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เอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา

การประกวดราคา เลขที่ 2018-6
นา้ มันถั่วเหลือง และ ปลาร้ า
สาหรับการการจัดส่ งตัง้ แต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง มีนาคม 2562
ไปยังพืน้ ที่พักพิงชั่วคราว ไซท์ 2, แม่ ละอูน และ แม่ รามาหลวง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

1. ข้ อมูลทั่วไป:
ผู้ซือ้ ขอเชิญบริ ษัทของท่าน ซึง่ เป็ นผู้ขาย เข้ าร่ วมประกวดราคานา้ มันถั่วเหลือง และปลาร้ า เพื่อจัดส่งไปยังพื ้นที่
พักพิงชั่วคราวตามรายละเอียดในหนังสือเชิ ญ ประกวดราคา ผู้ขายอาจได้ รับหรื อไม่ได้ รับเอกสารประกวดราคา
สาหรับสินค้ าครบทุกรายการทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเชี่ยวชาญหรื อคาขอจากผู้ขาย เอกสารการประกวดราคาทังหมด
้
(ซึง่ จะเป็ นเอกสารภาษาอังกฤษ พร้ อมด้ วยคาแปลเป็ นภาษาไทย) ประกอบไปด้ วย
1) หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา: เอกสารหนึง่ ฉบับสาหรับสินค้ าหนึง่ ประเภท
2) กาหนดการส่ งมอบ: เอกสารหนึง่ ฉบับสาหรับสินค้ าหนึง่ ประเภท
3) แบบฟอร์ มเสนอราคาของทีบซี ี(แบบประกวดราคา–มาตรฐานฟอร์ ม 001): เอกสารหนึง่ ฉบับสาหรับ
สินค้ าหนึง่ ประเภท
4) เอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา: เอกสารหนึง่ ฉบับสาหรับการประกวดราคาหนึง่ ครัง้
2. สานักงานภาคสนามที่รับผิดชอบ:
คาว่า “สานักงานทีบีซีภาคสนาม ที่รับผิดชอบ” จะปรากฏอยูท่ วั่ ไปในหนังสือเชิญประกวดราคา และเอกสารแนบท้ าย
นี ้ “สานักงานทีบีซีภาคสนามที่รับผิดชอบ” หมายถึงสานักงานของทีบีซี ซึ่งตังอยู
้ ใ่ นเมืองใกล้ พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว
และหลังจากได้ ตกลงทาสัญญาซื ้อ-ขายกันแล้ ว จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาใบสัง่ ซื ้อสินค้ าซึ่งจะออกเป็ นราย
เดือน ดูแลเรื่ องคุณภาพสินค้ า และการส่งมอบสินค้ า รวมถึงการแจกจ่ายสิง่ ของในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ซึง่ แต่ละพื ้นที่
พักพิงชัว่ คราวอาจอยูภ่ ายใต้ ความรับผิดชอบของสานักงานภาคสนามต่างกัน ตามที่ระบุไว้ ในตารางต่อไปนี ้:
พืน้ ที่พกั พิงชั่วคราว
จังหวัด
สานักงานภาคสนามที่รับผิดชอบ
ไซท์ 1, ไซท์ 2
แม่ฮ่องสอน
สานักงานแม่ฮ่องสอน (อาเภอเมือง)
แม่ละอูน และ แม่รามาหลวง
แม่หละ
ตาก
สานักงานแม่สอด
อุ้มเปี ย้ ม, นุโพ
ตาก
สานักงานอุ้มผาง
ต้ นยาง
กาญจนบุรี
สานักงานกาญจนบุรี
ถ ้าหิน
ราชบุรี
สานักงานกาญจนบุรี
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ขัน้ ตอนและข้ อกาหนดในการเข้ าร่ วมประกวดราคา:
ผู้ขายที่สนใจจะเสนอราคา ต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
อไปนี ้ มิฉะนัน้ จะไม่ได้ รับการพิจารณา
3.1 ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประกวดราคา
U
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3.1.1) ผู้ข ายรายปั จ จุ บั น /รายเก่ า ผู้ขายที่ ไม่ได้ เข้ าร่ วมประมูลในสัญ ญาก่ อนหน้ าหรื อผู้ข ายรายใหม่
จะต้ องติดต่อมายังสานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจานงในการยื่นประกวดราคา ก่ อนเวลา
12:00 น. วันพฤหัสบดีท่ ี 23 สิงหาคม 2561
U

3.1.2) ผู้ขายรายใหม่ หมายรวมถึงผู้ขายที่ติดต่อกับทีบีซีเป็ นครัง้ แรก และผู้ขายที่ไม่เคยชนะการประกวด
ราคามาก่อนสาหรับพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวแห่งนันๆ
้ จะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
ก) ผู้ขายรายใหม่ต้องติดต่อกับสานักงานทีบีซีกรุ งเทพฯ (คุณภคิน ทีเจริ ญ เจ้ าหน้ าที่ซพั พลาย
เชน และ โลจิ สติกส์ ) ทางโทรศัพท์ ก่อนเวลา 17.00 น. วัน พุ ธที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อ
ขอรับทราบข้ อมูล และเอกสารเกี่ยวกับการประกวดราคานี ้
ข) หลังจากติดต่อกับสานักงานทีบีซีกรุ งเทพฯ แล้ ว ผู้ขายรายใหม่ต้องโทรศัพท์ไปยังสานักงานที
บีซีภาคสนาม เพื่อขอนัดพบกับผู้ประสานงานภาคสนามของทีบีซี โดยจะต้ องโทรนัดล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 3 วัน ก่อนวันนัดพบ และภายในเวลา 17.00 น. วันศุกร์ ท่ ี 17 สิงหาคม 2561
ค) หลังจากได้ พบกับผู้ประสานงานภาคสนาม ซึ่งจะเป็ นผู้ให้ ข้อมูล/คาแนะนาที่จาเป็ น และก่อน
จะยื่นเสนอราคา ผู้ขายจะต้ องเดินทางไปสารวจเส้ นทาง (อย่างน้ อยจะต้ องไปให้ ถึงหน้ าประตู
ทางเข้ าพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว) รวมถึงศึกษาวิธีการจัดการจัดส่งและปฏิบตั ิงาน ที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดส่งสินค้ าไปยังโกดังของพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว
ง) ในการยื่นซองประกวดราคา ผู้ขายจะต้ องยื่นแบบฟอร์ มเสนอราคาจะต้ องยื่นแบบฟอร์ มเสนอ
ราคา พร้ อมเอกสารต่างๆและตัวอย่างสินค้ าตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 3.2 ด้ านล่างนี ้ โดยมายื่น
เอกสารด้ วยตัวเอง, ส่ งทางไปรษณีย์ หรือส่ งทางอีเมล์ มายังที่อยูต่ อ่ ไปนี ้ :
คุณภคิน ทีเจริ ญ เจ้ าหน้ าทีซ่ พั พลายเชน และ โลจิสติกส์
The Border Consortium
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

