ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจางผูพัฒนา GPF Coins System
----------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวยสำนักงานไดกำหนดแผนงาน สรางความสัมพันธและความภักดีด วยขอมูล (Data Integrated
CRM & Loyalty) ซึ่งเป6นส7วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร ป< 2564 โดยการทำวิจัยสมาชิก กบข. สอบถามความ
คิดเห็นของสมาชิกในแง7มุมต7างๆ และเพื่อเป6นการกระตุ นใหสมาชิกตอบแบบสอบถาม สำนักงานจึงมีการ
พั ฒ นา “GPF Digital Coins” สำหรั บ สมาชิ ก กบข. ที่ มี ส7 ว นร7 ว มในการตอบแบบสอบถาม ผู ที่ ต อบ
แบบสอบถามจะสะสม GPF Digital Coins ในระบบฐานขอมู ล กบข. เพื ่ อแลกรั บ Digital Rewards หรื อ
Physical Rewards ต7อไป จึงมีความตองการจัดจางผู พัฒนาที่มีความชำนาญ หรือมีทักษะสูงในดานงาน
วิเคราะห ออกแบบ พัฒนาระบบงาน GPF Coins System ดังกล7าว
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาผู รับจางที ่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ GPF Coins System และเป0นไปตาม
ขอบเขตงานที่กำหนดภายใตวัตถุประสงค9ดังต:อไปนี้
(1) เพื่อเป0นกลไกหลักช:วยกระตุนการมีส:วนร:วมของสมาชิกอย:างยั่งยืนและเป0นรูปธรรม เสริมสราง
ความภักดี (Loyalty) และสรางความสัมพันธ9 (Customer Relation Management) กับสมาชิก
(2) เพื่อเป0นกลไกในการกระตุนใหสมาชิกตอบแบบสอบถามงานวิจัยสมาชิก กบข.
3. คุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ
(1) ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e-GP) กำหนด
(2) ผู ยื่นขอเสนอตองเป6นผู ที่มีความชำนาญหรือมีทักษะสูงในดานงานออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบงาน GPF Coins System

4. รายการรายละเอียดของงานจาง
ผูรับจางจะตองดําเนินงานตามขอบเขตและรายละเอียดต7าง ๆ ดังนี้
4.1 ขอกำหนดดานความตองการระบบ (Functional Requirement)
งวดที่ 1 ออกแบบและจัดเตรียมโครงสรางของระบบ GPF Coins ประกอบดวย
4.1.1 จั ด ทำเอกสารการออกแบบสถาปf ต ยกรรมระบบ (System Architecture) โดยระบุ
สภาพแวดลอมของระบบต7างๆ และ Hardware และ Network Specification ที่เกี่ยวของ
4.1.2 จัดทำเอกสารออกแบบ Business Process และ Data Flow ไดแก7 กระบวนการทำงาน
ระบบจัดการฐานขอมูล และระบบจัดการ Coin Bank และ Privilege & Partner ที่ประกอบดัวย
1) การบริหารจัดการ Campaign (Coin Campaign Management)
2) การสื่อสารประชาสัมพันธ (Member Communication Channel)
3) กลไกการจัดการ (Engine) การไดมา (Earning) การตัด (Burning) Coin และระบบ
ฐานขอมูลการจัดเก็บ Coin Bank และ Privilege & Partner
4) การเชื่อมต7อกับระบบงานอื่น ของ กบข. เพื่อใชเป6นช7องทางการติดต7อ/ใชงาน Coin
5) ระบบการตรวจสอบควบคุมความถู กตอง รายงานสรุ ป การใชงาน และรายงาน
สำหรับผูบริหาร (Management Dashboard)
6) การจัดเก็บรายการ (log) และการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบ CRM และระบบ Big
Data
งวดที่ 2 จัดทำระบบจัดการ GPF Coin System ส7วนต7างๆ ประกอบดวย
4.1.3 พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ Campaign (Coin Campaign Management) ใน
รูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอรมที่สามารถใชงานผ7าน Browser ตามมาตรฐานที่ กบข.
กำหนด โดยมีขอบเขตการทำงานดังนี้
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4.1.3.1 รองรับการกำหนดเปqาหมายตามวัตถุประสงคของแคมเปญ เช7นเพื่อการรณรงคการ
ออมเพิ่ม เลือกแผน
4.1.3.2 บริหารการจัดการกลุ7มสมาชิก (Member Segmentation) สามารถกำหนดเงื่อนไขใน
การคนหาและการสรางกลุ7มเปqาหมายได อย7างนอย
(1) กำหนดตามสถานะของสมาชิก และ/หรือ demographic profile เช7น สมาชิก
ปกติ, สมาชิกพนสภาพ, สมาชิกออมต7อ, ขาราชการตำรวจ เป6นตน
(2) กำหนดตามลิสตรายชื่อที่กำหนด
4.1.3.3 รองรับการกำหนดชั้นของสมาชิก (Member Tier) เช7น Platinum, Gold หรือ Silver
โดยแต7ละ Member Tier สามารถกำหนดการไดรับ Coin หรือ Reward หรือการไดรับ
Point รวมถึงสิทธิพิเศษ ที่แตกต7างกันได
4.1.3.4 รองรับการกำหนดเงื่อนไขการไดรับ Coin แบบรายครั้งที่ทำกิจกรรม โดยใชขอมูลจาก
การทำกิจกรรมที่กำหนดมาคำนวณ Coin แบบ Real-time และส7งขอมูล Coin ที่ไดรับ
ใหสมาชิกรับทราบตามช7องทางอันไดแก7 GPF Mobile App., Email, SMS, Line
4.1.3.5 รองรับการกำหนดเงื่อนไขการไดรับ Coin แบบสะสมครั้งที่ทำกิจกรรม โดยใชขอมูล
จากการทำกิจกรรมที่กำหนดมาคำนวณ Coin แบบ Batch
4.1.3.6 รองรับการกำหนดเงื่อนไขการไดรับ Coin จากแหล7งขอมูลอื่นๆ ในรูปแบบ Excel เพื่อ
มาคำนวณ Coin แบบ Batch
4.1.3.7 มีรายงานสรุป การดำเนิ นงาน (operation report) ที่แสดงรายละเอี ยดการกำหนด
Campaign ในแยกเปqาหมาย และช7วงเวลาได เป6นตน
4.1.3.8 รองรับจำนวนเจาหนาที่ผู เขาใชงาน (สิทธิ์การใชงาน Campaign Management) ไม7
นอยกว7า 4 คน ซึ่งสามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อไดเองภายหลัง
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4.1.4 พัฒนาระบบงานสื่อสารประชาสัมพันธJ (Member Communication Channel)

