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คําแปล 

หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 

การประกวดราคาถั�วแห้งผ่าซีก 2016-3A  
 

สําหรับการแจกจ่าย ตั +งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2559 
พื +นที�พักพงิชั�วคราว ในประเทศไทย 

  
องค์การ เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี �ยม (TBC), ผู้ซื +อ, มีความประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของท่าน ซึ)งเป็น “ผู้ขาย” เข้าร่วม
ประกวดราคา เพื)อจดัส่งถั�วแห้งผ่าซีก ตามเงื)อนไขต่อไปนี � 
 

1. คุณภาพ: คุณภาพขั �นตํ)าของถั)วแห้งผ่าซีกที)ผู้ขายจะจดัส่งให้ มีดงัต่อไปนี �:  
 
a. ถั)วแห้ง ผ่าซีก เลาะเปลือก ตามเงื)อนไขในเอกสารการประมูล ซึ)งเกณฑ์มาตรฐานของถั)วแห้งผ่าซีกมีระบุไว้ดัง

ตารางข้างล่างนี � 
มาตรฐานถั�วแห้งผ่าซีก % ร้อยละที�ยอมรับได้ 

?.?   ความบริสทุธิAของเมล็ดถั)ว ไม่นอ้ยกว่า ��.�% 
?.B   ถั)วทั �งเมล็ด ไม่เกิน �.�% 
1.3   เมล็ดเสียจากความร้อน ไม่เกิน �.��% 
?.E   เมล็ดเสียอื)นๆ ไม่เกิน �.�% 
?.G   สีอื)นๆ ไม่เกิน 2.0% 
?.H   เมล็ดเสียจากการกดักินของแมลง ไม่เกิน �.3% 
?.I   เมล็ดแตกหกั (ร่อนผ่านตระแกรงเบอร์ a 10/64 RH) ไม่เกิน 2.0% 
1.8   ความชื �น ไม่เกิน 15% 

 
b. คุณภาพของถั)วแห้งผ่าซีกจะต้องเทียบเท่ากบัตวัอย่างถั)วแห้งผ่าซีกที)ได้ยื)นพร้อมกบัใบเสนอราคาประกวดราคา

ครั �งนี � 
c. ถั)วแห้งผ่าซีกจะต้องมีสภาพสดใหม่ และปราศจากการกดักินของแมลง 
d. ถั)วแห้งผ่าซีกจะต้องปราศจากการปนเปื�อนของสารเคมี รวมทั �งสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง ยากําจัดศัตรูพืชซึ)ง

อาจเป็นอนัตรายต่อการบริโภค 
e. ถั)วแห้งผ่าซีกควรจะสามารถคงคุณภาพที�ต้องการได้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที�ผลิต เมื)อจดัเก็บ

ในอณุหภมูิปกติและในสภาพอากาศที)มีความชื �นของป่าเขตร้อนในประเทศไทยซึ)งเป็นพื �นที)ที)ศนูย์อพยพตั �งอยู่ 
f. ไม่อนญุาตให้ส่งถั)วแห้งกวาดพื �น 
g. กรณีถั)วแห้งผ่าซีกเป็นพืชตดัต่อพธักุรรม จะต้องระบลุงในเอกสารประมูลว่า “เป็นพืชตัดต่อพันธุกรรม (GMO)” 

ด้วย 
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Dried Split Pulses ถั�วแห้งผ่าซีก 

รูปภาพนี+ อ้างองิมาจากเวบ็ไซด์ http://spectrumchart.com/productsmain2.asp?fid7=1281 
 

2. ปริมาณ: ปริมาณสุทธิประมาณ 247.20 เมตตริกตัน โดยแบ่งจัดส่งเป็นเดือนละครั+ง จํานวนทั+งสิ +น 3 ครั+ง 
โปรดดรูายละเอียด และเงื)อนไขใน กําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) ที)แนบมา    

 
3. แหล่งที�มา: ผู้ขายจะต้องไม่ส่งถั)วแห้งผ่าซีกที)นําเข้าหรือมีแหล่งที)มาหรือต้นกําเนิดจากประเทศดังต่อไปนี � อิรัก, 

อหิร่าน, เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลิเบีย หรือ ซีเรีย 
 

4. การบรรจุ: สินค้าควรบรรจใุนกระสอบแบบเดียวกนั, ใหม่ , แข็งแรง เป็นกระสอบถัก โปลีปรอบเปอลีน ตามมาตรฐาน
ส่งออกนานาชาติ 
 
ถั)วแห้งผ่าซีกจะต้องบรรจุในกระสอบแบบเดียวกัน เป็นกระสอบไหม่ สีขาว เป็นกระสอบถักด้วยโปลีปรอบเปอลีน มี
ความแข็งแรงตามมาตรฐานส่งออกนานาชาติ นํ �าหนกัขั �นตํ)า 110 กรัม บรรจุถั)วแห้งผ่าซีก นํ �าหนกัสุทธิไม่น้อยกว่า 50 
กิโลกรัมต่อกระสอบ (นํ �าหนักสุทธิหมายถึง นํ �าหนกัของถั)วแห้งผ่าซีกเท่านั �น ไม่รวมนํ �าหนักกระสอบ) กระสอบจะต้อง
เย็บปิด B ชั �น อย่างแข็งแรงโดยเครื)องจกัรทั �งสองด้านเพื)อป้องกนัการตกหล่น 
 
