เอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา

การประกวดราคาเลขที่ SALT_2019-1
เกลือเสริมไอโอดีนสาหรับการจัดส่ งระหว่ างเดือนธันวาคม 2561 ถืง กุมภาพันธ์ 2562
สาหรับพืน้ ที่พักพิงชั่วคราว ไซท์ 2, แม่ ละอูน, และแม่ รามาหลวง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
พืน้ ที่พักพิงชั่วคราวแม่ หละและอุ้มเปี ้ ยม จังหวัดตาก
1. ข้ อมูลทั่วไป:
ผู้ชือ้ ขอเชิญบริ ษัทของท่าน ซึ่งเป็ นผู้ขาย เข้ าร่ วมประกวดราคาสินค้ า ซึ่งประกอบด้ วย เกลือ เพื่อจัดส่งไปยังพื ้นที่ พักพิง
ชัว่ คราวตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประกวดราคา ผู้ขายอาจได้ รับหรื อไม่ได้ รับเอกสารประกวดราคาสาหรับสินค้ า ครบ
ทุกรายการทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับความเชี่ ยวชาญหรื อคาขอจากผู้ ข าย เอกสารการประกวดราคาทัง้ หมด (ซึ่งจะเป็ นเอกสาร
ภาษาอังกฤษ 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 ฉบับสาหรับสินค้ า
หนึง่ ประเภท
4) เอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา: เอกสารหนึง่ ฉบับสาหรับการประกวดราคาหนึง่ ครัง้
2. สานักงานภาคสนามที่รับผิดชอบ:
คาว่า “สานักงานทีบีซีภาคสนาม ที่รับผิดชอบ” จะปรากฏอยู่ทวั่ ไปในหนังสือเชิญประกวดราคา และเอกสารแนบท้ ายนี ้
“สานั กงานทีบีซีภาคสนามที่รับผิดชอบ” หมายถึงสานักงานของทีบีซี ซึ่งตังอยู
้ ่ในเมืองใกล้ พื ้นที่พกั พิงชั่วคราว และ
หลังจากได้ ตกลงทาสัญญาซื ้อ-ขายกันแล้ ว จะเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทาใบสัง่ ซื ้อสินค้ าซึง่ จะออกเป็ นรายเดือน ดูแลเรื่ อง
คุณภาพสินค้ า และการส่งมอบสินค้ า รวมถึงการแจกจ่ายสิง่ ของในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ซึง่ แต่ละพื ้นที่ พกั พิงชัว่ คราวอาจอยู่
ภายใต้ ความรับผิดชอบของสานักงานภาคสนามต่างกัน ตามที่ระบุไว้ ในตารางต่อไปนี :้
พืน้ ที่พกั พิงชั่วคราว
ไซท์ 1, ไซท์ 2, แม่รามาหลวง, แม่ละอูน
แม่หละ
อุ้มเปี ย้ ม
3.

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ตาก
ตาก

สานักงานภาคสนามที่รับผิดชอบ
สานักงานแม่ฮ่องสอน (อาเภอเมือง)
สานักงานแม่สอด
สานักงานอุ้มผาง

