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เดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ต้ีม 
12/5 ถนนคอนแวนต,์ บางรกั, กรุงเทพ 10500, เบอรโ์ทรศพัท:์ (02) 238-5027-8, เบอรแ์ฟ็กซ:์ (02) 266-5376, E-mail: sc-l@ttheborderconsortium.org                        

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 
การประกวดราคาเลขที ่TBC Ration Book for Y2021 

 
1. ข้อมูลทั่วไป: 

ผู้ชื้อขอเชิญบริษัทของท่าน ซึ่งเป็น ผู้ขาย เขา้ร่วมประกวดราคาสินคา้ คือ สมุดบันทึกผู้อยู่อาศัยประจ าปี 2564 เพื่อจัด
ส่งไปใหแ้ก่ส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ตามรายละเอียดดงันี ้
 

• คุณสมบัติ:   
- ขนาด A5 จ านวน 38 หนา้ (ขาว-ด า)  
- เนือ้ใน กระดาษปอนด ์90 แกรม 
- หนา้ปก กระดาษปอนด ์230 แกรม สีชมพอู่อน ปกเคลอืบลามิเนต  
- เขา้เล่ม เย็มแม็ก ปิดสนัดว้ยเทปผา้ แบ่งเป็น 9 สี ส าหรบั 9 พืน้ท่ี 

• เงือ่นไข: 
- ผูซ้ือ้จะให ้ration book เป็น PDF ไฟลก์บัผูข้ายก่อนการพิมพ ์ แยกเป็นแต่ละหมู่บา้น ในแต่ละพืน้ท่ี 
- ไฟลจ์ะถกูส่งใหผู้ข้ายผ่านทางอินเตอรเ์น็ตโดยจดัเก็บไวท้ี่ “Cloud” 
- ผูข้ายจดัส่งไปยงั 3 ส านกังานของผูซ้ือ้  

1 อ าเภอเมือง จ.กาญจนบรุี,  
2 อ าเภอเมือง จ. แม่ฮ่องสอน  
3 อ าเภอแม่สอด จ.ตาก  

• จ านวนที่ต้องการซือ้: 17,000 เล่ม ตวัอย่างไฟล ์PDF ตามอีเมลท์ี่แนบส่งไปให้ จ านวนคร่าวๆ ที่จะตอ้งจดัส่ง
ไปใหแ้ต่ละส านกังานทีบีซีภาคสนามตามตารางแนบ 
 

TBC Office 
ส านกังานทีบีซ ี

Camps 
ศนูยอ์พยพ 

Estimate Ration Book per Office (books)  
สมดุบนัทึกผูอ้ยู่อาศยัแต่ละส านกังานโดยประมาณ (เล่ม) 

TBC กาญจนบรุ ี
Don Yang and Tham Hin camps 
ศนูยอ์พยพ ตน้ยาง และ ถ า้หิน 

1,500 

TBC แม่สอด 
Mae La camp, Umpiem and NuPo camps 

ศนูยอ์พยพแม่หละ อุม้เป้ียม และ นโุพ 
10,000 

TBC แม่ฮ่องสอน 

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

ศนูยอ์พยพ แม่ละอนู แม่รามาหลวง, บา้นใหม่ใน
สอย และ บา้นแม่สรุนิทร ์

5,500 
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หมายเหตุ:   
- หนา้ปกและเนือ้หา ของแต่ละเล่ม มีขอ้มลูไม่เหมือนกนั ดงันัน้ไม่สามารถพิมพต์่อเนื่องได ้

 
2. ขั้นตอนและข้อก าหนดในการเข้าร่วมประกวดราคา:  

 
2.1   การย่ืนประกวดราคา: 

a) ผูข้ายที่สนใจใหต้ดิต่อมายงัส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจ านงคใ์นการยื่นประกวดราคาก่อนวนั
พฤหัสบดี ที ่10 ธนัวาคม 2563 

b) ผู้ขายทีส่นใจจะต้องย่ืนใบเสนอราคาพร้อมทัง้เอกสารต่างๆ รวมทัง้ตวัอย่างสนิค้า ตามทีก่ าหนดไว ้
ตามทีไ่ด้ระบุไว้ในข้อ 2.2 ด้านล่างนี ้โดยส่งไดด้้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย ์มายัง 
 

ฝ่ายซพัพลายเชน & โลจิสติกส ์
องคก์ารเดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตีย้ม 
12/5 ซอยคอนแวนต ์ถนนสีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์(66-2) 238-5027 ถงึ 8 โทรสาร (66-2) 266-5376 
อีเมลล:์ tenderrationbook@theborderconsortium.org 
ก่อน 12.00 น. วันพฤหัสบดี ที ่10 ธนัวาคม 2563 

 
2.2 ข้อบังคับในการย่ืนประกวดราคา:   

