ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดหาผูใหบริการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กบข.
----------------------1. หลักการและเหตุผล
ดวยกองทุ น บำเหน็ จ บำนาญขาราชการ (กบข.) ตระหนั กถึ งความสำคั ญ ของการปฏิ บั ติ งานและ
การพั ฒ นาวิชาชี พงานตรวจสอบภายในของฝ.ายตรวจสอบภายในของ กบข. ใหเป/ นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ4ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน5วยงานของรัฐ/* ซึ่งหลักเกณฑ4ดังกล5าวไดกำหนดใหมีความ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับสากล คือ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) เพื่ อ เป/ น การ
สรางความเชื่อมั่นแก5ผูมีส5วนไดเสียในงานตรวจสอบภายในของ กบข. รวมทั้งสรางความมีส5วนร5วมกับผูบริหาร
โดยที่ยังคงความเป/นอิสระและเที่ยงธรรม และโดยที่มาตรฐานการปฏิบั ติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
กำหนดใหหน5วยงานตรวจสอบภายในตองไดรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพงานอย5างนอยหนึ่งครั้งภายใน
ระยะเวลา 5 ปT จากหน5วยงานภายนอกที่มีความรูและประสบการณ4การตรวจสอบภายใน โดยมีกระบวนการ
ประเมินที่เป/นอิสระจากภายนอกที่ไม5ไดมีส5วนไดเสียหรือเกี่ยวของทางผลประโยชน4กับกองทุน
2. วัตถุประสงค4
เพื่อจัดหาผูรับจางประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ กบข. มีวัตถุประสงค4ดังต5อไปนี้
(1) ส5งเสริมงานตรวจสอบภายในของ กบข. ใหเป/นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน5 วยงานของรั ฐซึ่ งกำหนดเป/ น หลั กเกณฑ4 กระทรวงการคลั งว5 าดวยมาตรฐานและหลั กเกณฑ4 ป ฎิ บั ติ การ
ตรวจสอบภายในสำหรับ หน5 วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562 และใหสอดคลองตาม
ประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานสากลวิ ช าชี พ การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน รวมถึ ง เที ย บเคี ย ง
(Benchmark) การปฏิบัติงานกับองค4กรชั้นนำที่เปรียบเทียบกันไดหรือแนวปฏิบัติสากลที่ดี (Better Practice)
(2) ใหไดแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพื่อเพิ่มคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยนำผลการประเมิน
และขอเสนอแนะจากผูประเมินอิสระภายนอกมาใชในการจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบ
ภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต5อไป
3. ขอบเขตการดำเนินงาน
ผูรับจางตองดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค4ตามที่ระบุในขอ 2 โดยครอบคลุมเรื่องดังต5อไปนี้
(1) การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ กบข. เพื่อใหทราบว5า งานตรวจสอบภายในของ
กบข. มีการปฏิ บั ติสอดคลองกับ หลักเกณฑ4 ปฏิ บัติ การตรวจสอบภายในสำหรับ หน5 วยงานของรัฐ ประมวล
จรรยาบรรณ มาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กฎบัตร แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย
ตองครอบคลุมเนื้อหาอย5างนอยดังต5อไปนี้
/* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้ วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบตั ิการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. *+,- และ (ฉบับที1
*) พ.ศ. *+,*

