ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
การจางผูใหบริการจัดส#งขอมูลข#าวสารผ#านระบบ SMS ประจำป, 2563
-------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
ดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) มีภารกิจดำเนินการสื่อสารขอมูลข$าวสาร สิทธิพิเศษ
บริการ และกิจกรรมของ กบข. ไปยังสมาชิก ส$วนราชการ ตลอดจนผูแทนสมาชิก ผ$านระบบ SMS เพื่อใหการ
สื่อสารเป3นไปอย$างรวดเร็วและเขาถึงกลุ$มเป6าหมายโดยตรง จึงจำเป3นตองจัดจางบุคคลภายนอกใหเป3 น
ผูดำเนินการจัดส$งขอมูลข$าวสารผ$านระบบ SMS ประจำป9 2563
2. วัตถุประสงค7
เพื่อจัดหาผูรับจางที่มีประสบการณ?ความเชี่ยวชาญและระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เป3นผูดำเนินการ
จัดส$งขอความผ$านระบบ SMS สำหรับเผยแพร$ขอมูลข$าวสาร สิทธิพิเศษบริการ และกิจกรรมของ กบข. ไปยัง
สมาชิก ส$วนราชการ ตลอดจนผูแทนสมาชิก รวมถึงสมาชิกที่ใชบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส?ที่ กบข. จัด
ให ผ$ า น My GPF Application และ My GPF Website โดยมี ก ระบวนการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ส ะดวกรวดเร็ ว
ปลอดภัย และน$าเชื่อถือ
3. คุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ
ผู ยื่นขอเสนอตองมีคุ ณสมบั ติ ตามมาตรฐานที่ร ะบบการจั ดซื้ อจัดจางภาครัฐดวยอิ เล็ กทรอนิ กส?
(Electronic GovernmentProcurement : e-GP) กำหนด
4. รายการรายละเอียดของงานจาง
ผู รับจางตองเป3 นผู ประกอบการธุร กิจ ใหบริ การส$งขอความ SMS ที่น$าเชื่ อถื อและเป3น ที่ ย อมรั บ
โดยทั่วไป โดยตองจัดใหมีการส$ง SMS ประกอบดวย
(1) การจัดส$งขอความผ$านระบบ SMS หรือโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อเผยแพร$ขอมูลข$าวสาร สิทธิพิเศษ
บริการ และกิจกรรมของ กบข. ไปยังสมาชิก ส$วนราชการ ตลอดจนผูแทนสมาชิก
(2) SMS Gateway แบบ API หรือการส$งขอความแจงเตือน/รหัส OTP ที่มีการเชื่อมต$อผ$านโปรแกรม
และ Server ของ กบข. เพื่ออำนวยความสะดวกดานขอมูลและการทำรายการที่เกี่ยวของกับบัญชีของสมาชิก
ผ$าน My GPF Application และ My GPF Website โดยระบบจะทำการส$ง SMS ถึงสมาชิกเพื่อยืนยันการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส?รายการต$าง ๆ อาทิ ตรวจสอบยอดเงิน แกไขขอมูลส$วนบุคคล ออมเพิ่ม เลือก
แผนการลงทุน ออมต$อ เป3นตน
ทั้งนี้บริการทั้ง 2 รูปแบบตองสามารถรองรับการส$งขอความ SMS ตามขอกำหนดขั้นต่ำดังนี้

