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เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตี�ม 
12/5 ถนนคอนแวนต์, บางรัก, กรุงเทพ 10500, เบอร์โทรศพัท์: (02) 238-5027-8, เบอร์แฟ็กซ์: (02) 266-5376, E-mail: sc-l@ttheborderconsortium.org                        

 

หนังสือเชญิเข้าร่วมประกวดราคา 
การประกวดราคาเลขที� TBC Ration Book for Y2016  

 
1. ข้อมูลทั�วไป: 

ผู้ชื 3อขอเชิญบริษัทของท่าน ซึ(งเป็นผู้ขาย เข้าร่วมประกวดราคาสินค้า คือ สมุดบันทึกผู้อยู่อาศัยประจําปี 2559 เพื(อจัด
ส่งไปให้แก่สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ตามรายละเอียดดงันี 9 
 

• คุณสมบัต:ิ   
- ขนาด   A4 จํานวน 28 หน้า (ขาว-ดํา)  
- เนื 9อใน กระดาษปอนด์ 90 แกรม 
- หน้าปก กระดาษปอนด์ 230 แกรม สีฟ้าอ่อน (#A8F7F7) ปกเคลือบลามิเนต ตามเอกสารแนบที( 1 
- เข้าเล่ม เย็มแม็ก ปิดสนัด้วยเทปผ้า แบง่เป็น 9 สี สําหรับ 9 พื 9นที( 

• เงื�อนไข: 
- ผู้ซื 9อจะมีแอพพลิเคชั(นให้ผู้ขายช่วยสร้างไฟล์ ration book เป็น PDF ไฟล์ก่อนการพิมพ์  แยกเป็นแต่ละ

หมู่บ้าน ในแต่ละพื 9นที( 
- ไฟล์จะเริ(มส่งให้ผู้ขายประมาณวนัที( 6 พฤศจิกายน 2558 เพื(อเริ(มดําเนินการพิมพ์ 
- ผู้ขายจดัส่งไปยงั 5 สํานกังานของผู้ซื 9อ  

1 อําเภอเมือง จ.กาญจนบรีุ,  
2 อําเภอเมือง และ อําเภอแม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน  
3 อําเภอแม่สอด และ อําเภออุ้มผาง จ.ตาก  

• จํานวนที�ต้องการซื 3อ: 21,000 เล่ม ตวัอย่างไฟล์ PDF ตามอีเมล์ที(แนบส่งไปให้ จํานวนคร่าวๆ ที(จะต้องจดัส่ง
ไปให้แต่ละสํานกังานทีบีซีภาคสนามตามตารางแนบ 
 

TBC Office 
สํานกังานทีบีซี 

Camps 
ศนูย์อพยพ 

Estimate Ration Book per Office (books)  
สมดุบนัทึกผู้อยูอ่าศยัแต่ละสาํนกังานโดยประมาณ (เลม่) 

TBC กาญจนบรีุ 
Don Yang and Tham Hin camps 

ศนูย์อพยพ ต้นยาง และ ถํ 9าหิน 
600 + 1,300 = 1,900 

TBC แม่สอด 
Mae La camp 

ศนูย์อพยพแมห่ละ 
7,150 

TBC อุ้มผาง 
Umpiem and NuPo camps 
ศนูย์อพยพ อุ้มเปี9ยม และ นโุพ 

2,600 + 2,300 = 4,900 

TBC แม่สะเรียง 
Mae La Oon and Mae Ra Ma Luang camps 

ศนูย์อพยพ แมล่ะอนู และ แม่รามาหลวง 
1,900 +2,150 = 4,050 
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TBC แม่ฮ่องสอน 
Site1 and Site2 camps 

ศนูย์อพยพ ไซด์1 และ ไซด์ 2 
2,500+500 = 3,000 

 
หมายเหตุ:   

- หน้าปกและเนื 9อหา ของแต่ละเล่ม มีข้อมลูไม่เหมือนกนั ดงันั 9นไม่สามารถพมิพ์ต่อเนื(องได้ 
- แอพพลิเคชั(นที(แปลงไฟล์ PDF สามารถแปลงไฟล์ได้ที(ความเร็วสูงสุดประมาณ 1-2 นาที ต่อข้อมูล 1

เล่ม (ขึ 9นอยู่กบัอนิเตอร์เน็ตของผู้ขาย) 
 

2. ขั 3นตอนและข้อกําหนดในการเข้าร่วมประกวดราคา:  
 

2.1   การยื�นประกวดราคา: 
a) ผู้ขายที(สนใจให้ตดิต่อมายงัสํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ เพื(อแสดงความจํานงค์ในการยื(นประกวดราคาก่อนวัน

ศุกร์ที� 2 ตุลาคม 2558 
b) ผู้ขายที�สนใจจะต้องยื�นใบเสนอราคาพร้อมทั3งเอกสารต่างๆ รวมทั 3งตัวอย่างสินค้า ตามที�กําหนดไว้ 

