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 หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 
การประกวดราคาเลขที่ SEEDS-2018-2 

เมล็ดพันธ์ุพืชส าหรับฤดูหนาว ปี 2561 
 
1. ข้อมูลทั่วไป: 

ผู้ชือ้ขอเชิญบริษัทของทา่น ซึง่เป็นผู้ขาย เข้าร่วมประกวดราคาสนิค้า ซึง่ประกอบด้วย เมล็ดพันธ์ุพืช จ านวน 27 ชนิด 
เพื่อจดัสง่ไปยงัพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวตามรายละเอียดในใบเสนอราคาประมลู  
 

 ปริมาณสินค้า:  รายละเอียดปริมาณเมลด็พนัธุ์พืชแตล่ะชนิด ได้ระบไุว้ในใบเสนอราคาประมลู 
 

 การบรรจุสินค้า:  ให้บรรจดุงันี ้
ก) ถงุชัน้ใน:  เมลด็พนัธุ์พืชแตล่ะชนิดจะต้องบรรจอุยูใ่นถงุพลาสติก แตล่ะถงุจะต้องมีน า้หนกัสทุธิไมต่ ่ากวา่ 5 

กิโลกรัมตอ่ถงุ (น า้หนกัสทุธิ หมายถึง น า้หนกัของเมลด็พนัธุ์พืชเทา่นัน้ ไม่รวมน า้หนกัของถงุ) คณุภาพของ
ถงุพลาสติกและการปิดผนึกปากถุงจะต้องแข็งแรงพอที่จะป้องกนัความชืน้เข้า รวมถึงป้องกนัการแตกร่ัว
ของถงุจากการหยิบจบัและขนสง่ ซึ่งแต่ละถงุจะต้องมีฉลากแสดงประเภทของเมล็ดพนัธุ์พืชเป็นภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ ภาษามอญ และภาษาพม่า (ผู้ซือ้จะเป็นผู้ก าหนดข้อความที่จะพิมพ์ลงบนถงุให้) และต้อง
แสดงน า้หนกัสทุธิของเมลด็พนัธุ์พืชที่บรรจใุนถงุ 

 
ข) กระสอบ/กลอ่งชัน้นอก:  ให้บรรจุถงุเมล็ดพนัธุ์พืชลงในกลอ่งกระดาษแข็งที่แข็งแรงพอ โดยบรรจุกระสอบ/

กลอ่งโดยมีน า้หนกัสทุธิ 30 กิโลกรัม  โดยบรรจภุณัฑ์นีใ้ห้ถือเป็นทรัพย์สนิของผู้ซือ้ 
 
2. ขัน้ตอนและข้อก าหนดในการเข้าร่วมประกวดราคา:  

2.1   การยื่นประกวดราคา: 
a) ผู้ขายที่ไมไ่ด้เข้าร่วมประมลูในสญัญาก่อนหน้าหรือผู้ขายรายใหม ่ จะต้องตดิตอ่มายงัส านกังานทีบีซ ี

กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจ านงในการยื่นประกวดราคา ก่อนวนัพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 
 

b) ผู้ขายที่สนใจจะต้องยื่นใบเสนอราคาพร้อมทัง้เอกสารต่างๆ รวมทัง้ตัวอย่างสินค้า ตามที่
ก าหนดไว้ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.2 ด้านล่างนี ้โดยมายื่นเอกสารด้วยตวัเอง, ส่งทางไปรษณีย์ 
หรือส่งทางอีเมล์มายงั 
 

คณุภคิน ทีเจริญ- ฝ่ายซพัพลายเชนและโลจิสติกส์ 
องค์การเดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม 
12/5 ซอยคอนแวนต์ ถนนสบีม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ (66-2) 238-5027 ถงึ 8 โทรสาร (66-2) 266-5376 
อีเมลล์: tbctenderseed@theborderconsortium.org 
ก่อน 12.00 น. วันพฤหัสบดทีี่ 25 ตุลาคม 2561 
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2.2 ข้อบังคับในการยื่นประกวดราคา:   
เอกสารที่จ าเป็น: ผู้ขายที่สนใจจะต้องยื่นเอกสารดงัตอ่ไปนีม้าที่ส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนก าหนดการ
ประมลู มิฉะนัน้จะใบเสนอราคาของทา่นจะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
 