(1) รูปแบบการส$งขอความภายในประเทศ
- ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- OTP (one time password)
(2) จั ด ส$ งขอความผ$ า นระบบ SMS ไปยั งโทรศั พท? เ คลื ่ อนที ่ ของกลุ $ มเป6 า หมายที ่ กบข. กำหนด
ไม$ว$าจะเป3นเครือข$ายโทรศัพท?ในระบบใด โดยสามารถจัดส$งขอความไปยังหลายหมายเลขในเวลาเดียวกันและ
ไม$จำกัดจำนวนผูรับ
(3) มีบริการระบบจัดการสมุดโทรศัพท?ที่ง$ายต$อการสรางและแกไขกลุ$มผูรับขอความ SMS โดย กบข.
สามารถนำเขาขอมูลหมายเลขโทรศัพท?จาก Excel, Notepad หรือ Text File เพื่อใชในการจัดส$งขอความ
ผ$านระบบ SMS ได
(4) มีบริการระบบตารางการแจงข$าวสาร ขอมูล และกิจกรรมประชาสัมพันธ? โดยกำหนดวันและเวลา
สำหรับการส$งขอความผ$านระบบ SMS ล$วงหนาไดอย$างไม$จำกัด
(5) มีบริการกำหนดเลือกผูรับหรือกลุ$มผูรับที่ กบข. ตองการ รวมทั้งสามารถพิมพ?ขอความที่ตองการ
ส$งผ$านระบบ SMS ไดเอง และสามารถตรวจสอบสถานะการส$งขอความผ$านระบบ SMS ได
(6) สามารถเรียกตรวจสอบสถานะการจัดส$งขอความผ$านระบบ SMS และเรียกตรวจสอบรายการ
จัดส$งขอความผ$านระบบ SMS ยอนหลังได
(7) มีบุคลากรที่มีศักยภาพและความพรอมในการบริหาร วางแผน รวมทั้งกำหนดวิธีการและแนว
ทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามความคืบหนาการดำเนินงานตามขอบเขตการจางโดยไม$มีขอบกพร$อง
(8) สามารถส$งขอความไดตลอด 24 ชั่วโมง
(9) ระยะเวลาการใหบริการ 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต$วันที่ 1 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ?
2564 กำหนดการส$งขอความผ$านระบบ SMS ขั้นต่ำที่ 5,000,000 ขอความ อย$างไรก็ตาม คิดค$าบริการเฉพาะ
การส$งขอความที่ไปถึงหมายเลขโทรศัพท?เคลื่อนที่ปลายทางโดยครบถวนสมบูรณ?เท$านั้น โดยหากค$าบริการเกิน
วงเงินในสัญญาสามารถขยายวงเงินได
5. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคาโดยแยกเป3น 2 ส$วน ดังต$อไปนี้
5.1 ส$วนที่ 1 อย$างนอยตองมีเอกสารดังต$อไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป3นนิติบุคคล
(ก) หางหุนส$วนสามัญหรือหางหุนส$วนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไม$เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ บัญชีรายชื่อหุนส$วนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม
(ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไม$เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ หนังสือบริคณห?สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม(ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ$ (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
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(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป3นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม$ใช$นิติบุคคลใหยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู นั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป3นหุ นส$วน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเป3นหุนส$วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเป3นหุนส$วนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สำเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป3นผูยื่นขอเสนอร$วมกันในฐานะเป3นผูร$วมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของ
การเขาร$วมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูร$วมคา แลวแต$กรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดแก$ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย? สำเนาทะเบียนภาษีมูลค$าเพิ่ม
พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
5.2 ส$วนที่ 2 อย$างนอยตองมีเอกสารดังต$อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู ยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งปmดอากรแสตมปnตามกฎหมาย จะตองระบุในหนังสือมอบอำนาจใหชัดเจนว$ามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรือทำการในเรื่องใด โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู มอบอำนาจและผู รับมอบอำนาจ (แนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนาถูกตอง) ทั้งนี้ หากผูรับมอบอำนาจ
เป3นบุคคลธรรมดาตองเป3นผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเท$านั้น
(2) ผู ยื่นขอเสนอตองจัด ทำตารางเปรี ยบเทียบคุณสมบั ติ ของผู ยื่ นเสนอราคา รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะที่ กบข. ตองการ และการรับประกัน (ถามี) ตาม TOR นี้ กับขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ ซึ่ง
คุณลักษณะเฉพาะจะตองระบุหัวขอใหถูกตองตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยใหจัดทำในรูปแบบ
ดังต$อไปนี้
ลำดับ

ขอกำหนดตาม TOR
คั ด ลอกคุ ณ สมบั ต ิ ข องผู ยื่ น
ขอเสนอ
คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงาน
ตามที่กำหนดใน TOR
คัดลอกการรับประกัน

ความสอดคลอง
ตรงหรื อ ดี ก ว$ า
ขอกำหนดตาม
TOR

รายละเอียดขอเสนอ

เอกสารอางอิง

ระบุ ค ุ ณ สมบั ต ิ ผ ู ยื ่ น ขอเสนอ
ราคา
ระบุรายการและรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงานที่
เสนอมาใหพิจารณา
ระบุรายละเอียดการรับประกัน
งานที่เสนอมาใหพิจารณา

