้ามีปัญหาเร่ืองคณุภาพ)หรือก าหนดให้ผู้ขายจดัสง่จ านวนเพิ่ม(กรณีที่
สนิค้ามีปัญหาเร่ืองปริมาณหรือน า้หนกัขาด) 

 
 สนิค้าบางชนิด (อาทิเช่น ถ่าน, ปลาร้า และเกลือ) จะมีการเก็บตวัอย่างในระหว่างการตรวจสอบสินค้า หรือ

เก็บตวัอย่างเมื่อสินค้าถกูสง่ไปถึงพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวแล้ว เพื่อสง่ไปยงัห้องแล็บเพื่อท าการวิเคราะห์ ในการ
วิเคราะห์คณุภาพสินค้าในห้องแล็บนัน้ปกติจะต้องใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้เวลาถึง 2-3 สปัดาห์ 
หลงัจากรับตวัอยา่ง จึงจะทราบผลการวเิคราะห์)  หากผลการทดสอบพบวา่สนิค้ามีคณุภาพต ่ากวา่มาตรฐาน
หลงัจากที่ปลายทางได้รับสินค้า และแจกจ่ายให้ผู้ รับไปแล้ว จะถือว่าสญัญาซือ้สินค้าฉบับนัน้ไม่บรรลผุล
สมบรูณ์ และผู้ซือ้มีสทิธ์ิท่ีจะพิจารณาลงโทษผู้ขายได้ (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 10 ด้านลา่งนี)้ 

 
7. เงื่อนไขการช าระเงนิ: 

 ก่อนที่จะท าการจะช าระเงินแก่ผู้ขาย จะต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี:้ 
ก) ใบวางบิล (Invoice) ที่มีหมายเลขก ากับ โดยระบุรายละเอียด ปริมาณสินค้าที่จัดส่ง ขนาดบรรจุ/

น า้หนกั    ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสัง่ซือ้สินค้า และยอดรวมของจ านวนเงินที่
เรียกเก็บ ผู้ขายต้องสง่เอกสารนีใ้ห้ส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ พร้อมท าส าเนาหนึ่งชุดสง่ให้ส านกังาน
ภาคสนามของทีบีซี  

ข) ใบส่งมอบสินค้า(Delivery Receipt– แบบฟอร์ม DR) ของบริษัท ซึ่งลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมการศูนย์ ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจรับสินค้า ผู้ขายต้องยื่นต้นฉบบัใบส่งมอบ
สนิค้านีต้อ่ส านกังานทีบีซีภาคสนาม และให้ผู้แทนคณะกรรมการศนูย์เก็บส าเนาไว้หนึง่ชดุ 
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ค) ใบรับมอบสินค้า (Goods Receipt Notice – แบบฟอร์ม GRN) ซึ่งลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมการศนูย์ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจรับสินค้า คณะกรรมการศนูย์จะเป็นผู้ออกใบ
รับสนิค้านี ้โดยทางคณะกรรมการศนูย์จะเก็บส าเนาเอกสาร GRN แต่ละชดุไว้เพื่อสง่ให้ส านกังานทีบี
ซีภาคสนาม ถือเป็นหลกัฐานในการรับสนิค้า 

ง) รายงานผลการตรวจสอบ ของบริษัทตรวจสอบ (บริษัทตรวจสอบจะจดัส่งเอกสารให้ส านกังานทีบีซี
กรุงเทพฯ โดยตรง) 
 

 ส านกังานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ จะด าเนินการช าระเงินแก่ผู้ขาย เมื่อได้รับการยืนยนัจากส านกังานทีบีซีภาคสนาม 
วา่การสง่มอบเป็นไปตามที่ก าหนด โดยไมม่ีรายงานวา่มีสนิค้าเสยีหาย หรือไมค่รบจ านวน  
 

 ผู้ซือ้จะช าระเงินแก่ผู้ขายเป็นรายเดือน ซึง่ตามปกติจะไมเ่กินหนึง่เดือนหลงัจากที่ส านกังานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ 
ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

 
 ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันว่า ผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซือ้แล้ว โดยผู้ขาย

จะต้องสง่ใบเสร็จรับเงินนีม้าให้ส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 
 
8. ภมิูหลังทั่วไป หลกัการ กฎระเบียบ และค ารับรอง : 

