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IOM MISSION – THAILAND 

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST (CEI) 

Delivery of Capacity Building Trainings for Civil Society Organization 

(CSOs) and Migrant Leaders 

- The Thai translated CEI can be viewed at English pages.  / เอกสารแปลภาษาไทยอยู่หลงัหนา้ภาษาองักฤษในไฟลน์ี-้ 

1. Timeline  

Call for Expression of interest ID #  TH2023-001 

Posted (date) 10 February 2023  

Clarification Request Deadline 20 February 2023 

Application Deadline 28 February 2023 

Notification of Results  15 March 2023  

Implementation Start Date 10 April 2023 

Implementation End Date 30 September 2023  

 

2. Location 

 Bangkok and selected provinces in Thailand (selected IOM to discuss with IOM) 

3. Sector(s) and area(s) of specialization 

Civil Society Organization (CSO) with expertise in assisting support and services to migrant 
workers at individual and community level plus capacity of training delivery.   

4. Issuing Agency 

International Organization for Migration (IOM), Thailand country office  

5. Project Background 

The global experiences around COVID-19 have reaffirmed how important the contributions of 
migrant workers are to communities and economies around the globe. They have also helped 
sustain international supply chains and essential sectors, such as agriculture, sales and logistics 
(IOM).  However, COVID-19 has shown that migrant workers, especially those in undocumented 
situations, remain amongst the most vulnerable populations (ILO, UNDP) and were often the first 
to lose their employment and social protections while having their human and labour rights 
violated. As Thailand will continue to rely on migration and effective job matching to address labour 
market shortages, especially in light of COVID-19 recovery period, ensuring the vulnerabilities and 
needs of migrant workers are addressed remains crucial.  
 
Civil society organizations (CSOs) are often the first responders to support and address needs of 

migrant workers. Recognizing that, IOM has partnered with the CSO to deliver the Project 

Awareness raising outreach and dissemination of information on safe migration, access to 

support and services, and rights and entitlement of migrant workers in Thailand’s Agricultural 

Sector (hereafter ‘Safe Migration’ Project). The campaign is rolled out between July 2022 and 

February 2023.  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/systematic-resilience.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/how-covid-19-changed-everything-and-nothing-this-international-m.html
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To augment the sustainability of the migrant workers’ outreach, and reduce their vulnerability, IOM 

is now looking to enhance capacity of CSO and migrant leaders networks by collaborating with the 

CSO implementing partner to develop training package and deliver capacity building trainings.  

Thematic focus: Topics that the training programme shall cover: 

• Safe migration (fair and ethical recruitment and employment, including relevant Thai 
legislation) 

• Access to justice (including State- and non-state-based grievance mechanism, alternative 
dispute resolution methods as outlined in Business Guidebook: How to Mediate 
Employment Disputes under Thai Labour Law);  

• Methods for effective community outreach; 

• Other relevant topics based on the learning needs assessment. 
 
6. Expected Results 

Development of training package, delivery of Training of Trainers (TOT) and cascade trainings for 
CSO representatives and migrant community leaders who provide aids to migrant workers in key 
sectors such as construction, agricultural, fishing, and seafood processing. The total number of 
representatives trained through, both TOT and cascade trainings, should be 150 (50% of target is 
women). 

7. Selection Criteria  

Name Description Weight  

1. Relevance of proposal to 
achieving expected results 

Relevance of proposal to achieving expected results; 
Expertise and experience in developing and delivery 
of training programmes and capacity building for 
CSOs and public institutions; Adequacy and clarity of 
proposed budget; Relevant technical expertise and 
experience in working with a different range of 
stakeholders at a national and local level. 

40 

2. Clarity of activities and 
expected results 

Detailing how activities proposed to show partner 
understanding of deliverables, timelines, and 
budget 

20 

3. Project management Distribution between technical and project 
management staffs 

20 

4. Sustainability of 
intervention 

 15 

5. Other  Gender mainstreaming applied during 
implementation of the programmes; Innovative 
approach 

5 

 

8. Attachments 

Click the folder CEI & Annexes (เอกสารประกอบภาษาไทย) to download CEI and Annexes document in 

English and Thai. The Thai version of Annex C, D, E will be available for download before 17 
February 2023. The applicant can choose to submit the application package in Thai OR English.  

