ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจางที่ปรึกษาในการออกแบบพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ
เพื่อการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
----------------------1. หลักการและเหตุผล
กลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนบำเหน็จ บำนาญขาราชการ (กบข.) ไดพ ิจารณาเห็ น ควร
ปรับ ปรุงกระบวนการพั ฒนาระบบงานให มีความรวดเร็ว ทั นสมัย ลดความซ้ำ ซ อน และลดเวลาที่ น ำสง
ระบบงานสารสนเทศ (Time to market) ที่มีคุณภาพใหกับผูใชงานภายในสำนักงาน ผูใชงานภายนอก และ
สมาชิกของกบข. โดยยึดหลักการพัฒนาระบบงานแบบอไจล (Agile Methodology) ซึ่งเปนกระบวนการที่
ยืดหยุน ปรับตัวอยางรวดเร็ว และพรอมจะเรียนรู เพื่อรับมือกับสภาพแวดลอมหรือความตองการทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการใชหลักการของ Microservice Architecture ที่มีความยืดหยุน
และรองรับจำนวนของผูใชงานที่เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ กบข. ยังใหความสำคัญแกการงานวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินงาน การ
จัดระบบฐานขอมูล พัฒนา และการเชื่อมโยงขอมูลจากภายนอก สรางความสัมพันธกับขอมูลภายใน เพื่อสราง
มูลคาใหกับขอมูล สำนักงานฯ จึงมีความจำเปนตองจัดจางที่ปรึกษาที่มีความชำนวญ หรือมีทักษะสูงในดาน
งานวิเ คราะห ออกแบบและพัฒ นาระบบเชื่อมโยงขอ มูล กิจกรรมสมาชิกสัม พั นธ และสร า งรายงานการ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึกดวย Visualization tools เพื่อใหสามารถใชงานทรัพยากรที่มีอยูแลวใหไดประโยชน
สูงสุด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาผูรับจางที่มีความเชี่ยวชาญมาใหคำปรึกษาแนะนำการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบ ให
เปนไปตามขอบเขตงานที่กำหนดภายใตวัตถุประสงค ดังนี้
2.1 พัฒนาตนแบบ (prototype) ระบบเชื่อมโยงขอมูลกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ ที่สามารถเชื่อมโยง
ขอมูลจากภายนอก และสรางความสัมพันธรวมกับขอมูลภายใน ไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
2.2 พัฒนาตนแบบ (prototype) รายงานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก ดวย Visualization tools ที่
เรียบงาย แตสื่อความหมายชัดเจน เพื่อใหสามารถนำไปประยุกตใชประโยชนไดโดยงาย
2.3 เพื่อจัดอบรม และพัฒนาความรู ใหแกทีมออกแบบ และพัฒนาระบบ ที่เกี่ยวของกับงานระบบ
เชื่อมโยงขอมูลกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ และรายงานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก ดวย Visualization tools และ
เทคโนโลยีสมัยใหมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

3. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
3.1 ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e-GP) กำหนด
3.2 ผูยื่นขอเสนอตองจัดสงผูที่มีความชำนาญหรือมีทักษะสูงในดานงานวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา
ระบบเชื่ อมโยงขอมูลกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ และการออกแบบรายงานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึ ก ดวย
Visualization tools
4. ขอบเขตงานของงาน / สิ่งที่ตองสงมอบ
วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบ ตามหลักวิชาการ และถายทอดความรู ผลงาน แกทีมพัฒนาระบบ
ของ กบข. โดยมีรายละเอียดสิ่งที่ตองสงมอบ ดังนี้
4.1 รายงานสรุประยะเวลาการปฏิบัติงานของทีมงานที่ปรึกษา ในจำนวนไมนอยกวา 1 คน โดยระบุ
รายละเอียดของงานที่ดำเนินการ และระยะเวลาที่ใช ซึ่งรวมแลวตองไมนอยกวา 6 Man-months หรือไมนอย
กวา 132 Man-days
4.2 รายงานสรุปการใหคำแนะนำการออกแบบ และการสราง Prototype ระบบเชื ่อมโยงขอมูล
กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ (ตนแบบตามกระบวนการทำงานแบบ Agile) ในจำนวนไมนอยกวา 5 ครั้ง
4.3 รายงานสรุปการใหคำแนะนำการออกแบบ และการสราง Prototype รายงานการวิเคราะห
ขอมูลเชิงลึก ดวย Visualization tools (ตนแบบตามกระบวนการทำงานแบบ Agile) ในจำนวนไมนอยกวา 5
ครั้ง ควบคูไปกับขอ 4.2
4.4 จัดอบรมถา ยทอดความรูใหแกทีมพัฒนาระบบฝา ยระบบงานสารสนเทศ ที่เกี่ยวข องกับ งาน
ระบบเชื่ อมโยงขอมูลกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ และรายงานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก ดวย Visualization
tools และเทคโนโลยีสมัยใหมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พรอมหลักฐานการอบรมไมนอยกวา 2 หลักสูตร
5. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคาโดยแยกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้
5.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม
(ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
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(ข) บริษัทจำกัดหรือ บริษ ั ทมหาชนจำกัด ใหย ื่นสำเนาหนัง สือ รั บรองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม(ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคลใหยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สำเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของ
การเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดแก สำเนาใบทะเบียนพาณิชย สำเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอม
ทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
5.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย จะตองระบุในหนังสือมอบอำนาจใหชัดเจนวามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรื อ ทำการในเรื ่ อ งใด โดยมี ห ลั ก ฐานแสดงตั ว ตนของผู  ม อบอำนาจและผู  ร ับ มอบอำนาจ (แนบสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนาถูกตอง) ทั้งนี้ หากผูรับมอบ
อำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) ผูยื่นขอเสนอตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ขอมูลบุคลากรของผูยื่นขอสนอที่นำมาทำงานใหแก กบข. โดยตองมีคุณวุฒนิแ ละ
ประสบการณนี้ คือ จบการศึกษาปริญญาตรี (ขั้นต่ำ) และมีป ระสบการณในการพัฒนา Application บน
Office365 และใหผูยื่นเสนอราคารายใดชนะการคัดเลือก ตองสงขอมูลบุคลากรที่น ำมาทำงานใหแก กบข.
ภายใน 7 วัน
(ข) ข อ มู ล อ า งอิ ง ที่ ผ ู ย ื่ นข อ เสนอเคยรั บ ทำงานให (Site Reference) ตามที ่ ร ะบุไ วใน
คุณสมบัติของที่ปรึกษา ขอ 3.1
6. การเสนอราคา
6.1ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
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6.2 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอื่น (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวย
แลว
6.3 ผูยื่นขอ เสนอตองยืนราคาเปนเวลาไมนอยกวา 90 วั น นับ ตั้งแตวั นที่เสนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและถอนการเสนอราคามิได
6.4 ผูยื่นขอเสนอจะตองดำเนินการแลวเสร็จไมเกิน 240 วัน นั บถัดจากวัน ลงนามในสัญ ญาจ าง
หรือวันที่ไดรับ หนังสื อแจงจาก กบข. ใหเริ่มทำงาน
7. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ กบข. จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาต่ำสุด และอยู
ภายใตงบประมาณ
8. ผู  ย ื ่ น ข อ เสนอต อ งส ง เอกสารที ่ ใ ช ใ นการคั ด เลื อ กตามรายละเอี ย ดข า งต น ให กบข. เพื ่ อ ให
คณะกรรมการฯ ประกอบการใหคะแนน กรณีผูยื่นขอเสนอสงเอกสารประกอบการให คะแนนไมครบถวน
ทำใหค ณะกรรมการไม สามารถพิ จ ารณาให คะแนนได อาจมี ผ ลกระทบกั บ คะแนนการคั ด เลือ กการทำ
สัญญาจาง
