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

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 
การประกวดราคาเลขที่ TBC Ration Book for Y2019 

 
1. ข้อมูลทั่วไป: 

ผู้ชือ้ขอเชิญบริษัทของท่าน ซึ่งเป็น ผู้ขาย เข้าร่วมประกวดราคาสินค้า คือ สมุดบันทึกผู้อยู่อาศัยประจ าปี 2561 เพื่อจัด
สง่ไปให้แก่ส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ตามรายละเอียดดงันี ้
 

 คุณสมบัติ:   
- ขนาด   A4 จ านวน 24 หน้า (ขาว-ด า)  
- เนือ้ใน กระดาษปอนด์ 90 แกรม 
- หน้าปก กระดาษปอนด์ 230 แกรม สเีหลอืงออ่น ปกเคลอืบลามิเนต  
- เข้าเลม่ เย็มแม็ก ปิดสนัด้วยเทปผ้า แบง่เป็น 9 ส ีส าหรับ 9 พืน้ท่ี 

 เงื่อนไข: 
- ผู้ซือ้จะให้ ration book เป็น PDF ไฟล์กบัผู้ขายก่อนการพิมพ์  แยกเป็นแตล่ะหมูบ้่าน ในแตล่ะพืน้ท่ี 
- ไฟล์จะถกูสง่ให้ผู้ขายผา่นทางอินเตอร์เน็ตโดยจดัเก็บไว้ที่ “Cloud” 
- ผู้ขายจดัสง่ไปยงั 3 ส านกังานของผู้ซือ้  

1 อ าเภอเมือง จ.กาญจนบรีุ,  
2 อ าเภอเมือง จ. แมฮ่่องสอน  
3 อ าเภอแมส่อด จ.ตาก  

 จ านวนที่ต้องการซือ้: 20,000 เล่ม ตวัอย่างไฟล์ PDF ตามอีเมล์ที่แนบสง่ไปให้ จ านวนคร่าวๆ ที่จะต้องจดัส่ง
ไปให้แตล่ะส านกังานทีบีซีภาคสนามตามตารางแนบ 

  
TBC Office 
ส านกังานทีบีซ ี

Camps 
ศนูย์อพยพ 

Estimate Ration Book per Office (books)  
สมดุบนัทกึผู้อยูอ่าศยัแตล่ะส านกังานโดยประมาณ (เลม่) 

TBC กาญจนบรีุ 
Don Yang and Tham Hin camps 
ศนูย์อพยพ ต้นยาง และ ถ า้หิน 

2,000 

TBC แมส่อด 
Mae La camp, U,piem and NuPo camps 
ศนูย์อพยพแมห่ละ อุ้มเปีย้ม และ นโุพ 

12,000 

TBC แมฮ่่องสอน 

Mae La Oon, Mae Ra Ma Luang, Ban Mai Nai 
Soi and Ban Mae Surin camps 

ศนูย์อพยพ แมล่ะอนู แมร่ามาหลวง, บ้านใหมใ่น
สอย และ บ้านแมส่ริุนทร์ 

6,000 
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หมายเหตุ:   
- หน้าปกและเนือ้หา ของแตล่ะเลม่ มีข้อมลูไมเ่หมือนกนั ดงันัน้ไมส่ามารถพิมพ์ตอ่เนื่องได้ 

 
2. ขัน้ตอนและข้อก าหนดในการเข้าร่วมประกวดราคา:  

 
2.1   การยื่นประกวดราคา: 

a) ผู้ขายที่สนใจให้ตดิตอ่มายงัส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจ านงค์ในการยื่นประกวดราคาก่อนวนั
ศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 

b) ผู้ขายที่สนใจจะต้องยื่นใบเสนอราคาพร้อมทัง้เอกสารต่างๆ รวมทัง้ตวัอย่างสนิค้า ตามที่ก าหนดไว้ 
ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.2 ด้านล่างนี ้โดยส่งได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ มายงั 

แผนกซพัพลายเชน & โลจิสติกส์ 
องค์การเดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม 
12/5 ซอยคอนแวนต์ ถนนสลีม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ (66-2) 238-5027 ถงึ 8 โทรสาร (66-2) 266-5376 
อีเมลล์: tenderrationbook@theborderconsortium.org 
ก่อน 12.00 น. วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

 
2.2 ข้อบังคับในการยื่นประกวดราคา:   

เอกสารที่จ าเป็น: ผู้ขายที่สนใจจะต้องยื่นเอกสารดงัตอ่ไปนีม้าที่ส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนก าหนดการประมลู 
มิฉะนัน้จะใบเสนอราคาของทา่นจะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
 