E-mail: tbctenderOCFP@theborderconsortium.org
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ก่ อนเวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีท่ ี 23 สิงหาคม 2561

3.2 ข้ อบังคับในการยื่นประกวดราคา:
 เอกสารที่จาเป็ น: ผู้ขายที่สนใจจะต้ องยื่นเอกสารดังต่อไปนี ้มาที่สานักงานทีบีซี กรุ งเทพฯ ก่อน
กาหนดการประมูล มิฉะนันจะใบเสนอราคาของท่
้
านจะไม่ได้ รับการพิจารณา
U

ก) แบบฟอร์ มยื่น ประกวดราคา-มาตรฐานของที บี ซี (แบบฟอร์ ม 001): กรอกข้ อมูลให้
ครบถ้ วน พร้ อมทังลงชื
้ ่อ และประทับตราบริ ษัทโดยผู้มีอานาจลงนาม แบบฟอร์ มยื่นประกวด
ราคาจะต้ องยื่นมาในซองที่ปิดผนึก แล้ วส่ งมายังสานักงานทีบีซีกรุ งเทพฯด้ วยตนเองหรื อ
ส่ งทางไปรษณี ย์ หรื อทางอีเมล์ แบบฟอร์ มยื่นประกวดราคาที่กรอกข้ อมูลไม่ถูกต้ อง หรื อ
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ส่งมาที่สานักงานทีบีซีกรุงเทพฯไม่ทนั กาหนดเวลาการปิ ดประมูล หรื อ ส่งมาโดยไม่มีเอกสาร
แนบและตัวอย่างสินค้ าตามที่กาหนดจะไม่ได้ รับการพิจารณา
ข) ส าเนาเอกสารการจดทะเบี ย นบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น หากชื่ อ ของบุค คลที่ ลงชื่ อ ใน
แบบฟอร์ ม ยื่ น ประกวดราคาของที บี ซี เป็ น คนละคนกับ บุค คลผู้มี รายนามในเอกสารจด
ทะเบียนบริ ษัท ทางผู้ขายจะต้ องส่งหนังสือมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อเจ้ าของ
บริ ษัทแนบมาด้ วย
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของบุคคลที่ลงชื่อในแบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา ซึ่งเป็ น
บุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัท หรื อในหนังสือมอบอานาจ
ง) สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่ยื่นประมูล
จ) หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบั ญ ชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริ ษั ท
หรื อห้ างหุ้ นส่ วนที่ย่ ืนประมูล สาหรั บผู้ย่ ืนประมูลรายใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ขายที่ยื่น
ประมูลกับทางทีบีซีเป็ นครัง้ แรก หรื อผู้ขายที่ไม่เคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซื ้อสินค้ าจาก
ทาง ที บี ซีม าก่ อ น จะต้ อ งยื่ น หลัก ฐานแสดงรายการเคลื่อ นไหวทางบัญ ชี ธ นาคาร (Bank
Statement) ซึ่งออกให้ และเซ็น ต์ รับรองโดยธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดื อน ของบริ ษั ทหรื อห้ าง
หุ้นส่วนที่ยื่นประมูล
สาหรับผู้ขายปั จจุบัน/ผู้ขายรายเก่ า คือ ผู้ขายที่เคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซื ้อสินค้ า
จากทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องยื่นหลักฐานสาเนาเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัทหรื อ
ห้ างหุ้นส่วน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้เสียภาษี อากร และเอกสารแสดงรายการเคลือ่ นไหวทางบัญชีธนาคาร มาพร้ อมกับ
การยื่นประมูลครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตามถ้ ามีความจาเป็ น ทางทีบีซีขอสวงนสิทธิ์ในการขอเรี ยกดู
หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารย้ อนหลัง จากผู้ขายรายปั จจุบนั /ผู้ขาย
รายเก่า ก่อนการตัดสินมอบสัญญาซื ้อให้ แก่ผ้ ขู าย
U

หมายเหตุ:

เอกสารสาเนาทุกฉบับจะต้องรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ประทับตราบริ ษัท และเซ็นต์ชื่อโดยผูม้ ี
อานาจลงนาม

สาเนาเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัท บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร
และ เอกสารการจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ ม ให้ยืน่ มา เพียง 1 ชุดเท่านัน้ ต่อการยืน่ ประมูลแต่
ละครัง้ ผู้ขายไม่จาเป็ นต้องแนบสาเนาเอกสารหลายชุดมากับแบบฟอร์ มยืน่ ประกวดราคาแต่
ละใบ
U

4.

