คำแปล

หนังสือเชิญเข้ าร่ วมประกวดราคา
การประกวดราคาถั่วแห้ งผ่ าซีก 2018-2
สาหรับการจัดส่ ง ตัง้ แต่ เดือน เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2562
พืน้ ที่พักพิงชั่วคราว ในประเทศไทย
องค์ กำร เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตี ้ยม (TBC), ผู้ซือ้ , มีควำมประสงค์ขอเรี ยนเชิ ญบริ ษัทของท่ำน ซึ่งเป็ น “ผู้ขาย” เข้ ำร่ วม
ประกวดรำคำ เพื่อจัดส่งถั่วแห้ งผ่ าซีก ตำมเงื่อนไขต่อไปนี ้
1. คุณภาพ: คุณภำพขันต
้ ่ำของถัว่ แห้ งผ่ำซีกทีผ่ ้ ขู ายจะจัดส่งให้ มีดงั ต่อไปนี ้:
a. ถั่วแห้ ง ผ่ำซีก เลำะเปลือก ตำมเงื่อนไขในเอกสำรกำรประมูล ซึ่งเกณฑ์มำตรฐำนของถัว่ แห้ งผ่ำซีกมีระบุไว้ ดงั
ตำรำงข้ ำงล่ำงนี ้
มาตรฐานถั่วแห้ งผ่ าซีก
% ร้ อยละที่ยอมรับได้
1.1 ควำมบริ สทุ ธิ์ของเมล็ดถัว่
ไม่นอ้ ยกว่า 99.0%
1.2 ถัว่ ทังเมล็
้ ด
ไม่เกิ น 0.5%
1.3 เมล็ดเสียจำกควำมร้ อน
ไม่เกิ น 0.05%
1.4 เมล็ดเสียอื่นๆ
ไม่เกิ น 0.5%
1.5 สีอื่นๆ
ไม่เกิ น 2.0%
1.6 เมล็ดเสียจำกกำรกัดกินของแมลง
ไม่เกิ น 0.3%
1.7 เมล็ดแตกหัก (ร่อนผ่ำนตระแกรงเบอร์ a 10/64 RH)
ไม่เกิ น 2.0%
1.8 ควำมชื ้น
ไม่เกิ น 15%
b. คุณภำพของถัว่ แห้ งผ่ำซีกจะต้ องเทียบเท่ำกับตัวอย่ำงถัว่ แห้ งผ่ำซีกที่ได้ ยื่นพร้ อมกับใบเสนอรำคำประกวดรำคำ
ครัง้ นี ้
c. ถัว่ แห้ งผ่ำซีกจะต้ องมีสภำพสดใหม่ และปรำศจำกกำรกัดกินของแมลง
d. ถั่วแห้ งผ่ำซีก จะต้ องปรำศจำกกำรปนเปื อ้ นของสำรเคมี รวมทังสำรตกค้
้
ำงจำกยำฆ่ำแมลง ยำกำจัดศัตรู พืชซึ่ง
อำจเป็ นอันตรำยต่อกำรบริ โภค
e. ถัว่ แห้ งผ่ำซีกควรจะสามารถคงคุณภาพที่ต้องการได้ เป็ นเวลาอย่ างน้ อย 1 ปี นับจากวันที่ผลิต เมื่อจัดเก็บ
ในอุณหภูมิปกติและในสภำพอำกำศที่มีควำมชื ้นของป่ ำเขตร้ อนในประเทศไทยซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่ศนู ย์อพยพตังอยู
้ ่
f. ไม่อนุญำตให้ สง่ ถัว่ แห้ งกวำดพื ้น
g. กรณีถวั่ แห้ งผ่ำซีกเป็ นพืชตัดต่อพัธุกรรม จะต้ องระบุลงในเอกสำรประมูลว่ำ “เป็ นพืชตัดต่ อพันธุกรรม (GMO)”
ด้ วย
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Dried Split Pulses ถั่วแห้ งผ่ าซีก
รู ปภาพนี ้ อ้ างอิงมาจากเว็บไซด์ http://spectrumchart.com/productsmain2.asp?fid7=1281
2. ปริมาณ: ปริมาณสุทธิประมาณ 839.04 เมตตริกตัน โดยจัดส่ งเป็ นเดือนละครัง้ โปรดดูรำยละเอียด และเงื่อนไข
ใน กาหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) ที่แนบมำ
เนื่องจำกทำง ทีบีซี รอเอกสำรอนุญำตจำกกระทรวงมหำดไทย เพื่อขยำยโครงกำรกำรให้ ควำมช่วยเหลือบัตรอำหำร ใน
ปี 2018 สำหรับศูนย์พกั พิงชัว่ ครำวที่ยงั เหลืออยู่ ซึ่งอำจจะมีกำรสัง่ ซื ้อจริ งในจำนวนที่ลดลง ดังนัน้ จึงขอให้ ทำงผู้ขาย
เสนอรำคำที่คิดว่ำเหมำะสมที่สดุ เพื่อเป็ นรำคำที่อำจจำต้ องใช้ หำกมีกำรลดจำนวนกำรสัง่ ถัว่ ลดลงในระหว่ำงสัญญำ ที
บีซี ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปรับหรื อยกเลิกจำนวนกำรสัง่ ซื ้อที่ยงั คงเหลืออยู่เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงของจำนวน
ประชำกรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ ครำว
3. แหล่ งที่มา: ผู้ขายจะต้ องไม่ ส่ง ถั่วแห้ งผ่ำซีก ที่นำเข้ ำหรื อมีแหล่งที่มำหรื อต้ นกำเนิดจำกประเทศดังต่อไปนี ้ อิรัก,
อิหร่ำน, เกำหลีเหนือ, คิวบำ, ซูดำน, ลิเบีย หรื อ ซีเรี ย
4. การบรรจุ: สินค้ ำควรบรรจุในกระสอบแบบเดียวกัน , ใหม่ , แข็งแรง เป็ นกระสอบถัก โปลีปรอบเปอลีน ตำมมำตรฐำน
ส่งออกนำนำชำติ
ถั่วแห้ งผ่ำซีกจะต้ องบรรจุในกระสอบแบบเดียวกัน เป็ นกระสอบไหม่ สีขำว เป็ นกระสอบถักด้ วยโปลีปรอบเปอลีน มี
ควำมแข็งแรงตำมมำตรฐำนส่งออกนำนำชำติ น ้ำหนักขันต
้ ่ำ 110 กรัม บรรจุถวั่ แห้ งผ่ำซีก น ้ำหนักสุทธิไม่น้อยกว่ำ 50
กิโลกรัมต่อกระสอบ (น ้ำหนักสุทธิหมำยถึง น ้ำหนักของถัว่ แห้ งผ่ำซีกเท่ำนัน้ ไม่รวมน ้ำหนักกระสอบ) กระสอบจะต้ อง
เย็บปิ ด 2 ชัน้ อย่ำงแข็งแรงโดยเครื่ องจักรทังสองด้
้
ำนเพื่อป้องกันกำรตกหล่น
บรรจุภณ
ั ฑ์นี ้จะตกเป็ นทรัพย์สนิ ของผู้ซื ้อ
กำรบรรจุใส่ต้ คู อนเทนเนอร์ ต้องใส่สำรดูดควำมชื ้น 15-20 ถุง โดยมีน ้ำหนักรวม อย่ำงน้ อย 1 กิโลกรัมต่อตู้คอนเทนเนอร์
เพื่อดูดควำมชื ้น และปูพื ้นตู้และด้ ำนข้ ำงของตู้ด้วยกระดำษลูกฟูก
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กรณี ที่ พ บกระสอบที่ ไ ม่ แ ข็ ง แรง เก่ ำ ฉี ก ขำด หรื อ ไม่ ส ำมำรถขนส่ง ได้ ข ณะที่ ไ ด้ รั บ สิ น ค้ ำ ทำงผู้ข ำยจะต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรเปลีย่ นถ่ำยให้ อยูใ่ นสภำพที่ขนส่งได้ หรื อเหมำะสมต่อกำรจัดเก็บได้
ผู้ขำยจะต้ องจัดหำกระสอบเปล่ำแบบเดียวกับที่ใช้ บรรจุ ถวั่ แห้ งผ่ำซีก จำนวน 2 เปอร์ เซ็นต์ มำพร้ อมกับสินค้ ำ โดยให้
รวมอยูใ่ นมูลค่ำสินค้ ำที่เสนอมำในใบเสนอรำคำ
ค่ำวัสดุ บรรจุภณ
ั ฑ์และกำรบรรจุถือเป็ นค่ำใช้ จ่ำยของผู้ขำยทังสิ
้ ้น
5. ราคา:
 เงื่อนไขการเสนอราคา: ให้ เสนอเป็ นราคา CIF ท่ าเรือกรุ งเทพฯ ประเทศไทย (ท่ าเรือ BMT เท่ านัน้ )
รำคำทีเ่ สนอจะต้ องเป็ นสกุลดอลล่ำร์ สหรัฐ ต่อ 1 เมตตริ กตัน ภำยใต้ เงื่อนไขรำคำนี ้ผู้ขำยจะต้ องรับผิดชอบในกำร
ทำพิธีกำรส่งออก จ่ำยค่ำระวำงเรื อ และค่ำประกันภัยขนส่งสินค้ ำจนกระทัง่ มำถึงท่ำเรื อปลำยทำง