ตามที�ได้ระบุไว้ในข้อ 2.2 ด้านล่างนี 3 โดยส่งได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ มายัง 
คณุกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั – ผู้จดัการซพัพลายเชน & โลจิสติกส์ 
องค์การเดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี 9ยม 
qr/t ซอยคอนแวนต์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ qutuu 
โทรศพัท์ (vv-r) rwx-tury ถึง x โทรสาร (vv-r) rvv-twyv 
อีเมลล์: tenderrationbook@theborderconsortium.org 
ก่อน 12.00 น. วันศุกร์ที� 9 ตุลาคม 2558 

 
2.2 ข้อบังคับในการยื�นประกวดราคา:   

เอกสารที�จําเป็น: ผู้ขายที(สนใจจะต้องยื(นเอกสารดงัต่อไปนี 9มาที(สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนกําหนดการประมูล 
มิฉะนั 9นจะใบเสนอราคาของท่านจะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
 

ก) แบบฟอร์มยื�นประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี (เอกสารแนบที� 2): กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
พร้อมทั 9งลงชื(อ และประทบัตราบริษัทโดยผู้ มีอํานาจลงนาม แบบฟอร์มยื(นประกวดราคาจะต้องยื(นมาใน
ซองที�ปิดผนึก และส่งมายงัสํานกังานทีบีซีกรุงเทพฯด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์เท่านั 9น แบบฟอร์ม
ยื(นประกวดราคาที(กรอกข้อมลูไม่ถกูต้อง หรือ ส่งมาที(สํานกังานทีบีซีกรุงเทพฯไม่ทนักําหนดเวลาการปิด
ประมลู หรือ ส่งมาโดยไม่มีเอกสารแนบและตวัอย่างสินค้าตามที(กําหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา 

ข) ตัวอย่างสมุดบันทกึผู้อยู่อาศัย อย่างน้อย 1 เล่ม; โดยผู้ซื 9อจะจดัส่งไฟล์ตวัอย่างให้ผู้ขายทดลอง
พิมพ์ แนบมาพร้อมกบัเอกสารแบบฟอร์มประกวดราคา (ข้อ ก)  

ค) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หากชื(อของบุคคลที(ลงชื(อในแบบฟอร์มยื(น
ประกวดราคาของทีบีซี เป็นคนละคนกับบุคคลผู้ มีรายนามในเอกสารจดทะเบียนบริษัท ทางผู้ขาย

จะต้องส่งหนงัสือมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าของบริษัทแนบมาด้วย 
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ง) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน ของบคุคลที(ลงชื(อในแบบฟอร์มยื(นประกวดราคา ซึ(งเป็นบคุคลที(มีชื(อ
อยู่ในเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือในหนงัสือมอบอํานาจ 

จ) สําเนาบัตรประจาํตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที(ยื(นประมลู 
ฉ) หลักฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนที�ยื�นประมูล สําหรับผู้ยื�นประมูลรายใหม่ ซึ(งหมายรวมถึงผู้ขายที(ยื(นประมูลกับทางทีบีซี
เป็นครั 9งแรก หรือผู้ขายที(ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสญัญาซื 9อสินค้าจากทาง ทีบีซีมาก่อน จะต้องยื(น
หลกัฐานแสดงรายการเคลื(อนไหวทางบญัชีธนาคาร (Bank Statement) ซึ(งออกให้และเซ็นต์รับรองโดย
ธนาคาร ย้อนหลงั v เดือน ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที(ยื(นประมลู  
 

หมายเหตุ: 

• เอกสารสําเนาทกุฉบบัจะตอ้งรับรอง “สําเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และเซ็นต์ชื"อโดยผูมี้อํานาจลง
นาม  

• สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  บัตรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัผู้เสียภาษีอากร และ 
เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ"ม ให้ยื"นมาเพียง 1 ชุดเท่านั1น ต่อกายื"นประมูลแต่ละครั1ง  ผู้ขาย

ไม่จําเป็นต้องแนบสําเนาเอกสารหลายชุดมากบัแบบฟอร์มยื"นประกวดราคาแต่ละใบ 
 

3. การส่งมอบสินค้า: ให้ผู้ขายจัดส่งสินค้าที�สํานักงานทีบีซีภาคสนามที�รับผิดชอบตามตารางแนบ 
 

TBC Office  
สํานกังานทีบีซี 

Camps 
ศนูย์อพยพ 

ที(อยู่ Address 

TBC กาญจนบุรี 

Don Yang and Tham 
Hin camps 

ศูนย์อพยพ ต้นยาง และ 
ถํ 9าหิน 

75/4 ซอย 1/3 หมู่บ้าน พฤกษากาญ 1 
ถนน แสงชูโต, ตําบล ท่ามะขาม, จงัหวดั 

กาญจนบรีุ 71000 
โทร (034) 520370 แฟ็กซ์ (034) 

