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0Bเอกสารแนบท้ายหนังสือเชญิเข้าร่วมประกวดราคา 

การประกวดราคาข้าว เลขที� R-2017-1 
ข้าวขาว &'% 

 
ข้าวสารสําหรับจัดส่งตั ,งแต่เดือน มกราคม และ มีนาคม 2560  

สําหรับพื ,นที�พักพงิชั�วคราวไซท์ 1, ไซท์ 2, แม่ละอูน และ แม่รามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พื ,นที�พักพงิชั�วคราวแม่หละ และ อุ้มเปี,ยม จังหวัดตาก  

และ พื ,นที�พักพงิชั�วคราวต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี  
 
1. ข้อมูลทั�วไป: 

ผู้ซื ,อขอเชิญบริษัทของท่าน ซึ�งเป็นผู้ขาย เข้าร่วมประกวดราคาข้าวขาว 25% เพื�อจัดส่งไปยังพื #นที�พักพิงชั�วคราว
ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประกวดราคา ผู้ขายอาจได้รับหรือไม่ได้รับเอกสารประกวดราคาสําหรับสินค้าครบทกุ
รายการทั #งนี #ขึ #นอยู่กับความเชี�ยวชาญหรือคําขอจากผู้ขาย เอกสารการประกวดราคาทั #งหมด (ซึ�งเป็นเอกสาร
ภาษาองักฤษ พร้อมด้วยคําแปลเป็นภาษาไทย) ประกอบไปด้วย 
 

1) หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา: เอกสารหนึ�งฉบบัสําหรับสินค้าหนึ�งประเภท 
2) กําหนดการส่งมอบ: เอกสารหนึ�งฉบบัสําหรับสินค้าหนึ�งประเภท 
3) แบบฟอร์มเสนอราคาของทีบีซี (แบบประกวดราคา–มาตรฐานฟอร์ม @@A): เอกสารหนึ�งฉบบัสําหรับ

สินค้าหนึ�งประเภท 
4) เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา: เอกสารหนึ�งฉบบัสําหรับการประกวดราคาหนึ�งครั #ง 

 
2. สํานักงานภาคสนามที�รับผิดชอบ: 

คําว่า “สํานกังานทีบีซีภาคสนาม ที�รับผิดชอบ” จะปรากฏอยู่ทั�วไปในหนงัสือเชิญประกวดราคา และเอกสารแนบท้าย
นี # “สํานักงานทีบีซีภาคสนามที�รับผิดชอบ” หมายถึงสํานกังานของทีบีซี ซึ�งตั #งอยู่ในเมืองใกล้พื #นที�พกัพิงชั�วคราว 
และหลังจากได้ตกลงทําสัญญาซื #อ-ขายกันแล้ว จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําใบสั�งซื #อสินค้าซึ�งจะออกเป็นราย
เดือน ดูแลเรื�องคณุภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้า รวมถึงการแจกจ่ายสิ�งของในพื #นที�พกัพิงชั�วคราว ซึ�งแต่ละพื #นที�
พกัพิงชั�วคราวอาจอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสํานกังานภาคสนามต่างกนั ตามที�ระบไุว้ในตารางต่อไปนี #: 
 

พื ,นที�พักพงิชั�วคราว จังหวัด สํานักงานภาคสนามที�รับผิดชอบ 
ไซท์ 1, ไซท์ 2, แม่ละอนู 

และ แม่รามาหลวง 
แม่ฮ่องสอน สํานกังานแม่ฮ่องสอน (อําเภอเมือง) 

แม่หละ ตาก สํานกังานแม่สอด 
อุ้มเปี#ยม ตาก สํานกังานอุ้มผาง 
ต้นยาง กาญจนบรีุ สํานกังานกาญจนบรีุ 

 
3. ขั ,นตอนและข้อกําหนดในการเข้าร่วมประกวดราคา:  

ผู้ขายที�สนใจจะเสนอราคา ต้องปฏิบตัิตามขั #นตอนต่อไปนี # มิฉะนั #น จะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
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3.1 Uขั ,นตอนการเข้าร่วมประกวดราคา 
3.1.1) ผู้ขายรายปัจจุบัน/รายเก่า กล่าวคือ ผู้ขายสินค้าที�เคยทําสญัญาซื #อขายกับทางทีบีซีและส่งสินค้า

ไปยังพื #นที�พกัพิงชั�วคราวที�จะเสนอราคาครั #งใหม่นี # จะต้องยื�นแบบฟอร์มเสนอราคา พร้อมเอกสาร
ต่างๆและตัวอย่างสินค้าตามที�ระบุไว้ในหัวข้อ 3.2 ด้านล่างนี # โดยมายื�นด้วยตัวเองหรือโดยทาง
ไปรษณีย์  ให้แก่สํานกังานทีบีซีกรุงเทพฯ Uก่อนเวลา 12:00 น. วันศุกร์ที� 16 ธันวาคม 2559 
 

3.1.2) ผู้ขายรายใหม่ หมายรวมถึงผู้ขายที�ติดต่อกับทีบีซีเป็นครั #งแรก และผู้ขายที�ไม่เคยชนะการประกวด
ราคามาก่อนสําหรับพื #นที�พกัพิงชั�วคราวแห่งนั #นๆ จะต้องปฏิบตัิตามขั #นตอนต่อไปนี #  

ก) ผู้ขายรายใหม่ต้องติดต่อกับสํานกังานทีบีซีกรุงเทพฯ (คุณกฤษณา อศัวศรีสกุลชัย ผู้จดัการ
ซพัพลายเชน & โลจิสติกส์) ทางโทรศพัท์ก่อนเวลา 17.00 น. วันศุกร์ที� 2 ธันวาคม 2559 

เพื�อขอรับทราบข้อมลู และเอกสารเกี�ยวกบัการประกวดราคานี # 
 
ข) หลงัจากติดต่อกบัสํานกังานทีบีซีกรุงเทพฯ แล้ว ผู้ขายรายใหม่ต้องโทรศัพท์ไปยงัสํานกังานที

