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 เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา 
การประกวดราคาเลขที ่CHAR 2023-2SP 

 
1. ข้อมูลทั่วไป: 

ผู้ชือ้ขอเชิญบริษัทของท่าน ซึ่งเป็นผู้ขาย เขา้ร่วมประกวดราคาสินคา้ ซึ่งประกอบดว้ย ถ่านอัดแท่ง เพื่อจดัส่งไปยงั
พืน้ที่พกัพิงชั่วคราวตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประกวดราคา ผู้ขายอาจไดร้บัหรือไม่ไดร้บัเอกสารประกวดราคา
ส าหรบัสินคา้ครบทุกรายการทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเชี่ยวชาญหรือค าขอจากผู้ขาย เอกสารการประกวดราคาทัง้หมด 
(ซึ่งจะเป็นเอกสารภาษาองักฤษ พรอ้มดว้ยค าแปลเป็นภาษาไทย) ประกอบไปดว้ย 

 
1) หนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา: เอกสารหน่ึงฉบบัส าหรบัสินคา้หน่ึงประเภท 
2) ก าหนดการส่งมอบ: เอกสารหนึ่งฉบบัส าหรบัสินคา้หน่ึงประเภท 
3) แบบฟอรม์เสนอราคาของทบีซีี(แบบประกวดราคา–มาตรฐานฟอรม์ 001): เอกสารหน่ึงฉบบัส าหรบั

สินคา้หน่ึงประเภท 
4) เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญเข้าร่วมประกวดราคา: เอกสารหนึ่งฉบบัส าหรบัการประกวดราคาหน่ึง

ครัง้ 
 

2. ส านักงานภาคสนามทีรั่บผิดชอบ: 
ค าว่า “ส านกังานทีบีซีภาคสนาม ที่รบัผิดชอบ” จะปรากฏอยู่ทั่วไปในหนงัสือเชิญประกวดราคา และเอกสารแนบทา้ย
นี ้“ส านักงานทบีีซีภาคสนามที่รับผิดชอบ” หมายถึงส านกังานของทีบีซี ซึ่งตัง้อยู่ในเมืองใกลพ้ืน้ที่พกัพิงชั่วคราว 
และหลังจากไดต้กลงท าสัญญาซือ้-ขายกันแลว้ จะเป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดท าใบสั่งซือ้สินคา้ซึ่งจะออกเป็นราย
เดือน ดแูลเรื่องคณุภาพสินคา้ และการส่งมอบสินคา้ รวมถึงการแจกจ่ายส่ิงของในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราว ซึ่งแต่ละพืน้ที่
พกัพิงชั่วคราวอาจอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบของส านกังานภาคสนามต่างกนั ตามที่ระบุไวใ้นตารางต่อไปนี:้ 

 
พืน้ทีพ่กัพิงชั่วคราว จังหวดั ส านักงานภาคสนามทีรั่บผิดชอบ 

บา้นใหมใ่นสอย, บา้นแม่สรุนิทร,์ 
แม่ละอนู และ แม่ลามาหลวง 

แม่ฮ่องสอน ส านกังานแม่ฮ่องสอน (อ าเภอเมอืง) 

อุม้เป้ียม, นโุพ, แม่หละ ตาก ส านกังานแม่สอด 
ตน้ยาง กาญจนบรุ ี ส านกังานกรุงเทพ 
ถ า้หิน ราชบรุ ี ส านกังานกรุงเทพ 

 
3. ขั้นตอนและข้อก าหนดในการเข้าร่วมประกวดราคา:  

ผู้ขายที่สนใจจะเสนอราคา ตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนต่อไปนี ้มิฉะนัน้ จะไม่ไดร้บัการพิจารณา 
 
 
 
 
 



 2 

3.1 ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวดราคา 
3.1.1) ผู้ขายรายปัจจุบัน/รายเก่า กล่าวคือ ผู้ขายสินคา้ที่เคยท าสัญญาซือ้ขายกับทางทีบีซีและส่งสินคา้

ไปยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราวที่จะเสนอราคาครัง้ใหม่นี ้จะตอ้งยื่นแบบฟอรม์เสนอราคา  พรอ้มเอกสาร
ต่างๆและตัวอย่างสินคา้ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3.2 ด้านล่างนี ้ โดยมายื่นดว้ยตัวเองหรือโดยทาง
ไปรษณีย ์ ใหแ้ก่ส านกังานทีบีซีกรุงเทพฯ Uก่อนเวลา 12:00 น. วันจันทร ์ที ่19 กันยายน 2565 

 
3.1.2) ผู้ขายรายใหม่ หมายรวมถึงผู้ขายที่ติดต่อกับทีบีซีเป็นครัง้แรก และผู้ขายที่ไม่เคยชนะการประกวด

ราคามาก่อนส าหรบัพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวแห่งนัน้ๆ จะตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนต่อไปนี ้ 
 

ก) ผู้ขายรายใหม่ตอ้งติดต่อกบัส านกังานทีบซีีกรุงเทพฯฝ่ายซพัพลายเชนและโลจิสติกสท์าง