บรรจภุณัฑ์นี �จะตกเป็นทรัพย์สินของผู้ซื �อ 
 
การบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ต้องใส่สารดูดความชื �น 15-20 ถงุ โดยมีนํ �าหนกัรวม อย่างน้อย 1 กิโลกรัมต่อตู้คอนเทนเนอร์ 
เพื)อดดูความชื �น และปพืู �นตู้และด้านข้างของตู้ ด้วยกระดาษลกูฟกู 
 
กรณีที)พบกระสอบที)ไม่แข็งแรง เก่า ฉีกขาด หรือไม่สามารถขนส่งได้ขณะที)ได้รับสินค้า ทางผู้ ขายจะต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเปลี)ยนถ่ายให้อยู่ในสภาพที)ขนส่งได้หรือเหมาะสมต่อการจดัเก็บได้ 
ผู้ขายจะต้องจัดหากระสอบเปล่าแบบเดียวกบัที)ใช้บรรจุถั)วแห้งผ่าซีก จํานวน 2 เปอร์เซ็นต์ มาพร้อมกับสินค้า โดยให้
รวมอยู่ในมลูค่าสินค้าที)เสนอมาในใบเสนอราคา 
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ค่าวสัด ุบรรจภุณัฑ์และการบรรจถืุอเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขายทั �งสิ �น 
 

5. ราคา:  
� เงื�อนไขการเสนอราคา:  ให้เสนอเป็นราคา CIF ท่าเรือกรุงเทพฯ ประเทศไทย (ท่าเรือ BMT เท่านั+น) 

ราคาที)เสนอจะต้องเป็นสกลุดอลล่าร์สหรัฐ ต่อ 1 เมตตริกตนั ภายใต้เงื)อนไขราคานี �ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบใน
การทําพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางเรือ และค่าประกนัภยัขนส่งสินค้าจนกระทั)งมาถงึท่าเรือปลายทาง  

 
� การยืนราคา: ราคาที)เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญา หรืออย่างน้อยจะต้องยืนราคา

จนกระทั)งการจดัส่งสินค้าถงึปลายทางเสร็จสิ �นทั �งหมดแล้ว และจะไมอ่นญุาตให้มีการเปลี)ยนแปลง ปริมาณ
สินค้าตามที)ได้ระบไุว้ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นั �นเป็นจํานวนประมาณ
ใกล้เคียงที)สดุที)คํานวณจากการคาดการณ์จํานวนประชากรในพื �นที)พกัพงิชั)วคราว ซึ)งจํานวนที)จะให้จดัส่งจริงนั �น
อาจต่างไปจากนี �ได้ซึ)งจะขึ �นอยู่กบัการเปลี)ยนแปลงของจํานวนประชากรในพื �นที)พกัพิงชั)วคราว ภายในช่วงระยะ
สญัญาหากทางผู้ซื +อมีความจําเป็นต้องเพิ)มปริมาณการสั)งซื �อ ผู้ขายจะต้องสามารถยืนราคาตามที)ยื)นเสนอมา
สําหรับการสั)งซื �อเพิ)ม ได้ถงึ 10% ของยอดการสั)งซื �อตามที)ระบไุว้ในสญัญา ทั �งนี �ผู้ซื +อจะไม่รับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายที)เกิดขึ �นในกรณีที)ปริมาณการสั)งซื �อจริงน้อยกว่าปริมาณการสั)งซื �อที)ได้คาดการณ์ไว้ 

 
� ผู้ขายจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื)นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที)แนบมานี � 

 
6. การส่งมอบ: ในการส่งมอบสินค้า ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายที)จะต้องจดัส่งถั)วแห้งผ่าซีกสินค้าให้มาถงึท่าเรือ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (ท่าเรือ BMT เท่านั +น) ตามวนัที)ระบไุว้ในกําหนดการส่งมอบ  
 

� ช่วงเวลาส่งมอบ ความถี)ในการจดัส่ง รวมถงึปริมาณสินค้าที)จะจดัส่ง ได้มีสรุปไว้ในกําหนดการส่งมอบ (Delivery 
Schedule) ที)แนบมากบัหนงัสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคาฉบบันี � ซึ)งความถี)ในการจดัส่งคือเดือนละครั �ง การส่ง

มอบครั+งแรกควรจะเริ�มต้นระหว่างวันที� 25 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559 และจะถือว่าการส่งมอบเสร็จ
สมบรูณ์เมื)อผู้ซื +อได้รับสินค้าครบจํานวนแล้ว หรือภายในเดือนกันยายน 2559  

 
� ปริมาณสินค้าตามที)ได้ระบไุว้ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นั �นเป็น จํานวน

ประมาณใกล้เคียงที)สดุที)คํานวณจากการคาดการณ์จํานวนประชากรในพื �นที)พกัพิงชั)วคราว ในช่วงระยะเวลา
การบริโภคนั �นๆ ผู้ซื +อขอสงวนสิทธิAในการแก้ไขปริมาณสินค้าที)จะให้จดัส่ง รวมถงึกําหนดการจัดส่ง ในระหว่าง
ช่วงระยะเวลาของสญัญา เพื)อให้สอดคล้องกบัความต้องการที)แท้จริง  โดยสํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ จะทําการ
ยืนยนัจํานวนที)จะให้จดัส่งจริงและกําหนดการในการจดัส่งที)แน่นอน ในรูปของใบสั)งซื �ออย่างเป็นทางการ (Offi-
cial Purchase Order) ซึ)งจะส่งถงึผู้ขายโดยตรงอย่างน้อย 45 วนัก่อนเรือขนส่งออกเดินทาง  

 
7. การตรวจสอบ: 