การยืนราคา: รำคำที่เสนอจะต้ องสำมำรถยืนรำคำเดิมได้ ตลอดช่วงระยะสัญญำ หรื ออย่ำงน้ อยจะต้ องยืนรำคำ
จนกระทัง่ กำรจัดส่งสินค้ ำถึงปลำยทำงเสร็ จสิ ้นทังหมดแล้
้
ว และจะไม่อนุญำตให้ มกี ำรเปลีย่ นแปลง ปริ มำณ
สินค้ ำตำมที่ได้ ระบุไว้ ด้ำนบนและในเอกสำรกำหนดกำรส่งมอบ (Delivery Schedule) นันเป็
้ นจำนวนประมำณ
ใกล้ เคียงที่สดุ ทีค่ ำนวณจำกกำรคำดกำรณ์จำนวนประชำกรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ ครำว ซึง่ จำนวนที่จะให้ จดั ส่งจริ งนัน้
อำจต่ำงไปจำกนี ้ได้ ซงึ่ จะขึ ้นอยูก่ บั กำรเปลีย่ นแปลงของจำนวนประชำกรในพื ้นที่พกั พิงชัว่ ครำว ภำยในช่วงระยะ
สัญญำหำกทำงผู้ซอื ้ มีควำมจำเป็ นต้ องเพิม่ หรื อลดปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อ ผู้ขำยจะต้ องสำมำรถยืนรำคำตำมทีย่ ื่น
เสนอมำสำหรับกำรสัง่ ซื ้อเพิ่มหรือลด ได้ ถึง 20% ของยอดกำรสัง่ ซื ้อตำมที่ระบุไว้ ในสัญญำ ทังนี
้ ้ผู้ซอื ้ จะไม่
รับผิดชอบในค่ำใช้ จำ่ ยที่เกิดขึ ้นในกรณีที่ปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อจริ งน้ อยกว่ำปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อที่ได้ คำดกำรณ์ไว้



ผู้ขำยจะต้ องกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มยื่นประกวดรำคำ Bidding Form - Standard (Form 001) ที่แนบมำนี ้

หมายเหตุ: หำกคุณเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีใบอนุญำตนำเข้ ำถัว่ แห้ งผ่ำซีก ขอให้ เสนอรำคำโดย
ใช้ ชื่อบริษัทท่ำนเป็ นตัวแทนนำเข้ ำแทน ทีบีซี
6. การส่ งมอบ: ในกำรส่งมอบสินค้ ำ ถือเป็ นควำมรับผิดชอบของผู้ขายที่จะต้ องจัดส่งถัว่ แห้ งผ่ำซีกสินค้ ำให้ มำถึงท่ำเรื อ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย (ท่ าเรือ BMT เท่ านัน้ ) ตำมวันที่ระบุไว้ ในกำหนดกำรส่งมอบ


ช่วงเวลำส่งมอบ ควำมถี่ในกำรจัดส่ง รวมถึงปริ มำณสินค้ ำทีจ่ ะจัดส่ง ได้ มีสรุปไว้ ในกำหนดกำรส่งมอบ (Delivery
Schedule) ที่แนบมำกับหนังสือเชิญเข้ ำร่วมประกวดรำคำฉบับนี ้ ซึง่ ควำมถี่ในกำรจัดส่งคือเดือนละครัง้ การส่ ง
มอบครัง้ แรกควรจะเริ่มต้ นระหว่ างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2561 และจะถือว่ำกำรส่งมอบเสร็ จ
สมบูรณ์เมื่อผู้ซอื ้ ได้ รับสินค้ ำครบจำนวนแล้ ว หรื อภำยในเดือนมีนาคม 2562



