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ค ำแปล 

หนังสือเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำ 

กำรประกวดรำคำเกลือ เลขที่ SALT_2018-1 
 

เกลือเสริมไอโอดีนส ำหรับกำรจัดส่งตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน 2560 ถงึ กุมภำพันธ์ 2561 
ส ำหรับพืน้ท่ีพักพิงช่ัวครำวทัง้ 7 แห่ง ในประเทศไทย 

 
องค์การ เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม (TBC), ผู้ซือ้, มีความประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของท่าน ซึ่งเป็น “ผู้ขำย”  เข้าร่วม
ประกวดราคา เพื่อจดัสง่เกลือเสริมไอโอดีน ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 

 คุณภำพ: คณุภาพขัน้ต ่าของเกลอืทีผู้่ขำยจะจดัสง่ให้ มีดงัตอ่ไปนี:้  
1. เกลือจะต้องเป็นเกลือที่เสริมไอโอดีน โดยจะต้องมีปริมำณไอโอดีนอยู่ระหว่ำง 30-40 มิลลิกรัม ต่อเกลือ       

1 กิโลกรัม (30-40 ppm) เกลอืจะต้องมีสขีาวธรรมชาติและมีอนภุาคเป็นเม็ดละเอียด 
2. เกลอืจะต้องมีสภาพเหมาะแก่การบริโภคของมนษุย์ ปราศจากสิง่เจือปน หรือมีสารเคมีปนเปือ้นซึง่อาจเป็นพิษต่อ

ร่างกายได้ 
3. เกลอืจะต้องเป็นเม็ดละเอียด ไมม่ีความชืน้มากจนเกินไป อาทิ จบัตวัเป็นก้อน หรือเปียกชืน้ 
4. คณุภาพของเกลอืจะต้องเทียบเทา่กบัตวัอยา่งเกลอืที่ ผู้ขำย ยื่นมาพร้อมกบัใบเสนอราคาประมลูนี ้

 

 ปริมำณ:  ปริมาณที่ต้องการให้ผู้ขำยจัดส่งไปยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราวแต่ละแห่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุในตาราง 
ด้านลา่งนี ้ 

ตำรำงที่ 1:  ปริมาณสนิค้าโดยประมาณ แยกตามพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว 

พืน้ที่พกัพิงชั่วครำว ปริมำณ (กิโลกรัม) 

ไซท์ 1 10,800 

ไซท์ 2 3,000 

แมล่ะอนู 9,600 

แมร่ามาหลวง 10,500 

แมห่ละ 38,700 

อุ้มเปีย้ม 11,700 

ต้นยาง 3,300 
 

 
ผู้ซือ้ขอสงวนสทิธ์ิที่จะออกสญัญาแยกแต่ละปลายทางพืน้ที่     พกัพิงชัว่คราวให้แก่ผู้ขำยตา่งรายกนั หรือในบางกรณี
ที่เกิดขึน้ไมบ่่อยนกัคือการออกสญัญาแบ่งให้ผู้ขำยมากกวา่ 1 รายในพืน้ท่ีปลายทางเดียวกนั จ านวนที่จะให้จดัสง่จริง
อาจจะตา่งไปจากนีบ้้างขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว โปรดดรูายละเอียด
และเง่ือนไขใน ก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมา 
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 ตัวอย่ำง:  ผู้ขำยจะต้องสง่ตวัอย่างประกอบการยื่นประมลู เป็นเกลือจ านวน 2 ถงุ (บรรจุถงุละ 1 กิโลกรัม) พร้อมติด
รายละเอียดให้ชดัเจนฉลากให้ชดัเจน  ตวัอยา่งเกลอืจะต้องมีปริมาณไอโอดีนตามที่ต้องการ รวมถึงบรรจใุนถงุพลาสตกิ
ที่มีความหนาและพิมพ์ยี่ห้อของผู้ผลติตามจริงที่ผู้ขำยจะน ามาจดัสง่หากผู้ขำยได้รับเลอืกให้เป็นคูส่ญัญา มิฉะนัน้การ
ยื่นประมลูของผู้ขำยจะถือเป็นโมฆะ  

 

 แหล่งที่มำ:  ผู้ขำยจะต้องไม่ส่งเกลือเสริมไอโอดีนที่น าเข้าหรือมีแหล่งที่มาหรือต้นก าเนิดจากประเทศดังต่อไปนี ้
อิหร่าน, เกาหลเีหนือ, คิวบา, ซูดาน, ลเิบีย หรือ ซีเรีย 

 

 กำรบรรจุ:  เกลอืจะต้องบรรจดุงันี ้
 ถุงใน: เกลือจะต้องบรรจุในถุงพลาสติก แต่ละถุงมีน า้หนกัสทุธิ 1 กิโลกรัม(น า้หนกัสทุธิหมายถึง น า้หนกั

ของเกลอืเทา่นัน้ ไมร่วมน า้หนกัถงุ) คณุภาพของถงุพลาสติกและการปิดผนกึปากถงุจะต้องแข็งแรงพอที่จะ
ปอ้งกนัความชืน้เข้า รวมถึงปอ้งกนัการแตกร่ัวของถงุเกลอืจากการหยิบจบัและขนสง่ ตามกฎของกระทรวง
สาธาณสขุก าหนดให้ถงุบรรจภุณัฑ์แต่ละถงุจะต้องมีฉลากแสดงช่ืออาหาร ช่ือและที่อยูข่องผู้ผลิต วนัที่ผลิต
และ/หรือวนัที่หมดอาย ุน า้หนกัสทุธิของเกลือ และข้อความแนะน าว่า “ควรเก็บในที่ร่มและแห้ง” แสดงไว้
อย่างชดัเจน โดยทัว่ไปเกลือที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับอนญุาต จะมีข้อความต่างๆข้างต้นนีแ้สดงอยู่บนบรรจุ
ภณัฑ์อยูแ่ล้ว 

 ถุงนอก: เกลือ 50 ถุงเล็ก จะต้องบรรจุไว้ในกระสอบโพลีโพรไพลีน (น า้หนกัสทุธิไม่รวมน า้หนกัถุงและ
กระสอบเท่ากบัเกลือ 50 กิโลกรัมต่อกระสอบ) กระสอบจะต้องเย็บปิดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกนัการตกหล่น 
บรรจภุณัฑ์นีจ้ะเป็นทรัพย์สนิของผู้ซือ้ 

 

 รำคำ: DDP (คือราคาที่รวมภาษีและค่าขนสง่แล้ว) จะต้องเสนอ เป็นหน่วยเงินบาทไทย ต่อ กิโลกรัม ส าหรับสง่สินค้า 
ตรงถึงปลายทางคือศนูย์อพยพ การประกวดราคาครัง้นีร้วมถึงสญัญาซือ้ที่จะออกหลงัจากนีจ้ะบงัคบัใช้ตามมาตรฐาน 
INCOTERMS 2000 กลา่วคือ ราคาที่เสนอมาจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษี อากร ค่าขนส่งแล้ว ในการเข้าร่วมประกวด
ราคาผู้ขำยจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมานี ้

 
กำรยืนรำคำ: ราคาที่เสนอจะต้องสามารถยืนราคาเดิมได้ตลอดช่วงระยะสญัญา หรืออย่างน้อยจะต้องยืนราคา
จนกระทัง่การจัดส่งสินค้าถึงปลายทางเสร็จสิน้ทัง้หมดแล้ว และจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง  ปริมาณสินค้า
ตามที่ได้ระบุไว้ด้านบนและในเอกสารก ำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้ เป็นจ านวนประมาณใกล้เคียง
ที่สดุที่ค านวณจากการคาดการณ์จ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ซึง่จ านวนที่จะให้จดัสง่จริงนัน้อาจตา่งไปจาก
นีไ้ด้ซึง่จะขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ภายในช่วงระยะสญัญาหากทางผู้ซือ้มี
ความจ าเป็นต้องเพิ่มหรือลดปริมาณการสัง่ซือ้ ผู้ขำยจะต้องสามารถยืนราคาตามที่ยื่นเสนอมาส าหรับการสัง่ซือ้เพิ่ม
หรือลด ได้ถึง 20% ของยอดการสัง่ซือ้ตามที่ระบุไว้ในสญัญา อย่างไรก็ตามทางผู้ซือ้จะไม่รับผิดชอบกับต้นทุนของ
ผู้ขำยที่อาจเพิ่มขึน้ในกรณีที่ยอดจ านวนสัง่ซือ้จริงน้อยกวา่ยอดจ านวนที่ประมาณนี ้

  
** หมายเหตุ  (ส าคัญ ): กรุณาดูรายละเอียด เงื่อนไข และข้ันตอน ของการประกวดราคาคร้ังน้ีใน 
“เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา” ** 
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Commodity  สนิคา้ Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี

Delivery Period  To be delivered during 10-20th November 2017 to February 2018

ก ำหนดกำรสง่ของ: ใหจั้ดสง่ในชว่งวนัที ่10-20 เดอืนพฤศจกิำยน 2560 ถงึ เดอืนกุมภำพันธ ์2561