ก) แบบฟอร์มยื่นประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี: กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงช่ือ และ
ประทบัตราบริษัทโดยผู้มีอ านาจลงนาม แบบฟอร์มยื่นประกวดราคาจะต้องยื่นมาในซองที่ ปิด
ผนึก และสง่มายงัส านกังานทีบีซีกรุงเทพฯด้วยตนเองหรือสง่ทางไปรษณีย์เทา่นัน้ แบบฟอร์มยื่น
ประกวดราคาที่กรอกข้อมลูไมถ่กูต้อง หรือ สง่มาที่ส านกังานทีบีซีกรุงเทพฯไมท่นัก าหนดเวลาการ
ปิดประมูล หรือ ส่งมาโดยไม่มีเอกสารแนบและตัวอย่างสินค้าตามที่ก าหนดจะไม่ได้รับการ
พิจารณา 

ข) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หากช่ือของบคุคลที่ลงช่ือในแบบฟอร์ม
ยื่นประกวดราคาของทีบีซี เป็นคนละคนกบับคุคลผู้มีรายนามในเอกสารจดทะเบียนบริษัท ทาง
ผู้ขายจะต้องสง่หนงัสอืมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าของบริษัทแนบมาด้วย 

ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของบคุคลที่ลงช่ือในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา ซึง่เป็นบคุคล
ที่มีช่ืออยูใ่นเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือในหนงัสอืมอบอ านาจ 

ง) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นท่ียื่นประมลู 
จ) หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนที่ยื่นประมูล ส าหรับผู้ยื่นประมูลรายใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ขายที่ยื่นประมลูกบั
ทางทีบีซีเป็นครัง้แรก หรือผู้ขายที่ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสญัญาซือ้สินค้าจากทาง ทีบีซีมา
ก่อน จะต้องยื่นหลกัฐานแสดงรายการเคลือ่นไหวทางบญัชีธนาคาร (Bank Statement) ซึง่ออกให้
และเซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน ของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นท่ียื่นประมลู  
ส าหรับผู้ขายปัจจุบัน/ผู้ขายรายเก่า คือ ผู้ขายที่เคยได้รับเลอืกให้เป็นผู้ รับสญัญาซือ้สินค้าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ว ไม่จ าเป็นต้องยื่นหลกัฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบญัชีธนาคาร มา
พร้อมกับการยื่นประมูลครัง้นี ้อย่างไรก็ตามถ้ามีความจ าเป็น ทางทีบีซีขอสวงนสิทธ์ิในการขอ
เรียกดหูลกัฐานแสดงรายการเคลือ่นไหวทางบญัชีธนาคารย้อนหลงั จากผู้ขายรายปัจจุบนั/ผู้ขาย
รายเก่า ก่อนการตดัสนิมอบสญัญาซือ้ให้แก่ผู้ขาย 

 
หมายเหตุ: 
 เอกสารส าเนาทกุฉบบัจะตอ้งรบัรอง “ส าเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และเซ็นต์ชื่อโดยผูมี้

อ านาจลงนาม  
 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร 

และ เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ยื่นมาเพียง 1 ชุดเท่านัน้ ต่อกายื่นประมูลแต่ละ
ครัง้  ผู้ขายไม่จ าเป็นตอ้งแนบส าเนาเอกสารหลายชดุมากบัแบบฟอร์มยืน่ประกวดราคาแต่ละใบ 
 

3. การส่งมอบสนิค้า:ในการส่งมอบสินค้าถอืเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายที่จะต้องจดัเตรียมสินค้าให้พร้อม ณ 
โรงงาน หรือสถานที่เก็บสินค้าในประเทศไทยภายในวันนัดรับของตามที่ระบุไว้ โดยผู้ซือ้จะมอบหมายให้
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บริษัทขนส่งสนิค้าเป็นผู้จัดรถบรรทุกมารับสินค้าที่โรงงานหรือสถานที่เก็บสนิค้าและจากนัน้ด าเนินการจัดส่ง
ไปยงัปลายทาง 
 การรับสินค้าโดยบริษัทขนส่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้ซือ้ในช่วงระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน ถงึ 