https://publications.iom.int/books/business-guidebook-how-mediate-employment-disputes-under-thai-labour-law-2021
https://publications.iom.int/books/business-guidebook-how-mediate-employment-disputes-under-thai-labour-law-2021
https://iomint-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jasadanuwat_iom_int/EuZPV6-zggBGgL_6yOxKrhkB8E5R37z_H0232kS9Rd-jYw?e=KDA02b
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• Annex A – Terms of Reference (TOR)  

• Annex B - Concept Note Template 

• Annex C - Implementing Partners General Information Questionnaire 

• Annex D - Declaration of Conformity Form 

• Annex E – Vendor Information Sheet 

If the applicant has a difficulty or is unable to download the CEI and Annexes, please send an email 

to Mr.Jirawee Asadanuwat (contact details is given in the next).  

9.  For more information on this partnership opportunity, and to apply, please visit 

The Call for Expression of Interest (CEI) can be seen at https://thailand.iom.int/procurement For 
more information and inquiry regarding the submission of the application , please contact in writing 
to Mr.Jirawee Asadanuwat, IOM Partnerships Coordinator, email: jasadanuwat@iom.int, mobile 
phone 082-631-1818.  

The organizations responding to this call need to demonstrate their capacity to implement all listed 
activities as a single package. Partial applications for individual activities will not be considered.  

IOM reserves the right to cancel/reduce the scope of planned activities or to introduce 
new/broaden the scope of the existing activities. Selected Implementing partner needs to be ready 
to develop a detailed budget based on submitted proposal in two weeks upon receiving the 
notification from IOM. 

All applicants will receive written notification, within the two weeks after the deadline for the 
submission of Concept Note, of the outcome of the selection process. Should an applicant request 
further clarification, IOM will provide a response explaining the transparency and integrity of the 
selection process undertaken.  

IOM reserves the right to decline disclosure of the specificity of decision derived by the IOM mission 
due to reasons related to confidentiality.  

IOM reserves the right to accept or reject any Expression of Interest, and to annul the selection 
process and reject all Expression of Interest at any time, without thereby incurring any liability to 
the affected Implementing Partners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thailand.iom.int/procurement
mailto:jasadanuwat@iom.int
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Expression of Interest Submission Guidelines 

This document contains instructions on the preparation and submission of the Application. 

1. The Application must be submitted by email to Mr.Jirawee Asadanuwat, IOM Partnerships 
Coordinator, email: jasadanuwat@iom.int. no later than 28 February 2023. Late Application 
will no longer be considered. 

2. A detailed description must be provided on how the requirements specified in the Call for 
Expression of Interest (CEI) issued by IOM will be matched by the capabilities, experience, 
knowledge and expertise of the Implementing Partners 

3. The Application must be submitted in Thai or English language and in the format prescribed 
by IOM within the Call for Expression of Interest (CEI). All required information must be 
provided, responding clearly and concisely to all the points set out. Any application which 
does not fully and comprehensively address these CEI requirements may be rejected. 
 

4. The Application package should comprise of the following: 

a. Cover Letter; 

b. Duly completed Annex B, C, D, and E and signed on all pages by the Implementing 
Partner’s Authorized Representative; and 

i. At Annex B Concept Note template, the implementing partner shall submit 
the proposed budget in Thai Baht.  

c. Any other relevant documents 

5. The selected applicant will be required to sign the Agreement with IOM using Project 
Implementation Agreement, During the implementation phase and at closing, IOM’s 
template of narrative and financial report shall be submitted.  

6. Applications may be modified or withdrawn in writing, prior to the closing time specified in 
this CEI. Applications shall not be modified or withdrawn after the deadline. 

7. The Implementing partner shall bear all costs associated with the preparation and 
submission of the Application and IOM will not in any case be responsible and liable for the 
costs incurred.  

8. IOM at no occasion will ask an application fee from Implementing Partners. 

9. All information given in writing to or verbally shared with the Implementing Partners in 
connection with this CEI is to be treated as strictly confidential. The Implementing Partner 
shall not share or invoke such information to any third party without the prior written 
approval of IOM. This obligation shall continue after the selection process has been 
completed whether or not the Implementing Partner application is successful. 

10. IOM will treat all information (or that marked proprietary/sensitive/financial) received from 
Implementing Partners as confidential and any personal data in accordance with its Data 
Protection Principles. 