ปริ มำณสินค้ ำตำมที่ได้ ระบุไว้ ด้ำนบนและในเอกสำรกาหนดการส่ งมอบ (Delivery Schedule) นันเป็
้ น จำนวน
ประมำณใกล้ เคียงที่สดุ ทีค่ ำนวณจำกกำรคำดกำรณ์จำนวนประชำกรในพืน้ ที่พกั พิงชัว่ ครำว ในช่วงระยะเวลำกำร
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บริ โภคนันๆ
้ ผู้ซอื ้ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ ไขปริ มำณสินค้ ำทีจ่ ะให้ จดั ส่ง รวมถึงกำหนดกำรจัดส่ง ในระหว่ำงช่วง
ระยะเวลำของสัญญำ เพื่อให้ สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรที่แท้ จริ ง โดยสำนักงำนทีบีซี กรุงเทพฯ จะทำกำรยืนยัน
จำนวนทีจ่ ะให้ จดั ส่งจริ งและกำหนดกำรในกำรจัดส่งที่แน่นอน ในรูปของใบสัง่ ซื ้ออย่ำงเป็ นทำงกำร (Official Purchase Order) ซึง่ จะส่งถึงผู้ขายโดยตรงอย่ำงน้ อย 45 วันก่อนเรื อขนส่งออกเดินทำง

7. การตรวจสอบ:


ผู้ซอื ้ จะเป็ นผู้รับผิดชอบในค่ำใช้ จ่ำยและกำรว่ำจ้ ำงบริษัทตรวจสอบ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล ให้ ทำกำร
ตรวจสอบสินค้ ำ ซึง่ กำรตรวจ สอบนี ้ ประกอบไปด้ วย กำรตรวจสอบคุณภำพ ปริ มำณ น ้ำหนัก กำรบรรจุ / บรรจุ
ภัณฑ์ รวมทังกำรขนถ่
้
ำยถัว่ แห้ งผ่ำซีกขึ ้นรถบรรทุก ตำมปกติกกำรตรวจสอบจะกระทำ ณ จุดส่งมอบและขนถ่ำย
สินค้ ำที่ทำ่ เรื อต้ นทำงและปลำยทำง โดยกำรตรวจสอบจะต้ องกระทำทีละตู้คอนเทนเนอร์ พร้ อมรำยงำนกำร
ตรวจสอบของแต่ละตู้คอนเทนเนอร์



ในกรณีที่บริ ษัทตรวจสอบพบว่ำสินค้ ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วน บกพร่องหรื อมีคณ
ุ ภำพต่ำกว่ำมำตรฐำน หรื อมี
ปริ มำณน้ อยกว่ำที่สงั่ ซื ้อ (กำหนดได้ จำกน ้ำหนักสุทธิเฉลีย่ หรื อ น ้ำหนักสุทธิรวม ที่ขำดไปจำกจำนวนที่สงั่ ซื ้อ) ผู้
ซือ้ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธกำรส่งมอบ และคำดหมำยให้ สนิ ค้ ำได้ รับกำรเปลีย่ นทดแทนทันที (กรณีสนิ ค้ ำมีปัญหำ
เรื่ องคุณภำพ) หรื อ กำหนดให้ ผ้ ขู ายจัดส่งจำนวนเพิ่มเพื่อชดเชยปริ มำณที่ขำด (กรณีที่สนิ ค้ ำมีปัญหำเรื่ อง
ปริ มำณหรื อน ้ำหนักขำด)