ผูชนะการคัดเลือกจะตองทำสัญญาจางตามแบบที่ กบข. กำหนดภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่ไดรบั
แจงจาก กบข. และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคา
9. คาจางและการจายเงิน
กบข. จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงดวยแลวใหแกผูยื่น
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางภายใน 30 วัน เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานถูกตองและครบถวนตาม
สัญญาจางหรือขอตกลง และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลวพรอมทั้ง ไดรับหนังสือเรียกเก็บเงิน
จากผูรับจาง โดยแบงการจายเงินออกเปน 5 งวด ดังตอไปนี้
งวดที่ 1 เปนจำนวนเงินรอยละ 20 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดสงมอบรายงานสรุปการใหคำแนะนำ
ครั้งที่ 1 ไดแกการออกแบบ และการสราง Prototype ระบบเชื่อมโยงขอมูลกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ ตามขอ
4.2 และรายงานสรุปการใหคำแนะนำการออกแบบ และการสราง Prototype รายงานการวิเคราะหขอมูลเชิง
ลึก ดวย Visualization tools ตามขอ 4.3 ใหแก กบข. ภายใน 50 วัน นับจากวันที่ทำสัญญา
งวดที่ 2 เปนจำนวนเงินรอยละ 20 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดสงมอบรายงานสรุปการใหคำแนะนำ
ครั้งที่ 2 ไดแกการออกแบบ และการสราง Prototype เชื่อมโยงขอมูลกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ ตามขอ 4.2
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และรายงานสรุปการใหคำแนะนำการออกแบบ และการสราง Prototype รายงานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก
ดวย Visualization tools ตามขอ 4.3 ใหแก กบข. ภายใน 100 วัน นับจากวันที่ทำสัญญา
งวดที่ 3 เปนจำนวนเงินรอยละ 20 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดสงมอบรายงานสรุปการใหคำแนะนำ
ครั้งที่ 3 ไดแกการออกแบบ และการสราง Prototype ระบบเชื่อมโยงขอมูลกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ ตามขอ
4.2 และรายงานสรุปการใหคำแนะนำการออกแบบ และการสราง Prototype รายงานการวิเคราะหขอมูลเชิง
ลึก ดวย Visualization tools ตามขอ 4.3 ใหแก กบข. ภายใน 150 วัน นับจากวันที่ทำสัญญา
งวดที่ 4 เปนจำนวนเงินรอยละ 20 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดสงมอบรายงานสรุปการใหคำแนะนำ
ครั้งที่ 4 ไดแกการออกแบบ และการสราง Prototype ระบบเชื่อมโยงขอมูลกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ ตามขอ
4.2 และรายงานสรุปการใหคำแนะนำการออกแบบ และการสราง Prototype รายงานการวิเคราะหขอมูลเชิง
ลึก ดวย Visualization tools ตามขอ 4.3 ใหแก กบข. ภายใน 200 วัน นับจากวันที่ทำสัญญา
งวดที่ 5 (งวดสุดทาย) เปนจำนวนเงินรอยละ 20 ของคาจาง คาจาง เมื่อผูรับจางไดสงมอบรายงาน
สรุประยะเวลาการปฏิบัติงาน (ตามขอ 4.1) และรายงานสรุปการใหคำแนะนำครั้งที่ 5 รวมถึงไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอย
แลว ภายใน 240 วัน นับจากวันที่ทำสัญญา
ผูรับจางจะตองทำขอมูลเปรียบเทียบสิ่งของที่สงมอบกับสิ่งของตามที่สัญ ญากำหนดวาสงมอบได
ครบถวนหรือไม โดยใหจัดทำในรูปแบบดังตอไปนี้
ลำดับ

ขอกำหนดตาม TOR

ความสอดคลอง

รายละเอียดขอเสนอ

เอกสารอางอิง

 คัดลอกข อกำหนดของ  ตรงตามข อ กำหนด  ระบุ ร ายละเอี ย ดของ  ระบุเลขหนา
พั สดุท ี่ ตองสงมอบตาม ของTOR หรือดีกวา
พัสดุที่เสนอสงมอบ
ของ
TOR
เอกสารอางอิง

10. วงเงินในการจัดจาง
วงเงินงบประมาณในการจัดจางครั้งนี้ เปนเงิน 950,000 บาท (เกาแสนหาหมื่นบาทถวน) ซึ่งรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว
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11. ขอกำหนดใหผูรับจางตองรักษาขอมูลที่เปนความลับ
11.1 ขอมูลที่เปนความลับ
“ขอมูลที่เปนความลับ” หมายความถึง ขอมูลใด ๆ ที่สามารถสื่อความหมายไดที่ กบข. หรือพนักงาน
