ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
การจางผูใหบริการบำรุงรักษาระบบงาน Bonanza
-------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ กบข. ไดใชระบบงาน Bonanza ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท เว็ลธ) เเมเนจเมนท) ซิสเท็ม จำกัด (บริษัทฯ)
ตั้งแต2ป4 2543 เป9นตนมา โดยระบบงาน Bonanza เป9นระบบงานสารสนเทศหลักดานลงทุนซึ่งช2วยบริหารจัดการ
สินทรัพย)และหลักทรัพย)ต2างๆ ที่สำนักงานไปลงทุน และมีผูใชงานจากหลายฝAายงานที่เกี่ยวของ ไดแก2 ฝAายงานใน
สังกัดกลุ2มงานบริหารเงินกองทุน ฝAายกำกับกิจกรรมองค)กร ฝAายบริหารความเสี่ยงการลงทุน ฝAายปฏิบัติการลงทุน
และฝAายบัญชีและการเงิน
และครอบคลุมตั้งแต2งานบริหารเงินกองทุน
การปรับสัดส2วนเงินลงทุนงาน
(Rebalancing) การกำกับการลงทุน งานชำระราคา งานประเมินมูลค2าการลงทุน ตลอนจนงานปMดบัญชีรายวันตาม
มาตรฐานบัญชี TFRS9 การคำนวณมูลค2าสินทรัพย)สุทธิและราคาต2อหน2วยตามแผนการลงทุน (NAV by choice)
เป9นตน โดยช2วงระยะเวลาที่ผ2านมา สำนักงานไดว2าจางบริษัทฯ ในฐานะผูพัฒนาและเจาของผลิตภัณฑ) เป9นผูรับจาง
บำรุงรักษาระบบงาน Bonanza มาโดยตลอดจนถึงป\จจุบัน เพื่อใหระบบงาน Bonanza มีความพรอมใชงานอย2าง
มีประสิทธิภาพและอย2างต2อเนื่อง รวมทั้งไดรับการสนับสนุนดานเทคนิค คำปรึกษาและการแกไขป\ญหาดานเทคนิค
ต2าง ๆ ตลอดจนสามารถพัฒนาต2อยอดใหมีขีดความสามารถเพิ่มเติมและรองรับความตองการของสำนักงานใน
อนาคต ซึ่งบริษัทฯ สามารถใหบริการเป9นไปตามขอตกลงระดับการใหบริการ (SLA) ที่กำหนด และมีผลประเมิน
ความพึงพอใจจากผูใชงานที่เกี่ยวของอยู2ในเกณฑ)ดี
เนื่องจากขณะนี้ สัญญาจางบำรุงรักษาระบบงาน Bonanza ดังกล2าว กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31
สิงหาคม 2563 ฝAายระบบงานสารสนเทศ จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติหลักการขอจางผูรับจางบำรุงรักษาระบบงาน
Bonanza เป9นระยะเวลา 1 ป4 ตั้งแต2วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
2. วัตถุประสงค3
2.1 เพื่อใหระบบงานสารสนเทศหลักดานลงทุนของสำนักงานมีความพรอมใชงานอย2างมีประสิทธิภาพและ
อย2างต2อเนื่อง
2.2 เพื่อใหระบบงาน Bonanza ไดรับการดูแลบำรุงรักษาอย2างต2อเนื่อง ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
2.3 ไดรับสิทธิ์การ upgrade ระบบงาน กรณีที่หลักทรัพย)หรือตราสารทางการเงินที่ออกจำหน2ายในป\จจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงสูตรคำนวณตามประกาศของสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือ ธนาคารแห2งประเทศไทย
2.4 ไดรับการสนับสนุนดานเทคนิค คำปรึกษาและการแกไขป\ญหาดานเทคนิคต2าง ๆ จากผูพัฒนาและเจาของ
ผลิตภัณฑ)
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3. คุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ
3.1 ผู ยื่นขอเสนอตองมี คุ ณสมบั ติตามมาตรฐานที่ร ะบบการจัดซื้ อจั ดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิ ก ส)
(Electronic GovernmentProcurement : e-GP) กำหนด
3.2 ผูยื่นขอเสนอตองเป9นผูประกอบการที่มีความชำนาญหรือมีทักษะสูงเป9นการเฉพาะและน2าเชื่อถือ เพื่อ
ดูแลบำรุงรักษาระบบงาน Bonanza ตามขอบเขตของงานที่ว2าจาง และใหเป9นไปตามวัตถุประสงค)ที่กำหนด
4. ขอบเขตงานที่ว=าจาง
งานบำรุงรักษาระบบงาน Bonanza ครอบคลุมถึงขอบเขตการใหบริการ ดังนี้
4.1 ผูรับจางตองจัดเจาหนาที่สำหรับใหคำแนะนำ และคำปรึกษาการใชระบบงาน Bonanza ทางโทรศัพท)
หรืออีเมล ตลอดระยะเวลาสัญญา
4.2 ผูรับจางจะใหบริการผ2านการ Remote หรือ On-Site Support โดยผู รับจางจะพิจารณาจากความ