 
� ผู้ซื +อจะเป็นผู้ รับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายและการวา่จ้างบริษัทตรวจสอบ ซึ)งเป็นที)ยอมรับในระดบัสากล ให้ทําการ

ตรวจสอบสินค้า ซึ)งการตรวจ สอบนี � ประกอบไปด้วย การตรวจสอบคณุภาพ ปริมาณ นํ �าหนกั การบรรจ ุ/ บรรจุ
ภณัฑ์ รวมทั �งการขนถ่ายถั)วแห้งผ่าซีกขึ �นรถบรรทกุ ตามปกติกการตรวจสอบจะกระทํา ณ จุดส่งมอบและขนถ่าย
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สินค้าที)ท่าเรือต้นทางและปลายทาง โดยการตรวจสอบจะต้องกระทําทีละตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมรายงานการ
ตรวจสอบของแตล่ะตู้คอนเทนเนอร์ 
 

� ในกรณีที)บริษัทตรวจสอบพบว่าสินค้าทั �งหมดหรือบางส่วน บกพร่องหรือมีคณุภาพตํ)ากว่ามาตรฐาน หรือมี
ปริมาณน้อยกว่าที)สั)งซื �อ (กําหนดได้จากนํ �าหนกัสทุธิเฉลี)ย หรือ นํ �าหนกัสทุธิรวม ที)ขาดไปจากจํานวนที)สั)งซื �อ)  ผู้
ซื +อสงวนสิทธิAที)จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้สินค้าได้รับการเปลี)ยนทดแทนทนัที (กรณีสินค้ามีปัญหา
เรื)องคณุภาพ) หรือ กําหนดให้ผู้ขายจดัส่งจํานวนเพิ)มเพื)อชดเชยปริมาณที)ขาด (กรณีที)สินค้ามีปัญหาเรื)อง
ปริมาณหรือนํ �าหนกัขาด) 

 
8. ขั +นตอนการยื�นประกวดราคา: 

8.1 การยื�นประกวดราคา: ผู้ขายที)สนใจให้ตดิต่อมายงัสํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ เพื)อแสดงความจํานงในการยื)น
ประกวดราคา ก่อนวันศุกร์ที� 8 เมษายน 2559 

 
ผู้ขายที)สนใจจะต้องยื)นใบเสนอราคาพร้อมทั �งเอกสารต่างๆ รวมทั �งตวัอย่างสินค้า ตามที)กําหนดไว้ ตามที)ได้ระบุ
ไว้ในข้อ s.B ด้านล่างนี � โดยส่งได้ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมลล์มายัง 
 

คณุกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั  ผู้จดัการซพัพลายเชน และ โลจสิตกิส์ 
องค์การ เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี �ยม 
?B/G ซอยคอนแวนต์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ ?uGuu 
โทรศพัท์ (+HHB) Bws-GuBI ถึง s โทรสาร (+HHB) BHH-GwIH 
อีเมลล์: tbctenderpulses@theborderconsortium.org 
ก่อน 12.00 น. วันศุกร์ที� 22 เมษายน 2559 

 
8.2 ข้อบังคับในการยื�นประกวดราคา:   

8.2.1 เอกสารที�จําเป็น: 
ผู้ขายที)สนใจจะต้องยื)นเอกสารดงัต่อไปนี �มาที)สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนกําหนดการปิดประมูล 
มิฉะนั �นจะใบเสนอราคาของท่านจะไมไ่ด้รับการพิจารณา 

 
a) แบบฟอร์มยื�นประกวดราคา - TBC Bidding Form (แบบฟอร์ม 001): กรอกข้อมลูให้

ครบถ้วน พร้อมทั �งลงชื)อ และประทบัตราบริษัท โดยผู้ มีอํานาจลงนาม แบบฟอร์มยื)นประกวด
ราคาจะต้องยื)นมาในซองที�ปิดผนึก และส่งมายงัสํานกังาน ทีบีซี กรุงเทพฯ ด้วยตนเองหรือส่ง
ทางไปรษณีย์เท่านั �น แบบฟอร์มยื)นประกวดราคาที)กรอกข้อมลูไมถ่กูต้องจะไม่ได้รับการ
พิจารณา 

b) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท 
 

c) สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน/พาสปอร์ต ของบคุคลที)ลงชื)อในแบบฟอร์มยื)นประกวดราคา 
ซึ)งเป็นบคุคลที)มีชื)ออยู่ในเอกสารการจดทะเบยีนบริษัท หรือในหนงัสือมอบอํานาจ 
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d) หลักฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนที�ยื�นประมูล สําหรับผู้ยื�นประมูลรายใหม่ ซึ�งหมายรวมถึงผู้ขายที�ยื�นประมลู
กับทางทีบีซีเป็นครั+งแรก หรือผู้ขายที�ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้รับสัญญาซื +อสินค้าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อน จะต้องยื)นหลกัฐานแสดงรายการเคลื)อนไหวทางบญัชีธนาคาร (Bank 
Statement) ซึ)งออกให้และเซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้อนหลงั H เดือน ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนที)ยื)นประมลู  
 
สําหรับผู้ขายปัจจุบัน/ผู้ขายรายเก่า คือ ผู้ขายที)เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสญัญาซื �อสินค้า
จากทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ว ไมจํ่าเป็นต้องยื)นหลกัฐานแสดงรายการเคลื)อนไหวทางบญัชีธนาคาร 
มาพร้อมกบัการยื)นประมลูครั �งนี � อย่างไรก็ตามถ้ามีความจําเป็น ทางทีบีซีขอสงวนสิทธิAในการขอ
เรียกดหูลกัฐานแสดงรายการเคลื)อนไหวทางบญัชีธนาคารย้อนหลงั จากผู้ขายรายปัจจุบนั/
ผู้ขายรายเก่า ก่อนการตดัสินมอบสญัญาซื �อให้แกผู่้ขาย 
 