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

หรือใหส้ง่ตำมค ำสัง่ของส ำนักงำน TBC ภำคสนำมกรณีจ ำเป็นใหม้กีำรเปลีย่นแปลงกำรสง่

Delivery Frequency Once per camp per contract

ควำมถีใ่นกำรจัดสง่: ใหจั้ดสง่หนึง่ครัง้ไปยังแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวแตล่ะแหง่

Quote Terms เงือ่นไขกำรเสนอรำคำ: DDP (Delivered Duty Paid) รำคำสนิคำ้รวมภำษี อำกร และ ภำษีมูลคำ่เพิม่(ถำ้ม)ี และ

คำ่ขนสง่ ณ จดุสง่มอบ คอื พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวทีร่ะบุ

Quote Valid Until รำคำตอ้งยืนไดถ้งึวนัที:่ 31-Aug-18

31 สงิหาคม 2561

Unit of Measure  Delivery Month Approx. Quantity 

หน่วยสนิคำ้ เดอืนทีส่ง่ของ  จ ำนวนสัง่ซือ้โดยประมำณ

Kilograms Nov-2017

กโิลกรัม  พฤศจกิายน 2560

Kilograms Nov-2017

กโิลกรัม  พฤศจกิายน 2560

Kilograms Jan-2018

กโิลกรัม  มกราคม 2561

Kilograms Jan-2018

กโิลกรัม  มกราคม 2561

Kilograms Feb-2018

กโิลกรัม  กมุภาพนัธ ์2561

Kilograms Feb-2018

กโิลกรัม  กมุภาพนัธ ์2561

Kilograms Jan-2018

กโิลกรัม  มกราคม 2561

Remarks  หมำยเหต:ุ

Mae Ra Ma Luang 45 km south-west from Mae Sa Riang
10,500

แม่รำมำหลวง 45 ก.ม. ไปทำงตต. เฉียงใต ้จำกแม่สะเรียง

Mae La Oon 60 km south-west  from Mae Sa Riang
9,600

แม่ละอูน 60 ก.ม. ไปทำงตต.เฉียงใต ้จำกแม่สะเรียง

Site 2 85 km south-west  from Mae Hong Son
3,000

ไซท ์2 85 ก.ม. ไปทำงตต.เฉียงใต ้จำกแม่ฮ่องสอน

Site 1 25 km west  from Mae Hong Son Town
10,800

ไซท ์1 25 ก.ม. ไปทำงตต. จำกแม่ฮ่องสอน

THE BORDER CONSORTIUM

Delivery Schedule

ก ำหนดกำรสง่มอบสนิคำ้

Tender SALT_2018-1

for Refugee Camp Arpproximate Distance

กำรประกวดรำคำเกลอืเลขที ่SALT_2018-1

For  7 Refugee camps in Thailand

ส ำหรับพืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำว 7  แหง่ในประเทศไทย

ส ำหรับพืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำว ระยะทำงโดยประมำณ

แม่หละ 60 ก.ม. ไปทำงเหนือ จำกตัวเมอืงแม่สอด

Mae La 60 km north  from Mae Sot Town
38,700

11,700
อุม้เป้ียม 89 ก.ม. ไปทำงใต ้จำกตัวเมอืงแม่สอด

Don Yang
3,300

Umpiem 89 km south from Mae Sot Town

45 km north-west  from Sangklaburi

ไปทำงตต.เฉียงเหนือ 45 กม. จำกสังขละบรุีตน้ยำง

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 .  

จ ำนวนกำรสง่สนิคำ้ในแตล่ะเดอืน และปรมิำณรวมทัง้หมด ตำมทีร่ะบใุนตำรำงขำ้งบนนี ้เป็นจ ำนวนทีป่ระมำณอย่ำงใกลเ้คยีงทีส่ดุ โดยค ำนวนมำจำกกำรคำดหมำยจ ำนวนประชำกรในแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิ
ส ำหรับชว่งระยะเวลำกำรบรโิภค/กำรใชท้ีร่ะบขุำ้งตน้นี ้จ ำนวนทีจ่ะตอ้งจัดสง่จรงิในแตล่ะเดอืนอำจจะแตกตำ่งไปจำกนีบ้ำ้ง ขึน้อยู่กับกำรเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ ำนวนประชำกรในแตล่ะพืน้ทีพั่กพงิ 
หลังจำกตัดสนิผลประกวดรำคำและออกสัญญำแลว้ ผูข้ำยจะไดรั้บใบสัง่ซือ้สนิคำ้ออกโดยส ำนักงำนทบีซีภีำคสนำม ซึง่จะเป็นกำรยืนยันเป็นทำงกำรเกีย่วกับปรมิำณสนิคำ้ทีแ่น่นอนทีต่อ้งจัดสง่ ใบสัง่ซือ้
สนิคำ้นีจ้ะสง่ไปใหผู้ข้ำยทำงโทรสำร (แฟ็กซ)์ เดอืนละครัง้ รำคำทีผู่ข้ำยเสนอจะตอ้งสำมำรถยืนรำคำเดมิได ้ ในกรณีทีจ่ ำนวนกำรสัง่ซือ้ของทบีซีเีพ ิม่หรอืลดไปจากจํานวนส ัง่ซือ้ทีร่ะบใุนสญํญาไดถ้งึ 

20 เปอรเซ็นตจ์ำกจ ำนวนทีอ่อกสัญญำ อย่ำงไรก็ตำมทำงผูซ้ ือ้จะไม่รับผดิชอบกับตน้ทนุของผูข้ำยทีอ่ำจเพิม่ขึน้ในกรณีทีย่อดจ ำนวนสัง่ซือ้จรงินอ้ยกวำ่ยอดจ ำนวนทีป่ระมำณนี้
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TBC Tender Number SALT_2018-1 เลขทีใ่บประกวดรำคำของ ท ีบ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before Before 12:00 hours, Wednesday 18 October 2017 ก ำหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่ำงกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดรำคำรำคำ

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดรำคำหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจ/ต ำแหน่ง

Product Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี สนิคำ้

Packaging Inner:  Plastic bags of 1 kg. each กำรบรรจหุบีหอ่

Outer:  50 inner bags (50 kg. sack)

Marking Brand Label ___________________________________ ตรำ หรอื เครือ่งหมำย

Refugee camp Site 1 Refugee Camp  พืน้ทีพ่กัพงิช ัว่คราวไซท ์1 พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

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

Total Number of Units 10,800 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี  ี1

Refugee camp Site 2 Refugee Camp  พืน้ทีพ่กัพงิช ัว่คราวไซท ์2 พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

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

Total Number of Units 3,000 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี  ี1

Quote valid until 31-Aug-2018 รำคำในแบบประกวดรำคำใชไ้ดถ้งึวนัที ่

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลำทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจพรอ้ม

ประทับตรำบรษัิท

Date วนัที ่

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

        ดดีพี ีจำกหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืรำคำรวมคำ่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษีตำ่ง  ๆแลว้

Important Information  ขอ้มลูส ำคญั

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

รำยละเอยีดของกำรยืน่ซองประกวดรำคำรำคำ ใหด้ทูี ่หนังสอืเชือ้เชญิประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรสง่มอบ
* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมลูรำคำพรอ้มตวัอย่ำงสนิคำ้จ ำนวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตรำชือ่บรษัิทหรอืยีห่อ้ใหช้ดัเจน
* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail. 

       แบบประกวดรำคำรำคำตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซน็ชือ่ประทับตรำบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ำมำยืน่ดว้ยตนเอง สง่ทำงไปรษณีย ์หรอืทำงอ-ีเมล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มำยังส ำนักงำน ท ีบ ีซ ีกรงุเทพฯ ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถอืวำ่แบบประกวดรำคำนัน้เป็นโมฆะ
* Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนกำรคำ้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอืน่  ๆซีง่ออกโดยทำงรำชกำรมำพรอ้มซองประกวดรำคำนี ้

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ต ีย้ม
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  กรงุเทพฯ 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_2018-1 เลขทีใ่บประกวดรำคำของ ท ีบ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before Before 12:00 hours, Wednesday 18 October 2017 ก ำหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่ำงกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดรำคำรำคำ

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดรำคำหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจ/ต ำแหน่ง

Product Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี สนิคำ้

Packaging Inner:  Plastic bags of 1 kg. each กำรบรรจหุบีหอ่

Outer:  50 inner bags (50 kg. sack)

Marking Brand Label ___________________________________ ตรำ หรอื เครือ่งหมำย

Refugee camp Mae La Oon Refugee Camp,  พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำว แม่ละอูน พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

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

Total Number of Units 9,600 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP
1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี  ี1

Refugee camp
Mae Ra Ma Luang Refugee Camp,  พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวแม่

รำมำหลวง
พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

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

Total Number of Units 10,500 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี  ี1

Quote valid until 31-Aug-2018 รำคำในแบบประกวดรำคำใชไ้ดถ้งึวนัที ่

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

documents
เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลำทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจพรอ้ม

ประทับตรำบรษัิท

Date วนัที ่

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

        ดดีพี ีจำกหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืรำคำรวมคำ่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษีตำ่ง ๆ  แลว้

Important Information  ขอ้มลูส ำคญั

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

รำยละเอยีดของกำรยืน่ซองประกวดรำคำรำคำ ใหด้ทูี ่หนังสอืเชือ้เชญิประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรสง่มอบ
* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมลูรำคำพรอ้มตวัอย่ำงสนิคำ้จ ำนวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตรำชือ่บรษัิทหรอืยีห่อ้ใหช้ดัเจน
* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail. 

       แบบประกวดรำคำรำคำตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซน็ชือ่ประทับตรำบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ำมำยืน่ดว้ยตนเอง สง่ทำงไปรษณีย ์หรอืทำงอ-ีเมล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มำยังส ำนักงำน ท ีบ ีซ ีกรงุเทพฯ ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถอืวำ่แบบประกวดรำคำนัน้เป็นโมฆะ
* Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนกำรคำ้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอืน่  ๆซีง่ออกโดยทำงรำชกำรมำพรอ้มซองประกวดรำคำนี ้

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ต ีย้ม
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  กรงุเทพฯ 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_2018-1 เลขทีใ่บประกวดรำคำของ ท ีบ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before Before 12:00 hours, Wednesday 18 October 2017 ก ำหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่ำงกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดรำคำรำคำ

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดรำคำหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจ/ต ำแหน่ง

Product Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี สนิคำ้

Packaging Inner:  Plastic bags of 1 kg. each กำรบรรจหุบีหอ่

Outer:  50 inner bags (50 kg. sack)

Marking Brand Label ___________________________________ ตรำ หรอื เครือ่งหมำย

Refugee camp Mae La Refugee Camp  พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวแม่หละ พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

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

Total Number of Units 38,700 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี  ี1

Quote valid until 31-Aug-2018 รำคำในแบบประกวดรำคำใชไ้ดถ้งึวนัที ่

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลำทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจพรอ้ม

ประทับตรำบรษัิท

Date วนัที ่

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

        ดดีพี ีจำกหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืรำคำรวมคำ่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษีตำ่ง  ๆแลว้

Important Information  ขอ้มลูส ำคญั

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

รำยละเอยีดของกำรยืน่ซองประกวดรำคำรำคำ ใหด้ทูี ่หนังสอืเชญิประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรสง่มอบ
* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมลูรำคำพรอ้มตวัอย่ำงสนิคำ้จ ำนวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตรำชือ่บรษัิทหรอืยีห่อ้ใหช้ดัเจน
* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail. 

       แบบประกวดรำคำรำคำตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซน็ชือ่ประทับตรำบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ำมำยืน่ดว้ยตนเอง สง่ทำงไปรษณีย ์หรอืทำงอ-ีเมล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มำยังส ำนักงำน ท ีบ ีซ ีกรงุเทพฯ ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถอืวำ่แบบประกวดรำคำนัน้เป็นโมฆะ
* Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนกำรคำ้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอืน่  ๆซีง่ออกโดยทำงรำชกำรมำพรอ้มซองประกวดรำคำนี ้

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ต ีย้ม
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  กรงุเทพฯ 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_2018-1 เลขทีใ่บประกวดรำคำของ ท ีบ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before Before 12:00 hours, Wednesday 18 October 2017 ก ำหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่ำงกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดรำคำรำคำ

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดรำคำหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจ/ต ำแหน่ง

Product Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี สนิคำ้

Packaging Inner:  Plastic bags of 1 kg. each กำรบรรจหุบีหอ่

Outer:  50 inner bags (50 kg. sack)

Marking Brand Label ___________________________________ ตรำ หรอื เครือ่งหมำย

Refugee camp Umpiem Refugee Camp  พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวอุม้เป้ียม พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

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

Total Number of Units 11,700 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP
1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี  ี1

Quote valid until 31-Aug-2018 รำคำในแบบประกวดรำคำใชไ้ดถ้งึวนัที ่

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลำทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจพรอ้ม

ประทับตรำบรษัิท

Date วนัที ่

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

        ดดีพี ีจำกหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืรำคำรวมคำ่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษีตำ่ง  ๆแลว้

Important Information  ขอ้มลูส ำคญั

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

รำยละเอยีดของกำรยืน่ซองประกวดรำคำรำคำ ใหด้ทูี ่หนังสอืเชญิประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรสง่มอบ
* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมลูรำคำพรอ้มตวัอย่ำงสนิคำ้จ ำนวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตรำชือ่บรษัิทหรอืยีห่อ้ใหช้ดัเจน
* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail. 

       แบบประกวดรำคำรำคำตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซน็ชือ่ประทับตรำบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ำมำยืน่ดว้ยตนเอง สง่ทำงไปรษณีย ์หรอืทำงอ-ีเมล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มำยังส ำนักงำน ท ีบ ีซ ีกรงุเทพฯ ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถอืวำ่แบบประกวดรำคำนัน้เป็นโมฆะ
* Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนกำรคำ้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอืน่  ๆซีง่ออกโดยทำงรำชกำรมำพรอ้มซองประกวดรำคำนี ้

Signature of Company Representative with 

Company Seal

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ต ีย้ม
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  กรงุเทพฯ 10500; โทร.(66-2) 238-5027-8;  แฟ็กซ ์(66-2) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
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TBC Tender Number SALT_2018-1 เลขทีใ่บประกวดรำคำของ ท ีบ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before Before 12:00 hours, Wednesday 18 October 2017 ก ำหนดยืน่ซองพรอ้มตวัอย่ำงกอ่นวนัที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดรำคำรำคำ

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดรำคำหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจ/ต ำแหน่ง

Product Iodized Salt  เกลอืเสรมิไอโอดนี สนิคำ้

Packaging Inner:  Plastic bags of 1 kg. each กำรบรรจหุบีหอ่

Outer:  50 inner bags (50 kg. sack)

Marking Brand Label ___________________________________ ตรำ หรอื เครือ่งหมำย

Refugee camp Don Yang Refugee Camp  พืน้ทีพั่กพงิชัว่ครำวตน้ยำง พื้นทีพั่กพงิชัว่ครำว

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

Total Number of Units 3,300 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (Baht) DDP
1 รำคำตอ่หน่วย (บำท) ดดีพี ี1

Total Cost (Baht) DDP1 รำคำรวม (บำท) ดดีพี  ี1

Quote valid until 31-Aug-2018 รำคำในแบบประกวดรำคำใชไ้ดถ้งึวนัที ่

Terms of Payment
Within one month after receiving completed invoice and 

delivery documents
เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลำทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วนั)

ลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจพรอ้ม

ประทับตรำบรษัิท

Date วนัที ่

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

        ดดีพี ีจำกหนังสอื "INCOTERMS 2000", คอืรำคำรวมคำ่ขนสง่ บรรจหุบีหอ่ สัญญำลักษณ์หรือตรำ และ ภำษีตำ่ง  ๆแลว้

Important Information  ขอ้มลูส ำคญั

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

รำยละเอยีดของกำรยืน่ซองประกวดรำคำรำคำ ใหด้ทูี ่หนังสอืเชญิประกวดรำคำรำคำและตำรำงกำรสง่มอบ
* Bidder must send a clearly-labeled two kg/ltr sample with this Bidding Form.

ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมลูรำคำพรอ้มตวัอย่ำงสนิคำ้จ ำนวน สองกโิลกรัม/ลติร ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตรำชือ่บรษัิทหรอืยีห่อ้ใหช้ดัเจน
* This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail. 

       แบบประกวดรำคำรำคำตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซน็ชือ่ประทับตรำบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ำมำยืน่ดว้ยตนเอง สง่ทำงไปรษณีย ์หรอืทำงอ-ีเมล์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มำยังส ำนักงำน ท ีบ ีซ ีกรงุเทพฯ ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถอืวำ่แบบประกวดรำคำนัน้เป็นโมฆะ
* Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดรำคำแนบเอกสำรกำรจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนกำรคำ้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอืน่  ๆซีง่ออกโดยทำงรำชกำรมำพรอ้มซองประกวดรำคำนี ้

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ต ีย้ม
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  กรงุเทพฯ 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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เอกสำรแนบท้ำยหนังสือเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำ 

 

กำรประกวดรำคำเลขที่ SALT_2018-1 
เกลือเสริมไอโอดีนส ำหรับกำรจัดส่งระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2560 ถืง กุมภำพันธ์   2561 
ส ำหรับพืน้ท่ีพักพิงช่ัวครำวไซท์ 1, ไซท์ 2, แม่ละอูน, และแม่รำมำหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พืน้ท่ีพักพงิช่ัวครำวแม่หละและ อุ้มเป้ียม จังหวัดตำก 
พืน้ท่ีพักพงิช่ัวครำวต้นยำง จังหวัดกำญจนบุรี  

 
1. ข้อมูลทั่วไป: 

ผู้ชือ้ขอเชิญบริษัทของท่าน ซึ่งเป็นผู้ขำย เข้าร่วมประกวดราคาสินค้า ซึง่ประกอบด้วย เกลอื เพื่อจดัสง่ไปยงัพืน้ท่ี   พกัพิง
ชัว่คราวตามรายละเอียดในหนงัสอืเชิญประกวดราคา ผู้ขำยอาจได้รับหรือไมไ่ด้รับเอกสารประกวดราคาส าหรับสนิค้าครบ
ทุกรายการทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเช่ียวชาญหรือค าขอจากผู้ขำย เอกสารการประกวดราคาทัง้หมด (ซึ่งจะเป็นเอกสาร
ภาษาองักฤษ พร้อมด้วยค าแปลเป็นภาษาไทย) ประกอบไปด้วย 

