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 หนังสือเชญิเข้าร่วมประกวดราคา 
การประกวดราคาเลขที� TBC Vehicles 2015  

 
1. ข้อมูลทั�วไป: 

ผู้ชื 1อขอเชิญบริษัทของท่าน ซึ�งเป็นผู้ขาย เข้าร่วมประกวดราคาสินค้า คือ รถยนต์กระบะ 4 ประตู Toyota Hilux 

Revo Double Cap 4x4 2.8 G สีเงนิ (ซิลเวอร์ เมทเทอร์ลิค) เท่านั1น เพื�อจดัส่งไปให้แก่สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 
ตามรายละเอียดดงันี 2 
 

• คุณสมบัต:ิ ตามสเป็คมาตรฐานของรถ Toyota Hilux Revo Double Cap 4x4 2.8 G  
- เกียร์ 4x4 
- ไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ 
- ระบบควบคมุการเปิด-ปิดไฟหน้าหน้าอตัโนมตัิ พร้อมระบบ Follow-me-home 
- มือเปิดประต ูโครเมียม 
- เบาะนั�งด้านหลงั ที�พกัแขนพบัเก็บได้ พร้อมที�วางแก้วนํ 2า 
- มือจบั 8 ตําแหน่ง 
- สวิตซ์ควบคมุเครื�องเสียง โทรศพัท์ และ MID ที�พวงมาลยั 
- จอแสดงผลข้อมลูการขบัขี� (MID) จอสีแบบ TFT 
- ระบบสตาร์ทเครื�องยนต์ Push Start 
- สวิตซ์เลือกโหมดการขบัขี� (Eco/Power) พร้อม iMT 
- ช่องต่ออปุกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC 220 โวลต์ 1 ตําแหน่ง 
- ระบบถงุลมเสริมความปลอดภยั SRS ด้านข้าง และม่านนิรภยั 
หมายเหตุ:   
- ให้ติดฟิล์มกรองแสงหน้า-หลงั 40% ด้านข้าง 60% 
- คิวกนัสาดรถทั 2ง 4 ด้าน 
- ไม่เอาประกนัภัยรถยนต์ ทีบีซีจะซื 2อประกนัภยัรถยนต์จากบริษัทประกนัเองแยกต่างหากจาก

การซื 2อรถ 
- ของแถมเพิ�มเติม แล้วแต่ผู้ขายนําเสนอ 

 

• จาํนวนที�ต้องการซื 1อ: 2 คัน 
 

2. ขั 1นตอนและข้อกําหนดในการเข้าร่วมประกวดราคา:  
 

2.1   การยื�นประกวดราคา: 
a) ผู้ขายที�สนใจให้ตดิต่อมายงัสํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ เพื�อแสดงความจํานงในการยื�นประกวดราคา

ก่อนวันจันทร์ที� 21 กันยายน 2558 
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b) ผู้ขายที�สนใจจะต้องยื�นใบเสนอราคาพร้อมทั1งเอกสารต่างๆ รวมทั 1งตัวอย่างสินค้า ตามที�
กําหนดไว้ ตามที�ได้ระบุไว้ในข้อ 2.2 ด้านล่างนี 1 โดยส่งได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ 
มายัง 

คณุกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั - ผู้จดัการฝ่ายโลจิสติกส์ 
องค์การเดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตี 2ยม 
ab/c ซอยคอนแวนต์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ adcdd 
โทรศพัท์ (ee-b) bfg-cdbh ถึง g โทรสาร (ee-b) bee-cfhe 
อีเมลล์: tendervehicles@theborderconsortium.org 
ก่อน 12.00 น. วันศุกร์ที� 25 กันยายน 2558 

 
2.2 ข้อบังคับในการยื�นประกวดราคา:   

เอกสารที�จําเป็น: ผู้ขายที�สนใจจะต้องยื�นเอกสารดงัต่อไปนี 2มาที�สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนกําหนดการ
ประมลู มิฉะนั 2นจะใบเสนอราคาของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา 
 

ก) แบบฟอร์มยื�นประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี: กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั 2งลงชื�อ 
และประทบัตราบริษทัโดยผู้มีอํานาจลงนาม แบบฟอร์มยื�นประกวดราคาจะต้องยื�นมาในซอง