ขัน้ ตอนและข้ อกาหนดในการเข้ าร่ วมประกวดราคา:
ผู้ขายที่สนใจจะเสนอราคา ต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
อไปนี ้ มิฉะนัน้ จะไม่ได้ รับการพิจารณา
3.1 ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประกวดราคา
3.1.1) ผู้ขายรายปั จจุบัน/รายเก่ า กล่าวคือ ผู้ขายสินค้ าที่เคยทาสัญญาซื ้อขายกับทางทีบีซีและส่งสินค้ าไปยัง
พืน้ ที่พักพิงชั่วคราวที่จะเสนอราคาครั ง้ ใหม่นี ้ จะต้ องยื่นแบบฟอร์ มเสนอราคา พร้ อมเอกสารต่างๆและ
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ตัวอย่างสินค้ าตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 3.2 ด้ านล่างนี ้ โดยมายื่นด้ วยตัวเอง โดยทางไปรษณีย์ หรื อทางอีเมล์
ให้ แก่สานักงานทีบีซีกรุงเทพ ก่ อนเวลา 12:00 น. วันพฤหัสบดีท่ ี 25 ตุลาคม 2561
3.1.2) ผู้ขายรายใหม่ หมายรวมถึงผู้ขายที่ติดต่อกับทีบีซีเป็ นครัง้ แรก และผู้ขายที่ไม่เคยชนะการประกวดราคา
มาก่อนสาหรับพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวแห่งนันๆ
้ จะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
ก) ผู้ขายรายใหม่ต้องติดต่อกับสานักงานทีบีซีกรุงเทพ (คุณภคิน ทีเจริ ญ) ทางโทรศัพท์
ก่ อนเวลา 17.00 น. วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เพื่อขอรับทราบข้ อมูล และเอกสารเกี่ยวกับการ
ประกวดราคานี ้
ข) หลังจากติดต่อกับสานักงานทีบีซีกรุ งเทพ แล้ ว ผู้ขายรายใหม่ต้องโทรศัพท์ไปยังสานักงานทีบีซี
ภาคสนาม เพื่อขอนัดพบกับผู้ประสานงานภาคสนามของทีบีซี โดยจะต้ องโทรนัดล่วงหน้ า อย่าง
น้ อย 3 วัน ก่อนวันนัดพบ และภายในเวลา 17.00 น. วันศุกร์ ท่ ี 19 ตุลาคม 2561
ค) หลังจากได้ พบกับผู้ประสานงานภาคสนาม ซึ่งจะเป็ นผู้ให้ ข้อมูล/คาแนะนาที่จาเป็ น และก่อนจะยื่น
เสนอราคา ผู้ขายจะต้ องเดินทางไปสารวจเส้ นทาง (อย่างน้ อยจะต้ องไปให้ ถึงหน้ าประตูทางเข้ า
พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว) รวมถึงศึกษาวิธีการจัดการจัดส่งและปฏิบตั ิงาน ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดส่งสินค้ า
ไปยังโกดังของพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว
ง) ในการยื่นซองประกวดราคา ผู้ขายจะต้ องยื่นแบบฟอร์ มเสนอราคาจะต้ องยื่นแบบฟอร์ มเสนอราคา
พร้ อมเอกสารต่างๆและตัวอย่างสินค้ าตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 3.2 ด้ านล่างนี ้ โดยมายื่นเอกสารด้ วย
ตัวเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรื อส่งทางอีเมล์มายังที่อยูต่ อ่ ไปนี ้ :
คุณภคิน ทีเจริ ญ เจ้ าหน้ าทีซ่ พั พลายเชน & โลจิสติกส์
Thailand Burma Border Consortium
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพ 10500
E-mail: tbctendersalt@theborderconsortium.org
ก่ อนเวลา 12.00 น. วันพฤหัสบดีท่ ี 25 ตุลาคม 2561
3.2 ข้ อบังคับในการยื่นประกวดราคา:
3.2.1) เอกสารที่ จ าเป็ น: ผู้ ขายที่ ส นใจจะต้ อ งยื่ น เอกสารดัง ต่อ ไปนี ม้ าที่ ส านัก งานที บี ซี กรุ ง เทพ ก่ อ น
กาหนดการประมูล มิฉะนันจะใบเสนอราคาของท่
้
านจะไม่ได้ รับการพิจารณา
ก) แบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา-มาตรฐานของทีบีซี (แบบฟอร์ ม 001): กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน
พร้ อมทังลงชื
้ ่อ และประทับตราบริ ษัทโดยผู้มีอานาจลงนาม แบบฟอร์ มยื่นประกวดราคาจะต้ องยื่น
มาในซองที่ปิดผนึก และส่งมายังสานักงานทีบีซีกรุ งเทพ ด้ วยตนเองหรื อส่งทางไปรษณีย์เท่านัน้
แบบฟอร์ มยื่นประกวดราคาที่กรอกข้ อมูลไม่ถูกต้ อง หรื อ ส่งมาที่สานักงานทีบีซีกรุ งเทพ ไม่ทนั
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กาหนดเวลาการปิ ดประมูล หรื อ ส่งมาโดยไม่มีเอกสารแนบและตัวอย่างสินค้ าตามที่กาหนดจะไม่ได้
รับการพิจารณา
ข) สาเนาเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่ วน หากชื่อของบุคคลที่ลงชื่อในแบบฟอร์ ม
ยื่นประกวดราคาของทีบีซี เป็ นคนละคนกับบุคคลผู้มีรายนามในเอกสารจดทะเบียนบริ ษัท ทาง
ผู้ขายจะต้ องส่งหนังสือมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อเจ้ าของบริ ษัทแนบมาด้ วย
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของบุคคลที่ลงชื่อในแบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา ซึ่งเป็ นบุคคลที่
มีชื่ออยูใ่ นเอกสารการจดทะเบียนบริ ษัท หรื อในหนังสือมอบอานาจ
ง) สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร ของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่ยื่นประมูล
จ) หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริ ษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่ วนที่ย่ นื ประมูล สาหรั บผู้ย่ นื ประมูลรายใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ขายที่ยื่นประมูลกับทางทีบี
ซีเป็ นครั ง้ แรก หรื อ ผู้ ข ายที่ไม่เคยได้ รั บเลือกให้ เป็ นผู้รั บสัญญาซื อ้ สินค้ าจากทาง ทีบีซีมาก่อ น
จะต้ องยื่นหลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ซึ่งออกให้ และ
เซ็นต์รับรองโดยธนาคาร ย้ อนหลัง 6 เดือน ของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่ยื่นประมูล
สาหรั บผู้ขายปั จจุบัน/ผู้ขายรายเก่ า คือ ผู้ขายที่เคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซื ้อสินค้ าจาก
ทาง ทีบีซีมาก่อนแล้ ว ไม่จาเป็ นต้ องยื่นหลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร มา
พร้ อมกับการยื่นประมูลครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตามถ้ ามีความจาเป็ น ทางทีบีซีขอสวงนสิทธิ์ในการขอเรี ยกดู
หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารย้ อนหลัง จากผู้ขายรายปั จจุบนั /ผู้ขายรายเก่า
ก่อนการตัดสินมอบสัญญาซื ้อให้ แก่ผ้ ขู าย
หมายเหตุ:

เอกสารสาเนาทุกฉบับจะต้องรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ประทับตราบริ ษัท และเซ็นต์ชื่อโดยผูม้ ี อานาจ
ลงนาม

สาเนาเอกสารการจดทะเบี ยนบริ ษัท บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษี อากร และ
เอกสารการจดทะเบี ยนภาษี มูลค่ าเพิ่ ม ให้ยื่นมาเพี ยง 1 ชุดเท่ านัน้ ต่ อกายื ่นประมู ลแต่ ละครั้ง
ผู้ขายไม่จาเป็ นต้องแนบสาเนาเอกสารหลายชุดมากับแบบฟอร์ มยืน่ ประกวดราคาแต่ละใบ
3.2.2) ตัวอย่ าง: ผู้ขายที่ยื่นประกวดราคาจะต้ องส่งตัวอย่างสินค้ ามาพร้ อมกับการยื่นประมูลแต่ละครัง้ พร้ อมติด
ฉลากป้ายชื่อผู้ขายให้ ชดั เจน มิฉะนันการยื
้
่นประมูลของผู้ขายจะไม่ได้ รับการพิจารณา (ดูรายละเอียด
เกี่ ยวกับตัวอย่างที่ต้องการได้ ในเอกสารเชิญเข้ าร่ วมประมูลของสินค้ าแต่ละชนิด ) ตัวอย่างสินค้ าที่ยื่น
จะต้ องมีคณ
ุ ภาพตรงกับสินค้ าจริ งที่ผ้ ขู ายจะจัดส่งหากได้ รับเลือกให้ ทาสัญญาซื ้อขายกับทีบีซี
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4.