625468 

75/4 Soi 1/3 Moo Ban Pruksakarn 1, 
Sangchuto Road, Tamakham, 

Kanchanaburi 71000 
Tel. (034) 520370 Fax. (034) 625468 

TBC แม่สอด 
Mae La camp 

ศนูย์อพยพแมห่ละ 

11/22 ซ. ร่วมแรง ม.ในฝัน ถ.อนิทราคีรี 
อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 

โทร (055) 534254 แฟ็กซ์ (055) 
546806 

11/22 Soi Ruamrang,   Moo Ban 
Naifun    

Intarakeeree Road, Mae Sot, TAK 
63110 

Tel. (055) 534254 Fax. (055) 546806 

TBC อุ้มผาง 

Umpiem and NuPo 
camps 

ศนูย์อพยพ อุ้มเปี9ยม และ 
นโุพ 

798/1 หมู่ 1 ตําบล อุ้มผาง อําเภอ อุ้ม
ผาง 

จ.ตาก 63170 
โทร (055) 561465  แฟ็กซ์ (055) 

561460 

798/1 Moo 1 T. Umphang, A. 
Umphang,   

 TAK  63170 
Tel. (055) 561465 Fax. (055) 561460 
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TBC แม่สะเรียง  

Mae La Oon and Mae 
Ra Ma Luang camps 
ศนูย์อพยพ แมล่ะอนู 
และ แม่รามาหลวง 

164 หมู่ 12, บ้านกาด    
ต.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 

โทร และ แฟ็กซ์ (053) 681134 

164 Moo 12, Bangkat, Mae Sariang,  
Mae Hong Son 58110 

Tel & Fax (053) 681134 

TBC แม่ฮ่องสอน 
Site1 and Site2 camps 
ศนูย์อพยพ ไซด์1 และ 

ไซด์ 2 

43/5 ถนนปางล้อนิคม อ.เมือง จ.
แม่ฮ่องสอน 58000 

โทร (053) 695086 แฟ็กซ์ (053) 
695509 

43/5 Panklawnikom Road, Muang, 
Mae Hong Son 58000 

Tel (053) 695086 Fax (053) 695509 

 
� ผู้ขายควรเริ(มส่งมอบสินค้าถึงสาํนักงานทีบีซีภาคสนาม หลังจากพมิพ์งานเสร็จ โดยจะต้องจัดส่งให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที� 4 ธันวาคม 2558 
 
� ผู้ขายจะต้องติดต่อกบักบัทางสํานกังานทีบีซีภาคสนามที(รับผิดชอบ เพื(อยืนยนัและนดัหมายวนัเวลาในการรับมอบสินค้าที(

แน่นอน หากสินค้าไม่พร้อมที(จะจดัส่งตามระยะเวลาที(ได้กําหนดไว้ในเอกสารสั(งซื 9อก่อให้เกิดความล่าช้าในการจดัส่ง ผู้ซื 3อ

อาจพิจารณาระงบัสญัญาหรือลงโทษผู้ขายได้  
 

4. หลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเดก็:  
ผู้ขาย ซึ(งในเอกสารหลักจริยธรรมของทีบีซี กล่าวถึงในฐานะผู้ รับเหมาของทีบีซี รวมถึงผู้ รับเหมาช่วง และพนักงานของ
ผู้ รับเหมา/ผู้ รับเหมาช่วง (อาทิ บริษัทขนส่ง และพนกังานขบัรถ) ซึ(งมีหน้าที(ติดต่อหรือมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัเจ้าหน้าที(ของทีบี
ซี และ/หรือกลุ่มผู้ รับประโยชน์ในพื 9นที(พกัพิงชั(วคราว จะได้รับเอกสารเรื(องหลกัจริยธรรมของทีบีซี  ซึ(งท่านจะต้องอ่านอย่าง
ละเอียด เพื(อทําความเข้าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี 9 ซึ(งเอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครอง

เด็กนี 9จัดทําขึ 9นเพื(ออธิบายให้ผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบัติด้านจริธรรมหลักๆ โดยหากพนักงานของ
ผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตัิตามหลักจริยธรรมจะถือว่าฝ่าฝืนข้อตกลงในสญัญาซื 9อฉบบันี 9  ทั 9งนี 9ผู้ชื 3ออาจพิจารณา
ลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึ 9นอยู่กบัความรุนแรงของการประพฤติผิด (กรุณาดูข้อ qq เรื(อง การละเมิดสัญญา 
และ เบี 9ยปรับ ด้านล่างนี 9) 

 
เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเดก็สําหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงของทีบีซี จะเป็นเอกสาร
อีกชุดหนึ(งที(แยกไว้ต่างหากซึ(งมไิด้รวมไว้ในเอกสารเชิญเข้าร่วมประกวดราคาชดุนี 9 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเรื(องหลัก

จริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเดก็ได้จากเว็บไซต์ของทีบีซีที(
www.theborderconsortium.org/resources/additional-resources/  หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที(สํานกังานทีบีซี 
กรุงเทพฯ 

 
5. ราคา:  

• การยืนราคา: ราคาที(เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญา หรืออย่างน้อยจะต้องยืนราคาจนกระทั(ง
การจดัส่งสินค้าถงึปลายทางเสร็จสิ 9นทั 9งหมดแล้ว และจะไม่อนญุาตให้มีการเปลี(ยนแปลง ปริมาณสินค้าตามที(ได้ระบไุว้
ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นั 9นเป็นจํานวนประมาณใกล้เคียงที(สดุที(คํานวณจากการ
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คาดการณ์จํานวนประชากรในพื 9นที(พกัพงิชั(วคราว ซึ(งจํานวนที(จะให้จดัส่งจริงนั 9นอาจต่างไปจากนี 9ได้ซึ(งจะขึ 9นอยู่กบัการ
เปลี(ยนแปลงของจํานวนประชากรในพื 9นที(พกัพิงชั(วคราว ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซื 3อมีความจําเป็นต้องเพิ(ม
ปริมาณการสั(งซื 9อ ผู้ขายจะต้องสามารถยืนราคาตามที(ยื(นเสนอมาสําหรับการสั(งซื 9อเพิ(ม ได้ถงึ 10% ของยอดการสั(งซื 9อ
ตามที(ระบไุว้ในสญัญา ทั 9งนี 9ผู้ซื 3อจะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที(เกิดขึ 9นในกรณีที(ปริมาณการสั(งซื 9อจริงน้อยกว่าปริมาณการ
สั(งซื 9อที(ได้คาดการณ์ไว้ 

• เงื�อนไขการชําระเงนิ: ผู้ซื 9อจะชําระเงิน 30 เปอร์เซน็ต์จากสัญญา และจะชําระเงินที(เหลือ เมื(อผู้ขายจดัส่งสินค้า
ให้แตล่ะพื 9นที(ภาคสนามเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการเพื(อยืนยนัวา่ผู้ขาย
ได้รับเงนิจากผู้ซื 9อแล้ว โดยผู้ขายจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินนี 9มาให้สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 

• หมายเหตุ: 
- กรณีผู้ขายอยู่กรุงเทพ และ ปริมณฑล; ผู้ซื 9อจะชําระเป็นเช็คเงินสด โดยผู้ขายจะต้องนําเอกสารที(
เกี(ยวข้องกบัการรับเงิน (เช่น ใบวางบลิ และ ใบเสร็จรับเงิน) มายื(นที(สํางานทีบีซี กรุงเทพฯ เท่านั 9น 
- กรณีผู้ขายอยู่ต่างจังหวัด; ผู้ซื 9อจะชําระโดยการโอนเงิน โดยผู้ขายจะต้องส่งเอกสารที(เกี(ยวข้องกบัการ
รับเงิน (เช่น ใบวางบลิ และ ใบเสร็จรับเงิน) มาที(สํานกัทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนการชําระเงิน 
 

6. ภูมหิลังทั�วไป หลักการ กฎระเบียบ และคํารับรอง : 
• ทีบีซี ได้รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพื(อใช้ในการปฏิบตัิงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ ลี 9ภยัจากประเทศพม่า 

และประสงค์จะใช้ส่วนหนึ(งของเงินบริจาคเหล่านี 9เพื(อชําระเงินสําหรับการซื 9อขายครั 9งนี 9 ผู้บริจาคจะคํานวณยอดรวมของ
จํานวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใช้เงินจํานวนนี 9 เมื(อการปฏิบตัิงานสําเร็จลุล่วงแล้ว ตามจํานวนค่าใช้จ่ายที(ยื(น
เสนอ และพิจารณาวา่มีคณุสมบติัครบถ้วนตามเงื(อนไขข้อกําหนดการบริจาคหรือไม่ นอกจากทีบีซีแล้ว บคุคลอื(นใดย่อมไม่
มีสิทธิ� หรือสามารถอ้างสิทธิ�ในเงินบริจาคนี 9ได้ ผู้บริจาคจะไม่รับพิจารณาคําร้องขอค่าชดเชย หรือการชําระเงินใด ๆ ที(
ผู้ รับเหมาของทีบซีียื(นเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะในกรณีใด หรือด้วยเหตผุลใด สญัญาที(กระทําขึ 9นระหวา่งทีบีซีและผู้ รับเหมาจะ
ไม่มีผลผกูพนัผู้บริจาค และผู้บริจาคไม่ยอมรับว่ามีข้อสญัญาใดที(เชื(อมโยงระหวา่งผู้บริจาคกบัผู้ รับเหมาของทีบีซี  

