ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจางปรับปรุงและพัฒนารายงานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก ป 2565
----------------------1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานไดมีการพัฒนาระบบวิเคราะหฐานขอมูลสมาชิก (Big Data & Data Analytics) และเริ่มใช
งานรายงานสำหรับผูบริหาร (Management Information System-MIS) ตั้งแตป 2562 เปนตนมา โดยกลุม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทำแผนงาน เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบ ใหมีความสมบูรณมากขึ้น เพิ่มการ
นำเข าขอมูลและจัดสรางชุดขอมูล (dataset) ใหมสำหรับงานดานวิเคราะหเพิ ่มมากขึ้น ตลอดจนพัฒ นา
Visualization Tools เพื่อจัดทำรายงานสำหรับผูบริหาร และรายงานสำหรับเพื่อการวิเคราะหอยางตอเนื่อง
ในป 2565 นี้ ฝายระบบงานสารสนเทศมีแผนงานที่จะปรับปรุงและตอยอด โดยเพิ่มรายงานเพื่อการ
วิเคราะหเชิงลึก ใหตอบโจทยผูบริหาร และนักวิเคราะหขอมูลเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
รายงาน Visualization Report ใหตอบโจทยการทำงานเชิงวิเคราะหในปจจุบัน ซึ่งการออกแบบและพั ฒนา
รายงานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก จำเปนตองมีความรูในเทคนิคและเทคโนโลยีใหม เพื่อนำมาประยุกตใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
กบข. จึงมีความจำเปนตองจัดจางผูพัฒนาที่มีความชำนาญ หรือมี ทักษะสูงในดานงานวิเคราะห
ออกแบบ พัฒนารายงานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก ดังกลาว
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลเตรียมขอมูลรายวัน
2.2 เพื่อใชในการสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกใหกับผูบริหารและการปฏิบัติงานของผูใชงานที่
เกี่ยวของในสำนักงาน
2.3 เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญใหกับพนักงานที่ดูแลและรับผิดชอบภายในฝายระบบงานสารสนเทศ
3. คุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ
3.1 ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e-GP) กำหนด
3.2 ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูที่มีความชำนาญหรือมีทักษะสูงในดานงานออกแบบ / พัฒนา / ปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล ดวย Microsoft SQL Server