หมายเหตุ: เอกสารสําเนาทกุฉบบัจะตอ้งรับรอง “สําเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และ
เซ็นต์ชื1อโดยผูมี้อํานาจลงนาม ในกรณีที1ผูล้งนามมิไดมี้ชื1ออยู่ในเอกสารการจะทะเบียนบริษัท 
จะตอ้งมีหนงัสือมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าของบริษทัแนบมาดว้ย 
 

e) ผู้ขายจะต้องเซน็ต์เอกสาร หลักจริยธรรม/สําหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงของทบีีซี พร้อม
ประทบัตราลงนามโดยผู้ มีอํานาจ และส่งมาพร้อมเอกสารการประมลู 

 
8.2.2 ตัวอย่างสินค้า:  

ผู้ขายจะต้องส่งตวัอย่างประกอบการยื)นประกวดราคา จํานวน ? ตวัอย่างเป็นถั�วแห้งผ่าซีก

จาํนวน 2 กิโลกรัม ใสใ่นถงุพลาสติกใสที)แข็งแรงพอ พร้อมทั �งติดฉลากชื)อผู้ขายและรายละเอียด
ให้ชดัเจน มฉิะนั �นการยื)นประกวดราคาของผู้ขายจะถือเป็นโมฆะ  

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ1มเติมเกี1ยวกบัการประกวดราคานี<ไดที้ คณุกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั สํานกังานทีบีซี ที1กรุงเทพฯ 
โทร. (+662) 238-5027-8 หรือทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 
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Commodity  สินคา้ Dried Split Pulses  ถั�วแหง้ผ่าซกี

Delivery Period  To arrive Bangkok Port during June to September 2016

กําหนดการส่งของ: ใหจั้ดส่งถงึท่าเรอืกรุงเทพ ตั�งแต่เดอืนมถิุนายน ถงึ กันยายน 2559

Delivery Frequency Monthly

ความถี�ในการจัดส่ง: ใหจั้ดส่งเดอืนละครั�ง

Quote Terms CIF BMT Port, Thailand only

เงื
อนไขการเสนอราคา: ซ ี ไอ เอฟ ท่าเรอื BMT ประเทศไทย เท่านั�น

Quote Valid Until

ราคาตอ้งยืนไดถ้งึวันที�: 

Unit of 

Measurement Total Quantity

25
th 

Jun - 5
th

 Jul 16 25
th 

Jul- 5
th 

Aug 16 25
th 

Aug- 5
th 

Sep 16

หน่วยสนิคา้
25 ม.ิย.- 5 ก.ค.59 25 ก.ค.- 5 ส.ค.59 25 ส.ค.- 5 ก.ย. 59

 จํานวนรวม

Metric Tons 82.40 82.40 82.40 247.20
เมตรกิตัน

Remarks  หมายเหต:ุ

The Monthly Delivery Quantity and the Total Units stated in the above table are best-estimated quantities based on estimated camp population 

during the consumption period.  The actual delivery quantities for each month may be different due to possible changes in the population.  

After the contract is awarded, the actual quantities to be delivered by the Seller are subject to confirmation from the TBC Bangkok in the 

form of an official Purchase Order being faxed directly to the Seller.  The price(s) offered must be maintained for possible 

increase in TBC ordering quantity of up to 10% of the contracted total quantity.  The Buyer will not be responsible for any costs incurred by 

the Seller if the actual quantities ordered are less than the estimated quantity.  จํานวนการส่งสนิคา้ในแต่ละเดือน และปรมิาณรวมทั �งหมด ตามที�ระบุใน

ตารางขา้งบนนี� เป็นจํานวนที�ประมาณอย่างใกลเ้คียงที�สุด โดยคํานวนมาจากการคาดหมายจํานวนประชากรในแต่ละพื�นที�พกัพงิสําหรับช่วงระยะเวลาการบรโิภค/

การใชท้ี�ระบุขา้งตน้นี�  จํานวนที�จะตอ้งจัดส่งจรงิในแต่ละเดือนอาจจะแตกต่างไปจากนี�บา้ง ข ึ�นอยู่กับการเปลี�ยนแปลงข ึ�นลงของจํานวนประชากรในแต่ละพื�นที�

พกัพงิ  หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดร้ับ ใบสั�งซื�อสนิคา้ ออกโดยสํานักงานทีบีบีซี กรุงเทพฯ ซ ึ�งจะเป็นการยืนยันเป็นทางการ 

เกี�ยวกับปรมิาณสนิคา้ที�แน่นอนที�ตอ้งจัดส่ง ใบสั�งซื�อสนิคา้นี�จะส่งไปใหผู้ข้ายทางโทรสาร (แฟ็กซ์)  ราคาที�ผูข้ายเสนอจะตอ้งสามารถยืนราคาเดมิ

ได ้ ในกรณีที�จํานวนการสั�งซื�อของทีบีบีซีเพ ิ�มข ึ�นไปจากจํานวนสั�งซื�อที�ระบุในสํญญาไดถ้งึ 10 เปอรเซ็นต์จากจํานวนที�ออกสัญญา  อย่างไรก็ตามทางผูซ้ื�อจะ