 
• ผู้บริจาคกําหนดให้ทีบีซี ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมาปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมขั 9นสูงสุดระหว่างกระบวนการ

จดัหา และในการปฏิบตัิตามสัญญา ขั 9นตอนในการจัดซื 9อจัดหา และการตกลงให้ทําสัญญาจะต้องเป็นไปตามหลกัการ
ดงัต่อไปนี 9 : 
� ความโปร่งใสในกระบวนการจดัซื 9อจดัหา 
� การปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัต่อผู้ เสนอตวัเป็นผู้ รับเหมา 

 
• กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
• ผู้บริจาคที(จดัสรรเงินทนุสําหรับโครงการนี 9สงวนสิทธิ�ที(จะใช้อํานาจในการควบคุมผู้ รับเหมาทุกราย ทั 9งด้านเอกสาร และ ณ 

สถานที(ดําเนินการ (รวมทั 9งทีบีซี) รวมถึงผู้ รับเหมาช่วงต่อ ที(ได้รับเงินของผู้บริจาค เพื(อทําการตรวจสอบว่าการจดัหา และ
การปฏิบตัิงานนั 9นสอดคล้องกับกฎระเบียบ และวิธีดําเนินงานของทีบีซี หรือไม่ ผู้บริจาคขอคํารับรองว่าผู้บริจาค หรือ
ตวัแทนของผู้บริจาคมีสิทธิ�ตามสมควรในการเข้าถึงและการขอตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และการบญัชีของผู้ รับเหมา  
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• คํารับรอง : โดยการลงนามในสญัญาซื 9อขายนี 9 ผู้ขาย (ในกรณีที(ตกลงให้ทําสญัญา) ให้คํารับรองว่าผู้ขาย และ/หรือ ผู้ รับ
ช่วงจัดส่งสินค้าให้ผู้ขาย (ถ้ามี) ได้รับอนุมัติ และมีใบอนุญาตที(จําเป็นจากเจ้าหน้าที(หรือส่วนราชการที(เกี(ยวข้องให้
ดําเนินงานตามภาระผูกพนัภายใต้สญัญานี 9แล้ว และการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของผู้ขายภายใต้สญัญานี 9จะไม่เป็นการ
ฝ่าฝืนคําสั(ง กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อบงัคับของหน่วยงานใดของรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการที(มี
อํานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ชื 3อจะจัดการกบัสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรก หรือตําหนิ
กล่าวโทษจากรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื(นใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใช้แทนผู้ชื 3อสําหรับความเสียหาย การ
สญูเสีย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การฟ้องร้อง ความรับผิด และค่าใช้จ่าย ซึ(งเกิดจาก เกี(ยวข้อง หรือเป็นผลสืบเนื(อง
ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยทางอ้อม จากการฝ่าฝืนคํารับรองนี 9 

• ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสัญญาฉบบันี 9จะดําเนินไปโดยไม่มีการเชื(อมโยงใดๆถึงผู้ชื 3อในฐานะนายหน้า หุ้นส่วน ผู้ รับ
ช่วงลิขสิทธิ� พนกังาน หรือผู้แทนของผู้บริจาค  นอกจากนี 9ผู้ขายรับรองต่อผู้ชื 3อและผู้บริจาคว่า ผู้ รับช่วงหรือผู้ขายรายย่อย
ที(ผู้ขายติดต่อด้วยจะไม่สามารถที(จะเรียกร้อง หรือกระทําการฟ้องร้องใดๆต่อผู้บริจาค และตวัแทนของผู้บริจาคได้ 

 
• ผู้ขายจะไม่แทนตัวเองว่าเป็นผู้ชื 3อ หรือเป็นนายหน้า หุ้นส่วน พนักงาน หรือผู้ แทนของผู้ชื 3อหรือผู้บริจาค และจะไม่ถือ

ตวัเองว่ามีอํานาจหรือสิทธิ�ที(จะก่อให้เกิดความผูกมัดที(ชัดเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชื 3อ หรือผู้บริจาคข้อตกลง
ฉบบันี 9จะไม่ถือว่าผู้ขายเป็นนายหน้า หุ้นส่วน ผู้ รับช่วงลิขสิทธิ� พนกังาน หรือผู้แทนใดๆของผู้ขายและผู้บริจาค 

 
7. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุที�ทาํให้ผู้เสนอราคาไม่มีสทิธิdได้รับพจิารณา: 

• ทีบีซี จะปฏิเสธข้อเสนอที(ได้รับจากผู้ เข้าประกวดราคา หรือยกเลิกสัญญาในกรณีที(ได้ทําสัญญาแล้ว หากพบว่าผู้ เสนอ
ราคาได้กระทําการอนัทุจริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ ซึ(งอาจมีการการลงโทษด้านการบริหารหรือด้านการเงิน 
โดยการลงโทษจะสอดคล้องกบัระดบัความสําคญัของสญัญา และความรุนแรงของการประพฤติผิด 