(ก) การบริหารงานตรวจสอบภายใน ไดแก5 โครงสราง บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึง
ความเป/นอิสระและความเที่ยงธรรมของฝ.ายตรวจสอบภายในและคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการ
ประเมินผลงานของฝ.ายตรวจสอบภายใน กบข.
(ข) การบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก5 ระดับความรูความสามารถ แผนกำลังคน การฝ^กอบรม
และการพัฒนาบุคลากรของฝ.ายตรวจสอบภายใน กบข.
(ค) การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในทุ ก ขั้ น ตอน ตั้ งแต5 ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งและการวาง
แผนการตรวจสอบประจำปT การมอบหมายงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ
กระดาษทำการ
(ง) เครื่องมือ เทคนิคที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(จ) การจัดทำรายงาน การติดตามผล และการประสานงานทั้งภายในฝ.ายตรวจสอบภายใน ฝ.าย
งานต5างๆ ภายใน กบข. และหน5วยงานภายนอกองค4กร
(ฉ) การบริหารองค4ความรูของฝ.ายตรวจสอบภายใน
(ช) การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในองค4กร
(2) จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ กบข. โดยมีการเปรียบเทียบกับ
แนวปฏิบั ติสากลที่ดี (Better Practice) ที่ เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของ กบข. และทิศทางแนวโนมจาก
องค4กรชั้นนำระดับสากลหรือเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
พัฒ นาและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ กบข. ตามผลการประเมินใน (1) ขางตน และจัดทำ
แผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบภายในของ กบข. ตามผลการประเมิน รวมทั้ง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกล5าวดวย
4. คุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ
(1) ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส4
(Electronic Government Procurement : e-GP) กำหนด
(2) ผูเสนอราคาตองมีประสบการณ4ในการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในในลักษณะเดียวกับที่
กำหนดไวใน TOR นี้ ใหแก5ส5วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค4กรเอกชนที่น5าเชื่อถือมาแลวไม5นอยกว5า 3 แห5ง
นั บ จนถึ งวั น ยื่ น เสนอราคา โดยผู เสนอราคาตองจั ด ส5 งสำเนาหนั งสื อรั บ รองผลงานและรายละเอี ย ดการ
ใหบริการดังกล5าวให กบข. พิจารณาในวันยื่นเสนอราคาดวย
(3) ผูเสนอราคาตองมีผูปฏิบัติงานซึ่งจะถูกมอบหมายใหมาทำงานตาม TOR นี้ใหแก5 กบข. อย5างนอย
1 คน ที่ มี Certified Internal Auditor (CIA) หรื อ Certified Information System Auditor (CISA) ซึ่ ง
ยังคงมีผลอยู5จนถึงวันที่เสนอราคา
5. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคาโดยแยกเป/น 2 ส5วน ดังต5อไปนี้
ส5วนที่ 1 อย5างนอยตองมีเอกสารดังต5อไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป/นนิติบุคคล
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(ก) หางหุ นส5 ว นสามั ญ หรื อ หางหุ นส5 ว นจำกั ด ใหยื่ น สำเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย น
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไม5เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ บัญชีรายชื่อหุนส5วนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม
(ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่
มีระยะเวลาไม5เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ หนังสือบริคณห4สนธิ บัญ ชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมี
อำนาจควบคุม(ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ5 (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเป/นผูยื่นขอเสนอร5วมกันในฐานะเป/นผูร5วมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของการเขา
ร5วมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูร5วมคา แลวแต5กรณี
(3) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดแก5 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย4 สำเนาทะเบียนภาษีมูลค5าเพิ่ม พรอมทั้ง
รับรองสำเนาถูกตอง
ส5วนที่ 2 อย5างนอยตองมีเอกสารดังต5อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ผู ยื่ น ขอเสนอมอบอำนาจใหบุ ค คลอื่ น กระทำการแทนใหแนบหนั งสื อ มอบอำนาจ
ซึ่งปmดอากรแสตมปnตามกฎหมาย จะตองระบุในหนังสือมอบอำนาจใหชัดเจนว5ามีอำนาจในการเสนอราคาแทน
หรือทำการในเรื่องใด โดยมี ห ลั กฐานแสดงตัว ตนของผู มอบอำนาจและผู รับ มอบอำนาจ (แนบสำเนาบั ต ร
ประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนาถูกตอง) ทั้งนี้ หากผูรับมอบอำนาจ
เป/นบุคคลธรรมดาตองเป/นผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเท5านั้น
(2) ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผูยื่นเสนอราคา รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่ กบข. ตองการ ตาม TOR นี้ กับขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะจะตองระบุหัวขอให
ถูกตองตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยใหจัดทำในรูปแบบดังต5อไปนี้
ลำดับ