30 พฤศจิกายน 2561 
 

 ปริมาณสนิค้าตามที่ได้ระบไุว้ในใบเสนอราคาประมลูนัน้เป็นจ านวนประมาณใกล้เคยีงที่สดุที่ค านวณจากความ
ต้องการใช้จริงในพืน้ท่ีพกัพงิชัง่คราว ผู้ซือ้ขอสงวนสทิธ์ิในการแก้ไขปริมาณสนิค้าท่ีจะให้จดัสง่ รวมถงึ
ก าหนดการจดัสง่ในระหวา่งชว่งระยะเวลาของสญัญาเพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการท่ีแท้จริง โดยส านกังาน
ทีบีซี กรุงเทพฯ จะท าการยืนยนัจ านวนที่จะให้จดัสง่จริงและก าหนดการในการจดัสง่ที่แนน่อน ในรูปของใบสัง่ซือ้
อยา่งเป็นทางการ (Official Purchase Order) ซึง่จะสง่ถึงผู้ขายโดยตรงทางโทรสาร อยา่งน้อย 10 วนั ก่อนถึง
วนัก าหนดสง่มอบ 

 
 ผู้ขาย จะต้องติดตอ่กบักบัทางส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ และ บริษัทขนสง่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อยืนยนัและนดั

หมายวนัเวลาในการรับมอบสนิค้าที่แนน่อน หากสนิค้าไมพ่ร้อมที่จะจดัสง่ตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ใน
เอกสารสัง่ซือ้ก่อให้เกิดความลา่ช้าในการจดัสง่ ผู้ซือ้อาจพิจารณาระงบัสญัญาหรือลงโทษผู้ขายได้  

 
4. หลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซว่ีาด้วยการคุ้มครองเดก็:  

ผู้ขาย ซึ่งในเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี กลา่วถึงในฐานะผู้ รับเหมาของทีบีซี รวมถึงผู้ รับเหมาช่วง และพนกังานของ
ผู้ รับเหมา/ผู้ รับเหมาช่วง (อาทิ บริษัทขนสง่ และพนกังานขบัรถ) ซึง่มีหน้าที่ติดตอ่หรือมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัเจ้าหน้าที่
ของทีบีซี และ/หรือกลุม่ผู้ รับประโยชน์ในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราว จะได้รับเอกสารเร่ืองหลกัจริยธรรมของทีบีซี และนโยบาย
ของทีบีซีวา่ด้วยการคุ้มครองเด็ก ซึง่ท่านจะต้องอ่านอย่างละเอียด เพื่อท าความเข้าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี ้
ซึ่งเอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กนีจ้ัดท าขึน้เพื่ออธิบายให้ผู้ รับเหมาและ
ผู้ รับเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิด้านจริธรรมหลกัๆ โดยหากพนกังานของผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตัิตาม
หลกัจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจะถือว่าฝ่าฝืนข้อตกลงในสญัญาซือ้ฉบบันี ้ ทัง้นี ผู้้ชือ้อาจ
พิจารณาลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึน้อยู่กบัความรุนแรงของการประพฤติผิด (กรุณาดูข้อ 11 เร่ือง การ
ละเมิดสญัญา และ เบีย้ปรับ ด้านลา่งนี)้ 

 
เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กส าหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงของทีบีซี 
จะเป็นเอกสารอีกชุดหนึ่งที่แยกไว้ต่างหากซึ่งมิได้รวมไว้ในเอกสารเชิญเข้าร่วมประกวดราคาชุดนี ้ท่านสามารถดาวน์
โหลดเอกสารเร่ืองหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ได้จากเว็บไซต์ของทีบีซีที่ 
www.theborderconsortium.org หรือติดตอ่ขอรับเอกสารได้ที่ส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 
 

5. การตรวจสอบ:  
ผู้ซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายและการวา่จ้างบริษัทตรวจสอบให้ท าการตรวจสอบสนิค้า ซึง่การตรวจสอบนี ้
ประกอบไปด้วยการตรวจสอบคณุภาพ ปริมาณ น า้หนกั การบรรจ ุ / บรรจภุณัฑ์ รวมทัง้การขนถ่ายเมลด็พนัธุ์พชืขึน้
รถบรรทกุ ตามปกติกการตรวจสอบจะกระท า ณ จดุสง่มอบและขนถ่ายสนิค้าที่ต้นทาง แตอ่าจมบีางครัง้ถ้าจ าเป็น ที่การ
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ตรวจกระท าที่ปลายทางคือที่พืน้ที่พกัพิงชัว่คราว ผู้ซือ้สงวนสทิธ์ิท่ีจะแจ้งหรือไมแ่จ้งให้ผู้ขายทราบวนั เวลา และสถานท่ี
ที่จะด าเนินการตรวจสอบ 
 
ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบวา่สนิค้าทัง้หมดหรือบางสว่น บกพร่องหรือมีคณุภาพต ่ากวา่มาตรฐาน  หรือมีปริมาณน้อย
กวา่ที่สัง่ซือ้ (ก าหนดได้จากน า้หนกัสทุธิเฉลีย่ หรือ น า้หนกัสทุธิรวม ที่ขาดไปจากจ านวนที่สัง่ซือ้)  ผู้ซือ้สงวนสทิธ์ิท่ีจะ
ปฏิเสธการสง่มอบ และคาดหมายให้สนิค้าได้รับการเปลีย่นทดแทนทนัที (กรณีสนิค้ามีปัญหาเร่ืองคณุภาพ) หรือ 
ก าหนดให้ผู้ขายจดัสง่จ านวนเพิม่เพื่อชดเชยปริมาณที่ขาด (กรณีที่สนิค้ามีปัญหาเร่ืองปริมาณหรือน า้หนกัขาด) 

 
ตวัอยา่งของเมลด็พนัธุ์พืชอาจถกูเก็บมา ทัง้ในระหวา่งการตรวจสอบสนิค้าโดยผู้ตรวจสอบ หรือเก็บตวัอยา่งเมื่อสนิค้าถกู
สง่ไปถึงศนูย์อพยพแล้ว เพื่อสง่ไปยงัห้องแลบ็เพื่อท าการวเิคราะห์ ในการวิเคราะห์คณุภาพสนิค้าในห้องแลบ็นัน้ปกติ
จะต้องใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้เวลาถงึ 2-3 สปัดาห์ หลงัจากรับตวัอยา่ง จึงจะทราบผลการวิเคราะห์) หาก
ผลการทดสอบพบวา่สนิค้ามคีณุภาพต ่ากวา่มาตรฐานหลงัจากทีป่ลายทางได้รับสนิค้าและแจกจา่ยให้ผู้ รับไปแล้ว ผู้ซือ้

อาจพิจารณาวา่สญัญาซือ้สนิค้าฉบบันัน้ไมบ่รรลผุลสมบรูณ์ และผู้ซือ้สงวนสทิธ์ิท่ีจะพิจารณาลงโทษผู้ขายได้ (โปรดดู
รายละเอียดข้อที่ 10) 

 
6. เงื่อนไขการช าระเงนิ: 

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

ราคาต่อหน่วย ปลายทางสง่ของ หมายเลขใบสัง่ซือ้สินค้า และยอดรวมของจ านวนเงินท่ีเรียกเก็บ ผู้ขายต้อง
สง่เอกสารนีใ้ห้ส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ  

ข) ใบส่งมอบสินค้า (Delivery Receipt– แบบฟอร์ม DR) ของบริษัท ซึง่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทขนสง่
สนิค้าที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจรับสนิค้า ผู้ขายต้องยื่นต้นฉบบัใบสง่มอบสนิค้านีต้อ่ส านกังาน  ทีบี
ซี กรุงเทพฯ  และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทขนสง่สนิค้าเก็บส าเนาไว้หนึง่ชดุ 

ค) รายงานผลการตรวจสอบของบริษัทตรวจสอบ(บริษัทตรวจสอบจะจดัสง่เอกสารให้ส านกังานทีบีซ ี กรุงเทพฯ 
โดยตรง) 

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

 ผู้ซือ้จะช าระเงินแก่ผู้ขายเป็นรายเดือน ซึง่ตามปกติจะไมเ่กินหนึง่เดือนหลงัจากที่ส านกังานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ 
ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

 ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงินอยา่งเป็นทางการ เพื่อยืนยนัวา่ผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซือ้แล้ว โดยผู้ขายจะต้องสง่
ใบเสร็จรับเงินนีม้าให้ส านกังานทบีีซี กรุงเทพฯ 

 
7.  ภมิูหลังทั่วไป หลักการ กฎระเบียบ และค ารับรอง : 