4.1.4.1 รองรับการบันทึกขอมูล Campaign หรือ Promotion เพื่อเก็บขอมูลรายละเอียด
และระยะเวลาเริ่มตนถึงสิ้นสุดรายการส7งเสริมการประชาสัมพันธ ขอมูล รางวัล หรือ
ของขวัญ หรือ สิ่งของใดๆ เพื่อสนับสนุน Campaign
4.1.4.2 รองรับการจัดกลุ7มสมาชิกเพื่อกำหนดกลุ7มเปqาหมายและควบคุมค7าใชจ7ายในการสื่อสาร
4.1.4.3 สามารถกำหนดช7องทางการสื่อสารขอมูล Campaign ตาม Segment ที่กำหนด โดยมี
ช7องทาง อย7างนอยดังนี้
(1) Mobile Application
(2) Web Application
(3) GPF LINE Account Official
(4) GPF Facebook Page
(5) GPF SMS
(6) GPF E-mail
4.1.4.4 มี ร ายงานการดำเนิ น งานการสื ่ อสาร (operation report) ที ่ แสดงรายละเอี ย ดตาม
ช7องทาง / Campaign และช7วงเวลาที่ส7งสาร เป6นตน
4.1.4.5 รองรับจำนวนเจาหนาที่ผู เขาใชงาน (สิทธิ์การใชงาน Campaign Management) ไม7
นอยกว7า 4 คน ซึ่งสามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อไดเองภายหลัง
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4.1.5 พั ฒนาระบบกลไกการจั ด การ(Engine) การไดมา (Earning) และการตั ด (Burning)
Coin และฐานขอมูล

ประกอบดวย

4.1.5.1 การคำนวณเพื่อ Earn Coin โดยมีคุณสมบัติอย7างนอย ดังนี้
(1) รองรับการคำนวณแบบ Real-time โดยพัฒนา API เพื่อใหระบบอื่นเรียกใช
กรณีส7งรายการที่เกี่ยวของเขาสู7ระบบเพื่อคำนวณ coin ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ในทุก segment ของสมาชิก
(2) รองรั บ การคำนวณแบบ Batch ที ่ ส ามารถสรุ ป รวมไดมากกว7 า 1 รายการ
ภายในระยะเวลา ตาม segment และเงื่อนไขที่กำหนด
(3) สามารถกำหนดวั น หมดอายุ แยกตามวั น ที ่ earn หรื อ วั น ที่ ก ำหนดตาม
campaign ได
(4) จัดเก็บประวัติการคำนวณ และมีหนาจอเพื่อใหเจาหนาที่หรือสมาชิกผูใชงาน
สามารถตรวจสอบความถูกตองได
(5) สามารถกำหนดจำนวน coin สู ง สุ ด ที ่ ค ำนวณได เป6 น รายคน และราย
Campaign เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกำหนดค7า หรือการคำนวณผิดพลาด
ได
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4.1.5.2 การแสดงขอมูล (Enquiry) โดยเชื่อมต7อผ7านระบบอื่น ดวย Web Service / API เพื่อ
รองรับการแสดงขอมูลอย7างนอย ดังนี้
(1) ขอมูล Coin Balance และวันหมดอายุ
(2) ประวัติการ Earn
(3) ประวัติการ Burn
4.1.5.3 การตัด (Burning) Coin โดยเชื่อมต7อผ7านระบบอื่น ดวย Web Service / API โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1) รองรับการตัด coin balance จาก API โดยตัดจำนวน coin ที่ใกลหมดอายุ
ก7อน
(2) จัดเก็บประวัติการตัด/แลก coin และมีหนาจอเพื่อใหเจาหนาที่หรือสมาชิก
ผูใชงานสามารถตรวจสอบความถูกตองได
(3) สามารถกำหนดจำนวน coin สู ง สุ ด ที่ ต ั ด /แลกได เป6 น รายคน และราย
Campaign เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการกำหนดค7า หรือการคำนวณผิดพลาด
ได
(4) รองรับการตัด coin แบบ batch ที่ไดจากการ upload ไฟลขอมูล หรือ จาก
coin ที่หมดอายุ
4.1.6 พัฒนาระบบเชื่อมตQอกับระบบงานอื่นของ กบข. เพื่อใชเปSนชQองทางการติดตQอใชงาน
4.1.6.1 พัฒนาหนาจอสำหรับ Contact Center ในรูปแบบ Web ใหใชงาน
(1) รองรับการแสดงผลขอมูลสมาชิก เช7น ชื่อสมาชิก
(2) รองรับการแสดงผลขอมูลประวัติการแลกการรับรางวัล (Reward) และการ
แสดงผลขอมูลประวัติการรับ (Earn) Coin รวมถึงการแสดงผลขอมูลคงเหลือ
(Balance) ของ Coin และขอมูลวันหมดอายุ
(3) เจาหนาที่ผูเขาใชงานระบบ Contact Center สามารถทำการปรับปรุงขอมูล
(Adjustment) ภายใต quota จำนวน coin สูงสุดที่ปรับปรุงใหแก7สมาชิกได
(4) รองรับการปรับปรุงขอมูล (Adjustment) ในรายการขอปรับปรุงขอมูลจาก
Contact Center ที่เกินกว7า quota ที่กำหนด รายการดังกล7าวจะตองส7งต7อ
เพื่อใหตรวจสอบและอนุมัติโดย supervisor
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(5) รองรั บ การกำหนด Quota Level การปรั บ ปรุ ง ข อมู ล ที ่ ส ามารถแก ไข
เปลี ่ ย นแปลงไดภายหลั ง สำหรั บ เจาหนาที ่ Contact Center อย7 า งนอย 2
ระดับ
(6) รองรับจำนวนผูเขาใชงาน (สิทธิ์การใชงาน) ไม7นอยกว7า 10 คน สำหรับระดับ
เจาหนาที่ และไม7นอยกว7า 2 คน สำหรับระดับ supervisor ซึ่งสามารถกำหนด
และเปลี่ยนแปลงรายชื่อไดเองภายหลัง
(7) มีรายงานสรุปการดำเนินงาน (operation report) ที่แสดงรายละเอียด/สรุป
การใหบริ การ / รายการปรั บ ปรุ งยอด แยกตาม Campaign / เปq า หมาย /
เจาหนาที่ และช7วงเวลาได เป6นตน
4.1.6.2 พัฒนาระบบจัดการ Inventory ของรางวัล สำหรับแลก Coin แบบจัดส7งของ ดังนี้
(1) บริหารจัดการจัดเก็บขอมูล รางวัล หรือ ของขวัญ หรือ สิ่งของแบบ physical
เพื่อสนับสนุน Campaign
(2) สามารถบันทึกขอมูลจำนวนของรางวัล มูลค7า แหล7งที่มา วันที่รับเขา ผูที่รับเขา
(3) สามารถออกรายการรหัสของรางวัลในแต7ละรายการขอมูลไดอย7างอัตโนมัติ
(4) รองรับการระบุแหล7งที่มาเช7น กบข. จัดหาหรือจาก Partner
(5) สามารถกำหนดค7า Saving Stock ของจำนวนรายการขอมูลเมื่อใกลถึงจำนวน
ที่กำหนดไวจะมีการแจงเตือนอีเมลไปยังผูเกี่ยวของใหทราบ
(6) สามารถบันทึกขอมูลจำนวนของรางวัล มูลค7ารวม วันที่นำออก ผูที่นำออก
(7) รองรับการบันทึก/ปรับปรุงรายการขอมูล (Adjust) กรณีชำรุด เสียหายหรือสูญ
หาย
(8) กรณีที่มีการปรับปรุงขอมูลจะมีการแจงเตือนอีเมลไปยังผูเกี่ยวของใหทราบ
(9) รองรับการระบุขอมูลการนำส7งของรางวัล ผู ใหบริการนำส7ง และสถานะการ
นำส7 ง โดยอาจเชื ่ อมต7 อ My GPF Application ดวย link ใหติ ด ตามไปยั ง ผู
ใหบริการจัดส7งพัสดุได
(10) รองรับจำนวนเจาหนาที่ผู เขาใชงาน (สิทธิ์การใชงาน) ไม7น อยกว7า 4 คน ซึ่ง
สามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อไดเองภายหลัง
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(11) มีรายงานสรุปการดำเนินงาน (operation report) ที่แสดงรายละเอียดของ
รางวัล สถานะคงคลัง /การจัดส7ง แยกตาม Campaign / เปqาหมาย / ช7องทาง
สื่อสาร / ของรางวัล และช7วงเวลาได เป6นตน