11. The Implementing Partner, by submitting an application, gives consent to IOM to share 
information with those who need to know for the purposes of evaluating and managing the 
proposal. 

12. IOM reserves the right to accept or reject any Application, and to cancel the process and 
reject all Applications, at any time without thereby incurring any liability to the affected 
Implementing partner or any obligation to inform the affected Implementing partner of the 
ground for IOM’s action. 
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องคก์ารระหวา่งประเทศเพื่อการโยกยา้ยถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)  ประเทศไทย 

ประกาศเชิญชวนย่ืนเอกสารแสดงความสนใจ (CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST) 

การจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้แกอ่งคก์รภาคประชาสังคม  และผู้น าแรงงานข้ามชาต ิ

1. ก ำหนดเวลำ  

รหสัตามประกาศเชิญชวนยื่นเอกสารแสดงความสนใจ เลขที่ #  TH2023-001 
ลงประกาศ (วนัท่ี) 10 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2566  
เปิดรบัค าขอชีแ้จงถงึวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 
ปิดรบัใบสมคัรในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 
แจง้ผล  15 มีนาคม พ.ศ. 2566  
เริ่มด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2566 
สิน้สดุการด าเนินงานในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2566  

 

2. สถำนที ่

 กรุงเทพมหานคร และบางจงัหวดัในประเทศไทย (หน่วยงานด าเนินการรว่มหารือกบัไอโอเอ็มภายหลงั) 

3. ภำคส่วนและขอบเขตของควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง 

องคก์รภาคประชาสงัคมที่มีความเชี่ยวชาญในการใหค้วามชว่ยเหลือ และบรกิารแรงงานขา้มชาต ิทัง้ในระดบัปัจเจกและ
ระดบัชมุชน ที่มีศกัยภาพในการจดัฝึกอบรม   

4. หน่วยงำนทีอ่อกประกำศ 

องคก์ารระหวา่งประเทศเพื่อการโยกยา้ยถิ่นฐาน (ไอโอเอม็) ส านกังานประจ าประเทศไทย  

5. ทีม่ำของโครงกำร 

การที่ทั่วโลกตอ้งเผชิญกับโควิด-19 เป็นการตอกย า้ใหเ้ห็นว่า แรงงานขา้มชาติมีส่วนส าคัญต่อชุมชนและเศรษฐกิจทั่วโลกมาก
เพียงใด นอกจากนี ้แรงงานขา้มชาติยงัช่วยรกัษาห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและในภาคส่วนที่ส  าคญั เช่น ภาคเกษตรกรรม, 
การขาย และ โลจิสติกส ์(IOM) อย่างไรก็ตาม สถานการณโ์ควิด-19 ยงัท าใหป้รากฏขอ้มลูอีกว่า แรงงานขา้มชาติ โดยเฉพาะผูท้ี่ไม่
มีเอกสารรบัรองสถานะ ยงัคงเป็นประชากรในกลุ่มเปราะบางที่สดุ (ILO และ UNDP) และ มกัเป็นกลุ่มแรกที่ตกงานและไม่ไดร้บั
การคุม้ครองทางสงัคม อีกทัง้ยงัถกูละเมิดสิทธิมนษุยชนและสิทธิแรงงานในขณะเดียวกันดว้ย แต่ เนื่องจากประเทศไทยยงัจะตอ้ง
พึ่งพาการโยกยา้ยถิ่นฐานและระบบจบัคู่งานที่มีประสิทธิภาพเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในตลาด โดยเฉพาะในช่วง
เวลาฟ้ืนตวัจากสถานการณโ์ควิด-19 จึงตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า การแกไ้ขปัญหาความเส่ียงและความขดัขอ้งของแรงงานขา้ม
ชาติ ยงัไดร้บัการจดัใหเ้ป็นประเด็นท่ีมีความส าคญัอย่างแทจ้รงิ  

 
องคก์รภาคประชาสงัคมมกัจะเป็นหน่วยงานแรกที่ใหค้วามช่วยเหลือและตอบสนองต่อความจ าเป็นของแรงงานขา้มชาติ จากการ

ตระหนกัถึงประเด็นนี ้ไอโอเอ็มจึงรว่มมือกบัองคก์รภาคประชาสงัคม เพื่อจดัท าโครงการเสรมิสรา้ง ควำมตระหนักรู้ ผ่ำนกำรลง

