ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้างผู้รับจ้างงานบริการระบบการจ่ายเงิน (Payment System)
----------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีปริมาณรายการจ่ายเงิน (Transaction)
ในแต่ ล ะวั น เป็ น จำนวนมาก ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น คื น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก หรื อ ทายาทกรณี ส มาชิ ก
พ้ น สมาชิ ก ภาพ การจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด ของสมาชิ ก กรณี ข อถอนคื น เงิ น ที่ น ำส่ ง เกิ น
และการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งให้บริการต่าง ๆ แก่ กบข. ดังนั้น กบข. จึงต้องจ้างผู้รับจ้างงานบริการ
ระบบการจ่ายเงิน (Payment System) เพื่อรองรับงานด้านการจ่ายเงินของ กบข. ให้ผู้รับเงินที่หลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย กล่าวคือ จ่ายเงินอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และภายในเวลาที่กำหนด ด้วย
ต้นทุนที่เหมาะสม อันจะช่วยให้ กบข. สามารถวางแผนการจัดสรรเงินล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีข้อมูลและหลักฐานการจ่ายเงินที่เก็บไว้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้นย้อนหลัง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อขอจ้างผู้รับจ้างงานบริการระบบการจ่ายเงิน (Payment System) ที่เป็นสถาบันการเงิน
ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมมาให้บริการงานด้านการจ่ายเงินของ กบข. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ทั้ง
การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก ส่วนราชการ คู่ค้า บุคคลภายนอก และอื่น ๆ
3. คุณสมบัติผยู้ ื่นข้อเสนอ
3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ระบบการจัดซื้อจัดจ้า งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic GovernmentProcurement : e-GP) กำหนด
3.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลที่เป็นสถาบันการเงิน ที่ส ามารถประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และประกอบกิจการเกี่ยวกับบริการระบบการจ่ายเงิน (Payment System)
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นที่ปรึกษาของ กบข. หรือมีส่วนร่วมในบริษัทที่ปรึกษาของ กบข. ในการ
จัดจ้างนี้ และต้องไม่มีผู้ปฏิบัติงานของ กบข. เข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจของผู้เสนอราคาในฐานะผู้ กระทำการ
หรือผู้ร่วมงาน
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบการจ่ายเงิน (Payment System)
(1) ความต้องการเบื้องต้น
ผู้รับจ้างต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยให้ กบข. ใช้ในการจัดเตรียม
และส่งข้อมูลการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง การอนุมัติการจ่ายเงิน และการรับรายงานผลการจ่ายเงินจากผู้รับจ้าง
ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ระบบงาน”