งวดที่ 3 จัดทำเอกสาร รายงาน อบรมการใชงานและการดูแลระบบ ประกอบดวย
4.1.7 พัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกตอง รายงานสรุปการใชงาน และรายงานสำหรับ
ผูบริหาร (Management Dashboard)

4.1.7.1 สามารถรองรับการคนหา การจัดทำรายงาน และรายงานสำหรับเจาหนาที่ผูเขาใชงาน
ระบบ (Operation Dashboard or Report) จำนวนไม7นอยกว7า 10 รายงาน เช7น
(1) รายงานจำนวน View Transaction / Redeem Transaction / เรี ย กดู ต าม
อันดับการแลก, จำนวนสมาชิกที่ทำการแลก
(2) รายงาน Program Summary
(3) รายงาน Campaign Summary
(4) รายงาน Inventory Summary
(5) รายงานตรวจสอบการใช Coin ของสมาชิกยอนหลัง
(6) รายงาน Coin Summary
(7) รายงานการจัดส7ง สถานะการจัดส7ง
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4.1.7.2 รองรับจำนวนเจาหนาที่ผู เขาใชงาน (สิทธิ์การใชงาน) ไม7น อยกว7า 3 คน ซึ่งสามารถ
กำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อไดเองภายหลัง
4.1.8 พัฒนาโปรแกรมนำขอมูลเขาสูQระบบ CRM และ Big Data โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1.8.1 นำเขาขอมูลพฤติกรรม รายการ (Transaction) เขาสู7 Staging area ของระบบ CRM
และ Big Data ตามรูปแบบที่ กบข. กำหนด ภายในวันถัดไป (T+1) หรือตามที่ กบข.
กำหนด
หมายเหตุ การนำเขาจาก staging area เขาสู7ระบบ CRM และ Big Data ไม7อยู 7 ใน
ขอบเขตของงาน
4.1.8.2 ตรวจสอบรายการนำเขาขอมูล ใหมีความถูกตอง ไม7นำเขาซ้ำซอน สามารถนำเขาขอมูล
ยอนหลัง สำหรับรายการที่นำเขาไม7สมบูรณไดในการนำเขาครั้งต7อไป
4.1.8.3 มี ห น าจอในการตรวจสอบ ควบคุ ม การนำเข าข อมู ล หรื อ เชื ่ อ มโยงกั บ ระบบ
preventive monitoring ของ กบข.
4.1.9 จัดการอบรมการใชงาน และทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ
4.1.9.1 จัดอบรมและเอกสารประกอบการอบรม สำหรับผูดูแลระบบ ไม7นอยกว7า 1 หลักสูตร
4.1.9.2 จัดอบรมและเอกสารประกอบการอบรม สำหรับเจาหนาที่ผูใชงานระบบ ไม7นอยกว7า 1
หลักสูตร
4.1.9.3 จัดอบรมและเอกสารประกอบการอบรม สำหรับผูพัฒนาระบบ (เพื่อส7งมอบ source
code) ไม7นอยกว7า 1 หลักสูตร
4.1.9.4 เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ ประกอบไปดวย (อย7างนอย) ดังนี้
(1) คู7มือการบำรุงรักษาระบบ Operation Manual
(2) คู7มือโครงสรางและสถาปfตยกรรมระบบ System Manual
(3) คู7มือการใชงานระบบ User Manual สำหรับ Admin
(4) คู7มือการใชงานระบบ User Manual สำหรับเจาหนาที่ Contact Center
(5) เอกสาร API Specification สำหรับเชื่อมต7อกับระบบภายนอก (ตองแลวเสร็จ
ภายในงวดที่ 2)
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4.2 ขอกำหนดทางเทคนิค
ผูรับจางตองออกแบบระบบ โดยคำนึงถึงปfจจัยที่สำคัญดังต7อไปนี้
4.2.1 มีประสิทธิภาพการใชงานที่ดีและเหมาะสมกับหลักการและเหตุผลของการพัฒนา รวมทั้ง
เป6นไปตามขอกำหนดดังต7อไปนี้
ก) สามารถเรียกคนขอมูลบุคคลของสมาชิกไดภายในระยะเวลาเฉลี่ยไม7เกิน 6วินาที
ต7อการเรียกคนขอมูล 1 ครั้ง ในกรณีใชระยะเวลาเกินกว7ากำหนด หากพบว7าสาเหตุ
มาจาก Software หรือ Hardware ของ กบข. ใหผู รับจางเสนอขอแนะนำใหแก7
กบข. ดวย
ข) ประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพ (Performance) และความจุ (Capacity) ของขอมู ล ให
รองรั บ การตั ้ ง ค7 า ความปลอดภั ย พื ้ น ฐานตามความเหมาะสมและเป6 น ไปตาม
ขอกำหนดดานความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอ 4.3
4.2.2 ออกแบบระบบสำรองขอมูลที่สามารถสำรองและกู คืนขอมูลใหเป6นไปตามมาตรฐานของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กบข.
4.2.3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ Software และ Hardware ที่นำมาใชงานตองสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมที่ กบข. ใชงานอยู7ในปfจจุบัน
4.2.4 ระบบงานสามารถ Compile Source Code ภายใตการทำงานบน Windows 10 ในรูปแบบ
64 Bit
4.2.5 เครื่องมือที่พัฒนาโปรแกรมไดแก7 Microsoft Visual Studio 2017 หรือเวอรชั่นใหม7กว7า
สำหรับ Windows Application (ถามี)
4.2.6 เมื ่ อ ระบบทำงานผิ ด พลาดหรื อ ตรวจพบความผิ ด ปกติ ต องเรี ย กใช API ของระบบ
Preventive Monitoring (กบข. เป6นผูจัดเตรียม API ระบบ Preventive Monitoring) เพื่อ
ทำการแจ งเตื อ นผ7 า นช7 อ งทาง Line หรื อ Email และจะต องมี ว ิ ธ ี ก ารจั ด การ Error
(try...catch) ในกรณีระบบ Preventive Monitoring ไม7สามารถใชงานได