พืน้ที่และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรโยกย้ำยถ่ินฐำนอย่ำงปลอดภัย, กำรเข้ำถึงควำมช่วยเหลือและบริกำรต่ำง ๆ 

ตลอดจนสิทธิของแรงงำนข้ำมชำติในภำคเกษตรกรรมของประเทศไทย (ต่อไป ในเอกสำรฉบับนีจ้ะเรียกว่ำ โครงกำร 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/systematic-resilience.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_743268.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/how-covid-19-changed-everything-and-nothing-this-international-m.html
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'โยกย้ำยถ่ินฐำนอย่ำงปลอดภัย') โดยโครงการนีไ้ดด้  าเนินการช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 

2566  

เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของการลงพืน้ที่ในการเสริมสรา้งความรูแ้ละลดความเปราะบางแรงงานขา้มชาติ ไอโอเอ็มก าลงัมองหา

แนวทางเพิ่มขีดความสามาองคก์รภาคประชาสงัคมและเครือข่ายผูน้  าแรงงานขา้มชาติโดยผ่านท างานรว่มกบัหน่วยงานด าเนินการ

ภาคประชาสงัคม เพื่อจดัพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมและจดัการอบรมเสรมิสรา้งศกัยภาพ  

ประเด็นส าคัญ : หลกัสตูรฝึกอบรมจะตอ้งครอบคลมุหวัขอ้  

• การโยกยา้ยถิ่นฐานอย่างปลอดภัย (การสรรหาและว่าจา้งอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม รวมถึง กฎหมายไทยที่
เก่ียวขอ้ง) 

• การเขา้ถึงความยตุิธรรม (เช่น กลไกการรอ้งทกุขข์องภาครฐัและนอกภาครฐั, วิธีการระงบัขอ้พิพาททางเลือก ตามที่
ระบไุวใ้น คู่มือส าหรบัภาคธุรกิจ: วิธีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในการจา้งงานภายใตก้ฎหมายแรงงานของประเทศไทย 

• วิธีการจดักิจกรรมเขา้ถึงชมุชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

• หน่วยงานด าเนินการที่ประสงคจ์ะด าเนินงาน สามารถเสนอหวัขอ้อื่นที่เก่ียวขอ้งไดต้ามที่เห็นว่าเหมาะสมส าหรับ
ตอบสนองต่อสถานการณ ์

 
6. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ   

มีการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม และเกิดการจดัฝีกอบรมส าหรบัผูฝึ้กสอน (Training of Trainers:TOT) และ การฝึกอบรมแบบ
ถ่ายทอดต่อ (Cascade Training) ส าหรบัผูแ้ทนภาคประชาสงัคมและผูน้  าแรงงานขา้มชาติเพื่อช่วยเหลือแรงงานขา้มชาติในภาค
ส่วนส าคญั เช่น ภาคการก่อสรา้ง, เกษตรกรรม, การประมง และ การแปรรูปอาหารทะเล โดยท าการฝึกตวัแทนทัง้หมดผ่าน การจดั
ฝึกอบรมส าหรบัผูฝึ้กสอนและการฝึกอบรมแบบถ่ายทอดต่ออย่างนอ้ย 150 ราย (50% ของกลุ่มเป้าเหมายเป็นผูห้ญิง) 

7. หลักเกณฑ์ในกำรคดัเลือก  

หัวข้อ รายละเอียด สัดส่วน  

1. ข้อเสนอแผนงานทีมี่ความ
เกี่ยวข้องกับการบรรลุผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ (Relevance of proposal to 
achieving expected results) 

ขอ้เสนอแผนงานมีความเก่ียวขอ้งกับการบรรลุผลที่คาดว่าจะไดร้บั 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นการก าหนดและจดัท าแผนการ
ฝึกอบรม และ การสรา้งศกัยภาพใหแ้ก่องคก์รภาคประชาสงัคมและ
สถาบันภาครฐั, งบประมาณที่เสนอ มีความพอเหมาะและชัดเจน, 
ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่เก่ียวข้อง และ ประสบการณ์ในการ
ท างานกับผูม้ีส่วนไดเ้สียในระดบัต่าง ๆ กันทั้งในระดับประเทศและ
ทอ้งถิ่น 

40 

2. ความชดัเจนของกิจกรรมการ
ด าเนินงานและผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
(Clarity of activities and expected 
results) 