4. รายการรายละเอียดของงานจาง
ผู รับจา งจะตองดําเนินงานปรับปรุงและพัฒนารายงานการวิเคราะห ขอมูลเชิงลึ กดวย Visualization
Tools จำนวนไมนอยกวา 12 รายงาน ตามขอบเขตและรายละเอียดตาง ๆ ที่ กบข กำหนดดังนี้
ขอกำหนดดานความตองการระบบ (Functional Requirement)
4.1 ออกแบบ พัฒนารายงาน GPF Property
รายงานแสดงสัดสวนพื้นที่ใหเชาของอาคารตางๆ ภายใตการบริหารของ GPF Property โดยแสดง
สัดสวนการเชาแยกแตละอาคาร แตละประเภทการเชา มูลคาคาเชา สัดสวนพื้นที่ใหเชา
ครอบครองแลวเปรียบเทียบพื้นที่วาง
4.2 ออกแบบ พัฒนารายงาน ESG Bond
รายงานแสดงสถานะการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน แบงตามกลุมของประเภทสินทรัพย
มูลคาการลงทุน และสัดสวนในการลงทุนของกองสมาชิก และกองสำรอง
4.3 ออกแบบ พัฒนารายงานผลตอบแทนรายวัน รายแผน (กอนหักคาใชจาย)
แสดงขอมูลมูลคาและผลตอบแทนรายแผน กอนหักคาใชจาย เปรียบเทียบตัวชี้วัดและตัวเทียบวัด
รวมถึงแสดงมูลคาและผลตอบแทนของกองสมาชิก กองสำรอง น้ำหนักมูลคาการลงทุนรายแผน
ภายใตกองสมาชิก
4.4 ออกแบบ พัฒนารายงานผลตอบแทนรายวัน รายสินทรัพย (กอนหักคาใชจาย)
แสดงขอมูลมูลคาและผลตอบแทนรายสินทรัพย กอนหักคาใชจาย เปรียบเทียบตัวชี้วัดและตัว
เทียบวัด รวมถึงมูลคาและผลตอบแทน ตามกลุมของสินทรัพย และน้ำหนักการลงทุนของสินทรัพย
ภายใตกลุมของสินทรัพยนั้นๆ ได
4.5 ออกแบบ พัฒนารายงานแสดงสิทธิการใชการระบบ MIS Report
แสดงสิทธิการใชงานตามเจาของขอมูล ใหรายงานแสดงสิทธิการเขาถึงรายงานแตละรายงานตาม
หนาที่ความรับผิดชอบภายใตหนวยงานที่สังกัด และสามารถแสดงสิทธิการเขาถึงรายงานของผูใช
จายแตละคนวามีสิทธิเขาถึงรายงานไหนไดบาง
4.6 ออกแบบ พัฒนารายงานการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกที่สนับสนุนการทำงานของสำนักงานอีก ไมนอย
กวา 7 รายงาน
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5. การรับประกันความชำรุดบกพรอง
5.1 ผูรับ จางจะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของการดำเนินงานออกแบบและพัฒนาระบบ
ที่สงมอบใหแก กบข. เปนระยะเวลาไมนอยกวา 4 เดื อน นับ แตวันที่ กบข. ตรวจรับมอบงานทั้งหมดโดย
ถูกตองครบถว น
5.2 ในระหว างระยะเวลาการรับ ประกันดังกลาว หากเกิด ความชำรุ ดบกพรองแก ง านที่ผู รับ จ าง
สงมอบใหแ ก กบข. ตาม TOR นี้ หรือผูรับจางละเว นการดำเนินการตาม TOR นี้ ไม วาในสวนหนึ่งสวนใด
หรือทั้งหมด ผูรับจางตองเสนอแนวทางแกไขความชำรุดบกพรองที่เกิดขึ้ นใหถูกตองเป นไปตามขอกำหนด
ของ TOR ภายในระยะเวลา 3 วัน หรือตามที่ตกลงกัน โดย กบข. ไมตองเสีย คาใชจายใด ๆ เพิ่ มเติ ม
5.3 ผู รั บ จ า งต อ งมี ช อ งทางสำหรั บ การรั บ แจ ง เหตุ ที่ ส ามารถแจง เหตุ ไ ด ทุ ก วั น ทำการทั้ ง ทาง
โทรศัพทและอีเมล และหลังจากรับแจงเหตุจ าก กบข. แลว ผูรับ จางตองตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
6. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคาโดยแยกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้
6.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม
(ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(ข) บริษั ทจำกัดหรือ บริษ ัท มหาชนจำกั ด ใหยื ่นสำเนาหนัง สือ รั บ รองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคลที่ม ีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับ ถึงวันที่ยื่นขอเสนอ หนังสือบริคณหสนธิ บั ญชีรายชื่ อกรรมการ
ผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม(ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคลใหยื่น สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขา เปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตั ว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สำเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของ
การเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
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(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดแก สำเนาใบทะเบียนพาณิชย สำเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอม
ทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
6.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย จะตองระบุในหนังสือมอบอำนาจใหชัดเจนวามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรื อทำการในเรื ่ อ งใด โดยมี ห ลั ก ฐานแสดงตัว ตนของผู  มอบอำนาจและผู  ร ับ มอบอำนาจ (แนบสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนาถูกตอง) ทั้งนี้ หากผูรับมอบ
อำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (ถามี)
(3) ผู ยื่ นข อเสนอตองจั ด ทำตารางเปรี ย บเทีย บคุ ณสมบัต ิ ข องผู ย ื ่ น ขอ เสนอ รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะที่ กบข. ตองการ และการรับประกัน (ถามี) ตาม TOR นี้ กับขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ ซึ่ง
คุณลักษณะเฉพาะจะตองระบุหัวขอใหถูกตองตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยใหจัดทำในรูปแบบ
ดังตอไปนี้
ลำดับ