บีซีภาคสนาม เพื�อขอนดัพบกับผู้ประสานงานภาคสนามของทีบีซี โดยจะต้องโทรนดัล่วงหน้า 
อย่างน้อย 3 วนั ก่อนวนันดัพบ และภายในเวลา 17.00 น. วันศุกร์ที� 9 ธันวาคม 2559 

 
ค) หลงัจากได้พบกบัผู้ประสานงานภาคสนาม ซึ�งจะเป็นผู้ให้ข้อมูล/คําแนะนําที�จําเป็น และก่อน

จะยื�นเสนอราคา ผู้ขายจะต้องเดินทางไปสํารวจเส้นทาง (อย่างน้อยจะต้องไปให้ถึงหน้าประตู
ทางเข้าพื #นที�พกัพิงชั�วคราว) รวมถึงศึกษาวิธีการจดัการจัดส่งและปฏิบตัิงาน ที�เกี�ยวข้องกับ
การจดัส่งสินค้าไปยงัโกดงัของพื #นที�พกัพิงชั�วคราว 

 
ง) ในการยื�นซองประกวดราคา ผู้ขายจะต้องยื�นแบบฟอร์มเสนอราคาจะต้องยื�นแบบฟอร์มเสนอ

ราคา พร้อมเอกสารต่างๆและตวัอย่างสินค้าตามที�ระบุไว้ในหวัข้อ 3.2 ด้านล่างนี # โดยมายื�น

เอกสารด้วยตัวเอง, ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทางอีเมล์ มายงัที�อยู่ต่อไปนี # : 
 

คณุกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั ผู้จดัการซพัพลายเชน & โลจสิติกส์ 
The Border Consortium 
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
E-mail: tbctenderrice@theborderconsortium.org  
Uก่อนเวลา 12.00 น. วันศุกร์ที� 16 ธันวาคม 2559 

 
3.2 Uข้อบังคับในการยื�นประกวดราคา:   

� เอกสารที�จําเป็น:  ผู้ขายที�สนใจจะต้องยื�นเอกสารดงัต่อไปนี #มาที�สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อน
กําหนดการประมลู มิฉะนั #นจะใบเสนอราคาของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา 

 
ก) แบบฟอร์มยื�นประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี (แบบฟอร์ม 001): กรอกข้อมูลให้

ครบถ้วน พร้อมทั #งลงชื�อ และประทบัตราบริษัทโดยผู้ มีอํานาจลงนาม แบบฟอร์มยื�นประกวด
ราคาจะต้องยื�นมาในซองที�ปิดผนกึ แล้วส่งมายังสํานักงานทีบีซีกรุงเทพฯด้วยตนเองหรือ
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ส่งทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ แบบฟอร์มยื�นประกวดราคาที�กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ 
ส่งมาที�สํานักงานทีบีซีกรุงเทพฯไม่ทนักําหนดเวลาการปิดประมูล หรือ ส่งมาโดยไม่มีเอกสาร
แนบและตวัอย่างสินค้าตามที�กําหนดจะไม่ได้รับการพจิารณา 
 

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

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

บคุคลที�มีชื�ออยู่ในเอกสารการจดทะเบียนบริษทั หรือในหนงัสือมอบอํานาจ 
 

ง) สําเนาบัตรประจําตวัผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�ยื�นประมลู 
 

จ) หลักฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนที�ยื�นประมูล สําหรับผู้ยื�นประมูลรายใหม่ ซึ�งหมายรวมถึงผู้ขายที�ยื�น
ประมลูกบัทางทีบีซีเป็นครั #งแรก หรือผู้ขายที�ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสญัญาซื #อสินค้าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อน จะต้องยื�นหลักฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank 
Statement) ซึ�งออกให้และเซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนที�ยื�นประมลู  

 
สําหรับผู้ขายปัจจุบัน/ผู้ขายรายเก่า คือ ผู้ขายที�เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสัญญาซื #อสินค้า
จากทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ว ไม่จําเป็นต้องยื�นหลกัฐานสําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วน, สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน, สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน, สําเนาบัตร
ประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร และเอกสารแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบญัชีธนาคาร มาพร้อมกับ
การยื�นประมูลครั #งนี # อย่างไรก็ตามถ้ามีความจําเป็น ทางทีบีซีขอสวงนสิทธ̂ิในการขอเรียกดู
หลกัฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบญัชีธนาคารย้อนหลงั จากผู้ขายรายปัจจุบนั/ผู้ขาย

รายเก่า ก่อนการตดัสินมอบสญัญาซื #อให้แก่ผู้ขาย 

 
U  หมายเหตุ: 

• เอกสารสําเนาทกุฉบบัจะตอ้งรับรอง “สําเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และเซ็นต์ชื"อโดยผูมี้
อํานาจลงนาม  

• สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษทั  บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัผู้เสียภาษีอากร 
และ เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ"ม ให้ยื"นมา Uเพียง 1 ชุดเท่านั1น U ต่อการยื"นประมูลแต่
ละครั1ง  ผู้ขายไม่จําเป็นต้องแนบสําเนาเอกสารหลายชุดมากบัแบบฟอร์มยื"นประกวดราคาแต่
ละใบ 
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4. การส่งมอบสินค้า : 

• ปลายทางการส่งมอบสินค้า ระยะเวลา และความถี�ของการส่งมอบ รวมทั #งปริมาณสินค้าที�จะส่ง ได้สรุปไว้ใน
เอกสารกําหนดการส่งมอบที�แนบมากับหนงัสือเชิญประกวดราคา ปริมาณสินค้าที�จะส่งมอบที�ระบุไว้ใน
กําหนดการส่งมอบนี #เป็นการคาดประมาณที�ใกล้เคียงที�สุด ซึ�งคํานวณจากจํานวนประชากรในพื #นที�พกัพิง
ชั�วคราวที�คาดหมายไว้สําหรับช่วงระยะเวลาบริโภคนั #นๆ ปริมาณสินค้าที�จะส่งมอบและวนัส่งมอบที�แน่นอน
จะต้องได้รับการยืนยันจากสํานักงานทีบีซีภาคสนาม เป็นใบสั�งซื #ออย่างเป็นทางการ ซึ�งจะส่งโดยตรงทาง
โทรสารถึงผู้ขายเดือนละครั #ง อย่างน้อย 10 วัน ก่อนวนัส่งมอบที�กําหนด ผู้ซื ,อสงวนสิทธ̂ิที�จะเปลี�ยนแปลง
กําหนดการส่งมอบ และปริมาณสินค้าในช่วงระหว่างการปฏิบัติตามสัญญานี # โดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที�แท้จริง และตามคําสั�งที�ได้รับจากเจ้าหน้าที�ภาคสนามของทีบีซี  