(2) การจัดเตรียมข้อมูลการจ่ายเงิน
(ก) ระบบงานสามารถรองรับการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงิน ที่ดำเนินการโดยผู้ใช้งานที่มีสิทธิและ
การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ใช้งานที่มีสิทธิ
(ข) ระบบงานต้ อ งเปิ ด ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของ กบข. สามารถตรวจสอบ เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ข
หรือยกเลิกข้อมูลการจ่ายเงินได้เป็นรายธุรกรรม (Transaction) หรือหลายธุรกรรมในคราวเดียวกัน (Batch)
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ กบข. กำหนด
(ค) ระบบงานสามารถแสดงยอดรวมของจำนวนเงิน ที่ ท ำรายการจ่ ายและจำนวนธุ รกรรม
(Transaction) ไม่ว่าจะเป็ น แบบรายธุร กรรม (Transaction) หรือหลายธุรกรรมในคราวเดี ยวกัน (Batch)
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติงานของ กบข.
(3) การอนุมัติข้อมูลการจ่ายเงิน
(ก) ระบบงานต้ อ งเปิ ด ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานสามารถอนุ มั ติ ข้ อ มู ล การจ่ ายเงิน ได้ ห ลายระดั บ ตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่ กบข. กำหนด และ กบข. สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการอนุมัติภายหลังได้
(ข) ระบบงานต้องมีระบบป้องกันไม่ให้ผู้ทำรายการจ่ายเงินกับผู้อนุมัติข้อมูลการจ่ายเงินเป็น
บุคคลเดียวกัน
(ค) ระบบงานต้องดำเนินการจ่ายเงิน ให้แก่ผู้รับเงินแบบรายธุรกรรม (Transaction) หรือหลาย
ธุรกรรมในคราวเดียวกัน (Batch) ตามที่ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องครบถ้วน
(ง) ระบบงานต้องเปิดให้ กบข. สามารถระบุผู้มีสิทธิอนุมัติ ข้อมูลการจ่ายเงินในลำดับชั้นต่าง ๆ
ตาม (ก) โดยเฉพาะเจาะจงได้
(4) การจ่ายเงิน การผลิตและการจัดส่งเอกสาร
(ก) ผู้รับจ้างต้องสามารถให้บริการด้านการชำระเงินที่หลากหลายรองรับการจ่ายเงินของ กบข.
เพื่ อ ให้ กบข. สามารถจ่ า ยเงิ น ได้ ทั น กำหนด เช่ น Bahtnet, Smart Credit, Draft, Media clearing,
Prompt Pay รวมทั้งระบบการชำระเงินอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะประกาศใช้ในอนาคต
(ข) การสั่งจ่ายเงิน
1) กรณีกิจการด้านการบริหารสำนักงาน
ก) ในกรณีที่ผู้ มีสิทธิรับเงินเลือกรับเช็ค ผู้รับจ้างต้องสามารถจัดพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตามจำนวนเงินและวันที่ตามที่ กบข. กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ
รับเงินไปรับเช็คดังกล่าวได้ทผี่ ู้รับจ้างหรือ กบข. แล้วแต่กรณี
ข) ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินเลือกให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้รับจ้างต้องสามารถโอน
เงินไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินตามจำนวนเงินและวันที่ตามที่ กบข. กำหนดได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
ทุกรายการ
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2) กรณีกิจการด้านสมาชิกและส่วนราชการ
ก) การจ่ายเงินโดยเช็ค : ผู้รับจ้างต้องสามารถจัดพิมพ์เช็คสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับ
เงิ น ตามจำนวนเงิ น ที่ กบข. กำหนด โดยวั น ที่ สั่ ง จ่ า ยเช็ ค ต้ อ งเป็ น วั น ทำการถั ด จากวั น ที่ กบข.
ส่งข้อมูลการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อเช็คดังกล่าวไปถึงผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว แต่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่นำเช็คไปเรียก
เก็บเงินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้รับจ้างต้องนำเงินส่งคืนเข้าบัญชีธนาคารของ กบข. ภายในวันทำ
การถัดไป และในกรณีที่เช็คดังกล่าวเกิดสูญหายส่งไปไม่ถึงผู้มีสิทธิรับเงิน ผู้รับจ้างต้องอายัดเช็คทันทีที่ ได้รับ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กบข. และนำเงินส่งคืนเข้าบัญชีธนาคารของ กบข. ภายใน 2 วันทำการถัดไป
ข) การจ่ายเงินโดยธนาณัติ : ผู้รับจ้างต้องสามารถซื้อธนาณัติสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ
รั บ เงิน ตามจำนวนเงิ น และที่ ท ำการไปรษณี ย์ ป ลายทางที่ กบข. กำหนด โดยวั น ที่ อ อกธนาณั ติ ต้ อ งเป็ น
วันทำการถัดจากวันที่ กบข. ส่งข้อมูลการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อธนาณัติดังกล่าวไปถึงผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว
แต่ผู้ มีสิ ทธิรับเงิน ไม่น ำธนาณัติ ไปเรียกเก็บเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องติดตามเงินคืนจาก
ผู้ออกธนาณัติและนำเงินส่งคืนเข้าบั ญชีธนาคารของ กบข. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าว และในกรณีที่ธนาณัติดังกล่าวเกิดสูญหายส่งไปไม่ถึงผู้มีสิทธิรับเงิน ผู้รับจ้างต้องอายัดธนาณัติทันทีที่
ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กบข. และนำเงินส่งคืนเข้าบัญชีธนาคารของ กบข. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ทราบว่าธนาณัติดังกล่าวเกิดสูญหาย
ค) การจ่ายเงินโดยวิธีโอนเงิ นเข้าบัญชีธนาคาร : ผู้รับจ้างต้องสามารถโอนเงินไปยัง
บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินตามจำนวนเงินและเลขที่บัญชี ธนาคารที่ กบข. กำหนด ภายในวันที่ กบข.
สั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน (Due Date) ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
(ค) การออกจดหมายแจ้งการจ่ายเงิน และใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพ
1) ผู้รับจ้างต้องสามารถออกจดหมายในนาม กบข. เพื่อแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินให้แก่
ผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งเป็น สมาชิก ทายาทของสมาชิก หรือส่วนราชการ โดยมีรูปแบบของจดหมายที่แตกต่างกัน
ตามที่ กบข. กำหนด (ไม่ต่ ำกว่า 12 รูป แบบ) พร้ อมแนบเอกสารสำคัญ ตามที่ กบข. กำหนด ทั้ งนี้ กบข.
สามารถเปลี่ ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรูป แบบของจดหมายดังกล่ าวได้ ซึ่งผู้ รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ กบข.
ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กบข. เป็นลายลักษณ์อักษร
2) จดหมายตาม 1) ต้ อ งระบุ ภ าพลายมื อ ชื่ อ ผู้ มี อ ำนาจลงนามตามที่ กบข. กำหนด
โดย กบข. สามารถแจ้ ง ให้ ผู้ รั บ จ้ า งเปลี่ ย นภาพลายมื อ ชื่ อ ผู้ มี อ ำนาจลงนามที่ จ ะพิ ม พ์ ใ นจดหมายได้
ซึง่ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแปลงภาพลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในจดหมายดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งจาก กบข. เป็นลายลักษณ์อักษร
3) ผู้รับจ้างต้องสามารถออกใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพตามรูปแบบ ที่ กบข. กำหนด
ทั้งนี้ กบข. สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพได้ ซึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ
ให้ กบข. ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก กบข. เป็นลายลักษณ์อกั ษร
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4) ผู้รับจ้างต้องสามารถออกจดหมายแจ้งการจ่ายเงินและใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพ
ในกรณีทผี่ ู้รับจ้างไม่ได้ทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกหรือทายาทของสมาชิกโดยตรงได้
(ง) การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
1) กรณีกิจการด้านการบริหารสำนักงาน
ผู้ รับ จ้ างต้อ งสามารถออกหนั งสื อ รับ รองการหั กภาษี ณ ที่ จ่ายในนาม กบข. พร้อ ม
ลงนามและประทับ ตรา (ถ้ามี) ตามมาตรา 50 ทวิ แห่ งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีรูปแบบและข้อความตามที่
กรมสรรพากรกำหนดไว้ ในประมวลรั ษ ฎากร โดยผู้ รั บ จ้ างต้ อ งจั ด ทำและส่ งหนั งสื อ รั บ รองการหั ก ภาษี
ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 และ 2) รวมทั้งจัดทำและส่งสำเนาคู่ฉบับให้แก่
กบข. จำนวน 2 ฉบับ
2) กรณีกิจการด้านสมาชิก
ผู้รับจ้างต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม กบข. แยกตามประเภท
เงินได้ของผู้รับเงิน พร้อมลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีรูปแบบ
และข้อความตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำและส่งหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ แก่ ผู้ถูกหั กภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 และ 2) รวมทั้งจัดทำและส่ ง
สำเนาคู่ฉบับให้แก่ กบข. จำนวน 2 ฉบับ
ในกรณีที่ กบข. จำเป็นต้องจ่ายเงินให้แก่ส่วนราชการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใน
การรับเงินแทนสมาชิก ผู้รับจ้างต้องสามารถจ่ายเงินให้แก่ส่วนราชการดังกล่าว แต่ออกหนังสือรับรองการหัก
ภาษี ณ ที่ จ่ ายในนาม กบข. ให้ แก่ส มาชิ ก พร้ อมลงนามและประทั บ ตรา (ถ้ ามี) ตามมาตรา 50 ทวิ แห่ ง
ประมวลรัษฎากร ซึง่ มีรูปแบบและข้อความตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร โดยผู้รับจ้างต้อง
จัดทำและส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 และ
2) รวมทั้งจัดทำและส่งสำเนาคู่ฉบับให้แก่ กบข. จำนวน 2 ฉบับ
ผู้รับจ้างจะได้รับมอบอำนาจจาก กบข. ให้เป็นผู้มีอำนาจเต็มตามกฎหมายในการออก
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายข้างต้น และลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(จ) การจัดส่งเอกสาร
1) กรณีกิจการด้านการบริหารสำนักงาน
ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งส่ ง เอกสารให้ แ ก่ กบข. ภายในเวลาไม่ เกิ น 2 วั น ทำการถั ด จากวั น ที่
ผู้รับจ้างได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว ดังต่อไปนี้
ก) การจ่ายเงินด้วยเช็ค
▪ สำเนาภาพถ่ายของเช็คที่สั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
▪ สำเนาภาพถ่ า ยหนั ง สื อ รั บ รองการหั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยตามมาตรา 50 ทวิ แห่ ง
ประมวลรัษฎากร จำนวน 2 ฉบับ เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้รับยกเว้นภาษี
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▪
▪
▪

สำเนาภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน
สำเนาภาพถ่ายเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงว่าผู้มีสิทธิรับเงินรับเช็คจากผู้รับจ้าง
สำเนาภาพถ่ายเอกสารอื่นที่ กบข. กำหนด แล้วแต่กรณี

ข) การจ่ายเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
▪ สำเนาภาพถ่ า ยเอกสารที่ ระบุ ร ายละเอีย ดการโอนเงิน เข้ าบั ญ ชี ธ นาคารให้ แ ก่
ผู้รับเงินโดยแสดงผลตามรายงานที่ กบข. กำหนด เช่น การโอนเงินสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
▪ สำเนาภาพถ่ า ยหนั ง สื อ รั บ รองการหั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ยตามมาตรา 50 ทวิ แห่ ง
ประมวลรัษฎากร จำนวน 2 ฉบับ เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้รับยกเว้นภาษี
▪ สำเนาภาพถ่ายเอกสารอื่นที่ กบข. กำหนด แล้วแต่กรณี
2) กรณีกิจการด้านสมาชิก
ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารให้แก่สมาชิกหรือทายาทของสมาชิกทางไปรษณีย์ภายในเวลา
ไม่เกิน 2 วันทำการถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดย กบข. เป็นผู้รับผิดชอบค่าไปรษณีย์
ดังต่อไปนี้
ก) การจ่ายเงินด้วยเช็ค
▪ เช็คที่สั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
▪ จดหมายแจ้งการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
▪ หนังสือรับรองการหั กภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
จำนวน 2 ฉบับ เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้รับยกเว้นภาษี
▪ วิธีปฏิบัติเมื่อสมาชิกได้รับเช็คจาก กบข.
▪ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพ
▪ เอกสารอื่นที่ กบข. กำหนด แล้วแต่กรณี
▪ จัดส่งจดหมายและเอกสารแนบด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน
ข) การจ่ายเงินด้วยธนาณัติ
▪ ธนาณัติ
▪ จดหมายแจ้งการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
▪ หนังสือรับรองการหั กภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
จำนวน 2 ฉบับ เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้รับยกเว้นภาษี
▪ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพ
▪ เอกสารอื่นที่ กบข. กำหนด แล้วแต่กรณี
▪ จัดส่งจดหมายและเอกสารแนบด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียน
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ค) การจ่ายเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
▪ จดหมายแจ้งการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
▪ หนังสือรับรองการหั กภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
จำนวน 2 ฉบับ เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้รับยกเว้นภาษี
▪ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพ
▪ เอกสารอื่นที่ กบข. กำหนด แล้วแต่กรณี
▪ จัดส่งจดหมายและเอกสารแนบด้วยไปรษณีย์ธรรมดา
ง) กรณี กบข. ไม่ได้จ่ายเงิน (ผู้แจ้งความประสงค์ให้ กบข.บริหารเงินต่อ)
▪ จดหมายแจ้งการบริหารต่อให้แก่ผู้แจ้งความประสงค์ให้ กบข.บริหารเงินต่อ
▪ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพ
▪ เอกสารอื่นที่ กบข. กำหนด แล้วแต่กรณี
▪ จัดส่งจดหมายและเอกสารแนบด้วยไปรษณีย์ธรรมดา
ผู้รับจ้างต้องจัดส่งสำเนาภาพถ่ายจดหมายแจ้งการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน สำเนา
ภาพถ่ายคู่ฉบับของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน 2
ฉบับ เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้รับยกเว้นภาษี และใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพ ซึ่งจัดทำเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และบันทึกเป็นไฟล์ .tif หรือสกุล file อื่นตามที่กำหนด ให้แก่ กบข. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ กบข. กำหนดภายในเวลาไม่เกิน 2 วันทำการถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
ในกรณี ที่ผู้รับ จ้ างจ่ายเงิน ด้วยธนาณั ติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งใบรับไปรษณี ย์ธนาณั ติ
(สำหรับผู้ฝากเงิน) ให้แก่ กบข. ภายในเวลาไม่เกิน 2 วันทำการถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ มีสิทธิ
รับเงิน
หากในอนาคต กบข. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเอกสารและวิธีการจัดส่งจากเดิม
“เอกสารและนำส่งทางไปรษณี ย์ ” เป็น “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และนำส่งหรือ download ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์” ผู้รับจ้างจะต้องสามารถให้บริการดังกล่าว ตามความต้องการของ กบข. ได้
3) กรณีกิจการด้านส่วนราชการ
ก) การจ่ายเงินด้วยเช็ค
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด ส่ ง ให้ แ ก่ ส่ ว นราชการทางไปรษณี ย์ ไ ม่ เ กิ น 2 วั น ทำการ
ถัดจากวันทีผ่ ู้รับจ้างได้จ่ายเงินให้แก่ส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
▪ เช็คที่สั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
▪ จดหมายแจ้งการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
▪ เอกสารอื่นที่ กบข. กำหนด แล้วแต่กรณี
ข) การจ่ายเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
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ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารให้แก่ส่วนราชการทางไปรษณีย์ไม่เกินวันทำการถัดจาก
วันที่ทราบผลการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้โดยถูกต้องครบถ้วน ดังต่อไปนี้
▪ จดหมายแจ้งการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินและเอกสารทีเ่ กีย
่ วข้อง
▪ เอกสารอื่นที่ กบข. กำหนด แล้วแต่กรณี
ผู้รับจ้างต้องจัดส่งสำเนาภาพถ่ายจดหมายแจ้งการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกเป็นไฟล์ .tif หรือสกุล file อื่นตามที่
กำหนด ให้แก่ กบข. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ กบข. กำหนดภายในเวลาไม่เกิน 2 วันทำการถัดจากวันที่
ผู้รับจ้างได้จ่ายเงินให้แก่ส่วนราชการ
(5) รายงานที่ต้องจัดทำและส่งให้ กบข.
1) รายงานการจ่ายเงิน
ก) กรณีกิจการด้านสำนักงาน
ผู้รับ จ้างต้องจัดทำรายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้แก่ กบข. ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ กบข. กำหนด และรูปแบบเอกสารส่งให้แก่ กบข. ณ สถานที่ทำการของ กบข. ภายใน
เวลาไม่เกิน 2 วันทำการถัดจากวันที่ กบข. สั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน (Due date) โดยรายงานดังกล่าว
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
▪ รายงานการจั ด พิ ม พ์ เช็ ค ทั้ งหมดในแต่ ล ะวั น ประกอบด้ ว ยข้ อมู ล ชื่ อ และที่ อ ยู่ ข อง
ผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวนเงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค และเลขที่เช็ค
▪ รายงานเช็ คที่ ขึ้น เงิน แล้ว ทั้ งหมดในแต่ล ะวัน ประกอบด้ว ยข้อมู ล ชื่ อและที่ อยู่ ข อง
ผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวนเงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค และเลขที่เช็ค
▪ รายงานผลการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารของผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ทั้ ง หมดในแต่ ล ะวั น
ที่สามารถทำธุรกรรมได้สำเร็จ ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อและที่อยู่ของผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวนเงินที่โอน วันที่โอน
ธนาคารและสาขาที่ทำธุรกรรมโอนเงิน และเลขที่บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน
▪ รายงานผลการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารของผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ทั้ ง หมดในแต่ ล ะวั น
ที่ไม่สามารถทำธุรกรรมได้สำเร็จ ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและที่อยู่ของผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวนเงินที่โอน วันที่โอน
ธนาคารและสาขาที่ ทำธุรกรรมโอนเงิน เลขที่บัญ ชีธนาคารของผู้ มีสิ ทธิรับเงิน และสาเหตุที่ไม่สามารถทำ
ธุรกรรมได้สำเร็จ
ผู้รับ จ้างต้ องจัด ทำรายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส่ง ให้แก่ กบข. ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ กบข. กำหนด และรูปแบบเอกสารส่งให้แก่ กบข. ณ สถานที่ทำการของ กบข. ภายใน
เวลาไม่เกิน 2 วันทำการแรกของเดือนถัดไป โดยรายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
▪ รายงานเช็ ค ที่ ยั งไม่ ได้ เรี ย กเก็ บ เงิน รายเดื อน ประกอบด้ ว ยข้ อมู ล ชื่ อและที่ อยู่ ข อง
ผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวนเงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค เลขที่เช็ค และชื่อผู้รับ
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รายงานเช็ค ที่สิ้นสุดระยะเวลาเรียกเก็บเงิน รายเดือน ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อและ
ทีอ่ ยู่ของผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวนเงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค เลขที่เช็ค และชื่อผู้รับ
▪

