ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจางบริการพนักงานขับรถยนต
----------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) มีความประสงคจะจางบริการพนักงานขับรถยนต สำหรับ
รถยนตประจำตำแหนง จำนวน 7 คน และพนักงานขับรถยนตสวนกลาง จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งตอไปนี้จะ
รวมเรียกวา “พนักงานขับรถยนต” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กบข.
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาบริการพนักงานขับรถยนตสำหรับรถยนตประจำตำแหนงและรถยนตสวนกลางเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของ กบข.
3. คุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ
ผู  ย ื ่ น ขอ เสนอต องมี ค ุ ณ สมบั ต ิ ต ามมาตรฐานที่ ร ะบบการจั ด ซื ้ อ จั ดจ า งภาครั ฐ ดว ยอิเ ล็ กทรอนิก ส
(Electronic GovernmentProcurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางกำหนด
4. คุณสมบัติของลูกจางที่ปฏิบัติงานขับรถยนตและรายละเอียดของงานจาง
(1) ผู ย ื่ นขอเสนอจะต องจัด หาพนั กงานขับ รถยนต มี สุ ขภาพแข็งแรง ไมเปนผู มีร างกายทุ พพลภาพไร
ความสามารถ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ ไมติดยาเสพติดใหโทษ ไมติดการพนัน ไมมีหนี้สินลนพนตัว หรือถูกศาลสั่ง
ใหลมละลาย ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก ไมเคยถูกลงโทษใหออกจากงาน ไลออก หรือ
ปลดออก เนื่องจากละทิ้งหนาที่ ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทำผิดวินัยอยางรายแรง ไมมีประวัติอาชญากร และไมมีประวัติ
ที่เกิดจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมาหรือดวยความคึกคะนองหรือประมาทเลินเลออยางร ายแรง โดยมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
(ก) ตองมีอายุไมต่ำกวา 25 ป และไมเกิน 55 ป เพศชาย กรณีที่อายุเกิน 55 ป ใหอยูในดุลพินิจของ
ผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร และจบการศึกษาภาคบังคับ
(ข) พนพันธะทางทหาร
(ค) มีความรูความสามารถและประสบการณในการขับขี่รถยนตเปนอยางดี รวมทั้งสามารถทำงาน
ไดโดยถูกตองตามกฎหมายไทย
(ง) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนตสวนบุคคลที่ทางราชการออกใหโดยถูกตองมาแลวไมนอยกวา 2 ป
และมีประสบการณในการขับขี่รถยนตไมนอยกวา 2 ป
(จ) รูจักเสนทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และตางจังหวัดในเสนทางหลักเปนอยางดี
(ฉ) มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต สามารถขับรถเกียรธรรมดาและเกียรออโตได รวมทั้งสามารถ
แกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดในกรณีรถยนตเกิดขัดของ
(ช) ตรวจสอบระบบตางๆ ของรถยนตใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย และทำความ
สะอาดรถยนตทั้งภายในและภายนอกอยางสม่ำเสมอ
(ซ) สามารถปฏิบัติงานไดในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการไดทุกกรณี

(ฌ) เชื่อฟงและปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชา
(ญ) สามารถปรับเปลี่ยนใหบริการขับรถยนตสวนกลางไดทุกประเภท
(2) ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดหาเครื่องแบบใหแกพนักงานขับรถยนตที่มาปฏิบัติงานใหแก กบข. ตอปโดย
ถือเปนคาใชจายที่ผูยื่นขอเสนอจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น ประกอบดวย
(ก) เสื้อแจ็กเก็ต จำนวน 1 ตัว
(ข) เสื้อเชิ้ตแขนยาว จำนวน 3 ตัว
(ค) กางเกงขายาว จำนวน 3 ตัว
(3) ในกรณีที่ผูวาจางตองการใชบริการบุคคลที่เคยปฏิบัติงานในตำแหนงพนักงานขับรถใหแกผูวาจางมา
กอน ผูรับจางจะตองพิจารณาจัดบุคคลดังกลาวมาปฏิบัติงานใหแกผูวาจางดวย เวนแตผูรับจางมีเหตุผลอันสมควร
ที่ไมอาจจัดบุคคลดังกลาวมาปฏิบัติงานใหแกผูวาจางได ทั้งนี้ตองชี้แจงเหตุผลใหผูวาจางทราบดวย
(4) ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดหาพนักงานขับรถยนตมาใหบริการแก กบข. ตามกำหนดเวลาดังตอไปนี้
วันทำงานปกติ : วันจันทรถึงวันศุกร ซึ่งไมใชวันหยุดของ กบข.
เวลาทำงานปกติ : เวลา 8.00 น.-17.00 น.
วันหยุด
: วันหยุดประจำสัปดาห (วันเสารและวันอาทิตย) และวันหยุดทำการอื่น ของ กบข.
(5) กรณีพนักงานขับรถยนตของผูยื่นขอเสนอ ไมมาปฏิบัติงานไมวาดวยเหตุใด ผูยื่นขอเสนอจะตอง
จัดหาพนักงานขับรถยนตมาทดแทนภายในเวลา 9.00 น. ของวันนั้น แลวแจงใหผูควบคุมงานของผูวาจางทราบดวย
(6) พนักงานขับรถยนตตองลงเวลามาทำงานและเลิกงานตามเวลาจริงทุกวัน และการลากลับในเวลา
ทำงานตองทำเปนหลักฐานและไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจของ กบข. กอน
(7) ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดฝกอบรมใหความรูแกพนักงานขับรถยนตซึ่งครอบคลุมขอบเขตการฏิบัติงานตาม TOR นี้
(8) กบข. อาจสั่งใหพนักงานขับรถยนตใหบริการนอกวันและเวลาทำงานปกติของ กบข. ไดโดย กบข.
จะชำระคาบริการเพิ่มเติมจากคาบริการในวันและเวลาทำงานปกติของ กบข. โดยใชเกณฑการคำนวณคาบริการ
เพิ่มเติมดังตอไปนี้
(ก) การจายคาบริการนอกเวลาทำงานปกติของ กบข. คือ กอนหรือหลังเวลา 8.00 น.-17.00 น. ใหคำนวณ
ตามเวลาที่ใหบริการจริงเปนรายชั่วโมงในอัตรา 1.5 เทาของคาบริการตอชั่วโมง
(ข) การจายคาบริการวันหยุดในเขตกรุงเทพมหานครระหวางเวลา 8.00 น. – 17.00 น. ใหคำนวณตาม
เวลาที่ใหบริการจริงเปนรายชั่วโมงในอัตรา 1 เทาของคาบริการตอชั่วโมงในวันทำงาน
(ค) การจายคาบริการวันหยุดในเขตกรุงเทพมหานครกอนหรือหลังเวลา 8.00 น. - 17.00 น. ให
คำนวณตามเวลาที่ใหบริการจริงเปนรายชั่วโมงในอัตรา 3 เทาของคาบริการตอชั่วโมงในวันทำงานปกติ
(ง) คาพาหนะรับจาง (คาแทกซี่) ปฏิบัติงานกอนเวลา 06.00 น จนถึงเวลา 06.00น. จำนวนเงิน 100 บาท
ตอครั้ง และปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 22.00 น. จำนวนเงิน 200 บาทตอครั้ง
(จ) การทำงานตางจังหวัดที่ตองพักคางคืน กบข. จะรับผิดชอบคาใชจายดังตอไปนี้
1) คาเบี้ยเลี้ยงกรณีที่ไมตองคางคืน หรือตองคางคืนวันละ 200 บาท
2) คาเชาที่พักอัตราตามที่จายจริงและไมเกินคืนละ 1,000 บาท
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เมื่อ กบข. สั่งใหพนักงานขับรถยนตใหบริการนอกวันและเวลาทำงานปกติของ กบข. ผูยื่นขอเสนอจะตอง
เปนผูรับผิดชอบคาจางแรงงานและคาใชจายตางๆ ใหแกพนักงานขับรถยนตโดยตรง และคำนวณเรียกเก็บจาก กบข.
ในเดือนถัดไป
(9) ผูยื่นขอเสนอจะตองสงรายละเอียดประวัติของพนักงานขับรถยนตที่จะมาปฏิบัติงานใหแก กบข.