 
• ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมา ต้องไม่มีส่วนเกี(ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก และต้องเคารพในสิทธิ�พื 9นฐานทางสังคม 

และสภาพการทํางานของพนกังานของตน 

 
• ทีบีซี จะตดัสิทธิ�ผู้ เข้าประกวดราคาออกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัซื 9อจดัหาขององค์กร ในกรณีที(: 

� ผู้ เข้าประกวดราคาเป็นผู้ ล้มละลาย หรือกําลงัชําระบญัชีเพื(อเลิกบริษัท หรือศาลกําลงัจดัการกบัธุรกิจ หรือกําลงัจัดการ
ประนอมหนี 9กับเจ้าหนี 9 หรือได้ระงบักิจกรรมทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ ที(กําลงัถูกดําเนินคดีเนื(องจากสาเหตุเหล่านี 9 หรืออยู่ใน
สถานการณ์ที(คล้ายกนั อนัจากการดําเนินการในทํานองเดียวกนั ตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบัของประเทศ 
� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพพิากษาลงโทษเนื(องจากการประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ ซึ(งคําพิพากษานั 9นถือเป็นที(สดุ 
� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ประพฤติผิดหลกัวิชาชีพอย่างร้ายแรงในเรื(องใดๆก็ตาม  ซึ(งทีบีซีสามารถพิสจูน์ได้ 
� ผู้ เข้าประกวดราคาไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของตนในการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือการจ่ายภาษีตาม
เงื(อนไขทางกฎหมายของประเทศซึ(งเป็นสถานที(ก่อตั 9งบริษทั หรือประเทศของผู้ที(มีอํานาจให้ทําสญัญา หรือประเทศที(มีการ
ดําเนินการตามสญัญา 
� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถูกพิพากษาลงโทษ และคําพิพากษานั 9นถือเป็นที(สุด ในข้อหาฉ้อฉล ทุจริต มีส่วนเกี(ยวข้องกับ
องค์กรอาชญากรรม หรือในกิจกรรมอื(นใดที(ผิดกฎหมาย และเป็นภยัต่อผลประโยชน์ด้านการเงินของผู้บริจาค 
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� ภายหลงักระบวนการจดัหา หรือกระบวนการมอบเงินบริจาค โดยใช้งบประมาณของผู้บริจาคแล้ว ได้มีการแจ้งว่าผู้ เข้า
ประกวดราคาได้ฝ่าฝืนสญัญาอย่างร้ายแรง เนื(องจากไม่ปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสญัญา ผู้ เข้าประกวดราคาต้องรับรอง 
ว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที(กล่าวถึงข้างต้นนี 9 ด้วยประการใดๆทั 9งสิ 9น 

 
• จะไม่มีการตกลงทําสญัญากบัผู้ เข้าประกวดราคา ถ้าในระหวา่งขั 9นตอนการจดัหาจดัซื 9อ ผู้ เข้าประกวดราคารายนั 9น: 

� มีประเด็นหรือข้อสงสยั เรื(องความขดัแย้งหรือการมีส่วนได้ส่วนเสียทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ขายหรือผู้ เข้าร่วมประมูล
กบัพนกังานหรือผู้มีอํานาจตดัสินผลการประมลูขององค์การทีบีซี 
� มีความผิดเนื(องจากแจ้งหรือเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองค์กร หรือไม่ให้ข้อมลูซึ(งทางองค์กรขอให้ผู้
ร่วมประกวดราคาแจ้ง เพื(อนํามาใช้เป็นเงื(อนไขประกอบการพิจารณาตดัสินการให้สญัญา 

  
• ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับพิจารณา ถ้าไม่ปฏิบตัิตามขั 9นตอนของการเสนอราคาที(ระบใุนข้อ 3. ของเอกสารฉบบันี 9 

 
8. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทาํสัญญา: 

• ผู้ แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานของผู้บริจาคจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดซองประกวดราคา ซึ(ง
ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที(ของทีบีซี  ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเปิดซองประกวดราคานี 9 

 
• การยื(นเสนอราคาจะต้องกระทําตามเงื(อนไข และข้อกําหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซองประกวดราคา

จะมีการตรวจเช็คว่าผู้ เข้าร่วมได้ปฏิบตัิถกูต้องตามเงื(อนไขและข้อกําหนดนั 9นๆหรือไม่ 
 
• คณะกรรมการประกวดราคา ซึ(งประกอบด้วยเจ้าหน้าที(ทีบีซีอย่างน้อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคาหลังจากวนั

ครบกําหนดยื(นเสนอราคา และตดัสินการประกวดราคา คําตดัสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็นที(สุด 
 
• การเสนอราคาทั 9งหมดจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลกัเกณฑ์เดียวกนัและโดยคณะกรรมการตดัสินการประกวด

