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คาํแปล 

หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 

การประกวดราคาเกลือ เลขที� SALT-2017-2 
 

เกลือเสริมไอโอดีนสําหรับการจดัส่งตั -งแต่เดอืนเมษายน ถึง สิงหาคม 2560 
สําหรับพื -นที�พักพงิชั�วคราวทั -ง 9 แห่ง ในประเทศไทย 

 
องค์การ เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี �ยม (TBC), ผู้ซื -อ, มีความประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของท่าน ซึ&งเป็น “ผู้ขาย”  เข้าร่วม
ประกวดราคา เพื&อจดัส่งเกลือเสริมไอโอดีน ตามเงื&อนไขต่อไปนี � 
 

• คุณภาพ: คณุภาพขั �นตํ&าของเกลือที&ผู้ขายจะจดัส่งให้ มีดงัต่อไปนี �:  
1. เกลือจะต้องเป็นเกลือที&เสริมไอโอดีน โดยจะต้องมีปริมาณไอโอดีนอยู่ระหว่าง 30-40 มิลลิกรัม ต่อเกลือ       

1 กิโลกรัม (30-40 ppm) เกลือจะต้องมีสีขาวธรรมชาติและมีอนุภาคเป็นเม็ดละเอียด 
2. เกลือจะต้องมีสภาพเหมาะแก่การบริโภคของมนษุย์ ปราศจากสิ&งเจือปน หรือมีสารเคมีปนเปื�อนซึ&งอาจเป็นพิษต่อ

ร่างกายได้ 
3. เกลือจะต้องเป็นเม็ดละเอียด ไม่มีความชื �นมากจนเกินไป อาทิ จบัตวัเป็นก้อน หรือเปียกชื �น 
4. คณุภาพของเกลือจะต้องเทียบเท่ากบัตวัอย่างเกลือที& ผู้ขาย ยื&นมาพร้อมกบัใบเสนอราคาประมลูนี � 

 

• ปริมาณ:  ปริมาณที&ต้องการให้ผู้ขายจัดส่งไปยังพื �นที&พักพิงชั&วคราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที&ระบุในตาราง 
ด้านล่างนี �  

ตารางที� 1:  ปริมาณสินค้าโดยประมาณ แยกตามพื �นที&พกัพิงชั&วคราว 

พื -นที�พักพงิชั�วคราว ปริมาณ (กิโลกรัม) 

ไซท์ 1 10,200 

ไซท์ 2 2,700 

แม่ละอนู 9,000 

แม่รามาหลวง 10,200 

แม่หละ 36,300 

อุ้มเปี�ยม 11,100 

นโุพ 6,000 

ต้นยาง 3,000 

ถํ �าหิน 3,000 
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ผู้ซื -อขอสงวนสิทธิBที&จะออกสญัญาแยกแต่ละปลายทางพื �นที&     พกัพิงชั&วคราวให้แก่ผู้ขายต่างรายกนั หรือในบางกรณี
ที&เกิดขึ �นไม่บอ่ยนกัคือการออกสญัญาแบง่ให้ผู้ขายมากกว่า 1 รายในพื �นที&ปลายทางเดียวกนั จํานวนที&จะให้จัดส่งจริง
อาจจะต่างไปจากนี �บ้างขึ �นอยู่กบัการเปลี&ยนแปลงขึ �นลงของจํานวนประชากรในพื �นที&พกัพงิชั&วคราว โปรดดูรายละเอียด
และเงื&อนไขใน กําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) ที&แนบมา 
 

• ตัวอย่าง:  ผู้ขายจะต้องส่งตวัอย่างประกอบการยื&นประมูล เป็นเกลือจํานวน 2 ถุง (บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม) พร้อมติด
รายละเอียดให้ชดัเจนฉลากให้ชดัเจน  ตวัอย่างเกลือจะต้องมีปริมาณไอโอดีนตามที&ต้องการ รวมถงึบรรจุในถงุพลาสติก
ที&มีความหนาและพิมพ์ยี&ห้อของผู้ผลิตตามจริงที&ผู้ขายจะนํามาจดัส่งหากผู้ขายได้รับเลือกให้เป็นคู่สญัญา มิฉะนั �นการ
ยื&นประมลูของผู้ขายจะถือเป็นโมฆะ  

 

• แหล่งที�มา:  ผู้ขายจะต้องไม่ส่งเกลือเสริมไอโอดีนที&นําเข้าหรือมีแหล่งที&มาหรือต้นกําเนิดจากประเทศดงัต่อไปนี � 
อหิร่าน, เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลิเบีย หรือ ซีเรีย 

 

• การบรรจุ:  เกลือจะต้องบรรจุดงันี � 
� ถุงใน: เกลือจะต้องบรรจุในถุงพลาสติก แต่ละถุงมีนํ �าหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม(นํ �าหนกัสุทธิหมายถึง นํ �าหนัก

ของเกลือเท่านั �น ไม่รวมนํ �าหนกัถงุ) คณุภาพของถุงพลาสติกและการปิดผนึกปากถุงจะต้องแข็งแรงพอที&จะ
ป้องกนัความชื �นเข้า รวมถึงป้องกนัการแตกรั&วของถุงเกลือจากการหยิบจบัและขนส่ง ตามกฎของกระทรวง
สาธาณสขุกําหนดให้ถงุบรรจภุณัฑ์แต่ละถงุจะต้องมีฉลากแสดงชื&ออาหาร ชื&อและที&อยู่ของผู้ผลิต วนัที&ผลิต
และ/หรือวันที&หมดอายุ นํ �าหนักสุทธิของเกลือ และข้อความแนะนําว่า “ควรเก็บในที&ร่มและแห้ง” แสดงไว้
อย่างชดัเจน โดยทั&วไปเกลือที&ผลิตโดยผู้ผลิตที&ได้รับอนุญาต จะมีข้อความต่างๆข้างต้นนี �แสดงอยู่บนบรรจุ
ภณัฑ์อยู่แล้ว 

� ถุงนอก: เกลือ 50 ถุงเล็ก จะต้องบรรจุไว้ในกระสอบโพลีโพรไพลีน (นํ �าหนกัสุทธิไม่รวมนํ �าหนกัถุงและ
กระสอบเท่ากบัเกลือ 50 กิโลกรัมต่อกระสอบ) กระสอบจะต้องเย็บปิดให้เรียบร้อยเพื&อป้องกนัการตกหล่น 
บรรจุภณัฑ์นี �จะเป็นทรัพย์สินของผู้ซื -อ 

 

• ราคา: DDP (คือราคาที&รวมภาษีและค่าขนส่งแล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ กิโลกรัม สําหรับส่งสินค้า 
ตรงถงึปลายทางคือศนูย์อพยพ การประกวดราคาครั �งนี �รวมถึงสญัญาซื �อที&จะออกหลงัจากนี �จะบงัคบัใช้ตามมาตรฐาน 
INCOTERMS 2000 กล่าวคือ ราคาที&เสนอมาจะต้องเป็นราคาที&รวมภาษี อากร ค่าขนส่งแล้ว ในการเข้าร่วมประกวด
ราคาผู้ขายจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื&นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที&แนบมานี � 

 
การยืนราคา: ราคาที&เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสัญญา หรืออย่างน้อยจะต้องยืนราคา
จนกระทั&งการจัดส่งสินค้าถึงปลายทางเสร็จสิ �นทั �งหมดแล้ว และจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี&ยนแปลง ปริมาณสินค้า
ตามที&ได้ระบุไว้ด้านบนและในเอกสารกําหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นั �น เป็นจํานวนประมาณใกล้เคียง
ที&สดุที&คํานวณจากการคาดการณ์จํานวนประชากรในพื �นที&พกัพงิชั&วคราว ซึ&งจํานวนที&จะให้จดัส่งจริงนั �นอาจต่างไปจาก
นี �ได้ซึ&งจะขึ �นอยู่กบัการเปลี&ยนแปลงของจํานวนประชากรในพื �นที&พกัพงิชั&วคราว ภายในช่วงระยะสัญญาหากทางผู้ซื -อมี
ความจําเป็นต้องเพิ&มหรือลดปริมาณการสั&งซื �อ ผู้ขายจะต้องสามารถยืนราคาตามที&ยื&นเสนอมาสําหรับการสั&งซื �อเพิ&ม
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หรือลด ได้ถึง 20% ของยอดการสั&งซื �อตามที&ระบุไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซื -อจะไม่รับผิดชอบกบัต้นทุนของ
ผู้ขายที&อาจเพิ&มขึ �นในกรณีที&ยอดจํานวนสั&งซื �อจริงน้อยกวา่ยอดจํานวนที&ประมาณนี � 

  
** หมายเหตุ (สําคัญ): กรุณาดูรายละเอียด เงื�อนไข และขั"นตอน ของการประกวดราคาครั" งนี" ใน 
“เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” ** 
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Commodity  สนิคา้ Iodized Salt  เกลือเสรมิไอโอดีน

Delivery Period  To be delivered during 10-20th April to August 2017

กําหนดการส่งของ: ใหจั้ดส่งในช่วงวันที� 10-20 เดอืนเมษายน ถงึ เดอืนสงิหาคม 
2560

or upon instruction by TBC Field Office in case it is necessary to change delivery schedule.