4.2.7 ตองจัดเตรียมเครื่องมือ (Simulation Program) เพื่อตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม
(API, Landing Page หรือ Web Page เป6นตน) โดยส7งสถานะ จำนวนผูใชงาน (ccu) และ
Response Time
4.2.8 ผูพัฒนาจะตองสนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมบนเครื่อง Server เพื่อนำมา
กำหนด Configuration ของ Health Check (Agent Program ที่กบข.พัฒนา) ซึ่งรวมถึ ง
การทดสอบการทำงานของโปรแกรมร7วมกับ Agent Program ดังกล7าว
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4.2.9 กบข. จะเป6นผู จัดหา Database Software, Operating System และ Hardware สำหรับ
ใชเป6น Server หากจำเป6นตองใชงานในโครงการ และสามารถเลือกใชเทคโนโลยี Microsoft
Azure Cloud ที่ กบข. มีอยู7ได
4.3 ขอกำหนดดานความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Requirement)
4.3.1 การจัดการขอมูลที่มีความสำคัญ (Sensitive Information) เพื่อปqองกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิ ด ขึ ้ น ในฝf † ง ของ Mobile เช7 น ขอมู ล สำคั ญ รั ่ ว ไหล, Bypass การทำงานบางอย7 า งของ
Application ทำใหระบบไม7สามารถทำงานไดอย7างถูกตองหรือทำการทุจริต (Fraud) เป6นตน
(ก) ข อมู ล ที ่ เ ป6 น ข อมู ล สำคั ญ (Sensitive Information) เช7 น Username/Password,
หมายเลขบัตรเครดิต หรือหมายเลขบัตรประชาชน ตองไม7เก็บไวใน Storage บนเครื่อง
Client ไม7ว7าจะเป6นในรูปแบบชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้หากมีความจำเป6นตองเก็บขอมูลที่มี
ความสำคัญไวบนเครื่อง จะตองทำการเขารหัสขอมูลดวย Algorithm AES 256BIT เป6น
อย7างนอย
(ข) การประมวลผล การคำนวณผล และ Application logic ต7 า งๆ ควรดำเนิ น การที ่ ฝf† ง
Server กรณีที่มีความจำเป6นตองทำที่ฝf†ง Client ควรดำเนินการดวยวิธีปลอดภัย เพื่อ
ปqองกันการแกไขค7าต7างๆ หรือทำให Application logic ทำงานผิดพลาด
(ค) การแสดงผลขอมู ล สำคั ญ (Sensitive Information) เช7 น Password ตองมี การแทน
ขอมูลจริงดวยเครื่องหมาย * เสมอโดยแทนทั้งขอความหรือในกรณีที่เป6นขอมูลที่ตองการ
ใหผูใชงานเห็นบางส7วนก็จะตองแทนดวย * อย7างนอย 25% ของขอมูลทั้งหมด
(ง) ตองมีกระบวนการรองรับ Security หรือ Technical Error ที่จะเกิดขึ้นโดยที่จะตองไม7
แสดงรายละเอียดทางเทคนิคดาน Security ใหสมาชิกไดเห็น เนื่องจาก Error Message
หรื อ Error Detail มั กจะมี ข อมู ล สำคั ญ ๆ เช7 น ขอมู ล Database Query String หรื อ
Source Code บางส7วน จึงตองมีมาตรการในการที่จะไม7ใหขอมูล Error Message หรือ
Error Detail แสดงออกมา โดยระบบจะตองแสดงขอมูลเพียงเล็กนอยเท7านั้น เพื่อแจงให
สมาชิกทราบ เช7น "ระบบขัดของ กรุณาติดต7อผูดูแลระบบ" เป6นตน
4.3.2 มาตรการรองรับสำหรับความปลอดภัย Mobile source code (Security on source code)
(ก) ปq องกั น ไม7 ใหผู ไม7 ประสงคดี สามารถนำ Source code ไปแกไข หรื อศึ กษาหลั กการ
ทำงานของ Source code แลวเอาไปแกไข เพื่อใชในทางที่ไม7ดี เช7นการ Obfuscate
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Source Code
(ข) ตองดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของ Source Code ดวยเครื่องมือและ
มาตรฐานตามที่กองทุนกำหนด (ปfจจุบันใชผ7านระบบ Source code scan HP Fortify)
(ค) ดำเนินการแกไขช7องโหว7ที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไป ที่ไดรับแจงจาก รายงาน
source code scan (พรอมแนบ รายงานผลการแกไขช7องโหว7 ปfจจุบัน กบข. ใชเครื่องมือ
HP Fortify)
4.3.3 การติดต7อกับระบบแม7ข7ายขอมูล (Networking)
(ก) การส7 งขอมู ล ที ่ เ ป6 น ขอมู ล ส7 วนตั วของผู ใชงานขอมู ลสำคัญ (Sensitive Information)
ระหว7างแอปพลิเคชัน และระบบแม7ข7ายขอมูลตองมีการเขารหัสขอมูลเสมอผ7าน Secure
Channel TLS1.2 (SHA-2 2048 bit) ขึ้นไป
(ข) การเขาถึงขอมูลที่เป6นส7วนตัวของผูใชงานที่เก็บไวที่ระบบแม7ข7ายขอมูลตองรับรองว7าเป6น
ผูไดรับอนุญาตในการเขาถึงเท7านั้น กรณีฝากขอมูลไวที่ผูใหบริการ
(ค) จะตองมี การกำหนด Session Timeout ทันทีที่สมาชิ ก Logout ออกจากระบบ และ
กรณีที่ สมาชิกไม7ไดมี Interact กับ Page หรือระบบที่มีธุรกรรมที่สำคัญเช7น การเปลี่ยน
แผนการลงทุน หรือการดูข อมูลสำคัญต7างๆ เกินกว7า 5 - 20 นาที ทั้งนี้อาจขึ้นอยู7 กับ
ลักษณะการทำงานของ Page นั้นๆใหพิจารณาตามความเหมาะสม
(ง) ยืนยัน Network Protocol ทั้งหมดที่ใชงานใหเป6นแบบปลอดภัย เช7น HTTPS, SFTP,
POPS, Certificate Pinning เป6นตน