ขอกำหนดรายละเอียด

ความสอดคลอง

คัดลอกคุณสมบัติของผูยื่น
ตรงหรือดีกวา
ขอเสนอตามที่กำหนดใน TOR ขอกำหนดตาม
ขอ 3
TOR
คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่
กำหนดใน TOR ขอ 4
คัดลอกการรับประกัน ขอ 5

ขอกำหนดรายละเอียด
ที่เสนอมา

เอกสารอางอิง

ระบุคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอที่
เสนอมาใหพิจารณา
ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เสนอมาใหพิจารณา
ระบุการรับประกันที่เสนอมาให
พิจารณา

ระบุเลขหนา
ของ
เอกสารอางอิง
หรือแคต
ตาล็อก
(ถามี)

7. การเสนอราคา
7.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
7.2 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอื่น (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
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7.3 ผูยื่นขอเสนอตองยืนราคาเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวันที่เสนอราคา โดยภายในกำหนด
ยืนราคา ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและถอนการเสนอราคามิได
7.4 ผูยื่นขอเสนอจะตองดำเนินการแลวเสร็จไมเกิน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือ
วันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กบข. ใหเริ่มทำงาน
8. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ กบข. จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาต่ำสุด และอยู
ภายใตงบประมาณ
9. การทำสัญญาจาง
ผูชนะการคัดเลือกจะตองทำสัญญาจางตามแบบที่ กบข. กำหนดภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่ไดรับ
แจงจาก กบข.
10. คาจางและการจายเงิน
กบข. จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอาการอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว
ใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางภายใน 30 วัน เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานถูกตองและ
ครบถวนตามสัญญาจางหรือขอตกลง และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลวพรอมทั้ง กบข. ไดรับ
หนังสือเรียกเก็บเงินจากผูรับจาง โดยแบงการจายเงินออกเปน 3 งวด ดังตอไปนี้
งวดที่ 1 เปนจำนวนเงินรอยละ 30 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปรับปรุงรายงานตามที่กำหนดในหัวขอ
ที่ 4.1 และออกแบบพัฒนารายงานตามที่กำหนดไวในหัวขอที่ 4.6 อีกไมนอยกวา 2 รายงาน ใหแลวเสร็จ
ภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กบข. ใหเริ่มทำงาน
งวดที่ 2 เปนจำนวนเงินรอยละ 30 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปรับปรุงรายงานตามที่กำหนดในหัวขอ
ที่ 4.2 4.3 และออกแบบพัฒนารายงานตามที่กำหนดไวในหัวขอที่ 4.6 อีกไมนอยกวา 2 รายงาน ใหแลวเสร็จ
ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กบข. ใหเริ่มทำงาน
งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เปนจำนวนเงินรอยละ 40 ของคาจาง เมื่อผูรบั จางไดปรับปรุงรายงานทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรียบร อยตามสัญญาหรือ ขอตกลง และจัดอบรมใหกับ พนัก งานที่ดู แลรับผิดชอบภายในฝ า ย
ระบบงานสารสนเทศ และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลว ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนาม
สัญญา หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กบข. ใหเริ่มทำงาน
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ในแตละงวดผูรับจางจะตองทำขอมูลเปรียบเทียบสิ่งของที่สงมอบกับสิ่งของตามที่สัญญากำหนดวาสง
มอบไดครบถวนหรือไม ซึ่งผานการอนุมัติยืนยันความถูกตอง สมบูรณ โดยจัดทำในรูปแบบดังตอไปนี้
ลำดับ