หรือใหส่้งตามคําสั�งของสํานักงาน TBC ภาคสนามกรณจํีาเป็นใหม้กีารเปลี�ยนแปลงการส่ง

Delivery Frequency Once per camp per contract

ความถ ี�ในการจัดส่ง: ใหจั้ดส่งหนึ�งครั(งไปยังแต่ละพื(นที�พักพงิชั�วคราวแต่ละแหง่

Quote Terms เงื�อนไขการเสนอราคา: DDP (Delivered Duty Paid) ราคาสนิคา้รวมภาษี อากร และ ภาษีมูลค่าเพิ�ม(ถา้ม)ี และ

ค่าขนส่ง ณ จุดส่งมอบ คอื พื(นที�พักพงิชั�วคราวที�ระบุ

Quote Valid Until ราคาตอ้งยืนไดถ้งึวันที�: 31 August 2017 31 สงิหาคม 2560

Unit of Measure  Delivery Month Approx. Quantity 

หน่วยสนิคา้ เดอืนที�ส่งของ  จํานวนสั�งซ ื(อโดยประมาณ

Kilograms May-2017

กโิลกรัม  พฤษภาคม 2560

Kilograms May-2017

กโิลกรัม  พฤษภาคม 2560

Kilograms Apr-2017

กโิลกรัม  เมษายน 2560

Kilograms Apr-2017

กโิลกรัม  เมษายน 2560

Kilograms Aug-2017

กโิลกรัม  สงิหาคม 2560

Kilograms Aug-2017

กโิลกรัม  สงิหาคม 2560

Nu Po Kilograms Aug-2017

นุโพ กโิลกรัม  สงิหาคม 2560

Kilograms Apr-2017

กโิลกรัม  เมษายน 2560

Kilograms Jul-2017

กโิลกรัม  กรกฎาคม 2560

Remarks  หมายเหต:ุ

Mae Ra Ma Luang 45 km south-west from Mae Sa Riang
10,200

แม่รามาหลวง 45 ก.ม. ไปทางตต. เฉยีงใต ้ จากแม่สะเรียง

Mae La Oon 60 km south-west  from Mae Sa Riang
9,000

แม่ละอูน 60 ก.ม. ไปทางตต.เฉยีงใต ้ จากแม่สะเรียง

Site 2 85 km south-west  from Mae Hong Son
2,700

ไซท ์
2 85 ก.ม. ไปทางตต.เฉยีงใต ้ จากแม่ฮ่องสอน

Site 1 25 km west  from Mae Hong Son Town
10,200

ไซท ์
1 25 ก.ม. ไปทางตต. จากแม่ฮ่องสอน

THE BORDER CONSORTIUM

Delivery Schedule

กําหนดการสง่มอบสนิคา้

Tender SALT-2017-2

for Refugee Camp Arpproximate Distance

การประกวดราคาเกลอืเลขที� SALT-2017-2

For  7 Refugee camps in Thailand

สําหรับพื(นที�พักพงิชั�วคราว 9  แหง่ในประเทศไทย

สําหรับพื(นที�พักพงิชั�วคราว ระยะทางโดยประมาณ

3,000

แม่หละ 60 ก.ม. ไปทางเหนอื จากตัวเมอืงแม่สอด

Mae La 60 km north  from Mae Sot Town
36,300

ถํ(าหนิ

25 km. west from A.Suan Phueng

11,100
อุม้เปี(ยม 89 ก.ม. ไปทางใต ้ จากตัวเมอืงแม่สอด

Don Yang
3,000

25 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอําเภอสวนผึ(ง

Umpiem 89 km south from Mae Sot Town

60 km west from Umphang

60 ก.ม. ไปทาง ตต. จากอุม้ผาง

Tham Hin

45 km north-west  from Sangklaburi

ไปทางตต.เฉยีงเหนอื 
45 กม. จากสังขละบุรีตน้ยาง

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 Field Office(s) in the form of an official Purchase Order 

being faxed directly to the Seller on monthly basis.  The price(s) offered must be maintained for possible more or less in TBC ordering quantity of up to

 20% 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.  

จํานวนการส่งสนิคา้ในแต่ละเดอืน และปริมาณรวมทั(งหมด ตามที�ระบุในตารางขา้งบนนี( เป็นจํานวนที�ประมาณอย่างใกลเ้คยีงที�สุด โดยคํานวนมาจากการคาดหมายจํานวน
ประชากรในแต่ละพื(นที�พักพงิสําหรับช่วงระยะเวลาการบริโภค/การใชท้ี�ระบุขา้งตน้น ี( จํานวนที�จะตอ้งจัดส่งจริงในแต่ละเดอืนอาจจะแตกต่างไปจากนี(บา้ง ขึ(นอยู่กับการ
เปลี�ยนแปลงขึ(นลงของจํานวนประชากรในแต่ละพื(นที�พักพงิ หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดรั้บใบสั�งซ ื(อสนิคา้ออกโดยสํานักงานทบีซี ี
ภาคสนาม ซึ�งจะเป็นการยืนยันเป็นทางการเก ี�ยวกับปริมาณสนิคา้ที�แน่นอนที�ตอ้งจัดส่ง ใบสั�งซ ื(อสนิคา้น ี(จะส่งไปใหผู้ข้ายทางโทรสาร (แฟ็กซ)์ เดอืนละครั(ง ราคาที�ผูข้าย
เสนอจะตอ้งสามารถยืนราคาเดมิได ้ ในกรณทีี�จํานวนการสั�งซ ื(อของทบีซีเีพิ�มหรอืลดไปจากจํานวนส ั�งซื อท ี�ระบุในสํญญาไดถ้งึ 20 เปอรเซ็นตจ์ากจํานวนที�ออกสัญญา 
อย่างไรก็ตามทางผูซ้ ื(อจะไม่รับผดิชอบกับตน้ทุนของผูข้ายที�อาจเพิ�มข ึ(นในกรณทีี�ยอดจํานวนสั�งซ ื(อจริงนอ้ยกว่ายอดจํานวนที�ประมาณนี(

6,000
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TBC Tender Number SALT-2017-2 เลขที�ใบประกวดราคาของ ท ี บ ี ซ ี

Bid & Sample to be submitted before Before 12:00 hours, Friday 17 February 2017 กําหนดยื�นซองพรอ้มตัวอย่างก่อนวันท ี� 

Company Name บรษัิทผูย้ื�นแบบประกวดราคาราคา

Address ที�อยู่ 

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชื�อผูย้ื�นประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

Product Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี สนิคา้

Packaging Inner:  Plastic bags of 1 kg. each การบรรจุหบีห่อ

Outer:  50 inner bags (50 kg. sack)

Marking Brand Label ___________________________________ ตรา หรอื เครื�องหมาย

Refugee camp Site 1 Refugee Camp  พื นที�พกัพงิชั�วคราวไซท์ 1 พื(นที�พักพิงชั�วคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 10,200 หน่วย รวมทั (งสิ(น

Price per Unit (Baht) DDP
1 ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพีี 

1

Total Cost (Baht) DDP
1 ราคารวม (บาท) ดดีพีี 

1

Refugee camp Site 2 Refugee Camp  พื นที�พกัพงิชั�วคราวไซท์ 2 พื(นที�พักพิงชั�วคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 2,700 หน่วย รวมทั (งสิ(น

Price per Unit (Baht) DDP
1 ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพีี 

1

Total Cost (Baht) DDP
1 ราคารวม (บาท) ดดีพีี 

1

Quote valid until 31-Aug-2017 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวันที� 

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงื�อนไขการชําระเงนิ

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

ลายมอืชื�อผูม้อีํานาจหรอืผูรั้บมอบอํานาจพรอ้ม
ประทับตราบรษัิท

Date วันที� 

1 DDP per INCOTERMS 2000.  Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.

        ดดีพี ี จากหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืราคารวมค่าขนส่ง บรรจุหบีหอ่ สัญญาลักษณห์รือตรา และ ภาษีต่าง ๆ แลว้

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/ltr sample with this Bidding Form.