ก) แบบฟอร์มยื่นประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี (เอกสารแนบที่  2): กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
พร้อมทัง้ลงช่ือ และประทบัตราบริษัทโดยผู้มีอ านาจลงนาม แบบฟอร์มยื่นประกวดราคาจะต้องยืน่มาใน
ซองที่ปิดผนึก และสง่มายงัส านกังานทีบีซีกรุงเทพฯด้วยตนเองหรือสง่ทางไปรษณีย์เทา่นัน้ แบบฟอร์ม
ยื่นประกวดราคาที่กรอกข้อมลูไมถ่กูต้อง หรือ สง่มาที่ส านกังานทีบีซีกรุงเทพฯไมท่นัก าหนดเวลาการปิด
ประมลู หรือ สง่มาโดยไมม่ีเอกสารแนบและตวัอยา่งสนิค้าตามที่ก าหนดจะไมไ่ด้รับการพิจารณา 

ข) ตัวอย่างสมุดบันทึกผู้อยู่อาศัย อย่างน้อย 1 เล่ม; โดยผู้ซือ้จะจัดส่งไฟล์ตวัอย่างให้ผู้ขายทดลอง
พิมพ์ แนบมาพร้อมกบัเอกสารแบบฟอร์มประกวดราคา (ข้อ ก)  

ค) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หากช่ือของบคุคลที่ลงช่ือในแบบฟอร์มยื่น
ประกวดราคาของทีบีซี เป็นคนละคนกับบุคคลผู้มีรายนามในเอกสารจดทะเบียนบริษัท ทาง ผู้ขาย
จะต้องสง่หนงัสอืมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าของบริษัทแนบมาด้วย 

ง) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของบคุคลท่ีลงช่ือในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา ซึง่เป็นบคุคลที่มีช่ือ
อยูใ่นเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือในหนงัสอืมอบอ านาจ 

จ) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นท่ียื่นประมลู 
ฉ) หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนที่ยื่นประมูล ส าหรับผู้ยื่นประมูลรายใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ขายที่ยื่นประมูลกับทางทีบีซี
เป็นครัง้แรก หรือผู้ขายที่ไม่เคยได้รับเลอืกให้เป็นผู้ รับสญัญาซือ้สนิค้าจากทาง ทีบีซีมาก่อน จะต้องยื่น
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หลกัฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบญัชีธนาคาร (Bank Statement) ซึง่ออกให้และเซ็นต์รับรองโดย
ธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน ของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นท่ียื่นประมลู  
 

หมายเหตุ: 
 เอกสารส าเนาทกุฉบบัจะตอ้งรบัรอง “ส าเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และเซ็นต์ชื่อโดยผูมี้อ านาจลง

นาม  
 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัผู้เสียภาษีอากร และ 

เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ยื่นมาเพียง 1 ชุดเท่านัน้ ต่อกายื่นประมูลแต่ละครั้ง  ผู้ขาย
ไม่จ าเป็นตอ้งแนบส าเนาเอกสารหลายชดุมากบัแบบฟอร์มยืน่ประกวดราคาแต่ละใบ 
 

3. การส่งมอบสนิค้า: ให้ผู้ขายจดัส่งสนิค้าที่ส านักงานทีบีซีภาคสนามที่รับผิดชอบตามตารางแนบ 
TBC Office  
ส านกังานทีบีซ ี

Camps 
ศนูย์อพยพ 

ที่อยู ่ Address 

TBC กาญจนบรีุ 

Don Yang and Tham 
Hin camps 

ศนูย์อพยพ ต้นยาง และ 
ถ า้หิน 

53/4 หมู ่11  ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.
กาญจนบรีุ 71000 
โทร 081-823-3034 

53/4 Moo 11 T.Pakpreak, 
Mueng, Kanchanaburi 71000 

Tel.081-823-3034 

TBC แมส่อด 

Mae La camp Umpiem 
and NuPo camps 

 
ศนูย์อพยพแมห่ละ อุ้ม

เปีย้ม และ นโุพ 

11/22 ซ. ร่วมแรง ม.ในฝัน ถ.อินทรา
คีรี 

อ.แมส่อด 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 แมฮ่่องสอน 

Mae La Oon, Mae Ra 
Ma Luang, Ban Mai Nai 
Soi and Ban Mae Surin 

camps 
ศนูย์อพยพ แมล่ะอนู แม่
รามาหลวง บ้านใหมใ่น
สอย และ บ้านแมส่ริุนทร์ 

 