8. ขัน้ ตอนการยื่นประกวดราคา:
8.1 การยื่นประกวดราคา: ผู้ขำยที่ไม่ได้ เข้ ำร่วมประมูลในสัญญำก่อนหน้ ำหรื อผู้ขำยรำยใหม่ จะต้ องติดต่อมำยัง
สำนักงำนทีบีซี กรุงเทพฯ เพื่อแสดงควำมจำนงในกำรยื่นประกวดรำคำ ก่ อนวันศุกร์ ท่ ี 5 มกราคม 2561
ผู้ขำยที่สนใจจะต้ องยื่นใบเสนอรำคำพร้ อมทังเอกสำรต่
้
ำงๆ รวมทังตั
้ วอย่ำงสินค้ ำ ตำมทีก่ ำหนดไว้ ตำมที่ได้ ระบุ
ไว้ ในข้ อ 8.2 ด้ ำนล่ำงนี ้ โดยส่ งได้ ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ หรือ ทางอีเมลล์ มายัง
คุณภคิน ทีเจริ ญ, พนักงำนซัพพลำยเชน และ โลจิสติกส์
องค์กำร เดอะ บอร์ เดอร์ คอนซอร์ เตี ้ยม
12/5 ซอยคอนแวนต์ ถนนสีลม บำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (+662) 238-5027 ถึง 8 โทรสำร (+662) 266-5376
อีเมลล์ : tbctenderpulses@theborderconsortium.org
ก่ อน 12.00 น. วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
8.2 ข้ อบังคับในการยื่นประกวดราคา:
8.2.1 เอกสารที่จาเป็ น:
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ผู้ขำยที่สนใจจะต้ องยื่นเอกสำรดังต่อไปนี ้มำที่สำนักงำนทีบีซี กรุงเทพฯ ก่อนกำหนดกำรปิ ดประมูล
มิฉะนันจะใบเสนอรำคำของท่
้
ำนจะไม่ได้ รับกำรพิจำรณำ
a) แบบฟอร์ มยื่นประกวดราคา - TBC Bidding Form (แบบฟอร์ ม 001): กรอกข้ อมูลให้
ครบถ้ วน พร้ อมทังลงชื
้ ่อ และประทับตรำบริ ษัท โดยผู้มีอำนำจลงนำม แบบฟอร์ มยื่นประกวด
รำคำจะต้ องยื่นมำในซองที่ปิดผนึก และส่งมำยังสำนักงำน ทีบีซี กรุงเทพฯ ด้ วยตนเองหรื อส่ง
ทำงไปรษณีย์เท่ำนัน้
แบบฟอร์ มยื่นประกวดรำคำที่กรอกข้ อมูลไม่ถกู ต้ องจะไม่ได้ รับกำร
พิจำรณำ
b) สาเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท
c) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/พาสปอร์ ต ของบุคคลที่ลงชื่อในแบบฟอร์ มยื่นประกวดรำคำ
ซึง่ เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยูใ่ นเอกสำรกำรจดทะเบียนบริษัท หรื อในหนังสือมอบอำนำจ
d) หลักฐานแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ของบริษัทหรือ
ห้ างหุ้นส่ วนที่ย่นื ประมูล สาหรับผู้ย่ นื ประมูลรายใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงผู้ขายที่ย่ นื ประมูล
กับทางทีบซี ีเป็ นครัง้ แรก หรือผู้ขายที่ไม่ เคยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญาซือ้ สินค้ าจาก
ทาง ทีบซี ีมำก่อน จะต้ องยื่นหลักฐำนแสดงรำยกำรเคลือ่ นไหวทำงบัญชีธนำคำร (Bank Statement) ซึง่ ออกให้ และเซ็นต์รับรองโดยธนำคำร ย้ อนหลัง 6 เดือน ของบริ ษัทหรื อห้ ำงหุ้นส่วนที่ยื่น
ประมูล
สาหรับผู้ขายปั จจุบนั /ผู้ขายรายเก่ า คือ ผู้ขำยทีเ่ คยได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้รับสัญญำซื ้อสินค้ ำ
จำกทำง ทีบซี ีมำก่อนแล้ ว ไม่จำเป็ นต้ องยื่นหลักฐำนแสดงรำยกำรเคลือ่ นไหวทำงบัญชีธนำคำร
มำพร้ อมกับกำรยื่นประมูลครัง้ นี ้ อย่ำงไรก็ตำมถ้ ำมีควำมจำเป็ น ทำงทีบีซีขอสงวนสิทธิ์ในกำรขอ
เรี ยกดูหลักฐำนแสดงรำยกำรเคลือ่ นไหวทำงบัญชีธนำคำรย้ อนหลัง จำกผู้ขำยรำยปั จจุบนั /ผู้ขำย
รำยเก่ำ ก่อนกำรตัดสินมอบสัญญำซื ้อให้ แก่ผ้ ขู ำย
หมายเหตุ: เอกสารสาเนาทุกฉบับจะต้องรับรอง “สาเนาถูกต้อง” ประทับตราบริ ษัท และ
เซ็นต์ชื่อโดยผูม้ ี อานาจลงนาม ในกรณีทีผ่ ลู้ งนามมิ ได้มีชื่ออยู่ในเอกสารการจะทะเบียนบริ ษทั
จะต้องมี หนังสือมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อเจ้าของบริ ษัทแนบมาด้วย
e) ผู้ขำยจะต้ องเซ็นต์เอกสำร หลักจริยธรรม/สาหรับผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่ วงของทีบซี ี พร้ อม
ประทับตรำลงนำมโดยผู้มีอำนำจ และส่งมำพร้ อมเอกสำรกำรประมูล
8.2.2 ตัวอย่ างสินค้ า:
ผู้ขายจะต้ องส่งตัวอย่ำงประกอบกำรยื่นประกวดรำคำ จำนวน 1 ตัวอย่ำงเป็ นถั่วแห้ งผ่ าซีก
จานวน 2 กิโลกรัม ใส่ในถุงพลำสติกใสที่แข็งแรงพอ พร้ อมทังติ
้ ดฉลำกชื่อผู้ขายและรำยละเอียด
ให้ ชดั เจน มิฉะนันกำรยื
้
่นประกวดรำคำของผู้ขายจะถือเป็ นโมฆะ
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ติ ดต่อขอข้อมูลเพิ่ มเติ มเกีย่ วกับการประกวดราคานีไ้ ด้ที คุณกรรณิ การ์ ณ อยุธยาและ คุณภคิ น ทีเจริ ญ สานักงานทีบีซี
ทีก่ รุงเทพฯ โทร. (+662) 238-5027-8 หรื อทาง E-mail: SC-Ll@theborderconsortium.org
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้ ม
The Border Consortium เดอะ บอร์เดอร์ คอนซอร์เตีย
12/5 Convent Rd, Bangrak, Bangkok 10500; Tel: (+662) 238-5027-8; Fax: (+662) 266-5376; E-mail: sc-l@theborderconsortium.org
12/5 ถนนคอนแวนต์ บางร ัก กรุงเทพฯ 10500; โทร.(+662) 238-5027-8; แฟ็กซ์ (+662) 266-5376

Bidding Form-Standard/แบบประกวดราคา-มาตรฐาน (Form 001)
TBC Tender Number
Bid & Sample to be submitted before

Dried Split Pulses 2018-2
12:00 noon, Friday, 5 January 2018

เลขทีใ่ บประกวดราคาของ ที บี ซี
กาหนดยืน
่ ซองพร ้อมตัวอย่างก่อนวันที่

Company Name

บริษัทผู ้ยืน
่ แบบประกวดราคาราคา

Address

ทีอ
่ ยู่

Telephone & Fax

โทร./แฟกซ์

Email

อีเมลล์

Contact Person/Position

่ ผู ้ยืน
ชือ
่ ประกวดราคาหรือผู ้รับมอบอานาจ/ตาแหน่ง

Product

Dried Split Pulses (Food Grade)
ถว่ ั แห้งผ่าซีก (เพือ
่ การบริโภค)

สินค ้า

Specy Name of Pulse/ Pea

่ สายพันธุข
ชือ
์ องถั่ว

Product of Origin

แหล่งผลิตหรือทีม
่ าของสินค ้า

Packaging

Single polypropylene sack of 50 kg net weight

Marking

Quote Terms

Unit of Measure (kilogrammes, litre, metric tonnes)

None

CIF BMT Port, Thailand only

Metric Tonnes

839.04

Total Number of Units

การบรรจุหบ
ี ห่อ
ตรา หรือ เครือ
่ งหมาย

ปลายทาง 1
หน่วย (กิโลกรัม/ลิตร/เมตริกตัน)
้
หน่วย รวมทัง้ สิน

Price per Unit (USD) CIF1

ราคาต่อ หน่วย (ยู เอส ดอลล่าร์) ซี ไอ เอฟ 1

Total Cost (USD) CIF1

ราคารวม (ยู เอส ดอลล่าร์) ซี ไอ เอฟ 1

Have the Import Dried Split Pulses License to
Thailand
Quote valid until
Terms of Payment

Yes (ใช่) / No (ไม่ใช่)
31 March 2019
T/T 50% after despatch,
50% after cargo receipt and inspection

มีใบอนุญาตนาเข ้าถั่วแห ้งผ่าซีกเข ้าประเทศไทย
ราคาในแบบประกวดราคาใช ้ได ้ถึงวันที่
เงือ
่ นไขการชาระเงิน