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

ใบอนุญาตนี #แก่เจ้าหน้าที�ท้องถิ�นของรัฐตามระเบียบ อนึ�งก่อนการส่งมอบสินค้าถือเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้ขายที�จะต้องตรวจสอบเพื�อให้มั�นใจว่าได้รับการอนุญาตเพื�อให้จดัส่งสินค้าเข้าพื #นที�พกัพิงชั�วคราวแล้ว ซึ�ง
ผู้ขายอาจทําได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที�ภาคสนามของทีบีซีและ/หรือติดต่อกบัเจ้าหน้าที�ท้องถิ�นของรัฐ
ก่อน  

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

ทีบีซีจดัหาไว้ให้ เพื�อให้ผู้ขายใช้เป็นหลกัฐานในการส่งมอบสินค้า โดยผู้ขายจะต้องใช้แบบฟอร์มใบส่งมอบ
สินค้า 1 ใบต่อการจัดส่ง 1 คนัรถบรรทุก และใบส่งมอบสินค้านี #จะต้องได้รับการลงนามจากเจ้าหน้าที�ของ
คณะกรรมการศนูย์ที�ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที�ตรวจรับสินค้า ผู้ซื ,อจะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบกบัสินค้าที�
จดัส่งโดยไม่มีการลงนามรับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนในใบส่งมอบสินค้า 

 
• ผู้ขายจะต้องจดัส่งสินค้าไปยงัพื #นที�พักพิงชั�วคราวภายในกําหนดการจดัส่งที�ระบใุนใบสั�งซื #อ อนึ�งผู้ซื ,อจะไม่

ถือว่ามีความรับผิดชอบกบัสินค้าที�จดัส่งไปยังพื #นที�พักพิงชั�วคราว Uก่อน Uวันกําหนดส่งมอบที�ระบุในใบสั�งซื #อ 
ถงึแม้ว่าสินค้าจํานวนนั #นจะได้รับการลงนามรับสินค้าในใบส่งมอบสินค้า (Delivery Receipt) โดยเจ้าหน้าที�
ของคณะกรรมการศนูย์ที�ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที�ตรวจรับสินค้าก็ตาม 

 
• ผู้ขายจะต้องแจ้งวนัและเวลาที�คาดหมายว่าจะส่งมอบสินค้าให้สํานกังานทีบีซีภาคสนามทราบล่วงหน้า และ

เมื�อส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายต้องแจ้งยืนยนัวนัที�ได้ทําการส่งมอบสินค้าให้สํานกังานทีบีซี ภาคสนาม
ที�รับผิดชอบทราบ และยืนยนัปริมาณสินค้าที�ส่งมอบ รวมทั #งแจ้งปัญหาใดที�อาจประสบ  

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

คณะกรรมการศูนย์อพยพ/พื #นที�พกัพิงชั�วคราวที�ได้รับมอบหมายได้กําหนดให้ขนถ่ายสินค้าลง อนึ�งพนกังาน
ขับรถจะต้องไม่เร่งรีบที�จะให้ทําการขนถ่ายสินค้าลง และจะต้องให้เวลาเพื�อให้ผู้ แทนคณะกรรมการศูนย์
อพยพ / พื #นที�พกัพิงชั�วคราวสามารถขนถ่ายสินค้าลง รวมทั #งนบัจํานวน ตรวจสอบ และลงนามในใบส่งมอบ
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สินค้า (Delivery Receipt-DR) ผู้ซื ,อจะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อสินค้าที�ขนถ่ายลงนอกบริเวณที�อนุญาต
ให้ขนถ่ายสินค้าลง 

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

กลางวัน (ระหว่าง 8.00-17.00 น.) เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของพื #นที�พกัพิงชั�วคราวมีเวลาเพียงพอในช่วงที�มีแสง
สว่างอยู่ เพื�อความสะดวกและเหมาะสมในการขนถ่ายสินค้าลง การนบัจํานวน และการตรวจสอบสินค้า ทั #งนี #
หากรถบรรทุกไปถึงยังพื #นที�พกัพิงชั�วคราวในช่วงเวลากลางคืนหรือนอกเหนือจากเวลาที�ระบไุว้นี # จะต้องรอ
จนถึงเวลาเช้าเพื�อให้คณะกรรม การศูนย์ได้ขนถ่ายสินค้าลง โดยผู้ขายและ/หรือพนักงานขับรถจะต้องไม่
กดดนัให้เจ้าหน้าที�ของพื #นที�พกัพงิชั�วคราวขนถ่านสินค้าลงนอกเหนือจากเวลาที�กําหนดข้างต้นนี # 

 
• คําเตือน : ถนนไปยังพื #นที�พักพิงชั�วคราวบางแห่ง ( Uแม่ฮ่องสอน U – ไซท์1 และไซท์ 2, แม่ละอูน แม่รามา

หลวง;    Uตาก U – ศนูย์นโุพ และUกาญจนบรีุU – ศนูย์ต้นยาง) มกัได้รับความเสียหายระหว่างฤดูฝน และตามปกติ
การจดัส่งสิ�งของไปยังพื #นที�พกัพิงชั�วคราวเหล่านี #ต้องใช้รถยนต์ขบัเคลื�อน 4 ล้อ ผู้ขายอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการซอ่มแซมถนนเพื�อให้สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามกําหนดโดยทีบีซีจะไม่จ่ายค่าซ่อมถนน หรือชดใช้เงิน
แก่ผู้ขายในกรณีที�สภาพอากาศ และถนนไม่เอื #ออํานวย 

 
5. หลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก:  

