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 หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 
การประกวดราคาเลขที ่Laptops-2021  

คอมพิวเตอรแ์ล็ปทอ็ป ส าหรับศูนยอ์พยพ ปี 2564 
 
1. ข้อมูลทั่วไป: 

ผู้ชื้อขอเชิญบริษัทของท่าน ซึ่งเป็นผู้ขาย เขา้ร่วมประกวดราคาสินคา้ ซึ่งประกอบดว้ย คอมพิวเตอรแ์ล็ปท็อป 
จ านวน 48 เคร่ือง เพื่อจดัส่งไปยงัพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวตามรายละเอียดในใบเสนอราคาประมลู 
 

• คุณสมบัติ: ตามสเป็คมาตรฐานของ คอมพิวเตอรแ์ล็ปทอ็ป 
- CPU (หน่วยประมวลผล)  : Intel Core i-3 หรือสงูกว่า 
- Screen Size (ขนาดหนา้จอ)   : 14 นิว้ 
- Storge Type (ชนิดพืน้ท่ีเก็บขอ้มลู) : SSD 256 หรือ 512 GB  
- RAM (หน่วยความจ า)   : 8 GB หรือมากกว่า 
- Adaptor LAN port (หวัแปลงสายแลน) : มี 
- Adaptor HDMI port (หวัแปลงสายHDMI): มี 
- Bluetooth (บลทูทู)   : มี 
- Web (เว็บแคม)   : มี 
- Speaker (ล าโพง)   : มี 
- Battery  : Lithium ION at least 3 cells or above with Adaptor 

Charger 

- Graphics (กราฟฟิค)   : Intel HD Graphics 

- Window 10 Home license (วินโด 10 Home) : มี 
- Laptop Warrantee (ประกนัเครื่อง) : 3 ปี (Onsite) หรือมากกว่า 
- Battery Warrantee (ประกนัแบตเตอรี่) : ขัน้ต ่า 1 ปี (Onsite) หรือมากกว่า 
- Laptop Carry Bag or backpack : มี 
(กระเป๋าหรือเป้ใส่แล็ปท็อป) 
  

• เวลารอสินค้า : ไม่เกิน 45 วัน 
 

• ปริมาณสินค้า:  48 เคร่ือง 
 

• งบประมาณ : 960,000 บาท (รวม VAT) 
 

• การบรรจุสินค้า:  ใหบ้รรจดุงันี ้
ก) หีบห่อ: สินคา้ทุกชิน้ตอ้งบรรจุหีบห่ออย่างดี พรอ้มวสัดุกันกระแทก ตามมาตรฐานสินคา้คอมพิวเตอร์

และอปุกรณ ์และสติก๊เกอรก์ารรบัประกนัตอ้งไม่ฉีกขาดหรือช ารุด 
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2. ขั้นตอนและข้อก าหนดในการเข้าร่วมประกวดราคา:  

2.1   การย่ืนประกวดราคา: 
a) ผูข้ายที่สนใจใหต้ดิต่อมายงัส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจ านงในการยื่นประกวดราคา

ก่อนวันจันทรท์ี ่22 มีนาคม 2564 

 
b) ผู้ขายทีส่นใจจะต้องย่ืนใบเสนอราคาพร้อมทัง้เอกสารต่างๆ รวมทัง้ตัวอย่างสินค้า ตามที่

ก าหนดไว้ ตามทีไ่ด้ระบุไว้ในข้อ 2.2 ด้านล่างนี ้ โดยส่งไดด้้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณยี ์
มายัง 

 
ฝ่ายซัพพลายเชนจแ์ละโลจิสติกส ์
องคก์ารเดอะ บอรเ์ดอร ์คอนซอรเ์ตีย้ม 
12/5 ซอยคอนแวนต ์ถนนสีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์(66-2) 238-5027 ถึง 8 โทรสาร (66-2) 266-5376 
อีเมลล:์ tbctender@theborderconsortium.org 
ก่อน 12.00 น. จันทรท์ี ่22 มีนาคม 2564s 

 
2.2 ข้อบังคับในการย่ืนประกวดราคา:   

เอกสารทีจ่ าเป็น: ผู้ขายที่สนใจจะตอ้งยื่นเอกสารดงัต่อไปนีม้าที่ส  านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนก าหนดการ
ประมลู มิฉะนัน้จะใบเสนอราคาของท่านจะไม่ไดร้บัการพิจารณา 
 