การส่ งมอบสินค้ า :
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ปลายทางการส่งมอบสินค้ า ระยะเวลา และความถี่ของการส่งมอบ รวมทังปริ
้ มาณสินค้ าที่จะส่ง ได้ สรุ ปไว้ ใน
เอกสารกาหนดการส่ งมอบที่แนบมากับหนังสือเชิญประกวดราคา ปริ มาณสินค้ าที่จะส่งมอบที่ระบุไว้ ใน
กาหนดการส่ งมอบนี ้เป็ นการคาดประมาณที่ใกล้ เคียงที่สดุ ซึ่งคานวณจากจานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิง
ชัว่ คราวที่คาดหมายไว้ สาหรับช่วงระยะเวลาบริ โภคนันๆ
้ ปริ มาณสินค้ าที่จะส่งมอบและวันส่งมอบที่แน่นอน
จะต้ องได้ รับการยืนยันจากสานักงานทีบีซีภาคสนาม เป็ นใบสัง่ ซื ้ออย่างเป็ นทางการ ซึ่งจะส่งโดยตรงทาง
โทรสารถึงผู้ขายเดือนละครัง้ อย่างน้ อย 10 วัน ก่อนวันส่งมอบที่กาหนด ผู้ซือ้ สงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลง
กาหนดการส่งมอบ และปริ มาณสินค้ าในช่วงระหว่างการปฏิบัติตามสัญ ญานี ้ โดยให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการที่แท้ จริ ง และตามคาสัง่ ที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ภาคสนามของทีบีซี



ผู้ซื อ้ จะขออนุญ าตจากรั ฐบาลไทยเพื่ อจัดส่งสิน ค้ าไปยัง พื น้ ที่ พัก พิ งชั่วคราว ผู้ข ายจะต้ อ งแสดงสาเนา
ใบอนุญาตนี ้แก่เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นของรัฐตามระเบียบ อนึ่งก่อนการส่งมอบสินค้ าถือเป็ นความรับผิดชอบของ
ผู้ขายที่จะต้ องตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ รับการอนุญาตเพื่อให้ จดั ส่งสินค้ าเข้ าพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวแล้ ว ซึ่ง
ผู้ขายอาจทาได้ โดยสอบถามจากเจ้ าหน้ าที่ภาคสนามของทีบีซีและ/หรื อติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นของรัฐ
ก่อน



ผู้ขายจะต้ องใช้ ใบส่ งมอบสินค้ า (Delivery Receipt – แบบฟอร์ ม DR) ซึง่ เป็ นแบบฟอร์ มมาตรฐานที่ทาง
ทีบีซีจดั หาไว้ ให้ เพื่อให้ ผ้ ูขายใช้ เป็ นหลักฐานในการส่งมอบสินค้ า โดยผู้ขายจะต้ องใช้ แบบฟอร์ มใบส่งมอบ
สิ น ค้ า 1 ใบต่ อ การจั ด ส่ ง 1 โกดั ง และใบส่ ง มอบสิ น ค้ านี จ้ ะต้ องได้ รั บ การลงนามจากเจ้ าหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการศูนย์ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ตรวจรับสินค้ า ผู้ซอื ้ จะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบกับสินค้ าที่
จัดส่งโดยไม่มีการลงนามรับสินค้ าอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในใบส่งมอบสินค้ า



ผู้ขายจะต้ องจัดส่งสินค้ าไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวภายในกาหนดการจัดส่งที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ อนึ่ง ผู้ซือ้ จะไม่
ถือว่ามีความรับผิดชอบกับสินค้ าที่จัดส่งไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ก่ อน วันกาหนดส่งมอบที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ
ถึงแม้ ว่าสินค้ าจานวนนันจะได้
้
รับการลงนามรับสินค้ าในใบส่งมอบสินค้ า (Delivery Receipt) โดยเจ้ าหน้ าที่
ของคณะกรรมการศูนย์ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ตรวจรับสินค้ าก็ตาม
U

U



ผู้ขายจะต้ องแจ้ งวันและเวลาที่คาดหมายว่าจะส่งมอบสินค้ าให้ สานักงานทีบีซีภาคสนามทราบล่วงหน้ า และ
เมื่อส่งมอบสินค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ขายต้ องแจ้ งยืนยันวันที่ได้ ทาการส่งมอบสินค้ าให้ สานักงานทีบีซี ภาคสนาม
ที่รับผิดชอบทราบ และยืนยันปริ มาณสินค้ าที่สง่ มอบ รวมทังแจ้
้ งปั ญหาใดที่อาจประสบ



เมื่ อรถบรรทุก ไปถึ งยังพื น้ ที่ พัก พิ งชั่ว คราวจะต้ องขนถ่ า ยสิน ค้ าลงยังโกดังเก็ บ สิน ค้ า หรื อ พื น้ ที่ ที่ ผ้ ูแทน
คณะกรรมการศูนย์อพยพ/พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวที่ได้ รับมอบหมายได้ กาหนดให้ ขนถ่ายสินค้ าลง อนึ่งพนักงาน
ขับรถจะต้ องไม่เร่ งรี บที่จะให้ ทาการขนถ่ายสินค้ าลง และจะต้ องให้ เวลาเพื่อให้ ผ้ แู ทนคณะกรรมการศูนย์
อพยพ / พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวสามารถขนถ่ายสินค้ าลง รวมทังนั
้ บจานวน ตรวจสอบ และลงนามในใบส่งมอบ
สินค้ า (Delivery Receipt-DR) ผู้ซือ้ จะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อสินค้ าที่ขนถ่ายลงนอกบริ เวณที่อนุญาต
ให้ ขนถ่ายสินค้ าลง
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ผู้ ข ายควรจะท าการส่งมอบสิน ค้ า ณ พื น้ ที่ พัก พิ งชั่ว คราว ระหว่ า งวั น จั น ทร์ ถึ งวั น ศุ ก ร์ ในช่ ว งเวลา
กลางวัน (ระหว่ าง 8.30-17.00 น.) เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวมีเวลาเพียงพอในช่วงที่มีแสง
สว่างอยู่ เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการขนถ่ายสินค้ าลง การนับจานวน และการตรวจสอบสินค้ า ทังนี
้ ้
หากรถบรรทุกไปถึงยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวในช่วงเวลากลางคืนหรื อนอกเหนือจากเวลาที่ระบุไว้ นี ้ จะต้ องรอ
จนถึงเวลาเช้ าเพื่อให้ คณะกรรม การศูนย์ได้ ขนถ่ายสินค้ าลง โดยผู้ขายและ/หรื อพนักงานขับรถจะต้ องไม่
กดดันให้ เจ้ าหน้ าที่ของพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวขนถ่านสินค้ าลงนอกเหนือจากเวลาที่กาหนดข้ างต้ นนี ้