เอกสารทีจ่ าเป็น: ผู้ขายที่สนใจจะตอ้งยื่นเอกสารดงัต่อไปนีม้าที่ส  านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนก าหนดการประมลู 
มิฉะนัน้จะใบเสนอราคาของทา่นจะไม่ไดร้บัการพิจารณา 
 

ก) แบบฟอรม์ย่ืนประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี (เอกสารแนบที่ 2): กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
พรอ้มทัง้ลงชื่อ และประทบัตราบรษิัทโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม แบบฟอรม์ยื่นประกวดราคาจะตอ้งยื่นมาใน
ซองทีปิ่ดผนึก และส่งมายงัส านกังานทีบีซีกรุงเทพฯดว้ยตนเองหรือส่งทางไปรษณียเ์ท่านัน้ แบบฟอรม์
ยื่นประกวดราคาที่กรอกขอ้มลูไม่ถกูตอ้ง หรือ ส่งมาที่ส  านกังานทีบีซีกรุงเทพฯไม่ทนัก าหนดเวลาการปิด
ประมลู หรือ ส่งมาโดยไม่มีเอกสารแนบและตวัอย่างสินคา้ตามที่ก าหนดจะไม่ไดร้บัการพิจารณา 

ข) ตัวอย่างสมุดบันทึกผู้อยู่อาศัย อย่างน้อย 1 เล่ม; โดยผูซ้ือ้จะจัดส่งไฟลต์ัวอย่างใหผู้ข้ายทดลอง
พิมพ ์แนบมาพรอ้มกบัเอกสารแบบฟอรม์ประกวดราคา (ขอ้ ก)  

ค) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หากชื่อของบุคคลที่ลงชื่อในแบบฟอรม์ยื่น
ประกวดราคาของทีบีซี เป็นคนละคนกับบุคคลผู้มีรายนามในเอกสารจดทะเบียนบริษัท ทาง ผู้ขาย
จะตอ้งส่งหนงัสือมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรือเจา้ของบริษัทแนบมาดว้ย 

ง) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของบคุคลท่ีลงชื่อในแบบฟอรม์ยื่นประกวดราคา ซึ่งเป็นบคุคลที่มีชื่อ
อยู่ในเอกสารการจดทะเบียนบรษิัท หรือในหนงัสือมอบอ านาจ 

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

หุ้นส่วนที่ย่ืนประมูล ส าหรับผู้ย่ืนประมูลรายใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ขายที่ยื่นประมูลกับทางทีบีซี
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เป็นครัง้แรก หรือผู้ขายที่ไม่เคยไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัสญัญาซือ้สินคา้จากทาง ทีบีซีมาก่อน จะตอ้งยื่น
หลกัฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบญัชีธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งออกใหแ้ละเซ็นตร์บัรองโดย
ธนาคาร ยอ้นหลงั 6 เดือน ของบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนท่ียื่นประมลู  
 

หมายเหตุ: 
• เอกสารส าเนาทกุฉบบัจะตอ้งรบัรอง “ส าเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และเซ็นตช์ือ่โดยผูม้ีอ านาจลง

นาม  
• ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร และ 

เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใหย้ืน่มาเพยีง 1 ชุดเท่านัน้ ต่อกายืน่ประมูลแต่ละครัง้  ผู้ขาย
ไม่จ าเป็นตอ้งแนบส าเนาเอกสารหลายชดุมากบัแบบฟอร์มยืน่ประกวดราคาแต่ละใบ 
 

3. การส่งมอบสนิค้า: ใหผู้้ขายจัดส่งสนิค้าทีส่ านักงานทบีีซีภาคสนามทีรั่บผิดชอบตามตารางแนบ 
TBC Office  
ส านกังานทีบีซ ี

Camps 
ศนูยอ์พยพ 

ที่อยู่ Address 

TBC กาญจนบรุ ี

Don Yang and Tham 
Hin camps 

ศนูยอ์พยพ ตน้ยาง และ 
ถ า้หิน 

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

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

Tel.081-823-3034 

TBC แม่สอด 

Mae La camp Umpiem 
and NuPo camps 

 
ศนูยอ์พยพแม่หละ อุม้

เป้ียม และ นโุพ 

11/22 ซ. รว่มแรง ม.ในฝัน ถ.อินทรา
คีร ี

อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 
โทร (055) 534254 แฟ็กซ ์(055) 

546806 

11/22 Soi Ruamrang,   Moo Ban Naifun    
Intarakeeree Road, Mae Sot, TAK 63110 

Tel. (055) 534254 Fax. (055) 546806 

TBC แม่ฮ่องสอน 

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

camps 
ศนูยอ์พยพ แม่ละอนู แม่
รามาหลวง บา้นใหมใ่น
สอย และ บา้นแม่สรุนิทร ์

 

43/5 ถนนปางลอ้นิคม อ.เมือง จ.
แม่ฮ่องสอน 58000 

โทร (053) 695086 แฟ็กซ ์(053) 
695509 

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

Tel (053) 695086 Fax (053) 695509 

 
▪ ผูข้ายควรเริ่มส่งมอบสินคา้ถึงส านักงานทบีีซีภาคสนาม หลังจากพิมพง์านเสร็จ ตั้งแต่ 7 มกราคม 2564 โดย

