ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจางบริการพนักงานขับรถยนต
----------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) มีความประสงคจะจางบริการพนักงานขับรถยนต
สำหรับรถยนตประจำตำแหนง จำนวน 7 คน และพนักงานขับรถยนตสวนกลาง จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน
ซึ่งตอไปนี้จะรวมเรียกวา “พนักงานขับรถยนต” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กบข.
2. วัตถุประสงค
เพื่อ จั ดหาบริ การพนักงานขั บ รถยนตส ำหรับ รถยนตป ระจำตำแหน งและรถยนตส ว นกลางเพื่ อ
สนับสนุนภารกิจของ กบข.
3. คุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ
(1) ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic GovernmentProcurement : e-GP) กำหนด
4. รายการรายละเอียดของงานจาง
(1) ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดหาพนักงานขับรถยนตที่มีสัญชาติไทย มีความประพฤติสุภาพเรียบรอย
สุขภาพแข็งแรงดี ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ และไมเปนโรคตองหามหรือเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานเปนพนักงานขับ รถยนตประจำตำแหนง จำนวน 7 คน และพนักงานขับ
รถยนตสวนกลาง จำนวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(ก) ตองมีอายุไมต่ำ กวา 25 ป และไมเกิน 55 ป เพศชาย กรณีที่อายุเกิ น 55 ป ใหอยูใน
ดุลพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร และจบการศึกษาภาคบังคับ
(ข) พนพันธะทางทหาร
(ค) มีความรูความสามารถและประสบการณในการขับขี่รถยนตเปนอยางดี รวมทั้งสามารถ
ทำงานไดโดยถูกตองตามกฎหมายไทย
(ง) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตสวนบุคคลที่ทางราชการออกใหโดยถูกตองมาแลวไมนอยกวา 2 ป
และมีประสบการณในการขับขี่รถยนตไมนอยกวา 2 ป
(จ) มีความสุขุมรอบคอบ มีมารยาทในการขับขี่รถยนตที่ดี และไมมีประวัติที่เกิดจากการขับขี่
ยานพาหนะในขณะมึนเมาหรือดวยความคึกคะนองหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
(ฉ) ไมเคยตองโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก และไมมีประวัติวาเปนหรือเคยเปนหรือเกี่ยวของกับ
อาชญากรรม
(ช) ไมเปนผูเสพหรือติดยาเสพติด

