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ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
โครงการจัดหาอุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา
1. วัตถุประสงค
จัดหาอุปกรณเครือขาย โครงการจัดหาอุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา เพื่อใชเปลี่ยนทดแทนอุปกรณเดิม
ที่ไม Comply ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร และ เปนอุปกรณ End Of Support
2. ขอบเขตงาน
จัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณเครือขาย Managed Switch จํานวน 1,129 หนวย เพื่อใชเปลี่ยนทดแทนอุปกรณเดิมที่สาขา และ
หนวยงานตางๆ ของบมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในภาคผนวก 1 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
3. รายละเอียดขอบเขตของงาน
ภาคผนวก 1 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
4.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานใน
กิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
4.6 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาดังกลาว
4.7 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด ณ วัน
ประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4.8 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์
และความคุมกันเชนวานั้น
4.9 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณที่
เสนอราคา เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป นับจนถึงวันเสนอราคา
4.10 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายอุปกรณที่เสนอราคา โดยมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑ โดยหนังสือนั้น
จะตองมีอายุไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยื่นซองเสนอราคา
4.11 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองผลงานหรือหลักฐานที่เชื่อถือไดเกี่ยวกับอุปกรณเครือขาย Manage Switch , และเปนวงเงินไม
นอยกวา 4,300,000.00 บาท (สี่ลานสามแสนบาทถวน) โดยเปนสัญญาฉบับเดียวไมเกิน 5 ปที่ผานมา นับจากที่งานเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารเสนอ
ราคาและเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได
4.12 ผูเสนอราคาตองเปน Prime Contractor ที่รับผิดชอบทั้งโครงการเพียงรายเดียว (บริษัท KTBCS จะไมพิจารณาการเสนอราคา
ในลักษณะ Joint Venture, Syndicate หรือ Consortium)
4.13 ผูเสนอราคาตองมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานอุปกรณที่เสนอราคา ไมต่ํากวา 2 คน โดยมีเอกสารประกอบที่เชื่อถือได
5. ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ภาคผนวก 1 คุณลักษณะเฉพาะ
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6. สถานที่สงมอบ
ผูชนะการเสนอราคาตองสงมอบอุปกรณ ตามที่เสนอราคา ใหกับหนวยงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือหนวยงานตามที่ บริษัท
KTBCS กําหนด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนกําหนดการสงมอบ บริษัท KTBCS จะแจงสถานที่ติดตั้งใหผูชนะการเสนอราคาทราบลวงหนาไม
นอยกวา 15 วัน กอนถึงกําหนดสงมอบ โดยตองไดรับการยินยอมในการปรับเปลี่ยนแผนการสงมอบทั้งสองฝาย
7. ระยะเวลาการสงมอบและติดตั้ง
ผู ชนะการเสนอราคาจะต องดํ าเนิ นการส งมอบพร อมติ ดตั้งอุ ปกรณ สื่อสารข อมู ล ประเภท Managed Switch ที่ สาขา โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
งานงวดที่ 1 ส ง มอบพร อ มติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ สื่ อ สารข อ มู ล ประเภท Managed Switch ที่ ส าขา ให กั บ หน ว ยงาน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือหนวยงานตามที่บริษัท KTBCS กําหนด ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งานงวดที่ 2 สงเอกสารสงมอบหลังจากดําเนินการแลวเสร็จ และฝกอบรมตามภาคผนวก 2 ภายใน 135 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา
8. เงื่อนไขการชําระเงิน
บริษัท KTBCS จะดําเนินการตรวจรับและชําระเงินเปนงวดงานตามขอ 7 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอย
แลว ดังนี้
งวดที่ 1 ชําระเงินในอัตรารอยละ 99 ของจํานวนเงินตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 1
เรียบรอยแลว
งวดที่ 2 ชําระเงินสวนที่เหลือของจํานวนเงินตามสัญญา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 2 เรียบรอย
แลว
9. อัตราคาปรับ
9.1 หากผูชนะการเสนอราคาสงมอบงานงวดที่ 1 ตามขอ 7 ใหหนวยงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/หรือบริษัท KTBCS ลาชา
กวากําหนดเวลา ไมวากรณีใดๆ เวนแตเหตุสุดวิสัย ผูชนะการเสนอราคาตกลงยินยอมให บริษัท KTBCS คิดคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.2
(ศูนยจุดสอง) ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ แตตองไมต่ํากวาวันละ 300.- บาท (สามรอยบาท) จนกวาผูชนะการเสนอราคาจะสงมอบเอกสาร
ครบถวนถูกตอง
9.2 หากผูชนะการเสนอราคาสงมอบงานงวดที่ 2 ตามขอ 7 ใหหนวยงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/หรือบริษัท KTBCS ลาชา
กวากําหนดเวลา ไมวากรณีใดๆ เวนแตเหตุสุดวิสัย ผูชนะการเสนอราคาตกลงยินยอมให บริษัท KTBCS คิดคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.2
(ศูนยจุดสอง) ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ แตตองไมต่ํากวาวันละ 300.- บาท (สามรอยบาท) จนกวาผูชนะการเสนอราคาจะสงมอบเอกสาร
ครบถวนถูกตอง
กรณีที่ผูชนะการเสนอราคาสงมอบลาชาเนื่องจาก เหตุที่เกิดจากบริษัท KTBCS อันไดแก ชวง Freeze ระบบ, การเปลี่ยนแปลง
Requirement, Resource อื่นๆ ที่ KTBCS เปนผูจัดเตรียม หรือ เหตุสุดวิสัย หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูชนะการเสนอราคาไมตองรับ
ผิดตามกฎหมายชวงระยะเวลาที่ลาชาเกินกําหนดสงมอบงานเนื่องจากเหตุดังกลาว จะไมถือเปนชวงระยะเวลาที่นํามาคํานวณความลาชาใน
การสงมอบและพิจารณาคาปรับ
10. การรับประกันและการบํารุงรักษา
ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นดังนี้
รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขอขัดของของอุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา เปนระยะเวลา 1 ป นับถัดจาก
วันที่คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 1 เรียบรอยแลว
ถาภายในระยะเวลาดังกลาว อุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา เกิดชํารุด บกพรองหรือใชงานไมได หรือไม
สามารถทํางานไดตามที่กําหนด โดยมิใชความผิดของบริษัท KTBCS ผูชนะการเสนอราคาจะตองจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงานได
ดีดังเดิม ตามเงื่อนไขใน ภาคผนวก 3 โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากบริษัท KTBCS และจะตองไมทําใหระบบงานหยุดชะงัก หรือเกิดความ
เสียหายแกทางบริษัท KTBCS
โครงการจัดหาอุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา
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11. หลักเกณฑการคัดเลือก
บริษัท KTBCS จะพิจารณาผลการเสนอราคา ตามขั้นตอน ตอไปนี้
11.1 พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปของผูเสนอราคาตามขอกําหนด
11.2 พิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิคของผูเสนอราคาตามขอกําหนด
11.3 ผูที่ผานเกณฑการพิจารณาตามขอ 11.1 และ 11.2 จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาขอเสนอดานราคา
12. เงื่อนไขการเสนอราคา
12.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในแบบใบยื่นเสนอราคา (ภาคผนวก 5) โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้ง
ตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
12.2 ราคาที่เสนอตองชัดเจน ถูกตอง และครบถวน ในกรณีที่นําราคาแตละสวนรวมกันแลว ปรากฏวาไมตรงกับราคาที่เสนอบริษัท
KTBCS จะยึดถือราคาที่ต่ํากวาเปนราคาที่เสนอ การขูดลบแตงเติม หรือแกไขอยางใด ในใบเสนอราคาผูเสนอราคาตองลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย เมื่อเสนอราคาแลวผูเสนอราคาไมมีสิทธิที่จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงราคาไมวากรณีใดๆ
12.3 ราคาที่เสนอตองยืนราคาอยางนอย 180 วัน นับจากวันที่ยื่นซองเสนอราคา
12.4 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารเสนอราคาตอ บริษัท KTBCS แลว จะถอนตัวออกจากการเสนอราคามิได หากเมื่อไดรับการ
คัดเลือกใหเขารวมเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาตามเงื่อนไขที่กําหนดมิฉะนั้นจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน และจะพิจารณาริบหลักประกัน
ซอง (ถามี)
12.5 บริษัท KTBCS สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
12.6 รายละเอียดตางๆ ที่ผูเสนอราคา เสนอมานั้น หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความหมายของขอความใดๆ ในระหวางการพิจารณา
ตัดสินการเสนอราคาใหถือคําวินิจฉัยของบริษัท KTBCS เปนเด็ดขาด บริษัท KTBCS อาจใหผูเสนอราคารายใดมาชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา
ของบริษัท KTBCS ได ตามแตบริษัท KTBCS จะเห็นสมควร
12.7 ผูรับเอกสารขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ทุกราย ตองเก็บรักษาเอกสารฉบับนี้เปนความลับ หามนําออกไปเผยแพร
12.8 ในการตัดสินการเสนอราคา หรือในการทําสัญญาบริษัท KTBCS มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได บริษัท KTBCS มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง
12.9 บริษัท KTBCS ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน
หรือ ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางบริษัท KTBCS เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินใจของ บริษัท KTBCS เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง
จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได
วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
12.10 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเสนอราคา วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว
เปนผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม บริษัท KTBCS มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากการประกาศรายชื่อ
และ บริษัท KTBCS จะลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
12.11 ในกรณีหาก บริษัท KTBCS เห็นวา การยกเลิกการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกบริษัท
KTBCS อยางยิ่ง บริษัท KTBCS มีอํานาจยกเลิกการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการดังกลาวได
12.12 การพิจารณาตัดสินการเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท KTBCS จะพิจารณาตามวิธีของบริษัท KTBCS และผลการตัดสินของบริษัท
KTBCS ถือเปนเด็ดขาด
12.13 หากบริษัท KTBCS พบหรือทราบเมื่อใดก็ตามวา ผูเสนอราคามีเจตนาที่จะปดบัง บิดเบือนหรือพยายามใหบริษัท KTBCS
เขาใจผิดไปจากความจริง หรือสมรูรวมคิดกันในการเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท KTBCS จะพิจารณาตัดสิทธิในการเขาเสนอราคาหรือยกเลิกสัญญาที่ได
ทําไวกับผูเสนอราคา และ/หรือเรียกคาเสียหายจากการกระทําดังกลาวได สุดแลวแตบริษัท KTBCS จะเห็นสมควร
12.14 หากอุปกรณคอมพิวเตอรที่นําเสนอ หรือสิ่งที่เสนอมีผูอื่นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผูชนะการเสนอราคาตองดําเนินการ