จะต้องจดัส่งให้แลว้เสร็จภายในวนัที ่25 มกราคม 2564 
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▪ ผู้ขายจะตอ้งติดต่อกบักบัทางส านกังานทีบีซีภาคสนามที่รบัผิดชอบ เพื่อยืนยนัและนดัหมายวนัเวลาในการรบัมอบสินคา้ที่
แน่นอน หากสินคา้ไม่พรอ้มที่จะจดัส่งตามระยะเวลาที่ไดก้ าหนดไวใ้นเอกสารสั่งซือ้ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการจดัส่ง ผู้ซือ้
อาจพิจารณาระงบัสญัญาหรือลงโทษผู้ขายได ้  

 
4. หลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเด็ก:  

ผู้ขาย ซึ่งในเอกสารหลักจริยธรรมของทีบีซี กล่าวถึงในฐานะผู้รบัเหมาของทีบีซี รวมถึงผู้รบัเหมาช่วง และพนักงานของ
ผูร้บัเหมา/ผูร้บัเหมาช่วง (อาทิ บรษิัทขนส่ง และพนกังานขบัรถ) ซึ่งมีหนา้ที่ติดต่อหรือมีปฏิสมัพนัธโ์ดยตรงกบัเจา้หนา้ที่ของทีบี
ซี และ/หรือกลุ่มผูร้บัประโยชนใ์นพืน้ที่พักพิงชั่วคราว จะไดร้บัเอกสารเรื่องหลักจริยธรรมของทีบีซี  ซึ่งท่านจะตอ้งอ่านอย่าง
ละเอียด เพื่อท าความเขา้ใจ และลงนามรบัทราบในเอกสารนี ้ซึ่งเอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครอง
เด็กนี้จัดท าขึน้เพื่ออธิบายให้ผู้รับเหมาและผู้รับเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบัติดา้นจริธรรมหลักๆ โดยหากพนักงานของ
ผูร้บัเหมาหรือผูร้บัเหมาช่วงไม่ปฏิบัติตามหลกัจริยธรรมจะถือว่าฝ่าฝืนขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ฉบบันี ้ ทั้งนี ้ผู้ชือ้อาจพิจารณา
ลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึน้อยู่กับความรุนแรงของการประพฤติผิด (กรุณาดูขอ้ 11 เรื่อง การละเมิดสัญญา 
และ เบีย้ปรบั ดา้นล่างนี)้ 

 
เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเดก็ส าหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงของทบีีซี จะเป็นเอกสาร
อีกชดุหนึง่ที่แยกไวต้่างหากซึง่มิไดร้วมไวใ้นเอกสารเชิญเขา้รว่มประกวดราคาชดุนี ้ ทา่นสามารถดาวนโ์หลดเอกสารเรื่องหลัก
จริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเดก็ไดจ้ากเว็บไซตข์องทีบีซี
ที่www.theborderconsortium.org/resources/additional-resources/  หรือติดต่อขอรบัเอกสารไดท้ี่ส  านกังานทีบีซ ี
กรุงเทพฯ 

 
5. ราคา:  

• การยืนราคา: ราคาที่เสนอจะตอ้งสามารถยืนราคาเดมิไดต้ลอดช่วงระยะสญัญา หรืออย่างนอ้ยจะตอ้งยืนราคาจนกระทั่ง
การจดัส่งสินคา้ถึงปลายทางเสรจ็สิน้ทัง้หมดแลว้ และจะไม่อนญุาตใหม้ีการเปล่ียนแปลง ปรมิาณสินคา้ตามที่ไดร้ะบไุว้
ดา้นบนและในเอกสารก าหนดการส่งมอบ (Delivery Schedule) นัน้เป็นจ านวนประมาณใกลเ้คยีงที่สดุที่ค  านวณจากการ
คาดการณจ์ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราว ซึง่จ านวนที่จะใหจ้ดัส่งจรงินัน้อาจตา่งไปจากนีไ้ดซ้ึง่จะขึน้อยู่กบัการ
เปล่ียนแปลงของจ านวนประชากรในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราว ภายในชว่งระยะสญัญาหากทางผู้ซือ้มีความจ าเป็นตอ้งเพิ่ม
ปรมิาณการสั่งซือ้ ผูข้ายจะตอ้งสามารถยืนราคาตามที่ยื่นเสนอมาส าหรบัการสั่งซือ้เพิ่ม/ลด ไดถ้งึ 10% ของยอดการสั่งซือ้
ตามที่ระบไุวใ้นสญัญา ทัง้นีผู้้ซือ้จะไม่รบัผิดชอบในคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ในกรณีที่ปรมิาณการสั่งซือ้จรงินอ้ยกว่าปรมิาณการ
สั่งซือ้ที่ไดค้าดการณไ์ว ้