ก) แบบฟอรม์ย่ืนประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี: กรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น พรอ้มทัง้ลงชื่อ 
และประทบัตราบรษิัทโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม แบบฟอรม์ยื่นประกวดราคาจะตอ้งยื่นมาในซอง
ที่ปิดผนึก และส่งมายังส านักงานทีบีซีกรุงเทพฯด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณียเ์ท่านั้น 
แบบฟอรม์ยื่นประกวดราคาที่กรอกขอ้มูลไม่ถูกต้อง หรือ ส่งมาที่ส  านักงานทีบีซีกรุงเทพฯไม่
ทันก าหนดเวลาการปิดประมูล หรือ ส่งมาโดยไม่มีเอกสารแนบและตัวอย่างสินค้าตามที่
ก าหนดจะไม่ไดร้บัการพิจารณา 

ข) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หากชื่อของบุคคลที่ลงชื่อใน
แบบฟอรม์ยื่นประกวดราคาของทีบีซี เป็นคนละคนกับบุคคลผู้มีรายนามในเอกสารจด
ทะเบียนบรษิัท ทางผู้ขายจะตอ้งส่งหนงัสือมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรือเจา้ของ
บรษิัทแนบมาดว้ย 

ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของบุคคลที่ลงชื่อในแบบฟอรม์ยื่นประกวดราคา ซึ่งเป็น
บคุคลที่มีชื่ออยู่ในเอกสารการจดทะเบียนบรษิัท หรือในหนงัสือมอบอ านาจ 

ง) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร ของบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนท่ียื่นประมลู 
จ) หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนที่ย่ืนประมูล ส าหรับผู้ย่ืนประมูลรายใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ขายที่ยื่น
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ประมลูกบัทางทีบีซีเป็นครัง้แรก หรือผู้ขายที่ไม่เคยไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัสญัญาซือ้สินคา้จาก
ทาง ทีบีซีมาก่อน จะต้องยื่นหลักฐานแสดงรายการเคล่ือนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank 
Statement) ซึ่งออกให้และเซ็นตร์ับรองโดยธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ของบริษัทหรือห้าง
หุน้ส่วนท่ียื่นประมลู  
ส าหรับผู้ขายปัจจุบัน/ผู้ขายรายเก่า คือ ผู้ขายที่เคยไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัสญัญาซือ้สินคา้
จากทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ว ไม่จ าเป็นต้องยื่นหลักฐานแสดงรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี
ธนาคาร มาพรอ้มกับการยื่นประมูลครัง้นี ้อย่างไรก็ตามถา้มีความจ าเป็น ทางทีบีซีขอสวงน
สิทธ์ิในการขอเรียกดูหลกัฐานแสดงรายการเคล่ือนไหวทางบญัชีธนาคารยอ้นหลงั จากผู้ขาย
รายปัจจบุนั/ผู้ขายรายเก่า ก่อนการตดัสินมอบสญัญาซือ้ใหแ้ก่ผู้ขาย 

 
 

หมายเหตุ: 
• เอกสารส าเนาทกุฉบบัจะตอ้งรบัรอง “ส าเนาถูกตอ้ง” ประทบัตราบริษัท และเซ็นตช์ือ่โดยผูม้ี

อ านาจลงนาม  
• ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท  บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 

และ เอกสารการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ใหย้ืน่มาเพยีง 1 ชุดเท่านัน้ ต่อกายืน่ประมูลแต่
ละครัง้  ผู้ขายไม่จ าเป็นตอ้งแนบส าเนาเอกสารหลายชดุมากบัแบบฟอร์มยืน่ประกวดราคาแต่
ละใบ 

3. การส่งมอบสนิค้า: ในการส่งมอบสินคา้ถือเป็นความรบัผิดชอบของผู้ขายที่จะตอ้งจดัเตรียมสินคา้ใหพ้รอ้ม ณ 
โรงงาน หรือสถานท่ีเก็บสินคา้ในประเทศไทยภายในวนันดัรบัของตามที่ระบไุว ้ โดยผู้ซือ้จะมอบหมายใหบ้รษิัทขนส่ง
สินคา้เป็นผูจ้ดัรถบรรทกุมารบัสินคา้ที่โรงงานหรือสถานที่เก็บสินคา้และจากนัน้ด าเนินการจดัส่งไปยงัปลายทาง 
 

▪ การรบัสินคา้โดยผูข้าย ถงึ ส านกังาน ทีบีซี กรุงเทพ ในชว่งระหว่างวนัที ่1 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 
2564 
 