เหมาะสมและความรวดเร็วในการดำเนินงานเป9นกรณี ๆ ไป ทั้งนีข้ ึ้นอยู2กับขอตกลงและการอนุญาตจาก
กบข.
4.3 ผูรับจางตองแกไขป\ญหาขอบกพร2องที่เกิดจากการใชงานระบบงาน Bonanza ใหเป9นไปตามขอตกลง
ระดับการใหบริการ (Service Level Agreement) ตลอดอายุสัญญา โดยมีขอกำหนดโดยสังเขป ดังนี้
Priority
Response Time
Resolution Time
Severity 1 ตองมี Response Time ภายใน แกไขขอบกพร2อง หรือ จัดหา Workaround Solution
เวลาไม2เกิน 2 ชั่วโมง
หรือ Temporary Fix ภายในเวลา 1 วันทำการ
Severity 2 ตองมี Response Time ภายใน แกไขขอบกพร2อง หรือ จัดหา Workaround Solution
เวลาไม2เกิน 4 ชั่วโมง
หรือ Temporary Fix ภายในเวลา 30 วันทำการ
Severity 3 ตองมี Response Time ภายใน แกไขขอบกพร2อง หรือ จัดหา Workaround Solution
เวลาไม2เกิน 24 ชั่วโมง
หรือ Temporary Fix ภายในเวลา 60 วันทำการ
หมายเหตุ
Severity 1 หมายถึง กรณีที่ระบบงานไม2สามารถใชงานไดทั้งหมด หรือหนาที่หลักของระบบงาน
ทำงานไม2ถูกตอง และมีผลกระทบทางธุรกิจสูง
Severity 2 หมายถึง กรณีที่ระบบงานสามารถใชงานได แต2ทำงานไดไม2ถูกตองในส2วนที่ไม2ใช2หนาที่
หลักของระบบงาน
Severity 3 หมายถึง กรณีที่ระบบงานยังสามารถใชงานได แต2มีขอผิดพลาดที่ไม2มีผลกระทบต2อการ
ทำงาน หรือเกิดความไม2สะดวกในการปฏิบัติงาน
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4.4 ผู รับจางตองดูแลบำรุงรักษาเชิงปtองกัน (Preventive Maintenance) โดยจัดส2งเจาหนาที่เขามาดูแล
และตรวจสอบระบบงานซึ่งติดตั้งอยู2 ณ สำนักงานของ กบข. เป9นจำนวนไม2นอยกว2า 4 ครั้งต2อป4 หรือ
ตามเงื่อนไขการใหบริการที่ระบุในสัญญา หรือในกรณีที่ กบข. ไม2ต องการใหผู รับจางเขามาใหบริการ
ดังกล2าว กบข. สามารถขอเปลี่ยนเป9นการฝvกอบรมตามหัวขอที่เกี่ยวของ ณ สำนักงานของ กบข.
4.5 ผู รับจางตองดำเนิน การ upgrade ระบบงาน Bonanza กรณีหลักทรั พย)หรื อตราสารทางการเงิ น ที่
ออกจำหน2ายในป\จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสูตรคำนวณตามประกาศของสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือ
ธนาคารแห2งประเทศไทย ในกรณีที่ผู รับจางไม2ไดปรับปรุงหรือ upgrade ระบบงาน Bonanza อย2าง
หนึ่งอย2างใดในระหว2างรอบระยะเวลาสัญญา ผูรับจางตกลงที่จะดำเนินการแกไขหรือปรับปรุงระบบงาน
Bonanza (Customization) ตามที่ กบข. รองขอ โดยไม2คิดค2าใชจ2ายใดๆ เพิ่มเติมเป9นระยะเวลา 15
man-days (ไม2นอยกว2า 8 ชั่วโมงต2อ man-day) ภายใตเงื่อนไขว2า การแกไขหรือปรับปรุงดังกล2าวไม2
กระทบโครงสรางการทำงานหลักของระบบงาน Bonanza
4.6 ขอบเขตและขอกำหนดสำหรับการจางระบบงาน Bonanza ตองรักษาขอมูลที่เป9นความลับ
4.6.1 ขอมูลที่เป9นความลับ
“ขอมูลที่เป9นความลับ” หมายความถึง ขอมูลใด ๆ ที่สามารถสื่อความหมายไดที่ กบข.
หรือพนักงานของ กบข. ซึ่งต2อไปจะเรียกว2า “ผูใหขอมูล” ไดเปMดเผยใหแก2ผูรับจาง ลูกจาง หรือ
ผูแทนของผูรับจาง ซึ่งต2อไปจะเรียกว2า “ผูรับขอมูล” ทราบ และมีความประสงค)ใหผูรับขอมูล
เก็บรักษาขอมูลดังกล2าวไวเป9นความลับ
4.6.2 การเปMดเผยและการรักษาขอมูลที่เป9นความลับ
ผูรับขอมูลตกลงจะเก็บรักษาขอมูลที่เป9นความลับเป9นระยะเวลาหนึ่งป4นับแต2วันที่สัญญา
สิ้นสุดลง โดยผูรับขอมูลตกลงที่จะดำเนินการดังต2อไปนี้
(1)
เก็บรักษาขอมูลที่เป9นความลับไวในสถานที่ปลอดภัยและไม2เปMดเผยขอมูลที่เป9น
ความลับไม2ว2าทั้งหมดหรือแต2บางส2วนใหแก2บุคคลใดทราบ เวนแต2จะเป9นการเปMดเผยขอมูลที่เป9น
ความลับใหแก2บุคคลที่ตองเกี่ยวของโดยตรงกับขอมูลที่เป9นความลับนั้นและผูรับขอมูลจะตองจัด
ใหบุคคลนั้นไดผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาขอมูลที่เป9นความลับดวย หรือเป9นกรณี
ที่ไดรับอนุญาตเป9นลายลักษณ)อักษรจากผูใหขอมูล
(2)