โทรศพัทก์่อนเวลา 17.00น.วนัอังคาร ที ่ 6 กันยายน 2565 เพื่อขอรบัทราบขอ้มลู และ
เอกสารเก่ียวกบัการประกวดราคานี ้
 

ข) หลงัจากติดต่อกบัส านกังานทีบีซกีรุงเทพฯ แลว้ ผู้ขายรายใหมต่อ้งโทรศพัทไ์ปยงัส านกังาน    
ทีบีซีภาคสนาม เพื่อขอนดัพบกบัผูป้ระสานงานภาคสนามของทีบีซี โดยจะตอ้งโทรนดั
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 3 วนั ก่อนวนันดัพบ และภายในเวลา 17.00 น. วนัศุกรท์ี ่9 กนัยายน 
2565 

ค) หลงัจากไดพ้บกบัผูป้ระสานงานภาคสนาม ซึ่งจะเป็นผูใ้หข้อ้มลู/ค าแนะน าที่จ  าเป็น และก่อน
จะยื่นเสนอราคา ผู้ขายจะตอ้งเดินทางไปส ารวจเสน้ทาง (อย่างนอ้ยจะตอ้งไปใหถ้งึหนา้ประตู
ทางเขา้พืน้ท่ีพกัพงิชั่วคราว) รวมถึงศกึษาวธีิการจดัการจดัส่งและปฏิบตัิงาน ที่เก่ียวขอ้งกบั
การจดัส่งสินคา้ไปยงัโกดงัของพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราว 

 
ง) ในการยื่นซองประกวดราคา ผู้ขายจะตอ้งยื่นแบบฟอรม์เสนอราคาจะตอ้งยื่นแบบฟอรม์เสนอ

ราคา พรอ้มเอกสารต่างๆและตวัอย่างสินคา้ตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ 3.2 ดา้นล่างนี ้ โดยมายื่น
เอกสารดว้ยตวัเองหรือส่งทางไปรษณีย ์มายงัที่อยู่ต่อไปนี ้: 

 
ฝ่ายซพัพลายเชนและโลจิสติกส ์
The Border Consortium 
12/5 ถนนคอนแวนต ์บางรกั กรุงเทพฯ 10500 
E-mail: tbctenderCHR@theborderconsortium.org 
Uก่อนเวลา 12.00 น. วันจันทร ์ที ่19 กนัยายน 2565 

 
3.2 ข้อบังคับในการย่ืนประกวดราคา:   

3.2.1) เอกสารที่จ าเป็น:  ผู้ขายที่สนใจจะตอ้งยื่นเอกสารดังต่อไปนีม้าที่ส  านักงานทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อน
ก าหนดการประมลู มิฉะนัน้จะใบเสนอราคาของท่านจะไม่ไดร้บัการพิจารณา 
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ก) แบบฟอร์มย่ืนประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี (แบบฟอร์ม 001): กรอกข้อมูลให้
ครบถว้น พรอ้มทัง้ลงชื่อ และประทบัตราบรษิัทโดยผูม้ีอ  านาจลงนาม แบบฟอรม์ยื่นประกวด
ราคาจะตอ้งยื่นมาในซองที่ปิดผนึก และส่งมายงัส านกังานทีบีซีกรุงเทพฯดว้ยตนเองหรือส่ง
ทางไปรษณีย์เท่านั้น แบบฟอรม์ยื่นประกวดราคาที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ ส่งมาที่
ส  านกังานทีบีซีกรุงเทพฯไม่ทนัก าหนดเวลาการปิดประมลู หรือ ส่งมาโดยไม่มีเอกสารแนบและ
ตวัอย่างสินคา้ตามที่ก 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
ประมลูกบัทางทีบีซีเป็นครัง้แรก หรือผู้ขายที่ไม่เคยไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัสญัญาซือ้สินคา้จาก
ทาง ทีบีซีมาก่อน จะต้องยื่นหลักฐานแสดงรายการเคล่ือนไหวทางบัญชีธนาคาร  (Bank 
Statement) ซึ่งออกให้และเซ็นตร์ับรองโดยธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ของบริษัทหรือห้าง
หุน้ส่วนท่ียื่นประมลู  

 
ส าหรับผู้ขายปัจจุบัน/ผู้ขายรายเก่า คือ ผู้ขายที่เคยไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัสญัญาซือ้สินคา้
จากทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ว ไม่จ าเป็นต้องยื่นหลักฐานแสดงรายการเคล่ือนไหวทางบัญชี
ธนาคาร มาพรอ้มกับการยื่นประมลูครัง้นี ้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 
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3.2.2) ตัวอย่าง:  ผู้ขายที่ยื่นประกวดราคาจะตอ้งส่งตัวอย่างสินคา้มาพรอ้มกับการยื่นประมูลแต่ละครัง้ 
พรอ้มติดฉลากป้ายชื่อผู้ขายใหช้ดัเจน  มิฉะนัน้การยื่นประมลูของผู้ขายจะไม่ไดร้บัการพิจารณา  (ดู
รายละเอียดเก่ียวกับตัวอย่างที่ต้องการได้ในเอกสารเชิญเข้าร่วมประมูลของสินค้าแต่ละชนิด )  
ตวัอย่างสินคา้ที่ยื่นจะตอ้งมีคณุภาพตรงกบัสินคา้จรงิที่ผู้ขายจะจดัส่งหากไดร้บัเลือกใหท้ าสญัญาซือ้
ขายกบัทีบีซี 