▪ ปรมิาณสินคา้ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นใบเสนอราคาประมลูนัน้เป็นจ านวนประมาณใกลเ้คยีงที่สดุที่ค  านวณจาก
ความตอ้งการใชจ้รงิในพืน้ท่ีพกัพงิชั่งคราว ผู้ซือ้ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขปรมิาณสินคา้ท่ีจะใหจ้ดัส่ง รวมถงึ
ก าหนดการจดัส่งในระหว่างชว่งระยะเวลาของสญัญาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการที่แทจ้รงิ  โดย
ส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ จะท าการยืนยนัจ านวนท่ีจะใหจ้ดัสง่จรงิและก าหนดการในการจดัสง่ที่แน่นอน ใน
รูปของใบสั่งซือ้อยา่งเป็นทางการ (Official Purchase Order) ซึง่จะส่งถึงผู้ขายโดยตรงทางโทรสาร อย่าง
นอ้ย 10 วนั ก่อนถึงวนัก าหนดส่งมอบ 

 
▪ ผู้ขาย จะตอ้งติดต่อกบักบัทางส านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ และ บรษิัทขนส่งที่ไดร้บัมอบหมาย เพื่อยืนยนัและ

นดัหมายวนัเวลาในการรบัมอบสินคา้ที่แน่นอน หากสินคา้ไม่พรอ้มที่จะจดัส่งตามระยะเวลาที่ไดก้ าหนดไว้
ในเอกสารสั่งซือ้ ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการจดัส่ง ผู้ซือ้อาจพิจารณาระงบัสญัญาหรือลงโทษผู้ขายได้
  

4. หลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเด็ก:   
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ผู้ขาย ซึ่งในเอกสารหลักจรยิธรรมของทีบีซี กล่าวถึงในฐานะผูร้บัเหมาของทีบีซี รวมถึงผูร้บัเหมาช่วง และพนกังาน
ของผูร้บัเหมา/ผูร้บัเหมาช่วง (อาทิ บริษัทขนส่ง และพนักงานขับรถ) ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อหรือมีปฏิสมัพันธ์โดยตรงกับ
เจา้หนา้ที่ของทีบีซี และ/หรือกลุ่มผูร้บัประโยชนใ์นพืน้ที่พักพิงชั่วคราว จะไดร้บัเอกสารเรื่องหลักจริยธรรมของทีบีซี  
ซึ่งท่านจะตอ้งอ่านอย่างละเอียด เพื่อท าความเขา้ใจ และลงนามรบัทราบในเอกสารนี ้ซึ่งเอกสารหลกัจริยธรรมและ
นโยบายปกป้องและคุม้ครองเด็กนีจ้ัดท าขึน้เพื่ออธิบายใหผู้ร้บัเหมาและผูร้บัเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบัติดา้นจริ
ธรรมหลกัๆ โดยหากพนกังานของผูร้บัเหมาหรือผูร้ับเหมาช่วงไม่ปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรมจะถือว่าฝ่าฝืนขอ้ตกลงใน
สัญญาซือ้ฉบับนี ้ ทั้งนีผู้ ้ชือ้อาจพิจารณาลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึน้อยู่กับความรุนแรงของการ
ประพฤติผิด (กรุณาดขูอ้ 11 เรื่อง การละเมิดสญัญา และ เบีย้ปรบั ดา้นล่างนี)้ 
 
เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายปกป้องและคุ้มครองเด็กส าหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงของทีบีซี จะ
เป็นเอกสารอีกชุดหนึ่งที่แยกไวต้่างหากซึ่งมิไดร้วมไวใ้นเอกสารเชิญเขา้ร่วมประกวดราคาชุดนี ้ท่านสามารถดาวน์
โหลด เอกสารเรื่อ งหลัก จ ริยธรรมและน โยบายป กป้ องและคุ้ม ค รองเด็ ก ได้จ าก เว็บ ไซต์ของทีบี ซี ที่  
www.theborderconsortium.org/resources/additional-resources/  หรือติดต่อขอรบัเอกสารไดท้ี่ส  านักงานทีบีซี 
กรุงเทพฯ 
 

5. เงือ่นไขการช าระเงนิ: 

• ก่อนที่จะท าการจะช าระเงินแก่ผู้ขาย จะตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี ้: 
ก) ใบวางบิล (Invoice) ที่มีหมายเลขก ากับ โดยระบุรายละเอียด ปรมิาณสินคา้ที่จดัส่ง ขนาดบรรจ/ุน า้หนกั 

ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสั่งซือ้สินคา้ และยอดรวมของจ านวนเงินที่เรียกเก็บ ผู้ขาย
ตอ้งส่งเอกสารนีใ้หส้  านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ  

ข) ใบส่งมอบสินค้า (Delivery Receipt– แบบฟอรม์ DR) ของบริษัท ซึ่งลงนามโดยเจา้หนา้ที่ของบริษัท
ขนส่งสินคา้ที่ไดร้ับมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจรบัสินคา้ ผู้ขายตอ้งยื่นต้นฉบับใบส่งมอบสินคา้นีต้่อ
ส านกังาน        ทีบีซี กรุงเทพฯ  และใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทขนส่งสินคา้เก็บส าเนาไวห้นึ่งชดุ 