ขอกำหนดตาม TOR

ความสอดคลอง

รายละเอียดขอเสนอ

เอกสารอางอิง

 คั ด ลอกคุ ณ สมบั ติ ข องผู ยื่ น  ตรงหรื อ ดี ก ว5 า  ระบุ คุ ณ สมบั ติ ผู ยื่ น ขอเสนอ  ระบุ เลขหนาของ
ขอเสนอ
 คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงาน
ตามที่กำหนดใน TOR

ขอกำหนดตาม ราคา
TOR
 ระบุ รายการและรายละเอีย ด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงานที่
เสนอมาใหพิจารณา

เอ ก ส า ร อ า งอิ ง
หรือแคตตาล็อก

(3) ผูยื่นขอเสนอตองจัดส5งเอกสารดังต5อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
(ก) ผูเสนอราคาตองจัดทำเอกสารและหลักฐานส5วนที่ 1 จำนวน 1 ชุด ลงลายมือชื่อของผูมี
อำนาจลงนามผู ก พั น ของผู เสนอราคาหรื อ ผู รั บ มอบอำนาจทำการแทนตามหนั ง สื อ มอบอำนาจ พรอม
ประทับตรา (ถามี) อย5างถูกตองครบถวนทุกหนา
(ข) ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอโดยแสดงรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่
เสนอมาให กบข. พิจารณาเป/นภาษาไทย โดยจัดทำเป/นเอกสารตนฉบับ จำนวน 1 ชุดลงลายมือชื่อของผูมี
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อำนาจลงนามผู ก พั น ของผู เสนอราคาหรื อ ผู รั บ มอบอำนาจทำการแทนตามหนั ง สื อ มอบอำนาจ พรอม
ประทับตรา (ถามี) อย5างถูกตองครบถวนทุกหนา
(ค) ขอมู ลรายละเอียดของผู เสนอราคา (Company Profile) ซึ่ งอย5างนอยตองประกอบดวย
ขอมูลดานโครงสรางการบริหารงาน ดานบุคลากร และดานผลงานที่ผ5านมา
(ง) สำเนาหนังสือรับรองผลงานและรายละเอียดการใหบริการซึ่งแสดงถึงประสบการณ4ในการ
ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไวใน TOR นี้ ใหแก5ส5วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค4กรเอกชนที่น5าเชื่อถือมาแลวไม5นอยกว5า 3 แห5ง นับจนถึงวันยื่นเสนอราคา
(จ) สำเนา Certified Internal Auditor (CIA) หรือ Certified Information System Auditor
(CISA) ของผูปฏิบัติงานอย5างนอย 1 คน ซึ่งจะถูกมอบหมายใหมาทำงานตาม TOR นี้ใหแก5 กบข. ซึ่งยังคงมีผล
อยู5จนถึงวันที่เสนอราคา
(ฉ) บทสรุปผูบริหารที่แสดงภาพรวมของผลประโยชน4ที่ กบข. จะไดรับจากการดำเนินงานของ
ผูเสนอราคาตาม TOR นี้ รวมทั้ งแผนงานตาม TOR นี้ ซึ่ งแสดงถึงรายละเอียดการดำเนิ น งาน การบริห าร