(ซ) รูจักเสนทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัดในเสนทางหลักเปนอยางดี
(ฌ) มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต สามารถขับ รถเกียรธรรมดาและเกียรออโตได รวมทั้ง
สามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดในกรณีรถยนตเกิดขัดของ
(ญ) ตรวจสอบระบบตาง ๆ ของรถยนตใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย และทำความ
สะอาดรถยนตทั้งภายในและภายนอกอยางสม่ำเสมอ
(ฎ) สามารถปฏิบัติงานไดในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการไดทุกกรณี
(ฏ) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา
(ฐ) สามารถปรับเปลี่ยนใหบริการขับรถยนตสวนกลางไดทุกประเภท
(2) ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดหาพนักงานขับรถยนตมาใหบริการแก กบข. ตามกำหนดเวลาดังตอไปนี้
วันทำงานปกติ : วันจันทรถึงวันศุกร ซึ่งไมใชวันหยุดของ กบข.
เวลาทำงานปกติ : ระหวางเวลา 8.00 น. - 17.00 น.
วันหยุด
: วันหยุดประจำสัปดาห (วันเสารและวันอาทิตย) และวันหยุดทำการอื่นของ กบข.
(3) กรณีพนักงานขับรถยนตของผูยื่นขอเสนอไมมาปฏิบัติงานไมวาดวยเหตุใด ผูยื่นขอเสนอจะตอง
จัดหาพนักงานขับรถยนตมาทดแทนภายในเวลา 9.00 น. ของวันนั้น แลวแจงใหผูควบคุมงานของผูรับจาง
ทราบดวย
(4) พนักงานขับรถยนตตองลงเวลามาทำงานและเลิกงานตามเวลาจริงทุกวัน และการลากลับใน
เวลาทำงานตองทำเปนหลักฐานและไดรบั อนุมัติจากผูมีอำนาจของ กบข. กอน
(5) กบข. อาจสั่งใหพ นั ก งานขับ รถยนตใ ห บ ริก ารนอกวั นและเวลาทำงานปกติ ข อง กบข. ได
โดย กบข. จะชำระคาบริการเพิ่มเติมจากคา บริการในวันและเวลาทำงานปกติของ กบข. โดยใชเกณฑการ
คำนวณคาบริการเพิ่มเติมดังตอไปนี้
(ก) การจายคาบริการนอกเวลาทำงานปกติของ กบข. คือ กอนหรือหลังเวลา 8.00 น. - 17.00 น.
ให ค ำนวณตามเวลาที ่ ใ ห บ ริ ก ารจริ ง เป น รายชั ่ ว โมงในอั ต รา 1.5 เท า ของค า บริ ก ารต อ ชั ่ ว โมง
โดยเศษของชั่วโมงใหคดิ เปนหนึ่งชั่วโมง
(ข) การจายคาบริการวันหยุดในเขตกรุงเทพมหานครระหวางเวลา 8.00 น. – 17.00 น. ให
คำนวณตามเวลาที่ใหบริการจริงเปนรายชั่วโมงในอั ตรา 1 เทาของคาบริ การต อชั่ วโมงในวัน ทำงานปกติ
โดยเศษของชั่วโมงใหคดิ เปนหนึ่งชั่วโมง
(ค) การจายคาบริการวันหยุดในเขตกรุงเทพมหานครกอนหรือหลังเวลา 8.00 น. - 17.00 น.
ใหคำนวณตามเวลาที่ใหบริการจริงเปนรายชั่วโมงในอัตรา 3 เทาของคาบริการตอชั่วโมงในวันทำงานปกติ
(ง) การทำงานตางจังหวัดที่ตองพักคางคืน กบข. จะรับผิดชอบคาใชจายดังตอไปนี้
1) คาเบี้ยเลี้ยงกรณีที่ไมตองคางคืน หรือตองคางคืนวันละ 200 บาท
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2) คาเชาที่พักอัตราตามที่จายจริงและไมเกินคืนละ 1,000 บาท
3) คาพาหนะรับจาง (คาแทกซี่) ปฏิบัติงานกอนเวลา 06.00 น จำนวนเงิน 100 บาทตอครั้ง
และปฏิบัตงิ านตั้งแตเวลา 22.00 น. จำนวนเงิน 200 บาทตอครั้ง
เมื่อ กบข. สั่งใหพนักงานขับรถยนตใหบริการนอกวันและเวลาทำงานปกติของ กบข. ผูยื่นขอเสนอ
จะตองเปนผูรับผิดชอบคาจางแรงงานและคาใชจายตาง ๆ ใหแกพนักงานขับรถยนตโดยตรง และคำนวณเรียก
เก็บจาก กบข. ในเดือนถัดไป
(6) ในกรณีที่ผูผูยื่นขอเสนอตองการเปลี่ยนแปลงพนักงานขับรถยนตที่มาใหบริการแก กบข. ผูยื่นขอเสนอ
จะตองแจง ให กบข. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทำการ
(7) ในกรณี ท ี ่ พ นัก งานขั บ รถยนต ค นใดปฏิ บ ั ติ ง านไม มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ หรื อ มี ความประพฤติ
ไมเรียบรอยอาจเปนเหตุกอใหเกิดความเสียหาย กบข. มีสิทธิขอเปลี่ยนพนักงานขับรถยนตใหมได โดยผูยื่นขอเสนอ
จะตองเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนตใหใหมภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก กบข.
(8) ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบตออุบัติเหตุ ภัยอันตราย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น แก
รางกาย ชีวิต หรือทรัพยสิน ของบุคคลใด ๆ อันเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนตทั้งสิ้น รวมทั้ง
ความเสียหายที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยดวย โดยผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเงื่อนไข
และวงเงินในการรับประกันความเสียหายตามที่ผูยื่นขอเสนอเห็นสมควรมาพรอมกับการเสนอราคาดวย
หากผูยื ่นขอเสนอถูกบุคคลอื่นใชสิทธิทางศาลหรือเรียกคาเสี ยหายใด ๆ อัน เนื่องจากการ
ใหบริการของผูยื่นขอเสนอหรือพนักงานขับรถยนต ผูยื่นขอเสนอจะตองชดใชคาเสียหายใหแก กบข. รวมทั้ง
คาใชจายในการดำเนินคดีที่ กบข. จายไปดวย
(9) ในกรณีที่พนักงานขับรถยนตไดกระทำไมวาจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออันเปนเหตุใหเกิด
ความชำรุดสูญ หายหรือเสีย หายแกว ัสดุ ครุภัณฑ อุป กรณยานพาหนะ อาคารสถานที่แ ละสิ่ งอื่น ซึ ่ งเป น
ทรัพยสินของผูวาจาง หรือทำใหเกิดความเสียหายแกรางกายและทรัพยสินของพนักงานหรือบุคคลภายนอก ไม
วาจะเกิดขึ้นในหรือนอกเวลาปฏิบัติงานของผูวาจางก็ตาม ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบและยินยอมชดใช
คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนใหแก กบข. ทุกกรณี โดยผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเงื่อนไขและวงเงินในการ
รับประกันความเสียหายตามที่ผูยื่นขอเสนอเห็นสมควร
(10) พนักงานขับรถยนตตองผานการตรวจสอบประวัติและความประพฤติจากกรมทะเบียนประวัติ
อาชญากรรม สำนักงานตำรวจแหงชาติ กอนเขาปฏิบัติงาน โดยพนักงานขับ รถยนตต อ งไมเ คยมีป ระวั ติ
อาชญากรรม หรือกระทำความผิดที่มีโทษทางอาญา
(11) ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติและจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหแกพนักงานขับรถยนตตามกฎหมาย
แรงงาน กฎหมายเงินทดแทน และกฎหมายประกันสังคมในทุกกรณี
สวัสดิการตาง ๆ ที่ผูยื่นขอเสนอมีหนาที่ตองจัดใหแกพนักงานขับรถยนตตามกฎหมาย ถือเปน
คาใชจายที่ผูยื่นขอเสนอจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น
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(12) ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอประมาณรายการฐานเงินเดือนและจำนวนชั ่วโมงการปฏิบัติ งาน
ลวงเวลาตามตาราง รายละเอียดดังนี้
ลำดับ