ที� ปิดผนึก และส่งมายังสํานักงานทีบีซีกรุงเทพฯด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์เท่านั 2น 
แบบฟอร์มยื�นประกวดราคาที�กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ ส่งมาที�สํานกังานทีบีซีกรุงเทพฯไม่
ทันกําหนดเวลาการปิดประมูล หรือ ส่งมาโดยไม่มีเอกสารแนบและตัวอย่างสินค้าตามที�
กําหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา 

ข) สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หากชื�อของบุคคลที�ลงชื�อใน
แบบฟอร์มยื�นประกวดราคาของทีบีซี เป็นคนละคนกับบุคคลผู้ มีรายนามในเอกสารจด
ทะเบียนบริษัท ทางผู้ขายจะต้องส่งหนงัสือมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าของ
บริษัทแนบมาด้วย 

ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของบุคคลที�ลงชื�อในแบบฟอร์มยื�นประกวดราคา ซึ�งเป็น
บคุคลที�มีชื�ออยู่ในเอกสารการจดทะเบียนบริษทั หรือในหนงัสือมอบอํานาจ 

ง) สําเนาบัตรประจําตวัผู้เสียภาษีอากร ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�ยื�นประมลู 
จ) หลักฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนที�ยื�นประมูล สําหรับผู้ยื�นประมูลรายใหม่ ซึ�งหมายรวมถึงผู้ขายที�ยื�น
ประมลูกบัทางทีบีซีเป็นครั 2งแรก หรือผู้ขายที�ไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสญัญาซื 2อสินค้าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อน จะต้องยื�นหลักฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank 
Statement) ซึ�งออกให้และเซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้อนหลัง e เดือน ของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนที�ยื�นประมลู  
 
สําหรับผู้ขายปัจจุบัน/ผู้ขายรายเก่า คือ ผู้ขายที�เคยได้รับเลือกให้เป็นผู้ รับสัญญาซื 2อสินค้า
จากทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ว ไม่จําเป็นต้องยื�นหลักฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบัญชี
ธนาคาร มาพร้อมกับการยื�นประมูลครั 2งนี 2 อย่างไรก็ตามถ้ามีความจําเป็น ทางทีบีซีขอสวงน



 

Page 3 of 9 
 

สิทธิoในการขอเรียกดหูลกัฐานแสดงรายการเคลื�อนไหวทางบญัชีธนาคารย้อนหลงั จากผู้ขาย

รายปัจจบุนั/ผู้ขายรายเก่า ก่อนการตดัสินมอบสญัญาซื 2อให้แก่ผู้ขาย 

 
หมายเหตุ: 

• เอกสารสําเนาทกุฉบบัจะตอ้งรับรอง “สําเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และเซ็นต์ชื"อโดยผูมี้
อํานาจลงนาม  

• สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษทั  บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัผู้เสียภาษีอากร 
และ เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ"ม ให้ยื"นมาเพียง 0 ชุดเท่านั1น ต่อกายื"นประมูลแต่
ละครั1ง  ผู้ขายไม่จําเป็นต้องแนบสําเนาเอกสารหลายชุดมากบัแบบฟอร์มยื"นประกวดราคาแต่
ละใบ 
 

3. การส่งมอบสินค้า: ให้ผู้ขายจัดส่งสินค้าที�สํานักงานทบีีซี กรุงเทพฯ เลขที� 12/5 ซอยคอนแวนต์ ถนนสีลม      
บางรัก กรุงเทพฯ  
 

� ผู้ขายควรเริ�มส่งมอบสินค้าถงึสาํนักงานทีบีซี กรุงเทพ ตั 1งแต่วันที� 20 ตุลาคม และควรดาํเนินการส่ง
มอบให้เสร็จสิ 1นภายในวันที� 30 ตุลาคม 2558 
 

� ผู้ขายจะต้องติดต่อกับกบัทางสํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ เพื�อยืนยนัและนดัหมายวนัเวลาในการรับมอบสินค้า
ที�แน่นอน หากสินค้าไม่พร้อมที�จะจดัส่งตามระยะเวลาที�ได้กําหนดไว้ในเอกสารสั�งซื 2อก่อให้เกดิความล่าช้า
ในการจดัส่ง ผู้ซื 1ออาจพิจารณาระงบัสญัญาหรือลงโทษผู้ขายได้  
 

4. หลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเดก็:  
ผู้ขาย ซึ�งในเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี กล่าวถึงในฐานะผู้ รับเหมาของทีบีซี รวมถึงผู้ รับเหมาช่วง และพนกังาน
ของผู้ รับเหมา/ผู้ รับเหมาช่วง (อาทิ บริษัทขนส่ง และพนกังานขับรถ) ซึ�งมีหน้าที�ติดต่อหรือมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกับ
เจ้าหน้าที�ของทีบีซี และ/หรือกลุ่มผู้ รับประโยชน์ในพื 2นที�พกัพิงชั�วคราว จะได้รับเอกสารเรื�องหลกัจริยธรรมของทีบีซี  
ซึ�งท่านจะต้องอ่านอย่างละเอียด เพื�อทําความเข้าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี 2 ซึ�งเอกสารหลักจริยธรรม

และนโยบายปกป้องและคุ้มครองเด็กนี 2จดัทําขึ 2นเพื�ออธิบายให้ผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิ
ด้านจริธรรมหลักๆ โดยหากพนักงานของผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาช่วงไม่ปฏิบติัตามหลักจริยธรรมจะถือว่าฝ่าฝืน
ข้อตกลงในสญัญาซื 2อฉบบันี 2  ทั 2งนี 2ผู้ชื 1ออาจพิจารณาลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึ 2นอยู่กบัความรุนแรง
ของการประพฤติผิด (กรุณาดขู้อ aa เรื�อง การละเมดิสญัญา และ เบี 2ยปรับ ด้านล่างนี 2) 

 
เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเดก็สําหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงของทีบีซี จะ
เป็นเอกสารอีกชุดหนึ�งที�แยกไว้ต่างหากซึ�งมิได้รวมไว้ในเอกสารเชิญเข้าร่วมประกวดราคาชุดนี 2 ท่านสามารถดาวน์
โหลดเอกสารเรื� องหลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเด็กไ ด้จากเว็บไซต์ของทีบีซี ที� 
www.theborderconsortium.org/resources/additional-resources/  หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที�สํานกังานที
บีซี กรุงเทพฯ 
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5. เงื�อนไขการชําระเงนิ: ผู้ซื 2อจะชําระเงินแก่ผู้ขาย โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คให้ในวนัที�ส่งมอบรถ  
 

ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการเพื�อยืนยนัว่าผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื 2อแล้ว โดยผู้ขายจะต้องส่ง
ใบเสร็จรับเงินนี 2มาให้สํานกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 

6.  ภูมิหลังทั�วไป หลักการ กฎระเบียบ และคํารับรอง : 
• ทีบีซี ได้รับเงินบริจาคจากผู้บริจาคหลายราย เพื�อใช้ในการปฏิบตัิงานช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมแก่ผู้ ลี 2ภยัจาก

ประเทศพม่า และประสงค์จะใช้ส่วนหนึ�งของเงินบริจาคเหล่านี 2เพื�อชําระเงินสําหรับการซื 2อขายครั 2งนี 2 ผู้บริจาค
จะคํานวณยอดรวมของจํานวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใช้เงินจํานวนนี 2 เมื�อการปฏิบตัิงานสําเร็จ
ลุล่วงแล้ว ตามจํานวนค่าใช้จ่ายที�ยื�นเสนอ และพิจารณาว่ามีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขข้อกําหนดการ
บริจาคหรือไม่ นอกจากทีบีซีแล้ว บคุคลอื�นใดย่อมไม่มีสิทธิo หรือสามารถอ้างสิทธิoในเงินบริจาคนี 2ได้ ผู้บริจาค
จะไม่รับพจิารณาคําร้องขอค่าชดเชย หรือการชําระเงินใด ๆ ที�ผู้ รับเหมาของทีบีซียื�นเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะใน
กรณีใด หรือด้วยเหตุผลใด สัญญาที�กระทําขึ 2นระหว่างทีบีซีและผู้ รับเหมาจะไม่มีผลผูกพันผู้บริจาค และผู้
บริจาคไม่ยอมรับว่ามีข้อสญัญาใดที�เชื�อมโยงระหว่างผู้บริจาคกบัผู้ รับเหมาของทีบีซี  

 
• ผู้บริจาคกําหนดให้ทีบีซี ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมาปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมขั 2นสูงสุดระหว่าง