คาเตือน : ถนนไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวบางแห่ง ( แม่ฮ่องสอน – ไซท์1 และไซท์ 2, แม่ละอูน แม่รามาหลวง;
ตาก – ศูนย์นุโพ และ กาญจนบุรี – ศูนย์ต้นยาง) มักได้ รับความเสียหายระหว่างฤดูฝน และตามปกติการ
จัดส่งสิ่งของไปยัง พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวเหล่านี ้ต้ องใช้ รถยนต์ขบั เคลื่อน 4 ล้ อ ผู้ขายอาจต้ องเสียค่าใช้ จ่ายใน
การซ่อมแซมถนนเพื่อให้ สามารถส่งสินค้ าได้ ตรงตามกาหนดโดยทีบีซีจะไม่จ่ายค่าซ่อมถนน หรื อชดใช้ เงินแก่
ผู้ขายในกรณีที่สภาพอากาศ และถนนไม่เอื ้ออานวย
U

U

5.

U

U

U

U

หลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซวี ่ าด้ วยการคุ้มครองเด็ก:
ผู้ขาย ซึ่งในเอกสารหลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีวา่ ด้ วยการคุ้มครองเด็ก กล่าวถึงในฐานะผู้รับเหมาของทีบีซี
รวมถึงผู้รับเหมาช่วง และพนักงานของผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง (อาทิ บริ ษัทขนส่ง และพนักงานขับรถ) ซึ่งมีหน้ าที่
ติดต่อหรื อมีปฏิสมั พันธ์ โดยตรงกับเจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี และ/หรื อกลุ่มผู้รับประโยชน์ในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว จะได้ รับ
เอกสารเรื่ องหลักจริ ยธรรมของทีบีซีและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก ซึ่งท่านจะต้ องอ่านอย่างละเอียด
เพื่อทาความเข้ าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี ้ ซึ่ งเอกสารหลักจริ ยธรรมนี ้จัดทาขึ ้นเพื่ออธิบายให้ ผ้ รู ับเหมา
และผู้รับเหมา ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิด้านจริ ธรรมหลักๆ โดยหากพนักงานของผู้รับเหมาหรื อผู้รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก จะถือว่าฝ่ าฝื นข้ อตกลงในสัญญาซื ้อฉบับนี ้ ทังนี
้ ผ้ ้ ู
ชือ้ อาจพิจารณาลงโทษผู้ขายโดยมาตรการการลงโทษจะขึ ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของการประพฤติผิด (กรุ ณาดูข้อ 11
เรื่ อง การละเมิดสัญญา และ เบี ้ยปรับ ด้ านล่างนี ้)
เอกสารหลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็กสาหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่ วงของที
บีซี จะเป็ นเอกสารอีกชุดหนึ่งที่แยกไว้ ต่างหากซึ่งมิได้ รวมไว้ ในเอกสารเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคาชุดนี ้ ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารเรื่ องหลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก ได้ จากเว็บไซต์ของทีบีซีที่
www.theborderconsortium.org หรื อติดต่อขอรับเอกสารได้ ที่สานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ

6. การตรวจสอบ: สินค้ าที่จดั ส่ งจะต้ องได้ รับการตรวจสอบ

ผู้ซือ้ จะว่าจ้ างบริ ษัทตรวจสอบให้ เก็บตัวอย่าง และทาการวิเคราะห์คุณภาพของสินค้ า ณ จุดขนสินค้ าขึ ้น
บรรทุกรถ ก่อนการจัดส่งไปยัง พืน้ ที่พักพิ งชั่วคราว หรื อที่โกดังในพืน้ ที่พักพิงชั่วคราว การตรวจสอบนีจ้ ะ
กระทาอย่างน้ อยหนึง่ ครัง้ ระหว่างระยะเวลาของสัญญา บริ ษัทตรวจสอบจะนับจานวนกระสอบ (หรื อถัง/ปี๊ บ)
ที่บรรทุกบนรถแต่ละคันด้ วย ณ จุดขนสินค้ าขึ ้น (หรื อที่ขนลงมายังโกดังในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว) สุม่ ชัง่ น ้าหนัก
กระสอบ (หรื อถัง/ปี๊ บ) และตรวจว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ตรงตามข้ อกาหนดที่ระบุในหนังสือเชิญประกวดราคานี ้หรื อไม่
ผู้ซอื ้ สงวนสิทธิ์ที่จะแจ้ ง หรื อไม่แจ้ งให้ ผ้ ขู ายทราบวัน เวลา และสถานที่ที่จะดาเนินการตรวจสอบ
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ในกรณีที่บริ ษัทตรวจสอบพบว่าสินค้ าที่ขนส่งทังหมดหรื
้
อบางส่วน บกพร่ องหรื อมีคณ
ุ ภาพต่ากว่ามาตรฐาน
หรื อมีปริ มาณน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อ (กาหนดได้ จากน ้าหนักสุทธิเฉลีย่ หรื อ น ้าหนักสุทธิรวม ที่ขาดไปจากจานวนที่
สัง่ ซื ้อ) ผู้ซือ้ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สินค้ าได้ รับการเปลี่ยนทดแทนทันที (กรณี
สินค้ ามีปัญหาเรื่ องคุณภาพ) หรื อ กาหนดให้ ผ้ ขู ายจัดส่งจานวนเพิ่ม (กรณีที่สนิ ค้ ามีปัญหาเรื่ อง ปริ มาณหรื อ
น ้าหนักขาด)