ใชขอมูลที่เป9นความลับเพียงเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค)ที่กำหนดไวในสัญญา

เท2านั้น
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(3)
ในกรณีที่ผูรับขอมูลมีเหตุผลความจำเป9นตองเปMดเผยขอมูลที่เป9นความลับโดย
กฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ผูรับขอมูลจะตองแจงเป9นหนังสือใหผูใหขอมูลทราบถึงขอกำหนด
หรือคำสั่งดังกล2าวก2อนที่จะดำเนินการเปMดเผยขอมูลที่เป9นความลับ และในการเปMดเผยขอมูลที่
เป9นความลับ ผู รับขอมูลจะตองดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอใหคุ มครองขอมูล
ดังกล2าวไม2ใหถูกเปMดเผยต2อสาธารณะดวย
4.6.3 วิธีปฏิบัติเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผูรับขอมูลจะตองส2งมอบขอมูลที่เป9นความลับและสำเนาของขอมูล
ที่เป9นความลับ (ถามี) คืนใหแก2ผูใหขอมูล หรือทำลายขอมูลที่เป9นความลับที่ไดรับจากผูใหขอมูล
ทั้งหมดและแจงยืนยันเป9นลายลักษณ)อักษรถึงการทำลายดังกล2าวใหผูใหขอมูลทราบ ตลอดจน
ยุติการใชขอมูลที่เป9นความลับ
5. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคาโดยแยกเป9น 2 ส2วน ดังต2อไปนี้
5.1 ส2วนที่ 1 อย2างนอยตองมีเอกสารดังต2อไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป9นนิติบุคคล
(ก) หางหุ นส2 ว นสามั ญหรือหางหุ นส2ว นจำกั ด ใหยื ่ นสำเนาหนัง สื อรั บรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไม2เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ บัญชีรายชื่อหุนส2วนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี)
พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(ข) บริ ษ ั ท จำกั ด หรื อ บริ ษ ั ท มหาชนจำกั ด ใหยื ่ น สำเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไม2เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ หนังสือบริคณห)สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผู
มีอำนาจควบคุม(ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ2 (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(2) ในกรณี ผู ยื่น ขอเสนอเป9 นบุ คคลธรรมดาหรื อ คณะบุ ค คลที ่ไม2 ใช2นิต ิ บุ คคลใหยื ่น สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป9นหุนส2วน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผูเป9นหุนส2วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเป9นหุนส2วนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป9นผูยื่นขอเสนอร2วมกันในฐานะเป9นผูร2วมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของการ
เขาร2วมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูร2วมคา แลวแต2กรณี
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(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดแก2 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค2าเพิ่ม พรอมทั้ง
รับรองสำเนาถูกตอง
5.2 ส2วนที่ 2 อย2างนอยตองมีเอกสารดังต2อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู ยื่ นขอเสนอมอบอำนาจใหบุค คลอื่ นกระทำการแทนใหแนบหนั งสื อมอบอำนาจ
ซึ่งปMดอากรแสตมป|ตามกฎหมาย จะตองระบุในหนังสือมอบอำนาจใหชัดเจนว2ามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรื อ ทำการในเรื ่ อ งใด โดยมี ห ลั ก ฐานแสดงตั ว ตนของผู มอบอำนาจและผู รั บ มอบอำนาจ (แนบสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนาถูกตอง) ทั้งนี้ หากผูรับมอบอำนาจ
เป9นบุคคลธรรมดาตองเป9นผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเท2านั้น
(2) ผู ยื ่ น ขอเสนอตองจั ด ทำตารางเปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบั ต ิ ข องผู ยื ่ น เสนอราคา รายละเอี ย ด
คุณลั กษณะเฉพาะที ่ กบข. ตองการ และการรับ ประกั น (ถามี ) ตาม TOR นี ้ กั บ ขอเสนอของผู ยื ่ นขอเสนอ
ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะจะตองระบุหัวขอใหถูกตองตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยใหจัดทำในรูปแบบ
ดังต2อไปนี้
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 ว2 า
ขอกำหนดตาม
TOR