(จ) ขอมูลสาธารณะ (Public Data) หรือการตอบสนองจาก Public API ที่สามารถเขาถึงได
จากภายในแอปพลิเคชันโดยไม7มีข อมูลความเป6นส7วนตัวของผู ใชงานจึงจะสามารถส7ง
ขอมูลแบบที่ไม7ตองเขารหัสได
4.3.4 การระบุตัวตนผูใชงาน (Authentication) เพื่อปqองกันการ Bypass Authentication เขามา
ในระบบ และเป6นการปqองกัน Unauthorized Access
(ก) หากจำเป6นตองส7งชื่อบัญชีผู ใชงานและรหัสผ7านใหจัดการตามวิธีการจัดการขอมูลที ่มี
ความสำคัญ (Sensitive Information)
(ข) พิจารณาการระบุตัวตนโดยใชองคประกอบหรือปfจจัยอย7างนอย 2 อย7าง (2 Factors
Authentication) หรือมากกว7านั้นในขั้นตอนลงทะเบียนเริ่มใชงาน
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4.3.5 มาตรการการปqองกันการเดาสุ7มรหัสผ7าน (Brute-Force Password Prevention) ระบบตอง
มีการกำหนดจำนวนสูงสุดที่อนุญาตในการ Login Fail หรือการรองขอ OTP โดยในกรณีที่
User Login Fail เกินกว7าค7าที่กำหนด (ซึ่งค7าที่เหมาะสมอยู7ที่ 3 - 8 ครั้ง) หรือรองขอ OTP
เขามาเกินกว7า limit ที่กำหนดไว (เช7น รองขอไม7เกิน 6 ครั้งภายใน 1 นาที) ตรวจสอบว7ามีการ
ดำเนินการอย7างใดอย7างหนึ่ง ดังนี้หรือไม7
(ก) ตัดการเชื่อมต7อของ Session นั้น
(ข) หน7วงเวลา 30 - 60 วินาที
(ค) Lock การใชงาน User นั้นเป6นการชั่วคราว
(ง) ทดสอบว7าผูใชงานเป6นมนุษยจริง ไม7ใช7โปรแกรมอัตโนมัติและทำการบันทึก Log เพื่อใช
ในการตรวจสอบ
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5. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคาโดยแยกเป6น 2 ส7วน ดังต7อไปนี้
5.1 ส7วนที่ 1 อย7างนอยตองมีเอกสารดังต7อไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป6นนิติบุคคล
(ก) หางหุ นส7วนสามัญหรือหางหุ นส7วนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไม7เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ บัญชีรายชื่อหุนส7วนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม
(ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ทจำกั ด หรื อบริ ษั ทมหาชนจำกั ด ใหยื ่ น สำเนาหนั งสื อรั บ รองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไม7เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม(ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ7 (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผู ยื่นขอเสนอเป6นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม7ใช7นิติบุคคลใหยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู นั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป6นหุ นส7วน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเป6นหุนส7วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเป6นหุนส7วนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สำเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป6นผูยื่นขอเสนอร7วมกันในฐานะเป6นผูร7วมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของ
การเขาร7วมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูร7วมคา แลวแต7กรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดแก7 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย สำเนาทะเบียนภาษีมูลค7าเพิ่ม พรอม
ทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
5.2 ส7วนที่ 2 อย7างนอยตองมีเอกสารดังต7อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจ
ซึ่งปŠดอากรแสตมป‹ตามกฎหมาย จะตองระบุในหนังสือมอบอำนาจใหชัดเจนว7ามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรื อ ทำการในเรื ่ อ งใด โดยมี ห ลั ก ฐานแสดงตั ว ตนของผู มอบอำนาจและผู รั บ มอบอำนาจ (แนบสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนผู มอบอำนาจและผู รับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนาถูกตอง) ทั้งนี้ หากผู รับมอบ
อำนาจเป6นบุคคลธรรมดาตองเป6นผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเท7านั้น
(2) ผู ยื่นขอเสนอตองจั ดทำตารางเปรี ยบเทีย บคุณสมบั ติ ของผู ยื่ นเสนอราคา รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะที่ กบข. ตองการ และการรับประกัน (ถามี) ตาม TOR นี้ กับขอเสนอของผู ยื่นขอเสนอ
ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะจะตองระบุหัวขอใหถูกตองตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยใหจัดทำใน
รูปแบบดังต7อไปนี้
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ลำดับ