ในกรณีที่ผ้ ขู ายเลือกที่จะแก้ ไขสินค้ าที่บริ ษัทตรวจสอบพบว่าสินค้ าที่ขนส่งทังหมดหรื
้
อบางส่วน บกพร่องหรื อ
มีคุณ ภาพต่ากว่ามาตรฐาน หรื อมีปริ มาณน้ อยกว่าที่สงั่ ซือ้ เข่น การผสมใหม่, การร่ อนใหม่ เป็ นต้ น ทาง
ผู้ขายจะต้ องทาการตรวจสอบคุณภาพสินค้ าใหม่จากบริ ษัทตรวจสอบที่ทางผู้ซือ้ ว่าจ้ าง โดยผู้ขายจะต้ อง
เป็ นผู้ออกค่ าใช้ จ่ายในการตรวจสอบที่เกิดขึน้ และจะยังไม่มีการขนส่งสินค้ าจานวนที่มีปัญหาจนกว่าจะ
ได้ รับผลการรับรองคุณภาพจากทางบริ ษัทตรวจสอบแล้ วเท่านัน้



เมื่อสินค้ าถูกส่งมาถึง พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว กระสอบ (หรื อถัง/ปี๊ บ) จะถูกขนถ่ายลงโดยผู้แทนคณะกรรมการ
ศูนย์ โดยคณะกรรมการศูนย์ และ/หรื อ เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามของบีบีซี จะชั่งนา้ หนัก และนับจานวน หาก
พบว่าสินค้ าที่ขนส่งมาทังหมด
้
หรื อบางส่วน บกพร่อง หรื อมีคณ
ุ ภาพต่ากว่ามาตรฐาน หรื อมีปริ มาณน้ อยกว่า
ที่สงั่ ซื ้อ (กาหนดได้ จากน ้าหนักสุทธิเฉลีย่ หรื อ น ้าหนักสุทธิรวม ที่ขาดไปจากจานวนที่สงั่ ซื ้อ) เมื่อสินค้ ามาถึง
หรื อระหว่างการแจกจ่าย ณ จุดหมายสุดท้ าย ผู้ซอื ้ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สนิ ค้ า
ได้ รับการเปลีย่ นทดแทนทันที(กรณีสนิ ค้ ามีปัญหาเรื่ องคุณภาพ)หรื อกาหนดให้ ผ้ ขู ายจัดส่งจานวนเพิ่ม(กรณีที่
สินค้ ามีปัญหาเรื่ องปริ มาณหรื อน ้าหนักขาด)



สินค้ าบางชนิด (อาทิเช่น ถ่าน, ปลาร้ า และเกลือ) จะมีการเก็บตัวอย่างในระหว่างการตรวจสอบสินค้ า หรื อ
เก็บตัวอย่างเมื่อสินค้ าถูกส่งไปถึงพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวแล้ ว เพื่อส่งไปยังห้ องแล็บเพื่อทาการวิเคราะห์ ในการ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพสินค้ าในห้ องแล็บนันปกติ
้
จะต้ องใช้ เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้ เวลาถึง 2-3 สัปดาห์
หลังจากรับตัวอย่าง จึงจะทราบผลการวิเคราะห์) หากผลการทดสอบพบว่าสินค้ ามีคณ
ุ ภาพต่ากว่ามาตรฐาน
หลังจากที่ปลายทางได้ รับสินค้ า และแจกจ่ายให้ ผ้ รู ับไปแล้ ว จะถือว่าสัญญาซื ้อสินค้ า ฉบับนันไม่
้ บรรลุผล
สมบูรณ์ และผู้ซอื ้ มีสทิ ธิ์ที่จะพิจารณาลงโทษผู้ขายได้ (โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 10 ด้ านล่างนี ้)

7. เงื่อนไขการชาระเงิน:

ก่อนที่จะทาการจะชาระเงินแก่ผ้ ขู าย จะต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้:
ก) ใบวางบิล (Invoice) ที่มีหมายเลขกากับ โดยระบุรายละเอียด ปริ มาณสินค้ าที่จัดส่ง ขนาดบรรจุ/
น ้าหนัก ราคาต่อหน่วย ปลายทางส่งของ หมายเลขใบสัง่ ซื ้อสินค้ า และยอดรวมของจานวนเงินที่
เรี ยกเก็บ ผู้ขายต้ องส่งเอกสารนี ้ให้ สานักงานทีบีซี กรุ งเทพฯ พร้ อมทาสาเนาหนึ่งชุดส่งให้ สานักงาน
ภาคสนามของทีบีซี
ข) ใบส่ งมอบสิน ค้ า (Delivery Receipt– แบบฟอร์ ม DR) ของบริ ษั ท ซึ่งลงนามโดยเจ้ าหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการศูนย์ ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ตรวจรับสินค้ า ผู้ขายต้ องยื่นต้ นฉบับใบส่งมอบ
สินค้ านี ้ต่อสานักงานทีบีซีภาคสนาม และให้ ผ้ แู ทนคณะกรรมการศูนย์เก็บสาเนาไว้ หนึง่ ชุด

7

ค) ใบรั บ มอบสิ น ค้ า (Goods Receipt Notice – แบบฟอร์ ม GRN) ซึ่ งลงนามโดยเจ้ าหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการศูนย์ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ตรวจรับสินค้ า คณะกรรมการศูนย์จะเป็ นผู้ออกใบ
รับสินค้ านี ้ โดยทางคณะกรรมการศูนย์จะเก็บสาเนาเอกสาร GRN แต่ละชุดไว้ เพื่อส่งให้ สานักงานทีบี
ซีภาคสนาม ถือเป็ นหลักฐานในการรับสินค้ า
ง) รายงานผลการตรวจสอบ ของบริ ษัทตรวจสอบ (บริ ษัทตรวจสอบจะจัดส่งเอกสารให้ สานักงานทีบีซี
กรุงเทพฯ โดยตรง)


สานักงานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ จะดาเนินการชาระเงินแก่ผ้ ขู าย เมื่อได้ รับการยืนยันจากสานักงานทีบีซีภาคสนาม
ว่าการส่งมอบเป็ นไปตามที่กาหนด โดยไม่มีรายงานว่ามีสนิ ค้ าเสียหาย หรื อไม่ครบจานวน