1)    หนังสือเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำ: เอกสารหนึง่ฉบบัส าหรับสนิค้าหนึง่ประเภท 
2)    ก ำหนดกำรส่งมอบ: เอกสารหนึง่ฉบบัส าหรับสนิค้าหนึง่ประเภท 
3) แบบฟอร์มเสนอรำคำของทีบซีี (แบบประกวดรำคำ–มำตรฐำนฟอร์ม 001): เอกสารหนึง่ฉบบัส าหรับสนิค้า

หนึง่ประเภท 
4) เอกสำรแนบท้ำยหนังสือเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำ: เอกสารหนึง่ฉบบัส าหรับการประกวดราคาหนึง่ครัง้ 

 
2. ส ำนักงำนภำคสนำมที่รับผิดชอบ: 

ค าว่า “ส านกังานทีบีซีภาคสนาม ที่รับผิดชอบ” จะปรากฏอยู่ทัว่ไปในหนงัสือเชิญประกวดราคา และเอกสารแนบท้ายนี ้
“ส ำนักงำนทีบีซีภำคสนำมที่ รับผิดชอบ” หมายถึงส านกังานของทีบีซี ซึ่งตัง้อยู่ในเมืองใกล้พืน้ที่พกัพิงชั่วคราว และ
หลงัจากได้ตกลงท าสญัญาซือ้-ขายกนัแล้ว จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท าใบสัง่ซือ้สนิค้าซึง่จะออกเป็นรายเดือน ดแูลเร่ือง
คณุภาพสินค้า และการสง่มอบสนิค้า รวมถึงการแจกจ่ายสิง่ของในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว ซึง่แตล่ะพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวอาจอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของส านกังานภาคสนามตา่งกนั ตามที่ระบไุว้ในตารางตอ่ไปนี:้ 

 
พืน้ที่พกัพิงชั่วครำว จังหวดั ส ำนักงำนภำคสนำมที่รับผิดชอบ 

ไซท์ 1, ไซท์ 2, แมร่ามาหลวง, แมล่ะอนู แมฮ่่องสอน ส านกังานแมฮ่่องสอน (อ าเภอเมอืง) 
แมห่ละ ตาก ส านกังานแมส่อด 
อุ้มเปีย้ม ตาก ส านกังานอุ้มผาง 
ต้นยาง กาญจนบรีุ ส านกังานกรุงเทพ 

 
3. ขัน้ตอนและข้อก ำหนดในกำรเข้ำร่วมประกวดรำคำ:  

ผู้ขำยที่สนใจจะเสนอราคา ต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้มิฉะนัน้ จะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
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3.1 ขัน้ตอนกำรเข้ำร่วมประกวดรำคำ 
3.1.1) ผู้ขำยรำยปัจจุบัน/รำยเก่ำ กล่าวคือ ผู้ขำยสินค้าที่เคยท าสญัญาซือ้ขายกบัทางทีบีซีและสง่สินค้าไปยงั

พืน้ที่พักพิงชั่วคราวที่จะเสนอราคาครัง้ใหม่นี ้จะต้องยื่นแบบฟอร์มเสนอราคา  พร้อมเอกสารต่างๆและ
ตวัอย่างสินค้าตามที่ระบุไว้ในหวัข้อ 3.2 ด้านลา่งนี ้โดยมายื่นด้วยตวัเอง โดยทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ 
ให้แก่ส านกังานทีบีซีกรุงเทพ  ก่อนเวลำ 12:00 น. วันพุธที่ 18 ตุลำคม 2560 

 
3.1.2) ผู้ขำยรำยใหม่ หมายรวมถึงผู้ขำยที่ติดต่อกบัทีบีซีเป็นครัง้แรก และผู้ขำยที่ไม่เคยชนะการประกวดราคา

มาก่อนส าหรับพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราวแหง่นัน้ๆ จะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 
 

ก) ผู้ขำยรายใหมต้่องติดตอ่กบัส านกังานทีบีซีกรุงเทพ  (คณุภคิน ทีเจริญ) ทางโทรศพัท์ 

ก่อนเวลำ 17.00 น. วันจันทร์ที่  9 ตุลำคม 2560 เพื่อขอรับทราบข้อมลู และเอกสารเก่ียวกบัการ
ประกวดราคานี ้

 
ข) หลงัจากติดต่อกับส านกังานทีบีซีกรุงเทพ  แล้ว ผู้ขำยรายใหม่ต้องโทรศพัท์ไปยงัส านกังานทีบีซี

ภาคสนาม เพื่อขอนดัพบกับผู้ประสานงานภาคสนามของทีบีซี โดยจะต้องโทรนัดล่วงหน้า อย่าง
น้อย 3 วนั ก่อนวนันดัพบ และภำยในเวลำ 17.00 น. วันศุกร์ที่ 12 ตุลำคม 2560 

 
ค) หลงัจากได้พบกบัผู้ประสานงานภาคสนาม ซึ่งจะเป็นผู้ ให้ข้อมลู/ค าแนะน าที่จ าเป็น และก่อนจะยื่น

เสนอราคา ผู้ขำยจะต้องเดินทางไปส ารวจเส้นทาง (อย่างน้อยจะต้องไปให้ถึงหน้าประตูทางเข้า
พืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว) รวมถึงศกึษาวิธีการจดัการจดัสง่และปฏิบตัิงาน ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสง่สนิค้า
ไปยงัโกดงัของพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว 

 
ง) ในการยื่นซองประกวดราคา ผู้ขำยจะต้องยื่นแบบฟอร์มเสนอราคาจะต้องยื่นแบบฟอร์มเสนอราคา 

พร้อมเอกสารต่างๆและตวัอย่างสินค้าตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 3.2 ด้านลา่งนี ้โดยมายื่นเอกสารด้วย
ตวัเอง สง่ทางไปรษณีย์ หรือสง่ทางอีเมล์มายงัที่อยูต่อ่ไปนี ้: 

 
คณุภคิน ทีเจริญ เจ้าหน้าทีซ่พัพลายเชน & โลจิสติกส์ 
Thailand Burma Border Consortium 
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพ  10500 
E-mail: tbctendersalt@theborderconsortium.org 
ก่อนเวลำ 12.00 น. วันพุธที่ 18 ตุลำคม 2560 

 
3.2 ข้อบังคับในกำรยื่นประกวดรำคำ:   

3.2.1) เอกสำรที่ จ ำเป็น :  ผู้ขำยที่สนใจจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนีม้าที่ส านักงานทีบีซี  กรุงเทพ  ก่อน
ก าหนดการประมลู มิฉะนัน้จะใบเสนอราคาของทา่นจะไมไ่ด้รับการพิจารณา 
 
ก) แบบฟอร์มยื่นประกวดรำคำ-มำตรฐำนของทีบีซี (แบบฟอร์ม 001): กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

พร้อมทัง้ลงช่ือ และประทบัตราบริษัทโดยผู้มีอ านาจลงนาม แบบฟอร์มยื่นประกวดราคาจะต้องยื่น
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มาในซองที่ปิดผนึก และส่งมายงัส านกังานทีบีซีกรุงเทพ ด้วยตนเองหรือสง่ทางไปรษณีย์เท่านัน้ 
แบบฟอร์มยื่นประกวดราคาที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ ส่งมาที่ส านักงานทีบีซีกรุงเทพ ไม่ทัน
ก าหนดเวลาการปิดประมลู หรือ สง่มาโดยไมม่ีเอกสารแนบและตวัอยา่งสนิค้าตามที่ก าหนดจะไมไ่ด้
รับการพิจารณา 

 
ข) ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วน หากช่ือของบคุคลที่ลงช่ือในแบบฟอร์ม

ยื่นประกวดราคาของทีบีซี เป็นคนละคนกับบุคคลผู้มีรายนามในเอกสารจดทะเบียนบริษัท ทาง
ผู้ขำยจะต้องสง่หนงัสอืมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าของบริษัทแนบมาด้วย 

 
ค) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ของบคุคลที่ลงช่ือในแบบฟอร์มยื่นประกวดราคา ซึง่เป็นบคุคลที่

มีช่ืออยูใ่นเอกสารการจดทะเบียนบริษัท หรือในหนงัสอืมอบอ านาจ 
 

ง) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร ของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นท่ียื่นประมลู 
 

จ) หลักฐำนแสดงรำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชีธนำคำร (Bank Statement) ของบริษัทหรือห้ำง
หุ้นส่วนที่ยื่นประมูล ส ำหรับผู้ยื่นประมูลรำยใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ขำยที่ยื่นประมลูกบัทางทีบี
ซีเป็นครัง้แรก หรือผู้ขำยที่ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสัญญาซือ้สินค้าจากทาง ทีบีซีมาก่อน 
จะต้องยื่นหลกัฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบญัชีธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งออกให้และ
เซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้อนหลงั 6 เดือน ของบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นท่ียื่นประมลู  