ผูย้ื�นแบบจะตอ้งยื�นซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จํานวน สองกโิลกรัม/ลติร 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 ไม่เช่นนั (นแลว้ ท ี บ ี ซ ี จะถอืว่าแบบประกวดราคานั (นเป็นโมฆะ
* Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ื�นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอื�น ๆ ซี�งออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี( 

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตี ยม
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

12/5 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8;  แฟ็กซ ์(66-2) 266-5376

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

Signature of Company Representative with 

Company Seal
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TBC Tender Number SALT-2017-2 เลขที�ใบประกวดราคาของ ท ี บ ี ซ ี

Bid & Sample to be submitted before Before 12:00 hours, Friday 17 February 2017 กําหนดยื�นซองพรอ้มตัวอย่างก่อนวันท ี� 

Company Name บรษัิทผูย้ื�นแบบประกวดราคาราคา

Address ที�อยู่ 

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชื�อผูย้ื�นประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

Product Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี สนิคา้

Packaging Inner:  Plastic bags of 1 kg. each การบรรจุหบีห่อ

Outer:  50 inner bags (50 kg. sack)

Marking Brand Label ___________________________________ ตรา หรอื เครื�องหมาย

Refugee camp Mae La Oon Refugee Camp,  พื(นที�พักพงิชั�วคราว แม่ละอูน พื(นท ี�พักพิงชั�วคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 9,000 หน่วย รวมทั (งสิ(น

Price per Unit (Baht) DDP
1 ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพีี 

1

Total Cost (Baht) DDP
1 ราคารวม (บาท) ดดีพีี 

1

Refugee camp
Mae Ra Ma Luang Refugee Camp,  พื(นที�พักพงิชั�วคราว
แม่รามาหลวง

พื(นท ี�พักพิงชั�วคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 10,200 หน่วย รวมทั (งสิ(น

Price per Unit (Baht) DDP
1 ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพีี 

1

Total Cost (Baht) DDP
1 ราคารวม (บาท) ดดีพีี 

1

Quote valid until 31-Aug-2017 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวันที� 

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and delivery 

documents
เงื�อนไขการชําระเงนิ

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

ลายมอืชื�อผูม้อีํานาจหรอืผูรั้บมอบอํานาจพรอ้ม
ประทับตราบรษัิท

Date วันที� 

1 DDP per INCOTERMS 2000.  Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.

        ดดีพี ี จากหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืราคารวมค่าขนส่ง บรรจุหบีหอ่ สัญญาลักษณห์รือตรา และ ภาษีต่าง ๆ แลว้

Important Information  ขอ้มูลสําคัญ

* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender

รายละเอยีดของการยื�นซองประกวดราคาราคา ใหดู้ท ี� หนังสอืเชื(อเชญิประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ
* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

ผูย้ื�นแบบจะตอ้งยื�นซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จํานวน สองกโิลกรัม/ลติร 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 ไม่เช่นนั (นแลว้ ท ี บ ี ซ ี จะถอืว่าแบบประกวดราคานั(นเป็นโมฆะ
* Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ื�นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอื�น ๆ ซี�งออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี( 

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตี ยม
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

12/5 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8;  แฟ็กซ ์(66-2) 266-5376

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

Signature of Company Representative with 

Company Seal
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TBC Tender Number SALT-2017-2 เลขที�ใบประกวดราคาของ ท ี บ ี ซ ี

Bid & Sample to be submitted before Before 12:00 hours, Friday 17 February 2017 กําหนดยื�นซองพรอ้มตัวอย่างก่อนวันท ี� 

Company Name บรษัิทผูย้ื�นแบบประกวดราคาราคา

Address ที�อยู่ 

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชื�อผูย้ื�นประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

Product Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี สนิคา้

Packaging Inner:  Plastic bags of 1 kg. each การบรรจุหบีห่อ

Outer:  50 inner bags (50 kg. sack)

Marking Brand Label ___________________________________ ตรา หรอื เครื�องหมาย

Refugee camp Mae La Refugee Camp  พื(นที�พักพงิชั�วคราวแม่หละ พื(นที�พักพิงชั�วคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 36,300 หน่วย รวมทั (งสิ(น

Price per Unit (Baht) DDP
1 ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพีี 

1

Total Cost (Baht) DDP
1 ราคารวม (บาท) ดดีพีี 

1

Quote valid until 31-Aug-2017 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวันที� 

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงื�อนไขการชําระเงนิ

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

ลายมอืชื�อผูม้อีํานาจหรอืผูรั้บมอบอํานาจพรอ้ม
ประทับตราบรษัิท

Date วันที� 

1 DDP per INCOTERMS 2000.  Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.

        ดดีพี ี จากหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืราคารวมค่าขนส่ง บรรจุหบีหอ่ สัญญาลักษณห์รือตรา และ ภาษีต่าง ๆ แลว้

Important Information  ขอ้มูลสําคัญ

* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender

รายละเอยีดของการยื�นซองประกวดราคาราคา ใหดู้ที� หนังสอืเชญิประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ
* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

ผูย้ื�นแบบจะตอ้งยื�นซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จํานวน สองกโิลกรัม/ลติร 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 ไม่เช่นนั (นแลว้ ท ี บ ี ซ ี จะถอืว่าแบบประกวดราคานั (นเป็นโมฆะ
* Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ื�นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอื�น ๆ ซี�งออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี( 

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตี ยม
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

12/5 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8;  แฟ็กซ ์(66-2) 266-5376

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

Signature of Company Representative with 

Company Seal
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TBC Tender Number SALT-2017-2 เลขที�ใบประกวดราคาของ ท ี บ ี ซ ี

Bid & Sample to be submitted before Before 12:00 hours, Friday 17 February 2017 กําหนดยื�นซองพรอ้มตัวอย่างก่อนวันท ี� 

Company Name บรษัิทผูย้ื�นแบบประกวดราคาราคา

Address ที�อยู่ 

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชื�อผูย้ื�นประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

Product Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี สนิคา้

Packaging Inner:  Plastic bags of 1 kg. each การบรรจุหบีห่อ

Outer:  50 inner bags (50 kg. sack)

Marking Brand Label ___________________________________ ตรา หรอื เครื�องหมาย

Refugee camp Umpiem Refugee Camp  พื(นที�พักพงิชั�วคราวอุม้เปี(ยม พื(นที�พักพิงชั�วคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 11,100 หน่วย รวมทั (งสิ(น

Price per Unit (Baht) DDP
1 ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพีี 

1

Total Cost (Baht) DDP
1 ราคารวม (บาท) ดดีพีี 

1

Refugee camp NuPo Refugee Camp  พื(นที�พักพงิชั�วคราวนุโพ พื(นที�พักพิงชั�วคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 6,000 หน่วย รวมทั (งสิ(น

Price per Unit (Baht) DDP
1 ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพีี 

1

Total Cost (Baht) DDP
1 ราคารวม (บาท) ดดีพีี 

1

Quote valid until 31-Aug-2017 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวันที� 

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงื�อนไขการชําระเงนิ

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

ลายมอืชื�อผูม้อีํานาจหรอืผูรั้บมอบอํานาจพรอ้ม
ประทับตราบรษัิท

Date วันที� 

1 DDP per INCOTERMS 2000.  Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.

        ดดีพี ี จากหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืราคารวมค่าขนส่ง บรรจุหบีหอ่ สัญญาลักษณห์รือตรา และ ภาษีต่าง ๆ แลว้

Important Information  ขอ้มูลสําคัญ

* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender

รายละเอยีดของการยื�นซองประกวดราคาราคา ใหดู้ที� หนังสอืเชญิประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ
* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

ผูย้ื�นแบบจะตอ้งยื�นซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จํานวน สองกโิลกรัม/ลติร 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 ไม่เช่นนั (นแลว้ ท ี บ ี ซ ี จะถอืว่าแบบประกวดราคานั (นเป็นโมฆะ
* Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ื�นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอื�น ๆ ซี�งออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี( 

Signature of Company Representative with 

Company Seal

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตี ยม
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

12/5 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8;  แฟ็กซ ์(66-2) 266-5376

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



9 of 20 
 

 

 

 

TBC Tender Number SALT-2017-2 เลขที�ใบประกวดราคาของ ท ี บ ี ซ ี

Bid & Sample to be submitted before Before 12:00 hours, Friday 17 February 2017 กําหนดยื�นซองพรอ้มตัวอย่างก่อนวันท ี� 

Company Name บรษัิทผูย้ื�นแบบประกวดราคาราคา

Address ที�อยู่ 

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชื�อผูย้ื�นประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอํานาจ/ตําแหน่ง

Product Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี สนิคา้

Packaging Inner:  Plastic bags of 1 kg. each การบรรจุหบีห่อ

Outer:  50 inner bags (50 kg. sack)

Marking Brand Label ___________________________________ ตรา หรอื เครื�องหมาย

Refugee camp Don Yang Refugee Camp  พื(นที�พักพงิชั�วคราวตน้ยาง พื(นที�พักพิงชั�วคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 3,000 หน่วย รวมทั (งสิ(น

Price per Unit (Baht) DDP
1 ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพีี 

1

Total Cost (Baht) DDP
1 ราคารวม (บาท) ดดีพีี 

1

Refugee camp Tham Hin Refugee Camp  พื(นที�พักพงิชั�วคราวถํ(าหนิ พื(นที�พักพิงชั�วคราว

Unit of Measure (kilograms, litre, metric tons) Kilograms หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 3,000 หน่วย รวมทั (งสิ(น

Price per Unit (Baht) DDP
1 ราคาต่อหน่วย (บาท) ดดีพีี 

1

Total Cost (Baht) DDP
1 ราคารวม (บาท) ดดีพีี 

1

Quote valid until 31-Aug-2017 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวันที� 

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงื�อนไขการชําระเงนิ

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

ลายมอืชื�อผูม้อีํานาจหรอืผูรั้บมอบอํานาจพรอ้ม
ประทับตราบรษัิท

Date วันที� 

1 DDP per INCOTERMS 2000.  Price quoted includes delivery, packaging, marking and any taxes.

        ดดีพี ี จากหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืราคารวมค่าขนส่ง บรรจุหบีหอ่ สัญญาลักษณห์รือตรา และ ภาษีต่าง ๆ แลว้

Important Information  ขอ้มูลสําคัญ

* Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender

รายละเอยีดของการยื�นซองประกวดราคาราคา ใหดู้ที� หนังสอืเชญิประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ
* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