รายการ

เงินเดือน

จำนวน ชม. ที่ปฏิบัติงาน
ลวงเวลา
1 เทา

1.5 เทา

3 เทา

1

ลำดับที่ 1 ขับรถใหประจำตำแหนง

17,470.00

0

110

2

2

ลำดับที่ 2 ขับรถใหประจำตำแหนง

13,000.00

1

60

2

3

ลำดับที่ 3 ขับรถใหประจำตำแหนง

16,673.00

8

135

2

4

ลำดับที่ 4 ขับรถใหประจำตำแหนง

13,000.00

1

60

2

5

ลำดับที่ 5 ขับรถใหประจำตำแหนง

15,117.00

1

74

2

6

ลำดับที่ 6 ขับรถใหประจำตำแหนง

13,000.00

1

96

2

7

ลำดับที่ 7 ขับรถใหประจำตำแหนง

13,000.00

1

20

2

8

ลำดับที่ 8 ขับสวนกลาง

13,000.00

1

20

0

9

ลำดับที่ 9 ขับสวนกลาง

13,000.00

1

20

2

10

ลำดับที่ 10 ขับสวนกลาง

16,926.00

1

20

2

รวม

144,186.00

ทั้งนี้ คาใชจายอื่น คือ คาลวงเวลา, คาพาหนะกอนและหลังเวลาปฏิบัติงาน, คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ตางจังหวัด และคาที่พักจะชำระคาใชจายตามที่ไดปฏิบัติงานจริง
5. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคาโดยแยกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้
5.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มรี ะยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม
(ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
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(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหย ื่นสำเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม(ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคลใหยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สำเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของ
การเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดแก สำเนาใบทะเบียนพาณิชย สำเนาทะเบียนภาษีมูลค าเพิ่ม
พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
5.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย จะตองระบุในหนังสือมอบอำนาจใหชัดเจนวามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรือทำการในเรื่องใด โดยมีหลักฐานแสดงตัว ตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (แนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนาถูกตอง) ทั้งนี้ หากผูรับมอบอำนาจ
เปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
6. การเสนอราคา
5.3 ใบเสนอราคาตองเปนภาษาไทยและแสดงรายละเอียดคาบริการซึ่งประกอบด วยรายการ
เงินเดือน สวัสดิการ ผลประโยชนอื่น รวมทั้งคาดำเนินการใหชัดเจน
5.4 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
5.5 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น (ถามี) และรวมคาใชจายทั้งปวงไวดวย
แลว
7. ระยะเวลาการจาง
ผูยื่นขอเสนอจะตองดำเนินการในวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน
8. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ กบข. จะพิจารณาตัดสินโดยใชเกณฑราคาต่ำสุด
9. การทำสัญญาจาง
ผูชนะการคัดเลือกจะตองทำสัญญาจางตามแบบที่ กบข. กำหนดภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงจาก กบข. และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจาง
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10.

คาจางและการจายเงิน

กบข. จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว ใหแกผูยื่น
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางภายใน 30 วัน เมื่อผูยื่นขอเสนอไดปฏิบัติงานถูกตองและครบถวน
ตามสัญญาจางหรือขอตกลง และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลวพรอมทั้ง กบข. ไดรับหนังสือ
เรียกเก็บเงินจากผูยื่นขอเสนอโดยแบงการจายเงินออกเปน 3 งวด
ผูยื่นขอเสนอจะตองทำขอมูลเปรียบเทียบงานที่สงมอบแตละงวดงานกับงานตามที่สัญญากำหนดวาสง
มอบไดครบถวนหรือไม โดยใหจัดทำในรูปแบบ ดังตอไปนี้
ลำดับ