ข) กิจการด้านสมาชิก
ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกเป็น Text File ส่ง
ให้แก่ กบข. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ กบข. กำหนด และรูปแบบเอกสารส่งให้แก่ กบข. ณ สถานที่ท ำ
การของ กบข. ภายในเวลาไม่ เกิ น 2 วั น ทำการถั ด จากวั น ที่ ผู้ รั บ จ้ า งได้ จ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น
โดยรายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
▪ รายงานการจ่ายเงินด้วยเช็ค ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและรหัสของสมาชิกตามที่ กบข.
ได้ส่งให้ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่ไม่ใช่สมาชิก จำนวนเงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค เลขที่เช็ค และเลขที่ของการ
ลงทะเบียนจดหมาย
▪ รายงานการจ่ายเงิน ด้วยธนาณัติ ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและรหัส ของสมาชิกตามที่
กบข. ได้ส่งให้ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่ไม่ใช่สมาชิก จำนวนเงินที่จ่าย เลขที่ธนาณัติ ที่ทำการไปรษณีย์ที่สั่ง
จ่ายธนาณัติ วันที่ออกธนาณัติ และเลขที่ของการลงทะเบียนจดหมาย
▪ รายงานผลการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกทั้งหมดที่สามารถทำธุรกรรมได้
สำเร็จในแต่ละวัน ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและรหัสของสมาชิกตามที่ กบข. ได้ส่งให้ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่
ไม่ใช่สมาชิก จำนวนเงินที่จ่าย วันที่โอน ธนาคารและสาขาที่ทำธุรกรรมโอนเงิน และเลขที่บัญชีธนาคารของ
สมาชิกหรือผู้มีสิทธิรับเงิน
▪ รายงานผลการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกทั้งหมดที่ไม่สามารถทำธุรกรรม
ได้สำเร็จในแต่ละวัน ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและรหัสของสมาชิกตามที่ กบข. ได้ส่งให้ ที่อยู่สมาชิก จำนวนเงิน
ที่จ่าย วัน ที่โอน ธนาคารและสาขาที่ ท ำธุรกรรมโอนเงิน เลขที่บัญ ชี ธนาคารของสมาชิก และสาเหตุ ที่ไม่
สามารถทำธุรกรรมได้สำเร็จ
ผู้รั บ จ้ างต้องจัด ทำรายงานการส่ งเอกสารไม่ถึ งผู้ รับ ในรูปแบบข้อมู ล อิ เล็ กทรอนิ ก ส์
ส่งให้แก่ กบข. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ กบข. กำหนด และรูปแบบเอกสารส่งให้แก่ กบข. ณ สถานที่
ทำการของ กบข. ภายในเวลาไม่เกิน 2 วันทำการถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับเอกสารคืนกลับมา ประกอบด้วย
ข้อมูลชื่อและรหัสของสมาชิกตามที่ กบข. ได้ส่งให้ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่ไม่ใช่สมาชิก ที่อยู่ของสมาชิกหรือผู้
มีสิทธิรับเงิน จำนวนเงินที่จ่าย วิธีการรับเงิน (เช็คหรือธนาณัติ) เลขที่ของเช็คหรือธนาณัติ วันที่ผู้รับจ้างได้รับ
เอกสารคืน และเลขที่ของการลงทะเบียนจดหมาย
ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานการส่งเอกสารไม่ถึงผู้รับในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่ง
ให้แก่ กบข. ทางระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ตามที่ กบข. กำหนด และรูปแบบเอกสารส่งให้ แก่ กบข. ณ สถานที่
ทำการของ กบข. ภายในเวลาไม่เกิน 3 วันทำการแรกของเดือนถัดไป ดังต่อไปนี้
▪ รายงานเช็คที่เรียกเก็บเงินแล้วทั้งหมดในแต่ละเดือน ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและรหัส
ของสมาชิกตามที่ กบข. ได้ส่งให้ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่ไม่ใช่สมาชิก จำนวนเงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค และ
เลขที่เช็ค
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รายงานเช็คที่ยังไม่ถูกเรียกเก็บเงินทั้งหมดในแต่ละเดือน ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและ
รหัสของสมาชิกตามที่ กบข. ได้ส่งให้ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่ไม่ใช่สมาชิก ที่อยู่ของสมาชิกหรือผู้มีสิทธิรับเงิน
จำนวนเงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค และเลขที่เช็ค
▪ รายงานเช็ ค ที่ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาเรี ย กเก็ บ เงิ น ตามกฎหมายและยกเลิ ก เช็ ค นั้ น แล้ ว
ทั้งหมดในแต่ละเดือน ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและรหัสของสมาชิกตามที่ กบข. ได้ส่งให้ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่
ไม่ใช่สมาชิก ที่อยู่ของสมาชิกหรือผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวนเงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค และเลขที่เช็ค
▪ รายงานธนาณัติที่สิ้นสุดระยะเวลาเรียกเก็บเงิน ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและรหัสของ
สมาชิกตามที่ กบข. ได้ส่งให้ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่ไม่ใช่สมาชิก ที่อยู่ของสมาชิกหรือผู้มีสิทธิรับเงิน จำนวน
เงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายธนาณัติ และเลขทีธ่ นาณัติ
▪

