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ค ำแปล 

หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 

การประกวดราคาถั่วเหลืองผ่าซีก 2019 
 

ส าหรับการแจกจ่าย ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ ธันวาคม 2562 
พืน้ท่ีพักพงิช่ัวคราว ในประเทศไทย 

  
องค์กำร เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม (TBC), ผู้ซือ้, มีควำมประสงค์ขอเรียนเชิญบริษัทของท่ำน ซึ่งเป็น “ผู้ขาย” เข้ำร่วม
ประกวดรำคำ เพื่อจดัสง่ถั่วเหลืองผ่าซีก ตำมเง่ือนไขตอ่ไปนี ้
 

1. คุณภาพ: คณุภำพขัน้ต ่ำของถัว่เหลอืงผำ่ซีกทีผู้่ขายจะจดัสง่ให้ มีดงัตอ่ไปนี:้  
 
a. เป็นถัว่พนัธุ์ “Pisum Sativum” ซึ่งเป็นถัว่ลนัเตำแห้ง ผ่ำซีก เลำะเปลอืก ซึง่เกณฑ์มำตรฐำนของถัว่เหลืองผำ่ซีกมี

ระบไุว้ดงัตำรำงข้ำงลำ่งนี ้
 

มาตรฐานถั่วลันเตาผ่าซกี % ร้อยละที่ยอมรับได้ 
1.1   ควำมบริสทุธ์ิของเมลด็ถัว่ ไม่นอ้ยกว่า 99.0% 
1.2   ถัว่ทัง้เมลด็ ไม่เกิน 0.5% 
1.3   เมลด็เสยีจำกควำมร้อน ไม่เกิน 0.05% 
1.4   เมลด็เสยีอื่นๆ ไม่เกิน 0.5% 
1.5   สอีื่นๆ ไม่เกิน 2.0% 
1.6   เมลด็เสยีจำกกำรกดักินของแมลง ไม่เกิน 0.3% 
1.7   เมลด็แตกหกั (ร่อนผำ่นตระแกรงเบอร์ a 10/64 RH) ไม่เกิน 2.0% 
1.8   ควำมชืน้ ไม่เกิน 15% 

 
b. คณุภำพของถั่วเหลืองผ่ำซีกจะต้องเทียบเท่ำกบัตวัอย่ำงถัว่เหลืองผ่ำซีกที่ได้ยื่นพร้อมกบัใบเสนอรำคำประกวด

รำคำครัง้นี ้
c. ถัว่เหลอืงผำ่ซีกจะต้องมีสภำพสดใหม ่และปรำศจำกกำรกดักินของแมลง 
d. ถัว่เหลืองผำ่ซีกจะต้องปรำศจำกกำรปนเปือ้นของสำรเคมี รวมทัง้สำรตกค้ำงจำกยำฆำ่แมลง ยำก ำจดัศตัรูพืชซึ่ง

อำจเป็นอนัตรำยตอ่กำรบริโภค 
e. ถัว่เหลอืงผำ่ซกีควรจะสามารถคงคุณภาพที่ต้องการได้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ผลิต เมื่อ

จดัเก็บในอณุหภมูิปกติและในสภำพอำกำศที่มคีวำมชืน้ของป่ำเขตร้อนในประเทศไทยซึง่เป็นพืน้ที่ท่ีศนูย์อพยพ
ตัง้อยู ่

f. ไมอ่นญุำติให้สง่ถัว่เหลอืงกวำดพืน้ 
g. กรณีถัว่เหลอืงผำ่ซกีเป็นพืชตดัตอ่พธัุกรรม ให้ระบใุนเอกสำรประมลูว่ำเป็นพืชตดัตอ่พนัธุกรรมด้วย 

 



2 of 12 
 

 
ตัวอย่าง : Yellow Split Peas ถั่วเหลอืงผ่าซีก 

รูปนีม้าจากเว็บไซต์ : https://wholesale.glorybee.com/yellow-split-peas 
 

2. ปริมาณ: ปริมาณสุทธิประมาณ 597 เมตตริกตัน โดยแบ่งจัดส่งเป็นเดอืนละครัง้ จ านวนทัง้สิน้ 12 ครัง้ โปรดดู
รำยละเอียด และเง่ือนไขใน ก าหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมำ    

 
3. แหล่งที่มา: ผู้ขายจะต้องไม่สง่ถัว่เหลืองผำ่ซีกที่น ำเข้ำหรือมีแหลง่ที่มำหรือต้นก ำเนิดจำกประเทศดงัตอ่ไปนี ้อิหร่ำน, 

เกำหลเีหนือ, คิวบำ, ซูดำน หรือ ลเิบีย 
 

4. การบรรจุ: สนิค้ำควรบรรจุในกระสอบแบบเดียวกนั, ไหม่ , แข็งแรง เป็นกระสอบถกั โปลปีรอบเปอลนี ตำมมำตรฐำน
สง่ออกนำนำชำติ 
 
ถัว่เหลืองผำ่ซีกจะต้องบรรจใุนกระสอบแบบเดียวกนั เป็นกระสอบไหม่ สขีำว เป็นกระสอบถกัด้วยโปลีปรอบเปอลีน มี
ควำมแข็งแรงตำมมำตรฐำนสง่ออกนำนำชำติ น ำ้หนกัขัน้ต ่ำ 110 กรัม บรรจถุัว่เหลอืงผำ่ซีก น ำ้หนกัสทุธิไมน้่อยกวำ่ 50 
กิโลกรัมตอ่กระสอบ (น ำ้หนกัสทุธิหมำยถึง น ำ้หนกัของถัว่เหลอืงผ่ำซีกเทำ่นัน้ ไมร่วมน ำ้หนกักระสอบ) กระสอบจะต้อง
เย็บปิด 2 ชัน้ อยำ่งแข็งแรงโดยเคร่ืองจกัรทัง้สองด้ำนเพื่อปอ้งกนักำรตกหลน่ 
 
บรรจภุณัฑ์นีจ้ะตกเป็นทรัพย์สินของผู้ซือ้ 
 
กำรบรรจใุสตู่้คอนเทนเนอร์ต้องใสส่ำรดดูควำมชืน้ 15-20 ถงุ โดยมีน ำ้หนกัรวม อยำ่งน้อย 1 กิโลกรัมตอ่ตู้คอนเทนเนอร์ 
เพื่อดดูควำมชืน้ และปพูืน้ตู้และด้ำนข้ำงของตู้ ด้วยกระดำษลกูฟกู 
 