ผู้ขาย ซึ�งในเอกสารหลกัจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กของทีบีซี กล่าวถึงในฐานะผู้ รับเหมา
ของทีบีซี รวมถงึผู้ รับเหมาช่วง และพนกังานของผู้ รับเหมา/ผู้ รับเหมาช่วง (อาทิ บริษัทขนส่ง และพนกังานขบัรถ) ซึ�งมี
หน้าที�ติดต่อหรือมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัเจ้าหน้าที�ของทีบีซี และ/หรือกลุ่มผู้ รับประโยชน์ในพื #นที�พกัพิงชั�วคราว จะ
ได้รับเอกสารเรื�องหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กของทีบีซี  ซึ�งท่านจะต้องอ่านอย่าง
ละเอียด เพื�อทําความเข้าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี # ซึ�งเอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่า

ด้วยการคุ้มครองเด็กนี #จดัทําขึ #นเพื�ออธิบายให้ผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิด้านจริธรรมหลกัๆ 
โดยหากพนักงานของผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาช่วงไม่ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการ
คุ้มครองเด็กจะถือว่าฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญาซื #อฉบับนี #  ทั #งนี #ผู้ซื ,ออาจพิจารณาลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการ
ลงโทษจะขึ #นอยู่กบัความรุนแรงของการประพฤติผิด (กรุณาดูข้อ 11 เรื�อง การละเมิดสญัญา และ เบี #ยปรับ ด้านล่าง
นี #) 

 
เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กสําหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงของที
บีซี จะเป็นเอกสารอีกชุดหนึ�งที�แยกไว้ต่างหากซึ�งมิได้รวมไว้ในเอกสารเชิญเข้าร่วมประกวดราคาชุดนี # ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารเรื�องหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเดก็ได้จากเว็บไซต์ของทีบีซีที� 
www.theborderconsortium.org หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที�สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 

 
6. การตรวจสอบ: สินค้าที�จัดส่งจะต้องได้รับการตรวจสอบ 

• ผู้ซื ,อจะว่าจ้างบริษัทตรวจสอบให้เก็บตัวอย่าง และทําการวิเคราะห์คุณภาพของสินค้า ณ จุดขนสินค้าขึ #น
บรรทุกรถ ก่อนการจัดส่งไปยังพื #นที�พักพิงชั�วคราว หรือที�โกดังในพื #นที�พักพิงชั�วคราว การตรวจสอบนี #จะ
กระทําอย่างน้อยหนึ�งครั #งระหวา่งระยะเวลาของสัญญา บริษัทตรวจสอบจะนบัจํานวนกระสอบ (หรือถงั/ปีm บ) 
ที�บรรทกุบนรถแต่ละคนัด้วย ณ จดุขนสินค้าขึ #น (หรือที�ขนลงมายงัโกดังในพื #นที�พกัพิงชั�วคราว) สุ่มชั�งนํ #าหนกั
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กระสอบ (หรือถงั/ปีm บ) และตรวจว่าบรรจภุณัฑ์ตรงตามข้อกําหนดที�ระบใุนหนงัสือเชิญประกวดราคานี #หรือไม่ 
ผู้ซื ,อสงวนสิทธ̂ิที�จะแจ้ง หรือไม่แจ้งให้ผู้ขายทราบวนั เวลา และสถานที�ที�จะดําเนินการตรวจสอบ 

• ในกรณีที�บริษัทตรวจสอบพบว่าสินค้าที�ขนส่งทั #งหมดหรือบางส่วน บกพร่องหรือมีคุณภาพตํ�ากว่ามาตรฐาน 
หรือมีปริมาณน้อยกวา่ที�สั�งซื #อ (กําหนดได้จากนํ #าหนกัสทุธิเฉลี�ย หรือ นํ #าหนกัสุทธิรวม ที�ขาดไปจากจํานวนที�
สั�งซื #อ)  ผู้ซื ,อสงวนสิทธ̂ิที�จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้สินค้าได้รับการเปลี�ยนทดแทนทันที (กรณี
สินค้ามีปัญหาเรื�องคณุภาพ) หรือ กําหนดให้ผู้ขายจดัส่งจํานวนเพิ�ม (กรณีที�สินค้ามีปัญหาเรื�อง ปริมาณหรือ
นํ #าหนกัขาด) 
 

• ในกรณีที�ผู้ขายเลือกที�จะแก้ไขสินค้าที�บริษทัตรวจสอบพบว่าสินค้าที�ขนส่งทั #งหมดหรือบางส่วน บกพร่องหรือ
มีคุณภาพตํ�ากว่ามาตรฐาน หรือมีปริมาณน้อยกว่าที�สั�งซื #อ เข่น การผสมใหม่, การร่อนใหม่ เป็นต้น ทาง
ผู้ขายจะต้องทําการตรวจสอบคุณภาพสินค้าใหม่จากบริษัทตรวจสอบที�ทางผู้ซื ,อว่าจ้าง โดยผู้ขายจะต้อง

เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที�เกิดขึ ,น และจะยงัไม่มีการขนส่งสินค้าจํานวนที�มีปัญหาจนกว่าจะ
ได้รับผลการรับรองคณุภาพจากทางบริษัทตรวจสอบแล้วเท่านั #น 

 
• เมื�อสินค้าถูกส่งมาถึงพื #นที�พกัพิงชั�วคราว กระสอบ (หรือถงั/ปีm บ) จะถูกขนถ่ายลงโดยผู้แทนคณะกรรมการ

ศูนย์ โดยคณะกรรมการศูนย์ และ/หรือ เจ้าหน้าที�ภาคสนามของบีบีซี จะชั�งนํ #าหนัก และนับจํานวน หาก
พบวา่สินค้าที�ขนส่งมาทั #งหมด หรือบางส่วน บกพร่อง หรือมีคณุภาพตํ�ากวา่มาตรฐาน หรือมีปริมาณน้อยกว่า
ที�สั�งซื #อ (กําหนดได้จากนํ #าหนกัสทุธิเฉลี�ย หรือ นํ #าหนกัสุทธิรวม ที�ขาดไปจากจํานวนที�สั�งซื #อ)  เมื�อสินค้ามาถึง 
หรือระหวา่งการแจกจ่าย ณ จุดหมายสดุท้าย ผู้ซื ,อสงวนสิทธ̂ิที�จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้สินค้า
ได้รับการเปลี�ยนทดแทนทนัที(กรณีสินค้ามีปัญหาเรื�องคณุภาพ)หรือกําหนดให้ผู้ขายจดัส่งจํานวนเพิ�ม(กรณีที�
สินค้ามีปัญหาเรื�องปริมาณหรือนํ #าหนกัขาด) 