ผู้ รับ จ้ างต้องจั ดทำรายงานการส่ งเอกสารไม่ถึงผู้ รับ ในรูป แบบข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์
ส่งให้แก่ กบข. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ กบข. กำหนด และรูปแบบเอกสารส่งให้แก่ กบข. ณ สถานที่
ทำการของ กบข. ภายในเวลาไม่เกิน 7 วันทำการของปีถัดไป ดังต่อไปนี้
▪ รายงานเช็ ค ที่ ยั ง ไม่ ได้ เรี ย กเก็ บ เงิน ทั้ งหมดในแต่ ล ะปี ประกอบด้ ว ยข้ อมู ล ชื่ อ และ
รหัสของสมาชิกตามที่ กบข. ได้ส่งให้ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่ไม่ใช่สมาชิก ที่อยู่ของสมาชิกหรือผู้มีสิทธิรับเงิน
จำนวนเงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค และเลขที่เช็ค
ค) กิจการด้านส่วนราชการ
ผู้รั บ จ้ างต้องจัด ทำรายงานการส่ งเอกสารไม่ถึงผู้ รับ ในรูปแบบข้อมูล อิเล็ กทรอนิ กส์
ส่งให้แก่ กบข. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ กบข. กำหนด และรูปแบบเอกสารส่งให้แก่ กบข. ณ สถานที่
ทำการของ กบข. ภายในเวลาไม่เกิน 3 วันทำการถัดจากถัดจากวันที่ กบข. ส่งข้อมูลการทำรายการจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้
▪ รายงานการจ่ายเงิน ด้วยเช็ค ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและรหัสของส่วนราชการตามที่
กบข. ได้ส่งให้ จำนวนเงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค เลขที่เช็ค และเลขทีข่ องการลงทะเบียนจดหมาย
▪ รายงานการโอนเงิ น ที่ ด ำเนิ น การสำเร็ จ ประกอบด้ ว ยข้ อมู ล ชื่ อและรหั ส ของส่ ว น
ราชการตามที่ กบข. ได้ส่งให้ จำนวนเงินที่จ่าย วันที่โอน ธนาคารและสาขาที่ ทำธุรกรรมโอนเงิน เลขที่บัญชี
ธนาคารของส่วนราชการ และเลขที่ของการลงทะเบียนจดหมาย
▪ รายงานการโอนเงิ น ที่ ด ำเนิ น การไม่ ส ำเร็ จ ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ชื่ อ และรหั ส ของ
ส่ ว นราชการตามที่ กบข. ได้ ส่ ง ให้ จำนวนเงิน ที่ จ่ าย วั น ที่ โ อน ธนาคารและสาขาที่ ท ำธุ ร กรรมโอนเงิ น
เลขที่บัญชีธนาคารของส่วนราชการ สาเหตุทโี่ อนเงินไม่สำเร็จ และเลขที่ของการลงทะเบียนจดหมาย
▪ รายงานการจัดส่งเอกสารไม่ถึงส่วนราชการผู้รับ ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและรหัสของ
ส่วนราชการตามที่ กบข. ได้ส่งให้ จำนวนเงินที่จ่าย วิธีการรับเงิน (เช็คหรือโอนเงิน) เลขที่เช็ค (กรณีจ่ายเงิน
ด้วยเช็ค) และวันที่ได้รับเอกสารคืน
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ผู้รั บ จ้ างต้องจัด ทำรายงานการส่ งเอกสารไม่ถึ งผู้ รับ ในรูปแบบข้อมูล อิเล็ กทรอนิ กส์
ส่งให้แก่ กบข. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ กบข. กำหนด และรูปแบบเอกสารส่งให้แก่ กบข. ณ สถานที่
ทำการของ กบข. ภายในเวลาไม่เกิน 3 วันทำการของเดือนถัดไป ดังต่อไปนี้
▪ รายงานเช็คที่เรียกเก็บเงินแล้วทั้งหมดในแต่ละเดือน ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและรหัส
ของส่วนราชการตามที่ กบข. ได้ส่งให้ จำนวนเงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค และเลขที่เช็ค
▪ รายงานเช็ คที่ ยังไม่ เรียกเก็ บเงินทั้ งหมดในแต่ล ะเดื อน ประกอบด้ วยข้อมูล ชื่อและ
รหัสของส่วนราชการตามที่ กบข. ได้ส่งให้ จำนวนเงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค และเลขที่เช็ค
▪ รายงานเช็คที่สิ้นสุดระยะเวลาเรียกเก็บเงินตามกฎหมายและผู้รับจ้างได้ยกเลิกเช็ค
นั้นแล้วทั้งหมดในแต่ละเดือน ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและรหัสของส่วนราชการตามที่ กบข. ได้ส่งให้ จำนวนเงิน
ที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค และเลขที่เช็ค
ผู้รั บ จ้ างต้องจัด ทำรายงานการส่ งเอกสารไม่ถึงผู้ รับ ในรูปแบบข้อมูล อิเล็ กทรอนิ กส์
ส่งให้แก่ กบข. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ กบข. กำหนด และรูปแบบเอกสารส่งให้แก่ กบข. ณ สถานที่
ทำการของ กบข. ภายในเวลาไม่เกิน 7 วันทำการของปีถัดไป ดังต่อไปนี้
▪ รายงานเช็คที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินทั้งหมดในแต่ละปี ประกอบด้วยข้อมูลชื่อและรหัส
ของส่วนราชการตามที่ กบข. ได้ส่งให้ จำนวนเงินที่จ่าย วันที่สั่งจ่ายเช็ค และเลขที่เช็ค
2) ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งจั ด ทำรายงานสถานะบั ญ ชี รับ -จ่ายของ กบข. ตามหลั ก วิช าการทางบั ญ ชี
ในรูป แบบข้อมูล อิเล็กทรอนิ กส์ ส่งให้แก่ กบข. ทางระบบอิเล็ กทรอนิก ส์ตามที่ กบข. กำหนด และรูปแบบ
เอกสารส่งให้แก่ กบข. ณ สถานที่ทำการของ กบข. ภายในเวลาไม่เกิน 2 วันทำการของเดือนถัดไป
3) ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานข้อมูลภาษีตามหลักวิชาการทางภาษีที่ กรมสรรพากรกำหนดใน
รูป แบบข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ที่บั น ทึกเป็ น Text File ส่ งให้ แก่ กบข. ทางระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ตามที่ กบข.
กำหนด และรูปแบบเอกสารส่งให้แก่ กบข. ณ สถานที่ทำการของ กบข. ประกอบด้วย
▪ รายงาน ภงด. 1, ภงด. 2, ภงด. 3 และ ภงด. 53 ประจำเดือน จัดส่งให้แก่ กบข. ภายใน
วันทำการของเดือนถัดไป
▪ รายงาน ภงด. 1ก และ ภงด. 2ก ประจำปี จัดส่ง ให้ แก่ กบข. ภายใน 7 วัน ทำการของ
ปีถัดไป
ในกรณีที่ กบข. พิจารณาเห็นว่า รายงานที่ ผู้รับจ้างจัดทำดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักการไม่
ว่า ทั้ งหมดหรื อ ส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใด กบข. สามารถสั่ งให้ ผู้ รั บ จ้ างแก้ ไขรายงานดั งกล่ าวข้ า งต้ น ให้ ถู ก ต้ อ งได้
ซึง่ ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการให้เป็นไปตามที่ กบข. สั่งการโดยเร็ว
(6) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
(ก) ผู้รับจ้างต้องมี Audit Trail ของการทำรายการผ่านระบบงานของผู้รับจ้างอย่างครบถ้วน
เพื่อใช้ในการตรวจสอบในภายหลัง
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(ข) ข้อมูล ที่ รับ ส่ ง ระหว่าง กบข. กับ ผู้ รับจ้างถือเป็ น ความลั บที่ไม่อาจเปิ ดเผยให้ แก่ บุคคลที่
ไม่เกีย่ วข้องโดยตรงในการให้บริการตาม TOR นี้ ผู้รับจ้างจึงต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยของการรับส่ง
ข้อมูลระหว่าง กบข. กับผู้รับจ้างตามมาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน
5. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมการเสนอราคาโดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
5.1 ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติผู้เสนอราคา อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอเป็ น นิ ติ บุ ค คล ให้ ยื่ น สำเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย น
นิ ติ บุ ค คลหรื อ หนั งสื อ รั บ รองการอนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ รกิ จ ในประเทศไทย ที่ มี ระยะเวลาไม่ เกิ น 90 วั น
นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ หนังสือบริคณห์สนธิ (ถ้ามี) บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) ผู้มีอำนาจควบคุม
(ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(3) เอกสารเพิ่ ม เติม อื่น ๆ ได้แ ก่ สำเนาใบทะเบี ย นพาณิ ช ย์ สำเนาทะเบี ยนภาษี มูล ค่าเพิ่ ม
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5.2 ส่วนที่ 2 : อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย จะต้องระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ชัดเจนว่ามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรือทำการในเรื่องใด โดยมีห ลั กฐานแสดงตัว ตนของผู้ มอบอำนาจและผู้ รับมอบอำนาจ (แนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจ
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้อ งจั ด ทำตารางเปรียบเที ย บคุ ณ สมบั ติข องผู้ ยื่น เสนอราคา รายละเอี ย ด
คุณลัก ษณะเฉพาะที่ กบข. ต้องการ และการรับประกัน (ถ้ามี) ตาม TOR นี้ กับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะจะต้องระบุ หัวข้อให้ ถูกต้องตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยให้จัดทำใน
รูปแบบดังต่อไปนี้
ลำดับ