ผูย้ื�นแบบจะตอ้งยื�นซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จํานวน สองกโิลกรัม/ลติร 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 ไม่เช่นนั (นแลว้ ท ี บ ี ซ ี จะถอืว่าแบบประกวดราคานั (นเป็นโมฆะ
* Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ื�นซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอื�น ๆ ซี�งออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี( 

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตี ยม
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (66-2) 238-5027-8; Fax: (66-2) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

12/5 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรุงเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8;  แฟ็กซ ์(66-2) 266-5376

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

Signature of Company Representative with 

Company Seal
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เอกสารแนบท้ายหนังสือเชญิเข้าร่วมประกวดราคา 

 

การประกวดราคาเลขที� SALT-2017-2 
เกลือเสริมไอโอดีนสําหรับการจัดส่งระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม   2560  

สําหรับพื -นที�พักพงิชั�วคราวไซท์ 1, ไซท์ 2, แม่ละอูน, และแม่รามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พื -นที�พักพงิชั�วคราวแม่หละ, อุ้มเปี-ยม และนุโพ จังหวัดตาก 

พื -นที�พักพงิชั�วคราวต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรี  
พื -นที�พักพงิชั�วคราวถํ -าหนิ จังหวัดราชบุรี  

 
 

1. ข้อมูลทั�วไป: 
ผู้ชื -อขอเชิญบริษัทของท่าน ซึ&งเป็นผู้ขาย เข้าร่วมประกวดราคาสินค้า ซึ&งประกอบด้วย เกลือ เพื&อจดัส่งไปยงัพื �นที&   พกัพิง
ชั&วคราวตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประกวดราคา ผู้ขายอาจได้รับหรือไม่ได้รับเอกสารประกวดราคาสําหรับสินค้าครบ
ทุกรายการทั �งนี �ขึ �นอยู่กับความเชี&ยวชาญหรือคําขอจากผู้ขาย เอกสารการประกวดราคาทั �งหมด (ซึ&งจะเป็นเอกสาร
ภาษาองักฤษ พร้อมด้วยคําแปลเป็นภาษาไทย) ประกอบไปด้วย 

I)    หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา: เอกสารหนึ&งฉบบัสําหรับสินค้าหนึ&งประเภท 
J)    กําหนดการส่งมอบ: เอกสารหนึ&งฉบบัสําหรับสินค้าหนึ&งประเภท 
3) แบบฟอร์มเสนอราคาของทบีีซี (แบบประกวดราคา–มาตรฐานฟอร์ม 001): เอกสารหนึ&งฉบบัสําหรับสินค้า

หนึ&งประเภท 
4) เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา: เอกสารหนึ&งฉบบัสําหรับการประกวดราคาหนึ&งครั �ง 

 
2. สํานักงานภาคสนามที�รับผิดชอบ: 

คําว่า “สํานกังานทีบีซีภาคสนาม ที&รับผิดชอบ” จะปรากฏอยู่ทั&วไปในหนังสือเชิญประกวดราคา และเอกสารแนบท้ายนี � 
“สํานักงานทีบีซีภาคสนามที�รับผิดชอบ” หมายถึงสํานักงานของทีบีซี ซึ&งตั �งอยู่ในเมืองใกล้พื �นที&พกัพิงชั&วคราว และ
หลงัจากได้ตกลงทําสญัญาซื �อ-ขายกนัแล้ว จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําใบสั&งซื �อสินค้าซึ&งจะออกเป็นรายเดือน ดแูลเรื&อง
คณุภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้า รวมถงึการแจกจ่ายสิ&งของในพื �นที&พกัพิงชั&วคราว ซึ&งแต่ละพื �นที&พกัพิงชั&วคราวอาจอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของสํานกังานภาคสนามต่างกนั ตามที&ระบไุว้ในตารางต่อไปนี �: 

 
พื -นที�พักพงิชั�วคราว จังหวัด สํานักงานภาคสนามที�รับผิดชอบ 

ไซท์ 1, ไซท์ 2, แม่รามาหลวง, แม่ละอนู แม่ฮ่องสอน สํานกังานแม่ฮ่องสอน (อําเภอเมือง) 
แม่หละ ตาก สํานกังานแม่สอด 
อุ้มเปี�ยม และ นุโพ ตาก สํานกังานอุ้มผาง 
ต้นยาง กาญจนบรีุ สํานกังานกาญจนบรีุ และ กรุงเทพ 
ถํ �าหิน ราชบรีุ สํานกังานกาญจนบรีุ และ กรุงเทพ 
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3. ขั -นตอนและข้อกําหนดในการเข้าร่วมประกวดราคา:  
ผู้ขายที&สนใจจะเสนอราคา ต้องปฏิบตัิตามขั �นตอนต่อไปนี � มิฉะนั �น จะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
 

3.1 ขั -นตอนการเข้าร่วมประกวดราคา 
3.1.1) ผู้ขายรายปัจจุบัน/รายเก่า กล่าวคือ ผู้ขายสินค้าที&เคยทําสญัญาซื �อขายกับทางทีบีซีและส่งสินค้าไปยัง

พื �นที&พักพิงชั&วคราวที&จะเสนอราคาครั �งใหม่นี � จะต้องยื&นแบบฟอร์มเสนอราคา พร้อมเอกสารต่างๆและ
ตัวอย่างสินค้าตามที&ระบุไว้ในหวัข้อ l.m ด้านล่างนี � โดยมายื&นด้วยตวัเอง โดยทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ 
ให้แก่สํานกังานทีบีซีกรุงเทพฯ ก่อนเวลา 12:00 น. วันศุกร์ที� 17 กุมภาพันธ์ 2560 

 
3.1.2) ผู้ขายรายใหม่ หมายรวมถึงผู้ขายที&ติดต่อกับทีบีซีเป็นครั �งแรก และผู้ขายที&ไม่เคยชนะการประกวดราคา

มาก่อนสําหรับพื �นที&พกัพิงชั&วคราวแห่งนั �นๆ จะต้องปฏิบตัิตามขั �นตอนต่อไปนี �  
 

ก) ผู้ขายรายใหม่ต้องติดต่อกบัสํานกังานทีบซีีกรุงเทพฯ (คณุกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั) ทางโทรศพัท์ 

ก่อนเวลา 17.00 น. วันศุกร์ที� 3 กุมภาพันธ์ 2560เพื&อขอรับทราบข้อมลู และเอกสารเกี&ยวกบัการ
ประกวดราคานี � 

 
ข) หลังจากติดต่อกับสํานักงานทีบีซีกรุงเทพฯ แล้ว ผู้ขายรายใหม่ต้องโทรศัพท์ไปยังสํานักงานทีบีซี

ภาคสนาม เพื&อขอนัดพบกับผู้ประสานงานภาคสนามของทีบีซี โดยจะต้องโทรนัดล่วงหน้า อย่าง
น้อย 3 วนั ก่อนวนันดัพบ และภายในเวลา 17.00 น. วันศุกร์ที� 10 กุมภาพันธ์ 2560 

 
ค) หลงัจากได้พบกบัผู้ประสานงานภาคสนาม ซึ&งจะเป็นผู้ให้ข้อมูล/คําแนะนําที&จําเป็น และก่อนจะยื&น

เสนอราคา ผู้ขายจะต้องเดินทางไปสํารวจเส้นทาง (อย่างน้อยจะต้องไปให้ถึงหน้าประตูทางเข้า
พื �นที&พกัพงิชั&วคราว) รวมถึงศกึษาวิธีการจดัการจดัส่งและปฏิบตัิงาน ที&เกี&ยวข้องกบัการจดัส่งสินค้า
ไปยงัโกดงัของพื �นที&พกัพงิชั&วคราว 

 
ง) ในการยื&นซองประกวดราคา ผู้ขายจะต้องยื&นแบบฟอร์มเสนอราคาจะต้องยื&นแบบฟอร์มเสนอราคา 

พร้อมเอกสารต่างๆและตวัอย่างสินค้าตามที&ระบุไว้ในหวัข้อ 3.2 ด้านล่างนี � โดยมายื&นเอกสารด้วย
ตวัเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งทางอีเมล์มายงัที&อยู่ต่อไปนี � : 

 
คณุกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั ผู้จดัการซพัพลายเชน & โลจิสติกส์ 
Thailand Burma Border Consortium 
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
E-mail: tbctendersalt@theborderconsortium.org 
ก่อนเวลา 12.00 น. วันศุกร์ที� 17 กุมภาพันธ์ 2560 

 
3.2 ข้อบังคับในการยื�นประกวดราคา:   

3.2.1) เอกสารที�จําเป็น:  ผู้ขายที&สนใจจะต้องยื&นเอกสารดังต่อไปนี �มาที&สํานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อน
กําหนดการประมลู มิฉะนั �นจะใบเสนอราคาของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา 
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ก) แบบฟอร์มยื�นประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี (แบบฟอร์ม 001): กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