 
ส ำหรับผู้ขำยปัจจุบัน/ผู้ขำยรำยเก่ำ คือ ผู้ขำยที่เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสญัญาซือ้สินค้าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ว ไม่จ าเป็นต้องยื่นหลกัฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร  มา
พร้อมกบัการยื่นประมลูครัง้นี ้อยา่งไรก็ตามถ้ามีความจ าเป็น ทางทีบีซีขอสวงนสทิธ์ิในการขอเรียกดู
หลกัฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบญัชีธนาคารย้อนหลงั จากผู้ขำยรายปัจจุบนั/ผู้ขำยรายเก่า 
ก่อนการตดัสนิมอบสญัญาซือ้ให้แก่ผู้ขำย 

 
หมายเหตุ: 
 เอกสารส าเนาทกุฉบบัจะตอ้งรบัรอง “ส าเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และเซ็นต์ชื่อโดยผูมี้อ านาจ

ลงนาม  
 ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร และ 

เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ยื่นมาเพียง 1 ชุดเท่านัน้ ต่อกายื่นประมูลแต่ละครั้ง  
ผู้ขายไม่จ าเป็นตอ้งแนบส าเนาเอกสารหลายชดุมากบัแบบฟอร์มยืน่ประกวดราคาแต่ละใบ 
 

3.2.2) ตัวอย่ำง:  ผู้ขำยที่ยื่นประกวดราคาจะต้องสง่ตวัอยา่งสินค้ามาพร้อมกบัการยื่นประมลูแตล่ะครัง้ พร้อมติด
ฉลากป้ายช่ือผู้ขำยให้ชัดเจน  มิฉะนัน้การยื่นประมูลของผู้ขำยจะไม่ได้รับการพิจารณา  (ดูรายละเอียด
เก่ียวกับตัวอย่างที่ต้องการได้ในเอกสารเชิญเข้าร่วมประมูลของสินค้าแต่ละชนิด )  ตัวอย่างสินค้าที่ยื่น
จะต้องมีคณุภาพตรงกบัสนิค้าจริงที่ผู้ขำยจะจดัสง่หากได้รับเลอืกให้ท าสญัญาซือ้ขายกบัทีบีซี 
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4. กำรส่งมอบสนิค้ำ : 

 ปลายทางการส่งมอบสินค้า ระยะเวลา  และความถ่ีของการส่งมอบ รวมทัง้ปริมาณสินค้าที่จะส่ง ได้สรุปไว้ใน
เอกสารก ำหนดกำรส่งมอบที่แนบมากับหนังสือเชิญประกวดราคา ปริมาณสินค้าที่จะส่งมอบที่ระบุไว้ใน
ก ำหนดกำรส่งมอบนีเ้ป็นการคาดประมาณที่ใกล้เคียงที่สดุ ซึง่ค านวณจากจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว
ที่คาดหมายไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาบริโภคนัน้ๆ ปริมาณสนิค้าที่จะสง่มอบและวนัสง่มอบท่ีแนน่อนจะต้องได้รับการ
ยืนยนัจากส านกังานทีบีซีภาคสนาม เป็นใบสัง่ซือ้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะสง่โดยตรงทางโทรสารถึง ผู้ขำยเดือนละ
ครัง้ อย่างน้อย 10 วนั ก่อนวนัสง่มอบที่ก าหนด ผู้ชือ้สงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงก าหนดการสง่มอบ และปริมาณ
สนิค้าในช่วงระหวา่งการปฏิบตัิตามสญัญานี ้โดยให้สอดคล้องกบัความต้องการท่ีแท้จริง และตามค าสัง่ที่ได้รับจาก
เจ้าหน้าที่ภาคสนามของทีบีซี  

 
 ผู้ชือ้จะขออนญุาตจากรัฐบาลไทยเพื่อจดัสง่สนิค้าไปยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่คราว ผู้ขำยจะต้องแสดงส าเนาใบอนญุาตนี ้

แก่เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินของรัฐตามระเบียบ อนึ่งก่อนการส่งมอบสินค้าถือเป็นความรับผิดชอบของ ผู้ขำยที่จะต้อง
ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าได้รับการอนุญาตเพื่อให้จดัสง่สินค้าเข้าพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวแล้ว ซึ่ง ผู้ขำยอาจท าได้โดย
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามของทีบีซีและ/หรือติดตอ่กบัเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินของรัฐก่อน  

 
 ผู้ขำยจะต้องใช้ ใบส่งมอบสินค้ำ (Delivery Receipt – แบบฟอร์ม DR) ซึง่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานท่ีทางทีบีซี

จดัหาไว้ให้ เพื่อให้ผู้ขำยใช้เป็นหลกัฐานในการสง่มอบสนิค้า โดยผู้ขำยจะต้องใช้แบบฟอร์มใบสง่มอบสินค้า 1 ใบ
ตอ่การจดัสง่ 1 คนัรถบรรทกุ และใบสง่มอบสนิค้านีจ้ะต้องได้รับการลงนามจากเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการศนูย์ที่
ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจรับสนิค้า ผู้ชือ้จะไม่ถือวา่มีความรับผิดชอบกบัสินค้าที่จดัสง่โดยไมม่ีการลงนาม
รับสนิค้าอยา่งถกูต้องครบถ้วนในใบสง่มอบสนิค้า 

 
 ผู้ขำยจะต้องจดัสง่สนิค้าไปยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวภายในก าหนดการจดัสง่ที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ อนึ่ง ผู้ชือ้จะไมถื่อวา่มี

ความรับผิดชอบกบัสินค้าที่จดัสง่ไปยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวก่อนวนัก าหนดสง่มอบที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ ถึงแม้ว่าสินค้า
จ านวนนัน้จะได้รับการลงนามรับสินค้าในใบสง่มอบสินค้า (Delivery Receipt) โดยเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการ
ศนูย์ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจรับสนิค้าก็ตาม 

 ผู้ขำยจะต้องแจ้งวนัและเวลาที่คาดหมายวา่จะสง่มอบสนิค้าให้ส านกังานทีบีซีภาคสนามทราบลว่งหน้า และเมื่อสง่
มอบสนิค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ขำยต้องแจ้งยืนยนัวนัท่ีได้ท าการสง่มอบสนิค้าให้ส านกังานทีบีซี ภาคสนามที่รับผิดชอบ
ทราบ และยืนยนัปริมาณสนิค้าที่สง่มอบ รวมทัง้แจ้งปัญหาใดที่อาจประสบ  

 
 เมื่อรถบรรทุกไปถึงยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราวจะต้องขนถ่ายสินค้าลงยังโกดังเก็ บสินค้า หรือ พื น้ที่ที่ผู้ แทน

คณะกรรมการศนูย์อพยพ/พืน้ที่พกัพิงชัว่คราวที่ได้รับมอบหมายได้ก าหนดให้ขนถ่ายสินค้าลง อนึ่งพนกังานขบัรถ
จะต้องไมเ่ร่งรีบที่จะให้ท าการขนถ่ายสนิค้าลง และจะต้องให้เวลาเพื่อให้ผู้แทนคณะกรรมการศนูย์อพยพ / พืน้ท่ีพกั
พิงชั่วคราวสามารถขนถ่ายสินค้าลง รวมทัง้นบัจ านวน ตรวจสอบ และลงนามในใบสง่มอบสินค้า (Delivery Re-
ceipt-DR) ผู้ชือ้จะไมถื่อวา่มีความรับผิดชอบตอ่สนิค้าที่ขนถ่ายลงนอกบริเวณที่อนญุาตให้ขนถ่ายสนิค้าลง 
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 ผู้ขำยควรจะท าการส่งมอบสินค้า ณ พืน้ที่พักพิงชั่วคราว ในช่วงเวลากลางวนั (ระหว่าง 8.00-17.00 น.) เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวมีเวลาเพียงพอในช่วงที่มีแสงสว่างอยู่ เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการขน
ถ่ายสินค้าลง การนบัจ านวน และการตรวจสอบสินค้า ทัง้นีห้ากรถบรรทกุไปถึงยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่คราวในช่วงเวลา
กลางคืนหรือนอกเหนือจากเวลาที่ระบุไว้นี ้จะต้องรอจนถึงเวลาเช้าเพื่อให้คณะกรรม การศูนย์ได้ขนถ่ายสินค้าลง 
โดย ผู้ขำยและ/หรือพนักงานขับรถจะต้องไม่กดดันให้เจ้าหน้าที่ของพืน้ที่พักพิงชั่วคราวขนถ่านสินค้าลง
นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดข้างต้นนี ้

 
5. หลักจริยธรรมและนโยบำยของทีบีซว่ีำด้วยกำรคุ้มครองเดก็:  