ไม่รับผดิชอบกับตน้ทุนของผูข้ายที�อาจเพ ิ�มข ึ�นในกรณีที�ยอดจํานวนสั�งซื�อจรงินอ้ยกว่ายอดจํานวนที�ประมาณนี�

สถานที�นัดรับสนิคา้

BMT Port, Thailand

ท่าเรอื BMT, ประเทศไทย

การประกวดราคาถ ั
วแหง้ผ่าซกี เลขที
 2016-3A

For  Refugee Camps in Thailand

สําหรับพื�นที�พักพงิชั�วคราว ในประเทศไทย

30 September 2016

30 กันยายน 2559

Dispatch Place
Approximated Quantity  จํานวนโดยประมาณ

Tender Dried Split Pulses 2016-3A

THE BORDER CONSORTIUM

เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เต ี�ยม

Attachment 1: Delivery Schedule

เอกสารแนบทา้ยฉบับที� 1: กําหนดการสง่มอบสนิคา้
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TBC Tender Number Dried Split Pulses 2016-3A เลขที�ใบประกวดราคาของ ท ี บ ี ซ ี

Bid & Sample to be submitted before 12:00 noon, Friday 22 April 2016 กําหนดยื�นซองพรอ้มตัวอย่างก่อนวันที� 

Company Name บรษัิทผูย้ื�นแบบประกวดราคาราคา

Address ที�อยู่ 

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชื�อผูย้ื�นประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

Product
Dried Split Pulses (Food Grade)

  ถ ั
วแหง้ผ่าซกี (เพื
อการบรโิภค)
สนิคา้

Specy Name of Pulse/ Pea ชื�อสายพันธุข์องถั�ว

Packaging Single polypropylene sack of 50 kg net weight การบรรจุหบีห่อ

Marking None ตรา หรอื เครื�องหมาย

Quote Terms CIF BMT Port, Thailand only ปลายทาง 1

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes) Metric Tonnes หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 247.20 หน่วย รวมทั �งสิ�น

Price per Unit (USD) CIF
1 ราคาต่อหน่วย (ยู เอส ดอลล่าร)์ ซ ี ไอ เอฟ 

1

Total Cost (USD) CIF
1 ราคารวม (ยู เอส ดอลล่าร)์ ซ ี ไอ เอฟ 

1

Quote valid until 30 September 2016 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวันท ี� 

Terms of Payment
T/T 90% after despatch, 10% after cargo receipt 

and inspection
เงื�อนไขการชําระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลาที�ใชเ้ตรยีมของก่อนส่งมอบ(วัน)

ลายมอืชื�อผูม้อีํานาจหรอืผูรั้บมอบอํานาจพรอ้ม
ประทับตราบรษัิท

Date วันที� 

1 CIF per INCOTERMS 2000, price quoted included the costs and freight to bring the goods to the port of destination. 

Maritime transport only and including insurance for the goods.    

        ซ ีไอ เอฟ ตาม "INCOTERMS 2000" คอื ราคารวมค่าขนส่งทางเรอืมาถงึทา่เรอืปลายทาง รวมถงึค่าประกนัภยัสนิคา้ดว้ย

Important Information  ขอ้มูลสําคัญ
* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender.

    รายละเอยีดของการยื�นซองประกวดราคาราคา ใหดู้ที� หนังสอืเชื�อเชญิประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ

* Bidder must send a clearly-labeled two kg. sample with this Bidding Form.

    ผูย้ื�นแบบจะตอ้งยื�นซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จํานวน สองกโิลกรัม ในบรรจุภัณฑท์ี�ปิดมดิชดิ พรอ้มตดิตราชื�อบริษัทหรือยี�หอ้ใหชั้ดเจน

* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.

       แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชื�อประทับตราบริษัท ลงวันที� แลว้จงึนํามายื�นดว้ยตน, ทางไปรษณยี์ หรือ อ-ีเมลล ์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มายังสํานักงาน ท ี บ ี ซ ี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนั �นแลว้ ท ี บ ี ซ ี จะถอืว่าแบบประกวดราคานั �นเป็นโมฆะ

* Please attach a copy of Company Registration to this form.

       ใหผู้ย้ื�นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบริษัท ทะเบยีนการคา้หรือหนังสอืจดทะเบยีนอ ื�น  ๆ ซี�งออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี� 

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตี)ยม
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (+662) 238-5027-8; Fax: (+662) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

12/5 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรุงเทพฯ 10500; โทร.(+662) 238-5027-8;  แฟ็กซ์ (+662) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)

Signature of Company Representative with 

Company Seal
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คาํแปล 

เอกสารแนบท้าย ฉบับที� 2 
 

หลักเกณฑ์และเงื�อนไข 
 
o.   เงื�อนไขการชําระเงนิ : โอนเงนิผ่านบัญชีธนาคาร 90 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินค้า เมื�อส่งสินค้าออกจากต้นทาง  
     และ อกี 10 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าที�เหลือเมื�อได้รับสินค้า และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ตรวจสอบสินค้า 
 
p.   ภูมิหลังทั�วไป หลักการ กฎระเบียบ และคาํรับรอง : 