ขอกำหนดตาม TOR
คัดลอกคุณสมบัติของผูยื่น
ขอเสนอ

ความสอดคลอง
ตรงหรือดีกว7า
ขอกำหนดตาม
TOR

คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนด
ใน TOR

รายละเอียดขอเสนอ

เอกสารอางอิง

ระบุคณ
ุ สมบัติของผูยื่นขอเสนอที่
เสนอมาใหพิจารณา
ระบุรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่เสนอมาใหพิจารณา
เพิ่มเติม (ถามี)

(ระบุเลขหนาของ
เอกสารอางอิงหรือ
แคตตาล็อก) (ถามี)

คัดลอกการรับประกัน
ระบุการรับประกันที่เสนอมาให
พิจารณาเพิ่มเติม (ถามี)

(3) ผูยื่นขอเสนอตองจัดส7ง/เอกสารดังต7อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
(ก) ขอมูลกิจการและองคกร (Company Profile) ของผูยื่นขอเสนอ
(ข) ขอมูลอางอิง โดยระบุโครงการและหน7วยงานที่ผู ยื่นขอเสนอเคยรับทำงานให (Site

Reference)
(ค) ขอมูลบุคลากรของผูยื่นขอสนอที่นำมาทำงานใหแก7 กบข. (คุณวุฒิและประสบการณ)
(ง) แผนการดำเนินการ
6. การเสนอราคา
6.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาโดยไม7มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
6.2 ราคาที่เสนอจะตองเป6นราคาที่รวมภาษีมูลค7าเพิ่ม ภาษีอื่น (ถามี) รวมค7าใชจ7ายทั้งปวงไวดวย
แลว
6.3 ผูยื่นขอเสนอตองยืนราคาเป6นเวลาไม7น อยกว7า 90 วัน นับตั้งแต7วันที่เสนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและถอนการเสนอราคามิได
6.4 ผู ยื่นขอเสนอจะตองดำเนินการแลวเสร็จไม7เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กบข. ใหเริ่มทำงาน
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7. หลักเกณฑJและสิทธิ์ในการพิจารณา
7.1 กบข. จะพิจารณาโดยใชเกณฑการประเมินค7าประสิทธิภาพต7อราคา (Price Performance)
และพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ไดคะแนนรวมสูงสุดเป6นผูชนะการจางหรือเป6นผูไดรับ
การคัดเลือก โดยกำหนดปfจจัยที่ใชในการพิจารณาและน้ำหนัก ดังนี้

ขอพิจารณา
1. ราคาที่ยื่นขอเสนอ (price)
2. ขอเสนอดานเทคนิค โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยง ลักษณะงาน และประสบการณที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับการจัดจางนี้ เป6นสำคัญ
2.1 รายละเอียดของผูยื่นขอเสนอ (Company Profile) และ Site Reference (รอยละ 10)
2.2 ประสบการณของผูจัดการโครงการและทีมงาน (รอยละ 20)
2.3 แผนงาน และวิธีการดำเนินการ (Methodology) (รอยละ 20)
2.4 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไวใน TOR (รอยละ 30)

คะแนนเต็ม
(100 คะแนน)
20 คะแนน

80 คะแนน

7.2 ผูยื่นขอเสนอที่จะไดรับการคัดเลือกใหเขาทำสัญญากับ กบข. จะตองมีคะแนนรวมสูงที่สุด
และเสนอราคาอยู7ในวงเงินงบประมาณที่กำหนดไวใน TOR นี้
7.3 ในกรณีที่มีผูยื่นขอเสนอผ7านตามเกณฑที่กำหนดเพียงรายเดียว ใหอยู7ในดุลยพินิจของ กบข. ที่
จะพิจารณาใหผูเสนอราคารายนั้นเขาทำสัญญากับ กบข. ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแก7กิจการของ
กบข.
7.4 ในกรณีที่ กบข. ไม7สามารถคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดตามเกณฑที่กำหนดไวใหเขาทำสัญญา
กับ กบข. ได กบข. จะยกเลิกการจัดจางครั้งนี้ โดยผูยื่นขอเสนอไม7มีสิทธิเรียกรองค7าใชจ7าย
หรือค7าเสียหายใดๆ จาก กบข. ทั้งสิ้น
7.5 ผู ยื่ น ขอเสนอตองส7 งเอกสารที่ ใชในการคั ด เลื อกตามรายละเอี ย ดขางตนให กบข. เพื่ อให
คณะกรรมการฯ ประกอบการใหคะแนน กรณี ผู ยื่ น ขอเสนอส7 ง เอกสารประกอบการให
คะแนนไม7 ค รบถ วน ทำให คณะกรรมการไม7 ส ามารถพิ จ ารณาให คะแนนได อาจมี
ผลกระทบกับคะแนนการคัดเลือก
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8. การทำสัญญาจาง
ผูชนะการคัดเลือกจะตองทำสัญญาจางตามแบบที่ กบข. กำหนดภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่ไดรับ
แจงจาก กบข. และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป6นเงินเท7ากับรอยละ 5 ของราคาค7าจาง
9. คQาจางและการจQายเงิน
กบข. จะจ7ายค7าจางซึ่งไดรวมภาษีมูลค7าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค7าใชจ7ายทั้งปวงดวยแลว ใหแก7ผูยื่น
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเป6นผูรับจางภายใน 30 วัน เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานถูกตองและครบถวนตาม
สัญญาจางหรือขอตกลง และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลวพรอมทั้ง กบข. ไดรับหนังสือเรียก
เก็บเงินจากผูรับจาง โดยแบ7งการจ7ายเงินออกเป6น 3 งวด ดังต7อไปนี้
งวดที่ 1 เป6นจำนวนเงินรอยละ 30 ของค7าจาง เมื่อผูรับจางไดส7งมอบงานในงวดที่ 1 แลวเสร็จสมบูรณ
งวดที่ 2 เป6นจำนวนเงินรอยละ 40 ของค7าจาง เมื่อผูรับจางไดส7งมอบงานในงวดที่ 2 แลวเสร็จสมบูรณ
งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เป6นจำนวนเงินรอยละ 30 ของค7าจาง เมื่อผูรับจางไดส7งมอบงานและขอกำหนด
ตามรายละเอียดงานจางทั้งหมดแลวเสร็จสมบูรณ และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานจางทั้งหมดเรียบรอยแลว
ผู รับจางจะตองทำขอมูลเปรียบเทียบสิ่งของที่ส7งมอบกับสิ่งของตามที่สัญญากำหนดว7าส7งมอบได
ครบถวนหรือไม7 โดยใหจัดทำในรูปแบบดังต7อไปนี้
ลำดับ