การส่ งมอบสินค้ า :

ปลายทางการส่งมอบสินค้ า ระยะเวลา และความถี่ ของการส่งมอบ รวมทัง้ ปริ มาณสินค้ าที่จะส่ง ได้ สรุ ปไว้ ใน
เอกสารก าหนดการส่ ง มอบที่ แ นบมากับ หนัง สื อ เชิ ญ ประกวดราคา ปริ ม าณสิน ค้ า ที่ จ ะส่ง มอบที่ ร ะบุไ ว้ ใ น
กาหนดการส่ งมอบนี ้เป็ นการคาดประมาณที่ใกล้ เคียงที่สดุ ซึง่ คานวณจากจานวนประชากรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว
ที่คาดหมายไว้ สาหรับช่วงระยะเวลาบริ โภคนันๆ
้ ปริ มาณสินค้ าที่จะส่งมอบและวันส่งมอบที่แน่นอนจะต้ องได้ รับการ
ยืนยันจากสานักงานทีบีซีภาคสนาม เป็ นใบสัง่ ซื ้ออย่างเป็ นทางการ ซึ่งจะส่งโดยตรงทางโทรสารถึง ผู้ขายเดือนละ
ครัง้ อย่างน้ อย 10 วัน ก่อนวันส่งมอบที่กาหนด ผู้ชือ้ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกาหนดการส่งมอบ และปริ มาณ
สินค้ าในช่วงระหว่างการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้ โดยให้ สอดคล้ องกับความต้ องการที่แท้ จริ ง และตามคาสัง่ ที่ได้ รับจาก
เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามของทีบีซี


ผู้ชือ้ จะขออนุญาตจากรัฐบาลไทยเพื่อจัดส่งสินค้ าไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว ผู้ขายจะต้ องแสดงสาเนาใบอนุญาตนี ้
แก่เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นของรัฐตามระเบียบ อนึ่งก่อนการส่งมอบสินค้ าถื อเป็ นความรั บผิดชอบของ ผู้ขายที่จะต้ อง
ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ รับการอนุญาตเพื่อให้ จดั ส่งสินค้ าเข้ าพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวแล้ ว ซึ่ง ผู้ขายอาจทาได้ โดย
สอบถามจากเจ้ าหน้ าที่ภาคสนามของทีบีซีและ/หรื อติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นของรัฐก่อน



ผู้ขายจะต้ องใช้ ใบส่ งมอบสินค้ า (Delivery Receipt – แบบฟอร์ ม DR) ซึ่งเป็ นแบบฟอร์ มมาตรฐานที่ทางทีบีซี
จัดหาไว้ ให้ เพื่อให้ ผ้ ูขายใช้ เป็ นหลักฐานในการส่งมอบสินค้ า โดยผู้ขายจะต้ องใช้ แบบฟอร์ มใบส่งมอบสินค้ า 1 ใบ
ต่อการจัดส่ง 1 คันรถบรรทุก และใบส่งมอบสินค้ านี ้จะต้ องได้ รับการลงนามจากเจ้ าหน้ าที่ของคณะกรรมการศูนย์ที่
ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ตรวจรับสินค้ า ผู้ชือ้ จะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบกับสินค้ าที่จดั ส่งโดยไม่มีการลงนาม
รับสินค้ าอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในใบส่งมอบสินค้ า



ผู้ขายจะต้ องจัดส่งสินค้ าไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวภายในกาหนดการจัดส่งที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ อนึง่ ผู้ชือ้ จะไม่ถือว่ามี
ความรับผิดชอบกับสินค้ าที่จดั ส่งไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวก่ อนวันกาหนดส่งมอบที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ ถึงแม้ ว่าสินค้ า
จานวนนันจะได้
้
รับการลงนามรับสินค้ าในใบส่งมอบสินค้ า (Delivery Receipt) โดยเจ้ าหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ศูนย์ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ตรวจรับสินค้ าก็ตาม
ผู้ขายจะต้ องแจ้ งวันและเวลาที่คาดหมายว่าจะส่งมอบสินค้ าให้ สานักงานทีบีซีภาคสนามทราบล่วงหน้ า และเมื่อส่ง
มอบสินค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ขายต้ องแจ้ งยืนยันวันที่ได้ ทาการส่งมอบสินค้ าให้ สานักงานทีบีซี ภาคสนามที่รับผิดชอบ
ทราบ และยืนยันปริ มาณสินค้ าที่สง่ มอบ รวมทังแจ้
้ งปั ญหาใดที่อาจประสบ





เมื่อรถบรรทุกไปถึงยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวจะต้ องขนถ่ายสินค้ าลงยังโกดังเก็ บสินค้ า หรื อ พื ้นที่ที่ผ้ แู ทนคณะกรรมการ
ศูนย์อพยพ/พื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวที่ได้ รับมอบหมายได้ กาหนดให้ ขนถ่ายสินค้ าลง อนึง่ พนักงานขับรถจะต้ องไม่เร่งรีบที่
จะให้ ทาการขนถ่ายสินค้ าลง และจะต้ องให้ เวลาเพื่อให้ ผ้ ูแทนคณะกรรมการศูนย์ อพยพ / พืน้ ที่พักพิงชั่วคราว
สามารถขนถ่ายสินค้ าลง รวมทังนั
้ บจานวน ตรวจสอบ และลงนามในใบส่งมอบสินค้ า (Delivery Receipt-DR) ผู้
ชือ้ จะไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อสินค้ าที่ขนถ่ายลงนอกบริ เวณที่อนุญาตให้ ขนถ่ายสินค้ าลง