ผู้ขำย ซึ่งในเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี กลา่วถึงในฐานะผู้ รับเหมาของทีบีซี รวมถึงผู้ รับเหมาช่วง และพนกังานของ
ผู้ รับเหมา/ผู้ รับเหมาช่วง (อาทิ บริษัทขนสง่ และพนกังานขบัรถ) ซึง่มีหน้าที่ติดตอ่หรือมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัเจ้าหน้าที่ของ
ทีบีซี และ/หรือกลุม่ผู้ รับประโยชน์ในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว จะได้รับเอกสารเร่ืองหลกัจริยธรรมของทีบีซี และนโยบายของทีบีซี
วา่ด้วยการคุ้มครองเด็ก ซึง่ทา่นจะต้องอ่านอยา่งละเอียด เพื่อท าความเข้าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี ้ซึง่เอกสำร
หลักจริยธรรมและนโยบำยของทีบีซีว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็กนีจ้ดัท าขึน้เพื่ออธิบายให้ผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมา ทราบ
ถึงแนวทางปฏิบตัิด้านจริธรรมหลกัๆ โดยหากพนกังานของผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมและ
นโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจะถือวา่ฝ่าฝืนข้อตกลงในสญัญาซือ้ฉบบันี ้ ทัง้นีผู้้ชือ้อาจพิจารณาลงโทษผู้ขำย
โดยมาตรการการลงโทษจะขึน้อยู่กบัความรุนแรงของการประพฤติผิด (กรุณาดขู้อ 11 เร่ือง การละเมิดสญัญา และ เบีย้
ปรับ ด้านลา่งนี)้ 

 
เอกสำรหลักจริยธรรมและนโยบำยของทีบีซีว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็กส ำหรับผู้รับเหมำ/ผู้รับเหมำช่วงของทีบีซี จะ
เป็นเอกสารอีกชุดหนึ่งที่แยกไว้ต่างหากซึ่งมิได้รวมไว้ในเอกสารเชิญเข้าร่วมประกวดราคาชุดนี ้ท่านสามารถดาวน์โหลด
เอกสารเร่ืองหลักจริยธรรมและนโยบำยของทีบี ซี ว่ำด้วยกำรคุ้มครองเด็ก ได้จากเว็บไซต์ของทีบี ซีที่ 
www.theborderconsortium.org หรือติดตอ่ขอรับเอกสารได้ที่ส านกังานทีบีซี กรุงเทพ  

 
6. กำรตรวจสอบ: สินค้ำที่จดัส่งจะต้องได้รับกำรตรวจสอบ 

 ผู้ชือ้จะวา่จ้างบริษัทตรวจสอบให้เก็บตวัอยา่ง และท าการวิเคราะห์คณุภาพของสนิค้า ณ จุดขนสนิค้าขึน้บรรทกุรถ 
ก่อนการจดัสง่ไปยงัพืน้ที่พกัพิงชัว่คราว หรือที่โกดงัในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราว การตรวจสอบนีจ้ะกระท าอยา่งน้อยหนึ่ง
ครัง้ระหว่างระยะเวลาของสญัญา บริษัทตรวจสอบจะนบัจ านวนกระสอบ (หรือถัง/ป๊ีบ) ที่บรรทุกบนรถแต่ละคนั
ด้วย ณ จุดขนสินค้าขึน้ (หรือที่ขนลงมายงัโกดงัในพืน้ที่พกัพิงชัว่คราว) สุม่ชัง่น า้หนกักระสอบ (หรือถงั/ป๊ีบ) และ
ตรวจวา่บรรจภุณัฑ์ตรงตามข้อก าหนดที่ระบใุนหนงัสือเชิญประกวดราคานีห้รือไม่ ผู้ชือ้สงวนสิทธ์ิท่ีจะแจ้ง หรือไม่
แจ้งให้ผู้ขำยทราบวนั เวลา และสถานท่ีที่จะด าเนินการตรวจสอบ 
 

 ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบวา่สนิค้าที่ขนสง่ทัง้หมดหรือบางสว่น บกพร่องหรือมีคณุภาพต ่ากวา่มาตรฐาน หรือมี
ปริมาณน้อยกวา่ที่สัง่ซือ้ (ก าหนดได้จากน า้หนกัสทุธิเฉลีย่ หรือ น า้หนกัสทุธิรวม ที่ขาดไปจากจ านวนที่สัง่ซือ้)  ผู้ชือ้
สงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการสง่มอบ และคาดหมายให้สินค้าได้รับการเปลี่ยนทดแทนทนัที (กรณีสินค้ามีปัญหาเร่ือง
คณุภาพ) หรือ ก าหนดให้ผู้ขำยจดัสง่จ านวนเพิ่ม (กรณีที่สนิค้ามีปัญหาเร่ือง ปริมาณหรือน า้หนกัขาด) 
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 ในกรณีที่ผู้ ขายเลือกที่จะแก้ไขสินค้าที่บริษัทตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ขนส่งทัง้หมดหรือบางส่วน บกพร่องหรือมี
คณุภาพต ่ากวา่มาตรฐาน หรือมีปริมาณน้อยกวา่ที่สัง่ซือ้ เขน่ การผสมใหม,่ การร่อนใหม ่เป็นต้น ทางผู้ขำยจะต้อง
ท าการตรวจสอบคณุภาพสนิค้าใหมจ่ากบริษัทตรวจสอบที่ทางผู้ซือ้วา่จ้าง โดยผู้ขำยจะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรตรวจสอบที่เกิดขึน้ และจะยงัไมม่ีการขนสง่สนิค้าจ านวนท่ีมีปัญหาจนกว่าจะได้รับผลการรับรองคณุภาพ
จากทางบริษัทตรวจสอบแล้วเทา่นัน้ 

 
 เมื่อสนิค้าถกูสง่มาถึงพืน้ท่ีพกัพิงชัว่คราว กระสอบ (หรือถงั/ป๊ีบ) จะถกูขนถ่ายลงโดยผู้แทนคณะกรรมการศนูย์ โดย

คณะกรรมการศนูย์ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ภาคสนามของบีบีซี จะชัง่น า้หนกั และนบัจ านวน หากพบวา่สนิค้าที่ขนสง่
มาทัง้หมด หรือบางสว่น บกพร่อง หรือมีคณุภาพต ่ากว่ามาตรฐาน หรือมีปริมาณน้อยกว่าที่สัง่ซือ้ (ก าหนดได้จาก
น า้หนกัสทุธิเฉลีย่ หรือน า้หนกัสทุธิรวม ท่ีขาดไปจากจ านวนท่ีสัง่ซือ้)  เมื่อสนิค้ามาถึง หรือระหว่างการแจกจ่าย ณ 
จดุหมายสดุท้าย ผู้ชือ้สงวนสทิธ์ิท่ีจะปฏิเสธการสง่มอบ และคาดหมายให้สนิค้าได้รับการเปลีย่นทดแทนทนัที(กรณี
สนิค้ามีปัญหาเร่ืองคณุภาพ)หรือก าหนดให้ผู้ขำยจดัสง่จ านวนเพิ่ม(กรณีที่สินค้ามีปัญหาเร่ืองปริมาณหรือน า้หนกั
ขาด) 

 
 สินค้าบางชนิด (อาทิเช่น ถ่าน, ปลาร้า และเกลือ) จะมีการเก็บตวัอย่างในระหว่างการตรวจสอบสินค้า หรือเก็บ

ตวัอย่างเมื่อสินค้าถูกส่งไปถึงพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวแล้ว เพื่อสง่ไปยงัห้องแล็บเพื่อท าการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์
คณุภาพสินค้าในห้องแล็บนัน้ปกติจะต้องใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้เวลาถึง 2 -3 สปัดาห์ หลงัจากรับ
ตัวอย่าง จึงจะทราบผลการวิเคราะห์)  หากผลการทดสอบพบว่าสินค้ามีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐานหลงัจากที่
ปลายทางได้รับสนิค้า และแจกจ่ายให้ผู้ รับไปแล้ว จะถือว่าสญัญาซือ้สินค้าฉบบันัน้ไมบ่รรลผุลสมบรูณ์ และผู้ชือ้มี
สทิธ์ิท่ีจะพิจารณาลงโทษผู้ขำยได้ (โปรดดรูายละเอียดในข้อ 10 ด้านลา่งนี)้ 

 
7. เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ: 

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

ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสัง่ซือ้สินค้า และยอดรวมของจ านวนเงินที่เรียกเก็บ ผู้ขำย
ต้องสง่เอกสารนีใ้ห้ส านกังานทีบีซี กรุงเทพ  พร้อมท าส าเนาหนึง่ชดุสง่ให้ส านกังานภาคสนามของทีบีซี  

ข) ใบส่งมอบสิน ค้ำ (Delivery Receipt– แบบฟอร์ม DR) ของบริษัท ซึ่งลงนามโดยเจ้าหน้าที่ ของ
คณะกรรมการศูนย์ ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจรับสินค้า ผู้ขำยต้องยื่นต้นฉบบัใบสง่มอบสินค้านี ้
ตอ่ส านกังานทีบีซีภาคสนาม และให้ผู้แทนคณะกรรมการศนูย์เก็บส าเนาไว้หนึ่งชดุ 

ค) เอกสารยืนยนัการรับมอบสินค้า ซึ่งลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการศนูย์อพยพที่ได้รับมอบหมายให้
ท าหน้าที่ตรวจรับสนิค้า  

ง) รายงานผลการตรวจสอบ ของบริษัทตรวจสอบ (บริษัทตรวจสอบจะจดัสง่เอกสารให้ส านกังานทีบีซีกรุงเทพ  
โดยตรง) 