ระบุ เ ลขหนาของ
เอกสารอ า งอิ ง
หรือแคตตาล็อก

6. การเสนอราคา
6.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาโดยไม$มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
6.2 ราคาที่เสนอจะตองเป3นราคาที่รวมภาษีมูลค$าเพิ่ม ภาษีอื่น (ถามี) รวมค$าใชจ$ายทั้งปวงไวดวยแลว
6.3 ผู ยื่ น ขอเสนอตองยื น ราคาเป3 น เวลาไม$ น อยกว$ า 90 วั น นั บ ตั้ งแต$ วั น ที่ เ สนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและถอนการเสนอราคามิได
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7. หลักเกณฑ7การพิจารณา
การจัดหาผูรับจางงานบริการจัดส$งขอมูลข$าวสารผ$านระบบ SMS ครั้งนี้ พิจารณาตัดสินโดยใชเกณฑ?
ราคาต่ำสุด
8. การทำสัญญาจาง
ผูชนะการคัดเลือกจะตองทำสัญญาจางตามแบบที่ กบข. กำหนดภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่ไดรับ
แจงจาก กบข. และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป3นเงินเท$ากับรอยละ 5 ของราคาค$าจาง
9. ค#าจางและการจ#ายเงิน
กบข. จะจ$ายค$าจางซึ่งไดรวมภาษีมูลค$าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค$าใชจ$ายทั้งปวงดวยแลว ใหแก$ผูยื่น
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเป3นผูรับจางภายใน 30 วัน เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานถูกตองและครบถวนตาม
สัญญาจางหรือขอตกลง และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลวพรอมทั้ง กบข. ไดรับหนังสือเรียก
เก็บเงินจากผูรับจาง โดยแบ$งการจ$ายเงินออกเป3น 12 งวด อย$างไรก็ตาม คิดค$าบริการเฉพาะการส$งขอความที่
ไปถึงหมายเลขโทรศัพท?เคลื่อนที่ปลายทางโดยครบถวนสมบูรณ?เท$านั้น โดยหากค$าบริการเกินวงเงินในสัญญา
สามารถขยายวงเงินได
10. อัตราค#าปรับ
ค$าปรับตามสัญญาจางหรือขอตกลงจางเป3นหนังสือจะกำหนดไวดังต$อไปนี้
10.1 กรณีที่ผูรับจางนำงานที่รับจางไปจางช$วงใหผูอื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม$ไดรับอนุญาตจาก กบข.
จะกำหนดค$าปรับสำหรับการฝsาฝtนดังกล$าวเป3นจำนวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานจางช$วงนั้น
10.2 กรณีที่ผู รับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 10.1 จะกำหนดค$าปรับเป3นรายวันใน
อัตรารอยละ 0.10 ของราคาค$าจาง แต$จะตองไม$ต่ำกว$าวันละ 100 บาท
11. การรับประกันความชำรุดบกพร#อง
ผูชนะการคัดเลือกตองรับประกันการใชงานตลอดระยะเวลาการจางบริการ หากระบบเกิดขัดของ
หรือไม$สามารถส$งขอความได ผูรับจางตองแจงให กบข. ทราบทันที และตองดำเนินการตรวจสอบและแกไขให
กลับมาทำงานไดตามปกติ โดยมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการใหแลวเสร็จไม$เกิน 24 ชั่วโมง นับแต$เวลาที่
ระบบเกิดขัดของหรือไม$สามารถส$งขอความได
12. วงเงินในการจาง
วงเงิ น ในการจั ด จางครั ้ ง นี ้ เ ป3 น เงิ น 1,800,000 บาท (หนึ ่ ง ลานแปดแสนบาทถวน) ซึ ่ ง รวม
ภาษีมูลค$าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค$าใชจ$ายทั้งปวงดวยแลว
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13. มาตรการปHองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดวย กบข. มีนโยบายต$อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไม$ยอมรับการทุจริ ตและประพฤติมิชอบทุ กรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม$ว$าจะเป3นการกระทำโดย
บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคู$คาของ
กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย$างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต$อ
สังคมและผูมีส$วนไดเสียทุกกลุ$มดวย
กบข. จึงขอความร$วมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัท
ในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคู$คาของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเขาข$าย
ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพย?สินหรือประโยชน?อื่นใดที่ไม$เหมาะสม ไม$ว$าในรูปแบบใด ขอใหแจง
โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยู$ดังต$อไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝsายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
14. ผูจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
นางสาววีรญา พิสุทธิ์พิบูลวงศ?
-------------------------------------------
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