พร้อมทั �งลงชื&อ และประทับตราบริษัทโดยผู้ มีอํานาจลงนาม แบบฟอร์มยื&นประกวดราคาจะต้องยื&น
มาในซองที�ปิดผนึก และส่งมายงัสํานักงานทีบีซีกรุงเทพฯด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์เท่านั �น 
แบบฟอร์มยื&นประกวดราคาที&กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ ส่งมาที&สํานักงานทีบีซีกรุงเทพฯไม่ทัน
กําหนดเวลาการปิดประมลู หรือ ส่งมาโดยไมม่ีเอกสารแนบและตวัอย่างสินค้าตามที&กําหนดจะไม่ได้
รับการพิจารณา 

 
ข) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หากชื&อของบุคคลที&ลงชื&อในแบบฟอร์ม

ยื&นประกวดราคาของทีบีซี เป็นคนละคนกับบุคคลผู้ มีรายนามในเอกสารจดทะเบียนบริษัท ทาง
ผู้ขายจะต้องส่งหนงัสือมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าของบริษัทแนบมาด้วย 

 
ค) สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน ของบคุคลที&ลงชื&อในแบบฟอร์มยื&นประกวดราคา ซึ&งเป็นบุคคลที&

มีชื&ออยู่ในเอกสารการจดทะเบียนบริษทั หรือในหนงัสือมอบอํานาจ 
 

ง) สําเนาบัตรประจาํตวัผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที&ยื&นประมลู 
 

จ) หลักฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนที�ยื�นประมูล สําหรับผู้ยื�นประมูลรายใหม่ ซึ&งหมายรวมถึงผู้ขายที&ยื&นประมลูกบัทางทีบี
ซีเป็นครั �งแรก หรือผู้ขายที&ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสัญญาซื �อสินค้าจากทาง ทีบีซีมาก่อน 
จะต้องยื&นหลกัฐานแสดงรายการเคลื&อนไหวทางบญัชีธนาคาร (Bank Statement) ซึ&งออกให้และ
เซน็ต์รับรองโดยธนาคาร ย้อนหลงั s เดือน ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที&ยื&นประมลู  

 
สําหรับผู้ขายปัจจุบัน/ผู้ขายรายเก่า คือ ผู้ขายที&เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสัญญาซื �อสินค้าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ว ไม่จําเป็นต้องยื&นหลักฐานแสดงรายการเคลื&อนไหวทางบญัชีธนาคาร มา
พร้อมกบัการยื&นประมลูครั �งนี � อย่างไรก็ตามถ้ามีความจําเป็น ทางทีบีซีขอสวงนสิทธิBในการขอเรียกดู
หลกัฐานแสดงรายการเคลื&อนไหวทางบญัชีธนาคารย้อนหลงั จากผู้ขายรายปัจจุบนั/ผู้ขายรายเก่า 
ก่อนการตดัสินมอบสญัญาซื �อให้แก่ผู้ขาย 

 
หมายเหตุ: 
• เอกสารสําเนาทกุฉบบัจะตอ้งรับรอง “สําเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และเซ็นต์ชื"อโดยผูมี้อํานาจ

ลงนาม  
• สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัผู้เสียภาษีอากร และ 

เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ"ม ให้ยื"นมาเพียง 0 ชุดเท่านั1น ต่อกายื"นประมูลแต่ละครั1ง  
ผู้ขายไม่จําเป็นต้องแนบสําเนาเอกสารหลายชุดมากบัแบบฟอร์มยื"นประกวดราคาแต่ละใบ 
 

3.2.2) ตัวอย่าง:  ผู้ขายที&ยื&นประกวดราคาจะต้องส่งตวัอย่างสินค้ามาพร้อมกบัการยื&นประมูลแต่ละครั �ง พร้อมติด
ฉลากป้ายชื&อผู้ขายให้ชดัเจน  มิฉะนั �นการยื&นประมูลของผู้ขายจะไม่ได้รับการพิจารณา  (ดูรายละเอียด
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เกี&ยวกับตัวอย่างที&ต้องการได้ในเอกสารเชิญเข้าร่วมประมูลของสินค้าแต่ละชนิด)  ตัวอย่างสินค้าที&ยื&น
จะต้องมีคุณภาพตรงกบัสินค้าจริงที&ผู้ขายจะจดัส่งหากได้รับเลือกให้ทําสญัญาซื �อขายกบัทีบีซี 

 
 

4. การส่งมอบสินค้า : 
• ปลายทางการส่งมอบสินค้า ระยะเวลา และความถี&ของการส่งมอบ รวมทั �งปริมาณสินค้าที&จะส่ง ได้สรุปไว้ใน

เอกสารกําหนดการส่งมอบที&แนบมากับหนังสือเชิญประกวดราคา ปริมาณสินค้าที&จะส่งมอบที&ระบุไว้ใน
กําหนดการส่งมอบนี �เป็นการคาดประมาณที&ใกล้เคียงที&สดุ ซึ&งคํานวณจากจํานวนประชากรในพื �นที&พกัพิงชั&วคราว
ที&คาดหมายไว้สําหรับช่วงระยะเวลาบริโภคนั �นๆ ปริมาณสินค้าที&จะส่งมอบและวนัส่งมอบที&แน่นอนจะต้องได้รับการ
ยืนยนัจากสํานกังานทีบีซีภาคสนาม เป็นใบสั&งซื �ออย่างเป็นทางการ ซึ&งจะส่งโดยตรงทางโทรสารถึงผู้ขายเดือนละ
ครั �ง อย่างน้อย 10 วนั ก่อนวนัส่งมอบที&กําหนด ผู้ชื -อสงวนสิทธิBที&จะเปลี&ยนแปลงกําหนดการส่งมอบ และปริมาณ
สินค้าในช่วงระหว่างการปฏิบตัิตามสญัญานี � โดยให้สอดคล้องกบัความต้องการที&แท้จริง และตามคําสั&งที&ได้รับจาก
เจ้าหน้าที&ภาคสนามของทีบีซี  

 
• ผู้ชื -อจะขออนญุาตจากรัฐบาลไทยเพื&อจดัส่งสินค้าไปยงัพื �นที&พกัพิงชั&วคราว ผู้ขายจะต้องแสดงสําเนาใบอนุญาตนี �

แก่เจ้าหน้าที&ท้องถิ&นของรัฐตามระเบียบ อนึ&งก่อนการส่งมอบสินค้าถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายที&จะต้อง
ตรวจสอบเพื&อให้มั&นใจว่าได้รับการอนุญาตเพื&อให้จัดส่งสินค้าเข้าพื �นที&พกัพิงชั&วคราวแล้ว ซึ&งผู้ขายอาจทําได้โดย
สอบถามจากเจ้าหน้าที&ภาคสนามของทีบีซีและ/หรือติดต่อกบัเจ้าหน้าที&ท้องถิ&นของรัฐก่อน  

 
• ผู้ขายจะต้องใช้ ใบส่งมอบสินค้า (Delivery Receipt – แบบฟอร์ม DR) ซึ&งเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที&ทางทีบีซี

จดัหาไว้ให้ เพื&อให้ผู้ขายใช้เป็นหลกัฐานในการส่งมอบสินค้า โดยผู้ขายจะต้องใช้แบบฟอร์มใบส่งมอบสินค้า t ใบ
ต่อการจดัส่ง t คนัรถบรรทกุ และใบส่งมอบสินค้านี �จะต้องได้รับการลงนามจากเจ้าหน้าที&ของคณะกรรมการศูนย์ที&
ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที&ตรวจรับสินค้า ผู้ชื -อจะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบกบัสินค้าที&จดัส่งโดยไม่มีการลงนาม
รับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนในใบส่งมอบสินค้า 

 
• ผู้ขายจะต้องจดัส่งสินค้าไปยงัพื �นที&พกัพิงชั&วคราวภายในกําหนดการจดัส่งที&ระบใุนใบสั&งซื �อ อนึ&งผู้ชื -อจะไม่ถือว่ามี

ความรับผิดชอบกบัสินค้าที&จัดส่งไปยงัพื �นที&พกัพิงชั&วคราวก่อนวนักําหนดส่งมอบที&ระบุในใบสั&งซื �อ ถึงแม้ว่าสินค้า
จํานวนนั �นจะได้รับการลงนามรับสินค้าในใบส่งมอบสินค้า (Delivery Receipt) โดยเจ้าหน้าที&ของคณะกรรมการ
ศนูย์ที&ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที&ตรวจรับสินค้าก็ตาม 

• ผู้ขายจะต้องแจ้งวนัและเวลาที&คาดหมายว่าจะส่งมอบสินค้าให้สํานกังานทีบีซีภาคสนามทราบล่วงหน้า และเมื&อส่ง
มอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายต้องแจ้งยืนยนัวนัที&ได้ทําการส่งมอบสินค้าให้สํานกังานทีบีซี ภาคสนามที&รับผิดชอบ
ทราบ และยืนยนัปริมาณสินค้าที&ส่งมอบ รวมทั �งแจ้งปัญหาใดที&อาจประสบ  

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

คณะกรรมการศูนย์อพยพ/พื �นที&พกัพิงชั&วคราวที&ได้รับมอบหมายได้กําหนดให้ขนถ่ายสินค้าลง อนึ&งพนกังานขับรถ
จะต้องไม่เร่งรีบที&จะให้ทําการขนถ่ายสินค้าลง และจะต้องให้เวลาเพื&อให้ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์อพยพ / พื �นที&พกั
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พิงชั&วคราวสามารถขนถ่ายสินค้าลง รวมทั �งนับจํานวน ตรวจสอบ และลงนามในใบส่งมอบสินค้า (Delivery Re-
ceipt-DR) ผู้ชื -อจะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อสินค้าที&ขนถ่ายลงนอกบริเวณที&อนญุาตให้ขนถ่ายสินค้าลง 