ผู้ซอื ้ จะชาระเงินแก่ผ้ ขู ายเป็ นรายเดือน ซึง่ ตามปกติจะไม่เกินหนึง่ เดือนหลังจากที่สานักงานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ
ได้ รับเอกสารครบถ้ วนแล้ ว



ผู้ขายจะต้ องออกใบเสร็ จรั บเงินอย่างเป็ นทางการ เพื่อยืนยันว่า ผู้ขายได้ รับเงินจากผู้ซือ้ แล้ ว โดยผู้ขาย
จะต้ องส่งใบเสร็ จรับเงินนี ้มาให้ สานักงานทีบีซี กรุงเทพฯ

8. ภูมิหลังทั่วไป หลักการ กฎระเบียบ และคารับรอง :

ทีบีซี ได้ รับเงินบริ จาคจากผู้บริ จาคหลายราย เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงานช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมแก่ผ้ ลู ี ้ภัยจาก
ประเทศพม่า และประสงค์จะใช้ สว่ นหนึง่ ของเงินบริ จาคเหล่านี ้เพื่อชาระเงินสาหรับการซื ้อขายครัง้ นี ้ ผู้บริ จาค
จะคานวณยอดรวมของจานวนเงินบริ จาค และตรวจพิจารณาการใช้ เงินจานวนนี ้ เมื่อการปฏิบตั ิงานสาเร็ จ
ลุลว่ งแล้ ว ตามจานวนค่าใช้ จ่ายที่ยื่นเสนอ และพิจารณาว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขข้ อกาหนดการ
บริ จาคหรื อไม่ นอกจากทีบีซีแล้ ว บุคคลอื่นใดย่อมไม่มีสทิ ธิ์ หรื อสามารถอ้ างสิทธิ์ในเงินบริ จาคนี ้ได้ ผู้บริ จาค
จะไม่รับพิจารณาคาร้ องขอค่าชดเชย หรื อการชาระเงินใด ๆ ที่ผ้ รู ับเหมาของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไม่วา่ จะใน
กรณีใด หรื อด้ วยเหตุผลใด สัญญาที่กระทาขึ ้นระหว่างทีบีซีและผู้รับเหมาจะไม่มีผลผูกพันผู้บริ จาค และผู้
บริ จาคไม่ยอมรับว่ามีข้อสัญญาใดที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริ จาคกับผู้รับเหมาของทีบีซี


ผู้บริ จาคกาหนดให้ ทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมาปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมขันสู
้ งสุดระหว่าง
กระบวนการจัดหา และในการปฏิบัติตามสัญญา ขันตอนในการจั
้
ดซื ้อจัดหา และการตกลงให้ ทาสัญ ญา
จะต้ องเป็ นไปตามหลักการดังต่อไปนี ้ :
 ความโปร่ งใสในกระบวนการจัดซื ้อจัดหา
 การปฏิบต
ั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้เสนอตัวเป็ นผู้รับเหมา



กระบวนการจัดหาของทีบีซี จะต้ องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อันเกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์



ผู้บริ จาคที่จัดสรรเงินทุนสาหรับโครงการนี ้สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ อานาจในการควบคุมผู้รับเหมาทุกราย ทังด้
้ าน
เอกสาร และ ณ สถานที่ดาเนินการ (รวมทังที
้ บีซี) รวมถึงผู้รับเหมาช่วงต่อ ที่ได้ รับเงินของผู้บริ จาค เพื่อทาการ
ตรวจสอบว่าการจัดหา และการปฏิบตั ิงานนันสอดคล้
้
องกับกฎระเบียบ และวิธีดาเนินงานของทีบีซี หรื อไม่ ผู้
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บริ จาคขอคารับรองว่าผู้บริ จาค หรื อตัวแทนของผู้บริ จาคมีสิทธิ์ตามสมควรในการเข้ าถึงและการขอตรวจสอบ
เอกสารทางการเงิน และการบัญชีของผู้รับเหมา


คารับรอง : โดยการลงนามในสัญญาซื ้อขายนี ้ ผู้ขาย (ในกรณีที่ตกลงให้ ทาสัญญา) ให้ คารับรองว่าผู้ขาย
และ/หรื อ ผู้รับช่วงจัดส่งสินค้ าให้ ผ้ ูขาย (ถ้ ามี) ได้ รับอนุมตั ิ และมีใบอนุญาตที่จาเป็ นจากเจ้ าหน้ าที่หรื อส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้ องให้ ดาเนินงานตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญานี ้แล้ ว และการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของ
ผู้ขายภายใต้ สญ
ั ญานีจ้ ะไม่เป็ นการฝ่ าฝื นคาสัง่ กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรื อข้ อบังคับของ
หน่วยงานใดของรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการที่มีอานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ซอื ้ จะจัดการกับสินค้ าได้
อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย โดยไม่มีการสอดแทรก หรื อตาหนิกล่าวโทษจากรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการอื่น
ใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใช้ แทนผู้ซอื ้ สาหรับความเสียหาย การสูญเสีย การเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน
การฟ้องร้ อง ความรับผิด และค่าใช้ จ่าย ซึ่งเกิดจาก เกี่ยวข้ อง หรื อเป็ นผลสืบเนื่องไม่ว่าจะโดยตรง หรื อโดย
ทางอ้ อม จากการฝ่ าฝื นคารับรองนี ้
ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสัญญาฉบับนี ้จะดาเนินไปโดยไม่มีการเชื่อมโยงใดๆถึง ผู้ซือ้ ในฐานะนายหน้ า
หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์ พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้บริ จาค นอกจากนีผ้ ้ ูขายรับรองต่อผู้ซือ้ และผู้บริ จาคว่า
ผู้รับช่วงหรื อผู้ขายรายย่อยที่ผ้ ูขายติดต่อด้ วยจะไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ อง หรื อกระทาการฟ้องร้ องใดๆต่อผู้
บริ จาค และตัวแทนของผู้บริ จาคได้