จัดการ ตารางเวลา (Work Schedule) ตลอดช5วงการดำเนินงานทั้งหมดตาม TOR นี้ และสิ่งที่ส5งมอบตาม
ขอกำหนดของ TOR นี้
6. การเสนอราคา
(1) ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาโดยไม5มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
(2) ราคาที่เสนอจะตองเป/นราคาที่รวมภาษีมูลค5าเพิ่ม ภาษีอื่น (ถามี) รวมค5าใชจ5ายทั้งปวงไวดวย
แลว
(3) ผูยื่น ขอเสนอตองยืน ราคาเป/นเวลาไม5น อยกว5า 90 วัน นับตั้งแต5วัน ที่เสนอราคา โดยภายใน
กำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและถอนการเสนอราคามิได
(4) ผู ยื่น ขอเสนอจะตองดำเนิ น การแลวเสร็จ ไม5เกิน 90 วัน นับ ถั ด จากวัน ลงนามในสั ญ ญาจาง
หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กบข. ใหเริ่มทำงาน
7. หลักเกณฑ4และสิทธิในการพิจารณา
(1) กบข. จะพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของผูเสนอราคาทุกรายที่ผ5านการประเมินคุณสมบัติของ
ผูเสนอราคาแลว โดยอาจเชิญผูเสนอราคามานำเสนอและอธิบายขอเสนอดานเทคนิค พรอมทั้งตอบขอซักถาม
เพื่ อใหเกิด ความชั ดเจนในรายละเอีย ดที่ เสนอมา หลั งจากนั้ น จะทำการประเมิ น ใหคะแนน โดย กบข. จะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ4คะแนนรวมดานคุณภาพและดานราคาสูงที่สุด (Price Performance) ใน
การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ โดยพิจารณาใหคะแนนตามปsจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังต5อไปนี้
น้ำหนัก
ขอพิจารณา
(รอยละ 100)
1. ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price)
รอยละ 20
2. เกณฑ4ดานคุณภาพงาน (Quality)
รอยละ 80
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ขอพิจารณา
2.1 บทสรุป ผู บริห ารที่ แสดงภาพรวมของผลประโยชน4 ที่ กบข. จะไดรับ จากการ
ดำเนินงานของผูเสนอราคาตาม TOR นี้
2.2 แผนงานตาม TOR นี้ ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดการดำเนินงาน การบริหารจัดการ
ตารางเวลา (Work Schedule) ตลอดช5วงการดำเนินงานทั้งหมดตาม TOR นี้
และสิ่งที่ส5งมอบตามขอกำหนดของ TOR นี้
2.3 ผลงานดานใหบริการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเดียวกับ
การจัดจางตาม TOR นี้