 
• ผู้ขายควรจะทําการส่งมอบสินค้า ณ พื �นที&พักพิงชั&วคราว ในช่วงเวลากลางวนั (ระหว่าง v.ww-tx.ww น.) เพื&อให้

เจ้าหน้าที&ของพื �นที&พกัพิงชั&วคราวมีเวลาเพียงพอในช่วงที&มีแสงสว่างอยู่ เพื&อความสะดวกและเหมาะสมในการขน
ถ่ายสินค้าลง การนบัจํานวน และการตรวจสอบสินค้า ทั �งนี �หากรถบรรทุกไปถึงยังพื �นที&พักพิงชั&วคราวในช่วงเวลา
กลางคืนหรือนอกเหนือจากเวลาที&ระบุไว้นี � จะต้องรอจนถึงเวลาเช้าเพื&อให้คณะกรรม การศูนย์ได้ขนถ่ายสินค้าลง 
โดย ผู้ขายและ/หรือพนักงานขับรถจะต้องไม่กดดันให้เจ้าหน้าที&ของพื �นที&พักพิงชั&วคราวขนถ่านสินค้าลง
นอกเหนือจากเวลาที&กําหนดข้างต้นนี � 

 
5. หลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเดก็:  

ผู้ขาย ซึ&งในเอกสารหลักจริยธรรมของทีบีซี กล่าวถึงในฐานะผู้ รับเหมาของทีบีซี รวมถึงผู้ รับเหมาช่วง และพนกังานของ
ผู้ รับเหมา/ผู้ รับเหมาช่วง (อาทิ บริษัทขนส่ง และพนกังานขับรถ) ซึ&งมีหน้าที&ติดต่อหรือมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัเจ้าหน้าที&ของ
ทีบีซี และ/หรือกลุ่มผู้ รับประโยชน์ในพื �นที&พกัพิงชั&วคราว จะได้รับเอกสารเรื&องหลกัจริยธรรมของทีบีซี และนโยบายของทีบีซี
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ซึ&งท่านจะต้องอา่นอย่างละเอียด เพื&อทําความเข้าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี � ซึ&งเอกสาร

หลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเดก็นี �จัดทําขึ �นเพื&ออธิบายให้ผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมา ทราบ
ถึงแนวทางปฏิบตัิด้านจริธรรมหลักๆ โดยหากพนักงานของผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมและ
นโยบายของทีบซีีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจะถือวา่ฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญาซื �อฉบบันี �  ทั �งนี �ผู้ชื -ออาจพิจารณาลงโทษผู้ขาย

โดยมาตรการการลงโทษจะขึ �นอยู่กบัความรุนแรงของการประพฤติผิด (กรุณาดูข้อ 11 เรื&อง การละเมิดสญัญา และ เบี �ย
ปรับ ด้านล่างนี �) 

 
เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเดก็สําหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงของทีบีซี จะ
เป็นเอกสารอีกชุดหนึ&งที&แยกไว้ต่างหากซึ&งมิได้รวมไว้ในเอกสารเชิญเข้าร่วมประกวดราคาชุดนี � ท่านสามารถดาวน์โหลด
เอกสารเ รื& องหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบี ซี ว่ า ด้วยการ คุ้มครองเด็กไ ด้จ ากเ ว็บไ ซต์ของทีบีซี ที& 
www.theborderconsortium.org หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที&สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 

 
6. การตรวจสอบ: สินค้าที�จัดส่งจะต้องได้รับการตรวจสอบ 

• ผู้ชื -อจะวา่จ้างบริษทัตรวจสอบให้เก็บตวัอย่าง และทําการวเิคราะห์คุณภาพของสินค้า ณ จุดขนสินค้าขึ �นบรรทุกรถ 
ก่อนการจดัส่งไปยงัพื �นที&พกัพิงชั&วคราว หรือที&โกดงัในพื �นที&พกัพิงชั&วคราว การตรวจสอบนี �จะกระทําอย่างน้อยหนึ&ง
ครั �งระหว่างระยะเวลาของสญัญา บริษัทตรวจสอบจะนับจํานวนกระสอบ (หรือถงั/ปี| บ) ที&บรรทุกบนรถแต่ละคัน
ด้วย ณ จุดขนสินค้าขึ �น (หรือที&ขนลงมายงัโกดังในพื �นที&พกัพิงชั&วคราว) สุ่มชั&งนํ �าหนกักระสอบ (หรือถงั/ปี| บ) และ
ตรวจว่าบรรจภุณัฑ์ตรงตามข้อกําหนดที&ระบุในหนงัสือเชิญประกวดราคานี �หรือไม่ ผู้ชื -อสงวนสิทธิBที&จะแจ้ง หรือไม่
แจ้งให้ผู้ขายทราบวนั เวลา และสถานที&ที&จะดําเนินการตรวจสอบ 
 

• ในกรณีที&บริษทัตรวจสอบพบว่าสินค้าที&ขนส่งทั �งหมดหรือบางส่วน บกพร่องหรือมีคุณภาพตํ&ากว่ามาตรฐาน หรือมี
ปริมาณน้อยกวา่ที&สั&งซื �อ (กําหนดได้จากนํ �าหนกัสทุธิเฉลี&ย หรือ นํ �าหนกัสทุธิรวม ที&ขาดไปจากจํานวนที&สั&งซื �อ)  ผู้ชื -อ
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สงวนสิทธิBที&จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้สินค้าได้รับการเปลี&ยนทดแทนทนัที (กรณีสินค้ามีปัญหาเรื&อง
คณุภาพ) หรือ กําหนดให้ผู้ขายจดัส่งจํานวนเพิ&ม (กรณีที&สินค้ามีปัญหาเรื&อง ปริมาณหรือนํ �าหนกัขาด) 

 
• ในกรณีที&ผู้ ขายเลือกที&จะแก้ไขสินค้าที&บริษัทตรวจสอบพบว่าสินค้าที&ขนส่งทั �งหมดหรือบางส่วน บกพร่องหรือมี

คณุภาพตํ&ากว่ามาตรฐาน หรือมีปริมาณน้อยกว่าที&สั&งซื �อ เข่น การผสมใหม่, การร่อนใหม่ เป็นต้น ทางผู้ขายจะต้อง
ทําการตรวจสอบคณุภาพสินค้าใหม่จากบริษัทตรวจสอบที&ทางผู้ซื -อว่าจ้าง โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในการตรวจสอบที�เกิดขึ -น และจะยงัไม่มีการขนส่งสินค้าจํานวนที&มีปัญหาจนกว่าจะได้รับผลการรับรองคุณภาพ
จากทางบริษัทตรวจสอบแล้วเท่านั �น 

 
• เมื&อสินค้าถกูส่งมาถึงพื �นที&พกัพิงชั&วคราว กระสอบ (หรือถงั/ปี| บ) จะถกูขนถ่ายลงโดยผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ โดย

คณะกรรมการศนูย์ และ/หรือ เจ้าหน้าที&ภาคสนามของบีบีซี จะชั&งนํ �าหนกั และนบัจํานวน หากพบว่าสินค้าที&ขนส่ง
มาทั �งหมด หรือบางส่วน บกพร่อง หรือมีคุณภาพตํ&ากว่ามาตรฐาน หรือมีปริมาณน้อยกว่าที&สั&งซื �อ (กําหนดได้จาก
นํ �าหนกัสทุธิเฉลี&ย หรือนํ �าหนกัสุทธิรวม ที&ขาดไปจากจํานวนที&สั&งซื �อ)  เมื&อสินค้ามาถึง หรือระหว่างการแจกจ่าย ณ 
จดุหมายสดุท้าย ผู้ชื -อสงวนสิทธิBที&จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้สินค้าได้รับการเปลี&ยนทดแทนทนัที(กรณี
สินค้ามีปัญหาเรื&องคณุภาพ)หรือกําหนดให้ผู้ขายจัดส่งจํานวนเพิ&ม(กรณีที&สินค้ามีปัญหาเรื&องปริมาณหรือนํ �าหนกั
ขาด) 

 
• สินค้าบางชนิด (อาทิเช่น ถ่าน, ปลาร้า และเกลือ) จะมีการเก็บตัวอย่างในระหว่างการตรวจสอบสินค้า หรือเก็บ

ตวัอย่างเมื&อสินค้าถูกส่งไปถึงพื �นที&พักพิงชั&วคราวแล้ว เพื&อส่งไปยงัห้องแล็บเพื&อทําการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าในห้องแล็บนั �นปกติจะต้องใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้เวลาถึง m-l สัปดาห์ หลังจากรับ
ตัวอย่าง จึงจะทราบผลการวิเคราะห์)  หากผลการทดสอบพบว่าสินค้ามีคุณภาพตํ&ากว่ามาตรฐานหลังจากที&
ปลายทางได้รับสินค้า และแจกจ่ายให้ผู้ รับไปแล้ว จะถือวา่สญัญาซื �อสินค้าฉบบันั �นไม่บรรลุผลสมบูรณ์ และผู้ชื -อมี
สิทธิBที&จะพจิารณาลงโทษผู้ขายได้ (โปรดดูรายละเอียดในข้อ tw ด้านล่างนี �) 