ข้อกำหนดตาม TOR

ความสอดคล้อง

รายละเอียดข้อเสนอ

เอกสารอ้างอิง

 คั ด ลอกคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ยื่ น  ตรงหรื อ ดี ก ว่ า  ระบุ คุ ณ สมบั ติ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ  ระบุ เลขหน้ าของ
ข้อเสนอ
 คัดลอกข้อกำหนดรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงาน
ตามที่กำหนดใน TOR
 คัดลอกการรับประกัน

ข้อกำหนดตาม ราคา
TOR
 ระบุรายการและรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงานที่
เสนอมาให้พจิ ารณา
 ระบุรายละเอียดการรับประกัน
งานทีเ่ สนอมาให้พิจารณา

เอ ก ส า ร อ้ า งอิ ง
หรือแคตตาล็อก
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(3) ข้อเสนอด้านเทคนิค
(ก) แนวทางการเชื่อมต่อระบบงานของผู้รับจ้างกับระบบงานของ กบข. รวมถึงรายละเอียด
ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทีผ่ ู้รับจ้างใช้ในการให้บริการตาม TOR นี้
(ข) รายละเอียดวิธีการแก้ไขและระยะเวลาในการแก้ไข รวมทั้งรายละเอียดของและแผน
ฉุกเฉินในการดำเนินธุรกิจ ในกรณีที่ระบบงานของผู้รับจ้างหรือ กบข. เกิดขัดข้องและ
อาจทำให้จำเป็นต้องย้ายไปปฏิบัติงานในสถานที่ทำการสำรอง (Back-up Site)
(ค) รายละเอียดความต้องการด้ าน Hardware และ Software ที่ กบข. ต้องจัดเตรียมเพื่อ
รองรับการเชื่อมต่อและใช้บริการระบบงานของผู้รับจ้างได้อย่างสมบูรณ์
(ง) กำหนดวันที่ผู้รับจ้างจะตัดเงินออกจากบัญชี กบข. เมื่อมีการทำรายการจ่ายเงิน รวมทั้ง
ผลประโยชน์ อื่ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ในขั้ น ตอนการชำระเงิน ตามช่ อ งทางต่ า งๆ ที่ ผู้ รับ จ้ างจะ
ให้บริการแก่ กบข.
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
(ก) แผนการติดตั้งและทดสอบระบบ
(ข) ข้อมูลกิจการและโครงสร้างองค์กร (Company Profile) ของผู้ยื่นข้อเสนอ
(ค) ข้อมูลบุคลากรของผู้ยื่นข้อเสนอที่นำมาทำงานให้แก่ กบข. (คุณวุฒิและประสบการณ์)
6. การเสนอราคา
6.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
6.2 ราคาที่ เสนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี อื่ น (ถ้ า มี ) รวมค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง ปวง
ไว้ด้วยแล้ว
6.3 ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องยืน ราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วั น นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และถอนการเสนอราคามิได้
6.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องติดตั้งและทดสอบระบบแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในวันที่ 15 ธันวาคม
2564
6.5 ข้อเสนอด้านราคา
(1) ผู้เสนอราคาต้องจัดทำข้อเสนอด้านราคาเป็นต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า โดยเสนอราคาค่าจ้างเป็นจำนวนเงินบาท
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
(2) ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายละเอียดค่าธรรมเนี ยมที่ผู้รับจ้างกำหนดเรียกเก็บในการให้บริการ
ระบบงานเป็น “ราคาต่อหน่วยที่เป็นเงินบาท” โดยคำนวณจากข้ อมูลประมาณการจ่ายเงินของ กบข. และ
เสนอราคามาตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอราคา
ประมาณการรายการจ่ายเงินแยกตามประเภท
เช็ค
1,000 รายการ*

ธนาณัติ
1,000 รายการ*

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
PromptPay
Smart Credit
Bahtnet
35,000 รายการ*

2,000 รายการ*

200 รายการ*

การผลิตเอกสาร
240,000 แผ่น*

หมายเหตุ :
(1) *เป็นประมาณการจำนวนรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสัญญา (ตั้งแต่วนั ที่ 1 ม.ค.2565–31 ธ.ค. 2566)
(2) ในช่วงปกติทมี่ ีรายการจ่ายเงินเฉลี่ยเดือนละ 1,000 รายการ
(3) ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี จะมีรายการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 15,000 รายการ
(4) ปริ ม าณการจ่ ายเงิ น ดั งกล่ า วอาจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามนโยบาย Early Retirement ของรัฐ บาลและรู ป แบบ
โครงสร้างอายุสมาชิกของ กบข. โดย กบข. จะจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้รับจ้างตามรายการที่เกิดขึ้นจริง
(5) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามีค่าธรรมเนียมอื่นที่จะเรียกเก็บเพิ่มเติม ให้ระบุมาในข้อเสนอด้านราคาด้วย

การเสนอราคา
เช็ค

ประมาณการรายการจ่ายเงินแยกตามประเภท
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาณัติ
PromptPay
Smart Credit
Bahtnet

ราคา : หน่วย (บาท) ราคา : หน่วย (บาท)

ราคา : หน่วย (บาท)

การผลิตเอกสาร

ราคา : หน่วย (บาท) ราคา : หน่วย (บาท) ราคา : หน่วย (บาท)

หมายเหตุ : ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาโดยคำนวณจากข้ อมูล ประมาณการและระบุราคาที่ เสนอให้ถูกต้องตาม
รูปแบบที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น
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7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นข้ อเสนอครั้งนี้ กบข. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์คะแนนรวม
ด้ า นคุ ณ ภาพและด้ า นราคาสู ง ที่ สุ ด (Price Performance) ในการพิ จ ารณาผู้ ช นะการยื่ น ข้ อ เสนอ
กบข. จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังต่อไปนี้
ข้อพิจารณา
1. ความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของผู้เสนอราคา

ร้อยละ
10

2. รายละเอียดข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาตามที่กำหนดใน TOR นี้

20

3. ความพร้อมในการเริ่มให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนดใน TOR นี้