ผู้ขายควรจะทาการส่งมอบสินค้ า ณ พื ้นที่พกั พิงชั่วคราว ในช่วงเวลากลางวัน (ระหว่าง 8.00-17.00 น.) เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ของพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวมีเวลาเพียงพอในช่วงที่มีแสงสว่างอยู่ เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการขน
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ถ่ายสินค้ าลง การนับจานวน และการตรวจสอบสินค้ า ทังนี
้ ้หากรถบรรทุกไปถึงยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวในช่วงเวลา
กลางคืนหรื อนอกเหนือจากเวลาที่ระบุไว้ นี ้ จะต้ องรอจนถึงเวลาเช้ าเพื่อให้ คณะกรรม การศูนย์ได้ ขนถ่ายสินค้ าลง
โดยผู้ ขายและ/หรื อ พนัก งานขับ รถจะต้ อ งไม่ ก ดดัน ให้ เจ้ าหน้ าที่ ข องพื น้ ที่ พัก พิ ง ชั่ว คราวขนถ่ า นสิ น ค้ า ลง
นอกเหนือจากเวลาที่กาหนดข้ างต้ นนี ้
5.

หลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซวี ่ าด้ วยการคุ้มครองเด็ก:
ผู้ขาย ซึ่งในเอกสารหลักจริ ยธรรมของทีบีซี กล่าวถึงในฐานะผู้รับเหมาของทีบีซี รวมถึงผู้รับเหมาช่วง และพนักงานของ
ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง (อาทิ บริ ษัทขนส่ง และพนักงานขับรถ) ซึง่ มีหน้ าที่ติดต่อหรื อมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับเจ้ าหน้ าทีข่ อง
ทีบีซี และ/หรื อกลุม่ ผู้รับประโยชน์ในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว จะได้ รับเอกสารเรื่ องหลักจริ ยธรรมของทีบีซี และนโยบายของทีบีซี
ว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก ซึ่งท่านจะต้ องอ่านอย่างละเอียด เพื่อทาความเข้ าใจ และลงนามรับทราบในเอกสารนี ้ ซึ่ง เอกสาร
หลักจริ ยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก นี ้จัดทาขึ ้นเพื่ออธิบายให้ ผ้ รู ับเหมาและผู้รับเหมา ทราบ
ถึงแนวทางปฏิบตั ิด้านจริ ธรรมหลักๆ โดยหากพนักงานของผู้รับเหมาหรื อผู้รับเหมาช่วงไม่ปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรมและ
นโยบายของทีบีซีวา่ ด้ วยการคุ้มครองเด็กจะถือว่าฝ่ าฝื นข้ อตกลงในสัญญาซื ้อฉบับนี ้ ทังนี
้ ผ้ ้ ูชือ้ อาจพิจารณาลงโทษผู้ขาย
โดยมาตรการการลงโทษจะขึ ้นอยู่กับความรุ นแรงของการประพฤติผิด (กรุ ณาดูข้อ 11 เรื่ อง การละเมิดสัญญา และ เบี ้ย
ปรับ ด้ านล่างนี ้)
เอกสารหลักจริยธรรมและนโยบายของทีบีซีว่าด้ วยการคุ้มครองเด็กสาหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่ วงของทีบีซี จะ
เป็ นเอกสารอีกชุดหนึ่งที่แยกไว้ ต่างหากซึ่งมิได้ รวมไว้ ในเอกสารเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคาชุดนี ้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
เอกสารเรื่ องหลั ก จริ ยธรรมและนโยบายของที บี ซี ว่ าด้ วยการคุ้ มครองเด็ ก ได้ จากเว็ บ ไซต์ ข องที บี ซี ที่
www.theborderconsortium.org หรื อติดต่อขอรับเอกสารได้ ที่สานักงานทีบีซี กรุงเทพ

6. การตรวจสอบ: สินค้ าที่จดั ส่ งจะต้ องได้ รับการตรวจสอบ

ผู้ชอื ้ จะว่าจ้ างบริ ษัทตรวจสอบให้ เก็บตัวอย่าง และทาการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของสินค้ า ณ จุดขนสินค้ าขึ ้นบรรทุกรถ
ก่อนการจัดส่งไปยังพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว หรื อที่โกดังในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว การตรวจสอบนี ้จะกระทาอย่างน้ อยหนึง่
ครัง้ ระหว่างระยะเวลาของสัญญา บริ ษัทตรวจสอบจะนับจานวนกระสอบ (หรื อถัง/ปี๊ บ) ที่บรรทุกบนรถแต่ละคันด้ วย
ณ จุดขนสินค้ าขึ ้น (หรื อที่ขนลงมายังโกดังในพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว) สุม่ ชัง่ น ้าหนักกระสอบ (หรื อถัง/ปี๊ บ) และตรวจว่า
บรรจุภณ
ั ฑ์ตรงตามข้ อกาหนดที่ระบุในหนังสือเชิญประกวดราคานี ้หรื อไม่ ผู้ชือ้ สงวนสิทธิ์ที่จะแจ้ ง หรื อไม่แจ้ งให้
ผู้ขายทราบวัน เวลา และสถานที่ที่จะดาเนินการตรวจสอบ


ในกรณีที่บริ ษัทตรวจสอบพบว่าสินค้ าที่ขนส่งทังหมดหรื
้
อบางส่วน บกพร่ องหรื อมีคณ
ุ ภาพต่ากว่ามาตรฐาน หรื อมี
ปริ มาณน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อ (กาหนดได้ จากน ้าหนักสุทธิเฉลีย่ หรื อ น ้าหนักสุทธิรวม ที่ขาดไปจากจานวนที่สงั่ ซื ้อ) ผู้ชอื ้
สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สินค้ าได้ รับการเปลี่ยนทดแทนทันที (กรณีสินค้ ามีปัญหาเรื่ อง
คุณภาพ) หรื อ กาหนดให้ ผ้ ขู ายจัดส่งจานวนเพิ่ม (กรณีที่สนิ ค้ ามีปัญหาเรื่ อง ปริ มาณหรื อน ้าหนักขาด)