• เงือ่นไขการช าระเงนิ: ผูซ้ือ้จะช าระเงิน 30 เปอรเ์ซน็ตจ์ากสญัญา และจะช าระเงินท่ีเหลือ เมื่อผูข้ายจดัส่ง
สินคา้ใหแ้ต่ละพืน้ท่ีภาคสนามเรยีบรอ้ยแลว้ โดยผูข้ายจะตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงินอยา่งเป็นทางการเพื่อยืนยนัว่า
ผูข้ายไดร้บัเงินจากผูซ้ือ้แลว้ โดยผูข้ายจะตอ้งส่งใบเสรจ็รบัเงินนีม้าใหส้ านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 

• หมายเหตุ: 
- กรณีผู้ขายอยู่กรุงเทพ และ ปริมณฑล; ผูซ้ือ้จะช าระเป็นเชค็เงินสด โดยผูข้ายจะตอ้งน าเอกสารที่
เก่ียวขอ้งกบัการรบัเงิน (เช่น ใบวางบิล และ ใบเสรจ็รบัเงิน) มายื่นที่ส  างานทีบซีี กรุงเทพฯ เท่านัน้ 

http://www.theborderconsortium.org/resources/additional-resources
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- กรณีผู้ขายอยู่ต่างจังหวัด; ผูซ้ือ้จะช าระโดยการโอนเงิน โดยผูข้ายจะตอ้งส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รบัเงิน (เช่น ใบวางบิล และ ใบเสรจ็รบัเงิน) มาที่ส  านกัทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนการช าระเงิน 
 

6. ภูมิหลังทั่วไป หลกัการ กฎระเบียบ และค ารับรอง : 
• ทีบีซี ไดร้บัเงินบริจาคจากผูบ้รจิาคหลายราย เพื่อใชใ้นการปฏิบตัิงานช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมแก่ผูลี้ภ้ยัจากประเทศพม่า 

และประสงคจ์ะใชส่้วนหนึ่งของเงินบริจาคเหล่านีเ้พื่อช าระเงินส าหรบัการซือ้ขายครัง้นี ้ผูบ้ริจาคจะค านวณยอดรวมของ
จ านวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใชเ้งินจ านวนนี ้เมื่อการปฏิบตัิงานส าเรจ็ลลุ่วงแลว้ ตามจ านวนค่าใชจ้่ายที่ยื่น
เสนอ และพิจารณาว่ามีคณุสมบตัคิรบถว้นตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดการบรจิาคหรือไม่ นอกจากทีบีซีแลว้ บคุคลอื่นใดย่อมไม่
มีสิทธ์ิ หรือสามารถอา้งสิทธ์ิในเงินบริจาคนีไ้ด ้ผู้บริจาคจะไม่รบัพิจารณาค ารอ้งขอค่าชดเชย หรือการช าระเงินใด ๆ ที่
ผูร้บัเหมาของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะในกรณีใด หรือดว้ยเหตผุลใด สญัญาที่กระท าขึน้ระหว่างทีบีซีและผูร้บัเหมาจะ
ไม่มีผลผกูพนัผูบ้รจิาค และผูบ้รจิาคไม่ยอมรบัว่ามีขอ้สญัญาใดที่เชื่อมโยงระหว่างผูบ้รจิาคกบัผูร้บัเหมาของทีบีซี  

 
• ผูบ้ริจาคก าหนดให้ทีบีซี ผูเ้ขา้ประกวดราคา และผูร้บัเหมาปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมขัน้สงูสดุระหว่างกระบวนการ

จดัหา และในการปฏิบัติตามสัญญา ขัน้ตอนในการจดัซือ้จัดหา และการตกลงใหท้ าสัญญาจะตอ้งเป็นไปตามหลักกา ร
ดงัต่อไปนี ้: 
➢ ความโปรง่ใสในกระบวนการจดัซือ้จดัหา 
➢ การปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัต่อผูเ้สนอตวัเป็นผูร้บัเหมา 

 
• กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะตอ้งปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 
• ผูบ้รจิาคท่ีจดัสรรเงินทุนส าหรบัโครงการนีส้งวนสิทธ์ิท่ีจะใชอ้  านาจในการควบคุมผูร้บัเหมาทุกราย ทัง้ดา้นเอกสาร และ ณ 

สถานที่ด  าเนินการ (รวมทัง้ทีบีซี) รวมถึงผูร้บัเหมาช่วงต่อ ท่ีไดร้บัเงินของผูบ้ริจาค เพื่อท าการตรวจสอบว่าการจดัหา และ
การปฏิบัติงานนั้นสอดคลอ้งกับกฎระเบียบ และวิธีด าเนินงานของทีบีซี หรือไม่ ผูบ้ริจาคขอค ารบัรองว่าผู้บริจาค หรือ
ตวัแทนของผูบ้รจิาคมีสิทธ์ิตามสมควรในการเขา้ถึงและการขอตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และการบญัชีของผูร้บัเหมา  