• ผู้ซือ้จะช าระเงินแก่ผู้ขาย ซึง่ตามปกติจะไมเ่กินหน่ึงเดือนหลงัจากที่ส  านกังานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ ไดร้บัเอกสาร
ครบถว้นแลว้ 

• ผู้ขายจะตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงินอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยนัว่าผู้ขายไดร้บัเงินจากผู้ซือ้แลว้ โดยผูข้ายจะตอ้งสง่
ใบเสรจ็รบัเงินนีม้าใหส้ านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 

 
6.  ภูมิหลังทั่วไป หลักการ กฎระเบียบ และค ารับรอง : 

• ทีบีซี ไดร้บัเงินบรจิาคจากผูบ้รจิาคหลายราย เพื่อใชใ้นการปฏิบตัิงานช่วยเหลือดา้นมนษุยธรรมแก่ผูลี้ภ้ยัจาก
ประเทศพม่า และประสงคจ์ะใชส่้วนหน่ึงของเงินบรจิาคเหล่านีเ้พื่อช าระเงินส าหรบัการซือ้ขายครัง้นี ้ผูบ้รจิาค
จะค านวณยอดรวมของจ านวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใชเ้งินจ านวนนี ้เมื่อการปฏิบตัิงานส าเร็จ
ลลุ่วงแลว้ ตามจ านวนค่าใชจ้่ายที่ยื่นเสนอ และพิจารณาว่ามีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดการ
บรจิาคหรือไม่ นอกจากทีบีซีแลว้ บคุคลอื่นใดย่อมไม่มีสิทธ์ิ หรือสามารถอา้งสิทธ์ิในเงินบริจาคนีไ้ด ้ผูบ้ริจาค
จะไม่รบัพิจารณาค ารอ้งขอค่าชดเชย หรือการช าระเงินใด ๆ ที่ผูร้บัเหมาของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะใน
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กรณีใด หรือดว้ยเหตุผลใด สญัญาที่กระท าขึน้ระหว่างทีบีซีและผูร้บัเหมาจะไม่มีผลผูกพันผูบ้ริจาค และผู้
บรจิาคไม่ยอมรบัว่ามีขอ้สญัญาใดที่เชื่อมโยงระหว่างผูบ้รจิาคกบัผูร้บัเหมาของทีบีซี  

 
• ผูบ้ริจาคก าหนดให้ทีบีซี ผูเ้ขา้ประกวดราคา และผูร้บัเหมาปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมขัน้สงูสุดระหว่าง

กระบวนการจัดหา และในการปฏิบัติตามสัญญา ขั้นตอนในการจัดซือ้จัดหา และการตกลงให้ท าสัญญา
จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการดงัต่อไปนี ้: 
➢ ความโปรง่ใสในกระบวนการจดัซือ้จดัหา 
➢ การปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัต่อผูเ้สนอตวัเป็นผูร้บัเหมา 

 
• กระบวนการจดัหาของทีบีซี จะตอ้งปราศจากการแทรกแซงใดๆ อนัเกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 
• ผูบ้ริจาคท่ีจัดสรรเงินทุนส าหรบัโครงการนีส้งวนสิทธ์ิท่ีจะใชอ้  านาจในการควบคุมผูร้บัเหมาทุกราย ทั้งดา้น

เอกสาร และ ณ สถานท่ีด าเนินการ (รวมทัง้ทีบีซี) รวมถึงผูร้บัเหมาช่วงต่อ ที่ไดร้บัเงินของผูบ้รจิาค เพื่อท าการ
ตรวจสอบว่าการจดัหา และการปฏิบตัิงานนัน้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบ และวิธีด าเนินงานของทีบีซี หรือไม่ ผู้
บรจิาคขอค ารบัรองว่าผูบ้รจิาค หรือตวัแทนของผูบ้รจิาคมีสิทธ์ิตามสมควรในการเขา้ถึงและการขอตรวจสอบ
เอกสารทางการเงิน และการบญัชีของผูร้บัเหมา  

 
• ค ารบัรอง : โดยการลงนามในสัญญาซือ้ขายนี ้ผู้ขาย (ในกรณีที่ตกลงใหท้ าสัญญา) ใหค้  ารบัรองว่าผู้ขาย 