 
4. การส่งมอบสนิค้า : 

• ปลายทางการส่งมอบสินคา้ ระยะเวลา และความถ่ีของการส่งมอบ รวมทัง้ปรมิาณสินคา้ที่จะส่ง ไดส้รุปไวใ้น
เอกสารก าหนดการส่งมอบที่แนบมากับหนังสือเชิญประกวดราคา ปริมาณสินคา้ที่จะส่งมอบที่ระบุไวใ้น
ก าหนดการส่งมอบนีเ้ป็นการคาดประมาณที่ใกลเ้คียงที่สดุ ซึ่งค านวณจากจ านวนประชากรในพืน้ที่พกัพิง
ชั่วคราวที่คาดหมายไวส้ าหรบัช่วงระยะเวลาบริโภคนัน้ๆ ปริมาณสินคา้ที่จะส่งมอบและวนัส่งมอบที่แน่นอน
จะตอ้งไดร้บัการยืนยันจากส านักงานทีบีซีภาคสนาม เป็นใบสั่งซือ้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะส่งโดยตรงทาง
โทรสารถึงผู้ขายเดือนละครัง้ อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนวนัส่งมอบที่ก าหนด ผู้ชื้อสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง
ก าหนดการส่งมอบ และปริมาณสินคา้ในช่วงระหว่างการปฏิบัติตามสัญญานี้ โดยใหส้อดคลอ้งกับความ
ตอ้งการท่ีแทจ้รงิ และตามค าสั่งที่ไดร้บัจากเจา้หนา้ที่ภาคสนามของทีบีซี  

 
• ผู้ชื้อจะขออนุญาตจากรัฐบาลไทยเพื่อจัดส่งสินคา้ไปยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราว ผู้ขายจะต้องแสดงส าเนา

ใบอนุญาตนีแ้ก่เจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นของรฐัตามระเบียบ อนึ่งก่อนการส่งมอบสินคา้ถือเป็นความรบัผิดชอบของ
ผู้ขายที่จะตอ้งตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่าไดร้บัการอนญุาตเพื่อใหจ้ดัส่งสินคา้เขา้พืน้ที่พกัพิงชั่วคราวแลว้ ซึ่ง
ผู้ขายอาจท าไดโ้ดยสอบถามจากเจา้หนา้ที่ภาคสนามของทีบีซีและ/หรือติดต่อกับเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นของรฐั
ก่อน  

 
• ผู้ขายจะตอ้งใช ้ใบส่งมอบสินค้า (Delivery Receipt – แบบฟอรม์ DR) ซึ่งเป็นแบบฟอรม์มาตรฐานท่ีทาง

ทีบีซีจดัหาไวใ้ห ้เพื่อใหผู้้ขายใชเ้ป็นหลกัฐานในการส่งมอบสินคา้ โดยผู้ขายจะตอ้งใชแ้บบฟอรม์ใบส่งมอบ
สินคา้ 1 ใบต่อการจดัส่ง 1 คันรถบรรทุก และใบส่งมอบสินคา้นีจ้ะตอ้งไดร้บัการลงนามจากเจา้หนา้ที่ของ
คณะกรรมการศนูยท์ี่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ตรวจรบัสินคา้ ผู้ชือ้จะไม่ถือว่ามีความรบัผิดชอบกบัสินคา้ที่
จดัส่งโดยไม่มีการลงนามรบัสินคา้อย่างถกูตอ้งครบถว้นในใบส่งมอบสินคา้ 

 
• ผู้ขายจะตอ้งจดัส่งสินคา้ไปยงัพืน้ที่พกัพิงชั่วคราว ภายในก าหนดการจดัส่งที่ระบุในใบสั่งซือ้ อนึ่งผูซ้ือ้จะไม่

ถือว่ามีความรบัผิดชอบกับสินคา้ที่จัดส่งไปยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราวก่อนวันก าหนดส่งมอบที่ระบุในใบสั่งซือ้ 
ถึงแมว้่าสินคา้จ านวนนัน้จะไดร้บัการลงนามรบัสินคา้ในใบส่งมอบสินคา้ (Delivery Receipt) โดยเจา้หนา้ที่
ของคณะกรรมการศนูยท์ี่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ตรวจรบัสินคา้ก็ตาม 

 
• ผู้ขายจะตอ้งแจง้วนัและเวลาที่คาดหมายว่าจะส่งมอบสินคา้ใหส้ านกังานทีบีซีภาคสนามทราบล่วงหนา้ และ