43/5 ถนนปางล้อนิคม อ.เมือง จ.
แมฮ่่องสอน 58000 

โทร (053) 695086 แฟ็กซ์ (053) 
695509 

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

Tel (053) 695086 Fax (053) 695509 

 
 ผู้ขายควรเร่ิมสง่มอบสนิค้าถงึส านักงานทีบีซีภาคสนาม หลังจากพิมพ์งานเสร็จ ตัง้แต่ 1 ธันวาคม 2561 โดย

จะต้องจดัส่งให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 10 ธันวาคม 2561 
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 ผู้ขายจะต้องติดตอ่กบักบัทางส านกังานทีบีซีภาคสนามที่รับผิดชอบ เพื่อยืนยนัและนดัหมายวนัเวลาในการรับมอบสนิค้าที่
แนน่อน หากสนิค้าไมพ่ร้อมที่จะจดัสง่ตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในเอกสารสัง่ซือ้ก่อให้เกิดความลา่ช้าในการจดัสง่ ผู้ซือ้
อาจพิจารณาระงบัสญัญาหรือลงโทษผู้ขายได้  

 
4. หลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเด็ก:  

ผู้ขาย ซึ่งในเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี กล่าวถึงในฐานะผู้ รับเหมาของทีบีซี รวมถึงผู้ รับเหมาช่วง และพนักงานของ
ผู้ รับเหมา/ผู้ รับเหมาช่วง (อาทิ บริษัทขนสง่ และพนกังานขบัรถ) ซึง่มีหน้าที่ติดตอ่หรือมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัเจ้าหน้าที่ของทีบี
ซี และ/หรือกลุ่มผู้ รับประโยชน์ในพืน้ที่พกัพิงชั่วคราว จะได้รับเอกสารเร่ืองหลกัจริยธรรมของทีบีซี  ซึ่งท่านจะต้องอ่านอย่าง
ละเอียด เพื่อท าความเข้าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี ้ซึง่เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครอง
เด็กนีจ้ัดท าขึน้เพื่ออธิบายให้ผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบัติด้านจริธรรมหลกัๆ โดยหากพนักงานของ
ผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมจะถือว่าฝ่าฝืนข้อตกลงในสญัญาซือ้ฉบบันี ้ ทัง้นี ผู้้ชือ้อาจพิจารณา
ลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึน้อยู่กบัความรุนแรงของการประพฤติผิด (กรุณาดูข้อ 11 เร่ือง การละเมิดสญัญา 
และ เบีย้ปรับ ด้านลา่งนี)้ 

 
เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเดก็ส าหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงของทีบีซี จะเป็นเอกสาร
อีกชดุหนึง่ที่แยกไว้ตา่งหากซึง่มิได้รวมไว้ในเอกสารเชิญเข้าร่วมประกวดราคาชดุนี ้ ทา่นสามารถดาวน์โหลดเอกสารเร่ืองหลัก
จริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเดก็ได้จากเว็บไซต์ของทีบีซีที่
www.theborderconsortium.org/resources/additional-resources/  หรือติดตอ่ขอรับเอกสารได้ที่ส านกังานทีบีซ ี
กรุงเทพฯ 

 
5. ราคา:  

 การยนืราคา: ราคาที่เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดมิได้ตลอดช่วงระยะสญัญา หรืออยา่งน้อยจะต้องยืนราคาจนกระทัง่
การจดัสง่สนิค้าถึงปลายทางเสร็จสิน้ทัง้หมดแล้ว และจะไมอ่นญุาตให้มีการเปลีย่นแปลง ปริมาณสนิค้าตามทีไ่ด้ระบไุว้
ด้านบนและในเอกสารก าหนดการสง่มอบ (Delivery Schedule) นัน้เป็นจ านวนประมาณใกล้เคยีงที่สดุที่ค านวณจากการ
คาดการณ์จ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ซึง่จ านวนที่จะให้จดัสง่จริงนัน้อาจตา่งไปจากนีไ้ด้ซึง่จะขึน้อยูก่บัการ
เปลีย่นแปลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ภายในชว่งระยะสญัญาหากทางผู้ซือ้มีความจ าเป็นต้องเพิ่ม
ปริมาณการสัง่ซือ้ ผู้ขายจะต้องสามารถยืนราคาตามที่ยื่นเสนอมาส าหรับการสัง่ซือ้เพิ่ม ได้ถึง 10% ของยอดการสัง่ซือ้
ตามที่ระบไุว้ในสญัญา ทัง้นีผู้้ซือ้จะไมรั่บผิดชอบในคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ในกรณีที่ปริมาณการสัง่ซือ้จริงน้อยกวา่ปริมาณการ
สัง่ซือ้ที่ได้คาดการณ์ไว้ 