และ/หรือ ผูร้บัช่วงจดัส่งสินคา้ใหผู้้ขาย (ถา้มี) ไดร้บัอนุมตัิ และมีใบอนุญาตที่จ าเป็นจากเจ้าหนา้ที่หรือส่วน
ราชการที่เก่ียวขอ้งใหด้  าเนินงานตามภาระผูกพนัภายใตส้ญัญานีแ้ลว้ และการปฏิบัติตามภาระผูกพันของ
ผู้ขายภายใตส้ัญญานีจ้ะไม่เป็นการฝ่าฝืนค าสั่ง กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรือขอ้บังคับของ
หน่วยงานใดของรฐับาล หรือหน่วยงานราชการท่ีมีอ านาจพิจารณาพิพากษา และผู้ชือ้จะจดัการกบัสินคา้ได้
อย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรก หรือต าหนิกล่าวโทษจากรฐับาล หรือหน่วยงานราชการอื่น
ใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใชแ้ทนผู้ชือ้ส าหรบัความเสียหาย การสญูเสีย การเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทน 
การฟ้องรอ้ง ความรบัผิด และค่าใชจ้่าย ซึ่งเกิดจาก เก่ียวขอ้ง หรือเป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดย
ทางออ้ม จากการฝ่าฝืนค ารบัรองนี ้

 
ผู้ขายยอมรบัและรบัทราบว่าสญัญาฉบับนีจ้ะด าเนินไปโดยไม่มีการเชื่อมโยงใดๆถึงผู้ชือ้ในฐานะนายหนา้ 
หุน้ส่วน ผูร้บัช่วงลิขสิทธ์ิ พนกังาน หรือผูแ้ทนของผูบ้ริจาค  นอกจากนีผู้้ขายรบัรองต่อผู้ชือ้และผูบ้ริจาคว่า 
ผูร้บัช่วงหรือผู้ขายรายย่อยที่ผู้ขายติดต่อดว้ยจะไม่สามารถที่จะเรียกรอ้ง หรือกระท าการฟ้องรอ้งใดๆต่อผู้
บรจิาค และตวัแทนของผูบ้รจิาคได ้

 
• ผู้ขายจะไม่แทนตวัเองว่าเป็นผู้ชือ้ หรือเป็นนายหนา้ หุน้ส่วน พนกังาน หรือผูแ้ทนของผู้ชือ้หรือผูบ้รจิาค และ

จะไม่ถือตวัเองว่ามีอ  านาจหรือสิทธ์ิท่ีจะก่อใหเ้กิดความผกูมดัที่ชดัเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชือ้ หรือ
ผูบ้รจิาคขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะไม่ถือว่าผู้ขายเป็นนายหนา้ หุน้ส่วน ผูร้บัช่วงลิขสิทธ์ิ พนกังาน หรือผูแ้ทนใดๆของ
ผู้ขายและผูบ้รจิาค 
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7. หลักเกณฑ ์และมูลเหตทุีท่ าให้ผู้เสนอราคาไม่มีสทิธิ์ได้รับพิจารณา: 

• ทีบีซี จะปฏิเสธขอ้เสนอที่ไดร้บัจากผูเ้ขา้ประกวดราคา หรือยกเลิกสญัญาในกรณีที่ไดท้  าสัญญาแลว้ หาก
พบว่าผูเ้สนอราคาไดก้ระท าการอนัทุจริต ฉอ้ฉล สมคบกันหลอกลวง หรือข่มขู่ ซึ่งอาจมีการการลงโทษดา้น
การบริหารหรือดา้นการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคลอ้งกับระดบัความส าคัญของสญัญา และความรุนแรง
ของการประพฤติผิด 

 
• ผูเ้ขา้ประกวดราคา และผูร้บัเหมา ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้รงงานเด็ก และตอ้งเคารพในสิทธ์ิพืน้ฐาน

ทางสงัคม และสภาพการท างานของพนกังานของตน 
 

• ทีบีซี จะตดัสิทธ์ิผูเ้ขา้ประกวดราคาออกจากการมีส่วนรว่มในกระบวนการจดัซือ้จดัหาขององคก์ร ในกรณีที่: 
➢ ผูเ้ขา้ประกวดราคาเป็นผูล้ม้ละลาย หรือก าลงัช าระบญัชีเพื่อเลิกบริษัท หรือศาลก าลงัจดัการกบัธุรกิจ 

หรือก าลงัจดัการประนอมหนีก้ับเจา้หนี ้หรือไดร้ะงบักิจกรรมทางธุรกิจ หรือเป็นผูท้ี่ก  าลงัถกูด าเนินคดี
เนื่องจากสาเหตุเหล่านี ้หรืออยู่ในสถานการณ์ที่คลา้ยกัน อนัจากการด าเนินการในท านองเดียวกัน 
ตามกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัของประเทศ 

➢ ผูเ้ขา้ประกวดราคาไดถ้กูพิพากษาลงโทษเนื่องจากการประพฤติผิดหลกัวิชาชีพ ซึ่งค าพิพากษานัน้ถือ
เป็นท่ีสดุ 