กรณีที่พบกระสอบที่ไม่แข็งแรง เก่ำ ฉีกขำด หรือไม่สำมำรถขนส่งได้ขณะที่ ได้รับสินค้ำ ทำงผู้ ขำยจะต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเปลีย่นถ่ำยให้อยูใ่นสภำพท่ีขนสง่ได้หรือเหมำะสมตอ่กำรจดัเก็บได้ 
ผู้ขายจะต้องจัดหากระสอบเปล่าแบบเดียวกับที่ใช้บรรจุถั่วเหลืองผ่าซีก จ านวน 2 เปอร์เซ็นต์ มาพร้อมกับ
สินค้า โดยให้รวมอยูใ่นมลูคำ่สนิค้ำที่เสนอมำในใบเสนอรำคำ 

https://wholesale.glorybee.com/yellow-split-peas
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คำ่วสัด ุบรรจภุณัฑ์และกำรบรรจถืุอเป็นคำ่ใช้จ่ำยของผู้ขำยทัง้สิน้ 

 
5. ราคา:  

 เงื่อนไขการเสนอราคา:  ให้เสนอเป็นราคา CIF ท่าเรือกรุงเทพฯ ประเทศไทย (ท่าเรือ BMT เท่านัน้) 
รำคำทีเ่สนอจะต้องเป็นสกลุดอลลำ่ร์สหรัฐ ตอ่ 1 เมตตริกตนั ภำยใต้เง่ือนไขรำคำนีผู้้ขำยจะต้องรับผิดชอบใน
กำรท ำพิธีกำรสง่ออก จ่ำยคำ่ระวำงเรือ และคำ่ประกนัภยัขนสง่สนิค้ำจนกระทัง่มำถงึทำ่เรือปลำยทำง  

 
 การยนืราคา: รำคำที่เสนอจะต้องสำมำรถยืนรำคำเดมิได้ตลอดช่วงระยะสญัญำ หรืออยำ่งน้อยจะต้องยืนรำคำ

จนกระทัง่กำรจดัสง่สนิค้ำถึงปลำยทำงเสร็จสิน้ทัง้หมดแล้ว และจะไมอ่นญุำตให้มกีำรเปลีย่นแปลง ปริมำณ
สนิค้ำตำมที่ได้ระบไุว้ด้ำนบนและในเอกสำรก ำหนดกำรสง่มอบ (Delivery Schedule) นัน้เป็นจ ำนวนประมำณ
ใกล้เคยีงที่สดุทีค่ ำนวณจำกกำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรในพืน้ท่ีพกัพิงชัว่ครำว       ซึง่จ ำนวนท่ีจะให้จดัส่ง
จริงนัน้อำจตำ่งไปจำกนีไ้ด้ซึง่จะขึน้อยูก่บักำรเปลีย่นแปลงของจ ำนวนประชำกรในพืน้ท่ีพกัพงิชัว่ครำว ภำยใน
ช่วงระยะสญัญำหำกทำงผู้ซือ้มคีวำมจ ำเป็นต้องเพิม่ปริมำณกำรสัง่ซือ้ ผู้ขายจะต้องสามารถยนืราคาตามที่

ยื่นเสนอมาส าหรับการสั่งซือ้เพิ่ม ได้ถงึ 20% ของยอดการสั่งซือ้ตำมที่ระบไุว้ในสญัญำ ทัง้นีผู้้ซือ้จะไม่
รับผิดชอบในคำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้ในกรณีที่ปริมำณกำรสัง่ซือ้จริงน้อยกวำ่ปริมำณกำรสัง่ซือ้ที่ได้คำดกำรณ์ไว้ 

 
 ผู้ขำยจะต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มยื่นประกวดรำคำ Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมำนี ้
หมายเหตุ: หำกคณุเป็นบริษัทที่จดทะเบยีนในประเทศไทยและมีใบอนญุำตน ำเข้ำถัว่แห้งผำ่ซกี ขอให้เสนอรำคำโดย
ใช้ช่ือบริษัททำ่นเป็นตวัแทนน ำเข้ำแทน ทีบีซี 

 
6. การส่งมอบ: ในกำรสง่มอบสนิค้ำ ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ขายที่จะต้องจดัสง่ถัว่เหลอืงผำ่ซีกสนิค้ำให้มำถงึทำ่เรือ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (ทำ่เรือ BMT เทำ่นัน้) ตำมวนัที่ระบไุว้ในก ำหนดกำรสง่มอบ  
 

 ช่วงเวลำสง่มอบ ควำมถ่ีในกำรจดัสง่ รวมถงึปริมำณสนิค้ำทีจ่ะจดัสง่ ได้มีสรุปไว้ในก ำหนดกำรสง่มอบ (Delivery 
Schedule) ที่แนบมำกบัหนงัสอืเชิญเข้ำร่วมประกวดรำคำฉบบันี ้ ซึง่ควำมถ่ีในกำรจดัสง่คือเดือนละครัง้ การส่ง
มอบครัง้แรกควรจะเร่ิมต้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 5 ธันวาคม 2562 และจะถือวำ่กำรสง่มอบ
เสร็จสมบรูณ์เมื่อผู้ซือ้ได้รับสนิค้ำครบจ ำนวนแล้ว หรือภำยในเดอืนธันวาคม 2562 

 
 ปริมำณสนิค้ำตำมที่ได้ระบไุว้ด้ำนบนและในเอกสำรก าหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้เป็น จ ำนวน

ประมำณใกล้เคยีงที่สดุที่ค ำนวณจำกกำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรในพืน้ท่ีพกัพงิชัว่ครำว ในช่วงระยะเวลำ
กำรบริโภคนัน้ๆ ผู้ซือ้ขอสงวนสทิธ์ิในกำรแก้ไขปริมำณสนิค้ำท่ีจะให้จดัสง่ รวมถงึก ำหนดกำรจดัสง่ ในระหวำ่ง
ช่วงระยะเวลำของสญัญำ เพื่อให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรท่ีแท้จริง  โดยส ำนกังำนทีบีซี กรุงเทพฯ จะท ำกำร
ยืนยนัจ ำนวนที่จะให้จดัสง่จริงและก ำหนดกำรในกำรจดัสง่ที่แนน่อน ในรูปของใบสัง่ซือ้อยำ่งเป็นทำงกำร (Offi-
cial Purchase Order) ซึง่จะสง่ถึงผู้ขายโดยตรงทำงโทรสำร อยำ่งน้อย 10 วนั ก่อนถึงวนัก ำหนดสง่มอบ  
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7. การตรวจสอบ: 
 