เมื่อส่งมอบสินคา้เรียบรอ้ยแลว้ ผู้ขายตอ้งแจง้ยืนยนัวนัท่ีไดท้ าการส่งมอบสินคา้ใหส้ านกังานทีบีซี ภาคสนาม
ที่รบัผิดชอบทราบ และยืนยนัปรมิาณสินคา้ที่ส่งมอบ รวมทัง้แจง้ปัญหาใดที่อาจประสบ  
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• เมื่อรถบรรทุกไปถึงยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราวจะต้องขนถ่ายสินค้าลงยังโกดังเก็บสินค้า หรื อ พืน้ที่ที่ผู้แทน
คณะกรรมการศูนยอ์พยพ/พืน้ที่พกัพิงชั่วคราวที่ไดร้บัมอบหมายไดก้ าหนดใหข้นถ่ายสินคา้ลง อนึ่งพนกังาน
ขับรถจะตอ้งไม่เร่งรีบที่จะใหท้ าการขนถ่ายสินคา้ลง และจะตอ้งใหเ้วลาเพื่อให้ผูแ้ทนคณะกรรมการศูนย์
อพยพ / พืน้ที่พกัพิงชั่วคราวสามารถขนถ่ายสินคา้ลง รวมทัง้นบัจ านวน ตรวจสอบ และลงนามในใบส่งมอบ
สินคา้ (Delivery Receipt-DR) ผู้ชือ้จะไม่ถือว่ามีความรบัผิดชอบต่อสินคา้ที่ขนถ่ายลงนอกบรเิวณที่อนญุาต
ใหข้นถ่ายสินคา้ลง 

 
• ผู้ขายควรจะท าการส่งมอบสินคา้ ณ พืน้ที่พักพิงชั่วคราว ระหว่างวนัจันทรถ์ึงวนัศุกร ์ในช่วงเวลากลางวัน 

(ระหว่าง 8.00-17.00 น.) เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวมีเวลาเพียงพอในช่วงที่มีแสงสว่างอยู่ เพื่อ
ความสะดวกและเหมาะสมในการขนถ่ายสินค้าลง การนับจ านวน และการตรวจสอบสินค้า ทั้งนี ้หาก
รถบรรทุกไปถึงยงัพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวในช่วงเวลากลางคืนหรือนอกเหนือจากเวลาที่ระบุไวน้ี ้จะตอ้งรอจนถึง
เวลาเชา้เพื่อใหค้ณะกรรม การศนูยไ์ดข้นถ่ายสินคา้ลง โดยผูข้ายและ/หรือพนกังานขบัรถจะตอ้งไม่กดดนัให้
เจา้หนา้ที่ของพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวขนถ่านสินคา้ลงนอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดขา้งตน้นี้ 

 
• ค าเตือน : ถนนไปยงัพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราวบางแห่ง (แม่ฮอ่งสอน – บา้นใหม่ในสอย และ บา้นแม่สรุนิทร,์ แม่ละ

อนู และ แม่ลามาหลวง;    ตาก – ศนูยน์โุพ และกาญจนบรุี – ศนูยต์น้ยาง) มกัไดร้บัความเสียหายระหว่างฤดู
ฝน และตามปกติการจดัส่งส่ิงของไปยงัพืน้ที่พกัพิงชั่วคราวเหล่านีต้อ้งใชร้ถยนตข์บัเคล่ือน 4 ลอ้ ผู้ขายอาจ
ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมถนนเพื่อใหส้ามารถส่งสินคา้ไดต้รงตามก าหนดโดยทีบีซีจะไม่จ่ายค่าซ่อม
ถนน หรือชดใชเ้งินแก่ผู้ขายในกรณีที่สภาพอากาศ และถนนไม่เอือ้อ านวย 

 
 
5. หลักจริยธรรมและนโยบายของทบีีซวี่าด้วยการคุ้มครองเดก็:  

ผู้ขาย ซึ่งในเอกสารหลกัจรยิธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าดว้ยการคุม้ครองเด็ก กล่าวถึงในฐานะผูร้บัเหมาของทีบีซี 
รวมถึงผูร้บัเหมาช่วง และพนักงานของผูร้บัเหมา/ผูร้บัเหมาช่วง (อาทิ บริษัทขนส่ง และพนักงานขับรถ) ซึ่งมีหนา้ที่
ติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธโ์ดยตรงกับเจา้หนา้ที่ของทีบีซี และ/หรือกลุ่มผูร้บัประโยชนใ์นพืน้ที่พักพิงชั่วคราว จะไดร้บั
เอกสารเรื่องหลกัจรยิธรรมของทีบีซีและนโยบายของทีบีซีว่าดว้ยการคุม้ครองเด็ก  ซึ่งท่านจะตอ้งอ่านอย่างละเอียด 
เพื่อท าความเขา้ใจ และลงนามรบัทราบในเอกสารนี ้ซึ่งเอกสารหลักจริยธรรมนีจ้ดัท าขึน้เพื่ออธิบายใหผู้ร้บัเหมา
และผูร้บัเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบตัิดา้นจรธิรรมหลกัๆ โดยหากพนกังานของผูร้บัเหมาหรือผู้รบัเหมาช่วงไม่ปฏิบตัิ
ตามหลกัจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าดว้ยการคุม้ครองเด็กจะถือว่าฝ่าฝืนขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ฉบบันี ้ ทัง้นี ้ผู้
ชือ้อาจพิจารณาลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึน้อยู่กับความรุนแรงของการประพฤติผิด (กรุณาดูขอ้ 11 
เรื่อง การละเมิดสญัญา และ เบีย้ปรบั ดา้นล่างนี)้ 