ให บริษัท KTBCS ไดสิทธิ์การใชโดยชอบ และตองเปนผูรับผิดชอบในกรณีที่มีการกลาวหา ฟองรอง หรือเรียกคาเสียหายใดๆ จากเจาของลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรนั้น
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12.15 กรณีที่ผูชนะการเสนอราคาไดนํางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นมาใชในงานโครงการโดยไมไดรบั อนุญาต จากเจาของ
ลิขสิทธิ์ไมวาโดยวิธีการใดๆ อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ผูชนะการเสนอราคาตองตกเปนผูรับ ผิดชอบ และชดใชคาเสียหายเองทั้งสิ้น
12.16 ในกรณีอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร (ถามี) ผูเสนอราคาตองแสดงประเภทสิทธิ์การใชอุปกรณคอมพิวเตอร ประเภท
ซอฟตแวร รวมทั้งวิธีการคิดราคาอุปกรณคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่เสนอ
12.17 การจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติม
12.17.1. ผูเสนอราคาตองใหสิทธิ์กับบริษัท KTBCS และ/หรือ KTB ในการจัดซื้ออุปกรณที่เสนอเพิ่มเติม ในราคาเดียวกันกับที่เสนอ
ราคาในครั้งนี้ และตองยืนราคาซื้อขายตามสัญญานี้เปนระยะเวลา 1 ปนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
12.17.2. หากบริษัท KTBCS KTBCS และ/หรือ KTB ตกลงซื้ออุปกรณที่เสนอเพิ่มเติม ผูเสนอราคาตองสงมอบรุนที่เสนอหรือรุนใหม
ที่มีจําหนายในทองตลาด ณ ขณะนั้น และตองเปนเครื่องใหมไมเคยผานการใชงานมากอน ทั้งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเทียบเทาหรือสูงกวา ที่
นําเสนอในครั้งนี้ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท KTBCS กอนสงมอบ
12.17.3. การสงมอบและ/หรือสงมอบและติดตั้งอุปกรณที่จัดซื้อจัดหาเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆใหเปนไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหลัก
13. เอกสารการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารการเสนอราคา แยกเปน 4 ซอง โดยผูเสนอราคาตองสงมอบซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคาผู
เสนอราคาตองจัดทําเอกสารการเสนอราคา พรอมแนบนามบัตรหรือเบอรติดตอของผูประสานงานโครงการ ใหบริษัท KTBCS ประกอบดวย
13.1 ซองที่ 1 : ซองเอกสารคุณสมบัติของผูเสนอราคา อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
13.1.1 ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(1) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวน
ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชี
รายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกต อง
เอกสารตาม
ขอ (1) และขอ (2) ตองมีอายุการรับรองนับจากวันที่ กรมพัฒนาธุรกิจการคาออกหนังสือรับรองใหจนถึง วันยื่นซองเสนอ
ราคา ไมเกิน 180 วัน
13.1.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นยื่นซองเสนอราคา
แทน (ถามี)
13.1.3 เอกสารยืนยันการเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย
13.1.4 หนังสือยืนยันการแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑ ตามขอ 4.10
13.1.5 หนังสือรับรองผลงาน หรือหลักฐานที่เชื่อถือไดเกี่ยวกับประเภทเดียวกันของเจาของผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนายตาม
ขอ 4.11
13.1.6 หนังสือยืนยันการเปน Prime Contractor ที่รับผิดชอบทั้งโครงการเพียงรายเดียว (บริษัท KTBCS จะไมพิจารณาการ
เสนอราคาในลักษณะ Joint Venture, Syndicate หรือ Consortium) ตามขอ 4.12
โดยเอกสารซองที่ 1 ที่ยื่น ใหจัดทําสารบัญของเอกสารและระบุเลขหนา และรวบรวมเย็บเลม หรือเขาแฟม และใสซองปดผนึกให
เรียบรอยพรอมประทับตราบริษัท และลงนามกํากับ จํานวน 1 ชุด และจัดทําในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล (CD หรือ DVD) จํานวน 1 ชุด หาก