ตามคุณสมบัติที่กำหนดไวใน TOR นี้ กอนเริ่มปฏิบัติงานไมนอยกวา 5 วัน
(10) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอตองการเปลี่ยนแปลงพนักงานขับรถยนตที่มาใหบริการแก กบข. ผูยื่นขอเสนอ
จะตองแจง ให กบข. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 2 วันทำการ
(11) ในกรณี ท ี ่ พ นั ก งานขั บ รถยนต ค นใดปฏิ บ ั ต ิ ง านไม ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ มี ค วามประพฤติ
ไมเรียบรอยอาจเปนเหตุกอใหเกิดความเสียหาย กบข. มีสิทธิขอเปลี่ยนพนักงานขับรถยนตใหมได โดยผูยื่นขอเสนอ
จะตองเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถยนตให กบข. พิจารณาใหมภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก กบข.
(12) ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบตออุบัติเหตุ ภัยอันตราย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกรางกาย
ชีวิต หรือทรัพยสิน ของบุคคลใดๆ อันเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนตทั้งสิ้น รวมทั้งความเสียหาย
ที่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัยดวย โดยผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเงื่อนไขและวงเงินในการ
รับประกันความเสียหายตามที่ผูยื่นขอเสนอเห็นสมควรมาพรอมกับการเสนอราคาดวย
หากผูยื่นขอเสนอถูกบุคคลอื่นใชสิทธิทางศาลหรือเรียกคาเสียหายใดๆ อันเนื่องจากการใหบริการ
ของผูยื่นขอเสนอหรือพนักงานขับรถยนต ผูยื่นขอเสนอจะตองชดใชคาเสียหายใหแก กบข. รวมทั้งคาใชจายในการ
ดำเนินคดีที่ กบข. จายไปดวย
(13) ในกรณีที่พนักงานขับรถยนตไดกระทำไมวาจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออันเปนเหตุใหเกิ ด
ความชำรุดสูญหายหรือเสียหายแกวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณยานพาหนะ อาคารสถานที่และสิ่งอื่นซึ่งเปนทรัพยสิน
ของผูวาจาง หรือทำใหเกิดความเสียหายแกรางกายและทรัพยสินของพนักงานหรือบุคคลภายนอก ไมวาจะเกิดขึ้นใน
หรือนอกเวลาปฏิ บัติงานของผูวาจางก็ตาม ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบและยิ นยอมชดใชคา เสี ยหายหรือ
คาสินไหมทดแทนใหแก กบข. ทุกกรณี โดยผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเงื่อนไขและวงเงินในการรับประกันความ
เสียหายตามที่ผูยื่นขอเสนอเห็นสมควร
(14) พนักงานขับรถยนตตองผานการตรวจสอบประวัติและความประพฤติจากกรมทะเบียนประวัติ
อาชญากรรม สำนั ก งานตำรวจแหง ชาติ ก อ นเข า ปฏิ บั ติ ง าน โดยพนัก งานขับ รถยนต ต อ งไม เคยมี ป ระวั ติ
อาชญากรรม หรือกระทำความผิดที่มีโทษทางอาญา
(15) ผูยื่นขอเสนอตองปฏิบัติและจัดสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานขับรถยนตตามกฎหมายแรงงาน กฎหมาย
เงินทดแทน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในทุกกรณี โดยตองนำเสนอรายละเอียดของ
คาจาง และสวัสดิการที่จัดใหแกลูกจางของตนมาให กบข. เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
สวัสดิการตางๆ ที่ผูยื่นขอเสนอมีหนาที่ตองจัดใหแกพนักงานขับ รถยนตตามกฎหมาย ถือเปน
คาใชจายที่ผูยื่นขอเสนอจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น
(16) ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอประมาณรายการฐานเงินเดือนและจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานลวงเวลา
ตามตาราง รายละเอียดดังนี้
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เงินเดือน
ลำดับ