น้ำหนัก
(รอยละ 100)
รอยละ 40
รอยละ 30
รอยละ 10

(2) ผูเสนอราคาที่จะไดรับการคัดเลือกใหเขาทำสัญญากับ กบข. จะเป/นผูเสนอราคาที่มีคะแนนรวม
สูงที่สุดที่เสนอราคาอยู5ในวงเงินงบประมาณที่กำหนดไวใน TOR นี้ อย5างไรก็ตาม กบข. สงวนสิทธิไม5รับราคา
ต่ำที่สุดหากมีเหตุอันควรเชื่อไดว5าราคาที่เสนอมานั้นไม5เหมาะสม
(3) ในกรณีที่มีผูเสนอราคาผ5านตามเกณฑ4ที่กำหนดเพียงรายเดียว ใหอยู5ในดุลยพินิจของ กบข. ที่จะ
พิจารณาใหผูเสนอราคารายนั้นเขาทำสัญญากับ กบข. ทั้งนี้ เพื่อประโยชน4แก5กิจการของ กบข.
(4) ในกรณีที่ กบข. ไม5สามารถคัดเลือกผูเสนอราคารายใดตามเกณฑ4ที่กำหนดไวใหเขาทำสัญญากับ
กบข. ได กบข. จะยกเลิกการจัดหาครั้งนี้ โดยผูเสนอราคาไม5มีสิทธิเรียกรองค5าใชจ5ายหรือค5าเสียหายใดๆ จาก
กบข. ทั้งสิ้น
8. การทำสัญญาจาง
ผูชนะการคัดเลือกจะตองทำสัญญาจางตามแบบที่ กบข. กำหนดภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงจาก กบข. และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป/นเงินเท5ากับรอยละ 5 ของราคาค5าจาง
9. คNาจางและการจNายเงิน
กบข. จะจ5ายค5าจางซึ่งไดรวมภาษีมูลค5าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค5าใชจ5ายทั้งปวงดวยแลว ใหแก5ผูยื่น
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเป/นผูรับจางภายใน 30 วัน เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานถูกตองและครบถวนตาม
สัญญาจางหรือขอตกลง และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลวพรอมทั้ง กบข. ไดรับหนังสือเรียก
เก็บเงินจากผูรับจาง โดยแบ5งการจ5ายเงินออกเป/น 3 งวด ดังต5อไปนี้
ความสำเร็จของงาน
อัตราการจNายคNาจาง
งวดที่ 1 ส5งมอบแผนการดำเนินงานตั้งแต5เริ่มตนทำงานจนกระทั่งส5งมอบงานงวด
รอยละ 20
สุดทาย ซึ่งอย5างนอยตองประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ตองปฏิ บั ติ กำหนดเวลา ผลงานที่ ต องส5 งมอบและกำหนดนั ด หมาย
สำคัญ จำนวน 8 ชุด ทั้งนี้ ภายใน 7 วัน นับแต5วันทำสัญญา
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ความสำเร็จของงาน
งวดที่ 2 ดำเนินการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ กบข. ตามขอ 3
(1) รวมทั้งส5งมอบ (ร5าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในของ กบข. และ (ร5 าง) แผนปฏิ บั ติ ก ารสำหรั บ การพั ฒ นาและ
ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในของ กบข. ตามที่กำหนดไวในขอ 3 (2)
โดยจัด ทำและส5 งมอบเป/ น เอกสารที่ พิ มพ4 เป/ น ภาษาไทยจำนวน 8 ชุ ด
และขอมูลอิเล็กทรอนิกส4 ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน นับแต5วันทำสัญญา
งวดที่ 3 (งวดสุ ด ทาย) นำเสนอ (ร5 า ง) รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพงาน
ตรวจสอบภายในของ กบข. และ (ร5 า ง) แผนปฏิ บั ติ ก ารสำหรั บ การ
พัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบภายในของ กบข. ต5อเลขาธิการ กบข.
และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ กบข. จำนวน 8 ชุด รวมทั้งจัดทำและ
ส5งมอบรายงานผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ กบข.
และแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน
ของ กบข. ฉบั บ สมบู ร ณ4 ซึ่ งจั ด ทำเป/ น เอกสารที่ พิ ม พ4 เป/ น ภาษาไทย
จำนวน 3 ชุด และขอมูลอิเล็กทรอนิกส4 ทั้งนี้ ภายใน 90 วัน นับแต5วัน
ทำสัญญา

อัตราการจNายคNาจาง
รอยละ 50

รอยละ 30

ผูรับจางจะตองทำขอมูลเปรียบเทียบงานที่ส5งมอบแต5ละงวดงานกับงานตามที่สัญญากำหนดว5าส5งมอบ
ไดครบถวนหรือไม5 โดยใหจัดทำในรูปแบบ ดังต5อไปนี้
ลำดับ

ขอกำหนดตาม TOR

ความสอดคลอง

รายละเอียดของงานที่สNงมอบ

เอกสารอางอิง

 คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด  ตรงหรือดีกว5า  ระบุ ร ายการและรายละเอี ย ด  ระบุเลขหนาของ
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงาน
ตามที่กำหนดใน TOR
 คัดลอกการรับประกัน (ถามี)

ขอกำห น ด
ตาม TOR

คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงานที่
ส5งมอบ
 ระบุรายละเอียดการรับประกัน
งานที่ส5งมอบ