➢ ผูเ้ขา้ประกวดราคาไดป้ระพฤติผิดหลกัวิชาชีพอย่างรา้ยแรงในเรื่องใดๆก็ตาม  ซึ่งทีบีซีสามารถพิสจูน์
ได ้

➢ ผูเ้ขา้ประกวดราคาไม่ปฏิบตัิตามภาระผูกพนัของตนในการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสงัคม หรือ
การจ่ายภาษีตามเงื่อนไขทางกฎหมายของประเทศซึ่งเป็นสถานที่ก่อตัง้บริษัท หรือประเทศของผูท้ี่มี
อ  านาจใหท้ าสญัญา หรือประเทศที่มีการด าเนินการตามสญัญา 

➢ ผูเ้ขา้ประกวดราคาไดถู้กพิพากษาลงโทษ และค าพิพากษานั้นถือเป็นที่สุด ในขอ้หาฉ้อฉล ทุจริต มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์รอาชญากรรม หรือในกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย และเป็นภยัต่อผลประโยชน์
ดา้นการเงินของผูบ้รจิาค 

➢ ภายหลงักระบวนการจดัหา หรือกระบวนการมอบเงินบริจาค โดยใชง้บประมาณของผูบ้รจิาคแลว้ ได้
มีการแจง้ว่าผูเ้ขา้ประกวดราคาไดฝ่้าฝืนสญัญาอย่างรา้ยแรง เนื่องจากไม่ปฏิบตัิตามภาระผกูพนัตาม
สัญญา ผู้เข้าประกวดราคาตอ้งรบัรอง ว่าไม่ไดอ้ยู่ในสถานะที่กล่าวถึงข้างตน้นี ้ดว้ยประการใดๆ
ทัง้สิน้ 

 
• จะไม่มีการตกลงท าสญัญากับผูเ้ขา้ประกวดราคา ถ้าในระหว่างขัน้ตอนการจดัหาจดัซือ้ ผูเ้ขา้ประกวดราคา

รายนัน้: 
➢ มีประเด็นหรือขอ้สงสัย เรื่องความขัดแยง้หรือการมีส่วนไดส่้วนเสียทางผลประโยชน ์ระหว่างผู้ขาย

หรือผูเ้ขา้ร่วมประมลูกบัพนกังานหรือผูม้ีอ  านาจตดัสินผลการประมลูขององคก์ารทีบีซี 
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➢ มีความผิดเนื่องจากแจง้หรือเสนอขอ้มลูหรือรายละเอียดอันเป็นเท็จกบัทางองคก์ร หรือไม่ใหข้อ้มลูซึ่ง
ทางองคก์รขอใหผู้ร้ว่มประกวดราคาแจง้ เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาตดัสินการให้
สญัญา 

  
• ผู้เข้าประกวดราคาจะไม่ไดร้ับพิจารณา  ถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการเสนอราคาที่ระบุในข้อ 3. ของ

เอกสารฉบบันี ้
 
 
 
8. หลักเกณฑใ์นการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงท าสัญญา: 

• ผูแ้ทนจากองคก์รหรือหน่วยงานของผูบ้ริจาคจะไดร้บัเชิญใหเ้ขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการเปิดซองประกวด
ราคา ซึ่งด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของทีบีซี  ผูเ้ขา้ประกวดราคาจะไม่ไดร้บัเชิญใหเ้ขา้ร่วมในการเปิดซอง
ประกวดราคานี ้

 
• การยื่นเสนอราคาจะตอ้งกระท าตามเงื่อนไข และขอ้ก าหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซอง

ประกวดราคาจะมีการตรวจเช็คว่าผูเ้ขา้รว่มไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดนัน้ๆหรือไม่ 
 

• คณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งประกอบดว้ยเจา้หน้าที่ทีบีซีอย่างนอ้ยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา
หลงัจากวนัครบก าหนดยื่นเสนอราคา และตดัสินการประกวดราคา ค าตดัสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็น
ที่สดุ 

 
• การเสนอราคาทัง้หมดจะไดร้บัการวิเคราะหด์ว้ยวิธีการและหลกัเกณฑเ์ดียวกนัและโดยคณะกรรมการตดัสิน