ผู้ขายจะไม่แทนตัวเองว่าเป็ นผู้ซอื ้ หรื อเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้ซอื ้ หรื อผู้บริ จาค และ
จะไม่ถือตัวเองว่ามีอานาจหรื อสิทธิ์ที่จะก่อให้ เกิดความผูกมัดที่ชดั เจนหรื อแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ซอื ้ หรื อ
ผู้บริ จาคข้ อตกลงฉบับนี ้จะไม่ถือว่าผู้ขายเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์ พนักงาน หรื อผู้แทนใดๆของ
ผู้ขายและผู้บริ จาค

9. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุท่ ที าให้ ผ้ เู สนอราคาไม่ มีสทิ ธิ์ได้ รับพิจารณา:

ทีบีซี จะปฏิเสธข้ อเสนอที่ได้ รับจากผู้เข้ าประกวดราคา หรื อยกเลิกสัญญาในกรณีที่ได้ ทาสัญญาแล้ ว หาก
พบว่าผู้เสนอราคาได้ กระทาการอันทุจริ ต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขู่ ซึ่งอาจมีการการลงโทษด้ าน
การบริ หารหรื อด้ านการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคล้ องกับระดับความสาคัญของสัญญา และความรุ นแรง
ของการประพฤติผิด


ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมา ต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการใช้ แรงงานเด็ก และต้ องเคารพในสิทธิ์พื ้นฐาน
ทางสังคม และสภาพการทางานของพนักงานของตน



ทีบีซี จะตัดสิทธิ์ผ้ เู ข้ าประกวดราคาออกจากการมีสว่ นร่วมในกระบวนการจัดซื ้อจัดหาขององค์กร ในกรณีที่:
 ผู้เข้ าประกวดราคาเป็ นผู้ล้มละลาย หรื อกาลังชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท หรื อศาลกาลังจัดการกับธุรกิจ
หรื อกาลังจัดการประนอมหนี ้กับเจ้ าหนี ้ หรื อได้ ระงับกิจกรรมทางธุรกิจ หรื อเป็ นผู้ที่กาลังถูกดาเนินคดี
เนื่องจากสาเหตุเหล่านี ้ หรื ออยู่ในสถานการณ์ ที่คล้ ายกัน อันจากการดาเนินการในทานองเดียวกัน
ตามกฎหมาย หรื อข้ อบังคับของประเทศ
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ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถกู พิพากษาลงโทษเนื่องจากการประพฤติผิดหลักวิชาชีพ ซึง่ คาพิพากษานันถื
้ อ
เป็ นที่สดุ
ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ประพฤติผิดหลักวิชาชีพอย่างร้ ายแรงในเรื่ องใดๆก็ตาม ซึ่ง ทีบีซีสามารถพิสจู น์
ได้
ผู้เข้ าประกวดราคาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนในการชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรื อ
การจ่ายภาษี ตามเงื่อนไขทางกฎหมายของประเทศซึ่งเป็ นสถานที่ก่อตังบริ
้ ษัท หรื อประเทศของผู้ที่มี
อานาจให้ ทาสัญญา หรื อประเทศที่มีการดาเนินการตามสัญญา
ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถูกพิพากษาลงโทษ และคาพิพากษานันถื
้ อเป็ นที่สดุ ในข้ อหาฉ้ อฉล ทุจริ ต มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับองค์กรอาชญากรรม หรื อในกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย และเป็ นภัยต่อผลประโยชน์
ด้ านการเงินของผู้บริ จาค
ภายหลังกระบวนการจัดหา หรื อกระบวนการมอบเงินบริ จาค โดยใช้ งบประมาณของผู้บริ จาคแล้ ว ได้
มีการแจ้ งว่าผู้เข้ าประกวดราคาได้ ฝ่าฝื นสัญญาอย่างร้ ายแรง เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตาม
สัญ ญา ผู้เข้ าประกวดราคาต้ องรับรอง ว่าไม่ได้ อยู่ในสถานะที่กล่าวถึงข้ างต้ นนี ้ ด้ วยประการใดๆ
ทังสิ
้ ้น



จะไม่มีการตกลงทาสัญญากับผู้เข้ าประกวดราคา ถ้ าในระหว่างขันตอนการจั
้
ดหาจัดซื ้อ ผู้เข้ าประกวดราคา
รายนัน:้
 มีประเด็นหรื อข้ อสงสัย เรื่ องความขัดแย้ ง หรื อการมีส่วนได้ สว่ นเสีย ทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ขาย
หรื อผู้เข้ าร่วมประมูลกับพนักงานหรื อผู้มีอานาจตัดสินผลการประมูลขององค์การทีบีซี
 มีความผิดเนื่องจากแจ้ งหรื อเสนอข้ อมูลหรื อรายละเอียดอันเป็ นเท็จกับทางองค์กร หรื อไม่ให้ ข้อมูลซึ่ง
ทางองค์กรขอให้ ผ้ รู ่วมประกวดราคาแจ้ ง เพื่อนามาใช้ เป็ นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาตัดสินการให้
สัญญา



ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับพิ จารณา ถ้ าไม่ปฏิ บัติตามขัน้ ตอนของการเสนอราคาที่ระบุในข้ อ 3. ของ
เอกสารฉบับนี ้

10. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทาสัญญา:

ผู้แทนจากองค์กรหรื อหน่วยงานของผู้บริ จาคจะได้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมเป็ นสักขีพยานในการเปิ ดซองประกวด
ราคา ซึ่งดาเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับเชิ ญ ให้ เข้ าร่ วมในการเปิ ดซอง
ประกวดราคานี ้


การยื่นเสนอราคาจะต้ องกระทาตามเงื่อนไข และข้ อกาหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิ ดซอง
ประกวดราคาจะมีการตรวจเช็คว่าผู้เข้ าร่วมได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดนันๆหรื
้ อไม่



คณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่ทีบีซีอย่างน้ อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา
หลังจากวันครบกาหนดยื่นเสนอราคา และตัดสินการประกวดราคา คาตัดสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็ น
ที่สดุ
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การเสนอราคาทังหมดจะได้
้
รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์ เดียวกันและโดยคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดราคาชุดเดียวกัน



ที บี ซี จะตัด สิน ให้ สัญ ญา โดยพิ จ ารณาจากหลัก เกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรื อ “ความคุ้ม
ค่าสูงสุดต่อเงินที่จ่าย” อันหมายถึงสัดส่วนความสมดุลที่ดีที่สดุ ระหว่าง ราคา กับ คุณภาพ/คุณสมบัติ โดย
อย่างน้ อยที่สดุ จะพิจารณาเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
 ราคา
 คุณภาพสินค้ า
 ความสามารถที่อาจพิสจ
ู น์ได้ วา่ สามารถผลิตสินค้ าให้ ได้ ตามมาตรฐานสินค้ าที่กาหนด
 มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ
 ความสามารถที่อาจพิสจ
ู น์ ได้ วา่ สามารถจัดส่งสินค้ าได้ ตามกาหนด
 มีกาลังการผลิตเสินค้ าเพียงพอ
 ประสบการณ์ในการจัดส่งสิง่ ของเพื่อความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
 ความรู้ เกี่ยวกับสภาพการทางานในพื ้นที่
 มีฐานปฏิบต
ั งิ าน/สานักงานทีใ่ กล้ กบั พื ้นที่
 สามารถปฏิบต
ั งิ านตามบรรทัดฐานสากลได้
 มีการลงนามในเอกสารหลักจริ ยธรรม ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผา่ นมา



จะไม่มีการเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ใดๆจากที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคา และ/หรื อในข้ อกาหนดเกี่ยวกับ
รายละเอียดสินค้ า นอกจากนี ้ ข้ อมูลเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาจะสามารถยอมรับได้ หากเป็ นเพียงเพื่อชี ้แจง
รายละเอียดของการเสนอราคานันๆให้
้ กระจ่างขึ ้น และไม่มีเหตุนาไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ิ



จะไม่อนุญาติให้ มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลังจากวันครบกาหนดยื่นซองเสนอราคา



หนังสือเชิญประกวดราคานี ้ ไม่ถือว่าเกี่ยวข้ องกับข้ อผูกมัดในการซื ้อสินค้ าใดๆทังสิ
้ ้น กับทางทีบีซี

11. การละเมิดสัญญา และเบีย้ ปรับ
ก) การละเมิดสัญญานี ้โดยผู้ขายมีความหมายรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง:
1) การส่งมอบสินค้ าที่ต่ากว่าข้ อกาหนดคุณภาพที่ระบุในสัญญา และใบสัง่ ซื ้อ
2) ปริ มาณสินค้ าที่สง่ มอบน้ อยกว่าปริ มาณที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ
3) การส่งมอบสินค้ าไม่ตรงตามช่วงเวลาที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ และ/หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในการส่ง
มอบสินค้ าที่ระบุในเอกสารสัญญาฉบับนี ้
4) การเพิกเฉย หรื อขัดคาสัง่ หรื อคาขอ ที่ระบุอย่างเจาะจงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หรื อเป็ นคาพูด โดย
เจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ผู้รับผิดชอบการส่งมอบสินค้ า เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อคณะกรรมการศูนย์อพยพ
5) การกระทาการอันทุจริ ต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขูข่ องผู้ขาย
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6) การมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการใช้ แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิ พืน้ ฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและ
ความปลอดภัยในการทางานของพนักงานของตน
7) การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมตามที่ระบุในเอกสารหลักจริ ยธรรมของทีบีซี (ซึง่ ข้ อกาหนดนี ้จะ
บังคับใช้ กบั ทังพนั
้ กงานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกราย)
ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที่ผ้ ขู ายละเมิดสัญญา หมายความรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง :
1) การระงับ หรื อยกเลิกสัญญา ตามดุลพินิจของผู้ซอื ้
2) การให้ ผ้ ูขายเปลี่ยนทดแทนสินค้ าที่ต่ากว่ามาตรฐาน หรื อบกพร่ อ งโดยทันทีที่ได้ รับการร้ องขอจาก
เจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
3) การให้ ผ้ ูขายส่งสินค้ าเพิ่ มเติมให้ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่ อชดเชยส่วนที่ไม่ครบ สูญ หาย หรื อบกพร่ อง
ตามที่ได้ รับการร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ
4) การลงโทษให้ ผ้ ขู ายจ่ายเบี ้ยปรับเป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ ูซอื ้ ตามดุลพินิจของผู้ซือ้ และตามความสูญเสียที่
ประเมินได้
5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้ รับพิจารณาให้ ทาสัญญาอื่นใดในอนาคตกับทีบีซี
6) การให้ ผ้ ูขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่ ผ้ ซู อื ้ จาเป็ นต้ องหาซื ้อ
สินค้ าจากแหล่งอื่น อันเนื่องมาจาก
i. ผู้ขายส่งสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพไม่ผา่ นมาตรฐาน และ/หรื อ ส่งสินค้ าไม่ตรงตามกาหนดวันที่ให้ สง่ ขอ
ii. ผู้ซือ้ ยกเลิกสัญญากับผู้ขาย อันมีสาเหตุที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากการที่ ผ้ ูขายไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงในสัญญาซื ้อได้
iii. ผู้ขายไม่สามารถดาเนินการตามข้ อตกลงในสัญญาซื ้อให้ ลลุ ว่ งไปได้
ทังนี
้ ้การลงโทษต่างๆหรื อด้ านการเงินจะสอดคล้ องกับระดับความสาคัญของสัญญา และความรุนแรง
ของการประพฤติผิด
12. สัญญาที่จะกระทากันนีจ้ ะอยู่ใต้ บังคับของกฎหมายแห่ งประเทศไทย
13. ติดต่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดราคานี ้ได้ ที่คณ
ุ อ้ อย หรื อคุณภคิน หสานักงานทีบีซี ที่กรุงเทพฯ โทร. (02)
238-5027-8 หรื อทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org