Time needed to prepare for delivery

ระยะเวลาทีใ่ ช ้เตรียมของก่อนส่งมอบ(วัน)

Signature of Company Representative with
Company Seal

่ ผู ้มีอานาจหรือผู ้รับมอบอานาจพร ้อม
ลายมือชือ
ประทับตราบริษัท

Date

วันที่

1

CIF per INCOTERMS 2000, price quoted included the costs and freight to bring the goods to the port of destination.
Maritime transport only and including insurance for the goods.
ซี ไอ เอฟ ตาม "INCOTERMS 2000" คือ ราคารวมค่าขนส่งทางเรือมาถึงท่าเรือปลายทาง รวมถึงค่าประก ันภ ัยสินค้าด้วย

Important Information ข ้อมูลสาคัญ
*

Please see Invitation to Tender and the Delivery Schedule for details of this tender.
้ เชิญประกวดราคาราคาและตารางการส่งมอบ
รายละเอีย ดของการยืน
่ ซองประกวดราคาราคา ใหดู้ ท ี่ หนั งสือเชือ

*

Bidder must send a clearly-labeled two kg. sample with this Bidding Form.
่ บริษัทหรือยีห
ผู ้ยืน
่ แบบจะต ้องยืน
่ ซองประมูลราคาพร ้อมตัวอย่างสินค ้าจานวน สองกิโลกรั ม ในบรรจุภัณฑ์ทป
ี่ ิ ดมิดชิด พร ้อมติดตราชือ
่ อให
้ ชั้ ดเจน

*

This Bidding Form must be filled in correctly, signed, dated and submitted to TBC by hand, mail or e-mail.
่ ประทับตราบริษัท ลงวันที่ แล ้วจึงนามายืน
แบบประกวดราคาราคาต ้องกรอกใหครบถ
้
้วนถูกต ้อง พร ้อมเซ็นชือ
่ ด ้วยตน, ทางไปรษณีย ์ หรือ อี-เมลล์
otherwise this bid will be considered invalid.
มายั งสานั กงาน ที บี ซี กรุงเทพฯ ไม่เช่นนัน
้ แล ้ว ที บี ซี จะถือว่าแบบประกวดราคานัน
้ เป็ นโมฆะ

*

Please attach a copy of Company Registration to this form.
ใหผู้ ้ยืน
่ ซองประกวดราคาแนบเอกสารการจดทะเบีย นบริษัท ทะเบีย นการค ้าหรือหนั งสือจดทะเบีย นอืน
่ ๆ ซีง่ ออกโดยทางราชการมาพร ้อมซองประกวดราคานี้

*

Please declare the product origin when you get the contract TBC will request the Certificate of Origin for import approval by Food and Drug Administration
ระบุแหล่งผลิต เพราะหากได ้สัญญาทาง ที บี ซี จะต ้องขอเอกสารแสดงแหล่งทีม
่ า เนือ
่ งจากทางองค์การอาหารและยาจาต ้องใช ้เพือ
่ อนุมัตใิ หน้ าเข ้า

*

If you are Thai Company and have import Dried Split Pulses license, please select "YES" and the price should be include with import agency for TBC
่ บริษัทเป็ นตัวแทนในการนาเข ้าแทน ที บี ซี
หากคุณเป็ นบริษัททีจ่ ดทะเบีย นในประเทศไทยและมีใบอนุญาตนาเข ้าถั่วแห่งผ่าซีก ใหเลื
้ อก "ใช่" โดยราคาทีเ่ สนอใหรวม
้ กรณีใช ้ชือ
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คาแปล