 ทีบีซี ได้รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลีภ้ยัจาก
ประเทศพม่า และประสงค์จะใช้สว่นหนึ่งของเงินบริจาคเหลา่นีเ้พื่อช าระเงินส าหรับการซือ้ขายครัง้นี ้ผู้บริจาคจะ
ค านวณยอดรวมของจ านวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใช้เงินจ านวนนี ้เมื่อการปฏิบตัิงานส าเร็จลลุว่งแล้ว 
ตามจ านวนค่าใช้จ่ายที่ยื่นเสนอ และพิจารณาว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขข้อก าหนดการบริจาคหรือไม ่
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นอกจากทีบีซีแล้ว บคุคลอ่ืนใดย่อมไม่มีสิทธ์ิ หรือสามารถอ้างสิทธ์ิในเงินบริจาคนีไ้ด้ ผู้บริจาคจะไม่รับพิจารณา
ค าร้องขอค่าชดเชย หรือการช าระเงินใด ๆ ที่ผู้ รับเหมาของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะในกรณีใด หรือด้วย
เหตผุลใด สญัญาที่กระท าขึน้ระหวา่งทีบีซีและผู้ รับเหมาจะไมม่ีผลผกูพนัผู้บริจาค และผู้บริจาคไมย่อมรับวา่มีข้อ
สญัญาใดที่เช่ือมโยงระหวา่งผู้บริจาคกบัผู้ รับเหมาของทีบีซี  

 
 ผู้บริจาคก าหนดให้ทีบีซี ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมาปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมขัน้สูงสุดระหว่าง

กระบวนการจดัหา และในการปฏิบตัิตามสญัญา ขัน้ตอนในการจดัซือ้จดัหา และการตกลงให้ท าสญัญาจะต้อง
เป็นไปตามหลกัการดงัตอ่ไปนี ้: 
 ความโปร่งใสในกระบวนการจดัซือ้จดัหา 
 การปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัตอ่ผู้ เสนอตวัเป็นผู้ รับเหมา 

 
 กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
 ผู้บริจาคท่ีจดัสรรเงินทนุส าหรับโครงการนีส้งวนสทิธ์ิท่ีจะใช้อ านาจในการควบคมุผู้ รับเหมาทกุราย ทัง้ด้านเอกสาร 

และ ณ สถานที่ด าเนินการ (รวมทัง้ทีบีซี) รวมถึงผู้ รับเหมาช่วงต่อ ท่ีได้รับเงินของผู้บริจาค เพื่อท าการตรวจสอบ
วา่การจดัหา และการปฏิบตัิงานนัน้สอดคล้องกบักฎระเบียบ และวิธีด าเนินงานของทีบีซี หรือไม่ ผู้บริจาคขอค า
รับรองวา่ผู้บริจาค หรือตวัแทนของผู้บริจาคมีสทิธ์ิตามสมควรในการเข้าถึงและการขอตรวจสอบเอกสารทางการ
เงิน และการบญัชีของผู้ รับเหมา  

 
 ค ารับรอง : โดยการลงนามในสญัญาซือ้ขายนี ้ผู้ขาย (ในกรณีที่ตกลงให้ท าสญัญา) ให้ค ารับรองว่าผู้ขาย และ/

หรือ ผู้ รับช่วงจดัสง่สินค้าให้ผู้ขาย (ถ้ามี) ได้รับอนมุตัิ และมีใบอนญุาตที่จ าเป็นจากเจ้าหน้าที่หรือสว่นราชการที่
เก่ียวข้องให้ด าเนินงานตามภาระผูกพนัภายใต้สญัญานีแ้ล้ว และการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของ ผู้ขายภายใต้
สญัญานีจ้ะไม่เป็นการฝ่าฝืนค าสัง่ กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานใดของ
รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษา และ ผู้ชือ้จะจัดการกับสินค้าได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรก หรือต าหนิกลา่วโทษจากรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นใด ผู้ขายจะชดเชย 
และจะชดใช้แทนผู้ชือ้ส าหรับความเสยีหาย การสญูเสยี การเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทน การฟอ้งร้อง ความรับผิด 
และค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดจาก เก่ียวข้อง หรือเป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยทางอ้อม จากการฝ่าฝืนค า
รับรองนี ้