เจาหนาที่พัสดุ ขอตรวจสอบเอกสารฉบับจริง ผูยื่นตองสามารถแสดงหลักฐานฉบับจริงตามที่รองขอได และเอกสารหลักฐานตางๆ โดย
เจาหนาที่พัสดุ ของ บริษัท KTBCS เปนผูตรวจสอบ ในวันที่ผูเสนอราคายื่นซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคา โดย บริษัท KTBCS สงวนสิทธิ
ที่จะไมรับเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในกรณีที่ผูเสนอราคา นําสงเอกสารไมถูกตอง/ครบถวน และ บริษัท KTBCS สงวนสิทธิที่จะไมรับ
เอกสารหลักฐานการเสนอราคา หากผูเสนอราคายื่นซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคาเลยเวลาที่กําหนด
13.2 ซองที่ 2 : ซองเอกสารคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค อยางนอยตองประกอบดวยเอกสาร ซึ่งมี รายละเอียดดังตอไปนี้
บทที่ 1: Executive Summary สรุปความเปนมาของบริษัท ประสบการณ และผลงานในอดีตที่ เกี่ยวของกับรายการที่เสนอใน
การเสนอราคาในครั้งนี้ (ถามี)
บทที่ 2: Scope of Work (SOW) (ถามี)
บทที่ 3: System Description สรุปอธิบายภาพรวมของอุปกรณที่เสนอ (ถามี)
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บทที่ 4: ประวัติ ประสบการณ ผลงานของ ผูจัดการโครงการ (Project Manager) และทีมงาน ที่รับผิดชอบโครงการจนจบ
โครงการโดยสมบูรณ พรอมทั้งเอกสารประกอบของบุคลากรผูเชี่ยวชาญ ตามขอ 4.12
บทที่ 5: Supporting Material เอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดที่ระบุไวใน คุณลักษณะเฉพาะ (ภาคผนวก 1)
บทที่ 6: Reference Site ที่เกี่ยวของในโครงการ โดยระบุรายละเอียดของงาน ความสําเร็จ และเจาหนาที่ของบริษัทลูกคาที่
สามารถติดตอไดในแตละโครงการเพื่ออางอิงและบริษัท KTBCS ขอสงวนสิทธที่จะดู Reference Site ในกรณีที่ไดรับ
เลือกแลว(ถามี)
บทที่ 7: แคตตาล็อกและแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑและอุปกรณประกอบ ของผูเสนอราคา(ถามี)
บทที่ 8: เอกสารประกอบบุคลากรผูเชี่ยวชาญ ตามขอ 4.13
โดยเอกสารซองที่ 2 ที่ยื่น ใหใสหมายเลขกํากับทุกหนาตอเนื่องกัน ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย พรอมรวบรวมเย็บเลม หรือ
เขาแฟมที่จัดทํา Index แยกแตละหัวขอ และใสซองปดผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัท และลงนามกํากับ จํานวน 1 ชุด และจัดทํา
ในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล (CD หรือ DVD) จํานวน 1 ชุด และเอกสารหลักฐานตางๆ โดยเจาหนาที่พัสดุ ของบริษัท KTBCS เปนผูตรวจสอบ
ในวันที่ผูเสนอราคายื่นซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคา โดย บริษัท KTBCS สงวนสิทธิที่จะไมรับเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในกรณีที่ผู
เสนอราคา นําสงเอกสารไมครบถวน และยื่นซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคา เลยเวลาที่กําหนด
13.3 ซองที่ 3 : ซองเอกสารขอเสนอดานราคา (Price Proposal) ผูเสนอราคาที่ผานการประเมินคุณสมบัติจะตองสงมอบเอกสารขอเสนอ
ดานราคาให บริษัท KTBCS ประกอบดวย
13.3.1 แบบใบยื่นเสนอราคา ตามแบบใบยื่นเสนอราคา (ภาคผนวก 5)
13.3.2 เอกสารทางดานราคา จะตองประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้
บทที่ 1: Pricing Summary สรุปราคาอุปกรณคอมพิวเตอรที่เสนอพรอมแยกราคา (Break-down price list) เปนราย
อุปกรณและตามงวดงาน โดยราคาที่เสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา 180 วัน หรือ 6 เดือนนับแตวันเสนอราคา
หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ บริษัท KTBCS รองขอ
บทที่ 2: เงื่อนไขการชําระเงิน (Term of Payment) เปนไปตามขอ 8 เงื่อนไขการชําระเงิน
บทที่ 3: ประเภทลิขสิทธิ์อุปกรณคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวรที่เสนอ (ถามี) พรอมทั้งวิธีการคํานวณราคา