ราคาชดุเดียวกนั 
 
• ทีบีซี จะตดัสินให้สญัญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้มค่าสูงสุดต่อเงินที(

จ่าย” อนัหมายถงึสดัส่วนความสมดลุที(ดีที(สุด ระหวา่ง ราคา กบั คณุภาพ/คณุสมบตัิ โดยอย่างน้อยที(สุดจะพิจารณาเกณฑ์
ต่อไปนี 9 
� ราคา 
� คณุภาพ 
� ความสามารถ/กําลงัการผลิตสินค้า 
� ชื(อเสียง และความสามารถที(อาจพิสจูน์ ได้ว่าสามารถจดัส่งสินค้าได้ตามกําหนด 
� ประสบการณ์ในการจดัส่งสิ(งของเพื(อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
� ความรู้เกี(ยวกบัสภาพการทํางานในพื 9นที( 
� มีฐานปฏิบตัิงาน/สํานกังานที(ใกล้กบัพื 9นที( 
� สามารถปฏิบตัิงานตามบรรทดัฐานสากลได้ 
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• จะไม่มีการเปลี(ยนแปลงหลกัเกณฑ์ใดๆจากที(ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา และ/หรือในข้อกําหนดเกี(ยวกบัรายละเอียด

สินค้า นอกจากนี 9 ข้อมูลเพิ(มเติมจากผู้ เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็นเพียงเพื(อชี 9แจงรายละเอียดของการเสนอ
ราคานั 9นๆให้กระจ่างขึ 9น และไม่มีเหตนํุาไปสู่การเลือกปฏิบตัิ 

 
• จะไม่อนญุาติให้มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลงัจากวนัครบกําหนดยื(นซองเสนอราคา 
 
• หนงัสือเชิญประกวดราคานี 9 ไม่ถือว่าเกี(ยวข้องกบัข้อผกูมดัในการซื 9อสินค้าใดๆทั 9งสิ 9น กบัทางทีบีซี 

 
9. การละเมิดสัญญา และเบี 3ยปรับ 

ก) การละเมิดสญัญานี 9โดยผู้ขายมีความหมายรวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพียง: 
1) การส่งมอบสินค้าที(ตํ(ากว่าข้อกําหนดคณุภาพที(ระบใุนสญัญา และใบสั(งซื 9อ 
2) ปริมาณสินค้าที(ส่งมอบน้อยกว่าปริมาณที(ระบใุนใบสั(งซื 9อ 
3) การส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามช่วงเวลาที(ระบใุนใบสั(งซื 9อ และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้าที(

ระบุในเอกสารสญัญาฉบบันี 9 
4) การเพิกเฉย หรือขดัคําสั(ง หรือคําขอ ที(ระบอุย่างเจาะจงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นคําพดู โดยเจ้าหน้าที(ของ

ทีบีซี ผู้ รับผิดชอบการส่งมอบสินค้า เจ้าหน้าที(ของรัฐ หรือคณะกรรมการศนูย์อพยพ 
5) การกระทําการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ของผู้ขาย 
6) การมีส่วนเกี(ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพื 9นฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและความ

ปลอดภยัในการทํางานของพนกังานของตน 
7) การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที(ระบุในเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี (ซึ(งข้อกําหนดนี 9จะบงัคบัใช้

กบัทั 9งพนกังานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงทกุราย)  
 

ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที(ผู้ขายละเมิดสญัญา หมายความรวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพียง : 
1) การระงบั หรือยกเลิกสญัญา ตามดลุพินิจของผู้ชื 3อ 
2) การให้ผู้ขายเปลี(ยนทดแทนสินค้าที(ตํ(ากวา่มาตรฐาน หรือบกพร่องโดยทนัทีที(ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที(ของ

ทีบีซี ที(มีหน้าที(รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที(เกิดขึ 9น 
3) การให้ผู้ขายส่งสินค้าเพิ(มเติมให้โดยไม่คิดมูลค่า เพื(อชดเชยส่วนที(ไม่ครบ สูญหาย หรือบกพร่อง ตามที(ได้รับ

การร้องขอจากเจ้าหน้าที(ของทีบีซี ที(มีหน้าที(รับผิดชอบ 
4) การลงโทษให้ผู้ขายจ่ายเบี 9ยปรับเป็นตัวเงินให้แก่ผู้ชื 3อ ตามดุลพินิจของผู้ชื 3อ และตามความสูญเสียที(ประเมิน

ได้ 
5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้รับพิจารณาให้ทําสญัญาอื(นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การให้ผู้ขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ(มเติมที(อาจเกิดขึ 9นจากการที(ผู้ชื 3อจําเป็นต้องหาซื 9อสินค้าจาก