 
ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสญัญาฉบับนีจ้ะด าเนินไปโดยไม่มีการเช่ือมโยงใดๆถึง ผู้ชือ้ในฐานะนายหน้า 
หุ้นสว่น ผู้ รับช่วงลิขสิทธ์ิ พนกังาน หรือผู้แทนของผู้บริจาค  นอกจากนีผู้้ขายรับรองตอ่ผู้ชือ้และผู้บริจาคว่า ผู้ รับ
ช่วงหรือผู้ขายรายย่อยที่ผู้ขายติดต่อด้วยจะไม่สามารถที่จะเรียกร้อง หรือกระท าการฟ้องร้องใดๆต่อผู้บริจาค 
และตวัแทนของผู้บริจาคได้ 

 
 ผู้ขายจะไมแ่ทนตวัเองวา่เป็นผู้ชือ้ หรือเป็นนายหน้า หุ้นสว่น พนกังาน หรือผู้แทนของผู้ชือ้หรือผู้บริจาค และจะ

ไม่ถือตวัเองว่ามีอ านาจหรือสิทธ์ิท่ีจะก่อให้เกิดความผูกมดัท่ีชัดเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชือ้ หรือผู้
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บริจาคข้อตกลงฉบบันีจ้ะไมถื่อวา่ผู้ขายเป็นนายหน้า หุ้นสว่น ผู้ รับช่วงลขิสทิธ์ิ พนกังาน หรือผู้แทนใดๆของผู้ขาย
และผู้บริจาค 

8. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุที่ท าให้ผู้เสนอราคาไม่มีสทิธ์ิได้รับพิจารณา: 
 ทีบีซี จะปฏิเสธข้อเสนอท่ีได้รับจากผู้ เข้าประกวดราคา หรือยกเลกิสญัญาในกรณีที่ได้ท าสญัญาแล้ว หากพบวา่ผู้

เสนอราคาได้กระท าการอนัทุจริต ฉ้อฉล สมคบกันหลอกลวง หรือข่มขู่ ซึ่งอาจมีการการลงโทษด้านการบริหาร
หรือด้านการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคล้องกบัระดบัความส าคญัของสญัญา และความรุนแรงของการประพฤติ
ผิด 

 
 ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมา ต้องไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการใช้แรงงานเดก็ และต้องเคารพในสทิธ์ิพืน้ฐานทาง

สงัคม และสภาพการท างานของพนกังานของตน 
 

 ทีบีซี จะตดัสทิธ์ิผู้ เข้าประกวดราคาออกจากการมีสว่นร่วมในกระบวนการจดัซือ้จดัหาขององค์กร ในกรณีที่: 
 ผู้ เข้าประกวดราคาเป็นผู้ ล้มละลาย หรือก าลงัช าระบญัชีเพื่อเลิกบริษัท หรือศาลก าลงัจัดการกับธุรกิจ 

หรือก าลงัจัดการประนอมหนีก้ับเจ้าหนี ้หรือได้ระงับกิจกรรมทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ที่ก าลงัถูกด าเนินคดี
เนื่องจากสาเหตเุหลา่นี ้หรืออยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกนั อนัจากการด าเนินการในท านองเดียวกนั ตาม
กฎหมาย หรือข้อบงัคบัของประเทศ 

 ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพิพากษาลงโทษเนื่องจากการประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ ซึง่ค าพิพากษานัน้ถือเป็น
ที่สดุ 

 ผู้ เข้าประกวดราคาได้ประพฤติผิดหลกัวิชาชีพอยา่งร้ายแรงในเร่ืองใดๆก็ตาม  ซึง่ทีบีซีสามารถพิสจูน์ได้ 
 ผู้ เข้าประกวดราคาไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนในการช าระเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม หรือการ

จ่ายภาษีตามเง่ือนไขทางกฎหมายของประเทศซึง่เป็นสถานท่ีก่อตัง้บริษัท หรือประเทศของผู้ที่มีอ านาจให้
ท าสญัญา หรือประเทศที่มีการด าเนินการตามสญัญา 

 ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพิพากษาลงโทษ และค าพิพากษานัน้ถือเป็นที่สดุ ในข้อหาฉ้อฉล ทจุริต มีสว่น
เก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรม หรือในกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย และเป็นภยัต่อผลประโยชน์ด้าน
การเงินของผู้บริจาค 