• ทีบีซี ได้รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพื)อใช้ในการปฏิบตัิงานช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมแก่ผู้ ลี �ภยัจากประเทศ
พม่า และประสงค์จะใช้ส่วนหนึ)งของเงินบริจาคเหล่านี �เพื)อชําระเงินสําหรับการซื �อขายครั �งนี � ผู้บริจาคจะคํานวณยอด
รวมของจํานวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใช้เงินจํานวนนี � เมื)อการปฏิบตัิงานสําเร็จลลุ่วงแล้ว ตามจํานวน
ค่าใช้จ่ายที)ยื)นเสนอ และพิจารณาว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื)อนไขข้อกําหนดการบริจาคหรือไม่ นอกจากทีบซีีแล้ว 
บคุคลอื)นใดย่อมไม่มีสิทธิA หรือสามารถอ้างสิทธิAในเงินบริจาคนี �ได้ ผู้บริจาคจะไม่รับพิจารณาคําร้องขอค่าชดเชย หรือ
การชําระเงินใด ๆ ที)ผู้ รับเหมาของทีบีซียื)นเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะในกรณีใด หรือด้วยเหตผุลใด สญัญาที)กระทําขึ �น
ระหว่างทีบีซีและผู้ รับเหมาจะไม่มีผลผกูพนัผู้บริจาค และผู้บริจาคไมย่อมรับว่ามีข้อสญัญาใดที)เชื)อมโยงระหว่างผู้
บริจาคกบัผู้ รับเหมาของทีบีซี 
 

• ผู้บริจาคกําหนดให้ทีบีซี ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมาปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมขั �นสงูสดุระหว่างกระบวนการ
จดัหา และในการปฏิบตัิตามสญัญา ขั �นตอนในการจดัซื �อจดัหา และการตกลงให้ทําสญัญาจะต้องเป็นไปตามหลกัการ
ดงัต่อไปนี � : 

- ความโปร่งใสในกระบวนการจดัซื �อจดัหา 
- การปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัต่อผู้ เสนอตวัเป็นผู้ รับเหมา 

 

• กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

• ผู้บริจาคที)จดัสรรเงินทนุสําหรับโครงการนี �สงวนสิทธิAที)จะใช้อํานาจในการควบคมุผู้ รับเหมาทกุราย ทั �งด้านเอกสาร และ 
ณ สถานที)ดําเนินการ (รวมทั �งทีบีซี) รวมถึงผู้ รับเหมาช่วงต่อ ที)ได้รับเงินของผู้บริจาค เพื)อทําการตรวจสอบวา่การจดัหา 
และการปฏิบตัิงานนั �นสอดคล้องกบักฎระเบียบ และวิธีดําเนินงานของทีบีซี หรือไม่ ผู้บริจาคขอคํารับรองว่าผู้บริจาค 
หรือตวัแทนของผู้บริจาคมีสิทธิAตามสมควรในการเข้าถงึและการขอตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และการบญัชีของ
ผู้ รับเหมา  

 

• คํารับรอง : โดยการลงนามในสญัญาซื �อขายนี � ผู้ขาย (ในกรณีที)ตกลงให้ทําสญัญา) ให้คํารับรองว่าผู้ขาย และ/หรือ 
ผู้ รับช่วงจดัส่งสินค้าให้ผู้ขาย (ถ้ามี) ได้รับอนมุตัิ และมีใบอนญุาตที)จําเป็นจากเจ้าหน้าที)หรือส่วนราชการที)เกี)ยวข้องให้
ดําเนินงานตามภาระผกูพนัภายใต้สญัญานี �แล้ว และการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของผู้ขายภายใต้สญัญานี �จะไม่เป็น
การฝ่าฝืนคําสั)ง กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อบงัคบัของหน่วยงานใดของรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการ
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ที)มีอํานาจพจิารณาพพิากษา และผู้ซื +อจะจดัการกบัสินค้าได้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรกหรือ
ตําหนิกล่าวโทษจากรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการอื)นใด ผู้ขายจะชดเชยและจะชดใช้แทนผู้ซื +อสําหรับความเสียหาย 
การสูญเสีย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การฟ้องร้อง ความรับผิด และค่าใช้จ่าย ซึ)งเกิดจาก เกี)ยวข้อง หรือเป็นผล
สืบเนื)องไม่วา่จะโดยตรง หรือโดยทางอ้อม จากการฝ่าฝืนคํารับรองนี � 

 
ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสญัญาฉบบันี �จะดําเนินไปโดยไมม่ีการเชื)อมโยงใดๆถงึผู้ซื �อในฐานะนายหน้า หุ้นส่วน ผู้ รับ
ช่วงลิขสิทธิA พนกังาน หรือผู้แทนของผู้บริจาค  นอกจากนี �ผู้ขายรับรองต่อผู้ซื �อและผู้บริจาคว่า ผู้ รับช่วงหรือผู้ขายราย
ย่อยที)ผู้ขายติดต่อด้วยจะไมส่ามารถที)จะเรียกร้อง หรือกระทําการฟ้องร้องใดๆต่อผู้บริจาค และตวัแทนของผู้บริจาคได้ 

 

• ผู้ขายจะไม่แทนตวัเองว่าเป็นผู้ซื �อ หรือเป็นนายหน้า หุ้นส่วน พนกังาน หรือผู้แทนของผู้ซื �อหรือผู้บริจาค และจะไม่ถือ
ตวัเองว่ามีอํานาจหรือสิทธิAที)จะก่อให้เกิดความผูกมดัที)ชดัเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ ซื �อหรือผู้บริจาค ข้อตกลง
ฉบบันี �จะไมถื่อว่าผู้ขายเป็นนายหน้า หุ้นส่วน ผู้ รับช่วงลิขสิทธิA พนกังาน หรือผู้แทนใดๆของผู้ขายและผู้บริจาค 

 
q.   หลักเกณฑ์ และมูลเหตุที�ทาํให้ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิrได้รับพิจารณา : 