รายละเอียดที่แสดงใหเ้ห็นว่า กจิกรรมการด าเนินงานท่ีน าเสนอ จะ
ท าใหห้น่วยงานด าเนินการมีความเขา้ใจในผลงานท่ีส่งมอบ, 
ก าหนดเวลา และ งบประมาณ ไดอ้ย่างไร 

 

20 

3. การบริหารจัดการโครงการ 
(Project Management) 

การจดัสรรบคุลากรทางเทคนคิและบรหิารจดัการโครงการ 20 

https://publications.iom.int/books/business-guidebook-how-mediate-employment-disputes-under-thai-labour-law-2021
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หัวข้อ รายละเอียด สัดส่วน  

4. ผลความย่ังยืนจากการด าเนิน
โครงการ 

 15 

5. อื่น ๆ  การน าการบรูณาการมติิเพศภาวะ, วิธีการเชิงนวตักรรม มาใชใ้น
ระหว่างด าเนินโครงการ 

5 

 

8. เอกสำรแนบท้ำย 

กรุณาคลิกที่โฟลเดอรน์ี ้CEI & Annexes (เอกสารประกอบภาษาไทย) เพื่อดาวโหลดภาคผนวกทัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย 
ภาคผนวก C D และ E ฉบบัแปลภาษาไทยนัน้จะพรอ้มใหด้าวโหลดภายในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2566 ผู้สมัครสามารถเลือกได้
ว่าจะส่งเอกสารสมัครกลับมาเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ 

• ภาคผนวก A – ขอบเขตของงาน (TOR)  

• ภาคผนวก B - แบบเอกสารเชิงหลกัการ 

• ภาคผนวก C - การจดัท าแบบสอบถามขอ้มลูทั่วไปส าหรบัหน่วยงานด าเนินการ 

• ภาคผนวก D - แบบฟอรม์เอกสารรบัรองความสอดคลอ้งตามมาตรฐาน 

• ภาคผนวก E - เอกสารขอ้มลูเก่ียวกบัผูค้า้ 

หากผูส้มคัรมีปัญหาเรื่องการเขา้ถึงเอกสารภาคผนวก ไม่สามารถดาวโหลดได ้กรุณาติดต่อกลบัมาที่ นายจิรวีร ์อัษฎานุวัฒน ์

(อีเมลแ์ละเบอรโ์ทรศพัทอ์ยู่ในหวัขอ้ถดัไป) 

9.ช่องทำงในกำรศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโอกำสในกำรเป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรครัง้นี ้และ กำรสมัคร 

สามารถศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบั ประกาศเชิญชวนยื่นเอกสารแสดงความสนใจ ไดท้ี่ https://thailand.iom.int/procurement 
และ โดยสามารถสอบถามขอ้มลูและสอบถามเพิม่เติมเก่ียวกบัการส่งใบสมคัรที่ นายจิรวีร ์ อัษฎานุวัฒน ์ เจ้าหน้าทีฝ่่าย

ประสานงานด้านความร่วมมือ องคก์ารระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้ายถ่ินฐาน  ทางอเีมล: jasadanuwat@iom.int หรือ
โทร 082-631-1818 

องคก์รที่จะตอบรบัประกาศฉบบันี ้ จ าเป็นจะตอ้งแสดงหลกัฐานพิสจูนศ์กัยภาพในการด าเนินงานขององคก์รที่ตรงตามรายการ
กิจกรรมทกุประการ เป็นเอกสารชดุเดียว โดยจะไม่พิจารณาใบสมคัรที่แยกส่วนแต่ละกจิกรรมมา  

ไอโอเอ็มขอสงวนสิทธิในการ ยกเลิก/ลด ขอบเขตของกจิกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ หรือ เพิ่มขอบเขตใหม่/ที่กวา้งขึน้ ของ
กิจกรรมที่มีอยู่เดิม หน่วยงานด าเนินการที่ไดร้บัคดัเลือกใหด้  าเนนิงาน ตอ้งพรอ้มที่จะจดัท างบประมาณอยา่งละเอียดโดยอา้งอิง
ตามขอ้เสนอท่ียื่นเขา้มา ภายในสองสปัดาหเ์มื่อไดร้บัหนงัสือแจง้จากไอโอเอ็ม 