ในกรณีที่ผ้ ขู ายเลือกที่จะแก้ ไขสินค้ าที่บริ ษัทตรวจสอบพบว่าสินค้ าที่ขนส่งทังหมดหรื
้
อบางส่วน บกพร่ องหรื อมี
คุณภาพต่ากว่ามาตรฐาน หรื อมีปริ มาณน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อ เข่น การผสมใหม่, การร่อนใหม่ เป็ นต้ น ทางผู้ขายจะต้ อง
ทาการตรวจสอบคุณภาพสินค้ าใหม่จากบริ ษัทตรวจสอบที่ทางผู้ซอื ้ ว่าจ้ าง โดยผู้ขายจะต้ องเป็ นผู้ออกค่ าใช้ จ่าย
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ในการตรวจสอบที่เกิดขึน้ และจะยังไม่มีการขนส่งสินค้ าจานวนที่มีปัญหาจนกว่าจะได้ รับผลการรับรองคุณภาพ
จากทางบริ ษัทตรวจสอบแล้ วเท่านัน้


เมื่อสินค้ าถูกส่งมาถึงพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราว กระสอบ (หรื อถัง/ปี๊ บ) จะถูกขนถ่ายลงโดยผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ โดย
คณะกรรมการศูนย์ และ/หรื อ เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามของบีบีซี จะชัง่ น ้าหนัก และนับจานวน หากพบว่าสินค้ าที่ขนส่ง
มาทังหมด
้
หรื อบางส่วน บกพร่ อง หรื อมีคณ
ุ ภาพต่ากว่ามาตรฐาน หรื อมีปริ มาณน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อ (กาหนดได้ จาก
น ้าหนักสุทธิเฉลี่ย หรื อน ้าหนักสุทธิรวม ที่ขาดไปจากจานวนที่สงั่ ซื ้อ) เมื่อสินค้ ามาถึง หรื อระหว่างการแจกจ่าย ณ
จุดหมายสุดท้ าย ผู้ชอื ้ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการส่งมอบ และคาดหมายให้ สนิ ค้ าได้ รับการเปลีย่ นทดแทนทันที(กรณี
สินค้ ามีปัญหาเรื่ องคุณภาพ)หรื อกาหนดให้ ผ้ ูขายจัดส่งจานวนเพิ่ม(กรณีที่สินค้ ามีปัญหาเรื่ องปริ มาณหรื อน ้าหนัก
ขาด)



สินค้ าบางชนิด (อาทิเช่น ถ่าน, ปลาร้ า และเกลือ) จะมีการเก็บตัวอย่างในระหว่างการตรวจสอบสินค้ า หรื อเก็บ
ตัวอย่างเมื่อสินค้ าถูกส่งไปถึงพื ้นที่พกั พิงชัว่ คราวแล้ ว เพื่อส่งไปยังห้ องแล็บเพื่อทาการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์
คุณภาพสินค้ าในห้ องแล็บนันปกติ
้
จะต้ องใช้ เวลาในการตรวจวิเคราะห์ (อาจใช้ เวลาถึง 2-3 สัปดาห์ หลังจากรับ
ตัวอย่าง จึงจะทราบผลการวิเคราะห์ ) หากผลการทดสอบพบว่าสินค้ ามีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานหลังจากที่
ปลายทางได้ รับสินค้ า และแจกจ่ายให้ ผ้ รู ับไปแล้ ว จะถือว่าสัญญาซื ้อสินค้ าฉบับนันไม่
้ บรรลุผลสมบูรณ์ และผู้ชือ้ มี
สิทธิ์ที่จะพิจารณาลงโทษผู้ขายได้ (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 และยอดรวมของจานวนเงินที่เรี ยกเก็บ ผู้ขายต้ อง
ส่งเอกสารนี ้ให้ สานักงานทีบีซี กรุงเทพ พร้ อมทาสาเนาหนึง่ ชุดส่งให้ สานักงานภาคสนามของทีบีซี
ข) ใบส่ งมอบสิ น ค้ า(Delivery Receipt– แบบฟอร์ ม DR) ของบริ ษั ท ซึ่ ง ลงนามโดยเจ้ าหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการศูนย์ ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ตรวจรับสินค้ า ผู้ขายต้ องยื่นต้ นฉบับใบส่งมอบสินค้ านี ้
ต่อสานักงานทีบีซีภาคสนาม และให้ ผ้ แู ทนคณะกรรมการศูนย์เก็บสาเนาไว้ หนึ่งชุด
ค) เอกสารยืนยันการรับมอบสินค้ า ซึ่งลงนามโดยเจ้ าหน้ าที่ของคณะกรรมการศูนย์อพยพที่ได้ รับมอบหมายให้
ทาหน้ าที่ตรวจรับสินค้ า
ง) รายงานผลการตรวจสอบ ของบริ ษัทตรวจสอบ (บริ ษัทตรวจสอบจะจัดส่งเอกสารให้ สานักงานทีบีซีกรุงเทพ
โดยตรง)


สานักงานทีบีซี ที่กรุ งเทพ จะดาเนินการชาระเงินแก่ผ้ ูขาย เมื่อได้ รับการยืนยันจากสานักงานทีบีซีภาคสนาม ว่า
การส่งมอบเป็ นไปตามที่กาหนด โดยไม่มีรายงานว่ามีสนิ ค้ าเสียหาย หรื อไม่ครบจานวน



ผู้ชือ้ จะชาระเงินแก่ผ้ ูขายเป็ นรายเดือน ซึ่งตามปกติจะไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากที่สานักงานทีบีซี ที่กรุ งเทพ ได้ รั บ
เอกสารครบถ้ วนแล้ ว
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ผู้ขายจะต้ องออกใบเสร็ จรับเงินอย่างเป็ นทางการ เพื่อยืนยันว่า ผู้ขายได้ รับเงินจากผู้ชือ้ แล้ ว โดยผู้ขายจะต้ องส่ง
ใบเสร็ จรับเงินนี ้มาให้ สานักงานทีบีซี กรุงเทพ