 ทีบีซี ได้รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมแก่ผู้ลีภ้ยัจาก
ประเทศพมา่ และประสงค์จะใช้สว่นหนึง่ของเงินบริจาคเหลา่นีเ้พื่อช าระเงินส าหรับการซือ้ขายครัง้นี ้ผู้บริจาค
จะค านวณยอดรวมของจ านวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใช้เงินจ านวนนี ้เมื่อการปฏิบตัิงานส าเร็จ
ลลุว่งแล้ว ตามจ านวนค่าใช้จ่ายที่ยื่นเสนอ และพิจารณาว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขข้อก าหนดการ
บริจาคหรือไม่ นอกจากทีบีซีแล้ว บคุคลอ่ืนใดย่อมไมม่ีสทิธ์ิ หรือสามารถอ้างสิทธ์ิในเงินบริจาคนีไ้ด้ ผู้บริจาค
จะไม่รับพิจารณาค าร้องขอคา่ชดเชย หรือการช าระเงินใด ๆ ที่ผู้ รับเหมาของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไมว่า่จะใน
กรณีใด หรือด้วยเหตุผลใด สญัญาที่กระท าขึน้ระหว่างทีบีซีและผู้ รับเหมาจะไม่มีผลผูกพนัผู้บริจาค และผู้
บริจาคไมย่อมรับวา่มีข้อสญัญาใดที่เช่ือมโยงระหวา่งผู้บริจาคกบัผู้ รับเหมาของทีบีซี  

 
 ผู้บริจาคก าหนดให้ทีบีซี ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมาปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมขัน้สงูสดุระหว่าง

กระบวนการจัดหา และในการปฏิบัติตามสญัญา ขัน้ตอนในการจัดซือ้จัดหา และการตกลงให้ท าสญัญา
จะต้องเป็นไปตามหลกัการดงัตอ่ไปนี ้: 
 ความโปร่งใสในกระบวนการจดัซือ้จดัหา 
 การปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัตอ่ผู้ เสนอตวัเป็นผู้ รับเหมา 

 
 กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
 ผู้บริจาคท่ีจัดสรรเงินทุนส าหรับโครงการนีส้งวนสิทธ์ิท่ีจะใช้อ านาจในการควบคมุผู้ รับเหมาทุกราย ทัง้ด้าน

เอกสาร และ ณ สถานท่ีด าเนินการ (รวมทัง้ทีบีซี) รวมถึงผู้ รับเหมาช่วงตอ่ ที่ได้รับเงินของผู้บริจาค เพื่อท าการ
ตรวจสอบวา่การจดัหา และการปฏิบตัิงานนัน้สอดคล้องกบักฎระเบียบ และวิธีด าเนินงานของทีบีซี หรือไม ่ผู้
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บริจาคขอค ารับรองวา่ผู้บริจาค หรือตวัแทนของผู้บริจาคมีสิทธ์ิตามสมควรในการเข้าถึงและการขอตรวจสอบ
เอกสารทางการเงิน และการบญัชีของผู้ รับเหมา  

 
 ค ารับรอง : โดยการลงนามในสญัญาซือ้ขายนี ้ผู้ขาย (ในกรณีที่ตกลงให้ท าสญัญา) ให้ค ารับรองว่าผู้ขาย 

และ/หรือ ผู้ รับช่วงจดัสง่สนิค้าให้ผู้ขาย (ถ้ามี) ได้รับอนมุตัิ และมีใบอนญุาตที่จ าเป็นจากเจ้าหน้าที่หรือสว่น
ราชการที่เก่ียวข้องให้ด าเนินงานตามภาระผูกพนัภายใต้สญัญานีแ้ล้ว และการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของ
ผู้ขายภายใต้สญัญานีจ้ะไม่เป็นการฝ่าฝืนค าสัง่ กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อบังคับของ
หนว่ยงานใดของรัฐบาล หรือหนว่ยงานราชการท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษา และผู้ซือ้จะจดัการกบัสนิค้าได้
อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย โดยไมม่ีการสอดแทรก หรือต าหนิกลา่วโทษจากรัฐบาล หรือหนว่ยงานราชการอื่น
ใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใช้แทนผู้ซือ้ส าหรับความเสียหาย การสญูเสยี การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
การฟ้องร้อง ความรับผิด และค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดจาก เก่ียวข้อง หรือเป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดย
ทางอ้อม จากการฝ่าฝืนค ารับรองนี ้