 ผู้ซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบในคำ่ใช้จ่ำยและกำรวำ่จ้ำงบริษัทตรวจสอบ ซึง่เป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล ให้ท ำกำร
ตรวจสอบสนิค้ำ ซึง่กำรตรวจ สอบนี ้ประกอบไปด้วย กำรตรวจสอบคณุภำพ ปริมำณ น ำ้หนกั กำรบรรจ ุ/ บรรจุ
ภณัฑ์ รวมทัง้กำรขนถ่ำยถัว่เหลอืงผำ่ซกีขึน้รถบรรทกุ ตำมปกตกิกำรตรวจสอบจะกระท ำ ณ จดุสง่มอบและขน
ถ่ำยสนิค้ำที่ทำ่เรือต้นทำงและปลำยทำง โดยกำรตรวจสอบจะต้องกระท ำทีละตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมรำยงำนกำร
ตรวจสอบของแตล่ะตู้คอนเทนเนอร์ 
 

 ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบวำ่สนิค้ำทัง้หมดหรือบำงสว่น บกพร่องหรือมีคณุภำพต ่ำกวำ่มำตรฐำน หรือมี
ปริมำณน้อยกวำ่ที่สัง่ซือ้ (ก ำหนดได้จำกน ำ้หนกัสทุธิเฉลีย่ หรือ น ำ้หนกัสทุธิรวม ที่ขำดไปจำกจ ำนวนที่สัง่ซือ้)  ผู้
ซือ้สงวนสทิธ์ิท่ีจะปฏิเสธกำรสง่มอบ และคำดหมำยให้สนิค้ำได้รับกำรเปลีย่นทดแทนทนัที (กรณีสนิค้ำมีปัญหำ
เร่ืองคณุภำพ) หรือ ก ำหนดให้ผู้ขายจดัสง่จ ำนวนเพิ่มเพื่อชดเชยปริมำณที่ขำด (กรณีที่สนิค้ำมีปัญหำเร่ือง
ปริมำณหรือน ำ้หนกัขำด) 

 
8. ขัน้ตอนการยื่นประกวดราคา: 

8.1 การยื่นประกวดราคา: ผู้ขำยที่สนใจให้ตดิตอ่มำยงัส ำนกังำนทีบีซี กรุงเทพฯ เพื่อแสดงควำมจ ำนงในกำรยื่น
ประกวดรำคำ ก่อนวนัพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 

 
ผู้ขำยที่สนใจจะต้องยื่นใบเสนอรำคำพร้อมทัง้เอกสำรตำ่งๆ รวมทัง้ตวัอยำ่งสนิค้ำ ตำมทีก่ ำหนดไว้ ตำมที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อ 8.2 ด้ำนลำ่งนี ้โดยส่งได้ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมลล์มายงั 
 

ภคิน ทีเจริญ  พนกังำนซพัพลำยเชน และ โลจิสติกส์ 
องค์กำร เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย้ม 
12/5 ซอยคอนแวนต์ ถนนสลีม บำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ (66-2) 238-5027 ถึง 8 โทรสำร (66-2) 266-5376 
อีเมลล์: tbctenderpulses@theborderconsortium.org 
ก่อน 12.00 น. วันพฤหัสบดทีี่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
8.2 ข้อบังคับในการยื่นประกวดราคา:   

8.2.1 เอกสารที่จ าเป็น: 
ผู้ขำยที่สนใจจะต้องยื่นเอกสำรดงัตอ่ไปนีม้ำที่ส ำนกังำนทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนก ำหนดกำรปิดประมลู 
มิฉะนัน้จะใบเสนอรำคำของทำ่นจะไมไ่ด้รับกำรพิจำรณำ 

 
a) แบบฟอร์มยื่นประกวดราคา - TBC Bidding Form (แบบฟอร์ม 001): กรอกข้อมลูให้

ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงช่ือ และประทบัตรำบริษัท โดยผู้มีอ ำนำจลงนำม แบบฟอร์มยื่นประกวด
รำคำจะต้องยื่นมำในซองที่ปิดผนึก และสง่มำยงัส ำนกังำน ทีบีซี กรุงเทพฯ ด้วยตนเองหรือสง่
ทำงไปรษณีย์เทำ่นัน้ แบบฟอร์มยื่นประกวดรำคำที่กรอกข้อมลูไมถ่กูต้องจะไมไ่ด้รับกำรจำรณำ 
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b) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท 
 

c) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/พาสปอร์ต ของบคุคลที่ลงช่ือในแบบฟอร์มยื่นประกวดรำคำ 
ซึง่เป็นบคุคลที่มีช่ืออยูใ่นเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท หรือในหนงัสอืมอบอ ำนำจ 

 
d) หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนที่ยื่นประมูล ส าหรับผู้ยื่นประมูลรายใหม่ ซึ่งหมายรวมถงึผู้ขายที่ยื่นประมูล
กับทางทีบซีีเป็นครัง้แรก หรือผู้ขายที่ไม่เคยได้รับเลอืกให้เป็นผู้รับสัญญาซือ้สนิค้าจาก
ทาง ทีบีซมีำก่อน จะต้องยืน่หลกัฐำนแสดงรำยกำรเคลือ่นไหวทำงบญัชีธนำคำร (Bank 
Statement) ซึง่ออกให้และเซ็นต์รับรองโดยธนำคำร ย้อนหลงั 6 เดือน ของบริษัทหรือห้ำง
หุ้นสว่นท่ียื่นประมลู  
 
ส าหรับผู้ขายปัจจุบนั/ผู้ขายรายเก่า คือ ผู้ขำยทีเ่คยได้รับเลอืกให้เป็นผู้ รับสญัญำซือ้สนิค้ำ
จำกทำง ทีบีซีมำก่อนแล้ว ไมจ่ ำเป็นต้องยื่นหลกัฐำนแสดงรำยกำรเคลือ่นไหวทำงบญัชีธนำคำร 
มำพร้อมกบักำรยื่นประมลูครัง้นี ้อยำ่งไรก็ตำมถ้ำมีควำมจ ำเป็น ทำงทีบีซีขอสงวนสทิธ์ิในกำรขอ
เรียกดหูลกัฐำนแสดงรำยกำรเคลือ่นไหวทำงบญัชีธนำคำรย้อนหลงั จำกผู้ขำยรำยปัจจบุนั/
ผู้ขำยรำยเกำ่ ก่อนกำรตดัสนิมอบสญัญำซือ้ให้แก่ผู้ขำย 
 
หมายเหตุ: เอกสารส าเนาทกุฉบบัจะตอ้งรบัรอง “ส าเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และ
เซ็นต์ชื่อโดยผูมี้อ านาจลงนาม ในกรณีทีผู่ล้งนามมิไดมี้ชื่ออยู่ในเอกสารการจะทะเบียนบริษทั 
จะตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือเจ้าของบริษัทแนบมาดว้ย 
 

e) ผู้ขำยจะต้องเซ็นต์เอกสำร หลกัจริยธรรม/ส าหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงของทีบซีี พร้อม
ประทบัตรำลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจ และสง่มำพร้อมเอกสำรกำรประมลู 