ผูส้มคัรทุกรายจะไดร้บัหนงัสือแจง้ผลของกระบวนการคดัเลือก ภายในสองสปัดาหห์ลงัจากสิน้ก าหนดปิดรบัเอกสารเชิงหลกัการ 
หากผู้สมัครยื่นขอค าชี ้แจงเพิ่มเติม ไอโอเอ็มจะตอบกลับโดยอธิบายถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมของการด าเนิน
กระบวนการคดัเลือก  

ไอโอเอ็มขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเปิดเผยขอ้มลูเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัการตดัสินของไอโอเอ็ม ดว้ยเหตุที่เก่ียวกบัการรกัษา
ความลบั  

https://iomint-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jasadanuwat_iom_int/EuZPV6-zggBGgL_6yOxKrhkB8E5R37z_H0232kS9Rd-jYw?e=KDA02b
https://thailand.iom.int/procurement
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ไอโอเอ็มขอสงวนสิทธิในการยอมรบัหรือปฏิเสธเอกสารแสดงความสนใจฉบบัใด ๆ รวมถึง ยกเลิกกระบวนการคดัเลือกประจ าปี 
และ ปฏิเสธเอกสารแสดงความสนใจทัห้มดไดท้กุเวลา โดยไม่มีการชดเชยและความรบัผิดชอบต่อหน่วยงานด าเนินการที่ไดร้บั
ผลกระทบ 
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วธิกีารย่ืนเอกสารแสดงความสนใจ 

(Expression of Interest Submission Guidelines) 

เอกสารฉบบันี ้จะมคี  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัเตรยีมและการยื่นใบสมคัร 

1. ใหส่้งใบสมคัรทางอีเมล ถงึ นายจิรวีร ์ อัษฎานุวัฒน ์ เจ้าหน้าทีฝ่่ายประสานงานความร่วมมือ องคก์ารระหว่าง

ประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน ทางอีเมล: jasadanuwat@iom.int  ไม่ใหล่้าชา้เกินกว่าวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 
2566 โดยใบสมคัรที่ล่าชา้กว่าก าหนดจะไม่ไดร้บัการพิจารณา 

2. โปรดชีแ้จงโดยละเอียดวา่ หน่วยงานด าเนินการที่จะเขา้ด าเนินงาน มีศกัยภาพ, ประสบการณ,์ ความรู ้ และ ความ
เชี่ยวชาญ ที่ตรงตามขอ้ก าหนดดงัระบไุวเ้ป็นการเฉพาะในประกาศเชิญชวนยื่นเอกสารแสดงความคนใจ (CEI) ที่ออกโดย
ไอโอเอ็ม อย่างไร 

3. โปรดยื่นใบสมคัรเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และ ตามรูปแบบที่ไอโอเอ็มก าหนดไวใ้นประกาศเชิญชวนยื่นเอกสาร
แสดงความสนใจ (CEI) รวมถึงส่งขอ้มลูที่จ  าเป็นทัง้หมด โดยชดัเจนและกระชบั ตามที่ก าหนดไวใ้หค้รบถว้น ไอโอเอ็มอาจ
ปฏิเสธใบสมคัรทกุฉบบัท่ีปฏิบตัติามขอ้ก าหนดใน CEI ไม่ครบถว้นทกุประการ 

 
4. รายการเอกสารท่ีใชป้ระกอบกบัใบสมคัร ควรประกอบดว้ยเอกสารดงัต่อไปนี ้

a. หนงัสือแนะน าตวั (Cover Letter) 

b. เอกสาร ภาคผนวก B, C, D และ E ที่กรอกขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้น และ ลงนามทกุหนา้โดยตวัแทนผูม้ี
อ  านาจลงนามของหน่วยงานด าเนินการ และ 

i. หน่วยงานด าเนินการที่ประสงคจ์ะด าเนินงาน ตอ้งยื่นเสนองบประมาณเป็นสกุลเงนิบาทไทย ใน
เอกสาร ภาคผนวก B แบบเอกสารเชงิหลกัการ  

c. เอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

5. หน่วยงานด าเนินการที่ไดร้บัคดัเลือกใหด้  าเนินงาน จ าเป็นจะตอ้งลงนามท าสญัญากบัไอโอเอ็ม โดยใช้แบบสญัญาจา้ง
ด าเนินโครงการ (Project Implementation Agreement) และ จะตอ้งส่งรายงานสรุปโครงการและรายงานการเงินใน
ระหว่างระยะเวลาด าเนินงานและเมื่อการด าเนินงานสิน้สดุ โดยใชแ้บบฟอรม์ของไอโอเอม็  