 
7. เงื�อนไขการชําระเงนิ: 

• ก่อนที&จะทําการจะชําระเงินแก่ผู้ขาย จะต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี �: 
ก) ใบวางบิล (Invoice) ที&มีหมายเลขกํากับ โดยระบุรายละเอียด ปริมาณสินค้าที&จดัส่ง ขนาดบรรจุ/นํ �าหนัก    

ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสั&งซื �อสินค้า และยอดรวมของจํานวนเงินที&เรียกเก็บ ผู้ขาย

ต้องส่งเอกสารนี �ให้สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ พร้อมทําสําเนาหนึ&งชุดส่งให้สํานกังานภาคสนามของทีบีซี  
ข) ใบส่งมอบสินค้า(Delivery Receipt– แบบฟอร์ม DR) ของบริษัท ซึ&งลงนามโดยเจ้าหน้าที&ของ

คณะกรรมการศูนย์ ที&ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที&ตรวจรับสินค้า ผู้ขายต้องยื&นต้นฉบบัใบส่งมอบสินค้านี �
ต่อสํานกังานทีบีซีภาคสนาม และให้ผู้แทนคณะกรรมการศนูย์เก็บสําเนาไว้หนึ&งชุด 

ค) เอกสารยืนยนัการรับมอบสินค้า ซึ&งลงนามโดยเจ้าหน้าที&ของคณะกรรมการศูนย์อพยพที&ได้รับมอบหมายให้
ทําหน้าที&ตรวจรับสินค้า  

ง) รายงานผลการตรวจสอบ ของบริษัทตรวจสอบ (บริษัทตรวจสอบจะจัดส่งเอกสารให้สํานกังานทีบีซีกรุงเทพฯ 
โดยตรง) 
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• สํานกังานทีบีซี ที&กรุงเทพฯ จะดําเนินการชําระเงินแก่ผู้ขาย เมื&อได้รับการยืนยันจากสํานักงานทีบีซีภาคสนาม ว่า
การส่งมอบเป็นไปตามที&กําหนด โดยไม่มีรายงานว่ามีสินค้าเสียหาย หรือไม่ครบจํานวน  

 
• ผู้ชื -อจะชําระเงินแก่ผู้ขายเป็นรายเดือน ซึ&งตามปกติจะไม่เกินหนึ&งเดือนหลงัจากที&สํานกังานทีบีซี ที&กรุงเทพฯ ได้รับ

เอกสารครบถ้วนแล้ว 
 

• ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ เพื&อยืนยนัว่าผู้ขายได้รับเงินจากผู้ชื -อแล้ว โดยผู้ขายจะต้องส่ง
ใบเสร็จรับเงินนี �มาให้สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 

 
8. ภูมหิลังทั�วไป หลักการ กฎระเบียบ และคํารับรอง : 

• ทีบีซี ได้รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพื&อใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ ลี �ภัยจาก
ประเทศพม่า และประสงค์จะใช้ส่วนหนึ&งของเงินบริจาคเหล่านี �เพื&อชําระเงินสําหรับการซื �อขายครั �งนี � ผู้บริจาคจะ
คํานวณยอดรวมของจํานวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใช้เงินจํานวนนี � เมื&อการปฏิบตัิงานสําเร็จลุล่วงแล้ว 
ตามจํานวนค่าใช้จ่ายที&ยื&นเสนอ และพิจารณาว่ามีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเงื&อนไขข้อกําหนดการบริจาคหรือไม่ 
นอกจากทีบซีีแล้ว บคุคลอื&นใดย่อมไม่มีสิทธิB หรือสามารถอ้างสิทธิBในเงินบริจาคนี �ได้ ผู้บริจาคจะไม่รับพิจารณาคํา
ร้องขอค่าชดเชย หรือการชําระเงินใด ๆ ที&ผู้ รับเหมาของทีบีซียื&นเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะในกรณีใด หรือด้วยเหตุผลใด 
สญัญาที&กระทําขึ �นระหว่างทีบีซีและผู้ รับเหมาจะไมมี่ผลผูกพนัผู้บริจาค และผู้บริจาคไม่ยอมรับว่ามีข้อสญัญาใดที&
เชื&อมโยงระหว่างผู้บริจาคกบัผู้ รับเหมาของทีบีซี  

 
• ผู้ บริจาคกําหนดให้ทีบีซี ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมาปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมขั �นสูงสุดระหว่าง

กระบวนการจัดหา และในการปฏิบตัิตามสัญญา ขั �นตอนในการจัดซื �อจดัหา และการตกลงให้ทําสัญญาจะต้อง
เป็นไปตามหลกัการดงัต่อไปนี � : 
� ความโปร่งใสในกระบวนการจดัซื �อจดัหา 
� การปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัต่อผู้ เสนอตวัเป็นผู้ รับเหมา 

 
• กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
• ผู้บริจาคที&จดัสรรเงินทุนสําหรับโครงการนี �สงวนสิทธิBที&จะใช้อํานาจในการควบคุมผู้ รับเหมาทุกราย ทั �งด้านเอกสาร 

และ ณ สถานที&ดําเนินการ (รวมทั �งทีบีซี) รวมถึงผู้ รับเหมาช่วงต่อ ที&ได้รับเงินของผู้บริจาค เพื&อทําการตรวจสอบว่า
การจดัหา และการปฏิบตัิงานนั �นสอดคล้องกบักฎระเบียบ และวิธีดําเนินงานของทีบีซี หรือไม่ ผู้บริจาคขอคํารับรอง
ว่าผู้บริจาค หรือตวัแทนของผู้บริจาคมีสิทธิBตามสมควรในการเข้าถึงและการขอตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และ
การบญัชีของผู้ รับเหมา  

 
• คํารับรอง : โดยการลงนามในสญัญาซื �อขายนี � ผู้ขาย (ในกรณีที&ตกลงให้ทําสญัญา) ให้คํารับรองว่าผู้ขาย และ/หรือ 

ผู้ รับช่วงจัดส่งสินค้าให้ผู้ขาย (ถ้ามี) ได้รับอนุมัติ และมีใบอนุญาตที&จําเป็นจากเจ้าหน้าที&หรือส่วนราชการที&
เกี&ยวข้องให้ดําเนินงานตามภาระผูกพนัภายใต้สัญญานี �แล้ว และการปฏิบัติตามภาระผูกพันของผู้ขายภายใต้
สญัญานี �จะไม่เป็นการฝ่าฝืนคําสั&ง กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อบงัคบัของหน่วยงานใดของรัฐบาล 
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หรือหน่วยงานราชการที&มีอํานาจพจิารณาพิพากษา และผู้ชื -อจะจดัการกบัสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ไม่มีการสอดแทรก หรือตําหนิกล่าวโทษจากรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื&นใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใช้แทน
ผู้ชื -อสําหรับความเสียหาย การสญูเสีย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การฟ้องร้อง ความรับผิด และค่าใช้จ่าย ซึ&ง
เกิดจาก เกี&ยวข้อง หรือเป็นผลสืบเนื&องไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยทางอ้อม จากการฝ่าฝืนคํารับรองนี � 

 
ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสญัญาฉบบันี �จะดําเนินไปโดยไม่มีการเชื&อมโยงใดๆถงึผู้ชื -อในฐานะนายหน้า หุ้นส่วน 
ผู้ รับช่วงลิขสิทธิB พนกังาน หรือผู้แทนของผู้บริจาค  นอกจากนี �ผู้ขายรับรองต่อผู้ชื -อและผู้บริจาคว่า ผู้ รับช่วงหรือ
ผู้ขายรายย่อยที&ผู้ขายติดต่อด้วยจะไม่สามารถที&จะเรียกร้อง หรือกระทําการฟ้องร้องใดๆต่อผู้บริจาค และตวัแทน
ของผู้บริจาคได้ 

 
• ผู้ขายจะไม่แทนตวัเองว่าเป็นผู้ชื -อ หรือเป็นนายหน้า หุ้นส่วน พนกังาน หรือผู้แทนของผู้ชื -อหรือผู้บริจาค และจะไม่

ถือตวัเองว่ามีอํานาจหรือสิทธิBที&จะก่อให้เกิดความผูกมดัที&ชดัเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชื -อ หรือผู้บริจาค
ข้อตกลงฉบบันี �จะไม่ถือว่าผู้ขายเป็นนายหน้า หุ้นส่วน ผู้ รับช่วงลิขสิทธิB พนักงาน หรือผู้แทนใดๆของผู้ขายและผู้
บริจาค 

 
9. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุที�ทาํให้ผู้เสนอราคาไม่มีสทิธิlได้รับพจิารณา: 

• ทีบีซี จะปฏิเสธข้อเสนอที&ได้รับจากผู้ เข้าประกวดราคา หรือยกเลิกสัญญาในกรณีที&ได้ทําสัญญาแล้ว หากพบว่าผู้
เสนอราคาได้กระทําการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ ซึ&งอาจมีการการลงโทษด้านการบริหารหรือ
ด้านการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคล้องกบัระดบัความสําคญัของสญัญา และความรุนแรงของการประพฤติผิด 