• ทีบีซี จะปฏิเสธข้อเสนอที)ได้รับจากผู้ เข้าประกวดราคา หรือยกเลิกสญัญาในกรณีที)ได้ทําสญัญาแล้ว หากพบว่าผู้ เสนอ
ราคาได้กระทําการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ การลงโทษด้านการบริหาร หรือด้านการเงิน จะ
สอดคล้องกบัระดบัความสําคญัของสญัญา และความรุนแรงของการประพฤติผิด 
 

• ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมา ต้องไม่มีส่วนเกี)ยวข้องกบัการใช้แรงงานเด็ก และต้องเคารพในสิทธิAพื �นฐานทางสงัคม 
และสภาพการทํางานของพนกังานของตน 

 

• ทีบีซี จะตดัสิทธิAผู้ เข้าประกวดราคาออกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัซื �อจดัหาขององค์กร  ในกรณีที) : 
- ผู้ เข้าประกวดราคาเป็นผู้ ล้มละลาย หรือกําลงัชําระบญัชีเพื)อเลิกบริษัท หรือศาลกําลงัจดัการกบัธุรกิจ หรือกําลงั

จดัการประนอมหนี �กบัเจ้าหนี � หรือได้ระงบักิจกรรมทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ ที)กําลงัถูกดําเนินคดีเนื)องจากสาเหตุเหล่านี � 
หรืออยู่ในสถานการณ์ที)คล้ายกนั อนัจากการดําเนินการในทํานองเดียวกนั ตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบัของ
ประเทศ 

- ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพพิากษาลงโทษเนื)องจากการประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ ซึ)งคําพิพากษานั �นถือเป็นที)สดุ 
- ผู้ เข้าประกวดราคาได้ประพฤติผดิหลกัวิชาชีพอย่างร้ายแรงในเรื)องใดๆกต็าม  ซึ)งทีบีซีสามารถพิสจูน์ได้ 
- ผู้ เข้าประกวดราคาไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของตนในการชําระเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม หรือการจ่ายภาษี

ตามเงื)อนไขทางกฎหมายของประเทศซึ)งเป็นสถานที)ก่อตั �งบริษัท หรือประเทศของผู้ ที)มีอํานาจให้ทําสญัญา หรือ
ประเทศที)มีการดําเนินการตามสญัญา 

- ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพพิากษาลงโทษ และคําพพิากษานั �นถือเป็นที)สดุ ในข้อหาฉ้อฉล ทจุริต มีส่วนเกี)ยวข้อง
กบัองค์กรอาชญากรรม หรือในกิจกรรมอื)นใดที)ผิดกฎหมาย และเป็นภยัต่อผลประโยชน์ด้านการเงินของผู้บริจาค 

- ภายหลงักระบวนการจดัหา หรือการมอบเงินบริจาค โดยใช้งบประมาณของผู้บริจาคแล้ว ได้มีการแจ้งวา่ผู้ เข้า
ประกวดราคาได้ฝ่าฝืนสญัญาอยา่งร้ายแรง เนื)องจากไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา 
ผู้ เข้าประกวดราคาต้องรับรอง ว่าไมไ่ด้อยูใ่นสถานะที)กล่าวถงึข้างต้นนี � ด้วยประการใดๆทั �งสิ �น 
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• จะไม่มีการตกลงทําสญัญากบัผู้ เข้าประกวดราคา ถ้าในระหว่างขั �นตอนการจดัหา ผู้ เข้าประกวดราคารายนั �น : 
- มีประเด็นหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- มีความผิดเนื)องจากแจ้งหรือเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองค์กร หรือไม่ให้ข้อมลูซึ)งทางองค์กร

ขอให้ผู้ ร่วมประกวดราคาแจ้ง เพื)อนํามาใช้เป็นเงื)อนไขประกอบการพิจารณาตดัสินการให้สญัญา 
  

• ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับพิจารณา ถ้าไม่ปฏิบตัิตามขั �นตอนของการเสนอราคาที)ระบใุนข้อ 3. ของเอกสารฉบบันี � 
 
s.   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลอืกผู้ขาย และการตกลงทําสัญญา : 

• ผู้แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานของผู้บริจาคจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการเปิดซองประกวดราคา ซึ)ง
ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที)ของทีบีซี  ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเปิดซองประกวดราคานี � 
 

• การยื)นเสนอราคาจะต้องกระทําตามเงื)อนไข และข้อกําหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซองประกวด
ราคาจะมีการตรวจเช็คว่าผู้ เข้าร่วมได้ปฏิบตัถิกูต้องตามเงื)อนไขและข้อกําหนดนั �นๆหรือไม่ 

 

• คณะกรรมการประกวดราคา ซึ)งประกอบด้วยเจ้าหน้าที)ทีบีซีอย่างน้อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคาหลงัจากวนั
ครบกําหนดยื)นเสนอราคา และตดัสินการประกวดราคา คําตดัสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็นที)สดุ 

 

• การเสนอราคาทั �งหมดจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลกัเกณฑ์เดียวกนัและโดยคณะกรรมการตดัสินการ
ประกวดราคาชุดเดียวกนั 

 

• ทีบีซี จะตดัสินให้สญัญา โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้มค่าสงูสดุต่อเงิน
ที)จ่าย” อนัหมายถงึสดัส่วนความสมดลุที)ดีที)สดุ ระหว่าง ราคา กบั คณุภาพ/คณุสมบตัิ โดยอย่างน้อยที)สดุจะพิจารณา
เกณฑ์ต่อไปนี � 