เอกสารแนบท้ าย ฉบับที่ 2
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
1. เงื่อนไขการชาระเงิน : โอนเงินผ่ านบัญชีธนาคาร 50 เปอร์ เซ็นต์ ของมูลค่ าสินค้ า เมื่อส่ งสินค้ าออกจากต้ นทาง
และ อีก 50 เปอร์ เซ็นต์ ของมูลค่ าที่เหลือเมื่อได้ รับสินค้ า และผ่ านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ตรวจสอบสินค้ า
2. ภูมิหลังทั่วไป หลักการ กฎระเบียบ และคารับรอง :
 ทีบีซี ได้ รับเงินบริ จำคจำกผู้บริ จำคหลำยรำย เพื่อใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำนช่วยเหลือด้ ำนมนุษยธรรมแก่ผ้ ลู ี ้ภัยจำกประเทศ
พม่ำ และประสงค์จะใช้ สว่ นหนึง่ ของเงินบริ จำคเหล่ำนี ้เพื่อชำระเงินสำหรับกำรซื ้อขำยครัง้ นี ้ ผู้บริ จำคจะคำนวณยอด
รวมของจำนวนเงินบริ จำค และตรวจพิจำรณำกำรใช้ เงินจำนวนนี ้ เมื่อกำรปฏิบตั ิงำนสำเร็ จลุลว่ งแล้ ว ตำมจำนวน
ค่ำใช้ จำ่ ยที่ยื่นเสนอ และพิจำรณำว่ำมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมเงื่อนไขข้ อกำหนดกำรบริจำคหรื อไม่ นอกจำกทีบีซีแล้ ว
บุคคลอื่นใดย่อมไม่มีสทิ ธิ์ หรื อสำมำรถอ้ ำงสิทธิ์ในเงินบริ จำคนี ้ได้ ผู้บริ จำคจะไม่รับพิจำรณำคำร้ องขอค่ำชดเชย หรื อ
กำรชำระเงินใด ๆ ที่ผ้ รู ับเหมำของทีบีซียื่นเสนอโดยตรง ไม่วำ่ จะในกรณีใด หรื อด้ วยเหตุผลใด สัญญำที่กระทำขึ ้น
ระหว่ำงทีบซี ีและผู้รับเหมำจะไม่มีผลผูกพันผู้บริ จำค
และผู้บริ จำคไม่ยอมรับว่ำมีข้อสัญญำใดที่เชื่อมโยงระหว่ำงผู้
บริ จำคกับผู้รับเหมำของทีบีซี
 ผู้บริ จำคกำหนดให้ ทีบีซี ผู้เข้ ำประกวดรำคำ และผู้รับเหมำปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนจริ ยธรรมขันสู
้ งสุดระหว่ำงกระบวนกำร
จัดหำ และในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ ขันตอนในกำรจั
้
ดซื ้อจัดหำ และกำรตกลงให้ ทำสัญญำจะต้ องเป็ นไปตำมหลักกำร
ดังต่อไปนี ้ :
- ควำมโปร่งใสในกระบวนกำรจัดซื ้อจัดหำ
- กำรปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมกันต่อผู้เสนอตัวเป็ นผู้รับเหมำ
 กระบวนกำรจัดหำของทีบซี ี จะต้ องปรำศจำกกำรแทรกแซงใดๆ อันเกิดจำกควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
 ผู้บริ จำคที่จดั สรรเงินทุนสำหรับโครงกำรนี ้สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ อำนำจในกำรควบคุมผู้รับเหมำทุกรำย ทังด้
้ ำนเอกสำร และ
ณ สถำนที่ดำเนินกำร (รวมทังที
้ บีซี) รวมถึงผู้รับเหมำช่วงต่อ ที่ได้ รับเงินของผู้บริ จำค เพื่อทำกำรตรวจสอบว่ำกำรจัดหำ
และกำรปฏิบตั ิงำนนันสอดคล้
้
องกับกฎระเบียบ และวิธีดำเนินงำนของทีบีซี หรื อไม่ ผู้บริ จำคขอคำรับรองว่ำผู้บริ จำค
หรื อตัวแทนของผู้บริ จำคมีสทิ ธิ์ตำมสมควรในกำรเข้ ำถึงและกำรขอตรวจสอบเอกสำรทำงกำรเงิน และกำรบัญชีของ
ผู้รับเหมำ
 คำรับรอง : โดยกำรลงนำมในสัญญำซื ้อขำยนี ้ ผู้ขาย (ในกรณีที่ตกลงให้ ทำสัญญำ) ให้ คำรับรองว่ำผู้ขาย และ/หรื อ
ผู้รับช่วงจัดส่งสินค้ ำให้ ผ้ ขู ำย (ถ้ ำมี) ได้ รับอนุมตั ิ และมีใบอนุญำตที่จำเป็ นจำกเจ้ ำหน้ ำที่หรื อส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องให้
ดำเนินงำนตำมภำระผูกพันภำยใต้ สญ
ั ญำนี ้แล้ ว และกำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันของผู้ขายภำยใต้ สญ
ั ญำนี ้จะไม่เป็ น
กำรฝ่ ำฝื นคำสัง่ กฎหมำย พระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับของหน่วยงำนใดของรัฐบำล หรื อหน่วยงำนรำชกำรที่
มีอำนำจพิจำรณำพิพำกษำ และผู้ซอื ้ จะจัดกำรกับสินค้ ำได้ อย่ำงถูกต้ องตำมกฎหมำย โดยไม่มีกำรสอดแทรกหรื อ
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ตำหนิกล่ำวโทษจำกรัฐบำลหรื อหน่วยงำนรำชกำรอื่นใด ผู้ขายจะชดเชยและจะชดใช้ แทนผู้ซอื ้ สำหรับควำมเสียหำย