กระบวนการจัดหา และในการปฏิบัติตามสัญญา ขั 2นตอนในการจัดซื 2อจัดหา และการตกลงให้ทําสัญญา
จะต้องเป็นไปตามหลกัการดงัต่อไปนี 2 : 
� ความโปร่งใสในกระบวนการจดัซื 2อจดัหา 
� การปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัต่อผู้ เสนอตวัเป็นผู้ รับเหมา 

 
• กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
• ผู้บริจาคที�จัดสรรเงินทุนสําหรับโครงการนี 2สงวนสิทธิoที�จะใช้อํานาจในการควบคุมผู้ รับเหมาทุกราย ทั 2งด้าน

เอกสาร และ ณ สถานที�ดําเนินการ (รวมทั 2งทีบีซี) รวมถึงผู้ รับเหมาช่วงต่อ ที�ได้รับเงินของผู้บริจาค เพื�อทําการ
ตรวจสอบว่าการจดัหา และการปฏิบตัิงานนั 2นสอดคล้องกบักฎระเบียบ และวิธีดําเนินงานของทีบีซี หรือไม่ ผู้
บริจาคขอคํารับรองวา่ผู้บริจาค หรือตวัแทนของผู้บริจาคมีสิทธิoตามสมควรในการเข้าถึงและการขอตรวจสอบ
เอกสารทางการเงิน และการบญัชีของผู้ รับเหมา  

 
• คํารับรอง : โดยการลงนามในสญัญาซื 2อขายนี 2 ผู้ขาย (ในกรณีที�ตกลงให้ทําสญัญา) ให้คํารับรองว่าผู้ขาย 

และ/หรือ ผู้ รับช่วงจดัส่งสินค้าให้ผู้ขาย (ถ้ามี) ได้รับอนุมตัิ และมีใบอนุญาตที�จําเป็นจากเจ้าหน้าที�หรือส่วน
ราชการที�เกี�ยวข้องให้ดําเนินงานตามภาระผูกพันภายใต้สญัญานี 2แล้ว และการปฏิบตัิตามภาระผูกพันของ
ผู้ขายภายใต้สัญญานี 2จะไม่เป็นการฝ่าฝืนคําสั�ง กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือข้อบังคับของ
หน่วยงานใดของรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการที�มีอํานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ชื 1อจะจดัการกบัสินค้าได้
อย่างถกูต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรก หรือตําหนิกล่าวโทษจากรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื�น
ใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใช้แทนผู้ชื 1อสําหรับความเสียหาย การสูญเสีย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
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การฟ้องร้อง ความรับผิด และค่าใช้จ่าย ซึ�งเกิดจาก เกี�ยวข้อง หรือเป็นผลสืบเนื�องไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดย
ทางอ้อม จากการฝ่าฝืนคํารับรองนี 2 

• ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสญัญาฉบบันี 2จะดําเนินไปโดยไม่มีการเชื�อมโยงใดๆถึงผู้ชื 1อในฐานะนายหน้า 
หุ้นส่วน ผู้ รับช่วงลิขสิทธิo พนกังาน หรือผู้แทนของผู้บริจาค  นอกจากนี 2ผู้ขายรับรองต่อผู้ชื 1อและผู้บริจาคว่า 
ผู้ รับช่วงหรือผู้ขายรายย่อยที�ผู้ขายติดต่อด้วยจะไม่สามารถที�จะเรียกร้อง หรือกระทําการฟ้องร้องใดๆต่อผู้
บริจาค และตวัแทนของผู้บริจาคได้ 

 
• ผู้ขายจะไม่แทนตวัเองว่าเป็นผู้ชื 1อ หรือเป็นนายหน้า หุ้นส่วน พนกังาน หรือผู้แทนของผู้ชื 1อหรือผู้บริจาค และ

จะไม่ถือตวัเองวา่มีอํานาจหรือสิทธิoที�จะก่อให้เกิดความผูกมดัที�ชดัเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชื 1อ หรือ
ผู้บริจาคข้อตกลงฉบบันี 2จะไมถื่อว่าผู้ขายเป็นนายหน้า หุ้นส่วน ผู้ รับช่วงลิขสิทธิo พนกังาน หรือผู้แทนใดๆของ
ผู้ขายและผู้บริจาค 

 
7. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุที�ทาํให้ผู้เสนอราคาไม่มีสทิธิjได้รับพจิารณา: 