 
• สินค้าบางชนิด (อาทิเช่น ถ่าน, ปลาร้า และเกลือ) จะมีการเก็บตวัอย่างในระหว่างการตรวจสอบสินค้า หรือ

เก็บตัวอย่างเมื�อสินค้าถูกส่งไปถึงพื #นที�พกัพิงชั�วคราวแล้ว เพื�อส่งไปยงัห้องแล็บเพื�อทําการวิเคราะห์ ในการ
วิเคราะห์คณุภาพสินค้าในห้องแล็บนั #นปกติจะต้องใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้เวลาถึง 2-3 สัปดาห์ 
หลงัจากรับตวัอย่าง จงึจะทราบผลการวิเคราะห์)  หากผลการทดสอบพบวา่สินค้ามีคณุภาพตํ�ากว่ามาตรฐาน
หลังจากที�ปลายทางได้รับสินค้า และแจกจ่ายให้ผู้ รับไปแล้ว จะถือว่าสัญญาซื #อสินค้าฉบบันั #นไม่บรรลุผล
สมบรูณ์ และผู้ซื ,อมีสิทธ̂ิที�จะพิจารณาลงโทษผู้ขายได้ (โปรดดูรายละเอียดในข้อ 10 ด้านล่างนี #) 

 
7. เงื�อนไขการชําระเงนิ: 

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

นํ #าหนัก    ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสั�งซื #อสินค้า และยอดรวมของจํานวนเงินที�
เรียกเก็บ ผู้ขายต้องส่งเอกสารนี #ให้สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ พร้อมทําสําเนาหนึ�งชุดส่งให้สํานักงาน
ภาคสนามของทีบีซี  
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ข) ใบส่งมอบสินค้า(Delivery Receipt– แบบฟอร์ม DR) ของบริษัท ซึ�งลงนามโดยเจ้าหน้าที�ของ
คณะกรรมการศูนย์ ที�ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที�ตรวจรับสินค้า ผู้ขายต้องยื�นต้นฉบบัใบส่งมอบ
สินค้านี #ต่อสํานกังานทีบีซีภาคสนาม และให้ผู้แทนคณะกรรมการศนูย์เก็บสําเนาไว้หนึ�งชดุ 

ค) ใบรับมอบสินค้า (Goods Receipt Notice – แบบฟอร์ม GRN) ซึ�งลงนามโดยเจ้าหน้าที�ของ
คณะกรรมการศูนย์ที�ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที�ตรวจรับสินค้า คณะกรรมการศูนย์จะเป็นผู้ออกใบ
รับสินค้านี # โดยทางคณะกรรมการศนูย์จะเก็บสําเนาเอกสาร GRN แต่ละชุดไว้เพื�อส่งให้สํานกังานทีบี
ซีภาคสนาม ถือเป็นหลกัฐานในการรับสินค้า 

ง) รายงานผลการตรวจสอบ ของบริษัทตรวจสอบ (บริษัทตรวจสอบจะจัดส่งเอกสารให้สํานกังานทีบีซี
กรุงเทพฯ โดยตรง) 
 

• สํานกังานทีบีซี ที�กรุงเทพฯ จะดําเนินการชําระเงนิแก่ผู้ขาย เมื�อได้รับการยืนยนัจากสํานกังานทีบีซีภาคสนาม 
ว่าการส่งมอบเป็นไปตามที�กําหนด โดยไม่มีรายงานว่ามีสินค้าเสียหาย หรือไม่ครบจํานวน  

 
• ผู้ซื ,อจะชําระเงินแก่ผู้ขายเป็นรายเดือน ซึ�งตามปกติจะไม่เกินหนึ�งเดือนหลงัจากที�สํานกังานทีบีซี ที�กรุงเทพฯ 

ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 
 

• ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ เพื�อยืนยันว่าผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื ,อแล้ว โดยผู้ขาย

จะต้องส่งใบเสร็จรับเงินนี #มาให้สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 
 
8. ภูมหิลังทั�วไป หลักการ กฎระเบียบ และคํารับรอง : 

• ทีบีซี ได้รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพื�อใช้ในการปฏิบตัิงานช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมแก่ผู้ ลี #ภยัจาก
ประเทศพม่า และประสงค์จะใช้ส่วนหนึ�งของเงินบริจาคเหล่านี #เพื�อชําระเงินสําหรับการซื #อขายครั #งนี # ผู้บริจาค
จะคํานวณยอดรวมของจํานวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใช้เงินจํานวนนี # เมื�อการปฏิบตัิงานสําเร็จ
ลุล่วงแล้ว ตามจํานวนค่าใช้จ่ายที�ยื�นเสนอ และพิจารณาว่ามีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขข้อกําหนดการ
บริจาคหรือไม่ นอกจากทีบีซีแล้ว บคุคลอื�นใดย่อมไม่มีสิทธ̂ิ หรือสามารถอ้างสิทธ̂ิในเงินบริจาคนี #ได้ ผู้บริจาค
จะไม่รับพจิารณาคําร้องขอค่าชดเชย หรือการชําระเงินใด ๆ ที�ผู้ รับเหมาของทีบีซียื�นเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะใน
กรณีใด หรือด้วยเหตุผลใด สัญญาที�กระทําขึ #นระหว่างทีบีซีและผู้ รับเหมาจะไม่มีผลผูกพันผู้บริจาค และผู้
บริจาคไม่ยอมรับว่ามีข้อสญัญาใดที�เชื�อมโยงระหว่างผู้บริจาคกบัผู้ รับเหมาของทีบีซี  

 
• ผู้บริจาคกําหนดให้ทีบีซี ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมาปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมขั #นสูงสุดระหว่าง