 เงื่อนไขการช าระเงนิ: ผู้ซือ้จะช าระเงิน 30 เปอร์เซ็นต์จากสญัญา และจะช าระเงินท่ีเหลอื เมื่อผู้ขายจดัสง่สนิค้า
ให้แตล่ะพืน้ท่ีภาคสนามเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงินอยา่งเป็นทางการเพื่อยืนยนัวา่ผู้ขาย
ได้รับเงินจากผู้ซือ้แล้ว โดยผู้ขายจะต้องสง่ใบเสร็จรับเงินนีม้าให้ส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 

 หมายเหตุ: 
- กรณีผู้ขายอยู่กรุงเทพ และ ปริมณฑล; ผู้ซือ้จะช าระเป็นเช็คเงินสด โดยผู้ขายจะต้องน าเอกสารที่
เก่ียวข้องกบัการรับเงิน (เช่น ใบวางบิล และ ใบเสร็จรับเงิน) มายื่นที่ส างานทีบซีี กรุงเทพฯ เทา่นัน้ 

http://www.theborderconsortium.org/resources/additional-resources
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- กรณีผู้ขายอยู่ต่างจังหวัด; ผู้ซือ้จะช าระโดยการโอนเงิน โดยผู้ขายจะต้องสง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการ
รับเงิน (เช่น ใบวางบิล และ ใบเสร็จรับเงิน) มาที่ส านกัทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนการช าระเงิน 
 

6. ภมิูหลังทั่วไป หลกัการ กฎระเบียบ และค ารับรอง : 
 ทีบีซี ได้รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมแก่ผู้ลีภ้ยัจากประเทศพม่า 

และประสงค์จะใช้ส่วนหนึ่งของเงินบริจาคเหล่านีเ้พื่อช าระเงินส าหรับการซือ้ขายครัง้นี ้ผู้บริจาคจะค านวณยอดรวมของ
จ านวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใช้เงินจ านวนนี ้เมื่อการปฏิบตัิงานส าเร็จลลุว่งแล้ว ตามจ านวนค่าใช้จ่ายที่ยื่น
เสนอ และพิจารณาวา่มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเง่ือนไขข้อก าหนดการบริจาคหรือไม ่นอกจากทีบีซีแล้ว บคุคลอื่นใดยอ่มไม่
มีสิทธ์ิ หรือสามารถอ้างสิทธ์ิในเงินบริจาคนีไ้ด้ ผู้บริจาคจะไม่รับพิจารณาค าร้องขอค่าชดเชย หรือการช าระเงินใด ๆ ท่ี
ผู้ รับเหมาของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไมว่า่จะในกรณีใด หรือด้วยเหตผุลใด สญัญาที่กระท าขึน้ระหวา่งทีบีซีและผู้ รับเหมาจะ
ไมม่ีผลผกูพนัผู้บริจาค และผู้บริจาคไมย่อมรับวา่มีข้อสญัญาใดที่เช่ือมโยงระหวา่งผู้บริจาคกบัผู้ รับเหมาของทีบีซี  

 
 ผู้บริจาคก าหนดให้ทีบีซี ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมาปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมขัน้สงูสดุระหว่างกระบวนการ

จดัหา และในการปฏิบตัิตามสญัญา ขัน้ตอนในการจดัซือ้จัดหา และการตกลงให้ท าสญัญาจะต้องเป็นไปตามหลกัการ
ดงัตอ่ไปนี ้: 
 ความโปร่งใสในกระบวนการจดัซือ้จดัหา 
 การปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัตอ่ผู้ เสนอตวัเป็นผู้ รับเหมา 

 
 กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
 ผู้บริจาคท่ีจดัสรรเงินทนุส าหรับโครงการนีส้งวนสทิธ์ิท่ีจะใช้อ านาจในการควบคมุผู้ รับเหมาทกุราย ทัง้ด้านเอกสาร และ ณ 

สถานที่ด าเนินการ (รวมทัง้ทีบีซี) รวมถึงผู้ รับเหมาช่วงต่อ ท่ีได้รับเงินของผู้บริจาค เพื่อท าการตรวจสอบว่าการจดัหา และ
การปฏิบตัิงานนัน้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และวิธีด าเนินงานของทีบีซี หรือไม่ ผู้บริจาคขอค ารับรองว่าผู้บริจาค หรือ
ตวัแทนของผู้บริจาคมีสทิธ์ิตามสมควรในการเข้าถึงและการขอตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และการบญัชีของผู้ รับเหมา  