- ราคา 
- คณุภาพ 
- ความสามารถ/กําลงัการผลติสินค้า 
- ชื)อเสียง และความสามารถที)อาจพิสจูน์ ได้ว่าสามารถจดัส่งสินค้าได้ตามกําหนด 
- ประสบการณ์ในการจดัส่งสิ)งของเพื)อความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม 
- ความรู้เกี)ยวกบัสภาพการทํางานในพื �นที) 
- มีฐานปฏิบตัิงาน/สํานกังานที)ใกล้กบัพื �นที) 
- สามารถปฏิบตัิงานตามบรรทดัฐานสากลได้ 

 

• จะไม่มีการเปลี)ยนแปลงหลกัเกณฑ์ใดๆจากที)ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคา และ/หรือในข้อกําหนดเกี)ยวกบัรายละ    
เอียดสินค้า นอกจากนี �ข้อมลูเพิ)มเติมจากผู้ เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็นเพียงเพื)อชี �แจงรายละเอียดของ
การเสนอราคานั �นๆ ให้กระจ่างขึ �น และไม่มีเหตนํุาไปสู่การเลือกปฏิบตัิ 
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• จะไม่อนญุาติให้มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลงัจากวนัครบกําหนดยื)นซองเสนอราคา 
 

• หนงัสือเชิญประกวดราคานี � ไม่ถือว่าเกี)ยวข้องกบัข้อผกูมดัในการซื �อสินค้าใดๆทั �งสิ �น กบัทางทีบีซ ี
 
t.   การละเมดิสัญญา และเบี +ยปรับ 

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

สินค้าที)ระบใุนเอกสารสญัญาซื �อ 
4. การเพิกเฉย หรือขดัคําสั)ง หรือคําขอ ที)ระบอุย่างเจาะจงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นคําพดู โดย

เจ้าหน้าที)ของทีบซีี ผู้ รับผิดชอบการส่งมอบสินค้า เจ้าหน้าที)ของรัฐ หรือคณะกรรมการศนูย์อพยพ 
5. การกระทําการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ของผู้ขาย 
6. การมีส่วนเกี)ยวข้องกบัการใช้แรงงานเด็ก และการละเมดิสิทธิพื �นฐานทางสงัคม รวมถึงสภาพและความ

ปลอดภยัในการทํางานของพนกังานของตน 
7. การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที)ระบใุนเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี (ซึ)งข้อกําหนดนี �จะ

บงัคบัใช้กบัทั �งพนกังานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงทกุราย)  
8. การลงโทษปรับ ในกรณีที)ผู้ขายละเมิดสญัญา หมายความรวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพียง: 

 
ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที�ผู้ขาย จัดส่งสินค้าล่าช้า กําหนดวืที� 0.5% ของมูลค่าตามใบสั�งซื +อต่อวัน แต่จะ

มีค่าปรับขั +นสูงสุดไม่เกิน 10% 
 

ค) การลงโทษปรับ ในกรณีที)ผู้ขายละเมิดสญัญา หมายความรวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพียง: 
1) การระงบั หรือยกเลิกสญัญา ตามดลุพินิจของผู้ซื +อ 
2) การให้ผู้ขายเปลี)ยนทดแทนสินค้าที)ตํ)ากว่ามาตรฐาน หรือบกพร่องโดยทนัทีที)ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที)

ของทีบีซี ที)มีหน้าที)รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที)เกิดขึ �น 
3) การให้ผู้ขายส่งสินค้าเพิ)มเติมให้โดยไม่คิดมลูค่า เพื)อชดเชยส่วนที)ไม่ครบ สูญหาย หรือบกพร่อง ตามที)ได้รับ

การร้องขอจากเจ้าหน้าที)ของทีบีซี ที)มีหน้าที)รับผิดชอบ 
4) การลงโทษให้ผู้ขายจ่ายเบี �ยปรับเป็นตัวเงินให้แก่ผู้ซื +อ ตามดุลพินิจของผู้ซื +อ และตามความสูญเสียที)

ประเมินได้ 
5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้รับพิจารณาให้ทําสญัญาอื)นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การให้ผู้ขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ)มเติมที)อาจเกิดขึ �นจากการที)ผู้ซื +อจําเป็นต้องหาซื �อสินค้า

จากแหล่งอื)น อนัเนื)องมาจาก 
i. ผู้ขายส่งสินค้าที)มีคณุภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรือ ส่งสินค้าไม่ตรงตามกําหนดวนัที)ให้ส่งของ 
ii. ผู้ซื +อยกเลิกสญัญากับผู้ขาย อนัมีสาเหตุที)สมเหตุสมผลอนัเนื)องมาจากการที)ผู้ขายไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามเงื)อนไขหรือข้อตกลงในสญัญาซื �อได้ 
iii. ผู้ขายไม่สามารถดําเนินการตามข้อตกลงในสญัญาซื �อให้ลลุ่วงไปได้ 



12 of 12 
 

 
การลงโทษต่างๆหรือด้านการเงนิจะสอดคล้องกบัระดบัความสําคญัของสญัญาและความรุนแรงของการประพฤตผิิด 

 
u.   สัญญาที�จะกระทาํกันนี +จะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย 
 
I.   ติดต่อขอข้อมลูเพิ)มเติมเกี)ยวกบัการประกวดราคานี �ได้ที)คุณกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั สํานกังานทีบีซี ที)กรุงเทพฯ  
      โทร. (+662) 238-5027-8 หรือทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 
 
 