กระบวนการจัดหา และในการปฏิบัติตามสัญญา ขั #นตอนในการจัดซื #อจัดหา และการตกลงให้ทําสัญญา
จะต้องเป็นไปตามหลกัการดงัต่อไปนี # : 
� ความโปร่งใสในกระบวนการจดัซื #อจดัหา 
� การปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัต่อผู้ เสนอตวัเป็นผู้ รับเหมา 

 
• กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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• ผู้บริจาคที�จัดสรรเงินทุนสําหรับโครงการนี #สงวนสิทธ̂ิที�จะใช้อํานาจในการควบคุมผู้ รับเหมาทุกราย ทั #งด้าน
เอกสาร และ ณ สถานที�ดําเนินการ (รวมทั #งทีบีซี) รวมถึงผู้ รับเหมาช่วงต่อ ที�ได้รับเงินของผู้บริจาค เพื�อทําการ
ตรวจสอบว่าการจดัหา และการปฏิบตัิงานนั #นสอดคล้องกบักฎระเบียบ และวิธีดําเนินงานของทีบีซี หรือไม่ ผู้
บริจาคขอคํารับรองวา่ผู้บริจาค หรือตวัแทนของผู้บริจาคมีสิทธ̂ิตามสมควรในการเข้าถึงและการขอตรวจสอบ
เอกสารทางการเงิน และการบญัชีของผู้ รับเหมา  

 
• คํารับรอง : โดยการลงนามในสญัญาซื #อขายนี # ผู้ขาย (ในกรณีที�ตกลงให้ทําสญัญา) ให้คํารับรองว่าผู้ขาย 

และ/หรือ ผู้ รับช่วงจดัส่งสินค้าให้ผู้ขาย (ถ้ามี) ได้รับอนุมตัิ และมีใบอนุญาตที�จําเป็นจากเจ้าหน้าที�หรือส่วน
ราชการที�เกี�ยวข้องให้ดําเนินงานตามภาระผูกพันภายใต้สญัญานี #แล้ว และการปฏิบตัิตามภาระผูกพันของ
ผู้ขายภายใต้สัญญานี #จะไม่เป็นการฝ่าฝืนคําสั�ง กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อบังคับของ
หน่วยงานใดของรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการที�มีอํานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ซื ,อจะจดัการกบัสินค้าได้
อย่างถกูต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรก หรือตําหนิกล่าวโทษจากรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื�น
ใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใช้แทนผู้ซื ,อสําหรับความเสียหาย การสูญเสีย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
การฟ้องร้อง ความรับผิด และค่าใช้จ่าย ซึ�งเกิดจาก เกี�ยวข้อง หรือเป็นผลสืบเนื�องไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดย
ทางอ้อม จากการฝ่าฝืนคํารับรองนี # 

 
ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสญัญาฉบบันี #จะดําเนินไปโดยไม่มีการเชื�อมโยงใดๆถึงผู้ซื ,อในฐานะนายหน้า 
หุ้นส่วน ผู้ รับช่วงลิขสิทธ̂ิ พนกังาน หรือผู้แทนของผู้บริจาค  นอกจากนี #ผู้ขายรับรองต่อผู้ซื ,อและผู้บริจาคว่า 
ผู้ รับช่วงหรือผู้ขายรายย่อยที�ผู้ขายติดต่อด้วยจะไม่สามารถที�จะเรียกร้อง หรือกระทําการฟ้องร้องใดๆต่อผู้
บริจาค และตวัแทนของผู้บริจาคได้ 

 
• ผู้ขายจะไม่แทนตวัเองว่าเป็นผู้ซื ,อ หรือเป็นนายหน้า หุ้นส่วน พนกังาน หรือผู้แทนของผู้ซื ,อหรือผู้บริจาค และ

จะไม่ถือตวัเองวา่มีอํานาจหรือสิทธ̂ิที�จะก่อให้เกิดความผูกมดัที�ชดัเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ซื ,อ หรือ
ผู้บริจาคข้อตกลงฉบบันี #จะไมถื่อว่าผู้ขายเป็นนายหน้า หุ้นส่วน ผู้ รับช่วงลิขสิทธ̂ิ พนกังาน หรือผู้แทนใดๆของ
ผู้ขายและผู้บริจาค 

 
9. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุที�ทาํให้ผู้เสนอราคาไม่มีสทิธิoได้รับพจิารณา: 

• ทีบีซี จะปฏิเสธข้อเสนอที�ได้รับจากผู้ เข้าประกวดราคา หรือยกเลิกสัญญาในกรณีที�ได้ทําสัญญาแล้ว หาก
พบว่าผู้ เสนอราคาได้กระทําการอนัทุจริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ ซึ�งอาจมีการการลงโทษด้าน
การบริหารหรือด้านการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคล้องกบัระดับความสําคญัของสญัญา และความรุนแรง
ของการประพฤติผิด 

 
• ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมา ต้องไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกบัการใช้แรงงานเด็ก และต้องเคารพในสิทธ̂ิพื #นฐาน

ทางสงัคม และสภาพการทํางานของพนกังานของตน 
 

• ทีบีซี จะตดัสิทธ̂ิผู้ เข้าประกวดราคาออกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัซื #อจดัหาขององค์กร ในกรณีที�: 
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� ผู้ เข้าประกวดราคาเป็นผู้ ล้มละลาย หรือกําลงัชําระบญัชีเพื�อเลิกบริษัท หรือศาลกําลงัจดัการกบัธุรกิจ 
หรือกําลงัจดัการประนอมหนี #กบัเจ้าหนี # หรือได้ระงบักิจกรรมทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ ที�กําลงัถูกดําเนินคดี
เนื�องจากสาเหตุเหล่านี # หรืออยู่ในสถานการณ์ที�คล้ายกนั อันจากการดําเนินการในทํานองเดียวกัน 
ตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบัของประเทศ 

� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพพิากษาลงโทษเนื�องจากการประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ ซึ�งคําพิพากษานั #นถือ
เป็นที�สดุ 

� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ประพฤติผิดหลกัวิชาชีพอย่างร้ายแรงในเรื�องใดๆก็ตาม  ซึ�งทีบีซีสามารถพิสูจน์
ได้ 