 
• ค ารบัรอง : โดยการลงนามในสญัญาซือ้ขายนี ้ผู้ขาย (ในกรณีที่ตกลงใหท้ าสญัญา) ใหค้  ารบัรองว่าผู้ขาย และ/หรือ ผูร้บั

ช่วงจัดส่งสินค้าให้ผู้ขาย (ถ้ามี) ได้รบัอนุมัติ และมีใบอนุญาตที่จ าเป็นจากเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้
ด าเนินงานตามภาระผูกพนัภายใตส้ญัญานีแ้ลว้ และการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของ ผู้ขายภายใตส้ญัญานีจ้ะไม่เป็นการ
ฝ่าฝืนค าสั่ง กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือขอ้บังคับของหน่วยงานใดของรฐับาล หรือหน่วยงานราชการที่มี
อ  านาจพิจารณาพิพากษา และผู้ชื้อจะจัดการกับสินคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรก หรือต าหนิ
กล่าวโทษจากรฐับาล หรือหน่วยงานราชการอื่นใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใชแ้ทน ผู้ชื้อส าหรบัความเสียหาย การ
สญูเสีย การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน การฟ้องรอ้ง ความรบัผิด และค่าใชจ้่าย ซึ่งเกิดจาก เก่ียวขอ้ง หรือเป็นผลสืบเนื่อง
ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยทางออ้ม จากการฝ่าฝืนค ารบัรองนี ้

• ผู้ขายยอมรบัและรบัทราบว่าสญัญาฉบับนีจ้ะด าเนินไปโดยไม่มีการเชื่อมโยงใดๆถึง ผู้ชือ้ในฐานะนายหนา้ หุน้ส่วน ผูร้บั
ช่วงลิขสิทธ์ิ พนกังาน หรือผูแ้ทนของผูบ้รจิาค  นอกจากนีผู้้ขายรบัรองต่อผู้ชือ้และผูบ้รจิาคว่า ผูร้บัช่วงหรือผู้ขายรายย่อย
ที่ผู้ขายติดต่อดว้ยจะไม่สามารถที่จะเรียกรอ้ง หรือกระท าการฟ้องรอ้งใดๆต่อผูบ้รจิาค และตวัแทนของผูบ้รจิาคได ้
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• ผู้ขายจะไม่แทนตัวเองว่าเป็นผู้ชื้อ หรือเป็นนายหนา้ หุน้ส่วน พนักงาน หรือผูแ้ทนของผู้ชื้อหรือผูบ้ริจาค และจะไม่ถือ

ตวัเองว่ามีอ านาจหรือสิทธ์ิท่ีจะก่อใหเ้กิดความผูกมัดท่ีชัดเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชือ้ หรือผูบ้ริจาคขอ้ตกลง
ฉบบันีจ้ะไม่ถือว่าผู้ขายเป็นนายหนา้ หุน้ส่วน ผูร้บัช่วงลิขสิทธ์ิ พนกังาน หรือผูแ้ทนใดๆของผู้ขายและผูบ้รจิาค 

 
7. หลักเกณฑ ์และมูลเหตทุีท่ าให้ผู้เสนอราคาไม่มีสทิธิ์ได้รับพิจารณา: 

• ทีบีซี จะปฏิเสธขอ้เสนอที่ไดร้บัจากผูเ้ขา้ประกวดราคา หรือยกเลิกสัญญาในกรณีที่ไดท้  าสัญญาแลว้ หากพบว่าผูเ้สนอ
ราคาไดก้ระท าการอนัทจุริต ฉอ้ฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ ซึ่งอาจมีการการลงโทษดา้นการบริหารหรือดา้นการเงิน 
โดยการลงโทษจะสอดคลอ้งกบัระดบัความส าคญัของสญัญา และความรุนแรงของการประพฤติผิด 

 
• ผูเ้ขา้ประกวดราคา และผูร้บัเหมา ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการใชแ้รงงานเด็ก และตอ้งเคารพในสิทธ์ิพืน้ฐานทางสงัคม 

และสภาพการท างานของพนกังานของตน 

 
• ทีบีซี จะตดัสิทธ์ิผูเ้ขา้ประกวดราคาออกจากการมีส่วนรว่มในกระบวนการจดัซือ้จดัหาขององคก์ร ในกรณีที่: 