 
 ส านกังานทีบีซี ที่กรุงเทพ  จะด าเนินการช าระเงินแก่ผู้ขำย เมื่อได้รับการยืนยนัจากส านกังานทีบีซีภาคสนาม ว่า

การสง่มอบเป็นไปตามที่ก าหนด โดยไมม่ีรายงานวา่มีสนิค้าเสยีหาย หรือไมค่รบจ านวน  
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 ผู้ชือ้จะช าระเงินแก่ผู้ขำยเป็นรายเดือน ซึง่ตามปกติจะไม่เกินหนึ่งเดือนหลงัจากที่ส านกังานทีบีซี ท่ีกรุงเทพ  ได้รับ
เอกสารครบถ้วนแล้ว 

 
 ผู้ขำยจะต้องออกใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยนัว่า ผู้ขำยได้รับเงินจากผู้ชือ้แล้ว โดยผู้ขำยจะต้องส่ง

ใบเสร็จรับเงินนีม้าให้ส านกังานทีบีซี กรุงเทพ  
 
8. ภมิูหลังทั่วไป หลกักำร กฎระเบียบ และค ำรับรอง : 

 ทีบีซี ได้รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลีภ้ัยจาก
ประเทศพม่า และประสงค์จะใช้ส่วนหนึ่งของเงินบริจาคเหลา่นีเ้พื่อช าระเงินส าหรับการซือ้ขายครัง้นี ้ผู้บริจาคจะ
ค านวณยอดรวมของจ านวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใช้เงินจ านวนนี ้เมื่อการปฏิบตัิงานส าเร็จลลุว่งแล้ว 
ตามจ านวนค่าใช้จ่ายที่ยื่นเสนอ และพิจารณาว่ามีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขข้อก าหนดการบริจาคหรือไม ่
นอกจากทีบีซีแล้ว บคุคลอ่ืนใดย่อมไม่มีสทิธ์ิ หรือสามารถอ้างสิทธ์ิในเงินบริจาคนีไ้ด้ ผู้บริจาคจะไม่รับพิจารณาค า
ร้องขอค่าชดเชย หรือการช าระเงินใด ๆ ท่ีผู้ รับเหมาของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไมว่า่จะในกรณีใด หรือด้วยเหตผุลใด 
สญัญาที่กระท าขึน้ระหวา่งทีบีซีและผู้ รับเหมาจะไมม่ีผลผกูพนัผู้บริจาค และผู้บริจาคไม่ยอมรับว่ามีข้อสญัญาใดที่
เช่ือมโยงระหวา่งผู้บริจาคกบัผู้ รับเหมาของทีบีซี  

 
 ผู้ บริจาคก าหนดให้ทีบีซี ผู้ เข้าประกวดราคา  และผู้ รับเหมาปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมขัน้สูงสุดระหว่าง

กระบวนการจดัหา และในการปฏิบตัิตามสญัญา ขัน้ตอนในการจดัซือ้จดัหา และการตกลงให้ท าสญัญาจะต้อง
เป็นไปตามหลกัการดงัตอ่ไปนี ้: 
 ความโปร่งใสในกระบวนการจดัซือ้จดัหา 
 การปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัตอ่ผู้ เสนอตวัเป็นผู้ รับเหมา 

 
 กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
 ผู้บริจาคท่ีจดัสรรเงินทนุส าหรับโครงการนีส้งวนสิทธ์ิท่ีจะใช้อ านาจในการควบคมุผู้ รับเหมาทกุราย ทัง้ด้านเอกสาร 

และ ณ สถานที่ด าเนินการ (รวมทัง้ทีบีซี) รวมถึงผู้ รับเหมาช่วงตอ่ ท่ีได้รับเงินของผู้บริจาค เพื่อท าการตรวจสอบว่า
การจดัหา และการปฏิบตัิงานนัน้สอดคล้องกบักฎระเบียบ และวิธีด าเนินงานของทีบีซี หรือไม ่ผู้บริจาคขอค ารับรอง
วา่ผู้บริจาค หรือตวัแทนของผู้บริจาคมีสทิธ์ิตามสมควรในการเข้าถึงและการขอตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และ
การบญัชีของผู้ รับเหมา  

 
 ค ารับรอง : โดยการลงนามในสญัญาซือ้ขายนี ้ผู้ขำย (ในกรณีที่ตกลงให้ท าสญัญา) ให้ค ารับรองวา่ผู้ขำย และ/หรือ 

ผู้ รับช่วงจัดส่งสินค้าให้ ผู้ขำย (ถ้ามี) ได้รับอนุมัติ และมีใบอนุญาตที่จ าเป็นจากเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการที่
เก่ียวข้องให้ด าเนินงานตามภาระผูกพนัภายใต้สญัญานีแ้ล้ว และการปฏิบัติตามภาระผูกพันของ ผู้ขำยภายใต้
สญัญานีจ้ะไม่เป็นการฝ่าฝืนค าสัง่ กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อบงัคบัของหนว่ยงานใดของรัฐบาล 
หรือหนว่ยงานราชการท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษา และผู้ชือ้จะจดัการกบัสนิค้าได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย โดย
ไมม่ีการสอดแทรก หรือต าหนิกลา่วโทษจากรัฐบาล หรือหนว่ยงานราชการอื่นใด ผู้ขำยจะชดเชย และจะชดใช้แทน
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ผู้ชือ้ส าหรับความเสียหาย การสญูเสยี การเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทน การฟ้องร้อง ความรับผิด และคา่ใช้จ่าย ซึ่ง
เกิดจาก เก่ียวข้อง หรือเป็นผลสบืเนื่องไมว่า่จะโดยตรง หรือโดยทางอ้อม จากการฝ่าฝืนค ารับรองนี  ้

 
ผู้ขำยยอมรับและรับทราบวา่สญัญาฉบบันีจ้ะด าเนินไปโดยไม่มีการเช่ือมโยงใดๆถึงผู้ชือ้ในฐานะนายหน้า หุ้นสว่น 
ผู้ รับช่วงลิขสิทธ์ิ พนกังาน หรือผู้แทนของผู้บริจาค  นอกจากนี ผู้้ขำยรับรองต่อผู้ชือ้และผู้บริจาคว่า ผู้ รับช่วงหรือ
ผู้ขำยรายย่อยที่ผู้ขำยติดต่อด้วยจะไม่สามารถที่จะเรียกร้อง หรือกระท าการฟ้องร้องใดๆต่อผู้บริจาค และตวัแทน
ของผู้บริจาคได้ 

 
 ผู้ขำยจะไม่แทนตวัเองวา่เป็นผู้ชือ้ หรือเป็นนายหน้า หุ้นสว่น พนกังาน หรือผู้แทนของผู้ชือ้หรือผู้บริจาค และจะไม่

ถือตวัเองวา่มีอ านาจหรือสิทธ์ิท่ีจะก่อให้เกิดความผกูมดัท่ีชดัเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชือ้ หรือผู้บริจาค
ข้อตกลงฉบบันีจ้ะไม่ถือว่าผู้ขำยเป็นนายหน้า หุ้นส่วน ผู้ รับช่วงลิขสิทธ์ิ พนกังาน หรือผู้แทนใดๆของผู้ขำยและผู้
บริจาค 

 
9. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุที่ท ำให้ผู้เสนอรำคำไม่มีสทิธ์ิได้รับพิจำรณำ: 

 ทีบีซี จะปฏิเสธข้อเสนอที่ได้รับจากผู้ เข้าประกวดราคา หรือยกเลิกสญัญาในกรณีที่ได้ท าสญัญาแล้ว หากพบว่าผู้
เสนอราคาได้กระท าการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือขม่ขู่ ซึง่อาจมีการการลงโทษด้านการบริหารหรือ
ด้านการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคล้องกบัระดบัความส าคญัของสญัญา และความรุนแรงของการประพฤติผิด 

 
 ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมา ต้องไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการใช้แรงงานเด็ก และต้องเคารพในสิทธ์ิพืน้ฐานทาง

สงัคม และสภาพการท างานของพนกังานของตน 
 

 ทีบีซี จะตดัสทิธ์ิผู้ เข้าประกวดราคาออกจากการมีสว่นร่วมในกระบวนการจดัซือ้จดัหาขององค์กร ในกรณีที่: 
 ผู้ เข้าประกวดราคาเป็นผู้ ล้มละลาย หรือก าลงัช าระบญัชีเพื่อเลกิบริษัท หรือศาลก าลงัจดัการกบัธุรกิจ หรือ

ก าลงัจดัการประนอมหนีก้บัเจ้าหนี ้หรือได้ระงบักิจกรรมทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ที่ก าลงัถกูด าเนินคดีเนื่องจาก
สาเหตุเหล่านี ้หรืออยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกัน อนัจากการด าเนินการในท านองเดียวกัน ตามกฎหมาย 
หรือข้อบงัคบัของประเทศ 

 ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพิพากษาลงโทษเนื่องจากการประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ ซึ่งค าพิพากษานัน้ถือเป็น
ที่สดุ 