ของ กบข. ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ผูใหขอมูล” ไดเปดเผยใหแกผูรับจาง ลูกจาง หรือผูแทนของผูรับจาง ซึ่งตอไป
จะเรียกวา “ผูรับขอมูล” ทราบ และมีความประสงคใหผูรับขอมูลเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับ
11.2 การเปดเผยและการรักษาขอมูลที่เปนความลับ
ผูรับขอมูลตกลงจะเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับเปนระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่สัญญาสิ้นสุดลง
โดยผูรบั ขอมูลตกลงที่จะดำเนินการดังตอไปนี้
(ก) เก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับไวในสถานที่ปลอดภัยและไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับไมวา
ทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลใดทราบ เวนแตจะเปนการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับใหแกบุคคลที่ตอง
เกี่ยวของโดยตรงกับขอมูลที่เปนความลับนั้นและผูรับขอมูลจะตองจัดใหบุคคลนั้นไดผูกพันและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการรักษาขอมูลที่เปนความลับดวย หรือเปนกรณีที่ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูใหขอมูล
(ข) ใชขอมูลที่เปนความลับเพียงเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในสัญญาเทานั้น
(ค) ในกรณีที่ผูรับขอมูลมีเหตุผลความจำเปนตองเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยกฎหมายหรือตาม
คำสั่งศาล ผูร ับ ขอมูลจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหขอมูลทราบถึงขอกำหนดหรือคำสั่งดั งกลาวกอนที่จะ
ดำเนินการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และในการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ ผูรับขอมูลจะตองดำเนินการ
ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอใหคุมครองขอมูลดังกลาวไมใหถูกเปดเผยตอสาธารณะดวย
11.3 วิธีปฏิบัติเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผูรับขอมูลจะตองสงมอบขอมูลที่เปนความลับและสำเนาของขอมูลที่เปนความลับ
(ถามี) คืนใหแกผูใหขอมูล หรือทำลายขอมูลที่เปนความลับที่ไดรับจากผูใหขอมูลทั้งหมดและแจงยืนยันเปน
ลายลักษณอักษรถึงการทำลายดังกลาวใหผูใหขอมูลทราบ ตลอดจนยุติการใชขอมูลที่เปนความลับ
เมื่อสัญญาหรือขอตกลงสิ้นสุดลง ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง จะตองสงมอบขอมูลที่
เปนความลับและสำเนาของขอมูลที่เปนความลับที่ผูรับจาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ไดรับไว คืน
ใหแก กบข. หรือพนักงานของ กบข. ทั้งหมด หรือทำลายขอมูลที่เปนความลับที่ไดรับจาก กบข. หรือพนักงาน
ของ กบข. ทั้งหมด และแจงยืนยันเปนลายลักษณอักษรถึงการทำลายดังกลาวให กบข. หรือพนักงานของ
กบข. ทราบ ตลอดจนยุติการใชขอมูลที่เปนความลับและสิทธิใด ๆ ภายใตสัญญาหรือขอตกลงทันที ทั้งนี้ ผูรับ
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จาง หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ยังคงมีหนาที่รักษาความลับของขอมูลที่ไดรับภายใตสัญญาหรือ
ขอตกลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว แมสัญญาหรือขอตกลงสิ้นสุดลงแลว
12 ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
(1) ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กบข. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่
กำหนด กบข. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ (ถามี) หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกันการยื่นเสนอ
ราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(2) เอกสารทั้งหมดที่ผูรับจางจัดทำขึ้นและงานทั้งหมดตาม TOR นี้ รวมทั้ง ขอมูล เอกสาร และ
ซอฟตแวรที่ผูรับจางจัดทำขึ้นและสงมอบให กบข. ตาม TOR นี้ ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กบข. หรือให กบข.