• ทีบีซี จะปฏิเสธข้อเสนอที�ได้รับจากผู้ เข้าประกวดราคา หรือยกเลิกสัญญาในกรณีที�ได้ทําสัญญาแล้ว หาก
พบว่าผู้ เสนอราคาได้กระทําการอนัทุจริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ ซึ�งอาจมีการการลงโทษด้าน
การบริหารหรือด้านการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคล้องกบัระดับความสําคญัของสญัญา และความรุนแรง
ของการประพฤติผิด 

 
• ผู้ เข้าประกวดราคา และผู้ รับเหมา ต้องไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกบัการใช้แรงงานเด็ก และต้องเคารพในสิทธิoพื 2นฐาน

ทางสงัคม และสภาพการทํางานของพนกังานของตน 
 

• ทีบีซี จะตดัสิทธิoผู้ เข้าประกวดราคาออกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัซื 2อจดัหาขององค์กร ในกรณีที�: 
� ผู้ เข้าประกวดราคาเป็นผู้ ล้มละลาย หรือกําลงัชําระบญัชีเพื�อเลิกบริษัท หรือศาลกําลงัจดัการกบัธุรกิจ 

หรือกําลงัจดัการประนอมหนี 2กบัเจ้าหนี 2 หรือได้ระงบักิจกรรมทางธุรกิจ หรือเป็นผู้ ที�กําลงัถูกดําเนินคดี
เนื�องจากสาเหตุเหล่านี 2 หรืออยู่ในสถานการณ์ที�คล้ายกนั อันจากการดําเนินการในทํานองเดียวกัน 
ตามกฎหมาย หรือข้อบงัคบัของประเทศ 

� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถกูพพิากษาลงโทษเนื�องจากการประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ ซึ�งคําพิพากษานั 2นถือ
เป็นที�สดุ 

� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ประพฤติผิดหลกัวิชาชีพอย่างร้ายแรงในเรื�องใดๆก็ตาม  ซึ�งทีบีซีสามารถพิสูจน์
ได้ 

� ผู้ เข้าประกวดราคาไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของตนในการชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือ
การจ่ายภาษีตามเงื�อนไขทางกฎหมายของประเทศซึ�งเป็นสถานที�ก่อตั 2งบริษัท หรือประเทศของผู้ ที�มี
อํานาจให้ทําสญัญา หรือประเทศที�มีการดําเนินการตามสญัญา 

� ผู้ เข้าประกวดราคาได้ถูกพิพากษาลงโทษ และคําพิพากษานั 2นถือเป็นที�สุด ในข้อหาฉ้อฉล ทุจริต มี
ส่วนเกี�ยวข้องกบัองค์กรอาชญากรรม หรือในกิจกรรมอื�นใดที�ผิดกฎหมาย และเป็นภยัต่อผลประโยชน์
ด้านการเงินของผู้บริจาค 
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� ภายหลงักระบวนการจดัหา หรือกระบวนการมอบเงินบริจาค โดยใช้งบประมาณของผู้บริจาคแล้ว ได้
มีการแจ้งว่าผู้ เข้าประกวดราคาได้ฝ่าฝืนสญัญาอย่างร้ายแรง เนื�องจากไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัตาม
สัญญา ผู้ เข้าประกวดราคาต้องรับรอง ว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที�กล่าวถึงข้างต้นนี 2 ด้วยประการใดๆ
ทั 2งสิ 2น 

 
• จะไม่มีการตกลงทําสญัญากบัผู้ เข้าประกวดราคา ถ้าในระหว่างขั 2นตอนการจดัหาจัดซื 2อ ผู้ เข้าประกวดราคา

รายนั 2น: 
� มีประเด็นหรือข้อสงสัย เรื�องความขัดแย้งหรือการมีส่วนได้ส่วนเสียทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ขาย

หรือผู้ เข้าร่วมประมลูกบัพนกังานหรือผู้ มีอํานาจตดัสินผลการประมลูขององค์การทีบีซี 
� มีความผิดเนื�องจากแจ้งหรือเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองค์กร หรือไม่ให้ข้อมูลซึ�ง

ทางองค์กรขอให้ผู้ ร่วมประกวดราคาแจ้ง เพื�อนํามาใช้เป็นเงื�อนไขประกอบการพิจารณาตดัสินการให้
สญัญา 

  
• ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับพิจารณา ถ้าไม่ปฏิบตัิตามขั 2นตอนของการเสนอราคาที�ระบุในข้อ 3. ของ