แหล่งอื(น อนัเนื(องมาจาก 
i. ผู้ขายส่งสินค้าที(มีคณุภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรือ ส่งสินค้าไม่ตรงตามกําหนดวนัที(ให้ส่งของ 
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ii. ผู้ชื 3อยกเลิกสญัญากบัผู้ขาย อนัมีสาเหตทีุ(สมเหตสุมผลอนัเนื(องมาจากการที(ผู้ขายไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามเงื(อนไขหรือข้อตกลงในสญัญาซื 9อได้ 

iii. ผู้ขายไม่สามารถดําเนินการตามข้อตกลงในสญัญาซื 9อให้ลลุ่วงไปได้ 
 

ทั 9งนี 9การลงโทษต่างๆหรือด้านการเงินจะสอดคล้องกบัระดบัความสําคญัของสญัญา และความรุนแรงของการประพฤติ
ผิด 

 
10. สัญญาที�จะกระทาํกันนี 3จะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย 

 
11. ติดต่อขอข้อมลูเพิ(มเติมเกี(ยวกบัการประกวดราคานี 9ได้ที(คุณคณุกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั สํานกังานทีบีซี ที(กรุงเทพฯ โทร. (02) 

238-5027-8 หรือทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 
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เอกสารแนบที� 1: ตวัอย่างหน้าปกสมุดบนัทกึผู้อยู่อาศัย 
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เอกสารแนบที� 2: แบบฟอร์มยื�นประกวดราคา-มาตรฐานของทีบซีี 
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ใบเสนอราคาสมุดบนัทกึทบีซี ีสําหรบัผูอ้ยูอ่าศยั ประจําปี 2559

SUPPLIER  ชื!อผู้ขาย:

ADDRESS  ที!อยู่:

TELEPHONE  โทรศพัท์: FAX  โทรสาร:

E-mail  อเีมลล:์ CONTACT PERSON  ชื!อบุคคลตดิตอ่:

Price per unit 

 included Transportation and VAT 

7% (Baht)

Printing Capacity 

per day
Payment Term

ราคาตอ่เลม่ 

รวมคา่ขนสง่ และ ภาษ๊มลูคา่เพิ�ม 7% 

(บาท)
กําลังการผลติตอ่วัน เงื�อนไขการจา่ยเงนิ

Leadtime for delivery: Arrival to all TBC filed offices within 4 December 2015

ระยะเวลาที!จดัสง่: ถงึทบีีซทุีกสํานกังานภาคสนาม ภายในวนัที! 4 ธนัวาคม 2558

Important Information  ขอ้มูลสําคัญ

Bidder must send a ration book sample with this Bidding Form.

ผูย้ื�นแบบจะตอ้งยื�นซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสมุดบันทกึผูอ้ยู่อาศัย ในบรรจุภัณฑท์ ี�ปิดมดิชดิ พรอ้มตดิตราชื�อบรษัิทหรอืยี�หอ้ใหชั้ดเจน

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

แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชื�อประทับตราบรษัิท ลงวันที� แลว้จงึนํามายื�นดว้ยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรอืทางอ-ีเมล์

otherwise this bid will be considered invalid.

มายังสํานักงาน ท ี บ ี ซ ี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนั4นแลว้ ท ี บ ี ซ ี จะถอืว่าแบบประกวดราคานั4นเป็นโมฆะ

Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ื�นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอื�น ๆ ซี�งออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี4 

ภายในวนัศกุรท์ี! 9 ตลุาคม 2558 กอ่นเวลา 12:00 น.

SUPPLIER'S SIGNATURE  ลายเซ็นตผู์้ขาย: DATE  วนัที!:

COMPANY SEAL  ประทบัตราบรษิทั:

Tender TBC Ration Book Y2016 Bidding Form 

Quantities require 20,000 books

Specifications:  

- Size A4 with 28 pages (black & white)

- Inner paper is pond paper 90 grams

- Cover Book is pond paper 230 grams color “Soft Blue” (#A8F7F7) 

Laminate cover

- Staple with color fabric tape separate 9 color for 9 camps area

จํานวน ที�ตอ้งการครา่วๆ 20,000 เลม่ 

คุณสมบตั:ิ  

- ขนาด A4 จํานวน 28 หนา้ (ขาว&ดํา) 
- เนื4อใน กระดาษปอนด ์ 90 แกรม
- หนา้ปก กระดาษปอนด ์ 230 แกรม สฟ้ีาออ่น (#A8F7F7) ปกเคลอืบลามิ
เนต
- เขา้เลม่ เย็มแม็ก ปิดสันดว้ยเทปผา้ แบ่งเป็น 9 ส ี สําหรับ 9 พื4นที�

รายละเอยีด

Description

30% payment from 

contract and 

completely payment 

when Seller finishes 

the delivery to all 

TBC field offices

วางมัดจํา 30% ของ
มลูคา่ในสัญญาและ
จา่ยสว่นที�เหลอื

หลังจากที�ผูข้ายได ้
สง่มอบใหก้ับทบีีซ ี

ภาคสนามครบทกุพื4นที�

 


