ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การซื้อสิทธิ์ในการสื่อสารผ่าน LINE Official Account กบข. ประจำปี 2564
--------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในปี 2564 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มุ่งเน้นการใช้แพลตฟอร์ม LINE Official
Account เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารที่สำคัญ โดยแพลตฟอร์ม LINE เป็นโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยม
อย่างมาก สะท้อนจากจำนวนผู้ติดตาม LINE Official Account กบข. ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและพฤติกรรม
การเสพข้อมูล ข่าวสารยุคปัจ จุบ ัน ซึ่ง ปัจ จุบัน มีจำนวนผู้ติดตาม LINE Official Account กบข. มากกว่า
400,000 บัญชีผู้ใช้ ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม LINE เป็นช่องทางสื่อสารสองทางระหว่าง กบข. กับ สมาชิก และยัง
สามารถเก็บข้อมูลเพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งาน LINE ได้ด้วยการเชื่อมต่อระหว่าง LINE BCRM และฐานข้อมูล กบข.
ผ่านการสร้างแคมเปญและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบน LINE Official Account ในการนี้ กบข. จึงมีความ
ประสงค์ซื้อสิทธิ์ในการสื่อสารผ่าน LINE Official Account กบข. ประจำปี 2564
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีช่องทาง LINE Official Account ของ กบข. ในการสื่อสารและเก็บข้อมูลของสมาชิกได้
3. คุณสมบัติผยู้ ื่นข้อเสนอ
3.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic GovernmentProcurement : e-GP) กำหนด
3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของไลน์ ได้แก่ LINE Official Account LINE
Business Connect และ LINE BCRM และมีผลงานประเภทเดียวกับงานจ้างนี้อย่างน้อย 2 รายการ ภายใน
รอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยผู้เสนองานจะต้องแนบตัวอย่่ างผลงาน พร้อมเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้ หนังสือรับรองผลงาน หรือ สำเนาสัญญาจ้างซึ่งมีมูลค่าสัญญาละไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างน้อย 1 สัญญา ประทับตรานิติบุคคล หรือ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน
จำกัดพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ/
หรือ หน่วยงานเอกชน
4. รายการรายละเอียดของพัสดุ
4.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนิน การจัดซื้อสิทธิ์ในการสื่อสารผ่าน LINE Official Account ด้วยแพ็กเกจ
Government Starter Package เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดแพ็กเกจดังนี้
1) แพ็กเกจรายเดือนแบบ Pro Plan เป็นระยะเวลา 12 เดือน พร้อมใช้ส่งข้อความจำนวนสูงสุด
35,000 ข้อความต่อเดือน
2) บริการ Premium ID โล่เขียว และประเภทบัญชีพรีเมียม (Premium Account)
3) ใช้ส่งข้อความเพิ่มจำนวนสูงสุด 3,000,000 ข้อความต่อเดือน
4) ใช้งานทุกฟังก์ชันของ LINE Official Account ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4.2 จั ด ซื ้ อ สิ ท ธิ ์ ก ารใช้ ง าน LINE BCRM และใช้ ง านทุ ก ฟั ง ก์ ช ั น ของ LINE BCRM ได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
5. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมการเสนอราคา โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
5.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้แก่ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย จะต้องระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ชัดเจนว่ามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรือทำการในเรื่องใด โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (แนบสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจ
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
(ก) เอกสารรวมผลงาน ประสบการณ์ และความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นข้อเสนอ
6. การเสนอราคา
6.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
6.2 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว
6.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยืนราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา โดย ภายใน
กำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และถอนการเสนอราคามิได้
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6.4 ผู้ ยื่น ข้อ เสนอจะต้อ งดำเนิน การส่งมอบพัส ดุ ไ ม่เกิน 15 วั น ทำการ นั บ ถัดจากวันลงนามใน
สัญญาหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กบข. ให้ ส่งมอบพัสดุ
7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กบข. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด (Price)
8. การทำสัญญาซื้อขาย
ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่ กบข. กำหนด ภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ซื้อ
9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กบข. จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ ขายภายใน 30 วัน เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลง และ กบข. ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง กบข. ได้รับหนังสือเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย
10. อัตราค่าปรับ
10.1 ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่า
สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
10.2 วิธีการคิดค่าปรับ "ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาสัญญาเป็นวันหยุดราชการให้นับวันเริ่มตันทำ
การใหม่ต่อจากวันหยุดราชการ เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาสัญญา" ค่าปรับจะเริ่มคิดถัดจากวันสุดท้ายของ
สัญญา กรณีการส่งมอบพัสดุแล้วพบว่ามีข้อบกพร่องยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน กบข. จะแจ้งผู้ขายให้
แก้ไข และเริ่มคิดค่าปรับตั้งแต่วันที่แจ้งจนกว่าจะส่งมอบถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึง
ระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิค
11. วงเงินในการจัดซื้อ
วงเงินในการจัดซือ้ ครั้งนี้เป็นเงิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ซึง่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
12. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้วย กบข. มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไม่ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดย
บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคู่ค้าของ
กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วย
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กบข. จึงขอความร่วมมือจากผู้ยื่นข้อเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัท
ในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ กบข. หรือคู่ค้าของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเข้าข่าย
ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบใด ขอให้แจ้ง
โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยู่ดังต่อไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
13. ผู้จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1. นางสาวปรัชญาภรณ์ มกุลพานิช
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