➢ ผูเ้ขา้ประกวดราคาเป็นผูล้ม้ละลาย หรือก าลงัช าระบญัชีเพื่อเลิกบรษิัท หรือศาลก าลงัจดัการกบัธุรกิจ หรือก าลงัจดัการ
ประนอมหนีก้ับเจา้หนี ้หรือไดร้ะงับกิจกรรมทางธุรกิจ หรือเป็นผูท้ี่ก  าลังถูกด าเนินคดีเนื่องจากสาเหตุเหล่านี ้ หรืออยู่ใน
สถานการณท์ี่คลา้ยกนั อนัจากการด าเนินการในท านองเดียวกนั ตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของประเทศ 
➢ ผูเ้ขา้ประกวดราคาไดถ้กูพิพากษาลงโทษเนื่องจากการประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ ซึ่งค าพิพากษานัน้ถือเป็นท่ีสดุ 
➢ ผูเ้ขา้ประกวดราคาไดป้ระพฤติผิดหลกัวิชาชีพอย่างรา้ยแรงในเรื่องใดๆก็ตาม  ซึ่งทีบีซีสามารถพิสจูนไ์ด ้
➢ ผูเ้ขา้ประกวดราคาไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัของตนในการช าระเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม หรือการจ่ายภาษีตาม
เงื่อนไขทางกฎหมายของประเทศซึ่งเป็นสถานท่ีก่อตัง้บรษิัท หรือประเทศของผูท้ี่มีอ  านาจใหท้ าสญัญา หรือประเทศที่มีการ
ด าเนินการตามสญัญา 
➢ ผูเ้ขา้ประกวดราคาไดถู้กพิพากษาลงโทษ และค าพิพากษานัน้ถือเป็นที่สุด ในขอ้หาฉอ้ฉล ทุจริต มีส่วนเก่ียวขอ้งกับ
องคก์รอาชญากรรม หรือในกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย และเป็นภยัต่อผลประโยชนด์า้นการเงินของผูบ้รจิาค 
➢ ภายหลงักระบวนการจดัหา หรือกระบวนการมอบเงินบริจาค โดยใชง้บประมาณของผูบ้รจิาคแลว้ ไดม้ีการแจง้ว่าผูเ้ขา้
ประกวดราคาไดฝ่้าฝืนสญัญาอย่างรา้ยแรง เนื่องจากไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัตามสญัญา ผูเ้ขา้ประกวดราคาตอ้งรบัรอง 
ว่าไม่ไดอ้ยู่ในสถานะท่ีกล่าวถึงขา้งตน้นี ้ดว้ยประการใดๆทัง้สิน้ 

 
• จะไม่มีการตกลงท าสญัญากบัผูเ้ขา้ประกวดราคา ถา้ในระหว่างขัน้ตอนการจดัหาจดัซือ้ ผูเ้ขา้ประกวดราคารายนัน้: 

➢ มีประเด็นหรือขอ้สงสยั เรื่องความขดัแยง้หรือการมีส่วนไดส่้วนเสียทางผลประโยชน ์ระหว่างผู้ขายหรือผูเ้ขา้รว่มประมลู
กบัพนกังานหรือผูม้ีอ  านาจตดัสินผลการประมลูขององคก์ารทีบีซี 
➢ มีความผิดเนื่องจากแจง้หรือเสนอขอ้มลูหรือรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองคก์ร หรือไม่ใหข้อ้มลูซึ่งทางองคก์รขอใหผู้้
รว่มประกวดราคาแจง้ เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาตดัสินการใหส้ญัญา 

  
• ผูเ้ขา้ประกวดราคาจะไม่ไดร้บัพิจารณา ถา้ไม่ปฏิบตัิตามขัน้ตอนของการเสนอราคาที่ระบใุนขอ้ 3. ของเอกสารฉบบันี ้
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8. หลักเกณฑใ์นการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงท าสัญญา: 
• ผู้แทนจากองคก์รหรือหน่วยงานของผู้บริจาคจะไดร้บัเชิญให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดซองประกวดราคา ซึ่ง

ด าเนินการโดยเจา้หนา้ที่ของทีบีซี  ผูเ้ขา้ประกวดราคาจะไม่ไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่มในการเปิดซองประกวดราคานี ้ 
 
• การยื่นเสนอราคาจะตอ้งกระท าตามเงื่อนไข และขอ้ก าหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซองประกวดราคา

จะมีการตรวจเช็คว่าผูเ้ขา้รว่มไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดนัน้ๆหรือไม่ 
 
• คณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งประกอบดว้ยเจา้หนา้ที่ทีบีซีอย่างนอ้ยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคาหลงัจากวัน

ครบก าหนดยื่นเสนอราคา และตดัสินการประกวดราคา ค าตดัสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็นท่ีสดุ 
 
• การเสนอราคาทัง้หมดจะไดร้บัการวิเคราะหด์ว้ยวิธีการและหลกัเกณฑ์เดียวกันและโดยคณะกรรมการตดัสินการประกวด

ราคาชดุเดียวกนั 
 
• ทีบีซี จะตัดสินใหส้ัญญา โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ ์“BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุม้ค่าสูงสุดต่อเงินที่