 
8.2.2 ตัวอย่างสินค้า:  

ผู้ขายจะต้องสง่ตวัอยำ่งประกอบกำรยื่นประกวดรำคำ จ ำนวน 1 ตวัอยำ่งเป็นถั่วเหลอืงผ่าซีก
จ านวน 2 กิโลกรัม ใสใ่นถงุพลำสติกใสที่แข็งแรงพอ พร้อมทัง้ตดิฉลำกช่ือผู้ขายและรำยละเอยีด
ให้ชดัเจน มิฉะนัน้กำรยื่นประกวดรำคำของผู้ขายจะถือเป็นโมฆะ  

 
ติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกบัการประกวดราคานีไ้ดที้ค่ณุกรรณิการ์ ณ อยธุยาและ คณุภคิน ทีเจริญ ส านกังานทีบีซี ที่
กรุงเทพฯ       โทร. (+662) 238-5027-8 หรือทาง E-mail: SC-L@theborderconsortium.org 
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Commodity  สนิคา้ Yellow Split Pea  ถ่ัวเหลอืงแหง้ผา่ซกี

Delivery Period  To arrive Bangkok Port during January to December 2019

ก าหนดการส่งของ: ใหจั้ดส่งถงึท่าเรอืกรงุเทพ ตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึ ธนัวาคม 2562

Delivery Frequency Monthly

ความถีใ่นการจัดส่ง: ใหจั้ดส่งเดอืนละครัง้

Quote Terms CIF BMT Port, Thailand only

เง ือ่นไขการเสนอราคา: ซ ีไอ เอฟ ท่าเรอื BMT ประเทศไทย เท่านัน้

Quote Valid Until

ราคาตอ้งยนืไดถ้งึวนัที:่ 

Unit of 

Measurement

Total 

Quantity

25 Dec 18- 5 Jan 19 25 Jan 19- 5 Feb 19 25 Feb 19- 5 Mar 19 25 Mar 19- 5 Apr 19 25 Apr- 5 May 19 25 May - 5 Jun 19 25 Jun- 5 Jul 19 25 Jul- 5 Aug 19 25 Aug- 5 Sep 19 25 Sep- 5 Oct 19 25 Oct- 5 Nov 19 25 Nov- 5 Dec 19

หน่วยสนิคา้
25 ธ.ค 61.- 5 ม.ค. 62 25 ม.ค.- 5 ก.พ..62 25 ก.พ.- 5 ม.ีค. 62 25 ม.ีค.- 5 เม.ย.62 25 เม.ย.- 5 พ.ค. 62 25 พ.ค- 5 ม.ิย. 62 25 ม.ิย.- 5  ก.ค. 62 25 ก.ค.- 5 ส.ค. 62 25 ส.ค- 5 ก.ย. 62 25 ก.ย.62- 5 ต.ค.62 25 ต.ค.- 5 พ.ย. 62 25 พ.ย- 5 ธ.ค. 62

 จ านวนรวม

Metric Tons 49.75 49.75 49.75 143.50 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 68.50 49.75 597.00
เมตรกิตัน

Remarks  หมายเหต:ุ

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 Bangkok in the form of an official Purchase Order being faxed directly to the Seller.  The price(s) offered must be maintained for possible 

increase in TBC ordering quantity of up or less 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 านวนการส่งสนิคา้ในแต่ละเดอืน และปรมิาณรวมทัง้หมด ตามทีร่ะบใุน ตารางขา้งบนนี้ เป็นจ านวนทีป่ระมาณอยา่งใกลเ้คยีงทีสุ่ด โดยค านวนมาจากการคาดหมายจ านวนประชากรในแต่ละพืน้ทีพั่กพงิส าหรับชว่งระยะเวลาการบรโิภค/

การใชท้ีร่ะบขุา้งตน้นี ้ จ านวนทีจ่ะตอ้งจัดส่งจรงิในแต่ละเดอืนอาจจะแตกต่างไปจากนี้บา้ง ขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของจ านวนประชากรในแต่ละพืน้ที ่พักพงิ  หลังจากตัดสนิผลประกวดราคาและออกสัญญาแลว้ ผูข้ายจะไดรั้บ ใบสั่งซือ้สนิคา้ ออกโดยส านักงานทบีบีซี ีกรงุเทพฯ ซึง่จะเป็นการยนืยันเป็นทางการ 
เกีย่วกบัปรมิาณสนิคา้ทีแ่น่นอนทีต่อ้งจัดส่ง ใบสั่งซือ้สนิคา้นี้จะส่งไปใหผู้ข้ายทางโทรสาร (แฟ็กซ)์  ราคาทีผู่ข้ายเสนอจะตอ้งสามารถยนืราคาเดมิ ได ้ในกรณีทีจ่ านวนการสั่งซือ้ของทบีบีซีเีพิม่ข ึน้หรอืลดลงไปจากจ านวนสั่งซือ้ทีร่ะบใุนส ญญาไดถ้งึ 20 เปอรเซ็นตจ์ากจ านวนทีอ่อกสัญญา  อยา่งไรก็ตามทางผูซ้ ือ้จะ
ไมรั่บผดิชอบกบัตน้ทุนของผูข้ายทีอ่าจเพิม่ขึน้ในกรณีทีย่อดจ านวนสั่งซือ้จรงินอ้ยกวา่ยอดจ านวนทีป่ระมาณนี้

Tender Dried Split Pulses 2019

THE BORDER CONSORTIUM

เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตีย้ม

Attachment 1: Delivery Schedule

เอกสารแนบทา้ยฉบบัที ่1: ก าหนดการสง่มอบสนิคา้

สถานทีนั่ดรับสนิคา้

BMT Port, Thailand

ท่าเรอื BMT, ประเทศ

ไทย

การประกวดราคาถ ัว่แหง้ผา่ซกี เลขที ่2019

For  Refugee Camps in Thailand

ส าหรับพืน้ทีพั่กพงิชัว่คราว ในประเทศไทย

31 December 2019

31 ธนัวาคม 2562

Dispatch Place
Approximated Quantity  จ านวนโดยประมาณ
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TBC Tender Number Yellow Split Peas 2019 เลขทีใ่บประกวดราคาของ ท ีบ ีซ ี

Bid & Sample to be submitted before 12:00 noon, Thursday 23 August 2018 ก าหนดยืน่ซองพรอ้มตัวอยา่งกอ่นวันที ่

Company Name บรษัิทผูย้ืน่แบบประกวดราคาราคา

Address ทีอ่ยู ่

Telephone & Fax โทร./แฟกซ ์

Email อเีมลล ์

Contact Person/Position ชือ่ผูย้ ืน่ประกวดราคาหรอืผูรั้บมอบอ านาจ/ต าแหน่ง

Product
Yellow Split Peas (Food Grade)