เอกสารอางอิ ง
หรือแคตตาล็อก

10. อัตราคNาปรับ
ค5าปรับตามสัญญาจางหรือขอตกลงจางเป/นหนังสือจะกำหนดไวดังต5อไปนี้
10.1 กรณีที่ผูรับจางนำงานที่รับจางไปจางช5วงใหผูอื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม5ไดรับอนุญาตจาก กบข.
จะกำหนดค5าปรับสำหรับการฝ.าฝuนดังกล5าวเป/นจำนวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานจางช5วงนั้น
10.2 กรณี ที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญ ญาจางนอกเหนือจากขอ 10.1 จะกำหนดค5าปรับเป/นรายวันใน
อัตรารอยละ 0.10 ของราคาค5าจาง แต5จะตองไม5ต่ำกว5าวันละ 100 บาท
10.3 วิธีการคิดค5าปรับ "ถาวันสุดทายของระยะเวลาสัญญาเป/นวันหยุดราชการใหนับวันเริ่มตันทำ
การใหม5ต5อจากวันหยุดราชการ เป/นวันสุดทายของระยะเวลาสัญญา" คาปรับจะเริ่มคิดถัดจากวันสุดทายของ
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สัญญา กรณีการสงมอบงานแลวพบวามีขอบกพรองยังไมถูกตองหรือยังไมครบถวน กบข. จะแจงผูรับจางให
แกไข และเริ่มคิด คาปรับ ตั้งแตวันที่ แจงจนกวาจะสงมอบงานถูกตอง ครบถวน ทั้ งนี้ ระยะเวลาดั งกลาวไม
รวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิค
11. วงเงินในการจัดจาง
ค5 า บริ ก ารในการดำเนิ น การรวมทั้ ง หมดเท5 า กั บ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ซึ่ ง รวม
ภาษีมูลค5าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค5าใชจ5ายทั้งปวงดวยแลว
12. ขอกำหนดใหผูรับจางตองรักษาขอมูลที่เปRนความลับ
ผูรับจางและบุคลากรของผูรับจางที่มาปฏิบัติงานตาม TOR นี้ จะตองรักษาขอมูลที่เป/นความลับของ กบข.
รายละเอียดดังนี้
(1) ขอมูลที่เป/นความลับ
“ขอมูลที่เป/นความลับ” หมายความถึง ขอมูลใด ๆ ที่สามารถสื่อความหมายไดที่ กบข. หรือพนักงาน
ของ กบข. ซึ่งต5อไปจะเรียกว5า “ผูใหขอมูล” ไดเปmดเผยใหแก5ผูรับจาง ลูกจาง หรือผูแทนของผูรับจาง ซึ่งต5อไป
จะเรียกว5า “ผูรับขอมูล” ทราบ และมีความประสงค4ใหผูรับขอมูลเก็บรักษาขอมูลดังกล5าวไวเป/นความลับ
(2) การเปmดเผยและการรักษาขอมูลที่เป/นความลับ
ผูรับขอมูลตกลงจะเก็บรักษาขอมูลที่เป/นความลับเป/นระยะเวลาหนึ่งปTนับแต5วันที่สัญญาสิ้นสุดลงโดย
ผูรับขอมูลตกลงที่จะดำเนินการดังต5อไปนี้
(ก) เก็บรักษาขอมูลที่เป/นความลับไวในสถานที่ปลอดภัยและไม5เปmดเผยขอมูลที่เป/นความลับไม5ว5า
ทั้งหมดหรือแต5 บางส5วนใหแก5บุคคลใดทราบ เวนแต5จะเป/น การเปm ดเผยขอมู ลที่เป/ นความลั บ
ใหแก5บุคคลที่ตองเกี่ยวของโดยตรงกับขอมูลที่เป/นความลับนั้นและผูรับขอมูลจะตองจัดใหบุคคล
นั้นไดผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาขอมูลที่เป/นความลับดวย หรือเป/นกรณีที่ไดรับ
อนุญาตเป/นลายลักษณ4อักษรจากผูใหขอมูล
(ข) ใชขอมูลที่เป/นความลับเพียงเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค4ที่กำหนดไวในสัญญาเท5านั้น
(ค) ในกรณีที่ผูรับขอมูลมีเหตุผลความจำเป/นตองเปmดเผยขอมูลที่เป/นความลับโดยกฎหมายหรือตาม
คำสั่งศาล ผูรับขอมูลจะตองแจงเป/นหนังสือใหผูใหขอมูลทราบถึงขอกำหนดหรือคำสั่งดังกล5าว
ก5อนที่จะดำเนินการเปmดเผยขอมูลที่เป/นความลับ และในการเปmดเผยขอมูลที่เป/นความลับ ผูรับ
ขอมู ล จะตองดำเนิ น การตามขั้ น ตอนทางกฎหมายเพื่ อขอใหคุ มครองขอมู ล ดั งกล5 าวไม5 ใหถู ก
เปmดเผยต5อสาธารณะดวย
(3) วิธีปฏิบัติเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง
เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผูรับขอมูลจะตองส5งมอบขอมูลที่เป/นความลับและสำเนาของขอมูลที่เป/นความลับ
(ถามี) คืนใหแก5ผูใหขอมูล หรือทำลายขอมูลที่เป/นความลับที่ไดรับจากผูใหขอมูลทั้งหมดและแจงยืนยันเป/น
ลายลักษณ4อักษรถึงการทำลายดังกล5าวใหผูใหขอมูลทราบ ตลอดจนยุติการใชขอมูลที่เป/นความลับและสิทธิ
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ใดๆ ภายใตสัญญาจางทันที ทั้งนี้ ผูรับจาง หรือลูกจาง หรือผูแทนของผูรับจาง ยังคงมีหนาที่รักษาความลับ
ของขอมูลที่ไดรับภายใตสัญญาจางตามระยะเวลาที่กำหนดไว แมสัญญาจางสิ้นสุดลงแลว
13. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
13.1 ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กบข. ไดคัดเลือกแลว ไม5ไปทำสัญ ญาหรือขอตกลงซื้อเป/นหนังสือภายในเวลาที่
กำหนด กบข. จะริ บ หลั ก ประกั น การยื่ น ขอเสนอ (ถามี ) หรื อ เรี ย กรองจากผู ออกหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น
การยื่นเสนอราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป/นผู
ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว5าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
13.2 สิ่งต5างๆ ที่ผูรับจางนำมาใชในการทำงาน ใหบริการ และส5งมอบใหแก5 กบข. ตาม TOR นี้ จะตองมี
ความเหมาะสมตามหลักวิชาการ รวมทั้งไม5ขัดต5อกฎหมายและศีลธรรมอันดี และไม5ละเมิดลิขสิทธิ์หรือ
ทรัพย4สินทางปsญญาของบุคคลใด ถาหากสิ่งใดที่ผูรับจางนำมาใชในการทำงานเป/นงานอันมีทรัพย4สินทาง
ปsญญา ผูรับจางจะตองจัดให กบข. มีสิทธิใชประโยชน4ไดอย5างไม5มีขอจำกัดตามเงื่อนไขที่กำหนดใน TOR นี้
และไม5มีค5าใชจ5ายใดๆ เพิ่มเติม และในกรณีที่มีบุคคลใดกล5าวอางว5า กบข. ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย4สินทาง
ปsญญาของบุคคลนั้น ผูรับจางจะตองเป/นผูรับผิดชอบค5าใชจ5ายและค5าเสียหายในเรื่องดังกล5าวทั้งสิ้น
14. มาตรการปTองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดวย กบข. มีนโยบายต5อตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
กบข. ไม5 ยอมรับ การทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบทุ กรู ป แบบ (Zero Tolerance) ไม5 ว5 า จะเป/ น การกระทำโดย
บุคลากรของ กบข. หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคู5คาของ
กบข. ทุกราย นอกจากนี้ กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย5างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต5อ
สังคมและผูมีส5วนไดเสียทุกกลุ5มดวย
กบข. จึงขอความร5วมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัท
ในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคู5คาของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเขาข5าย
ทุจริต ติดสินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพย4สินหรือประโยชน4อื่นใดที่ไม5เหมาะสม ไม5ว5าในรูปแบบใด ขอใหแจง
โดยตรงไปยังบุคคลและที่อยู5ดังต5อไปนี้
“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ.ายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
15. ผูจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
1) นางปณียา ตัณฑเกษม
2) นางสาวสิรินยา สีเตาปูน
-------------------------------8