6. ท่านอาจแกไ้ขหรือเพิกถอนใบสมคัรไดโ้ดยท าเป็นหนงัสือ ก่อนสิน้สดุระยะเวลาปิดรบัใบสมคัรตามที่ระบใุน CEI ฉบบันี ้
แต่มิใหแ้กไ้ขหรือเพิกถอนใบสมคัรหลงัจากสิน้ก าหนดปิดรบั 

7. หน่วยงานด าเนินการที่ประสงคจ์ะด าเนินงาน ตอ้งรบัภาระค่าใชจ้า่ยทัง้ปวงอนัเก่ียวกบัการจดัเตรียมและยื่นใบสมคัร 
และ ไอโอเอ็มจะไม่รบัผิดชอบและไม่รบัผิดในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ ไม่ว่ากรณีใด  

8. ไอโอเอ็มจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสมคัรจากหน่วยงานด าเนินการที่ประสงคจ์ะด าเนินงาน 

9. หน่วยงานด าเนินการที่ประสงคจ์ะด าเนินงาน ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูทัง้หมดที่ไดร้บั อนัเก่ียวกบั CEI ฉบบันี ้ไม่ว่าดว้ยวาจา
หรือเป็นลายลกัษณอ์กัษร ไวเ้ป็นความลบัโดยเครง่ครดั หา้มมิใหห้น่วยงานด าเนินการที่ประสงคจ์ะด าเนินงาน น าขอ้มลู
ดงักล่าวไปเปิดเผยหรืออา้งอิงต่อบคุคลที่สามไมว่่ารายใด โดยมิไดร้บัอนมุตัิล่วงหนา้เป็นหนงัสือจากไอโอเอ็ม อนึ่ง ภาระ
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ผกูพนันี ้ ใหม้ีผลสืบเนื่องต่อไปแมห้ลงัจากกระบวนการคดัเลือกสิน้สดุลงโดยบรบิรูณ ์ ไม่ว่าใบสมคัรของหน่วยงาน
ด าเนินการที่ประสงคจ์ะด าเนินงานนัน้ จะไดร้บัการคดัเลือกหรือไม ่

10. ไอโอเอ็มจะปฏิบตัิต่อขอ้มลูทัง้หมด (หรือ ขอ้มลูท่ีมีเคร่ืองหมายก ากบัวา่ เป็นขอ้มลู ทางการเงิน/มกีรรมสิทธ์ิ/อ่อนไหว) ซึ่ง
ไดร้บัจากหน่วยงานด าเนินการที่ประสงคจ์ะด าเนินงาน โดยถือเป็นความลบั และ จะปฏิบตัิต่อขอ้มลูส่วนบคุคลใด ๆ ตาม
หลกัการวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูของไอโอเอ็ม 

11. ในการยื่นใบสมคัร ถือว่า หน่วยงานด าเนินการที่ประสงคจ์ะด าเนนิงาน ใหค้วามยินยอมแก่ไอโอเอม็ ในการแบ่งปันขอ้มลู
กบัผูท้ี่จ  าเป็นจะตอ้งทราบขอ้มลูดงักล่าวเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการประเมินและจดัการขอ้เสนอ 

 
12. ไอโอเอ็มขอสงวนสิทธิในการยอมรบัหรือปฏิเสธใบสมคัรใดๆ รวมถึง ยกเลิกกระบวนการและปฏิเสธใบสมคัรทุกฉบบั ได้

ทุกเวลา โดยหน่วยงานด าเนินการที่ประสงคจ์ะด าเนินงานซึ่งไดร้บัผลกระทบจากกรณีดังกล่าวจะไม่มีความรบัผิดแต่
ประการใด หรือ ไอโอเอ็มไม่มีภาระผูกพันใดที่จะตอ้งแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการที่ประสงคจ์ะด าเนินงานซึ่งไดร้บั
ผลกระทบจากกรณีดงักล่าว ตอ้งรบัทราบถึงมลูเหตแุห่งการด าเนินงานเช่นนัน้ของไอโอเอ็ม 

 

 

 