เอกสารฉบบันี 2 
 
8. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทาํสัญญา: 

• ผู้แทนจากองค์กรหรือหน่วยงานของผู้บริจาคจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดซองประกวด
ราคา ซึ�งดําเนินการโดยเจ้าหน้าที�ของทีบีซี  ผู้ เข้าประกวดราคาจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเปิดซอง
ประกวดราคานี 2 

 
• การยื�นเสนอราคาจะต้องกระทําตามเงื�อนไข และข้อกําหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซอง

ประกวดราคาจะมีการตรวจเช็ควา่ผู้ เข้าร่วมได้ปฏิบตัิถกูต้องตามเงื�อนไขและข้อกําหนดนั 2นๆหรือไม่ 
 

• คณะกรรมการประกวดราคา ซึ�งประกอบด้วยเจ้าหน้าที�ทีบีซีอย่างน้อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา
หลงัจากวนัครบกําหนดยื�นเสนอราคา และตดัสินการประกวดราคา คําตดัสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็น
ที�สดุ 

 
• การเสนอราคาทั 2งหมดจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลกัเกณฑ์เดียวกนัและโดยคณะกรรมการตดัสิน

การประกวดราคาชดุเดียวกนั 
 

• ทีบีซี จะตดัสินให้สัญญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้ม
ค่าสูงสุดต่อเงินที�จ่าย” อนัหมายถึงสัดส่วนความสมดุลที�ดีที�สุด ระหว่าง ราคา กับ คุณภาพ/คุณสมบตัิ โดย
อย่างน้อยที�สดุจะพิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี 2 
� ราคา 
� คณุภาพ 
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� ความสามารถ/กําลงัการผลิตสินค้า 
� ชื�อเสียง และความสามารถที�อาจพิสจูน์ ได้ว่าสามารถจดัส่งสินค้าได้ตามกําหนด 
� ประสบการณ์ในการจดัส่งสิ�งของเพื�อความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม 
� ความรู้เกี�ยวกบัสภาพการทํางานในพื 2นที� 
� มีฐานปฏิบตัิงาน/สํานกังานที�ใกล้กบัพื 2นที� 
� สามารถปฏิบตัิงานตามบรรทดัฐานสากลได้ 

 
• จะไม่มีการเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑ์ใดๆจากที�ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา และ/หรือในข้อกําหนดเกี�ยวกบั

รายละเอียดสินค้า นอกจากนี 2 ข้อมูลเพิ�มเติมจากผู้ เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็นเพียงเพื�อชี 2แจง
รายละเอียดของการเสนอราคานั 2นๆให้กระจ่างขึ 2น และไม่มีเหตนํุาไปสู่การเลือกปฏิบตัิ 

 
• จะไม่อนญุาติให้มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลงัจากวนัครบกําหนดยื�นซองเสนอราคา 

 
• หนงัสือเชิญประกวดราคานี 2 ไม่ถือว่าเกี�ยวข้องกบัข้อผกูมดัในการซื 2อสินค้าใดๆทั 2งสิ 2น กบัทางทีบีซี 

 
9. การละเมิดสัญญา และเบี 1ยปรับ 

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

มอบสินค้าที�ระบใุนเอกสารสญัญาฉบบันี 2 
4) การเพิกเฉย หรือขดัคําสั�ง หรือคําขอ ที�ระบุอย่างเจาะจงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นคําพดู โดย

เจ้าหน้าที�ของทีบซีี ผู้ รับผิดชอบการส่งมอบสินค้า เจ้าหน้าที�ของรัฐ หรือคณะกรรมการศนูย์อพยพ 
5) การกระทําการอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ของผู้ขาย 
6) การมีส่วนเกี�ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพื 2นฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและ

ความปลอดภยัในการทํางานของพนกังานของตน 
7) การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที�ระบุในเอกสารหลกัจริยธรรมของทีบีซี (ซึ�งข้อกําหนดนี 2จะ

บงัคบัใช้กบัทั 2งพนกังานของผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงทกุราย)  
 

ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที�ผู้ขายละเมิดสญัญา หมายความรวมถงึ แต่ไม่จํากดัเพียง : 
1) การระงบั หรือยกเลิกสญัญา ตามดลุพินิจของผู้ชื 1อ 
2) การให้ผู้ขายเปลี�ยนทดแทนสินค้าที�ตํ�ากว่ามาตรฐาน หรือบกพร่องโดยทันทีที�ได้รับการร้องขอจาก