การประกวดราคาชดุเดียวกนั 
 

• ทีบีซี จะตัดสินให้สัญญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้ม
ค่าสงูสดุต่อเงินที่จ่าย” อนัหมายถึงสัดส่วนความสมดุลที่ดีที่สุด ระหว่าง ราคา กับ คุณภาพ/คุณสมบัติ โดย
อย่างนอ้ยที่สดุจะพิจารณาเกณฑต์่อไปนี ้
➢ ราคา 
➢ คณุภาพ 
➢ ความสามารถ/ก าลงัการผลิตสินคา้ 
➢ ชื่อเสียง และความสามารถที่อาจพิสจูน ์ไดว้่าสามารถจดัส่งสินคา้ไดต้ามก าหนด 
➢ ประสบการณใ์นการจดัสง่ส่ิงของเพื่อความช่วยเหลือดา้นมนษุยธรรม 
➢ ความรูเ้ก่ียวกบัสภาพการท างานในพืน้ท่ี 
➢ มีฐานปฏิบตังิาน/ส านกังานท่ีใกลก้บัพืน้ท่ี 
➢ สามารถปฏิบตังิานตามบรรทดัฐานสากลได ้
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• จะไม่มีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑใ์ดๆจากที่ระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคา และ/หรือในขอ้ก าหนดเก่ียวกับ
รายละเอียดสินคา้ นอกจากนี ้ขอ้มลูเพิ่มเติมจากผูเ้สนอราคาจะสามารถยอมรบัได ้หากเป็นเพียงเพื่อชีแ้จง
รายละเอียดของการเสนอราคานัน้ๆใหก้ระจ่างขึน้ และไม่มีเหตนุ าไปสู่การเลือกปฏิบตัิ 

 
• จะไม่อนญุาติใหม้ีการเจรจาต่อรองใดๆ หลงัจากวนัครบก าหนดยื่นซองเสนอราคา 

 
• หนงัสือเชิญประกวดราคานี ้ไม่ถือว่าเก่ียวขอ้งกบัขอ้ผกูมดัในการซือ้สินคา้ใดๆทัง้สิน้ กบัทางทีบีซี 

 
9. การละเมิดสัญญา และเบีย้ปรับ 

ก) การละเมิดสญัญานีโ้ดยผู้ขายมีความหมายรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง: 
1) การส่งมอบสินคา้ที่ต  ่ากว่าขอ้ก าหนดคณุภาพท่ีระบใุนสญัญา และใบสั่งซือ้ 
2) ปรมิาณสินคา้ที่ส่งมอบนอ้ยกว่าปรมิาณที่ระบใุนใบสั่งซือ้ 
3) การส่งมอบสินคา้ไม่ตรงตามช่วงเวลาที่ระบุในใบสั่งซือ้ และ/หรือไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดในการส่ง

มอบสินคา้ที่ระบใุนเอกสารสญัญาฉบบันี ้
4) การเพิกเฉย หรือขัดค าสั่ง หรือค าขอ ที่ระบุอย่างเจาะจงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นค าพูด โดย

เจา้หนา้ที่ของทีบีซี ผูร้บัผิดชอบการส่งมอบสินคา้ เจา้หนา้ที่ของรฐั หรือคณะกรรมการศนูยอ์พยพ 
5) การกระท าการอนัทจุรติ ฉอ้ฉล สมคบกนัหลอกลวง หรือข่มขู่ของผู้ขาย 
6) การมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการใชแ้รงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิพืน้ฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและ

ความปลอดภยัในการท างานของพนกังานของตน 
7) การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานจรยิธรรมตามที่ระบุในเอกสารหลกัจรยิธรรมของทีบีซี (ซึ่งขอ้ก าหนดนีจ้ะ

บงัคบัใชก้บัทัง้พนกังานของผูร้บัเหมาและผูร้บัเหมาช่วงทกุราย)  
 

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

เจา้หนา้ที่ของทีบีซี ที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ โดยผู้ขายจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
3) การให้ผู้ขายส่งสินคา้เพิ่มเติมให้โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อชดเชยส่วนที่ ไม่ครบ สูญหาย หรือบกพร่อง 

ตามที่ไดร้บัการรอ้งขอจากเจา้หนา้ที่ของทีบีซี ที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ 
4) การลงโทษใหผู้้ขายจ่ายเบีย้ปรบัเป็นตวัเงินใหแ้ก่ผู้ชือ้ ตามดลุพินิจของผู้ชือ้ และตามความสญูเสียที่

ประเมินได ้
5) ผู้ขายอาจจะไม่ไดร้บัพิจารณาใหท้ าสญัญาอื่นใดในอนาคตกบัทีบีซี 
6) การใหผู้้ขายรบัผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึน้จากการที่ผู้ชือ้จ าเป็นตอ้งหาซือ้

สินคา้จากแหล่งอื่น อนัเนื่องมาจาก 
i. ผู้ขายส่งสินคา้ที่มีคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรือ ส่งสินคา้ไม่ตรงตามก าหนดวนัที่ให้