  ถ ัว่เหลอืงแหง้ผ่าซกี (เพือ่การบรโิภค)
สนิคา้

Specy Name of Pulse/ Pea ชือ่สายพันธุข์องถ่ัว

Product of Origin แหลง่ผลติหรอืทีม่าของสนิคา้

Packaging Single polypropylene sack of 50 kg net weight การบรรจหุบีหอ่

Marking None ตรา หรอื เครือ่งหมาย

Quote Terms CIF BMT Port, Thailand only ปลายทาง 1

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes) Metric Tonnes หน่วย (กโิลกรัม/ลติร/เมตรกิตัน)

Total Number of Units 597.00 หน่วย รวมทัง้ส ิน้

Price per Unit (USD) CIF
1

ราคาตอ่หนว่ย (ยู เอส ดอลลา่ร)์ ซ ีไอ เอฟ 
1

Total Cost (USD) CIF
1

ราคารวม (ยู เอส ดอลลา่ร)์ ซ ีไอ เอฟ 
1

Yes (ใช)่  / No (ไมใ่ช)่ มใีบอนุญาตน าเขา้ถ่ัวแหง้ผา่ซกีเขา้ประเทศไทย

Quote valid until 31 December 2019 ราคาในแบบประกวดราคาใชไ้ดถ้งึวันที ่

Terms of Payment
T/T 50% after despatch, 

50% after cargo receipt and inspection
เงือ่นไขการช าระเงนิ

Time needed to prepare for delivery ระยะเวลาทีใ่ชเ้ตรยีมของกอ่นสง่มอบ(วัน)

ลายมอืชือ่ผูม้อี านาจหรอืผูรั้บมอบอ านาจพรอ้ม

ประทับตราบรษัิท

Date วันที ่

1 CIF per INCOTERMS 2000, price quoted included the costs and freight to bring the goods to the port of destination. 

Maritime transport only and including insurance for the goods.    

        ซ ีไอ เอฟ ตาม "INCOTERMS 2000" คอื ราคารวมคา่ขนสง่ทางเรอืมาถงึทา่เรอืปลายทาง รวมถงึคา่ประกนัภยัสนิคา้ดว้ย

Important Information  ขอ้มลูส าคญั

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

    รายละเอยีดของการยืน่ซองประกวดราคาราคา ใหด้ทูี ่หนังสอืเชือ้เชญิประกวดราคาราคาและตารางการสง่มอบ

* Bidder must send a clearly-labeled two kg. sample with this Bidding Form.

    ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมูลราคาพรอ้มตัวอย่างสนิคา้จ านวน สองกโิลกรัม ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตราชือ่บรษัิทหรือยีห่อ้ใหช้ดัเจน

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

       แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซ็นชือ่ประทับตราบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ามายืน่ดว้ยตน, ทางไปรษณีย์ หรือ อ-ีเมลล ์

otherwise this bid will be considered invalid.

       มายังส านักงาน ท ีบ ีซ ีกรุงเทพฯ ไม่เชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถือวา่แบบประกวดราคานัน้เป็นโมฆะ

* Please attach a copy of Company Registration to this form.

       ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรือหนังสอืจดทะเบยีนอืน่ ๆ  ซีง่ออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี ้

* Please declare the product origin when you get the contract TBC will request the Certificate of Origin for import approval by Food and Drug Administration

       ระบแุหลง่ผลติ เพราะหากไดส้ัญญาทาง ท ีบ ีซ ีจะตอ้งขอเอกสารแสดงแหลง่ทีม่า เนือ่งจากทางองคก์ารอาหารและยาจ าตอ้งใชเ้พือ่อนุมัตใิหน้ าเขา้

* If you are Thai Company and have import Dried Split Pulses license, please select "YES" and the price should be include with import agency for TBC

       หากคณุเป็นบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยและมใีบอนุญาตน าเขา้ถ่ัวแหง่ผา่ซกี ใหเ้ลอืก "ใช"่ โดยราคาทีเ่สนอใหร้วม กรณีใชช้ือ่บรษัิทเป็นตัวแทนในการน าเขา้แทน ท ีบ ีซี

The Border Consortium เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ต ีย้ม

12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (+662) 238-5027-8; Fax: (+662) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

12/5 ถนนคอนแวนต ์ บางรกั  กรงุเทพฯ 10500; โทร.(+662) 238-5027-8;  แฟ็กซ ์(+662) 266-5376

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

Signature of Company Representative with 

Company Seal

Have the Import Dried Split Pulses License to 

Thailand
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ค าแปล 

เอกสารแนบท้าย ฉบบัที่ 2 
 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
 
1.   เงื่อนไขการช าระเงนิ : โอนเงนิผ่านบัญชธีนาคาร 50 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสนิค้า เม่ือส่งสินค้าออกจากต้นทาง  
     และ อีก 50 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าที่เหลือเม่ือได้รับสนิค้า และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ตรวจสอบสินค้า 
 
2.   ภมิูหลังทั่วไป หลักการ กฎระเบียบ และค ารับรอง : 

 ทีบีซี ได้รับเงินบริจำคจำกผู้บริจำคหลำยรำย เพื่อใช้ในกำรปฏิบตัิงำนช่วยเหลอืด้ำนมนษุยธรรมแก่ผู้ลีภ้ยัจำกประเทศ
พมำ่ และประสงค์จะใช้สว่นหนึง่ของเงินบริจำคเหลำ่นีเ้พื่อช ำระเงินส ำหรับกำรซือ้ขำยครัง้นี ้ ผู้บริจำคจะค ำนวณยอด
รวมของจ ำนวนเงินบริจำค และตรวจพจิำรณำกำรใช้เงินจ ำนวนนี ้ เมื่อกำรปฏิบตัิงำนส ำเร็จลลุว่งแล้ว ตำมจ ำนวน
คำ่ใช้จำ่ยที่ยื่นเสนอ และพิจำรณำวำ่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมเง่ือนไขข้อก ำหนดกำรบริจำคหรือไม ่ นอกจำกทีบีซีแล้ว 
บคุคลอ่ืนใดยอ่มไมม่ีสทิธ์ิ หรือสำมำรถอ้ำงสทิธ์ิในเงินบริจำคนีไ้ด้ ผู้บริจำคจะไมรั่บพิจำรณำค ำร้องขอคำ่ชดเชย หรือ
กำรช ำระเงินใด ๆ ที่ผู้ รับเหมำของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไมว่ำ่จะในกรณีใด หรือด้วยเหตผุลใด สญัญำที่กระท ำขึน้
ระหวำ่งทีบีซีและผู้ รับเหมำจะไมม่ีผลผกูพนัผู้บริจำค และผู้บริจำคไม่ยอมรับวำ่มีข้อสญัญำใดที่เช่ือมโยงระหวำ่งผู้
บริจำคกบัผู้ รับเหมำของทีบีซ ี
 