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

ช่วงจัดส่งสินค้าให้ผู้ขาย (ถ้ามี) ได้รับอนุมัติ และมีใบอนุญาตที่จ าเป็นจากเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้
ด าเนินงานตามภาระผกูพนัภายใต้สญัญานีแ้ล้ว และการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของผู้ขายภายใต้สญัญานีจ้ะไม่เป็นการ
ฝ่าฝืนค าสัง่ กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อบังคบัของหน่วยงานใดของรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการที่มี
อ านาจพิจารณาพิพากษา และผู้ชือ้จะจัดการกับสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรก หรือต าหนิ
กล่าวโทษจากรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใช้แทน ผู้ชือ้ส าหรับความเสียหาย การ
สญูเสยี การเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทน การฟ้องร้อง ความรับผิด และคา่ใช้จ่าย ซึ่งเกิดจาก เก่ียวข้อง หรือเป็นผลสืบเนื่อง
ไมว่า่จะโดยตรง หรือโดยทางอ้อม จากการฝ่าฝืนค ารับรองนี ้

 ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสญัญาฉบบันีจ้ะด าเนินไปโดยไม่มีการเช่ือมโยงใดๆถึง ผู้ชือ้ในฐานะนายหน้า หุ้นสว่น ผู้ รับ
ช่วงลิขสทิธ์ิ พนกังาน หรือผู้แทนของผู้บริจาค  นอกจากนีผู้้ขายรับรองตอ่ผู้ชือ้และผู้บริจาควา่ ผู้ รับช่วงหรือผู้ขายรายยอ่ย
ทีผู้่ขายติดตอ่ด้วยจะไมส่ามารถที่จะเรียกร้อง หรือกระท าการฟอ้งร้องใดๆตอ่ผู้บริจาค และตวัแทนของผู้บริจาคได้ 
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 ผู้ขายจะไม่แทนตวัเองว่าเป็นผู้ชือ้ หรือเป็นนายหน้า หุ้นส่วน พนักงาน หรือผู้แทนของผู้ชือ้หรือผู้บริจาค และจะไม่ถือ

ตวัเองว่ามีอ านาจหรือสิทธ์ิท่ีจะก่อให้เกิดความผกูมดัที่ชัดเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชือ้ หรือผู้บริจาคข้อตกลง
ฉบบันีจ้ะไมถื่อวา่ผู้ขายเป็นนายหน้า หุ้นสว่น ผู้ รับช่วงลขิสทิธ์ิ พนกังาน หรือผู้แทนใดๆของผู้ขายและผู้บริจาค 

 
7. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุที่ท าให้ผู้เสนอราคาไม่มีสทิธ์ิได้รับพิจารณา: 

 ทีบีซี จะปฏิเสธข้อเสนอที่ได้รับจากผู้ เข้าประกวดราคา หรือยกเลิกสญัญาในกรณีที่ได้ท าสญัญาแล้ว หากพบว่าผู้ เสนอ
ราคาได้กระท าการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือขม่ขู่ ซึ่งอาจมีการการลงโทษด้านการบริหารหรือด้านการเงิน 
โดยการลงโทษจะสอดคล้องกบัระดบัความส าคญัของสญัญา และความรุนแรงของการประพฤติผิด 

 
 ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมา ต้องไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการใช้แรงงานเด็ก และต้องเคารพในสิทธ์ิพืน้ฐานทางสงัคม 

และสภาพการท างานของพนกังานของตน 

 
 ทีบีซี จะตดัสทิธ์ิผู้ เข้าประกวดราคาออกจากการมีสว่นร่วมในกระบวนการจดัซือ้จดัหาขององค์กร ในกรณีที่: 