8. ภูมิหลังทั่วไป หลักการ กฎระเบียบ และคารับรอง :

ทีบีซี ได้ รับเงิ นบริ จาคจากผู้บริ จาคหลายราย เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงานช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรมแก่ผ้ ูลี ้ภัยจาก
ประเทศพม่า และประสงค์จะใช้ ส่วนหนึ่งของเงินบริ จาคเหล่านี ้เพื่อชาระเงินสาหรับการซื ้อขายครัง้ นี ้ ผู้บริ จาคจะ
คานวณยอดรวมของจานวนเงินบริ จาค และตรวจพิจารณาการใช้ เงินจานวนนี ้ เมื่อการปฏิบตั ิงานสาเร็ จลุลว่ งแล้ ว
ตามจานวนค่าใช้ จ่ายที่ยื่นเสนอ และพิจารณาว่ามีคุณสมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขข้ อกาหนดการบริ จาคหรื อไม่
นอกจากทีบีซีแล้ ว บุคคลอื่นใดย่อมไม่มีสิทธิ์ หรื อสามารถอ้ างสิทธิ์ในเงินบริ จาคนี ้ได้ ผู้บริ จาคจะไม่รับพิจารณาคา
ร้ องขอค่าชดเชย หรื อการชาระเงินใด ๆ ที่ผ้ รู ับเหมาของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไม่วา่ จะในกรณีใด หรื อด้ วยเหตุผลใด
สัญญาที่กระทาขึ ้นระหว่างทีบีซีและผู้รับเหมาจะไม่มีผลผูกพันผู้บริ จาค และผู้บริ จาคไม่ยอมรับว่ามีข้อสัญญาใดที่
เชื่อมโยงระหว่างผู้บริ จาคกับผู้รับเหมาของทีบีซี


ผู้บริ จาคกาหนดให้ ทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมาปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมขันสู
้ งสุดระหว่างกระบวน
การจัดหา และในการปฏิบตั ิตามสัญญา ขันตอนในการจั
้
ดซื ้อจัดหา และการตกลงให้ ทาสัญญาจะต้ องเป็ นไปตาม
หลักการดังต่อไปนี ้ :
 ความโปร่ งใสในกระบวนการจัดซื ้อจัดหา
 การปฏิบต
ั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้เสนอตัวเป็ นผู้รับเหมา



กระบวนการจัดหาของทีบีซี จะต้ องปราศจากการแทรกแซงใดๆ อันเกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์



ผู้บริ จาคที่จดั สรรเงินทุนสาหรับโครงการนี ้สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ อานาจในการควบคุมผู้รับเหมาทุกราย ทังด้
้ านเอกสาร
และ ณ สถานที่ดาเนินการ (รวมทังที
้ บีซี) รวมถึงผู้รับเหมาช่วงต่อ ที่ได้ รับเงินของผู้บริ จาค เพื่อทาการตรวจสอบว่า
การจัดหา และการปฏิบตั ิงานนันสอดคล้
้
องกับกฎระเบียบ และวิธีดาเนินงานของทีบีซี หรื อไม่ ผู้บริ จาคขอคารับรอง
ว่าผู้บริ จาค หรื อตัวแทนของผู้บริ จาคมีสิทธิ์ตามสมควรในการเข้ าถึงและการขอตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และ
การบัญชีของผู้รับเหมา



คารับรอง : โดยการลงนามในสัญญาซื ้อขายนี ้ ผู้ขาย (ในกรณีที่ตกลงให้ ทาสัญญา) ให้ คารับรองว่าผู้ขาย และ/หรื อ
ผู้รั บ ช่ ว งจัด ส่งสินค้ าให้ ผู้ ข าย (ถ้ า มี ) ได้ รั บ อนุมัติ และมี ใ บอนุญ าตที่ จาเป็ น จากเจ้ าหน้ าที่ หรื อ ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้ องให้ ดาเนินงานตามภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญานีแ้ ล้ ว และการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของผู้ขายภายใต้
สัญญานี ้จะไม่เป็ นการฝ่ าฝื นคาสัง่ กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ หรื อข้ อบังคับของหน่วยงานใดของรัฐบาล
หรื อหน่วยงานราชการที่มีอานาจพิจารณาพิพากษา และผู้ชอื ้ จะจัดการกับสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย โดย
ไม่มีการสอดแทรก หรื อตาหนิกล่าวโทษจากรัฐบาล หรื อหน่วยงานราชการอื่นใด ผู้ขายจะชดเชย และจะชดใช้ แทน
ผู้ชือ้ สาหรับความเสียหาย การสูญเสีย การเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน การฟ้องร้ อ ง ความรับผิด และค่าใช้ จ่าย ซึ่ง
เกิดจาก เกี่ยวข้ อง หรื อเป็ นผลสืบเนื่องไม่วา่ จะโดยตรง หรื อโดยทางอ้ อม จากการฝ่ าฝื นคารับรองนี ้
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ผู้ขายยอมรับและรับทราบว่าสัญญาฉบับนี ้จะดาเนินไปโดยไม่มีการเชื่อมโยงใดๆถึง ผู้ชอื ้ ในฐานะนายหน้ า หุ้นส่วน
ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์ พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้บริ จาค นอกจากนี ผ้ ้ ูขายรับรองต่อผู้ชือ้ และผู้บริ จาคว่า ผู้รับช่วงหรื อ
ผู้ขายรายย่อยที่ผ้ ูขายติดต่อด้ วยจะไม่สามารถที่จะเรี ยกร้ อง หรื อกระทาการฟ้องร้ องใดๆต่อผู้บริ จาค และตัวแทน
ของผู้บริ จาคได้