รายละเอียดขอเสนอ

เอกสารอางอิง

ระบุค ุ ณ สมบั ต ิ ผ ู ยื ่ น ขอเสนอ
ราคา

ระบุเ ลขหนาของ
เอกส ารอ าง อิ ง
หรือแคตตาล็อก

ระบุรายการและรายละเอียด
คุ ณ ลั กษณะเฉพาะของงานที่
เสนอมาใหพิจารณา
ระบุรายละเอียดการรับประกัน
งานที่เสนอมาใหพิจารณา

(3) ผูยื่นขอเสนอตองจัดส2งเอกสารดังต2อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
(ก) แผนการดำเนินงานตามขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
(ข) ขอมูลกิจการและโครงสรางองค)กร (Company Profile) ของผูยื่นขอเสนอ
(ค) ขอมูลบุคลากรของผูยื่นขอสนอที่นำมาทำงานใหแก2 กบข. (คุณวุฒิและประสบการณ))
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6. การเสนอราคา
6.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาโดยไม2มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
6.2 ราคาที่เสนอจะตองเป9นราคาที่รวมภาษีมูลค2าเพิ่ม ภาษีอื่น (ถามี) รวมค2าใชจ2ายทั้งปวงไวดวยแลว
6.3 ผูยื่นขอเสนอตองยืนราคาเป9นเวลาไม2นอยกว2า 90 วัน นับตั้งแต2วันที่เสนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและถอนการเสนอราคามิได
6.4 ผูยื่นขอเสนอจะตองดำเนินการใหบริการบำรุงรักษาระบบงาน Bonanza เป9นระยะเวลาสัญญา
1 ป4 ตั้งแต2วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
7. หลักเกณฑ3การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
7.1. การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ กบข. จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ)ราคาต่ำสุด
8. การทำสัญญาจาง
ผูชนะการคัดเลือกจะตองทำสัญญาจางตามแบบที่ กบข. กำหนดภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่ไดรับแจง
จาก กบข. และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป9นเงินเท2ากับรอยละ 5 ของราคาค2าจาง
9. ค=าจางและการจ=ายเงิน
กบข. จะจ2ายค2าจางซึ่งไดรวมภาษีมูลค2าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค2าใชจ2ายทั้งปวงดวยแลว ใหแก2ผูยื่น
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเป9นผู รับจางภายใน 30 วัน เมื่อผู รับจางไดปฏิบัติงานถูกตองและครบถวนตาม
สัญญาจางหรือขอตกลง และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลวพรอมทั้ง กบข. ไดรับหนังสือเรียกเก็บ
เงินจากผูรับจาง โดยแบ2งการจ2ายเงินออกเป9น 12 งวด งวดละเท2า ๆ กัน
ผูรับจางจะตองทำขอมูลเปรียบเทียบงานที่ส2งมอบแต2ละงวดงานกับงานตามที่สัญญากำหนดว2าส2งมอบ
ไดครบถวนหรือไม2 โดยใหจัดทำในรูปแบบ ดังต2อไปนี้
ลำดับ

ขอกำหนดตาม TOR
คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงาน
ตามที่กำหนดใน TOR
คัดลอกการรับประกัน

ความสอดคลอง
ตรงหรือดีกว2า
ข อกำหนด
ตาม TOR

รายละเอียดของงานที่ส=งมอบ

เอกสารอางอิง

ระบุ ร ายการและรายละเอี ย ด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงานที่
ส2งมอบ