 ภายหลงักระบวนการจดัหา หรือกระบวนการมอบเงินบริจาค โดยใช้งบประมาณของผู้บริจาคแล้ว ได้มี
การแจ้งว่าผู้ เข้าประกวดราคาได้ฝ่าฝืนสญัญาอย่างร้ายแรง เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันตาม
สญัญา ผู้ เข้าประกวดราคาต้องรับรอง วา่ไมไ่ด้อยูใ่นสถานะท่ีกลา่วถึงข้างต้นนี ้ด้วยประการใดๆทัง้สิน้ 

 จะไม่มีการตกลงท าสญัญากบัผู้ เข้าประกวดราคา ถ้าในระหว่างขัน้ตอนการจดัหาจดัซือ้ ผู้ เข้าประกวดราคาราย
นัน้: 
 มีประเด็นหรือข้อสงสยั เร่ืองความขดัแย้งหรือการมีส่วนได้สว่นเสียทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ขายหรือ

ผู้ เข้าร่วมประมลูกบัพนกังานหรือผู้มีอ านาจตดัสนิผลการประมลูขององค์การทีบีซี 
 มีความผิดเนื่องจากแจ้งหรือเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองค์กร หรือไมใ่ห้ข้อมลูซึง่ทาง

องค์กรขอให้ผู้ ร่วมประกวดราคาแจ้ง เพื่อน ามาใช้เป็นเง่ือนไขประกอบการพิจารณาตดัสนิการให้สญัญา 
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 ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับพิจารณา ถ้าไม่ปฏิบตัิตามขัน้ตอนของการเสนอราคาที่ระบใุนข้อ 2. ของเอกสาร
ฉบบันี ้

 
 
9. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงท าสัญญา: 

 ผู้แทนจากองค์กรหรือหนว่ยงานของผู้บริจาคจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการเปิดซองประกวดราคา 
ซึง่ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของทีบีซี  ผู้ เข้าประกวดราคาจะไมไ่ด้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเปิดซองประกวดราคานี  ้

 
 การยื่นเสนอราคาจะต้องกระท าตามเง่ือนไข และข้อก าหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซอง

ประกวดราคาจะมีการตรวจเช็ควา่ผู้ เข้าร่วมได้ปฏิบตัิถกูต้องตามเง่ือนไขและข้อก าหนดนัน้ๆหรือไม่ 
 

 คณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทีบีซีอย่างน้อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา
หลงัจากวนัครบก าหนดยืน่เสนอราคา และตดัสนิการประกวดราคา ค าตดัสนิของคณะกรรมการจะถือวา่เป็นท่ีสดุ 

 
 การเสนอราคาทัง้หมดจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลกัเกณฑ์เดียวกนัและโดยคณะกรรมการตดัสนิการ

ประกวดราคาชดุเดียวกนั 
 

 ทีบีซี จะตดัสินให้สญัญา โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้มค่าสงูสดุ
ตอ่เงินท่ีจ่าย” อนัหมายถึงสดัสว่นความสมดลุที่ดีที่สดุ ระหวา่ง ราคา กบั คณุภาพ/คณุสมบตัิ โดยอยา่งน้อยที่สดุ
จะพิจารณาเกณฑ์ตอ่ไปนี ้
 ราคา 
 คณุภาพ 
 ความสามารถ/ก าลงัการผลติสนิค้า 
 ช่ือเสยีง และความสามารถที่อาจพิสจูน์ ได้วา่สามารถจดัสง่สนิค้าได้ตามก าหนด 
 ประสบการณ์ในการจดัสง่สิง่ของเพื่อความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม 
 ความรู้เก่ียวกบัสภาพการท างานในพืน้ท่ี 
 มีฐานปฏิบตังิาน/ส านกังานท่ีใกล้กบัพืน้ท่ี 
 สามารถปฏิบตังิานตามบรรทดัฐานสากลได้ 

 
 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ใดๆจากที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา  และ/หรือในข้อก าหนดเก่ียวกับ

รายละเอียดสินค้า นอกจากนี ้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็นเพียงเพื่อชีแ้จง
รายละเอียดของการเสนอราคานัน้ๆให้กระจ่างขึน้ และไมม่ีเหตนุ าไปสูก่ารเลอืกปฏิบตัิ 