ส่งของ 
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ii. ผู้ชื้อยกเลิกสัญญากับผู้ขาย อันมีสาเหตุที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากการที่ผู้ขายไม่
สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขหรือขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ได ้

iii. ผู้ขายไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ใหล้ลุ่วงไปได ้
 

ทัง้นีก้ารลงโทษต่างๆหรือดา้นการเงินจะสอดคลอ้งกบัระดบัความส าคญัของสญัญา และความรุนแรงของการ
ประพฤติผิด 

 
10. สัญญาทีจ่ะกระท ากันนีจ้ะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย 

 
11. ติดต่อขอขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกวดราคานีไ้ดท้ี่ฝ่ายซพัพลายเชนจแ์ละโลจิสติกส ์ส านกังานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ 
       โทร. (02) 238-5027-8 หรือทาง E-mail: SC-L@theborderconsortium.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:SC-L@theborderconsortium.org
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ใบเสนอราคาประมลูอปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ล็ปท็อป

SUPPLIER  ชือ่ผูข้าย:

ADDRESS  ทีอ่ยู:่

TELEPHONE  โทรศพัท:์ FAX  โทรสาร:

E-mail  อเีมลล:์ CONTACT PERSON  ชือ่บคุคลตดิตอ่:

No. Quantity Quantity Price per unit.

ที่ จ ำนวน Available รำคำตอ่หน่วย

จ ำนวนทีจั่ดหำได ้ (Included Vat รวม

ภำษีมลูคำ่เพิม่)

48         

Remark

(หมำยเหต)ุ

2 Core i-3 or above

3 14 นิว้

4 SSD 256 or 512 GB

5 8 GB or above

6 Yes

7 Yes

8 Yes

9 Yes

10 Yes

11
Lithium ION at least 3 cells or 

above with Adaptor Charger

12 Intel HD Graphics 

13 Yes

14 3 years warrantee above 

15 1 year or above 

16 Yes

Within 45 days

960,000

Remarks:  

1 IT equipment to be quote shall  be included warranty  อปุกรณ์ไอททีีจ่ะสง่มอบจะตอ้งมปีระกนัตำมมตรฐำนตลำด

2 All item can replace with the same specification and cost สำมำรถเสนอรำคำดว้ยสนิคำ้ทีไ่กลเ้คยีงทัง้คณุสมบัตแิละรำคำ

3 This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or EMS otherwise this bid. 

will be considered invalid. Please submit this form by Monday, 22 March 2021, before 12.00 hrs. 

แบบประกวดรำคำนีผู้ข้ำยตอ้งกรอกใหค้รบถว้นถกูตอ้งพรอ้มเซ็นชือ่ประทับตรำบรษัิท ลงวนัที ่แลว้จงึน ำมำยืน่ดว้ยตนเอง, อเีมลลห์รอืสง่ทางไปรษณีย์

มำยังส ำนักงำน ท ีบ ีซ ีกรงุเทพฯ ไมเ่ชน่นัน้แลว้ ท ีบ ีบ ีซ ีจะถอืวำ่แบบประกวดรำคำนัน้เป็นโมฆะ กรณุำสง่ใบเสนอรำคำกลบัมำ

ภายในวนัจนัทรท์ ี ่22 มนีาคม 2564 กอ่นเวลา 12:00 น.

SUPPLIER'S SIGNATURE  ลายเซ็นตผ์ูข้าย: DATE  วนัที:่

COMPANY SEAL  ประทบัตราบรษิทั:

TOTAL / Bath (รวม / บาท)

Web (เว็บแคม)

Speaker (ล ำโพง)	

Battery 

Graphics 

Adaptor HDMI port (หัวแปลงสำยHDMI)

Bluetooth (บลูทูท)	

Laptops Bidding Form 

IT Euipment specification

รำยละเอยีดอปุกรณ์คอมพวิเตอร์

Specification Required

(สเปคเครือ่งทีต่อ้งกำร)

Bidder Specification

(สเปคเครือ่งทีเ่สนอ)

Brand (ยีห่อ้) 

Laptop

Item

Storge Type (ชนิดพืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู)

RAM (หน่วยควำมจ ำ)	

Adaptor LAN port (หัวแปลงสำยแลน)	

1

 Model : 

Window 10 Home license (วนิโด 10 Home)	

Laptop Warrantee (ประกนัเครือ่ง)	

 Brand: 

CPU (หน่วยประมวลผล)	

Screen Size (ขนำดหนำ้จอ) 	

Lead Time Delivery (ระยะเวลารอสนิคา้)

Laptop Carry Bag or backpack

(กระเป๋ำหรอืเป้ใส่แล็ปท็อป)

Battery Warrantee (ประกนัแบตเตอรี)่	
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