กำรสูญเสีย กำรเรียกร้ องค่ำสินไหมทดแทน กำรฟ้องร้ อง ควำมรับผิด และค่ำใช้ จำ่ ย ซึง่ เกิดจำก เกี่ยวข้ อง หรื อเป็ นผล
สืบเนื่องไม่วำ่ จะโดยตรง หรื อโดยทำงอ้ อม จำกกำรฝ่ ำฝื นคำรับรองนี ้
ผู้ขำยยอมรับและรับทรำบว่ำสัญญำฉบับนี ้จะดำเนินไปโดยไม่มกี ำรเชื่อมโยงใดๆถึงผู้ซื ้อในฐำนะนำยหน้ ำ หุ้นส่วน ผู้รับ
ช่วงลิขสิทธิ์ พนักงำน หรื อผู้แทนของผู้บริ จำค นอกจำกนี ้ผู้ขำยรับรองต่อผู้ซื ้อและผู้บริ จำคว่ำ ผู้รับช่วงหรื อผู้ขำยรำย
ย่อยที่ผ้ ขู ำยติดต่อด้ วยจะไม่สำมำรถที่จะเรี ยกร้ อง หรื อกระทำกำรฟ้องร้ องใดๆต่อผู้บริ จำค และตัวแทนของผู้บริ จำคได้
 ผู้ขำยจะไม่แทนตัวเองว่ำเป็ นผู้ซื ้อ หรื อเป็ นนำยหน้ ำ หุ้นส่วน พนักงำน หรื อผู้แทนของผู้ซื ้อหรื อผู้บริ จำค และจะไม่ถือ
ตัวเองว่ำมีอำนำจหรื อสิทธิ์ที่จะก่อให้ เกิดควำมผูกมัดทีช่ ดั เจนหรื อแอบแฝงใดๆในฐำนะของผู้ซื ้อหรือผู้บริ จำค ข้ อตกลง
ฉบับนี ้จะไม่ถือว่ำผู้ขำยเป็ นนำยหน้ ำ หุ้นส่วน ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์ พนักงำน หรื อผู้แทนใดๆของผู้ขำยและผู้บริ จำค
3. หลักเกณฑ์ และมูลเหตุท่ ที าให้ ผ้ เู สนอราคาไม่ มีสิทธิ์ได้ รับพิจารณา :
 ทีบีซี จะปฏิเสธข้ อเสนอที่ได้ รับจำกผู้เข้ ำประกวดรำคำ หรื อยกเลิกสัญญำในกรณีที่ได้ ทำสัญญำแล้ ว หำกพบว่ำผู้เสนอ
รำคำได้ กระทำกำรอันทุจริ ต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขู่ กำรลงโทษด้ ำนกำรบริ หำร หรื อด้ ำนกำรเงิน จะ
สอดคล้ องกับระดับควำมสำคัญของสัญญำ และควำมรุนแรงของกำรประพฤติผิด
 ผู้เข้ ำประกวดรำคำ และผู้รับเหมำ ต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรใช้ แรงงำนเด็ก และต้ องเคำรพในสิทธิ์พื ้นฐำนทำงสังคม
และสภำพกำรทำงำนของพนักงำนของตน
 ทีบีซี จะตัดสิทธิ์ผ้ เู ข้ ำประกวดรำคำออกจำกกำรมีสว่ นร่วมในกระบวนกำรจัดซื ้อจัดหำขององค์กร ในกรณีที่ :
- ผู้เข้ ำประกวดรำคำเป็ นผู้ล้มละลำย หรื อกำลังชำระบัญชีเพื่อเลิกบริ ษัท หรื อศำลกำลังจัดกำรกับธุรกิจ หรื อกำลัง
จัดกำรประนอมหนี ้กับเจ้ ำหนี ้ หรือได้ ระงับกิจกรรมทำงธุรกิจ หรื อเป็ นผู้ที่กำลังถูกดำเนินคดีเนื่องจำกสำเหตุเหล่ำนี ้
หรื ออยูใ่ นสถำนกำรณ์ที่คล้ ำยกัน อันจำกกำรดำเนินกำรในทำนองเดียวกัน ตำมกฎหมำย หรื อข้ อบังคับของ
ประเทศ
- ผู้เข้ ำประกวดรำคำได้ ถกู พิพำกษำลงโทษเนื่องจำกกำรประพฤติผดิ หลักวิชำชีพ ซึง่ คำพิพำกษำนันถื
้ อเป็ นที่สดุ
- ผู้เข้ ำประกวดรำคำได้ ประพฤติผดิ หลักวิชำชีพอย่ำงร้ ำยแรงในเรื่ องใดๆก็ตำม ซึง่ ทีบซี ีสำมำรถพิสจู น์ได้
- ผู้เข้ ำประกวดรำคำไม่ปฏิบตั ติ ำมภำระผูกพันของตนในกำรชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรื อกำรจ่ำยภำษี
ตำมเงื่อนไขทำงกฎหมำยของประเทศซึง่ เป็ นสถำนที่ก่อตังบริ
้ ษัท หรื อประเทศของผู้ที่มีอำนำจให้ ทำสัญญำ หรื อ
ประเทศที่มีกำรดำเนินกำรตำมสัญญำ
- ผู้เข้ ำประกวดรำคำได้ ถกู พิพำกษำลงโทษ และคำพิพำกษำนันถื
้ อเป็ นที่สดุ ในข้ อหำฉ้ อฉล ทุจริ ต มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
องค์กรอำชญำกรรม หรื อในกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมำย และเป็ นภัยต่อผลประโยชน์ด้ำนกำรเงินของผู้บริ จำค
- ภำยหลังกระบวนกำรจัดหำ หรือกำรมอบเงินบริ จำค โดยใช้ งบประมำณของผู้บริ จำคแล้ ว ได้ มกี ำรแจ้ งว่ำผู้เข้ ำ
ประกวดรำคำได้ ฝ่ำฝื นสัญญำอย่ำงร้ ำยแรง เนื่องจำกไม่ปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันตำมสัญญำ
ผู้เข้ ำประกวดรำคำต้ องรับรอง ว่ำไม่ได้ อยูใ่ นสถำนะที่กล่ำวถึงข้ ำงต้ นนี ้ ด้ วยประกำรใดๆทังสิ
้ ้น
 จะไม่มีกำรตกลงทำสัญญำกับผู้เข้ ำประกวดรำคำ ถ้ ำในระหว่ำงขันตอนกำรจั
้
ดหำ ผู้เข้ ำประกวดรำคำรำยนัน้ :
- มีประเด็นหรื อควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
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-