 ผู้ เข้าประกวดราคาได้ประพฤติผิดหลกัวิชาชีพอยา่งร้ายแรงในเร่ืองใดๆก็ตาม  ซึง่ทีบีซีสามารถพิสจูน์ได้ 
 ผู้ เข้าประกวดราคาไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของตนในการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสงัคม หรือการ

จ่ายภาษีตามเง่ือนไขทางกฎหมายของประเทศซึ่งเป็นสถานที่ก่อตัง้บริษัท หรือประเทศของผู้ที่มีอ านาจให้
ท าสญัญา หรือประเทศที่มีการด าเนินการตามสญัญา 

 ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถูกพิพากษาลงโทษ  และค าพิพากษานัน้ถือเป็นที่สุด ในข้อหาฉ้อฉล ทุจริต มีส่วน
เก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรม หรือในกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย และเป็นภัยต่อผลประโยชน์ด้าน
การเงินของผู้บริจาค 
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 ภายหลงักระบวนการจดัหา หรือกระบวนการมอบเงินบริจาค โดยใช้งบประมาณของผู้บริจาคแล้ว ได้มีการ
แจ้งว่าผู้ เข้าประกวดราคาได้ฝ่าฝืนสญัญาอย่างร้ายแรง เนื่องจากไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัตามสญัญา ผู้
เข้าประกวดราคาต้องรับรอง วา่ไมไ่ด้อยูใ่นสถานะท่ีกลา่วถึงข้างต้นนี ้ด้วยประการใดๆทัง้สิน้ 

 
 จะไมม่ีการตกลงท าสญัญากบัผู้ เข้าประกวดราคา ถ้าในระหวา่งขัน้ตอนการจดัหาจดัซือ้ ผู้ เข้าประกวดราคารายนัน้: 

 มีประเด็นหรือข้อสงสยั เร่ืองความขดัแย้งหรือการมีส่วนได้ส่วนเสียทางผลประโยชน์ ระหว่าง ผู้ขำยหรือ
ผู้ เข้าร่วมประมลูกบัพนกังานหรือผู้มีอ านาจตดัสนิผลการประมลูขององค์การทีบีซี 

 มีความผิดเนื่องจากแจ้งหรือเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองค์กร หรือไม่ให้ข้อมลูซึ่งทาง
องค์กรขอให้ผู้ ร่วมประกวดราคาแจ้ง เพื่อน ามาใช้เป็นเง่ือนไขประกอบการพิจารณาตดัสนิการให้สญัญา 

  
 ผู้ เข้าประกวดราคาจะไมไ่ด้รับพิจารณา ถ้าไมป่ฏิบตัิตามขัน้ตอนของการเสนอราคาที่ระบใุนข้อ 3. ของเอกสารฉบบั

นี ้
 
10. หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรเสนอรำคำ กำรคัดเลือกผู้ขำย และกำรตกลงท ำสัญญำ: 

 ผู้แทนจากองค์กรหรือหนว่ยงานของผู้บริจาคจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการเปิดซองประกวดราคา ซึ่ง
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของทีบีซี  ผู้ เข้าประกวดราคาจะไมไ่ด้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเปิดซองประกวดราคานี  ้

 
 การยื่นเสนอราคาจะต้องกระท าตามเง่ือนไข และข้อก าหนดของการประกวดราคา โดยระหวา่งการเปิดซองประกวด

ราคาจะมีการตรวจเช็ควา่ผู้ เข้าร่วมได้ปฏิบตัิถกูต้องตามเง่ือนไขและข้อก าหนดนัน้ๆหรือไม่ 
 

 คณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทีบีซีอย่างน้อยสามคน  จะประเมินผลการเสนอราคา
หลงัจากวนัครบก าหนดยื่นเสนอราคา และตดัสนิการประกวดราคา ค าตดัสนิของคณะกรรมการจะถือวา่เป็นท่ีสดุ 

 
 การเสนอราคาทัง้หมดจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลกัเกณฑ์เดียวกนัและโดยคณะกรรมการตดัสินการ

ประกวดราคาชดุเดียวกนั 
 ทีบีซี จะตดัสนิให้สญัญา โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้มค่าสงูสดุต่อ

เงินที่จ่าย” อนัหมายถึงสดัสว่นความสมดลุที่ดีที่สดุ ระหว่าง ราคา กบั คณุภาพ/คุณสมบตัิ โดยอย่างน้อยที่สดุจะ
พิจารณาเกณฑ์ตอ่ไปนี ้
 ราคา 
 คณุภาพ 
 ความสามารถ/ก าลงัการผลติสนิค้า 
 ช่ือเสยีง และความสามารถที่อาจพิสจูน์ ได้วา่สามารถจดัสง่สนิค้าได้ตามก าหนด 
 ประสบการณ์ในการจดัสง่สิง่ของเพื่อความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรม 
 ความรู้เก่ียวกบัสภาพการท างานในพืน้ท่ี 
 มีฐานปฏิบตังิาน/ส านกังานท่ีใกล้กบัพืน้ท่ี 
 สามารถปฏิบตังิานตามบรรทดัฐานสากลได้ 
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 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใดๆจากที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา และ /หรือในข้อก าหนดเก่ียวกับ
รายละเอียดสินค้า นอกจากนี ้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็นเพียงเพื่อชีแ้จง
รายละเอียดของการเสนอราคานัน้ๆให้กระจ่างขึน้ และไมม่ีเหตนุ าไปสูก่ารเลอืกปฏิบตัิ 

 
 จะไมอ่นญุาติให้มีการเจรจาตอ่รองใดๆ หลงัจากวนัครบก าหนดยื่นซองเสนอราคา 

 
 หนงัสอืเชิญประกวดราคานี ้ไมถื่อวา่เก่ียวข้องกบัข้อผกูมดัในการซือ้สนิค้าใดๆทัง้สิน้ กบัทางทีบีซี 

 
11.  กำรละเมิดสัญญำ และเบีย้ปรับ 

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

ที่ระบใุนเอกสารสญัญาฉบบันี ้
4) การเพิกเฉย หรือขดัค าสัง่ หรือค าขอ ที่ระบอุย่างเจาะจงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นค าพดู โดยเจ้าหน้าที่

ของทีบีซี ผู้ รับผิดชอบการสง่มอบสนิค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคณะกรรมการศนูย์อพยพ 
5) การกระท าการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือขม่ขูข่องผู้ขำย 
6) การมีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพืน้ฐานทางสงัคม รวมถึงสภาพและความ

ปลอดภยัในการท างานของพนกังานของตน 
7) การไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที่ระบใุนเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี (ซึง่ข้อก าหนดนีจ้ะบงัคบัใช้

กบัทัง้พนกังานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงทกุราย)  
 

ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที่ผู้ขำยละเมิดสญัญา หมายความรวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียง : 
1) การระงบั หรือยกเลกิสญัญา ตามดลุพินิจของผู้ชือ้ 
2) การให้ผู้ขำยเปลีย่นทดแทนสินค้าที่ต ่ากวา่มาตรฐาน หรือบกพร่องโดยทนัทีท่ีได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่

ของทีบีซี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยผู้ขำยจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
3) การให้ผู้ขำยสง่สนิค้าเพิ่มเติมให้โดยไมค่ิดมลูคา่ เพื่อชดเชยสว่นท่ีไมค่รบ สญูหาย หรือบกพร่อง ตามที่ได้รับ

การร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของทีบีซี ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบ 
4) การลงโทษให้ผู้ขำยจ่ายเบีย้ปรับเป็นตัวเงินให้แก่ผู้ชือ้ ตามดุลพินิจของผู้ชือ้ และตามความสูญเสียที่

ประเมินได้ 
5) ผู้ขำยอาจจะไมไ่ด้รับพิจารณาให้ท าสญัญาอื่นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การให้ผู้ขำยรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึน้จากการที่ ผู้ชือ้จ าเป็นต้องหาซือ้สินค้า

จากแหลง่อื่น อนัเนื่องมาจาก 
i. ผู้ขำยสง่สนิค้าที่มีคณุภาพไมผ่า่นมาตรฐาน และ/หรือ สง่สนิค้าไมต่รงตามก าหนดวนัท่ีให้สง่ของ 
ii. ผู้ชือ้ยกเลิกสญัญากับผู้ขำย อนัมีสาเหตุที่สมเหตุสมผลอนัเนื่องมาจากการที่ ผู้ขำยไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขหรือข้อตกลงในสญัญาซือ้ได้ 
iii. ผู้ขำยไมส่ามารถด าเนินการตามข้อตกลงในสญัญาซือ้ให้ลลุว่งไปได้ 
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ทัง้นีก้ารลงโทษต่างๆหรือด้านการเงินจะสอดคล้องกับระดบัความส าคัญของสญัญา  และความรุนแรงของการ
ประพฤติผิด 

 
12.  สัญญำที่จะกระท ำกันนีจ้ะอยู่ใต้บังคับของกฎหมำยแห่งประเทศไทย 

 
13.  ติดตอ่ขอข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกวดราคานีไ้ด้ที่คณุภคิน ทีเจริญ ส านกังานทีบีซี ท่ีกรุงเทพ   
       โทร. (02) 238-5027-8 หรือทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 
 