ผู้ขายจะไม่แทนตัวเองว่าเป็ นผู้ชอื ้ หรื อเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน พนักงาน หรื อผู้แทนของผู้ชอื ้ หรื อผู้บริ จาค และจะไม่
ถือตัวเองว่ามีอานาจหรื อสิทธิ์ที่จะก่อให้ เกิดความผูกมัดที่ชดั เจนหรื อแอบแฝงใดๆในฐานะของผู้ชือ้ หรื อผู้บริ จาค
ข้ อตกลงฉบับนี ้จะไม่ถือว่า ผู้ขายเป็ นนายหน้ า หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์ พนักงาน หรื อผู้แทนใดๆของผู้ขายและผู้
บริ จาค

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

ทีบีซี จะปฏิเสธข้ อเสนอที่ได้ รับจากผู้เข้ าประกวดราคา หรื อยกเลิกสัญญาในกรณีที่ได้ ทาสัญญาแล้ ว หากพบว่าผู้
เสนอราคาได้ กระทาการอันทุจริ ต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขู่ ซึ่งอาจมีการการลงโทษด้ านการบริ หารหรื อ
ด้ านการเงิน โดยการลงโทษจะสอดคล้ องกับระดับความสาคัญของสัญญา และความรุนแรงของการประพฤติผิด


ผู้เข้ าประกวดราคา และผู้รับเหมา ต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการใช้ แรงงานเด็ก และต้ องเคารพในสิทธิ์พื ้นฐานทาง
สังคม และสภาพการทางานของพนักงานของตน



ทีบีซี จะตัดสิทธิ์ผ้ เู ข้ าประกวดราคาออกจากการมีสว่ นร่วมในกระบวนการจัดซื ้อจัดหาขององค์กร ในกรณีที่:
 ผู้เข้ าประกวดราคาเป็ นผู้ล้มละลาย หรื อกาลังชาระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท หรื อศาลกาลังจัดการกับธุรกิจ หรื อ
กาลังจัดการประนอมหนี ้กับเจ้ าหนี ้ หรื อ ได้ ระงับกิจกรรมทางธุรกิจ หรื อเป็ นผู้ที่กาลังถูกดาเนินคดีเนื่องจาก
สาเหตุเหล่านี ้ หรื ออยู่ในสถานการณ์ ที่คล้ ายกัน อันจากการดาเนินการในทานองเดียวกัน ตามกฎหมาย
หรื อข้ อบังคับของประเทศ
 ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถก
ู พิพากษาลงโทษเนื่องจากการประพฤติผิดหลักวิชาชีพ ซึ่งคาพิพ ากษานันถื
้ อเป็ น
ที่สดุ
 ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ประพฤติผิดหลักวิชาชีพอย่างร้ ายแรงในเรื่ องใดๆก็ตาม ซึง่ ทีบีซีสามารถพิสจ
ู น์ได้
 ผู้เข้ าประกวดราคาไม่ปฏิบต
ั ิตามภาระผูกพันของตนในการชาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรื อการ
จ่ายภาษี ตามเงื่อนไขทางกฎหมายของประเทศซึ่งเป็ นสถานที่ก่อตังบริ
้ ษัท หรื อประเทศของผู้ที่มีอานาจให้
ทาสัญญา หรื อประเทศที่มีการดาเนินการตามสัญญา
 ผู้เข้ าประกวดราคาได้ ถูกพิพากษาลงโทษ และคาพิพากษานันถื
้ อเป็ นที่สดุ ในข้ อหาฉ้ อฉล ทุจริ ต มีส่วน
เกี่ ยวข้ องกับองค์กรอาชญากรรม หรื อในกิ จกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย และเป็ นภัยต่อผลประโยชน์ด้าน
การเงินของผู้บริ จาค
 ภายหลังกระบวนการจัดหา หรื อกระบวนการมอบเงินบริ จาค โดยใช้ งบประมาณของผู้บริ จาคแล้ ว ได้ มีการ
แจ้ งว่าผู้เข้ าประกวดราคาได้ ฝ่าฝื นสัญญาอย่างร้ ายแรง เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ผู้
เข้ าประกวดราคาต้ องรับรอง ว่าไม่ได้ อยูใ่ นสถานะที่กล่าวถึงข้ างต้ นนี ้ ด้ วยประการใดๆทังสิ
้ ้น



จะไม่มีการตกลงทาสัญญากับผู้เข้ าประกวดราคา ถ้ าในระหว่างขันตอนการจั
้
ดหาจัดซื ้อ ผู้เข้ าประกวดราคารายนัน:
้
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มีประเด็นหรื อข้ อสงสัย เรื่ องความขัดแย้ งหรื อการมีส่วนได้ ส่วนเสียทางผลประโยชน์ ระหว่างผู้ขายหรื อ
ผู้เข้ าร่วมประมูลกับพนักงานหรื อผู้มีอานาจตัดสินผลการประมูลขององค์การทีบีซี
มีความผิดเนื่องจากแจ้ งหรื อเสนอข้ อมูลหรื อรายละเอียดอันเป็ นเท็จกับทางองค์กร หรื อไม่ให้ ข้อมูลซึ่งทาง
องค์กรขอให้ ผ้ รู ่วมประกวดราคาแจ้ ง เพื่อนามาใช้ เป็ นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาตัดสินการให้ สญ
ั ญา

ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับพิจารณา ถ้ าไม่ปฏิบตั ิตามขันตอนของการเสนอราคาที
้
่ระบุในข้ อ 3. ของเอกสารฉบับ
นี ้

10. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทาสัญญา:

ผู้แทนจากองค์กรหรื อหน่วยงานของผู้บริ จาคจะได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมเป็ นสักขีพยานในการเปิ ดซองประกวดราคา ซึง่
ดาเนินการโดยเจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ผู้เข้ าประกวดราคาจะไม่ได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมในการเปิ ดซองประกวดราคานี ้


การยื่นเสนอราคาจะต้ องกระทาตามเงื่อนไข และข้ อกาหนดของการประกวดราคา โดยระหว่างการเปิ ดซองประกวด
ราคาจะมีการตรวจเช็คว่าผู้เข้ าร่วมได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดนันๆหรื
้ อไม่