 
ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสญัญาฉบบันีจ้ะด าเนินไปโดยไม่มีการเช่ือมโยงใดๆถึง ผู้ซือ้ในฐานะนายหน้า 
หุ้นสว่น ผู้ รับช่วงลิขสิทธ์ิ พนกังาน หรือผู้แทนของผู้บริจาค  นอกจากนีผู้้ขายรับรองต่อผู้ซือ้และผู้บริจาคว่า 
ผู้ รับช่วงหรือผู้ขายรายย่อยที่ผู้ขายติดต่อด้วยจะไม่สามารถที่จะเรียกร้อง หรือกระท าการฟ้องร้องใดๆต่อผู้
บริจาค และตวัแทนของผู้บริจาคได้ 

 
 ผู้ขายจะไมแ่ทนตวัเองวา่เป็นผู้ซือ้ หรือเป็นนายหน้า หุ้นสว่น พนกังาน หรือผู้แทนของผู้ซือ้หรือผู้บริจาค และ

จะไมถื่อตวัเองวา่มีอ านาจหรือสทิธ์ิท่ีจะก่อให้เกิดความผกูมดัท่ีชดัเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ซือ้ หรือ
ผู้บริจาคข้อตกลงฉบบันีจ้ะไมถื่อวา่ผู้ขายเป็นนายหน้า หุ้นสว่น ผู้ รับช่วงลขิสทิธ์ิ พนกังาน หรือผู้แทนใดๆของ
ผู้ขายและผู้บริจาค 

 
9. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุที่ท าให้ผู้เสนอราคาไม่มีสทิธ์ิได้รับพิจารณา: 

 ทีบีซี จะปฏิเสธข้อเสนอที่ได้รับจากผู้ เข้าประกวดราคา หรือยกเลิกสญัญาในกรณีที่ได้ท าสญัญาแล้ว หาก
พบว่าผู้ เสนอราคาได้กระท าการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกันหลอกลวง หรือข่มขู่ ซึ่งอาจมีการการลงโทษด้าน
การบริหารหรือด้านการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคล้องกบัระดบัความส าคญัของสญัญา และความรุนแรง
ของการประพฤติผิด 

 
 ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมา ต้องไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการใช้แรงงานเด็ก และต้องเคารพในสทิธ์ิพืน้ฐาน

ทางสงัคม และสภาพการท างานของพนกังานของตน 
 

 ทีบีซี จะตดัสทิธ์ิผู้ เข้าประกวดราคาออกจากการมีสว่นร่วมในกระบวนการจดัซือ้จดัหาขององค์กร ในกรณีที่: 
 ผู้ เข้าประกวดราคาเป็นผู้ ล้มละลาย หรือก าลงัช าระบญัชีเพื่อเลกิบริษัท หรือศาลก าลงัจดัการกบัธุรกิจ 

หรือก าลงัจดัการประนอมหนีก้บัเจ้าหนี ้หรือได้ระงบักิจกรรมทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ที่ก าลงัถกูด าเนินคดี
เนื่องจากสาเหตุเหล่านี  ้หรืออยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกนั อนัจากการด าเนินการในท านองเดียวกัน 
ตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบัของประเทศ 
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 ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพิพากษาลงโทษเนื่องจากการประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ ซึง่ค าพิพากษานัน้ถือ
เป็นท่ีสดุ 

 ผู้ เข้าประกวดราคาได้ประพฤติผิดหลกัวิชาชีพอย่างร้ายแรงในเร่ืองใดๆก็ตาม  ซึ่งทีบีซีสามารถพิสจูน์
ได้ 

 ผู้ เข้าประกวดราคาไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนในการช าระเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม หรือ
การจ่ายภาษีตามเง่ือนไขทางกฎหมายของประเทศซึ่งเป็นสถานที่ก่อตัง้บริษัท หรือประเทศของผู้ที่มี
อ านาจให้ท าสญัญา หรือประเทศที่มีการด าเนินการตามสญัญา 

 ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถูกพิพากษาลงโทษ และค าพิพากษานัน้ถือเป็นที่สดุ ในข้อหาฉ้อฉล ทุจริต มี
สว่นเก่ียวข้องกบัองค์กรอาชญากรรม หรือในกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย และเป็นภยัตอ่ผลประโยชน์
ด้านการเงินของผู้บริจาค 