 
• ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมา ต้องไม่มีส่วนเกี&ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก และต้องเคารพในสิทธิBพื �นฐานทาง

สงัคม และสภาพการทํางานของพนกังานของตน 
 

• ทีบีซี จะตดัสิทธิBผู้ เข้าประกวดราคาออกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัซื �อจดัหาขององค์กร ในกรณีที&: 
� ผู้ เข้าประกวดราคาเป็นผู้ ล้มละลาย หรือกําลงัชําระบญัชีเพื&อเลิกบริษัท หรือศาลกําลงัจดัการกับธุรกิจ หรือ

กําลงัจดัการประนอมหนี �กบัเจ้าหนี � หรือได้ระงบักิจกรรมทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ ที&กําลงัถูกดําเนินคดีเนื&องจาก
สาเหตุเหล่านี � หรืออยู่ในสถานการณ์ที&คล้ายกนั อนัจากการดําเนินการในทํานองเดียวกัน ตามกฎหมาย 
หรือข้อบงัคบัของประเทศ 

� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถูกพิพากษาลงโทษเนื&องจากการประพฤติผิดหลักวิชาชีพ ซึ&งคําพิพากษานั �นถือเป็น
ที&สดุ 

� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ประพฤติผิดหลกัวิชาชีพอย่างร้ายแรงในเรื&องใดๆก็ตาม  ซึ&งทีบีซีสามารถพิสจูน์ได้ 
� ผู้ เข้าประกวดราคาไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพันของตนในการชําระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม หรือการ

จ่ายภาษีตามเงื&อนไขทางกฎหมายของประเทศซึ&งเป็นสถานที&ก่อตั �งบริษัท หรือประเทศของผู้ ที&มีอํานาจให้
ทําสญัญา หรือประเทศที&มีการดําเนินการตามสญัญา 

� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถูกพิพากษาลงโทษ และคําพิพากษานั �นถือเป็นที&สุด ในข้อหาฉ้อฉล ทุจริต มีส่วน
เกี&ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม หรือในกิจกรรมอื&นใดที&ผิดกฎหมาย และเป็นภัยต่อผลประโยชน์ด้าน
การเงินของผู้บริจาค 
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� ภายหลงักระบวนการจดัหา หรือกระบวนการมอบเงินบริจาค โดยใช้งบประมาณของผู้บริจาคแล้ว ได้มีการ
แจ้งว่าผู้ เข้าประกวดราคาได้ฝ่าฝืนสญัญาอย่างร้ายแรง เนื&องจากไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัตามสญัญา ผู้
เข้าประกวดราคาต้องรับรอง ว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที&กล่าวถงึข้างต้นนี � ด้วยประการใดๆทั �งสิ �น 

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

� มีประเด็นหรือข้อสงสัย เรื&องความขัดแย้งหรือการมีส่วนได้ส่วนเสียทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ขายหรือ
ผู้ เข้าร่วมประมลูกบัพนกังานหรือผู้ มีอํานาจตดัสินผลการประมลูขององค์การทีบีซี 

� มีความผิดเนื&องจากแจ้งหรือเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองค์กร หรือไม่ให้ข้อมูลซึ&งทาง
องค์กรขอให้ผู้ ร่วมประกวดราคาแจ้ง เพื&อนํามาใช้เป็นเงื&อนไขประกอบการพิจารณาตดัสินการให้สญัญา 

  
• ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับพิจารณา ถ้าไม่ปฏิบตัิตามขั �นตอนของการเสนอราคาที&ระบุในข้อ 3. ของเอกสารฉบบั

นี � 
 
10. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทาํสัญญา: 

• ผู้แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานของผู้บริจาคจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการเปิดซองประกวดราคา ซึ&ง
ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที&ของทีบีซี  ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเปิดซองประกวดราคานี � 

 
• การยื&นเสนอราคาจะต้องกระทําตามเงื&อนไข และข้อกําหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซองประกวด

ราคาจะมีการตรวจเช็คว่าผู้ เข้าร่วมได้ปฏิบตัิถกูต้องตามเงื&อนไขและข้อกําหนดนั �นๆหรือไม่ 
 

• คณะกรรมการประกวดราคา ซึ&งประกอบด้วยเจ้าหน้าที&ทีบีซีอย่างน้อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา
หลงัจากวนัครบกําหนดยื&นเสนอราคา และตดัสินการประกวดราคา คําตดัสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็นที&สดุ 

 
• การเสนอราคาทั �งหมดจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลกัเกณฑ์เดียวกนัและโดยคณะกรรมการตัดสินการ

ประกวดราคาชุดเดียวกนั 
• ทีบีซี จะตดัสินให้สญัญา โดยพจิารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้มค่าสูงสุดต่อ

เงินที&จ่าย” อนัหมายถึงสดัส่วนความสมดุลที&ดีที&สุด ระหว่าง ราคา กับ คุณภาพ/คุณสมบตัิ โดยอย่างน้อยที&สุดจะ
พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี � 
� ราคา 
� คณุภาพ 
� ความสามารถ/กําลงัการผลิตสินค้า 
� ชื&อเสียง และความสามารถที&อาจพิสจูน์ ได้วา่สามารถจดัส่งสินค้าได้ตามกําหนด 
� ประสบการณ์ในการจดัส่งสิ&งของเพื&อความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม 
� ความรู้เกี&ยวกบัสภาพการทํางานในพื �นที& 
� มีฐานปฏิบตัิงาน/สํานกังานที&ใกล้กบัพื �นที& 
� สามารถปฏิบตัิงานตามบรรทดัฐานสากลได้ 
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• จะไม่มีการเปลี&ยนแปลงหลักเกณฑ์ใดๆจากที&ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา และ/หรือในข้อกําหนดเกี&ยวกับ
รายละเอียดสินค้า นอกจากนี � ข้อมูลเพิ&มเติมจากผู้ เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็นเพียงเพื&อชี �แจง
รายละเอียดของการเสนอราคานั �นๆให้กระจ่างขึ �น และไม่มีเหตนํุาไปสู่การเลือกปฏิบตัิ 

 
• จะไม่อนญุาติให้มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลงัจากวนัครบกําหนดยื&นซองเสนอราคา 

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

 
11.  การละเมิดสัญญา และเบี -ยปรับ 

ก) การละเมิดสญัญานี �โดยผู้ขายมีความหมายรวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพียง: 
1) การส่งมอบสินค้าที&ตํ&ากว่าข้อกําหนดคุณภาพที&ระบใุนสญัญา และใบสั&งซื �อ 
2) ปริมาณสินค้าที&ส่งมอบน้อยกว่าปริมาณที&ระบใุนใบสั&งซื �อ 
3) การส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามช่วงเวลาที&ระบใุนใบสั&งซื �อ และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในการส่งมอบสินค้า

ที&ระบใุนเอกสารสญัญาฉบบันี � 
4) การเพิกเฉย หรือขดัคําสั&ง หรือคําขอ ที&ระบุอย่างเจาะจงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นคําพดู โดยเจ้าหน้าที&

ของทีบีซี ผู้ รับผิดชอบการส่งมอบสินค้า เจ้าหน้าที&ของรัฐ หรือคณะกรรมการศนูย์อพยพ 
5) การกระทําการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ของผู้ขาย 
6) การมีส่วนเกี&ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพื �นฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและความ

ปลอดภยัในการทํางานของพนกังานของตน 
7) การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที&ระบใุนเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี (ซึ&งข้อกําหนดนี �จะบงัคบัใช้

กบัทั �งพนกังานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงทกุราย)  
 

ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที&ผู้ขายละเมิดสญัญา หมายความรวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพียง : 
1) การระงบั หรือยกเลิกสญัญา ตามดลุพินิจของผู้ชื -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 �ยปรับเป็นตัวเงินให้แก่ผู้ชื -อ ตามดุลพินิจของผู้ชื -อ และตามความสูญเสียที&

ประเมินได้ 
5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้รับพิจารณาให้ทําสญัญาอื&นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การให้ผู้ขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ&มเติมที&อาจเกิดขึ �นจากการที&ผู้ชื -อจําเป็นต้องหาซื �อสินค้า

จากแหล่งอื&น อนัเนื&องมาจาก 
i. ผู้ขายส่งสินค้าที&มีคณุภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรือ ส่งสินค้าไม่ตรงตามกําหนดวนัที&ให้ส่งของ 
ii. ผู้ชื -อยกเลิกสัญญากับผู้ขาย อันมีสาเหตุที&สมเหตุสมผลอันเนื&องมาจากการที&ผู้ขายไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามเงื&อนไขหรือข้อตกลงในสญัญาซื �อได้ 
iii. ผู้ขายไม่สามารถดําเนินการตามข้อตกลงในสญัญาซื �อให้ลลุ่วงไปได้ 
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ทั �งนี �การลงโทษต่างๆหรือด้านการเงินจะสอดคล้องกับระดับความสําคัญของสัญญา และความรุนแรงของการ
ประพฤติผิด 

 
12.  สัญญาที�จะกระทาํกันนี -จะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย 
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