มีสิทธิในการใชงานไดตลอดไปโดยชอบดวยกฎหมาย และไมตองเสียคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติมอีก โดยผูรับจาง
ตองสงมอบ Source Code ทั้งหมดของซอฟตแวรดังกลาวใหแก กบข. ดวย และในกรณีที่ผูรับจางนำงาน
ขอมูล เอกสาร และซอฟตแวรที่บุคคลอื่นเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือเปนเจาของลิขสิทธิ์มาใชในการดำเนินงาน
ที่ จัดจางนี้ ผู รับจางต องจัดให กบข. ไดสิทธิในการใชงานโดยไมมีขอจำกั ดซึ่งรวมถึงการติดตั้ งบนเครื่ อง
คอมพิวเตอรใด ๆ และไมจำกัดระยะเวลาการใชงาน ทั้งนี้ กบข. ไมตองเสียคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติมไปจาก
คาจางในการจัดจางครั้งนี้อีก
(3) ผูรับจางตองรับประกันวาขอมูล เอกสารหรือที่จัดทำขึ้น และงานทั้งหมดตาม TOR ที่ผูรับจางสง
มอบใหแก กบข. นั้น ผูรับจางเปนผูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในการจำหนาย ใหบริการ จัดทำ สรางสรรค
และสามารถนำมาใชในการดำเนินงานและสงมอบใหแก กบข. ตาม TOR นี้ เพื่อให กบข. สามารถใชงานได
โดยชอบดวยกฎหมายและไมมีขอจำกัดใด ๆ ภายใตวัตถุประสงคของการจัดจางที่กำหนดไว
(4) ในกรณีที่มีบ ุค คลใดกลา วอา งวา กบข. ละเมิดกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่น ใดของข อมู ล
เอกสาร และงานทั้งหมดตาม TOR ที่ผูรับจางสงมอบใหแก กบข. ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดใน
การดำเนินคดีแทน กบข. และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแก กบข. ทั้งสิ้น
(5) เงื่อนไขการเขาปฏิบัติงาน
 ผูรับจางตองตรวจสอบคุณสมบัติของลูกจางหรือบุคคลภายนอกทุกคนที่เขามาปฏิบัติงานใน
สถานที่ทำการของ กบข. วาไมเคยมีประวัติในการบุกรุก แกไข ทำลาย หรือ โจรกรรมขอมูล
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานใด กอนที่จะอนุญ าตใหเขามาปฏิบั ติงานใน
สถานที่ทำการของ กบข.
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 การปฏิบัติงานของบุคลากรของผูร ับจางในสถานที่ทำการของ กบข. จะตองไดร ับ ความ
เห็นชอบจาก กบข. กอน และใหถือปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลสถานที่นั้น
อยางเครงครัด
 ในกรณีที่บุคลากรของผูรับจางตองเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือขอมูลตาง ๆ ของ
กบข. จะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจาก กบข. กอน โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ กบข. อยางเครงครัด
13 มาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดวย กบข. มีนโยบายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไมยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไมวาจะเปนการกระทำโดย
บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคูคาของ
กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบตอ
สังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดวย
กบข. จึงขอความรวมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัท
ในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคูคา ของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเขาขาย
ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม ไมวาในรูปแบบใด ขอใหแจง
โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยูดังตอไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
14 ผูจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
1) นายยุทธพงษ ชัยพัฒน
2) นายชัยเทพ ศรีกฤษดาพร
-------------------------------
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