20

4. ผลงานการให้ บ ริ ก ารที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั บ การจ้ า งครั้ ง นี้ กั บ ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ ตามสำเนา
สัญญาที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี ซึ่งผู้เสนอราคาได้ส่งมาให้พิจารณา

10

5. ราคาทีย่ ื่นข้อเสนอ (Price)

40
รวมทั้งสิ้น

100

8. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบที่ กบข. กำหนดภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งจาก กบข. และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง
9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กบข. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ให้แก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างภายใน 30 วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้ว นตาม
สัญญาจ้างหรือข้อตกลง และ กบข. ได้ตรวจรับมอบงานจ้ างเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง กบข. ได้รับหนังสือเรียก
เก็บเงินจากผู้รับจ้าง โดยแบ่งการจ่ายออกเป็นรายเดือน และคิดค่าบริการตามจำนวนรายการที่เกิดขึ้นจริง
10. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
10.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กบข.
จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
10.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 10.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ใน
อัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท
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11. การรับประกันความเสียหาย
ผู้ ช นะการคั ด เลื อ กจะต้ อ งรั บ ประกั น ความเสี ย หายกรณี เกิ ด ความผิ ด พลาดในการให้ บ ริ ก าร
จนเกิดความเสียหายเป็นตัวเงิน หรือความล่าช้า โดยผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ กบข.
ตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
12. ระยะเวลาและวงเงินในการจัดจ้าง
ระยะเวลาสัญญา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566 และวงเงินในการจัดจ้าง
ครั้งนี้ เป็นเงิน 667,000.00 บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
13. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
13.1 ผู้ รั บ จ้ า งและบุ ค ลากรของผู้ รับ จ้ า งที่ ม าปฏิ บั ติ งานตาม TOR นี้ จะต้ อ งรั ก ษาข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ความลับของ กบข. รายละเอียดดังนี้
1) ข้อมูลที่เป็นความลับ
“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายความถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถสื่อความหมายได้ที่ กบข. หรือ
พนักงานของ กบข. ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ให้ข้อมูล” ได้เปิดเผยให้แก่ผู้รับจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง
ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับ ข้อมูล” ทราบ และมีความประสงค์ ให้ ผู้รับข้อมูลเก็บรักษาข้อมูล ดังกล่าวไว้เป็น
ความลับ
2) การเปิดเผยและการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
ผู้รับข้อมูล ตกลงจะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่สัญญา
สิ้นสุดลงโดยผู้รับข้อมูลตกลงที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) เก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ที่ เป็ น ความลั บ ไว้ ในสถานที่ ป ลอดภั ย และไม่ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ความลับไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บคุ คลใดทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับให้แก่
บุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่ เป็นความลับนั้นและผู้รับข้อมูลจะต้องจัดให้บุคคลนั้นได้ผูกพันและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับด้วย หรือเป็นกรณี ที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ให้ข้อมูล
(2) ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพียงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
(3) ในกรณี ที่ ผู้ รั บ ข้ อ มู ล มี เหตุ ผ ลความจำเป็ น ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เป็ น ความลั บ โดย
กฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ผู้ รับ ข้อมูล จะต้ องแจ้งเป็น หนั งสือให้ ผู้ให้ ข้อมูล ทราบถึงข้อกำหนดหรือคำสั่ ง
ดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้รับข้อมูล
จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอให้คุ้มครองข้อมูลดังกล่าวไม่ให้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย
3) วิธีปฏิบัติเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผู้รับข้อมูลจะต้องส่งมอบข้อมูลที่เป็นความลับและสำเนาของข้อมูลที่
เป็นความลับ (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้ให้ข้อมูล หรือทำลายข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลทัง้ หมดและแจ้ง
ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการทำลายดังกล่าวให้ผู้ให้ข้อมูลทราบ ตลอดจนยุติการใช้ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ
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13.2 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กบข. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซือ้ เป็นหนังสือภายในเวลา
ที่ ก ำหนด กบข. จะริ บ หลั ก ประกั น การยื่ น ข้ อ เสนอ (ถ้ า มี ) หรื อ เรี ย กร้ อ งจากผู้ อ อกหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น
การยื่นเสนอราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
13.3 ผู้เสนอราคาต้องศึกษารายละเอียดและข้อมูลใน TOR ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนการเสนอ
ราคา เพื่อให้ผู้เสนอราคาเข้าใจในเนื้อหาและความชัดเจนของงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ TOR
13.4 กบข. ไม่อนุ ญาตให้ ผู้เสนอราคามีการจ้างช่วงงานหรือโอนสิทธิเรียกร้ องในการรับเงินจาก
กบข. ไม่ว่าทัง้ หมดหรือส่วนหนึ่งส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก กบข. ก่อน
13.5 ในระหว่างดำเนินงาน หาก กบข. จำเป็นต้องปรับเพิ่มหรือลดเนื้ องานที่อยู่ในขอบเขตตาม
TOR นี้ กบข. สามารถดำเนินการได้โดยคิดราคางานเพิ่มหรือลดที่เกิดขึ้นจริงตามส่วนของค่าจ้างตามสัญญา
13.6 การพิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือวินิจฉัยใดเกี่ยวกับการทำงานตาม TOR นี้ ให้เป็น
อำนาจของ กบข. หรือคณะกรรมการพัสดุที่ กบข. แต่งตั้งขึ้น
13.7 กบข.ขอสงวนสิทธิในการทำสัญญากับผู้เสนอราคาตามแบบสัญญาที่ กบข.กำหนด และใน
กรณีที่ผิดสัญญา กบข.จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา
14. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้วย กบข. มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่น ทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไม่ ยอมรั บ การทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบทุ กรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม่ว่าจะเป็ น การกระทำโดย
บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคู่ค้าของ
กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วย
กบข. จึงขอความร่วมมือจากผู้ยื่นข้อเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัท
ในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กบข. หรือคู่ค้าของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเข้าข่าย
ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่ นใดที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบใด ขอให้แจ้ง
โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยู่ดังต่อไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
15. ผู้จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
นางสาวนิตยา ริบรวมทรัพย์
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