รายการ

คารถกอน คารถหลัง
06.00 น. 21.59 น.

จำนวน ชม. ที่ปฏิบัติงาน
ลวงเวลา
1 เทา 1.5 เทา 3 เทา
32
120
5

1

ลำดับที่ 1 ขับรถใหประจำตำแหนง

13,650.00

10

12

2

ลำดับที่ 2 ขับรถใหประจำตำแหนง

17,507.00

22

5

1

110

2

3

ลำดับที่ 3 ขับรถใหประจำตำแหนง

15,873.00

5

12

8

107

2

4

ลำดับที่ 4 ขับรถใหประจำตำแหนง

18,344.00

5

12

1

120

2

5

ลำดับที่ 5 ขับรถใหประจำตำแหนง

13,650.00

5

12

1

110

2

6
7

ลำดับที่ 6 ขับรถใหประจำตำแหนง
ลำดับที่ 7 ขับรถใหประจำตำแหนง

13,650.00
13,000.00

5
10

7
12

32
1

110
20

2
2

8

ลำดับที่ 8 ขับสวนกลาง

13,650.00

2

2

1

20

2

9

ลำดับที่ 9 ขับสวนกลาง

17,773.00

2

2

1

20

2

รวม

137,097.00

ทั้งนี้ คาบริการพนักงานขับรถยนตอัตราใหมหรืออัตราทดแทนจะเริ่มที่อัตรา 13,000 บาท และคาใชจาย
อื่นๆ คือ คาลวงเวลา, คาพาหนะกอนและหลังเวลาปฏิบัติงาน, คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางตางจังหวัด และคาที่พัก กบข. จะ
ชำระคาใชจายตามจำนวนคนที่ไดปฏิบัติงานจริง
5 หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคาโดยแยกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้
5.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลที่มีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี)
พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(ข) บริ ษ ัท จำกั ดหรือ บริษ ั ท มหาชนจำกั ด ให ย ื่ น สำเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ยน
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ผูมีอำนาจควบคุม(ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูย ื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่ไม ใชน ิติบ ุ คคลใหย ื่ นสำเนาบั ตรประจำตัว
ประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน
หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของการ
เขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดแก สำเนาใบทะเบียนพาณิชย สำเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอม
ทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
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5.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอ เสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนให แนบหนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย จะตองระบุในหนังสือมอบอำนาจใหชัดเจนวามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรือทำการในเรื่องใด โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (แนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนาถูกตอง) ทั้งนี้ หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคล
ธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) ผูยื่ นข อเสนอจะตองจัดทำตารางเปรียบเทียบคุ ณสมบั ติ ข องผู ย ื ่น เสนอราคา รายละเอี ยด
คุณลักษณะเฉพาะที่ กบข. ตองการ และการรับประกัน (ถามี) ตาม TOR นี้ กับขอเสนอของผูยื่น ขอเสนอ ซึ่ง
คุณลักษณะเฉพาะจะตองระบุหัวขอใหถูกตองตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยใหจัดทำในรูปแบบดังตอไปนี้
ลำดับ

ขอกำหนดตาม TOR

ความสอดคลอง

- คั ด ลอกคุ ณ สมบั ต ิ ข องผู  ยื่ น - ตรงหรือดีกวาขอกำหนด
ขอเสนอ
ตาม TOR
- คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของงานตามที่
กำหนดใน TOR

รายละเอียดขอเสนอ

เอกสารอางอิง

- ระบุ ค ุ ณ สมบั ต ิ ผ ู  ยื่ น - ระบุ เ ลขหน า ของ
ขอเสนอราคา
เอกสารอ า งอิ ง หรื อ
- ร ะบ ุ ร า ย กา ร แ ล ะ แคตตาล็อก
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของงานที ่ เ สนอ
มาใหพิจารณา

(3) ผูยื่นขอเสนอตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ก. Company Profile พรอมโครงสรางบริษัท
ข. Site reference ที่ใหบริการภายใน 5 ป
ค. แผนการดำเนินการ เชน ขั้นตอนการคัดเลื อก การอบรม และสวั สดิ การ และอื่นๆ ตามหัวข อ
หลักเกณฑการคัดเลือก เปนตน
6. การเสนอราคา
(1) ใบเสนอราคาตองเปนภาษาไทยและแสดงรายละเอียดคาบริการซึ่งประกอบดวยรายการเงินเดือน
สวัสดิการ ผลประโยชนอื่น รวมทั้งคาดำเนินการใหชัดเจน
(2) ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น (ถามี) และรวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
7. ระยะเวลาการจาง
ผูยื่นขอเสนอจะตองดำเนินการในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 21 เดือน
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8. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
การพิ จ ารณาผลการยื ่ น ข อ เสนอครั ้ ง นี ้ กบข. จะพิ จ ารณาตั ด สิ น โดยใช ห ลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น
คาประสิทธิภาพตอราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ โดย กบข. จะพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลัก
และน้ำหนักที่กำหนดดังตอไปนี้
(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 60
(2) ผลงานของบริษัท กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 10
(3) แผนการดำเนินการ กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 30
เกณฑการคัดเลือก
1
2
3

ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price)
ประวัติ ผลงานที่ผานมาของผูยื่นขอเสนอ
แผนการดานการบริหารจัดการกำลังคน
3.1.1 กระบวนการสรรหา คัดเลือกพนักงานขับรถอยางมือาชีพ
3.1.2 คุณสมบัตขิ องผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมงาน หรือเจาหนาที่เกี่ยวของ
3.1.3 แผนและวิธีอบรม ใหความรูและทักษะในการปฏิบัติงานแกพนักงาน
3.1.4 จำนวนพนักงานทดแทน
แนวทางการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3.2.1 การควบคุม กำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่
3.2.2 แนวทางในการแกไขปญหาระหวางการปฏิบัติงาน
3.2.3 สวัสดิการที่บริษัทจัดใหพนักงานขับรถ
3.2.4 วงเงินในการรับผิดชอบความเสียหาย
คะแนนรวม

คะแนน
60
10
15

15

100

ผูยื่นขอเสนอตองสงเอกสารที่ใชในการคัดเลือกตามรายละเอียดขางตนให กบข. เพื่อใหคณะกรรมการฯ
ประกอบการใหคะแนน กรณีผูยื่นขอเสนอสงเอกสารประกอบการใหคะแนนไมครบถวน ทำใหคณะกรรมการไม
สามารถพิจารณาใหคะแนนได อาจมีผลกระทบกับคะแนนการคัดเลือก
9. การทำสัญญาจาง
ผูชนะการคัดเลือกจะตองทำสัญญาจางตามแบบที่ กบข. กำหนดภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงจาก กบข.
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินรอยละ 5 ของมูลคาสัญญาทั้งหมด
10. คาจางและการจายเงิน
กบข. จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว ใหแกผูยื่นขอเสนอที่
ไดรบั การคัดเลือกใหเปนผูรับจางภายใน 30 วัน เมื่อผูยื่นขอเสนอไดปฏิบัติงานถูกตองและครบถวนตามสัญญาจาง
หรือขอตกลง และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลวพรอมทั้ง กบข. ไดรับหนังสือเรียกเก็บเงินจากผูยื่นขอเสนอ
โดยแบงการจายเงินออกเปน 21 งวด
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ผูยื่นขอเสนอจะตองทำขอมูลเปรียบเทียบงานที่สงมอบแตละงวดงานกับงานตามที่สัญญากำหนดวาสงมอบได
ครบถวนหรือไม โดยใหจัดทำในรูปแบบ ดังตอไปนี้
ลำดับ

ขอกำหนดตาม TOR

ความสอดคลอง

รายละเอียดของงานที่สงมอบ

เอกสารอางอิง

 คั ด ลอกข อ กำหนดรายละเอี ย ด  ต ร ง ห ร ื อ ด ี ก ว า  ระบุรายการและรายละเอียด

 ระบุ เ ลขหน า ของ

คุ ณ ลักษณะเฉพาะของงานตามที่ ข อ ก ำหน ดตาม คุณลักษณะเฉพาะของงานที่
กำหนดใน TOR
TOR
สงมอบ