 ภายหลงักระบวนการจดัหา หรือกระบวนการมอบเงินบริจาค โดยใช้งบประมาณของผู้บริจาคแล้ว ได้
มีการแจ้งว่าผู้ เข้าประกวดราคาได้ฝ่าฝืนสญัญาอย่างร้ายแรง เนื่องจากไมป่ฏิบตัิตามภาระผกูพนัตาม
สญัญา ผู้ เข้าประกวดราคาต้องรับรอง ว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที่กล่าวถึงข้างต้นนี ้ด้วยประการใดๆ
ทัง้สิน้ 

 
 จะไมม่ีการตกลงท าสญัญากบัผู้ เข้าประกวดราคา ถ้าในระหว่างขัน้ตอนการจดัหาจดัซือ้ ผู้ เข้าประกวดราคา

รายนัน้: 
 มีประเด็นหรือข้อสงสยั เร่ืองความขดัแย้งหรือการมีส่วนได้สว่นเสียทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ขาย

หรือผู้ เข้าร่วมประมลูกบัพนกังานหรือผู้มีอ านาจตดัสนิผลการประมลูขององค์การทีบีซี 
 มีความผิดเนื่องจากแจ้งหรือเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองค์กร หรือไมใ่ห้ข้อมลูซึ่ง

ทางองค์กรขอให้ผู้ ร่วมประกวดราคาแจ้ง เพื่อน ามาใช้เป็นเง่ือนไขประกอบการพิจารณาตดัสนิการให้
สญัญา 

  
 ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับพิจารณา  ถ้าไม่ปฏิบัติตามขัน้ตอนของการเสนอราคาที่ระบุในข้อ 3. ของ

เอกสารฉบบันี ้
 

10. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงท าสัญญา: 
 ผู้แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานของผู้บริจาคจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการเปิดซองประกวด

ราคา ซึ่งด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของทีบีซี  ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเปิดซอง
ประกวดราคานี ้

 
 การยื่นเสนอราคาจะต้องกระท าตามเง่ือนไข และข้อก าหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซอง

ประกวดราคาจะมีการตรวจเช็ควา่ผู้ เข้าร่วมได้ปฏิบตัิถกูต้องตามเง่ือนไขและข้อก าหนดนัน้ๆหรือไม่ 
 

 คณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทีบีซีอย่างน้อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา
หลงัจากวนัครบก าหนดยื่นเสนอราคา และตดัสนิการประกวดราคา ค าตดัสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็น
ที่สดุ 
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 การเสนอราคาทัง้หมดจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลกัเกณฑ์เดียวกนัและโดยคณะกรรมการตดัสิน

การประกวดราคาชดุเดียวกนั 
 

 ทีบีซี จะตัดสินให้สัญญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้ ม
ค่าสงูสดุต่อเงินที่จ่าย” อนัหมายถึงสดัสว่นความสมดลุที่ดีที่สดุ ระหว่าง ราคา กบั คณุภาพ/คุณสมบตัิ โดย
อยา่งน้อยที่สดุจะพิจารณาเกณฑ์ตอ่ไปนี ้
 ราคา 
 คณุภาพสนิค้า 
 ความสามารถที่อาจพิสจูน์ได้วา่สามารถผลติสนิค้าให้ได้ตามมาตรฐานสนิค้าที่ก าหนด 
 มีเงินทนุหมนุเวยีนเพียงพอ 
 ความสามารถที่อาจพิสจูน์ ได้วา่สามารถจดัสง่สนิค้าได้ตามก าหนด 
 มีก าลงัการผลติเสนิค้าเพยีงพอ 
 ประสบการณ์ในการจดัสง่สิง่ของเพื่อความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม 
 ความรู้เก่ียวกบัสภาพการท างานในพืน้ท่ี 
 มีฐานปฏิบตังิาน/ส านกังานท่ีใกล้กบัพืน้ท่ี 
 สามารถปฏิบตังิานตามบรรทดัฐานสากลได้ 
 มีการลงนามในเอกสารหลกัจริยธรรม ภายในชว่งระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่นมา 

 
 จะไม่มีการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ใดๆจากที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคา และ/หรือในข้อก าหนดเก่ียวกบั