 
เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายของทบีีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กส าหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วงของที
บีซี จะเป็นเอกสารอีกชุดหนึ่งที่แยกไวต้่างหากซึ่งมิไดร้วมไวใ้นเอกสารเชิญเขา้ร่วมประกวดราคาชุดนี ้ท่านสามารถ
ดาวนโ์หลดเอกสารเรื่องหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้วยการคุ้มครองเด็กไดจ้ากเว็บไซตข์องทีบีซีที่ 
www.theborderconsortium.org หรือติดต่อขอรบัเอกสารไดท้ี่ส  านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 
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6. การตรวจสอบ: สินค้าทีจั่ดส่งจะต้องได้รับการตรวจสอบ 
• ผู้ชื้อจะว่าจา้งบริษัทตรวจสอบใหเ้ก็บตัวอย่าง และท าการวิเคราะหค์ุณภาพของสินคา้ ณ จุดขนสินคา้ขึน้

บรรทุกรถ ก่อนการจัดส่งไปยังพืน้ที่พักพิงชั่วคราว หรือที่โกดังในพืน้ที่พักพิงชั่วคราว การตรวจสอบนีจ้ะ
กระท าอย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ระหว่างระยะเวลาของสญัญา บริษัทตรวจสอบจะนบัจ านวนกระสอบ (หรือถงั/ป๊ีบ) 
ที่บรรทกุบนรถแต่ละคนัดว้ย ณ จุดขนสินคา้ขึน้ (หรือที่ขนลงมายงัโกดงัในพืน้ท่ีพกัพิงชั่วคราว) สุ่มชั่งน า้หนกั
กระสอบ (หรือถัง/ป๊ีบ) และตรวจว่าบรรจุภณัฑต์รงตามขอ้ก าหนดที่ระบใุนหนงัสือเชิญประกวดราคานีห้รือไม่ 
ผู้ชือ้สงวนสิทธ์ิท่ีจะแจง้ หรือไม่แจง้ใหผู้้ขายทราบวนั เวลา และสถานท่ีที่จะด าเนินการตรวจสอบ 

 
• ในกรณีที่บรษิัทตรวจสอบพบว่าสินคา้ที่ขนส่งทัง้หมดหรือบางส่วน บกพร่องหรือมีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐาน 

หรือมีปรมิาณนอ้ยกว่าที่สั่งซือ้ (ก าหนดไดจ้ากน า้หนกัสทุธิเฉล่ีย หรือ น า้หนกัสทุธิรวม ท่ีขาดไปจากจ านวนที่
สั่งซือ้)  ผู้ชื้อสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายใหสิ้นคา้ไดร้บัการเปล่ียนทดแทนทันที (กรณี
สินคา้มีปัญหาเรื่องคณุภาพ) หรือ ก าหนดใหผู้้ขายจดัส่งจ านวนเพิ่ม (กรณีที่สินคา้มีปัญหาเรื่อง ปริมาณหรือ
น า้หนกัขาด) 

 
• ในกรณีที่ผูข้ายเลือกที่จะแกไ้ขสินคา้ที่บรษิัทตรวจสอบพบว่าสินคา้ที่ขนส่งทัง้หมดหรือบางส่วน บกพรอ่งหรือ

มีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐาน หรือมีปริมาณน้อยกว่าที่สั่งซือ้ เข่น การผสมใหม่, การร่อนใหม่ เป็นตน้ ทาง
ผู้ขายจะตอ้งท าการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ใหม่จากบริษัทตรวจสอบที่ทาง ผู้ซือ้ว่าจา้ง โดยผู้ขายจะต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบที่เกิดขึน้ และจะยงัไม่มีการขนส่งสินคา้จ านวนที่มีปัญหาจนกว่าจะ
ไดร้บัผลการรบัรองคณุภาพจากทางบรษิัทตรวจสอบแลว้เท่านัน้ 

 
• เมื่อสินคา้ถูกส่งมาถึงพืน้ที่พักพิงชั่วคราว กระสอบ (หรือถัง/ป๊ีบ) จะถูกขนถ่ายลงโดยผูแ้ทนคณะกรรมการ

ศูนย ์โดยคณะกรรมการศูนย ์และ/หรือ เจา้หน้าที่ภาคสนามของบีบีซี จะชั่งน า้หนัก และนับจ านวน หาก
พบว่าสินคา้ที่ขนส่งมาทัง้หมด หรือบางส่วน บกพรอ่ง หรือมีคณุภาพต ่ากว่ามาตรฐาน หรือมีปรมิาณนอ้ยกว่า
ที่สั่งซือ้ (ก าหนดไดจ้ากน า้หนกัสทุธิเฉล่ีย หรือ น า้หนกัสทุธิรวม ท่ีขาดไปจากจ านวนที่สั่งซือ้)  เมื่อสินค้ามาถึง 
หรือระหว่างการแจกจ่าย ณ จุดหมายสดุทา้ย ผูซ้ือ้สงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายใหสิ้นคา้
ไดร้บัการเปล่ียนทดแทนทนัที(กรณีสินคา้มีปัญหาเรื่องคณุภาพ)หรือก าหนดใหผู้ข้ายจดัส่งจ านวนเพิ่ม(กรณีที่
สินคา้มีปัญหาเรื่องปรมิาณหรือน า้หนกัขาด) 