 ผู้บริจำคก ำหนดให้ทีบีซี ผู้ เข้ำประกวดรำคำ และผู้ รับเหมำปฏิบตัติำมมำตรฐำนจริยธรรมขัน้สงูสดุระหวำ่งกระบวนกำร
จดัหำ และในกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ ขัน้ตอนในกำรจดัซือ้จดัหำ และกำรตกลงให้ท ำสญัญำจะต้องเป็นไปตำมหลกักำร
ดงัตอ่ไปนี ้: 

- ควำมโปร่งใสในกระบวนกำรจดัซือ้จดัหำ 
- กำรปฏิบตัิอยำ่งเทำ่เทยีมกนัตอ่ผู้ เสนอตวัเป็นผู้ รับเหมำ 

 

 กระบวนกำรจดัหำของทีบีซี จะต้องปรำศจำกกำรแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจำกควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 

 ผู้บริจำคที่จดัสรรเงินทนุส ำหรับโครงกำรนีส้งวนสทิธ์ิท่ีจะใช้อ ำนำจในกำรควบคมุผู้ รับเหมำทกุรำย ทัง้ด้ำนเอกสำร และ 
ณ สถำนท่ีด ำเนินกำร (รวมทัง้ทบีีซี) รวมถึงผู้ รับเหมำช่วงตอ่ ที่ได้รับเงินของผู้บริจำค เพื่อท ำกำรตรวจสอบวำ่กำรจดัหำ 
และกำรปฏิบตัิงำนนัน้สอดคล้องกบักฎระเบียบ และวิธีด ำเนินงำนของทีบีซี หรือไม ่ ผู้บริจำคขอค ำรับรองวำ่ผู้บริจำค 
หรือตวัแทนของผู้บริจำคมีสทิธ์ิตำมสมควรในกำรเข้ำถงึและกำรขอตรวจสอบเอกสำรทำงกำรเงิน และกำรบญัชีของ
ผู้ รับเหมำ  

 

 ค ำรับรอง : โดยกำรลงนำมในสญัญำซือ้ขำยนี ้ ผู้ขาย (ในกรณีที่ตกลงให้ท ำสญัญำ) ให้ค ำรับรองวำ่ผู้ขาย และ/หรือ 
ผู้ รับช่วงจดัสง่สนิค้ำให้ผู้ขำย (ถ้ำมี) ได้รับอนมุตัิ และมีใบอนญุำตที่จ ำเป็นจำกเจ้ำหน้ำที่หรือสว่นรำชกำรท่ีเก่ียวข้องให้
ด ำเนินงำนตำมภำระผกูพนัภำยใต้สญัญำนีแ้ล้ว และกำรปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัของผู้ขายภำยใต้สญัญำนีจ้ะไมเ่ป็น
กำรฝ่ำฝืนค ำสัง่ กฎหมำย พระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัของหนว่ยงำนใดของรัฐบำล หรือหนว่ยงำนรำชกำร
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ที่มีอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำ และผู้ซือ้จะจดักำรกบัสนิค้ำได้อยำ่งถกูต้องตำมกฎหมำย โดยไมม่ีกำรสอดแทรกหรือ
ต ำหนิกลำ่วโทษจำกรัฐบำลหรือหนว่ยงำนรำชกำรอื่นใด ผู้ขายจะชดเชยและจะชดใช้แทนผู้ซือ้ส ำหรับควำมเสยีหำย 
กำรสญูเสยี กำรเรียกร้องคำ่สนิไหมทดแทน กำรฟอ้งร้อง ควำมรับผิด และคำ่ใช้จำ่ย ซึง่เกิดจำก เก่ียวข้อง หรือเป็นผล
สบืเนื่องไมว่ำ่จะโดยตรง หรือโดยทำงอ้อม จำกกำรฝ่ำฝืนค ำรับรองนี ้

 
ผู้ขำยยอมรับและรับทรำบวำ่สญัญำฉบบันีจ้ะด ำเนินไปโดยไมม่กีำรเช่ือมโยงใดๆถงึผู้ซือ้ในฐำนะนำยหน้ำ หุ้นสว่น ผู้ รับ
ช่วงลขิสทิธ์ิ พนกังำน หรือผู้แทนของผู้บริจำค  นอกจำกนีผู้้ขำยรับรองตอ่ผู้ซือ้และผู้บริจำควำ่ ผู้ รับช่วงหรือผู้ขำยรำย
ยอ่ยที่ผู้ขำยติดตอ่ด้วยจะไมส่ำมำรถที่จะเรียกร้อง หรือกระท ำกำรฟอ้งร้องใดๆตอ่ผู้บริจำค และตวัแทนของผู้บริจำคได้ 

 

 ผู้ขำยจะไมแ่ทนตวัเองวำ่เป็นผู้ซือ้ หรือเป็นนำยหน้ำ หุ้นสว่น พนกังำน หรือผู้แทนของผู้ซือ้หรือผู้บริจำค และจะไมถื่อ
ตวัเองวำ่มีอ ำนำจหรือสทิธ์ิท่ีจะกอ่ให้เกิดควำมผกูมดัท่ีชดัเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐำนะของผู้ซือ้หรือผู้บริจำค ข้อตกลง
ฉบบันีจ้ะไมถื่อวำ่ผู้ขำยเป็นนำยหน้ำ หุ้นสว่น ผู้ รับช่วงลขิสทิธ์ิ พนกังำน หรือผู้แทนใดๆของผู้ขำยและผู้บริจำค 

 
3.   หลักเกณฑ์ และมูลเหตุที่ท าให้ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธ์ิได้รับพิจารณา : 

 ทีบีซี จะปฏิเสธข้อเสนอที่ได้รับจำกผู้ เข้ำประกวดรำคำ หรือยกเลกิสญัญำในกรณีที่ได้ท ำสญัญำแล้ว หำกพบวำ่ผู้ เสนอ
รำคำได้กระท ำกำรอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือขม่ขู ่ กำรลงโทษด้ำนกำรบริหำร หรือด้ำนกำรเงิน จะ
สอดคล้องกบัระดบัควำมส ำคญัของสญัญำ และควำมรุนแรงของกำรประพฤติผิด 
 

 ผู้ เข้ำประกวดรำคำ และผู้ รับเหมำ ต้องไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบักำรใช้แรงงำนเด็ก และต้องเคำรพในสทิธ์ิพืน้ฐำนทำงสงัคม 
และสภำพกำรท ำงำนของพนกังำนของตน 

 