คณะกรรมการประกวดราคา ซึ่งประกอบด้ วยเจ้ าหน้ าที่ทีบี ซีอย่างน้ อยสามคน จะประเมินผลการเสนอราคา
หลังจากวันครบกาหนดยื่นเสนอราคา และตัดสินการประกวดราคา คาตัดสินของคณะกรรมการจะถือว่าเป็ นที่สดุ



การเสนอราคาทังหมดจะได้
้
รับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์เดียวกันและโดยคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดราคาชุดเดียวกัน
ทีบีซี จะตัดสินให้ สญ
ั ญา โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรื อ “ความคุ้มค่าสูงสุดต่อ
เงินที่จ่าย” อันหมายถึงสัดส่วนความสมดุลที่ดีที่สดุ ระหว่าง ราคา กับ คุณภาพ/คุณสมบัติ โดยอย่างน้ อยที่สดุ จะ
พิจารณาเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
 ราคา
 คุณภาพ
 ความสามารถ/กาลังการผลิตสินค้ า
 ชื่อเสียง และความสามารถที่อาจพิสจ
ู น์ ได้ วา่ สามารถจัดส่งสินค้ าได้ ตามกาหนด
 ประสบการณ์ในการจัดส่งสิง่ ของเพื่อความช่วยเหลือด้ านมนุษยธรรม
 ความรู้ เกี่ยวกับสภาพการทางานในพื ้นที่
 มีฐานปฏิบต
ั งิ าน/สานักงานทีใ่ กล้ กบั พื ้นที่
 สามารถปฏิบต
ั งิ านตามบรรทัดฐานสากลได้








จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ใดๆจากที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคา และ/หรื อในข้ อกาหนดเกี่ ยวกับ
รายละเอีย ดสิน ค้ า นอกจากนี ้ ข้ อ มูลเพิ่ มเติ มจากผู้เ สนอราคาจะสามารถยอมรั บ ได้ หากเป็ น เพี ยงเพื่อชี แ้ จง
รายละเอียดของการเสนอราคานันๆให้
้ กระจ่างขึ ้น และไม่มีเหตุนาไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ิ
จะไม่อนุญาติให้ มีการเจรจาต่อรองใดๆ หลังจากวันครบกาหนดยื่นซองเสนอราคา
หนังสือเชิญประกวดราคานี ้ ไม่ถือว่าเกี่ยวข้ องกับข้ อผูกมัดในการซื ้อสินค้ าใดๆทังสิ
้ ้น กับทางทีบีซี
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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 อกาหนดในการส่งมอบสินค้ า
ที่ระบุในเอกสารสัญญาฉบับนี ้
4) การเพิกเฉย หรื อขัดคาสัง่ หรื อคาขอ ที่ระบุอย่างเจาะจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นคาพูด โดยเจ้ าหน้ าที่
ของทีบีซี ผู้รับผิดชอบการส่งมอบสินค้ า เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หรื อคณะกรรมการศูนย์อพยพ
5) การกระทาการอันทุจริ ต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขูข่ องผู้ขาย
6) การมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการใช้ แรงงานเด็ก และการละเมิ ดสิทธิ พืน้ ฐานทางสังคม รวมถึงสภาพและความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงานของตน
7) การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมตามที่ระบุในเอกสารหลักจริ ยธรรมของทีบีซี (ซึง่ ข้ อกาหนดนี ้จะบังคับใช้
กับทังพนั
้ กงานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงทุกราย)
ข) การลงโทษปรับ ในกรณีที่ผ้ ขู ายละเมิดสัญญา หมายความรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง :
1) การระงับ หรื อยกเลิกสัญญา ตามดุลพินิจของผู้ชอื ้
2) การให้ ผ้ ูขายเปลี่ยนทดแทนสินค้ าที่ต่ากว่ามาตรฐาน หรื อบกพร่ องโดยทันทีที่ได้ รับการร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที่
ของทีบีซี ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
3) การให้ ผ้ ูขายส่งสินค้ าเพิ่มเติมให้ โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อชดเชยส่วนที่ ไม่ครบ สูญหาย หรื อบกพร่อง ตามที่ได้ รับ
การร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที่ของทีบีซี ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ
4) การลงโทษให้ ผ้ ขู ายจ่ายเบี ้ยปรับเป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ ชู อื ้ ตามดุลพินิจของผู้ชอื ้ และตามความสูญเสียที่ประเมิน
ได้
5) ผู้ขายอาจจะไม่ได้ รับพิจารณาให้ ทาสัญญาอื่นใดในอนาคตกับทีบีซี
6) การให้ ผ้ ูขายรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่ ผ้ ูชือ้ จาเป็ นต้ องหาซื ้อสินค้ า
จากแหล่งอื่น อันเนื่องมาจาก
i. ผู้ขายส่งสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพไม่ผา่ นมาตรฐาน และ/หรื อ ส่งสินค้ าไม่ตรงตามกาหนดวันที่ให้ สง่ ของ
ii. ผู้ชือ้ ยกเลิกสัญญากับผู้ขาย อันมีสาเหตุที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากการที่ ผ้ ูขายไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงในสัญญาซื ้อได้
iii. ผู้ขายไม่สามารถดาเนินการตามข้ อตกลงในสัญญาซื ้อให้ ลลุ ว่ งไปได้
ทัง้ นีก้ ารลงโทษต่างๆหรื อด้ านการเงินจะสอดคล้ องกับระดับความสาคัญของสัญญา และความรุ นแรงของการ
ประพฤติผิด
12. สัญญาที่จะกระทากันนีจ้ ะอยู่ใต้ บังคับของกฎหมายแห่ งประเทศไทย
13. ติดต่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดราคานี ้ได้ ที่คณ
ุ ภคิน ทีเจริ ญ สานักงานทีบีซี ที่กรุงเทพ
โทร. (02) 238-5027-8 หรื อทาง E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
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