 
• สินคา้บางชนิด (อาทิเช่น ถ่าน, ปลารา้ และเกลือ) จะมีการเก็บตวัอย่างในระหว่างการตรวจสอบสินคา้ หรือ

เก็บตวัอย่างเมื่อสินคา้ถูกส่งไปถึงพืน้ที่พักพิงชั่วคราวแลว้ เพื่อส่งไปยงัหอ้งแล็บเพื่อท าการวิเคราะห ์ในการ
วิเคราะหค์ณุภาพสินคา้ในหอ้งแล็บนัน้ปกติจะตอ้งใชเ้วลาในการตรวจวิเคราะห ์(อาจใชเ้วลาถึง 2-3 สปัดาห ์
หลงัจากรบัตวัอย่าง จึงจะทราบผลการวเิคราะห)์  หากผลการทดสอบพบว่าสินคา้มีคณุภาพต ่ากว่ามาตรฐาน
หลังจากที่ปลายทางไดร้บัสินคา้ และแจกจ่ายใหผู้ร้บัไปแลว้ จะถือว่าสัญญาซือ้สินคา้ฉบับนั้นไม่บรรลุผล
สมบรูณ ์และผู้ชือ้มีสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาลงโทษผู้ขายได ้(โปรดดรูายละเอียดในขอ้ 11 ดา้นล่างนี)้ 

 
7. เงือ่นไขการช าระเงนิ: 

• ก่อนที่จะท าการจะช าระเงินแก่ผู้ขาย จะตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี:้ 
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ก) ใบวางบิล (Invoice) ที่มีหมายเลขก ากับ โดยระบุรายละเอียด ปริมาณสินคา้ที่จัดส่ง ขนาดบรรจุ/
น า้หนัก    ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสั่งซือ้สินคา้ และยอดรวมของจ านวนเงินที่
เรียกเก็บ ผู้ขายตอ้งส่งเอกสารนีใ้หส้  านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ พรอ้มท าส าเนาหนึ่งชุดส่งใหส้ านกังาน
ภาคสนามของทีบีซี  

 
ข) ใบส่งมอบสินค้า(Delivery Receipt– แบบฟอร์ม DR) ของบริษัท ซึ่งลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของ

คณะกรรมการศูนย ์ที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ตรวจรบัสินคา้ ผู้ขายตอ้งยื่นตน้ฉบับใบส่งมอบ
สินคา้นีต้่อส านกังานทีบีซีภาคสนาม และใหผู้แ้ทนคณะกรรมการศนูยเ์ก็บส าเนาไวห้น่ึงชดุ 

 
ค) ใบรับมอบสินค้า (Goods Receipt Notice – แบบฟอร์ม GRN) ซึ่งลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของ

คณะกรรมการศูนยท์ี่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ตรวจรบัสินคา้ คณะกรรมการศูนยจ์ะเป็นผูอ้อกใบ
รบัสินคา้นี ้โดยทางคณะกรรมการศูนยจ์ะเก็บส าเนาเอกสาร GRN แต่ละชดุไวเ้พื่อส่งใหส้ านกังานทีบี
ซีภาคสนาม ถือเป็นหลกัฐานในการรบัสินคา้ 

 
ง) รายงานผลการตรวจสอบ ของบริษัทตรวจสอบ (บริษัทตรวจสอบจะจดัส่งเอกสารใหส้ านกังานทีบีซี

กรุงเทพฯ โดยตรง) 
 

• ส านกังานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ จะด าเนินการช าระเงินแก่ผู้ขาย เมื่อไดร้บัการยืนยนัจากส านกังานทีบีซีภาคสนาม 
ว่าการส่งมอบเป็นไปตามที่ก าหนด โดยไม่มีรายงานว่ามีสินคา้เสียหาย หรือไม่ครบจ านวน  

 
• ผู้ชือ้จะช าระเงินแก่ผู้ขายเป็นรายเดือน ซึ่งตามปกติจะไม่เกินหน่ึงเดือนหลงัจากที่ส  านกังานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ 

ไดร้บัเอกสารครบถว้นแลว้ 
 

• ผู้ขายจะตอ้งออกใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันว่า ผู้ขายไดร้บัเงินจากผู้ชื้อแลว้ โดยผู้ขาย
จะตอ้งส่งใบเสรจ็รบัเงินนีม้าใหส้ านกังานทีบีซี กรุงเทพฯ 

 
8. ภูมิหลังทั่วไป หลกัการ กฎระเบียบ และค ารับรอง : 