จ่าย” อนัหมายถึงสดัส่วนความสมดลุที่ดีที่สดุ ระหว่าง ราคา กบั คณุภาพ/คณุสมบตัิ โดยอย่างนอ้ยที่สดุจะพิจารณาเกณฑ์
ต่อไปนี ้
➢ ราคา 
➢ คณุภาพ 
➢ ความสามารถ/ก าลงัการผลิตสินคา้ 
➢ ชื่อเสียง และความสามารถที่อาจพิสจูน ์ไดว้่าสามารถจดัส่งสินคา้ไดต้ามก าหนด 
➢ ประสบการณใ์นการจดัสง่ส่ิงของเพื่อความช่วยเหลือดา้นมนษุยธรรม 
➢ ความรูเ้ก่ียวกบัสภาพการท างานในพืน้ท่ี 
➢ มีฐานปฏิบตังิาน/ส านกังานท่ีใกลก้บัพืน้ท่ี 
➢ สามารถปฏิบตังิานตามบรรทดัฐานสากลได ้

 
• จะไม่มีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑใ์ดๆจากที่ระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคา และ/หรือในขอ้ก าหนดเก่ียวกับรายละเอียด

สินคา้ นอกจากนี ้ขอ้มลูเพิ่มเติมจากผูเ้สนอราคาจะสามารถยอมรบัได ้หากเป็นเพียงเพื่อชีแ้จงรายละเอียดของการเสนอ
ราคานัน้ๆใหก้ระจ่างขึน้ และไม่มีเหตนุ าไปสู่การเลือกปฏิบตัิ 

 
• จะไม่อนญุาติใหม้ีการเจรจาต่อรองใดๆ หลงัจากวนัครบก าหนดยื่นซองเสนอราคา 
 
• หนงัสือเชิญประกวดราคานี ้ไม่ถือว่าเก่ียวขอ้งกบัขอ้ผกูมดัในการซือ้สินคา้ใดๆทัง้สิน้ กบัทางทีบีซี 

 
9. การละเมิดสัญญา และเบีย้ปรับ 

ก) การละเมิดสญัญานีโ้ดยผู้ขายมีความหมายรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง: 
1) การส่งมอบสินคา้ที่ต  ่ากว่าขอ้ก าหนดคณุภาพท่ีระบใุนสญัญา และใบสั่งซือ้ 
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2) ปรมิาณสินคา้ที่ส่งมอบนอ้ยกว่าปรมิาณที่ระบใุนใบสั่งซือ้ 
3) การส่งมอบสินคา้ไม่ตรงตามช่วงเวลาที่ระบใุนใบสั่งซือ้ และ/หรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในการส่งมอบสินคา้ที่

ระบใุนเอกสารสญัญาฉบบันี ้
4) การเพิกเฉย หรือขดัค าสั่ง หรือค าขอ ที่ระบอุย่างเจาะจงเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือเป็นค าพดู โดยเจา้หนา้ที่ของ

ทีบีซี ผูร้บัผิดชอบการส่งมอบสินคา้ เจา้หนา้ที่ของรฐั หรือคณะกรรมการศนูยอ์พยพ 
5) การกระท าการอนัทจุรติ ฉอ้ฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ของผู้ขาย 
6) การมีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพืน้ฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและความ

ปลอดภยัในการท างานของพนกังานของตน 
7) การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมตามที่ระบุในเอกสารหลกัจรยิธรรมของทีบีซี (ซึ่งขอ้ก าหนดนีจ้ะบงัคบัใช้

กบัทัง้พนกังานของผูร้บัเหมาและผูร้บัเหมาช่วงทกุราย)  
 

ข) การลงโทษปรบั ในกรณีที่ผู้ขายละเมิดสญัญา หมายความรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง : 
1) การระงบั หรือยกเลิกสญัญา ตามดลุพินิจของผู้ชือ้ 
2) การใหผู้้ขายเปล่ียนทดแทนสินคา้ที่ต  ่ากว่ามาตรฐาน หรือบกพรอ่งโดยทนัทีที่ไดร้บัการรอ้งขอจากเจา้หนา้ที่ของ

ทีบีซี ที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ โดยผู้ขายจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
3) การใหผู้้ขายส่งสินคา้เพิ่มเติมใหโ้ดยไม่คิดมูลค่า เพื่อชดเชยส่วนที่ ไม่ครบ สญูหาย หรือบกพร่อง ตามที่ไดร้บั

การรอ้งขอจากเจา้หนา้ที่ของทีบีซี ที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ 
4) การลงโทษใหผู้้ขายจ่ายเบีย้ปรบัเป็นตวัเงินใหแ้ก่ผู้ชือ้ ตามดุลพินิจของผู้ชือ้ และตามความสญูเสียที่ประเมิน

ได ้
5) ผู้ขายอาจจะไม่ไดร้บัพิจารณาใหท้ าสญัญาอื่นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การใหผู้้ขายรบัผิดชอบจ่ายเงนิชดเชยค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่อาจเกดิขึน้จากการท่ีผู้ชือ้จ าเป็นตอ้งหาซือ้สินคา้จาก