ขอกำหนดตาม TOR

ความสอดคลอง รายละเอียดของงานที่สงมอบ เอกสารอางอิง

 คัดลอกขอกำหนด
 ตรงหรือ
รายละเอียด
ดีกวา
คุณลักษณะเฉพาะของงาน ขอกำหนด
ตามที่กำหนดใน TOR
ตาม TOR

 ระบุรายการและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของงานที่
สงมอบ

 ระบุเลขหนา
ของ
เอกสารอางอิง
หรือแคต
ตาล็อก

11 อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางหรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะกำหนดไวดังตอไปนี้
10.1 กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนำงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
กบข. จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
10.2 กรณีที่ผูยื่นขอเสนอปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 10.1 จะกำหนดคาปรับเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ 0.01 ของราคาคาจาง แตจะตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท
12. วงเงินในการจัดจาง
วงเงินในการจัดจางครั้งนี้ เปนเงิน 806,857.88 บาท (แปดแสนหกพันแปดรอยหาสิบเจ็ดบาทแปดสิบ
แปดสตางค) ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว
13. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
(1) ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กบข. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่
กำหนด กบข. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ (ถามี) หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกันการยื่นเสนอ
ราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(2) เอกสารขอมูลตางๆ ของ กบข. หามมิใหนำสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดไปเผยแพร ไมวาการ
กระทำจะเปนการหาประโยชนหรือไมก็ตาม หาก กบข. พบวามีการกระทำดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองชดใช
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คาเสียหายที่เกิดขึ้นแก กบข. ผูรับจางและบุคลากรของผูรับจางที่มาปฏิบัติงานตาม TOR นี้ จะตองรักษา
ขอมูลที่เปนความลับของ กบข. รายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลที่เปนความลับ
“ขอมูลที่เปนความลับ” หมายความถึง ขอมูลใด ๆ ที่สามารถสื่อความหมายไดที่ กบข. หรือ
พนักงานของ กบข. ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ผูใหขอมูล” ไดเปดเผยใหแกผูรับจาง ลูกจาง หรือผูแทนของผูรับจาง
ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ผูรับขอมูล” ทราบ และมีความประสงคใหผูรับขอมูลเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไว เปน
ความลับ
2. การเปดเผยและการรักษาขอมูลที่เปนความลับ
ผูรับขอมูลตกลงจะเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับ เปนระยะเวลาหนึ่งปน ับแตวัน ที ่สัญ ญา
สิ้นสุดลงโดยผูรับขอมูลตกลงที่จะดำเนินการดังตอไปนี้
(1) เก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับไวในสถานที่ปลอดภัยและไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ
ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลใดทราบ เวนแตจะเปนการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับใหแกบุคคลที่
ตองเกี่ยวของโดยตรงกับขอมูลที่เปนความลับนั้นและผูรับขอมูลจะตองจัดใหบุคคลนั้นไดผูกพันและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการรักษาขอมูลที่เปนความลับดวย หรือเปนกรณีที่ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูใหขอมูล
(2) ใชขอมูลที่เปนความลับเพียงเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในสัญญาเทานั้น
(3) ในกรณีที่ผูรับขอมูลมีเหตุผลความจำเปนตองเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยกฎหมาย
หรือตามคำสั่งศาล ผูรับขอมูลจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหขอมูลทราบถึงขอกำหนดหรือคำสั่งดังกลาวกอนที่
จะดำเนินการเป ดเผยขอมูลที่เ ปนความลับ และในการเป ดเผยขอมูลที่เ ป นความลับ ผู รั บ ข อ มูลจะตอง
ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอใหคมุ ครองขอมูลดังกลาวไมใหถูกเปดเผยตอสาธารณะดวย
3. วิธีปฏิบัติเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผูรับขอมูลจะตองสงมอบขอมูลที่เปนความลับและสำเนาของขอมูลที่เปน
ความลับ (ถามี) คืนใหแกผูใหขอมูล หรือทำลายขอมูลที่เปนความลับที่ไดรับจากผูใหขอมูลทั้งหมดและ
แจงยืนยันเปนลายลักษณอักษรถึงการทำลายดังกลาวใหผูใหขอมูลทราบ ตลอดจนยุติการใชขอมูลที่เปน
ความลับ
14. มาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดวย กบข. มีนโยบายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไมยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไมวาจะเปนการกระทำโดย
บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคูคาของ
กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบตอ
สังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดวย
กบข. จึงขอความรวมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัท
ในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคูคา ของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเขาขาย
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ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม ไมวาในรูปแบบใด ขอใหแจง
โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยูดังตอไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
15. ผูจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ผูกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจางบริการชื่อนางสาวเบญจวรรณ ลิ้มละมัย
--------------------------------
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