• ทีบีซี ไดร้บัเงินบรจิาคจากผูบ้รจิาคหลายราย เพื่อใชใ้นการปฏิบตัิงานช่วยเหลือดา้นมนษุยธรรมแก่ผูลี้ภ้ยัจาก
ประเทศพม่า และประสงคจ์ะใชส่้วนหน่ึงของเงินบรจิาคเหล่านีเ้พื่อช าระเงินส าหรบัการซือ้ขายครัง้นี ้ผูบ้รจิาค
จะค านวณยอดรวมของจ านวนเงินบริจาค และตรวจพิจารณาการใชเ้งินจ านวนนี ้เมื่อการปฏิบตัิงานส าเร็จ
ลลุ่วงแลว้ ตามจ านวนค่าใชจ้่ายที่ยื่นเสนอ และพิจารณาว่ามีคุณสมบตัิครบถว้นตามเงื่อนไขขอ้ก าหนดการ
บรจิาคหรือไม่ นอกจากทีบีซีแลว้ บคุคลอ่ืนใดย่อมไม่มีสิทธ์ิ หรือสามารถอา้งสิทธ์ิในเงินบริจาคนีไ้ด ้ผูบ้ริจาค
จะไม่รบัพิจารณาค ารอ้งขอค่าชดเชย หรือการช าระเงินใด ๆ ที่ผูร้บัเหมาของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไม่ว่าจะใน
กรณีใด หรือดว้ยเหตุผลใด สญัญาที่กระท าขึน้ระหว่างทีบีซีและผูร้บัเหมาจะไม่มีผลผูกพันผูบ้ริจาค และผู้
บรจิาคไม่ยอมรบัว่ามีขอ้สญัญาใดที่เชื่อมโยงระหว่างผูบ้รจิาคกบัผูร้บัเหมาของทีบีซี  
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• 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 ท่ีไดร้บัเงินของผูบ้ริจาค 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 าเป็นจากเจา้หนา้ที่หรือส่วน
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 าเนินไปโดยไม่มีการเชื่อมโยงใดๆถึง ผู้ชือ้ในฐานะนายหนา้ 
หุน้ส่วน ผูร้บัช่วงลิขสิทธ์ิ พนกังาน หรือผูแ้ทนของผูบ้ริจาค  นอกจากนีผู้้ขายรบัรองต่อผู้ชือ้และผูบ้ริจาคว่า 
ผูร้บัช่วงหรือผู้ขายรายย่อยที่ผู้ขายติดต่อดว้ยจะไม่สามารถที่จะเรียกรอ้ง หรือกระท าการฟ้องรอ้งใดๆต่อผู้
บรจิาค และตวัแทนของผูบ้รจิาคได ้

 
• ผู้ขายจะไม่แทนตวัเองว่าเป็นผู้ชือ้ หรือเป็นนายหนา้ หุน้ส่วน พนกังาน หรือผูแ้ทนของผู้ชือ้หรือผูบ้รจิาค และ

จะไม่ถือตวัเองว่ามีอ านาจหรือสิทธ์ิท่ีจะก่อใหเ้กดิความผกูมดัที่ชดัเจนหรือแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชือ้ หรือ
ผูบ้รจิาคขอ้ตกลงฉบบันีจ้ะไม่ถือว่าผู้ขายเป็นนายหนา้ หุน้ส่วน ผูร้บัช่วงลิขสิทธ์ิ พนกังาน หรือผูแ้ทนใดๆของ
ผู้ขายและผูบ้รจิาค 

 
9. หลักเกณฑ ์และมูลเหตทุีท่ าให้ผู้เสนอราคาไม่มีสทิธิ์ได้รับพิจารณา: 

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

 
• ผูเ้ขา้ประกวดราคา และผูร้บัเหมา ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้รงงานเด็ก และตอ้งเคารพในสิทธ์ิพืน้ฐาน

ทางสงัคม และสภาพการท างานของพนกังานของตน 
 

• ทีบีซี จะตดัสิทธ์ิผูเ้ขา้ประกวดราคาออกจากการมีส่วนรว่มในกระบวนการจดัซือ้จดัหาขององคก์ร ในกรณีที่: 
➢ ผูเ้ขา้ประกวดราคาเป็นผูล้ม้ละลาย หรือก าลงัช าระบญัชีเพื่อเลิกบรษิัท 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 ถา้ในระหว่างขัน้ตอนการจดัหาจดัซือ้ ผูเ้ขา้ประกวดราคา

รายนัน้: 
➢ มีประเด็นหรือขอ้สงสัย เรื่องความขัดแยง้หรือการมีส่วนไดส่้วนเสียทางผลประโยชน ์ระหว่างผู้ขาย

หรือผูเ้ขา้รว่มประมลูกบัพนกังานหรือผูม้ีอ  านาจตดัสินผลการประมลูขององคก์ารทีบีซี 
➢ มีความผิดเนื่องจากแจง้หรือเสนอขอ้มลูหรือรายละเอียดอนัเป็นเท็จกบัทางองคก์ร หรือไม่ใหข้อ้มลูซึ่ง

ทางองคก์รขอใหผู้ร้ว่มประกวดราคาแจง้ เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาตดัสินการให้
สญัญา 