แหล่งอื่น อนัเนื่องมาจาก 
i. ผู้ขายส่งสินคา้ที่มีคณุภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรือ ส่งสินคา้ไม่ตรงตามก าหนดวนัท่ีใหส่้งของ 
ii. ผู้ชือ้ยกเลิกสญัญากบัผู้ขาย อนัมีสาเหตทุี่สมเหตุสมผลอนัเนื่องมาจากการที่ผู้ขายไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามเงื่อนไขหรือขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ได ้
iii. ผู้ขายไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ใหล้ลุ่วงไปได ้

 
ทัง้นีก้ารลงโทษต่างๆหรือดา้นการเงินจะสอดคลอ้งกับระดบัความส าคญัของสญัญา และความรุนแรงของการประพฤติ
ผิด 

 
10. สัญญาทีจ่ะกระท ากันนีจ้ะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย 

 
11. ติดต่อขอขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกวดราคานีไ้ดท้ี่ฝ่ายซพัพลายเชน & โลจิสติกส ์ส านกังานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ โทร. 

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

mailto:sc-l@theborderconsortium.org
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เอกสารแนบที ่1: ตัวอย่างหน้าปกสมุดบันทกึผู้อยู่อาศัย 
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เอกสารแนบที ่2: แบบฟอรม์ย่ืนประกวดราคา-มาตรฐานของทบีีซี  

 

ใบเสนอราคาสมดุบนัทกึทบีซี ีส าหรบัผูอ้ยูอ่าศยั ประจ าปี 2564

SUPPLIER  ชือ่ผูข้าย:

ADDRESS  ทีอ่ยู:่

TELEPHONE  โทรศพัท:์ FAX  โทรสาร:

E-mail  อเีมลล:์ CONTACT PERSON  ชือ่บคุคลตดิตอ่:

Price per unit 

 included Transportation and VAT 

7% (Baht)

Printing Capacity 

per day
Payment Term

ราคาตอ่เลม่ 

รวมคา่ขนสง่ และ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

(บาท)
ก าลงัการผลติตอ่วนั เงือ่นไขการจา่ยเงนิ

เลม่

Leadtime for delivery: Arrival to all TBC filed offices within 25 January 2021

ระยะเวลาทีจ่ดัสง่: ถงึทบีซีทีกุส านกังานภาคสนาม ภายในวนัที ่25 มกราคม 2564

Important Information  ขอ้มลูส าคญั

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

ผูย้ืน่แบบจะตอ้งยืน่ซองประมลูราคาพรอ้มตวัอย่างสมดุบนัทกึผูอ้ยู่อาศยั ในบรรจภัุณฑท์ีปิ่ดมดิชดิ พรอ้มตดิตราชือ่บรษัิทหรอืยีห่อ้ใหช้ดัเจน

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

แบบประกวดราคาราคาตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พรอ้มเซน็ชือ่ประทับตราบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ามายืน่ดว้ยตนเอง สง่ทางไปรษณีย ์หรอืทางอ-ีเมล์

otherwise this bid will be considered invalid.

มายังส านักงาน ท ีบ ีซ ีกรงุเทพฯ ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีซ ีจะถอืวา่แบบประกวดราคานัน้เป็นโมฆะ

Please attach a copy of Company Registration to this form.

ใหผู้ย้ ืน่ซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบยีนบรษัิท ทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืจดทะเบยีนอืน่ ๆ ซีง่ออกโดยทางราชการมาพรอ้มซองประกวดราคานี ้

Before 12.00 noon, Thursday, 10 December 2020

ภายในวนัพฤหสับด ีที ่10 ธนัวาคม 2563 กอ่นเวลา 12:00 น.

SUPPLIER'S SIGNATURE  ลายเซ็นตผ์ูข้าย: DATE  วนัที:่

COMPANY SEAL  ประทบัตราบรษิทั:

Capacity per day (ก าลงัการผลติตอ่วนั)

Tender TBC Ration Book Y2021 Bidding Form 

Quantities require 17,000 books

Specifications:  

- Size A5 with 38 pages (black & white)

- Inner paper is pond paper 90 grams

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

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

จ านวน ทีต่อ้งการครา่วๆ 17,000 เลม่ 

คณุสมบตั:ิ  

- ขนาด A5 จ านวน 38 หนา้ (ขาว&ด า) 

- เนือ้ใน กระดาษปอนด ์90 แกรม

- หนา้ปก กระดาษปอนด ์230 แกรม สชีมพอูอ่น  ปกเคลอืบลามเินต

- เขา้เลม่ เย็บแม็ก ปิดสนัดว้ยเทปผา้ แบง่เป็น 9 ส ีส าหรับ 9 พืน้ที่

รายละเอยีด

Description

30% payment from 

contract and 

completely payment 

when Seller finishes 

the delivery to all 

TBC field offices

วางมดัจ า 30% ของ

มลูคา่ในสญัญาและ

จา่ยสว่นทีเ่หลอื

หลงัจากทีผู่ข้ายได ้

สง่มอบใหก้บัทบีซีี

ภาคสนามครบทกุพืน้ที่