ขอกำหนดตาม TOR

ความสอดคลอง

รายละเอียดขอเสนอ

เอกสารอางอิง

 คัดลอกขอกำหนดของพัสดุ  ตรงตามขอกำหนดของ  ระบุรายละเอียดของพัสดุ  ระบุเลขหนาของ
ที่ตองส7งมอบตาม TOR

TOR หรือดีกว7า

ที่เสนอส7งมอบ

เอกสารอางอิง
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ขั้นตอนการดำเนินงาน

การสQงมอบงาน

งวดที่ 1
1.1 เอกสาร System Architecture
1.1 จั ด ทำเอกสารสรุ ป การออกแบบโครงสร าง
1.2 เอกสาร Business Process และ Data Flow
สถาปfตยกรรมระบบ (System Architecture)
(เอกสารยืนยัน การออกแบบหนาจอ และ flow การ
1.2 จั ด ทำเอกสารออกแบบ Business Process และ
ทำงานของแต7ละเมนู)
Data Flow
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต7วันทำสัญญา
งวดที่ 2
2.1 ส7งมอบโปรแกรมที่พัฒนาแลวเสร็จ ตามงวดที่ 2
ภายในระยะเวลา 120 วัน นับแต7วันทำสัญญา

* เอกสารทั้งหมดตองผ7านการอนุมัติอย7างถูกตอง
2.1 Program Source Code
2.2 เอกสารผลการทดสอบ Unit Test
2.3 เ อ ก ส า ร User Acceptance Test แ ล ะ NonFunctional Acceptance Test
2.4 เอกสาร API Specification สำหรับเชื่อมต7อกับระบบ
ภายนอก

3.1 คู7มือการบำรุงรักษาระบบ Operation Manual
งวดที่ 3
3.2 คู7มือระบบ System Manual
3.1 ส7งมอบโปรแกรมที่พัฒนาแลวเสร็จ ตามงวดที่ 3
3.3 คู7มือการใชงานระบบ User Manual สำหรับ Admin
3.2 อบรมความรูแก7เจาหนาที่ผูพัฒนาระบบ
3.4 คู7มอื การใชงานระบบ User Manual สำหรับเจาหนาที่
3.3 ส7งมอบคู7มือประกอบการพัฒ นาระบบ ตามหัว ขอ
Contact Center
4.1.9
3.5 เอกสารการอบรมและถ7ายทอดความรูใหแก7เจาหนาที่
Contact Center ผูดูแลระบบ และผูพัฒนาระบบ
ภายในระยะเวลา 150 วัน นับแต7วันทำสัญญา
* เอกสารทั้งหมดตองผ7านการอนุมัติอย7างถูกตอง