  
• ผู้เข้าประกวดราคาจะไม่ไดร้ับพิจารณา  ถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการเสนอราคาที่ระบุในข้อ 3. ของ

เอกสารฉบบันี ้
 



 10 

10. หลักเกณฑใ์นการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงท าสัญญา: 
• ผูแ้ทนจากองคก์รหรือหน่วยงานของผูบ้ริจาคจะไดร้บัเชิญใหเ้ขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการเปิดซองประกวด

ราคา ซึ่งด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของทีบีซี  ผูเ้ขา้ประกวดราคาจะไม่ไดร้บัเชิญให้เขา้ร่วมในการเปิดซอง
ประกวดราคานี ้

 
• การยื่นเสนอราคาจะตอ้งกระท าตามเงื่อนไข และขอ้ก าหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิดซอง

ประกวดราคาจะมีการตรวจเช็คว่าผูเ้ขา้รว่มไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดนัน้ๆหรือไม่ 
• คณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งประกอบดว้ยเจา้หนา้ที่ทีบีซีอย่างนอ้ยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา

หลงัจากวนัครบก าหนดยื่นเสนอราคา และตดัสินการประกวดราคา ค าตดัสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็น
ที่สดุ 

 
• การเสนอราคาทัง้หมดจะไดร้บัการวิเคราะหด์ว้ยวิธีการและหลกัเกณฑ์เดียวกนัและโดยคณะกรรมการตดัสิน

การประกวดราคาชดุเดียวกนั 
 

• ทีบีซี จะตัดสินให้สัญญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรือ “ความคุ้ม
ค่าสงูสดุต่อเงินที่จ่าย” อนัหมายถึงสัดส่วนความสมดุลที่ดีที่สุด ระหว่าง ราคา กับ คุณภาพ/คุณสมบัติ โดย
อย่างนอ้ยที่สดุจะพิจารณาเกณฑต์่อไปนี ้
➢ ราคา 
➢ คณุภาพสินคา้ 
➢ ความสามารถที่อาจพิสจูนไ์ดว้่าสามารถผลิตสินคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐานสินคา้ที่ก าหนด 
➢ มีเงินทนุหมนุเวยีนเพียงพอ 
➢ ความสามารถที่อาจพิสจูน ์ไดว้า่สามารถจดัส่งสินคา้ไดต้ามก าหนด 
➢ มีก าลงัการผลิตเสินคา้เพยีงพอ 
➢ ประสบการณใ์นการจดัสง่ส่ิงของเพื่อความช่วยเหลือดา้นมนษุยธรรม 
➢ ความรูเ้ก่ียวกบัสภาพการท างานในพืน้ท่ี 
➢ มีฐานปฏิบตังิาน/ส านกังานท่ีใกลก้บัพืน้ท่ี 
➢ สามารถปฏิบตังิานตามบรรทดัฐานสากลได ้
➢ มีการลงนามในเอกสารหลกัจรยิธรรม ภายในชว่งระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา 

 
• จะไม่มีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑใ์ดๆจากที่ระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคา และ/หรือในขอ้ก าหนดเก่ียวกับ

รายละเอียดสินคา้ นอกจากนี ้ขอ้มลูเพิ่มเติมจากผูเ้สนอราคาจะสามารถยอมรบัได ้หากเป็นเพียงเพื่อชีแ้จง
รายละเอียดของการเสนอราคานัน้ๆใหก้ระจ่างขึน้ และไม่มีเหตนุ าไปสู่การเลือกปฏิบตัิ 

 
• จะไม่อนญุาตใหม้ีการเจรจาต่อรองใดๆ หลงัจากวนัครบก าหนดยื่นซองเสนอราคา 

 
• หนงัสือเชิญประกวดราคานี ้ไม่ถือว่าเก่ียวขอ้งกบัขอ้ผกูมดัในการซือ้สินคา้ใดๆทัง้สิน้ กบัทางทีบีซี 
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11. 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 
- ผู้ขายส่งสินคา้ที่มีคณุภาพไม่ผ่านมาตรฐาน และ/หรือ ส่งสินคา้ไม่ตรงตามก าหนดวนัท่ีใหส่้งของ 
- ผู้ชื้อยกเลิกสัญญากับผู้ขาย อนัมีสาเหตุที่สมเหตุสมผลอนัเนื่องมาจากการที่ ผู้ขายไม่สามารถ

ปฏิบตัิตามเงื่อนไขหรือขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ได ้
- ผู้ขายไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ตกลงในสญัญาซือ้ใหล้ลุ่วงไปได ้

 
ทัง้นีก้ารลงโทษต่างๆหรือดา้นการเงินจะสอดคลอ้งกบัระดบัความส าคญัของสญัญา และความรุนแรงของการ
ประพฤติผิด 

 
12. สัญญาทีจ่ะกระท ากันนีจ้ะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายแห่งประเทศไทย 

 
13. ติดต่อขอขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกวดราคานีไ้ดท้ี่ฝ่ายซพัพลายเชนและโลจิสติกส ์ ส านกังานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ 

โทร. (02) 238-5027-8 หรือทาง E-mail: SC-L@theborderconsortium.org 
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