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

� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถูกพิพากษาลงโทษ และคําพิพากษานั #นถือเป็นที�สุด ในข้อหาฉ้อฉล ทุจริต มี
ส่วนเกี�ยวข้องกบัองค์กรอาชญากรรม หรือในกิจกรรมอื�นใดที�ผิดกฎหมาย และเป็นภยัต่อผลประโยชน์
ด้านการเงินของผู้บริจาค 

� ภายหลงักระบวนการจดัหา หรือกระบวนการมอบเงินบริจาค โดยใช้งบประมาณของผู้บริจาคแล้ว ได้
มีการแจ้งว่าผู้ เข้าประกวดราคาได้ฝ่าฝืนสญัญาอย่างร้ายแรง เนื�องจากไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัตาม
สัญญา ผู้ เข้าประกวดราคาต้องรับรอง ว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที�กล่าวถึงข้างต้นนี # ด้วยประการใดๆ
ทั #งสิ #น 

 
• จะไม่มีการตกลงทําสญัญากบัผู้ เข้าประกวดราคา ถ้าในระหว่างขั #นตอนการจดัหาจัดซื #อ ผู้ เข้าประกวดราคา

รายนั #น: 
� มีประเด็นหรือข้อสงสัย เรื�องความขัดแย้งหรือการมีส่วนได้ส่วนเสียทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ขาย

หรือผู้ เข้าร่วมประมลูกบัพนกังานหรือผู้ มีอํานาจตดัสินผลการประมลูขององค์การทีบีซี 
� มีความผิดเนื�องจากแจ้งหรือเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองค์กร หรือไม่ให้ข้อมูลซึ�ง

ทางองค์กรขอให้ผู้ ร่วมประกวดราคาแจ้ง เพื�อนํามาใช้เป็นเงื�อนไขประกอบการพิจารณาตดัสินการให้
สญัญา 

  
• ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับพิจารณา ถ้าไม่ปฏิบตัิตามขั #นตอนของการเสนอราคาที�ระบุในข้อ 3.1 ของ

เอกสารฉบบันี # 
 

10. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทาํสัญญา: 
• ผู้แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานของผู้บริจาคจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดซองประกวด

ราคา ซึ�งดําเนินการโดยเจ้าหน้าที�ของทีบีซี  ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเปิดซอง
ประกวดราคานี # 

 
• การยื�นเสนอราคาจะต้องกระทําตามเงื�อนไข และข้อกําหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซอง

ประกวดราคาจะมีการตรวจเช็ควา่ผู้ เข้าร่วมได้ปฏิบตัิถกูต้องตามเงื�อนไขและข้อกําหนดนั #นๆหรือไม่ 
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• คณะกรรมการประกวดราคา ซึ�งประกอบด้วยเจ้าหน้าที�ทีบีซีอย่างน้อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา
หลงัจากวนัครบกําหนดยื�นเสนอราคา และตดัสินการประกวดราคา คําตดัสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็น
ที�สดุ 

 
• การเสนอราคาทั #งหมดจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลกัเกณฑ์เดียวกนัและโดยคณะกรรมการตดัสิน

การประกวดราคาชดุเดียวกนั 
 

• ทีบีซี จะตดัสินให้สัญญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้ม
ค่าสูงสุดต่อเงินที�จ่าย” อนัหมายถึงสัดส่วนความสมดุลที�ดีที�สุด ระหว่าง ราคา กับ คุณภาพ/คุณสมบตัิ โดย
อย่างน้อยที�สดุจะพิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี # 
� ราคา 
� คณุภาพสินค้า 
� ความสามารถที�อาจพสิูจน์ได้ว่าสามารถผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าที�กําหนด 
� มีเงนิทนุหมนุเวียนเพียงพอ 
� ความสามารถที�อาจพสิูจน์ ได้วา่สามารถจดัส่งสินค้าได้ตามกําหนด 
� มีกําลงัการผลิตเสินค้าเพียงพอ 
� ประสบการณ์ในการจดัส่งสิ�งของเพื�อความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม 
� ความรู้เกี�ยวกบัสภาพการทํางานในพื #นที� 
� มีฐานปฏิบตัิงาน/สํานกังานที�ใกล้กบัพื #นที� 
� สามารถปฏิบตัิงานตามบรรทดัฐานสากลได้ 
� มีการลงนามในเอกสารหลกัจริยธรรม ภายในช่วงระยะเวลา {| เดือนที�ผ่านมา 

 
• จะไม่มีการเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์ใดๆจากที�ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา และ/หรือในข้อกําหนดเกี�ยวกบั

รายละเอียดสินค้า นอกจากนี # ข้อมูลเพิ�มเติมจากผู้ เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็นเพียงเพื�อชี #แจง
รายละเอียดของการเสนอราคานั #นๆให้กระจ่างขึ #น และไม่มีเหตนํุาไปสู่การเลือกปฏิบตัิ 

 
• จะไม่อนญุาตให้มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลงัจากวนัครบกําหนดยื�นซองเสนอราคา 

 
• หนงัสือเชิญประกวดราคานี # ไม่ถือว่าเกี�ยวข้องกบัข้อผกูมดัในการซื #อสินค้าใดๆทั #งสิ #น กบัทางทีบีซี 

 
11. การละเมิดสัญญา และเบี ,ยปรับ 

ก) การละเมิดสญัญานี #โดยผู้ขายมีความหมายรวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพียง: 
1) การส่งมอบสินค้าที�ตํ�ากว่าข้อกําหนดคณุภาพที�ระบใุนสญัญา และใบสั�งซื #อ 
2) ปริมาณสินค้าที�ส่งมอบน้อยกว่าปริมาณที�ระบใุนใบสั�งซื #อ 
3) การส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามช่วงเวลาที�ระบุในใบสั�งซื #อ และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในการส่ง

มอบสินค้าที�ระบใุนเอกสารสญัญาฉบบันี # 
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4) การเพิกเฉย หรือขดัคําสั�ง หรือคําขอ ที�ระบุอย่างเจาะจงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นคําพดู โดย
เจ้าหน้าที�ของทีบซีี ผู้ รับผิดชอบการส่งมอบสินค้า เจ้าหน้าที�ของรัฐ หรือคณะกรรมการศนูย์อพยพ 

5) การกระทําการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ของผู้ขาย 
6) การมีส่วนเกี�ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพื #นฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและ

ความปลอดภยัในการทํางานของพนกังานของตน 
7) การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที�ระบุในเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี (ซึ�งข้อกําหนดนี #จะ

บงัคบัใช้กบัทั #งพนกังานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงทกุราย)  
 

ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที�ผู้ขายละเมิดสญัญา หมายความรวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพียง : 
1) การระงบั หรือยกเลิกสญัญา ตามดลุพินิจของผู้ซื ,อ 
2) การให้ผู้ขายเปลี�ยนทดแทนสินค้าที�ตํ�ากว่ามาตรฐาน หรือบกพร่องโดยทันทีที�ได้รับการร้องขอจาก

เจ้าหน้าที�ของทีบซีี ที�มีหน้าที�รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ #น 
3) การให้ผู้ขายส่งสินค้าเพิ�มเติมให้โดยไม่คิดมูลค่า เพื�อชดเชยส่วนที�ไม่ครบ สูญหาย หรือบกพร่อง 

ตามที�ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที�ของทีบีซี ที�มีหน้าที�รับผิดชอบ 
4) การลงโทษให้ผู้ขายจ่ายเบี #ยปรับเป็นตวัเงินให้แก่ผู้ซื ,อ ตามดลุพินิจของผู้ซื ,อ และตามความสูญเสียที�

ประเมินได้ ในกรณีที�ผู้ขายส่งมอบสินค้าที�ตํ�ากว่าข้อกําหนดคุณภาพที�ระบุไว้เบี ,ยปรับจะเป็น
ดังนี , 

ตัวชี ,วดั เกณฑ์ที�กาํหนด ผลการตรวจสอบ เบี ,ยปรับ 

ข้าวเต็มเมล็ด ไม่ตํ�ากว่า 40% 
ระหว่าง 35.0% - 39.9% ปรับตามเปอร์เซ็นต์ที�ไม่ผ่าน x 2 เท่า 

≤ 34.9% ไม่รับสินค้า 

ความชื #น ไม่เกินกว่า 14% ≥ 14.1% ปรับตามเปอร์เซ็นต์ที�ไม่ผ่าน x 2 เท่า 

ข้าวหกั (ขนาดเล็กกว่า �.| mm.) ไม่เกินกว่า 28% ≥ 28.1% ปรับตามเปอร์เซ็นต์ที�ไม่ผ่าน 

ข้าวหกัเล็ก (C1) ไม่เกินกว่า 2% ≥ 2.1% ปรับที�ครึ�งหนึ�งของเปอร์เซ็นต์ที�ไม่ผ่าน 

มอด, แมลง และรังหนอน ไม่พบ 

5-10 ตวัต่อกระสอบ ปรับที� 1% ของมูลค่าตามใบสั�งซื #อ 
11-20 ตวัต่อกระสอบ ปรับที� 2% ของมูลค่าตามใบสั�งซื #อ 
21-50 ตวัต่อกระสอบ ปรับที� 4% ของมูลค่าตามใบสั�งซื #อ 

≥ 51 ตวัต่อกระสอบ ไม่รับสินค้า 

เมลด็หญ้า 
ไม่เกินกว่า40 เมลด็/100 
กรัม 

41-60 เมลด็/100 กรัม  ปรับที� 1% ของมูลค่าตามใบสั�งซื #อ 

≥ 61 เมล็ด/100 กรัม ปรับที� 2% ของมูลค่าตามใบสั�งซื #อ 

ข้าวเปลอืก ไม่เกินกว่า 20 เมลด็/{ กก. 
21-30 เมลด็/1 กก. (ครั #งที� |) ปรับที� 1% ของมูลค่าตามใบสั�งซื #อ 

≥ 31 เมล็ด/1 กก.  ปรับที� 2% ของมูลค่าตามใบสั�งซื #อ 

เมลด็เหลือง ไม่เกินกว่า 1% ≥ 1.1% 

ปรับที�ครึ�งหนึ�งของเปอร์เซ็นต์ที�ไม่ผ่าน 

เมลด็ท้องไข่ ไม่เกินกว่า  10% ≥ �.1% 

เมลด็เสยี ไม่เกินกว่า 2% ≥ 2.1% 

ข้าวเหนียวขาว ไม่เกินกว่า 2% ≥ 2.1% 

เมลด็แดง/เมลด็ดํากว่ามาตรฐาน ไม่เกินกว่า 7% ≥ 7.1% 
เมลด็ลีบ/เมล็ดอ่อน/เมล็ดพืชหรือ
วตัถอุื�น 

ไม่เกินกว่า 2% ≥ 2.1% 
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5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้รับพิจารณาให้ทําสญัญาอื�นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การให้ผู้ขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที�อาจเกิดขึ #นจากการที�ผู้ซื ,อจําเป็นต้องหาซื #อ

สินค้าจากแหล่งอื�น อนัเนื�องมาจาก 
i. ผู้ขายส่งสินค้าที�มีคณุภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรือ ส่งสินค้าไม่ตรงตามกําหนดวนัที�ให้ส่งขอ 
ii. ผู้ซื ,อยกเลิกสญัญากับผู้ขาย อนัมีสาเหตุที�สมเหตุสมผลอนัเนื�องมาจากการที�ผู้ขายไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามเงื�อนไขหรือข้อตกลงในสญัญาซื #อได้ 
iii. ผู้ขายไม่สามารถดําเนินการตามข้อตกลงในสญัญาซื #อให้ลลุ่วงไปได้ 

ทั #งนี #การลงโทษต่างๆหรือด้านการเงินจะสอดคล้องกบัระดบัความสําคญัของสญัญา และความรุนแรง
ของการประพฤติผิด 

 
12. สัญญาที�จะกระทาํกันนี ,จะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย 
 
13. ติดต่อขอข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการประกวดราคานี #ได้ที�คุณกฤษณา อศัวศรีสกุลชยั สํานกังานทีบีซี ที�กรุงเทพฯ  
 โทร. (02) 238-5027-8 หรือทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 
 