รายละเอียดสินค้า นอกจากนี ้ข้อมลูเพิ่มเติมจากผู้ เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็นเพียงเพื่อชีแ้จง
รายละเอียดของการเสนอราคานัน้ๆให้กระจ่างขึน้ และไมม่ีเหตนุ าไปสูก่ารเลอืกปฏิบตัิ 

 
 จะไมอ่นญุาติให้มีการเจรจาตอ่รองใดๆ หลงัจากวนัครบก าหนดยื่นซองเสนอราคา 

 
 หนงัสอืเชิญประกวดราคานี ้ไมถื่อวา่เก่ียวข้องกบัข้อผกูมดัในการซือ้สนิค้าใดๆทัง้สิน้ กบัทางทีบีซี 

 
11. การละเมิดสัญญา และเบีย้ปรับ 

ก) การละเมิดสญัญานีโ้ดยผู้ขายมีความหมายรวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียง: 
1) การสง่มอบสนิค้าที่ต ่ากวา่ข้อก าหนดคณุภาพท่ีระบใุนสญัญา และใบสัง่ซือ้ 
2) ปริมาณสนิค้าที่สง่มอบน้อยกวา่ปริมาณที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ 
3) การส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามช่วงเวลาที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในการส่ง

มอบสนิค้าที่ระบใุนเอกสารสญัญาฉบบันี ้
4) การเพิกเฉย หรือขดัค าสัง่ หรือค าขอ ที่ระบุอย่างเจาะจงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นค าพูด โดย

เจ้าหน้าที่ของทีบีซี ผู้ รับผิดชอบการสง่มอบสนิค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการศนูย์อพยพ 
5) การกระท าการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือขม่ขูข่องผู้ขาย 
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6) การมีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพืน้ฐานทางสงัคม รวมถึงสภาพและ
ความปลอดภยัในการท างานของพนกังานของตน 

7) การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที่ระบใุนเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี (ซึง่ข้อก าหนดนีจ้ะ
บงัคบัใช้กบัทัง้พนกังานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงทกุราย)  

 
ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที่ผู้ขายละเมิดสญัญา หมายความรวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียง : 

1) การระงบั หรือยกเลกิสญัญา ตามดลุพินิจของผู้ซือ้ 
2) การให้ผู้ขายเปลี่ยนทดแทนสินค้าที่ต ่ากว่ามาตรฐาน หรือบกพร่องโดยทนัทีที่ได้รับการร้องขอจาก

เจ้าหน้าที่ของทีบีซี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
3) การให้ผู้ขายส่งสินค้าเพิ่มเติมให้โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อชดเชยส่วนที่ไม่ครบ สญูหาย หรือบกพร่อง  

ตามที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของทีบีซี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
4) การลงโทษให้ผู้ขายจ่ายเบีย้ปรับเป็นตวัเงินให้แก่ผู้ซือ้ ตามดลุพินิจของผู้ซือ้ และตามความสญูเสยีที่

ประเมินได้  
5) ผู้ขายอาจจะไมไ่ด้รับพิจารณาให้ท าสญัญาอื่นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การให้ผู้ขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึน้จากการที่ผู้ซือ้จ าเป็นต้องหาซือ้

สนิค้าจากแหลง่อื่น อนัเนื่องมาจาก 
i. ผู้ขายสง่สนิค้าที่มีคณุภาพไมผ่า่นมาตรฐาน และ/หรือ สง่สนิค้าไมต่รงตามก าหนดวนัท่ีให้สง่ขอ 
ii. ผู้ซือ้ยกเลิกสญัญากบัผู้ขาย อนัมีสาเหตุที่สมเหตุสมผลอนัเนื่องมาจากการที่ผู้ขายไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขหรือข้อตกลงในสญัญาซือ้ได้ 
iii. ผู้ขายไมส่ามารถด าเนินการตามข้อตกลงในสญัญาซือ้ให้ลลุว่งไปได้ 
ทัง้นีก้ารลงโทษต่างๆหรือด้านการเงินจะสอดคล้องกบัระดบัความส าคญัของสญัญา  และความรุนแรง
ของการประพฤติผิด 

 
12. สัญญาที่จะกระท ากันนีจ้ะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย 
 
13. ติดตอ่ขอข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกวดราคานีไ้ด้ที่คณุอ้อย หรือคณุภคิน หส านกังานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ โทร. (02) 

238-5027-8 หรือทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 
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