มีควำมผิดเนื่องจำกแจ้ งหรื อเสนอข้ อมูลหรื อรำยละเอียดอันเป็ นเท็จกับทำงองค์กร หรื อไม่ให้ ข้อมูลซึง่ ทำงองค์กร
ขอให้ ผ้ รู ่วมประกวดรำคำแจ้ ง เพือ่ นำมำใช้ เป็ นเงื่อนไขประกอบกำรพิจำรณำตัดสินกำรให้ สญ
ั ญำ

 ผู้เข้ ำประกวดรำคำจะไม่ได้ รับพิจำรณำ ถ้ ำไม่ปฏิบตั ิตำมขันตอนของกำรเสนอรำคำที
้
่ระบุในข้ อ 3. ของเอกสำรฉบับนี ้
4. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลการเสนอราคา การคัดเลือกผู้ขาย และการตกลงทาสัญญา :
 ผู้แทนจำกองค์กรหรื อหน่วยงำนของผู้บริ จำคจะได้ รับเชิญให้ เข้ ำร่วมเป็ นสักขี พยำนในกำรเปิ ดซองประกวดรำคำ ซึง่
ดำเนินกำรโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของทีบซี ี ผู้เข้ ำประกวดรำคำจะไม่ได้ รับเชิญให้ เข้ ำร่วมในกำรเปิ ดซองประกวดรำคำนี ้
 กำรยื่นเสนอรำคำจะต้ องกระทำตำมเงื่อนไข และข้ อกำหนดของกำรประกวดรำคำ โดยระหว่ำงกำรเปิ ดซองประกวด
รำคำจะมีกำรตรวจเช็คว่ำผู้เข้ ำร่วมได้ ปฏิบตั ิถกู ต้ องตำมเงื่อนไขและข้ อกำหนดนันๆหรื
้ อไม่
 คณะกรรมกำรประกวดรำคำ ซึง่ ประกอบด้ วยเจ้ ำหน้ ำที่ทีบซี ีอย่ำงน้ อยสำมคน จะประเมินผลกำรเสนอรำคำหลังจำกวัน
ครบกำหนดยื่นเสนอรำคำ และตัดสินกำรประกวดรำคำ คำตัดสินของคณะกรรมกำรจะถือว่ำเป็ นทีส่ ดุ
 กำรเสนอรำคำทังหมดจะได้
้
รับกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีกำรและหลักเกณฑ์เดียวกันและโดยคณะกรรมกำรตัดสินกำร
ประกวดรำคำชุดเดียวกัน
 ทีบีซี จะตัดสินให้ สญ
ั ญำ โดยพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์ “BEST VALUE FOR MONEY” หรื อ “ควำมคุ้มค่ำสูงสุดต่อเงินที่
จ่ำย” อันหมำยถึงสัดส่วนควำมสมดุลที่ดีที่สดุ ระหว่ำง รำคำ กับ คุณภำพ/คุณสมบัติ โดยอย่ำงน้ อยที่สดุ จะพิจำรณำ
เกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
- รำคำ
- คุณภำพ
- ควำมสำมำรถ/กำลังกำรผลิตสินค้ ำ
- ชื่อเสียง และควำมสำมำรถที่อำจพิสจู น์ ได้ วำ่ สำมำรถจัดส่งสินค้ ำได้ ตำมกำหนด
- ประสบกำรณ์ในกำรจัดส่งสิง่ ของเพื่อควำมช่วยเหลือด้ ำนมนุษยธรรม
- ควำมรู้เกี่ยวกับสภำพกำรทำงำนในพื ้นที่
- มีฐำนปฏิบตั งิ ำน/สำนักงำนทีใ่ กล้ กบั พื ้นที่
- สำมำรถปฏิบตั งิ ำนตำมบรรทัดฐำนสำกลได้
 จะไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ใดๆจำกที่ระบุไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำ และ/หรื อในข้ อกำหนดเกี่ยวกับรำยละ
เอียดสินค้ ำ นอกจำกนี ้ข้ อมูลเพิ่มเติมจำกผู้เสนอรำคำจะสำมำรถยอมรับได้ หำกเป็ นเพียงเพื่อชี ้แจงรำยละเอียดของกำร
เสนอรำคำนันๆ
้ ให้ กระจ่ำงขึ ้น และไม่มีเหตุนำไปสูก่ ำรเลือกปฏิบตั ิ
 จะไม่อนุญำตให้ มกี ำรเจรจำต่อรองใดๆ หลังจำกวันครบกำหนดยืน่ ซองเสนอรำคำ
 หนังสือเชิญประกวดรำคำนี ้ ไม่ถือว่ำเกี่ยวข้ องกับข้ อผูกมัดในกำรซื ้อสินค้ ำใดๆทังสิ
้ ้น กับทำงทีบซี ี
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5. การละเมิดสัญญา และเบีย้ ปรับ
ก) กำรละเมิดสัญญำนี ้โดยผู้ขายมีควำมหมำยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง :
1. กำรส่งมอบสินค้ ำที่ตำ่ กว่ำข้ อกำหนดคุณภำพที่ระบุในสัญญำ และใบสัง่ ซื ้อ
2. ปริ มำณสินค้ ำที่สง่ มอบน้ อยกว่ำปริ มำณที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ
3. กำรส่งมอบสินค้ ำไม่ตรงตำมช่วงเวลำที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ และ/หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดในกำรส่งมอบ
สินค้ ำที่ระบุในเอกสำรสัญญำซื ้อ
4. กำรเพิกเฉย หรื อขัดคำสัง่ หรื อคำขอ ที่ระบุอย่ำงเจำะจงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นคำพูด โดย
เจ้ ำหน้ ำที่ของทีบซี ี ผู้รับผิดชอบกำรส่งมอบสินค้ ำ เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ หรื อคณะกรรมกำรศูนย์อพยพ
5. กำรกระทำกำรอันทุจริ ต ฉ้ อฉล สมคบกันหลอกลวง หรื อข่มขูข่ องผู้ขาย
6. กำรมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรใช้ แรงงำนเด็ก และกำรละเมิดสิทธิพื ้นฐำนทำงสังคม รวมถึงสภำพและควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำนของพนักงำนของตน
7. กำรไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนจริยธรรมตำมที่ระบุในเอกสำรหลักจริ ยธรรมของทีบีซี
(ซึง่ ข้ อกำหนดนี ้จะ
บังคับใช้ กบั ทังพนั
้ กงำนของผู้รับเหมำและผู้รับเหมำช่วงทุกรำย)
8. กำรลงโทษปรับ ในกรณีที่ผ้ ขู ายละเมิดสัญญำ หมำยควำมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:
ข)

การลงโทษปรับ ในกรณีท่ ผี ้ ขู าย จัดส่ งสินค้ าล่ าช้ า กาหนดวืท่ ี 0.5% ของมูลค่ าตามใบสั่งซือ้ ต่ อวัน แต่ จะ
มีค่าปรับขัน้ สูงสุดไม่ เกิน 10%

ค)

กำรลงโทษปรับ ในกรณีที่ผ้ ขู ายละเมิดสัญญำ หมำยควำมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:
1) กำรระงับ หรื อยกเลิกสัญญำ ตำมดุลพินิจของผู้ซอื ้
2) กำรให้ ผ้ ูขายเปลี่ยนทดแทนสินค้ ำที่ต่ำกว่ำมำตรฐำน หรื อบกพร่ องโดยทันทีที่ได้ รับกำรร้ องขอจำกเจ้ ำหน้ ำที่
ของทีบีซี ที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบ โดยผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้น
3) กำรให้ ผ้ ูขายส่งสินค้ ำเพิ่มเติมให้ โดยไม่คิดมูลค่ำ เพื่อชดเชยส่วนที่ไม่ครบ สูญหำย หรื อบกพร่อง ตำมที่ได้ รับ
กำรร้ องขอจำกเจ้ ำหน้ ำที่ของทีบีซี ที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบ
4) กำรลงโทษให้ ผ้ ขู ายจ่ำยเบี ้ยปรับเป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ ซู อื ้ ตำมดุลพินิจของผู้ซอื ้ และตำมควำมสูญเสียที่ประเมิน
ได้
5) ผู้ขายอำจจะไม่ได้ รับพิจำรณำให้ ทำสัญญำอื่นใดในอนำคตกับทีบีซี
6) กำรให้ ผ้ ูขายรับผิดชอบจ่ำยเงินชดเชยค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติมที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรที่ ผ้ ูซือ้ จำเป็ นต้ องหำซื ้อสินค้ ำ
จำกแหล่งอื่น อันเนื่องมำจำก
i. ผู้ขายส่งสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพไม่ผำ่ นมำตรฐำน และ/หรื อ ส่งสินค้ ำไม่ตรงตำมกำหนดวันที่ให้ สง่ ของ
ii. ผู้ซือ้ ยกเลิกสัญญำกับผู้ขาย อันมีสำเหตุที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมำจำกกำรที่ผ้ ูขายไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขหรื อข้ อตกลงในสัญญำซื ้อได้
iii. ผู้ขายไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมข้ อตกลงในสัญญำซื ้อให้ ลลุ ว่ งไปได้

กำรลงโทษต่ำงๆหรื อด้ ำนกำรเงินจะสอดคล้ องกับระดับควำมสำคัญของสัญญำและควำมรุนแรงของกำรประพฤติผิด
6. สัญญาที่จะกระทากันนีจ้ ะอยู่ใต้ บังคับของกฎหมายแห่ งประเทศไทย
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7. ติดต่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรประกวดรำคำนี ้ได้ ที่คุณกรรณิ การ์ ณ อยุธยาและ คุณภคิ น ที เจริ ญ สำนักงำนทีบีซี ที่
กรุงเทพฯ โทร. (+662) 238-5027-8 หรื อทำง E-mail: SC-L@theborderconsortium.org
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