 ผู้ เข้าประกวดราคาเป็นผู้ ล้มละลาย หรือก าลงัช าระบญัชีเพื่อเลกิบริษัท หรือศาลก าลงัจดัการกบัธุรกิจ หรือก าลงัจดัการ
ประนอมหนีก้ับเจ้าหนี ้หรือได้ระงับกิจกรรมทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ที่ก าลงัถูกด าเนินคดีเนื่องจากสาเหตุเหล่านี  ้หรืออยู่ใน
สถานการณ์ที่คล้ายกนั อนัจากการด าเนินการในท านองเดียวกนั ตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบัของประเทศ 
 ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพิพากษาลงโทษเนื่องจากการประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ ซึง่ค าพิพากษานัน้ถือเป็นท่ีสดุ 
 ผู้ เข้าประกวดราคาได้ประพฤติผิดหลกัวิชาชีพอยา่งร้ายแรงในเร่ืองใดๆก็ตาม  ซึง่ทีบีซีสามารถพิสจูน์ได้ 
 ผู้ เข้าประกวดราคาไมป่ฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนในการช าระเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม หรือการจ่ายภาษีตาม
เง่ือนไขทางกฎหมายของประเทศซึง่เป็นสถานท่ีก่อตัง้บริษัท หรือประเทศของผู้ที่มีอ านาจให้ท าสญัญา หรือประเทศที่มีการ
ด าเนินการตามสญัญา 
 ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถูกพิพากษาลงโทษ และค าพิพากษานัน้ถือเป็นที่สดุ ในข้อหาฉ้อฉล ทจุริต มีส่วนเก่ียวข้องกับ
องค์กรอาชญากรรม หรือในกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย และเป็นภยัตอ่ผลประโยชน์ด้านการเงินของผู้บริจาค 
 ภายหลงักระบวนการจดัหา หรือกระบวนการมอบเงินบริจาค โดยใช้งบประมาณของผู้บริจาคแล้ว ได้มีการแจ้งว่าผู้ เข้า
ประกวดราคาได้ฝ่าฝืนสญัญาอยา่งร้ายแรง เนื่องจากไมป่ฏิบตัิตามภาระผกูพนัตามสญัญา ผู้ เข้าประกวดราคาต้องรับรอง 
วา่ไมไ่ด้อยูใ่นสถานะท่ีกลา่วถึงข้างต้นนี ้ด้วยประการใดๆทัง้สิน้ 

 
 จะไมม่ีการตกลงท าสญัญากบัผู้ เข้าประกวดราคา ถ้าในระหวา่งขัน้ตอนการจดัหาจดัซือ้ ผู้ เข้าประกวดราคารายนัน้: 

 มีประเด็นหรือข้อสงสยั เร่ืองความขดัแย้งหรือการมีสว่นได้สว่นเสยีทางผลประโยชน์ ระหวา่งผู้ขายหรือผู้ เข้าร่วมประมลู
กบัพนกังานหรือผู้มีอ านาจตดัสนิผลการประมลูขององค์การทีบีซี 
 มีความผิดเนื่องจากแจ้งหรือเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองค์กร หรือไมใ่ห้ข้อมลูซึง่ทางองค์กรขอให้ผู้
ร่วมประกวดราคาแจ้ง เพื่อน ามาใช้เป็นเง่ือนไขประกอบการพิจารณาตดัสนิการให้สญัญา 

  
 ผู้ เข้าประกวดราคาจะไมไ่ด้รับพิจารณา ถ้าไมป่ฏิบตัิตามขัน้ตอนของการเสนอราคาที่ระบใุนข้อ 3. ของเอกสารฉบบันี ้
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8. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงท าสัญญา: 
 ผู้ แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานของผู้บริจาคจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการเปิดซองประกวดราคา ซึ่ง

ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของทีบีซี  ผู้ เข้าประกวดราคาจะไมไ่ด้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเปิดซองประกวดราคานี ้
 
 การยื่นเสนอราคาจะต้องกระท าตามเง่ือนไข และข้อก าหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซองประกวดราคา

จะมีการตรวจเช็ควา่ผู้ เข้าร่วมได้ปฏิบตัิถกูต้องตามเง่ือนไขและข้อก าหนดนัน้ๆหรือไม่ 
 
 คณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทีบีซีอย่างน้อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคาหลงัจากวนั

ครบก าหนดยื่นเสนอราคา และตดัสนิการประกวดราคา ค าตดัสนิของคณะกรรมการจะถือวา่เป็นท่ีสดุ 
 
 การเสนอราคาทัง้หมดจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลกัเกณฑ์เดียวกนัและโดยคณะกรรมการตดัสินการประกวด

ราคาชดุเดียวกนั 
 
 ทีบีซี จะตดัสินให้สญัญา โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้มค่าสงูสดุต่อเงินที่