 ทีบีซี จะตดัสทิธ์ิผู้ เข้ำประกวดรำคำออกจำกกำรมีสว่นร่วมในกระบวนกำรจดัซือ้จดัหำขององค์กร  ในกรณีที่ : 
- ผู้ เข้ำประกวดรำคำเป็นผู้ ล้มละลำย หรือก ำลงัช ำระบญัชีเพื่อเลกิบริษัท หรือศำลก ำลงัจดักำรกบัธุรกิจ หรือก ำลงั

จดักำรประนอมหนีก้บัเจ้ำหนี ้หรือได้ระงบักิจกรรมทำงธุรกิจ หรือเป็นผู้ที่ก ำลงัถกูด ำเนินคดเีนื่องจำกสำเหตเุหลำ่นี ้
หรืออยูใ่นสถำนกำรณ์ที่คล้ำยกนั อนัจำกกำรด ำเนินกำรในท ำนองเดยีวกนั ตำมกฎหมำย หรือข้อบงัคบัของ
ประเทศ 

- ผู้ เข้ำประกวดรำคำได้ถกูพิพำกษำลงโทษเนื่องจำกกำรประพฤติผิดหลกัวิชำชีพ ซึง่ค ำพิพำกษำนัน้ถือเป็นท่ีสดุ 
- ผู้ เข้ำประกวดรำคำได้ประพฤติผิดหลกัวิชำชีพอยำ่งร้ำยแรงในเร่ืองใดๆก็ตำม  ซึง่ทีบีซีสำมำรถพิสจูน์ได้ 
- ผู้ เข้ำประกวดรำคำไมป่ฏิบตัติำมภำระผกูพนัของตนในกำรช ำระเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม หรือกำรจำ่ยภำษี

ตำมเง่ือนไขทำงกฎหมำยของประเทศซึง่เป็นสถำนท่ีก่อตัง้บริษัท หรือประเทศของผู้ที่มีอ ำนำจให้ท ำสญัญำ หรือ
ประเทศที่มีกำรด ำเนินกำรตำมสญัญำ 

- ผู้ เข้ำประกวดรำคำได้ถกูพิพำกษำลงโทษ และค ำพิพำกษำนัน้ถือเป็นท่ีสดุ ในข้อหำฉ้อฉล ทจุริต มีสว่นเก่ียวข้อง
กบัองค์กรอำชญำกรรม หรือในกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมำย และเป็นภยัตอ่ผลประโยชน์ด้ำนกำรเงินของผู้บริจำค 

- ภำยหลงักระบวนกำรจดัหำ หรือกำรมอบเงินบริจำค โดยใช้งบประมำณของผู้บริจำคแล้ว ได้มกีำรแจ้งวำ่ผู้ เข้ำ
ประกวดรำคำได้ฝ่ำฝืนสญัญำอยำ่งร้ำยแรง เนื่องจำกไมป่ฏิบตัิตำมภำระผกูพนัตำมสญัญำ 
ผู้ เข้ำประกวดรำคำต้องรับรอง วำ่ไมไ่ด้อยูใ่นสถำนะท่ีกลำ่วถึงข้ำงต้นนี ้ด้วยประกำรใดๆทัง้สิน้ 

 

 จะไมม่ีกำรตกลงท ำสญัญำกบัผู้ เข้ำประกวดรำคำ ถ้ำในระหวำ่งขัน้ตอนกำรจดัหำ ผู้ เข้ำประกวดรำคำรำยนัน้ : 
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- มีประเด็นหรือควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
- มีควำมผิดเนื่องจำกแจ้งหรือเสนอข้อมลูหรือรำยละเอยีดอนัเป็นเท็จกับทำงองค์กร หรือไมใ่ห้ข้อมลูซึง่ทำงองค์กร

ขอให้ผู้ ร่วมประกวดรำคำแจ้ง เพือ่น ำมำใช้เป็นเง่ือนไขประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิกำรให้สญัญำ 
  

 ผู้ เข้ำประกวดรำคำจะไมไ่ด้รับพิจำรณำ ถ้ำไมป่ฏิบตัิตำมขัน้ตอนของกำรเสนอรำคำที่ระบใุนข้อ 3. ของเอกสำรฉบบันี ้
 
4.   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลอืกผู้ขาย และการตกลงท าสัญญา : 

 ผู้แทนจำกองค์กรหรือหนว่ยงำนของผู้บริจำคจะได้รับเชิญให้เข้ำร่วมเป็นสกัขีพยำนในกำรเปิดซองประกวดรำคำ ซึง่
ด ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ของทีบีซี  ผู้ เข้ำประกวดรำคำจะไมไ่ด้รับเชิญให้เข้ำร่วมในกำรเปิดซองประกวดรำคำนี ้
 

 กำรยื่นเสนอรำคำจะต้องกระท ำตำมเง่ือนไข และข้อก ำหนดของกำรประกวดรำคำ โดยระหวำ่งกำรเปิดซองประกวด
รำคำจะมีกำรตรวจเช็ควำ่ผู้ เข้ำร่วมได้ปฏิบตัิถกูต้องตำมเง่ือนไขและข้อก ำหนดนัน้ๆหรือไม่ 

 

 คณะกรรมกำรประกวดรำคำ ซึง่ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่ทีบีซีอยำ่งน้อยสำมคน จะประเมินผลกำรเสนอรำคำหลงัจำกวนั
ครบก ำหนดยื่นเสนอรำคำ และตดัสนิกำรประกวดรำคำ ค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรจะถือวำ่เป็นท่ีสดุ 

 

 กำรเสนอรำคำทัง้หมดจะได้รับกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีกำรและหลกัเกณฑ์เดยีวกนัและโดยคณะกรรมกำรตดัสนิกำร
ประกวดรำคำชดุเดียวกนั 

 

 ทีบีซี จะตดัสนิให้สญัญำ โดยพิจำรณำจำกหลกัเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ควำมคุ้มคำ่สงูสดุตอ่เงิน
ที่จ่ำย” อนัหมำยถงึสดัสว่นควำมสมดลุที่ดีที่สดุ ระหวำ่ง รำคำ กบั คณุภำพ/คณุสมบตัิ โดยอยำ่งน้อยที่สดุจะพิจำรณำ
เกณฑ์ตอ่ไปนี ้

- รำคำ 
- คณุภำพ 
- ควำมสำมำรถ/ก ำลงักำรผลติสนิค้ำ 
- ช่ือเสยีง และควำมสำมำรถที่อำจพิสจูน์ ได้วำ่สำมำรถจดัสง่สนิค้ำได้ตำมก ำหนด 
- ประสบกำรณ์ในกำรจดัสง่สิง่ของเพื่อควำมช่วยเหลอืด้ำนมนษุยธรรม 
- ควำมรู้เก่ียวกบัสภำพกำรท ำงำนในพืน้ท่ี 
- มีฐำนปฏิบตังิำน/ส ำนกังำนท่ีใกล้กบัพืน้ท่ี 
- สำมำรถปฏิบตังิำนตำมบรรทดัฐำนสำกลได้ 