เอกสารอ า งอิ ง หรื อ
แคตตาล็อก

11. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางหรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะกำหนดไวดังตอไปนี้
(1) กรณีท่ผี ูยื่นขอเสนอนำงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก กบข.
จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
(2) กรณีที่ผูยื่นขอเสนอปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 11 (1) กบข. จะกำหนดคาปรับเปนรายวันใน
อัตรารอยละ 0.01 (ศูนยจุดศูนยหนึ่งเปอรเซ็นต) ของวงเงินคาจางทั้งหมดตามสัญญานี้แตจะตองไมต่ำกวาวันละ
100 บาท จนกวาผูรับจางจะปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญา
12. วงเงินในการจัดจาง
วงเงินในการจัดจางครั้งนี้ เปนเงิน 6,551,542 บาท (หกลานหาแสนหาหมื่นหนึ่งพันหารอยสี่สิบสองบาท
ถวน) ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
13. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
(1) ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กบข. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่
กำหนด กบข. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ (ถามี) หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกันการยื่นเสนอ
ราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(2) เอกสารขอมูลตางๆ ของ กบข. หามมิใหนำสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดไปเผยแพร ไมวาการกระทำ
จะเปนการหาประโยชนหรือไมก็ตาม หาก กบข. พบวามีการกระทำดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองชดใชคาเสียหาย
ที่ เกิดขึ ้นแก กบข. ผูรับจางและบุคลากรของผูรับจางที่มาปฏิบ ัติงานตาม TOR นี้ จะตองรักษาขอมูลที่เป น
ความลับของ กบข. รายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลที่เปนความลับ
“ขอมูลที่เปนความลับ” หมายความถึง ขอมูลใด ๆ ที่สามารถสื่อความหมายไดที่ กบข. หรือ
พนักงานของ กบข. ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ผูใหขอมูล” ไดเปดเผยใหแกผูรับจาง ลูกจาง หรือผูแทนของผูรับจาง ซึ่ง
ตอไปจะเรียกวา “ผูรับขอมูล” ทราบ และมีความประสงคใหผูรับขอมูลเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับ
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2. การเปดเผยและการรักษาขอมูลที่เปนความลับ
ผูรับขอมูลตกลงจะเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับเปนระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่สัญญาสิ้นสุดลง
โดยผูรบั ขอมูลตกลงที่จะดำเนินการดังตอไปนี้
(1) เก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับไวในสถานที่ปลอดภัยและไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับไม
วาทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลใดทราบ เวนแตจะเปนการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับใหแกบุคคลที่ตอง
เกี่ยวของโดยตรงกับขอมูลที่เปนความลับนั้นและผูรับขอมูลจะตองจัดใหบุคคลนั้นไดผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการรักษาขอมูลที่เปนความลับดวย หรือเปนกรณีที่ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูใหขอมูล
(2) ใชขอมูลที่เปนความลับเพียงเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในสัญญาเทานั้น
(3) ในกรณีที่ผูรับขอมูลมีเหตุผลความจำเปนตองเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยกฎหมายหรือ
ตามคำสั่งศาล ผูรับขอมูลจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหขอมูลทราบถึงขอกำหนดหรือคำสั่งดัง กลาวกอนที่ จะ
ดำเนินการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และในการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ ผูรับขอมูลจะตองดำเนินการตาม
ขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอใหคุมครองขอมูลดังกลาวไมใหถูกเปดเผยตอสาธารณะดวย
3. วิธีปฏิบัติเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผูรับขอมูลจะตองสงมอบขอมูลที่เปนความลับและสำเนาของขอมูลที่เปน
ความลับ (ถามี) คืนใหแกผูใหขอมูล หรือทำลายขอมูลที่เปนความลับที่ไดรับจากผูใหขอมูลทั้งหมดและแจงยืนยัน
เปนลายลักษณอักษรถึงการทำลายดังกลาวใหผูใหขอมูลทราบ ตลอดจนยุติการใชขอมูลที่เปนความลับ
14. มาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดวย กบข. มีนโยบายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กบข.
ไมยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไมวาจะเปนการกระทำโดยบุคลากรของ กบข. หรือ
บริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคูคา ของ กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยัง
ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดวย
กบข. จึงขอความรวมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัทใน
เครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคูคาของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเขาขายทุจริต
ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม ไมวาในรูปแบบใด ขอใหแจงโดยตรงไปยัง
บุคคลและที่อยูดังตอไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
15. ผูจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
นางสาวเบญจวรรณ ลิ้มละมัย
--------------------------------
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