10. อัตราคQาปรับ
ค7าปรับตามสัญญาจางหรือขอตกลงจางเป6นหนังสือจะกำหนดไวดังต7อไปนี้
10.1 กรณี ที่ ผู ยื่ น ขอเสนอนำงานที่ รั บ จางไปจางช7 ว งใหผู อื่ น ทำอี ก ทอดหนึ่ ง โดยไม7 ไ ดรั บ
อนุญาตจาก กบข. จะกำหนดค7าปรับสำหรับการฝ•าฝ‘นดังกล7าวเป6นจำนวนรอยละ 10
ของวงเงินของงานจางช7วงนั้น
10.2 กรณี ที่ ผู ยื่นขอเสนอปฏิบัติผิดสั ญญาจางจะกำหนดค7าปรับเป6นรายวันในอัตรารอยละ
0.1 ของราคาค7าจาง แต7จะตองไม7ต่ำกว7าวันละ 100 บาท
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11. การรับประกันความชำรุดบกพรQอง
11.1 ผู รั บ จางจะตองรั บ ประกั น ความชำรุ ด บกพร7 อ งของการดำเนิ น งานออกแบบและ
พั ฒ นาระบบที่ ส7 งมอบใหแก7 กบข. เป6 น ระยะเวลาไม7 น อยกว7า 1 ป< นั บ แต7 วั น ที่ กบข.
ตรวจรับมอบงานทั้งหมดโดยถูกตองครบถวน
11.2 ในระหว7 า งระยะเวลาการรับ ประกั นดั งกล7 า ว หากเกิ ด ความชำรุด บกพร7 องแก7 งานที่ผู
รับจางส7งมอบใหแก7 กบข. ตาม TOR นี้ หรือผูรับจางละเวนการดำเนินการตาม TOR
นี้ ไม7 ว7 าในส7 ว นหนึ่ งส7 ว นใดหรื อทั้ งหมด ผู รั บ จางตองเสนอแนวทางแกไขความชำรุ ด
บกพร7 องที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหถู กตองเป6 นไปตามขอกำหนดของ TOR ภายในระยะเวลา 1 วัน
หรือตามที่ตกลงกัน โดย กบข. ไม7ตองเสียค7าใชจ7ายใด ๆ เพิ่มเติม
11.3 ผู รั บ จางตองมี ช7 อ งทางในการรั บ แจงเหตุ ที่ ส ามารถแจงเหตุ ไดทุ ก วั น ทำการ ทั้ ง ทาง
โทรศั พ ทและอี เ มล และหลั ง จากรั บ แจงเหตุ จ าก กบข. แลว ผู รั บ จางตองตอบกลั บ
ภายใน 4 ชั่วโมง
12. วงเงินในการจัดจาง
วงเงิ น งบประมาณในการจั ด จางครั ้ งนี ้ เป6 น เงิ น 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ซึ ่ งรวม
ภาษีมูลค7าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค7าใชจ7ายทั้งปวงดวยแลว
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13. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
13.1 ผู รั บ จางและบุคลากรของผู รั บจางที ่มาปฏิบัติงานตาม TOR นี ้ จะตองรั กษาขอมู ลที่เป6น
ความลับของ กบข. รายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลที่เปSนความลับ
“ขอมูลที่เปSนความลับ” หมายความถึง ขอมูลใด ๆ ที่สามารถสื่อความหมายไดที่ กบข. หรือ
พนักงานของ กบข. ซึ่งต7อไปจะเรียกว7า “ผูใหขอมูล” ไดเปŠดเผยใหแก7ผูรับจาง ลูกจาง หรือผูแทนของผูรับจาง
ซึ่งต7อไปจะเรียกว7า “ผู รับขอมูล” ทราบ และมีความประสงคใหผู รับขอมูลเก็บรักษาขอมูลดังกล7าวไวเป6น
ความลับ
2. การเปfดเผยและการรักษาขอมูลที่เปSนความลับ
ผู รับขอมูลตกลงจะเก็บรักษาขอมูลที่เป6นความลับเป6นระยะเวลาหนึ่งป<นับแต7วันที่สัญญา
สิ้นสุดลงโดยผูรับขอมูลตกลงที่จะดำเนินการดังต7อไปนี้
(ก) เก็ บ รั กษาขอมู ลที ่เ ป6 น ความลับไวในสถานที่ ปลอดภัย และไม7 เ ปŠ ดเผยขอมู ลที ่เป6น
ความลับไม7ว7าทั้งหมดหรือแต7บางส7วนใหแก7บุคคลใดทราบ เวนแต7จะเป6นการเปŠดเผยขอมูลที่เป6นความลับใหแก7
บุคคลที่ตองเกี่ยวของโดยตรงกับขอมูลที่เป6นความลับนั้นและผูรับขอมูลจะตองจัดใหบุคคลนั้นไดผูกพันและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาขอมูลที่เป6นความลับดวย หรือเป6นกรณีที่ไดรับอนุญาตเป6นลายลักษณอักษรจาก
ผูใหขอมูล
(ข) ใชขอมูลที่เป6นความลับเพียงเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในสัญญาเท7านั้น
(ค) ในกรณี ที ่ ผ ู รั บ ขอมู ล มี เ หตุ ผ ลความจำเป6 น ตองเปŠ ด เผยขอมู ล ที ่ เ ป6 น ความลั บ โดย
กฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ผู รับขอมูลจะตองแจงเป6นหนังสือใหผู ใหขอมูลทราบถึงขอกำหนดหรือคำสั่ง
ดังกล7าวก7อนที่จะดำเนินการเปŠดเผยขอมูลที่เป6นความลับ และในการเปŠดเผยขอมูลที่เป6นความลับ ผูรับขอมูล
จะตองดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอใหคุมครองขอมูลดังกล7าวไม7ใหถูกเปŠดเผยต7อสาธารณะดวย
3. วิธีปฏิบัติเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผูรับขอมูลจะตองส7งมอบขอมูลที่เป6นความลับและสำเนาของขอมูลที่เป6น
ความลับ (ถามี) คืนใหแก7ผู ใหขอมูล หรือทำลายขอมูลที่เป6นความลับที่ไดรับจากผูใหขอมูลทั้งหมดและแจง
ยืนยันเป6นลายลักษณอักษรถึงการทำลายดังกล7าวใหผูใหขอมูลทราบ ตลอดจนยุติการใชขอมูลที่เป6นความลับ
13.2 ผู รับจางตองตรวจสอบคุณสมบัติของลูกจางหรือบุคคลภายนอกทุกคนที่เขามาปฏิบัติงานใน
สถานที่ทำการของกองทุนว7าไม7เคยมีประวัติในการบุกรุก แกไข ทำลาย หรือโจรกรรมขอมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน7วยงานใด ก7อนที่จะอนุญาตใหเขามาปฏิบัติงานในสถานที่ทำการของกองทุน
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13.3 ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กบข. ไดคัดเลือกแลว ไม7ไปทำสัญญาหรือขอตกลงซื้อเป6นหนังสือภายในเวลาที่
กำหนด กบข. จะริ บ หลั ก ประกั น การยื ่ น ขอเสนอ (ถามี ) หรื อ เรี ย กรองจากผู ออกหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น
การยื่นเสนอราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป6น
ผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว7าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
14. มาตรการปiองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดวย กบข. มีนโยบายต7อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไม7ยอมรับการทุจริ ตและประพฤติมิชอบทุ กรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม7ว7าจะเป6นการกระทำโดย
บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคู7คาของ
กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย7างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต7อ
สังคมและผูมีส7วนไดเสียทุกกลุ7มดวย
กบข. จึงขอความร7วมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัท
ในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคู7คาของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเขาข7าย
ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไม7เหมาะสม ไม7ว7าในรูปแบบใด ขอใหแจง
โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยู7ดังต7อไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ•ายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
15. ผูจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
1) คุณยุทธพงษ ชัยพัฒน
2) คุณวิพรรณ สุวรรณรัตน
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