 

 จะไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ใดๆจำกที่ระบไุว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และ/หรือในข้อก ำหนดเก่ียวกบัรำยละ    
เอียดสนิค้ำ นอกจำกนีข้้อมลูเพิม่เตมิจำกผู้ เสนอรำคำจะสำมำรถยอมรับได้ หำกเป็นเพียงเพื่อชีแ้จงรำยละเอียดของ
กำรเสนอรำคำนัน้ๆ ให้กระจำ่งขึน้ และไมม่ีเหตนุ ำไปสูก่ำรเลอืกปฏิบตัิ 
 

 จะไมอ่นญุำตใิห้มกีำรเจรจำตอ่รองใดๆ หลงัจำกวนัครบก ำหนดยืน่ซองเสนอรำคำ 
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 หนงัสอืเชิญประกวดรำคำนี ้ไมถื่อวำ่เก่ียวข้องกบัข้อผกูมดัในกำรซือ้สนิค้ำใดๆทัง้สิน้ กบัทำงทีบีซ ี
 
5.   การละเมิดสัญญา และเบีย้ปรับ 

ก) กำรละเมดิสญัญำนีโ้ดยผู้ขายมคีวำมหมำยรวมถึง แตไ่มจ่ ำกดัเพียง : 
1. กำรสง่มอบสนิค้ำที่ต ำ่กวำ่ข้อก ำหนดคณุภำพท่ีระบใุนสญัญำ และใบสัง่ซือ้ 
2. ปริมำณสนิค้ำที่สง่มอบน้อยกวำ่ปริมำณที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ 
3. กำรสง่มอบสนิค้ำไมต่รงตำมชว่งเวลำที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ และ/หรือไมป่ฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในกำรสง่มอบ

สนิค้ำที่ระบใุนเอกสำรสญัญำซือ้ 
4. กำรเพิกเฉย หรือขดัค ำสัง่ หรือค ำขอ ที่ระบอุยำ่งเจำะจงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรือเป็นค ำพดู โดย

เจ้ำหน้ำที่ของทีบีซี ผู้ รับผิดชอบกำรสง่มอบสนิค้ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือคณะกรรมกำรศนูย์อพยพ 
5. กำรกระท ำกำรอนัทจุริต ฉ้อฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือขม่ขูข่องผู้ขาย 
6. กำรมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรใช้แรงงำนเด็ก และกำรละเมิดสทิธิพืน้ฐำนทำงสงัคม รวมถงึสภำพและควำม

ปลอดภยัในกำรท ำงำนของพนกังำนของตน 
7. กำรไมป่ฏิบตัิตำมมำตรฐำนจริยธรรมตำมที่ระบใุนเอกสำรหลกัจริยธรรมของทีบีซ ี (ซึง่ข้อก ำหนดนีจ้ะ

บงัคบัใช้กบัทัง้พนกังำนของผู้ รับเหมำและผู้ รับเหมำชว่งทกุรำย)  
8. กำรลงโทษปรับ ในกรณีที่ผู้ขายละเมิดสญัญำ หมำยควำมรวมถึง แตไ่มจ่ ำกดัเพียง: 

 
ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที่ ผู้ขาย จัดส่งสินค้าล่าช้า ก าหนดวืที่ 0.5% ของมูลค่าตามใบสั่งซือ้ต่อวนั แต่จะ

มีค่าปรับขัน้สูงสุดไม่เกิน 10% 
 

ค) กำรลงโทษปรับ ในกรณีที่ผู้ขายละเมิดสญัญำ หมำยควำมรวมถึง แตไ่ม่จ ำกดัเพียง: 
1) กำรระงบั หรือยกเลกิสญัญำ ตำมดลุพินิจของผู้ซือ้ 
2) กำรให้ผู้ขายเปลีย่นทดแทนสินค้ำที่ต ่ำกวำ่มำตรฐำน หรือบกพร่องโดยทนัทีท่ีได้รับกำรร้องขอจำกเจ้ำหน้ำที่

ของทีบีซี ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ 
3) กำรให้ผู้ขายสง่สนิค้ำเพิ่มเติมให้โดยไมค่ิดมลูคำ่ เพื่อชดเชยสว่นท่ีไมค่รบ สญูหำย หรือบกพร่อง ตำมที่ได้รับ

กำรร้องขอจำกเจ้ำหน้ำที่ของทีบีซี ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
4) กำรลงโทษให้ผู้ขายจ่ำยเบีย้ปรับเป็นตัวเงินให้แก่ ผู้ซือ้ ตำมดุลพินิจของผู้ซือ้ และตำมควำมสูญเสียที่

ประเมินได้ 
5) ผู้ขายอำจจะไมไ่ด้รับพิจำรณำให้ท ำสญัญำอื่นใดในอนำคตกบัทีบีซี 
6) กำรให้ผู้ขายรับผิดชอบจ่ำยเงินชดเชยคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่อำจเกิดขึน้จำกกำรที่ ผู้ซือ้จ ำเป็นต้องหำซือ้สินค้ำ

จำกแหลง่อื่น อนัเนื่องมำจำก 
i. ผู้ขายสง่สนิค้ำที่มีคณุภำพไมผ่ำ่นมำตรฐำน และ/หรือ สง่สนิค้ำไมต่รงตำมก ำหนดวนัท่ีให้สง่ของ 
ii. ผู้ซือ้ยกเลิกสญัญำกบัผู้ขาย อนัมีสำเหตทุี่สมเหตุสมผลอนัเนื่องมำจำกกำรที่ผู้ขายไม่สำมำรถปฏิบตัิ

ตำมเง่ือนไขหรือข้อตกลงในสญัญำซือ้ได้ 
iii. ผู้ขายไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมข้อตกลงในสญัญำซือ้ให้ลลุว่งไปได้ 

 
กำรลงโทษตำ่งๆหรือด้ำนกำรเงินจะสอดคล้องกบัระดบัควำมส ำคญัของสญัญำและควำมรุนแรงของกำรประพฤติผิด 
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6.   สัญญาที่จะกระท ากันนีจ้ะอยู่ใต้บังคบัของกฎหมายแห่งประเทศไทย 
 
7.   ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรประกวดรำคำนีไ้ด้ที่คณุกรรณิการ์ ณ อยุธยาและ คุณภคิน ทีเจริญ ส ำนกังำนทีบีซี ที่
กรุงเทพฯ       โทร. (+662) 238-5027-8 หรือทำง E-mail: SC-L@theborderconsortium.org 
 