โดยเอกสารซองที่ 3 ที่ยื่นใหใสหมายเลขกํากับทุกหนาตอเนื่องกัน ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย พรอมรวบรวมเย็บเลม หรือเขา
แฟมที่จัดทํา Index แยกแตละหัวขอ และใสซองปดผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัท และลงนามกํากับ จํานวน 1 ชุด และเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ โดยเจาหนาที่พัสดุ บริษัท KTBCS เปนผูตรวจสอบ โดย บริษัท KTBCS สงวนสิทธิที่จะไมรับเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ใน
กรณีที่ผูเสนอราคา นําสงเอกสารไมครบถวน และยื่นซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคา เลยเวลาที่กําหนด
13.4 ซองที่ 4 : ซองหลักประกัน (Bid-Bond)
ใหสงตามแบบของหนังสือค้ําประกันที่กําหนดตามแบบหนังสือค้ําประกันซอง (ภาคผนวก 6)
ผูเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง เปนจํานวนเงิน 1,100,000.00 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน) มามอบใหพรอม
หลักฐานการยื่นเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา (หลักประกันซองมีผลใชบังคับจํานวน 180 วัน นับตั้งแตวันยื่นซองเอกสารเสนอราคา) โดยใช
หลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก
เช็คที่ธนาคารพาณิชยลงนามสั่งจาย บริษัท KTBCS (แคชเชียรเช็ค) ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่นําเช็คนั้นมาชําระตอ บริษัท KTBCS หรือ
วันกอนวันที่นําเช็คนั้นมาชําระตอบริษัทจริงไมเกิน 3 วันทําการ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ
หลักประกันซอง (Bid Bond) จะตองออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ตามแบบในภาคผนวก 6 และตองมีผลบังคับเปน
จํานวน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ยื่นซองเสนอราคา
หลักประกันซอง (Bid Bond) ตามขอนี้ บริษัท KTBCS จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได
พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดลงนามในสัญญาหรือขอตกลง หรือ
เมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
โดยหลักประกันซองที่ยื่น ใหใสซองปดผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัท และลงนามกํากับ จํานวน 1 ชุด เอกสารหลักฐาน
ตางๆ โดย เจาหนาที่พัสดุ ของบริษัท KTBCS เปนผูตรวจสอบ ในวันที่ผูเสนอราคายื่นซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคา โดย บริษัท KTBCS
สงวนสิทธิที่จะไมรับเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในกรณีที่ผูเสนอราคาไมนําสงซองหลักประกัน หรือไมถูกตอง หรือยื่นซองเอกสาร
หลักประกันเกินเวลาที่กําหนด
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14. การทําสัญญา
14.1 ผูเสนอราคาจะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาในภาคผนวก 8 กับ บริษัท KTBCS ภายใน 14 วัน นับถัดจากวันประกาศผล
14.2 ผูเสนอราคาจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนหนังสือค้ําประกัน (Performance Bond) ตามแบบในภาคผนวก 7 เปนจํานวนเงินใน
อัตรารอยละ 5 ของมูลคาตามสัญญา มามอบให บริษัท KTBCS ยึดถือไวในขณะทําสัญญา หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ ผูเสนอราคาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
14.3 หนังสือค้ําประกันการปฏิบัติงานใหเปนไปตามสัญญา (Performance Bond) จะตองออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ตาม
แบบในภาคผนวก 7
14.4 หลักประกันการทําสัญญาอาจเปน เช็คที่ธนาคารพาณิชยลงนามสั่งจาย (แคชเชียรเช็ค) ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่นําเช็คนั้นมาชําระตอ
บริษัท KTBCS หรือวันกอนวันที่นําเช็คนั้นมาชําระตอบริษัทจริงไมเกิน 3 วันทําการ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร
รัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
14.5 ผูเสนอราคาจะโอนสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาใหแกผูอื่นผูใดมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก บริษัท KTBCS เปนลายลักษณ
อักษร
14.6 เอกสารประกอบการทําสัญญา
14.6.1 สําเนาหนังสือแจงผลการคัดเลือก
14.6.2 หนังสือค้ําประกัน 5% ของมูลคาสัญญาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว (สําหรับงานที่มีมูลคาสัญญา ตั้งแต 200,000 บาทขึ้น
ไป) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
14.6.3 หนังสือมอบอํานาจใหตัวแทน พรอมติดอากรแสตมป (โดยใหผูชนะการเสนอราคาประทับตรา
14.6.4 วันที่ทับอากรแสตมปเปนวันที่เดียวกับหนังสือมอบอํานาจ และเปนฉบับจริงเทานั้น) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของ
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัท (รับรองสําเนาถูกตองพรอมประทับตราบริษัท) และสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ(รับรองสําเนา
ถูกตองพรอมประทับตราบริษัท)
14.6.5 หนังสือจดทะเบียนรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน (นับจากวันที่ยื่นเอกสารหลักฐานเสนอราคา) และ ภพ.20
14.6.6 สลักหลังสัญญาทั้งตนฉบับและคูฉบับ (ที่สรรพากรเขต) (เมื่อทานไดรับรางสัญญาแลว) โดยสลักหลังที่ คูฉบับ 5 บาท,
สลักหลังที่ตนฉบับ มูลคางาน (ไมรวมภาษีอากร) 1,000 บาท ตอสลักหลัง 1 บาท (อนุโลมใหสัญญาที่มีมูลคาสัญญาต่ํากวา 200,000 บาท ใชอากร
แสตมปแทนได ตามมูลคาสัญญา คิดในอัตรา 1,000 บาท ตออากร 1 บาท)
15 เอกสารแนบทาย
ภาคผนวก 1 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
ภาคผนวก 2 การฝกอบรมและเอกสารตางๆ
ภาคผนวก 3 การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ภาคผนวก 4 คุณสมบัติของบุคลากร
ภาคผนวก 5 แบบใบยื่นเสนอราคา
ภาคผนวก 5.1 Breakdown Price list: รายละเอียดราคาแยกตามรายการอุปกรณ
ภาคผนวก 5.2 Breakdown Price list: รายละเอียดราคาคาบํารุงรักษาแยกตามรายการอุปกรณ
ภาคผนวก 6 แบบหนังสือค้ําประกันซอง
ภาคผนวก 7 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)
ภาคผนวก 8 สัญญาซื้อขาย และสัญญารักษาความลับ (ฉบับราง)
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ภาคผนวก 1
คุณลักษณะเฉพาะ (Technical Requirement Specification)
โครงการจัดหาอุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา
Seq.

Function

1. ขอกําหนดทั่วไป
1.1.
ผูชนะการเสนอราคาตองนําเสนอ และติดตั้งอุปกรณพรอมทั้งทําการตั้งคาตางๆ ของอุปกรณ
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ ณ สถานที่ ที่ บริษัท KTBCS
กําหนด
1.2.
อุปกรณที่นําเสนอตองสามารถเชื่อมตอทํางานรวมกับเครือขายเดิม และสามารถใชงานรวมกับ
ระบบควบคุมการเขาถึงเครือขาย (ระบบ NAC เดิมที่ธนาคารใชงานอยู) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความเสถียรในการใชงาน
1.3.
อุปกรณที่นําเสนอเขารวมประกวดราคาในครั้งนี้ ตองผานการทดสอบผลิตภัณฑ (POC)
เนื่องจากอุปกรณตองสามารถใชงานรวมกับระบบ Network Access Control เดิมที่ธนาคาร
ใชงานอยู และสามารถ Comply ตาม Security Policy ของธนาคาร
อุปกรณที่นําเสนอตองเปนผลิตภัณฑใหม และผูผลิตยังมิไดประกาศภาวะสิ้นสุดการขาย
บริษัทฯที่นําเสนอจะตองไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ ในการยื่นประมูลงานครั้งนี้จาก
บริษัทเจาของผลิตภัณฑ เทานั้น
1.6.
อุปกรณที่นําเสนอตองเปน Managed Switch จํานวน 1,129 หนวย โดยแตละหนวยตองมี
คุณสมบัติดานเทคนิคตามขอ 2. ขอกําหนดทางดานเทคนิค
1.7.
ผูชนะการเสนอราคาจะตองจัดทํา Security Base Line ของอุปกรณทุกชนิดที่นําเสนอสงให
บริษัท KTBCS และดําเนินการกําหนดคา Parameter ตาม Security Base Line ที่นําเสนอ
ทั้งนี้ตองไดรับการเห็นชอบจากบริษัท KTBCS ในการดําเนินการ
1.8.