 
 จะไมอ่นญุาติให้มีการเจรจาตอ่รองใดๆ หลงัจากวนัครบก าหนดยื่นซองเสนอราคา 

 
 หนงัสอืเชิญประกวดราคานี ้ไมถื่อวา่เก่ียวข้องกบัข้อผกูมดัในการซือ้สนิค้าใดๆทัง้สิน้ กบัทางทีบีซี 
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10. การละเมิดสัญญา และเบีย้ปรับ 

ก) การละเมิดสญัญานีโ้ดยผู้ขายมีความหมายรวมถึง แตไ่ม่จ ากดัเพียง: 
1) การสง่มอบสนิค้าที่ต ่ากวา่ข้อก าหนดคณุภาพท่ีระบใุนสญัญา และใบสัง่ซือ้ 
2) ปริมาณสนิค้าที่สง่มอบน้อยกวา่ปริมาณที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ 
3) การสง่มอบสินค้าไม่ตรงตามช่วงเวลาที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในการสง่มอบ

สนิค้าที่ระบใุนเอกสารสญัญาฉบบันี ้
4) การเพิกเฉย หรือขัดค าสั่ง หรือค าขอ ที่ระบุอย่างเจาะจงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นค าพูด โดย

เจ้าหน้าที่ของทีบีซี ผู้ รับผิดชอบการสง่มอบสนิค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการศนูย์อพยพ 
5) การกระท าการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือขม่ขูข่องผู้ขาย 
6) การมีสว่นเก่ียวข้องกบัการใช้แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพืน้ฐานทางสงัคม รวมถึงสภาพและความ

ปลอดภยัในการท างานของพนกังานของตน 
7) การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที่ระบุในเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี (ซึ่งข้อก าหนดนีจ้ะ

บงัคบัใช้กบัทัง้พนกังานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงทกุราย)  
 

ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที่ผู้ขายละเมิดสญัญา หมายความรวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียง : 
1) การระงบั หรือยกเลกิสญัญา ตามดลุพินิจของผู้ชือ้ 
2) การให้ผู้ขายเปลี่ยนทดแทนสินค้าที่ต ่ากว่ามาตรฐาน หรือบกพร่องโดยทันทีที่ได้รับการร้องขอจาก

เจ้าหน้าที่ของทีบีซี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
3) การให้ผู้ขายส่งสินค้าเพิ่มเติมให้โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อชดเชยสว่นที่ ไม่ครบ สญูหาย หรือบกพร่อง ตามที่

ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของทีบีซี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
4) การลงโทษให้ผู้ขายจ่ายเบีย้ปรับเป็นตวัเงินให้แก่ผู้ชือ้ ตามดุลพินิจของผู้ชือ้ และตามความสญูเสียที่

ประเมินได้ 
5) ผู้ขายอาจจะไมไ่ด้รับพิจารณาให้ท าสญัญาอื่นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การให้ผู้ขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึน้จากการที่ ผู้ชือ้จ าเป็นต้องหาซือ้

สนิค้าจากแหลง่อื่น อนัเนื่องมาจาก 
 

i. ผู้ขายสง่สินค้าที่มีคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรือ ส่งสินค้าไม่ตรงตามก าหนดวนัที่ให้ส่ง
ของ 

ii. ผู้ชือ้ยกเลกิสญัญากบัผู้ขาย อนัมีสาเหตทุี่สมเหตสุมผลอนัเนื่องมาจากการท่ีผู้ขายไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขหรือข้อตกลงในสญัญาซือ้ได้ 

iii. ผู้ขายไมส่ามารถด าเนินการตามข้อตกลงในสญัญาซือ้ให้ลลุว่งไปได้ 
 

ทัง้นีก้ารลงโทษต่างๆหรือด้านการเงินจะสอดคล้องกับระดบัความส าคญัของสญัญา  และความรุนแรงของการ
ประพฤติผิด 
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11. สญัญาที่จะกระท ากนันีจ้ะอยูใ่ต้บงัคบัของกฎหมายแหง่ประเทศไทย 
 

12. ติดตอ่ขอข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกวดราคานีไ้ด้ที่คณุกรรณิการ์ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา หรือ คณุภคิน ทีเจริญ 
ส านกังานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ โทร. (02) 238-5027-8 หรือทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 

mailto:procurement@theborderconsortium.org