เจ้าหน้าที�ของทีบซีี ที�มีหน้าที�รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 2น 
3) การให้ผู้ขายส่งสินค้าเพิ�มเติมให้โดยไม่คิดมูลค่า เพื�อชดเชยส่วนที�ไม่ครบ สูญหาย หรือบกพร่อง 

ตามที�ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที�ของทีบีซี ที�มีหน้าที�รับผิดชอบ 
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4) การลงโทษให้ผู้ขายจ่ายเบี 2ยปรับเป็นตวัเงินให้แก่ผู้ชื 1อ ตามดลุพินิจของผู้ชื 1อ และตามความสูญเสียที�
ประเมินได้ 

5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้รับพิจารณาให้ทําสญัญาอื�นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การให้ผู้ขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที�อาจเกิดขึ 2นจากการที�ผู้ชื 1อจําเป็นต้องหาซื 2อ

สินค้าจากแหล่งอื�น อนัเนื�องมาจาก 
i. ผู้ขายส่งสินค้าที�มีคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรือ ส่งสินค้าไม่ตรงตามกําหนดวนัที�ให้

ส่งของ 
ii. ผู้ชื 1อยกเลิกสัญญากับผู้ขาย อันมีสาเหตุที�สมเหตุสมผลอันเนื�องมาจากการที�ผู้ขายไม่

สามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขหรือข้อตกลงในสญัญาซื 2อได้ 
iii. ผู้ขายไม่สามารถดําเนินการตามข้อตกลงในสญัญาซื 2อให้ลลุ่วงไปได้ 

 
ทั 2งนี 2การลงโทษต่างๆหรือด้านการเงินจะสอดคล้องกบัระดบัความสําคญัของสญัญา และความรุนแรงของการ
ประพฤติผิด 

 
10. สัญญาที�จะกระทาํกันนี 1จะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย 

 
11. ติดต่อขอข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการประกวดราคานี 2ได้ที�คุณคณุกฤษณา อศัวศรีสกลุชยั สํานกังานทีบีซี ที�กรุงเทพฯ 

       โทร. (02) 238-5027-8 หรือทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org 
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ใบเสนอราคาประมูลรถยนต ์เลขที� TBC Vehicles 2015

SUPPLIER  ชื�อผู้ขาย:

ADDRESS  ที�อยู่:

TELEPHONE  โทรศพัท์: FAX  โทรสาร:

E-mail  อเีมลล:์

CONTACT PERSON  ชื�อบุคคล
ตดิตอ่:

Accessary Price per unit, included VAT (Baht)

Registration fee 

(Baht per a car)

Deposit for a red plate 

(Baht per a car)

อปุกรณ์เสรมิที�มากับรถ ราคารถตอ่คนัซึ�งรวมภาษมีูลคา่เพิ�ม
แลว้ (บาท)

คา่จดทะเบยีนรถ 
(บาทตอ่คนั)

เงนิมดัจําคา่ป้ายแดง
(บาทตอ่คนั)

Leadtime for delivery

ระยะเวลาที�สามารถจดัสง่รถได:้

หมายเหตุ:

แบบประกวดราคานี�ผูข้ายตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นถกูตอ้งพรอ้มเซ็นชื�อประทับตราบรษัิท และลงวันที�

แลว้จงึนํามายื�นดว้ยตนเอง, สง่ทางไปรษณีย์ หรอื อเีมลล ์  มายังสํานักงาน ท ี บี ซ ี กรงุเทพฯ 

ภายในวนัศกุรท์ ี� 25 กนัยายน 2558 กอ่นเวลา 12:00 น.

SUPPLIER'S SIGNATURE  ลายเซ็นตผู์้ขาย: DATE  วนัที�:

COMPANY SEAL  ประทบัตราบรษิทั:

2 of Toyota  Revo 

Double Cap 4x4  

2.8G with only 

"Silver Matellic" 

colour

รถกระบะ 4 ประตู 
Toyota Hilux Hilux 

Revo  4x4 2.8G 

จํานวน 2 คนั สเีงนิ 
(ซลิเวอร ์เมทเทอร ์

ลคิ) เทา่น ั1น

Tender TBC Vehicles 2015 Bidding Form 

Description

รายละเอยีด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