จ่าย” อนัหมายถึงสดัสว่นความสมดลุที่ดีที่สดุ ระหวา่ง ราคา กบั คณุภาพ/คณุสมบตัิ โดยอยา่งน้อยที่สดุจะพิจารณาเกณฑ์
ตอ่ไปนี ้
 ราคา 
 คณุภาพ 
 ความสามารถ/ก าลงัการผลติสนิค้า 
 ช่ือเสยีง และความสามารถที่อาจพิสจูน์ ได้วา่สามารถจดัสง่สนิค้าได้ตามก าหนด 
 ประสบการณ์ในการจดัสง่สิง่ของเพื่อความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม 
 ความรู้เก่ียวกบัสภาพการท างานในพืน้ท่ี 
 มีฐานปฏิบตังิาน/ส านกังานท่ีใกล้กบัพืน้ท่ี 
 สามารถปฏิบตังิานตามบรรทดัฐานสากลได้ 

 
 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ใดๆจากที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคา และ/หรือในข้อก าหนดเก่ียวกบัรายละเอียด

สนิค้า นอกจากนี ้ข้อมลูเพิ่มเติมจากผู้ เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็นเพียงเพื่อชีแ้จงรายละเอียดของการเสนอ
ราคานัน้ๆให้กระจ่างขึน้ และไมม่ีเหตนุ าไปสูก่ารเลอืกปฏิบตัิ 

 
 จะไมอ่นญุาติให้มีการเจรจาตอ่รองใดๆ หลงัจากวนัครบก าหนดยื่นซองเสนอราคา 
 
 หนงัสอืเชิญประกวดราคานี ้ไมถื่อวา่เก่ียวข้องกบัข้อผกูมดัในการซือ้สนิค้าใดๆทัง้สิน้ กบัทางทีบีซี 

 
9. การละเมิดสัญญา และเบีย้ปรับ 

ก) การละเมิดสญัญานีโ้ดยผู้ขายมีความหมายรวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียง: 
1) การสง่มอบสนิค้าที่ต ่ากวา่ข้อก าหนดคณุภาพท่ีระบใุนสญัญา และใบสัง่ซือ้ 
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2) ปริมาณสนิค้าที่สง่มอบน้อยกวา่ปริมาณที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ 
3) การสง่มอบสนิค้าไมต่รงตามช่วงเวลาที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ และ/หรือไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดในการสง่มอบสนิค้าที่

ระบใุนเอกสารสญัญาฉบบันี ้
4) การเพิกเฉย หรือขดัค าสัง่ หรือค าขอ ที่ระบอุยา่งเจาะจงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นค าพดู โดยเจ้าหน้าที่ของ

ทีบีซี ผู้ รับผิดชอบการสง่มอบสนิค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการศนูย์อพยพ 
5) การกระท าการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือขม่ขูข่องผู้ขาย 
6) การมีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพืน้ฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและความ

ปลอดภยัในการท างานของพนกังานของตน 
7) การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที่ระบใุนเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี (ซึ่งข้อก าหนดนีจ้ะบงัคบัใช้

กบัทัง้พนกังานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงทกุราย)  
 

ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที่ผู้ขายละเมิดสญัญา หมายความรวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียง : 
1) การระงบั หรือยกเลกิสญัญา ตามดลุพินิจของผู้ชือ้ 
2) การให้ผู้ขายเปลีย่นทดแทนสนิค้าที่ต ่ากวา่มาตรฐาน หรือบกพร่องโดยทนัทีที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของ

ทีบีซี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
3) การให้ผู้ขายส่งสินค้าเพิ่มเติมให้โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อชดเชยส่วนที่ไม่ครบ สญูหาย หรือบกพร่อง ตามที่ได้รับ

การร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของทีบีซี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
4) การลงโทษให้ผู้ขายจ่ายเบีย้ปรับเป็นตวัเงินให้แก่ผู้ชือ้ ตามดลุพินิจของผู้ชือ้ และตามความสญูเสยีที่ประเมิน

ได้ 
5) ผู้ขายอาจจะไมไ่ด้รับพิจารณาให้ท าสญัญาอื่นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การให้ผู้ขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิที่อาจเกิดขึน้จากการท่ีผู้ชือ้จ าเป็นต้องหาซือ้สนิค้าจาก

แหลง่อื่น อนัเนื่องมาจาก 
i. ผู้ขายสง่สนิค้าที่มีคณุภาพไมผ่า่นมาตรฐาน และ/หรือ สง่สนิค้าไมต่รงตามก าหนดวนัท่ีให้สง่ของ 
ii. ผู้ชือ้ยกเลกิสญัญากบัผู้ขาย อนัมีสาเหตทุี่สมเหตสุมผลอนัเนื่องมาจากการที่ผู้ขายไมส่ามารถปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขหรือข้อตกลงในสญัญาซือ้ได้ 
iii. ผู้ขายไมส่ามารถด าเนินการตามข้อตกลงในสญัญาซือ้ให้ลลุว่งไปได้ 