ระบุเลขหนาของ
เอกสารอ างอิ ง
หรือแคตตาล็อก

ระบุรายละเอียดการรับประกัน
งานที่ส2งมอบ
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10. อัตราค=าปรับ
ค2าปรับตามสัญญาจางหรือขอตกลงจางเป9นหนังสือจะกำหนดไวดังต2อไปนี้
10.1 กรณีที่ผูรับจางนำงานที่รับจางไปจางช2วงใหผูอื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม2ไดรับอนุญาตจาก กบข. จะ
กำหนดค2าปรับสำหรับการฝAาฝ•นดังกล2าวเป9นจำนวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานจางช2วงนั้น
10.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 10.1 จะกำหนดค2าปรับเป9นรายวันในอัตรา
รอยละ 0.10 ของราคาค2าจาง แต2จะตองไม2ต่ำกว2าวันละ 100 บาท
11. วงเงินในการจัดจาง
วงเงินในการจัดจางครั้งนี้ เป9นเงิน 3,985,448.30 บาท (สามลานเกาแสนแปดหมื่นหาพันสี่รอยสี่สิบแปด
บาทสามสิบสตางค)) ซึ่งรวมภาษีมูลค2าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค2าใชจ2ายทั้งปวงดวยแลว
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
12.1 ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กบข. ไดคัดเลือกแลว ไม2ไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเป9นหนังสือภายในเวลาที่
กำหนด กบข. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ (ถามี) หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกันการยื่นเสนอ
ราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป9นผู ทิ้งงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว2าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
12.2 เงื่อนไขการเขาปฏิบัติงาน
(1)
ผูรับจางตองตรวจสอบคุณสมบัติของลูกจางหรือบุคคลภายนอกทุกคนที่เขามาปฏิบัติงานใน
สถานที่ทำการของ กบข. ว2าไม2เคยมีประวัติในการบุกรุก แกไข ทำลาย หรือ โจรกรรมขอมูล
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน2วยงานใด ก2อนที่จะอนุญาตใหเขามาปฏิบัติงานใน
สถานที่ทำการของ กบข.
(2)
การปฏิบัติงานของบุคลากรของผู รับจางในสถานที่ทำการของ กบข. จะตองไดรับความ
เห็นชอบจาก กบข. ก2อน และใหถือปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลสถานที่
นั้นอย2างเคร2งครัด
(3)
ผูรับจาง รวมทั้งลูกจาง หรือบุคคลภายนอกที่ผูรับจางส2งมาปฏิบัติงานตาม TOR นี้ จะตอง
รักษาขอมูลที่เป9นความลับของ กบข. โดยตองยินยอมลงนามในสัญญาการรักษาขอมูลที่เป9น
ความลับ (Non-Disclosure Agreement : NDA) กับ กบข. ซึ่งผูรับจาง รวมทั้งลูกจาง หรือ
บุคคลภายนอกที่ผูรับจางส2งมาปฏิบัติงานจะตองไม2นำขอมูลที่เป9นความลับของ กบข. ไม2ว2า
จะจัดทำขึ้นในรูปของเอกสาร ขอมูลอิเล็กทรอนิกส) หรือรูปแบบอื่นใด และไม2ว2าจะมีการระบุ
ว2าเป9นขอมูลที่เป9นความลับหรือไม2ก็ตาม ไปเปMดเผยหรือใชประโยชน)ใด ๆ หรือยินยอมให
บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน)ใด ๆ จากขอมูลที่เป9นความลับของ กบข. เวนแต2จะรับอนุญาต
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เป9นลายลักษณ)อักษรจาก กบข. ก2อน โดยมีผลผูกพันทั้งในขณะที่ทำงานและผูกพันต2อเนื่อง
เป9นเวลา 1 ป4 ภายหลังจากที่สิ้นสุดการว2าจางแลว
13. มาตรการปLองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดวย กบข. มีนโยบายต2อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไม2ยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม2ว2าจะเป9นการกระทำโดยบุคลากร
ของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคู2คาของ กบข. ทุก
ราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย2างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต2อสังคมและผูมี
ส2วนไดเสียทุกกลุ2มดวย
กบข. จึงขอความร2วมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัทใน
เครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคู2คาของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเขาข2ายทุจริต
ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพย)สินหรือประโยชน)อื่นใดที่ไม2เหมาะสม ไม2ว2าในรูปแบบใด ขอใหแจงโดยตรงไปยัง
บุคคลและที่อยู2ดังต2อไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝAายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
14. ผูจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1. นายครองพงศ)

แจ2มใจ
--------------------------------
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