ขอกำหนดตาม TOR

ความสอดคลอง รายละเอียดของงานที่สงมอบ เอกสารอางอิง

 คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด  ตรงหรือดีกวา  ระบุรายการและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของงาน
ตามที่กำหนดใน TOR ขอ 4

 คัดลอกการรับประกันตามที่
กำหนดใน TOR ขอ 5

ขอกำหนด
ตาม TOR

คุณลักษณะเฉพาะของงานที่
สงมอบ

 ระบุเลขหนาของ
เอกสารอางอิง
หรือแคตตาล็อก

 ระบุรายละเอียดการรับประกัน
งานที่สงมอบ

11. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางหรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะกำหนดไวดังตอไปนี้
(1) กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนำงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก กบข.
จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
(2) กรณีที่ผูยื่นขอเสนอปฏิบัติผิดสัญญาจางจะกำหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 ของราคา
คาจาง แตจะตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท
12. วงเงินในการจัดจาง
วงเงินงบประมาณในการจัดจางครั้งนี้ เปนเงิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถวน) ซึ่งรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว
13. ขอมูลที่เปนความลับ
13.1

ขอมูลที่เปนความลับ

“ขอมูลที่เปนความลับ” หมายความถึง ขอมูลใด ๆ ที่สามารถสื่อความหมายไดที่ กบข. หรือพนักงาน
ของ กบข. ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ผูใหขอมูล” ไดเปดเผยใหแกผูรับจาง ลูกจาง หรือผูแทนของผูรับจาง ซึ่งตอไป
จะเรียกวา “ผูรับขอมูล” ทราบ และมีความประสงคใหผรู ับขอมูลเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับ
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13.2

การเปดเผยและการรักษาขอมูลที่เปนความลับ

ผูรับขอมูลตกลงจะเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับเปนระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่สัญญาสิ้น สุดลง
โดยผูรับขอมูลตกลงที่จะดำเนินการดังตอไปนี้
(ก) เก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับไวในสถานที่ปลอดภัยและไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับไมว า
ทั้งหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลใดทราบ เวนแตจะเปนการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับใหแกบุคคลที่ตอง
เกี่ยวของโดยตรงกับขอมูลที่เปนความลับนั้นและผูรับขอมูลจะตองจัดใหบุคคลนั้นไดผูกพันและปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในการรักษาขอมูลที่เปนความลับดวย หรือเปนกรณีท่ไี ดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูใหขอมูล
(ข) ใชขอมูลที่เปนความลับเพียงเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในสัญญาเทานั้น
(ค) ในกรณีที่ผูรับขอมูลมีเหตุผลความจำเปนตองเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยกฎหมายหรือตาม
คำสั ่งศาล ผู รับขอมูลจะตองแจง เปนหนังสือใหผูใหขอมูลทราบถึงขอกำหนดหรือคำสั่งดังกลาวกอนที่จะ
ดำเนินการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ และในการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ ผูรับขอมูลจะตองดำเนินการ
ตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอใหคุมครองขอมูลดังกลาวไมใหถูกเปดเผยตอสาธารณะดวย
13.3

วิธีปฏิบัติเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง

เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผูรับขอมูลจะตองสงมอบขอมูลที่เปนความลับและสำเนาของขอมูลที่เปนความลับ
(ถามี) คืนใหแกผูใหขอมูล หรือทำลายขอมูลที่เปนความลับที่ไดรับจากผูใหขอมูลทั้งหมดและแจงยืนยันเปนลาย
ลักษณอักษรถึงการทำลายดังกลาวใหผูใหขอมูลทราบ 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 ผูรับจาง
หรือลูกจางหรือผูแทนของผูรับจาง ยังคงมีหนาที่รักษาความลับของขอมูลที่ไดรับภายใตสัญญาหรือขอตกลง
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว แมสัญญาหรือขอตกลงสิ้นสุดลงแลว
14. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
(1) ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กบข. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่
กำหนด กบข. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ (ถามี) หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกันการยื่นเสนอ
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ราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(2) เอกสารทั้งหมดที่ผูรับจา งจัดทำขึ้นและงานทั้งหมดตาม TOR นี้ รวมทั้ง ขอมูล เอกสาร และ
ซอฟตแวรที่ผูรับจางจัดทำขึ้นและสงมอบให กบข. ตาม TOR นี้ ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กบข. หรือให กบข. มี
สิทธิในการใชงานไดตลอดไปโดยชอบดวยกฎหมาย และไมตองเสียคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติมอีก โดยผูรับจางตอง
สงมอบ Source Code ทั้งหมดของซอฟตแวรดังกลาวใหแก กบข. ดวย และในกรณีที่ผูรับจางนำงาน ขอมูล
เอกสาร และซอฟตแวรที่บุคคลอื่นเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือเปนเจาของลิขสิทธิ์มาใชในการดำเนินงานที่จัด
จางนี้ ผูรับจางตองจัดให กบข. ไดสิทธิในการใชงานโดยไมมีขอจำกัดซึ่งรวมถึงการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร
ใด ๆ และไมจำกัดระยะเวลาการใชงาน ทั้งนี้ กบข. ไมตองเสียคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติมไปจากคาจางในการจัด
จางครัง้ นี้อีก
(3) ผูรับจางตองรับประกันวาขอมูล เอกสารหรือที่จัดทำขึ้น และงานทั้งหมดตาม TOR ที่ผูรับจางสง
มอบใหแก กบข. นั้น ผูรับจางเปนผูมีสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในการจำหนาย ใหบริการ จัดทำ สรางสรรค
และสามารถนำมาใชในการดำเนินงานและสงมอบใหแก กบข. ตาม TOR นี้ เพื่อให กบข. สามารถใชงานไดโดย
ชอบดวยกฎหมายและไมมีขอจำกัดใด ๆ ภายใตวัตถุประสงคของการจัดจางที่กำหนดไว
(4) ในกรณีท ี่ม ีบ ุคคลใดกลาวอางวา กบข. ละเมิดกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของข อ มู ล
เอกสาร และงานทั้งหมดตาม TOR ที่ผูรับจางสงมอบใหแก กบข. ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดใน
การดำเนินคดีแทน กบข. และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแก กบข. ทั้งสิ้น
(5) เงื่อนไขการเขาปฏิบัติงาน
 ผูรับจางตองตรวจสอบคุณสมบัติของลูกจางหรือบุคคลภายนอกทุกคนที่เขามาปฏิบัติงานใน
สถานที่ทำการของ กบข. วาไมเคยมีประวัติในการบุกรุก แกไข ทำลาย หรือ โจรกรรมขอมูล
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานใด กอนที่จ ะอนุญาตใหเขา มาปฏิบ ัติ งานใน
สถานที่ทำการของ กบข.
 การปฏิบัติงานของบุคลากรของผูรับจ างในสถานที่ทำการของ กบข. จะต องไดรับ ความ
เห็นชอบจาก กบข. กอน และใหถือปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลสถานที่นั้น
อยางเครงครัด
 ในกรณีที่บุคลากรของผูรับจางตองเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือขอมูลตาง ๆ ของ
กบข. จะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจาก กบข. กอน โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ กบข. อยางเครงครัด
8

15. มาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดวย กบข. มีนโยบายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไม ยอมรับ การทุ จริตและประพฤติมิชอบทุกรูป แบบ (Zero Tolerance) ไมว า จะเปนการกระทำโดย
บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคูคาของ
กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบตอ
สังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดวย
กบข. จึงขอความรวมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัท
ในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคูคาของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเขาขาย
ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม ไมวาในรูปแบบใด ขอใหแจง
โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยูดังตอไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
16. ผูจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
1) คุณชัยเทพ ศรีกฤษดาพร
2) คุณปราการ ศรีนวลนัด
--------------------------------
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