 
ทัง้นีก้ารลงโทษตา่งๆหรือด้านการเงินจะสอดคล้องกบัระดบัความส าคญัของสญัญา และความรุนแรงของการประพฤติ
ผิด 

 
10. สัญญาที่จะกระท ากันนีจ้ะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย 

 
11. ติดตอ่ขอข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกวดราคานีไ้ด้ที่แผนกซพัพลายเชน & โลจิสติกส์ ส านกังานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ โทร. 

(02) 238-5027-8 หรือทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 
 
 
 

mailto:sc-l@theborderconsortium.org
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เอกสารแนบที่ 1: ตัวอย่างหน้าปกสมุดบันทกึผู้อยู่อาศัย 
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เอกสารแนบที่ 2: แบบฟอร์มยื่นประกวดราคา-มาตรฐานของทบีีซี  

 

ใบเสนอราคาสมดุบนัทกึทบีซี ีส าหรบัผูอ้ยูอ่าศยั ประจ าปี 2562

SUPPLIER  ชือ่ผูข้าย:

ADDRESS  ทีอ่ยู:่

TELEPHONE  โทรศพัท:์ FAX  โทรสาร:

E-mail  อเีมลล:์ CONTACT PERSON  ชือ่บคุคลตดิตอ่:

Price per unit 

 included Transportation and VAT 

7% (Baht)

Printing Capacity 

per day
Payment Term

ราคาตอ่เลม่ 
รวมคา่ขนสง่ และ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

(บาท)
ก าลงัการผลติตอ่วนั เงือ่นไขการจา่ยเงนิ

เลม่

Leadtime for delivery: Arrival to all TBC filed offices within 10 December 2018

ระยะเวลาทีจ่ดัสง่: ถงึทบีซีทีกุส านกังานภาคสนาม ภายในวนัที ่10 ธนัวาคม 2561

Important Information  ขอ้มลูส าคญั

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

ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมลูราคาพรอ้มตวัอย่างสมดุบนัทกึผูอ้ยู่อาศยั ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตราชือ่บรษัิทหรอืยีห่อ้ใหช้ดัเจน

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

แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซน็ชือ่ประทับตราบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ามายืน่ดว้ยตนเอง สง่ทางไปรษณีย ์หรอืทางอ-ีเมล์

otherwise this bid will be considered invalid.

มายังส านักงาน ท ีบ ีซ ีกรงุเทพฯ ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถอืวา่แบบประกวดราคานัน้เป็นโมฆะ

Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอืน่  ๆซีง่ออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี ้

ภายในวนัศกุรท์ ี ่2 พฤศจกิายน 2561 กอ่นเวลา 12:00 น.

SUPPLIER'S SIGNATURE  ลายเซ็นตผ์ูข้าย: DATE  วนัที:่

COMPANY SEAL  ประทบัตราบรษิทั:

Capacity per day (ก าลงัการผลติตอ่วนั)

Tender TBC Ration Book Y2019 Bidding Form 

Quantities require 20,000 books

Specifications:  

- Size A4 with 26 -32 pages (black & white)

- Inner paper is pond paper 90 grams

- Cover Book is pond paper 230 grams color “Soft Yellow”  Laminate 

cover

- Staple with color fabric tape using 9 separate colors for the 9 locations

จ านวน ทีต่อ้งการครา่ว  ๆ20,000 เลม่ 
คณุสมบตั:ิ  

- ขนาด A4 จ านวน 24 หนา้ (ขาว&ด า) 
- เนือ้ใน กระดาษปอนด ์90 แกรม

- หนา้ปก กระดาษปอนด ์230 แกรม สเีหลอืงออ่น  ปกเคลอืบลามเินต
- เขา้เลม่ เย็บแม็ก ปิดสนัดว้ยเทปผา้ แบง่เป็น 9 ส ีส าหรับ 9 พืน้ที่

รายละเอยีด

Description

30% payment from 

contract and 

completely payment 

when Seller finishes 

the delivery to all 

TBC field offices

วางมดัจ า 30% ของ

มลูคา่ในสญัญาและ

จา่ยสว่นทีเ่หลอื

หลงัจากทีผู่ข้ายได ้

สง่มอบใหก้บัทบีซีี

ภาคสนามครบทกุพืน้ที่