ผูชนะการเสนอราคาจะตองดําเนินการกําหนดคาอุปกรณที่เสนอ และระบบ NAC เดิมที่
ธนาคารใชอยู ใหสามารถทํางานรวมกันไดตาม Feature และ Function งาน ที่ KTBCS
กําหนด
2. ขอกําหนดทางดานเทคนิคมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังตอไปนี้
2.1 เปน Layer 2 Switch ทีมีขนาด Switching Bandwidth ไมนอยกวา 56 Gbps และมี
ประสิทธิภาพในการสงผานขอมูล Forwarding Rate ไมนอยกวา 40 Mpps
2.2 มีหนวยความจําหลัก (System Memory) ขนาดไมนอยกวา 512MB และ System Flash หรือ
NVRAM ขนาดไมนอยกวา 256 MB (RAW)
2.3 มีพอรต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 (RJ-45) จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต
2.4 มีชอง Slot สําหรับพอรต Uplink 1 Gigabit Ethernet แบบ SFP อยางนอย 4 ชอง
2.5 สนับสนุนจํานวน MAC Addresses ไมนอยกวา 16,000 Addresses
2.6 สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1p,
IEEE802.1Q และ IEEE802.3ad ได
2.7 สามารถทํา IP static routing protocol ได
2.8 สามารถทํา IGMP Snooping ได
2.9 สามารถทํา User Authentication ดวย IEEE802.1x User, MAC Authentication, Web
Authentication ได
2.10 สามารถทํางานรวมกับระบบ Network Access Control (NAC) ที่ธนาคารใชอยูเดิมได โดยตอง
ทํา Feature และ Function ไดดังนี้
· IEEE 802.1X
1.4.
1.5.
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Additional
Information

Seq.

Function

· MAC-Authentication
· VLAN assignment
· dACL (Dynamic Access-List)
· RADIUS Change of Authorisation (CoA)
· Profiling Probes
· URL Redirection and SessionID
2.11 สามารถกําหนดคุณภาพการใหบริการ Quality of Service (QoS) ดังตอไปนี้
2.11.1 Classification and Policing: Ingress Policing, DSCP mapping, 802.1p
classification, AutoQoS
2.12 สามารถกําหนดการปองกันการสงผานขอมูลดวย IPv4 ACL, IPv6 ACL ได
2.13 มีฟงกชั่นที่สามารถปองกันการโจมตี หรือบุกรุก ดวย Per port Broadcast Multicast Unicast
Storm Control, Port Security, BPDU Guard, Spanning Tree Root Guard, DHCP
Snooping, Dynamic ARP Inspection ได
2.14 สามารถจัดเก็บขอมูลสถิติการใชงานเครือขาย เชน sFlow ได
2.15 มีความสามารถในการทํา Dying Gasp ได โดยเมื่อปดไฟสามารถสง alarm ไปยังระบบสวน
กลางแจงวาไฟดับได หากไมมีใหเสนอพรอมอุปกรณทดแทน
2.16 มีพอรต Console แบบ RJ45 หรือ Mini USB อยางนอยจํานวน 1 พอรต เพื่อตอ Terminal
กําหนดคาการทํางานของอุปกรณ และสําหรับตรวจสอบระบบได
2.17 สามารถเขาไปบริหารและจัดการอุปกรณดวย CLI, Telnet, SSH, Web UI, NTP, Syslog,
debug และ SNMP ได
2.18 อุปกรณฯตองสามารถติดตั้งบน Rack 19” ได
2.19 สามารถทํางานกับระบบไฟฟาในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได
2.20 ผานการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC และ UL
2.21 อุปกรณที่เสนอจะตองถูกจัดกลุมใน Gartner Magic Quadrant ที่เปน Leaders Magic
Quadrant ป 2019 หรือใหมกวา
Usage Code: M=Mandatory
Please Respond in column “Comply” as follows: Y=Fully Comply, N=Do not Comply
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ภาคผนวก 2
การฝกอบรมและเอกสารตางๆ
ผูชนะการเสนอราคาจะตองจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหกับบุคลากร ของบริษัท KTBCS โดยตองทํา
ตามขอกําหนดอยางนอยดังนี้
การฝกอบรม
1.1 ผูชนะการเสนอราคา ตองเสนอแผนการฝกอบรมบุคลากร โดยตองเสนอหัวขอการฝกอบรมใหเหมาะสมและระบุ
1.1.1 ระดับผูเขารับการอบรม
1.1.2 จํานวนผูเขารับการอบรม
1.1.3 ระยะเวลาที่ดําเนินการฝกอบรม
1.1.4 ชวงเวลาที่จะทําการฝกอบรม
1.1.5 สถานที่ที่ทําการฝกอบรม
1.2 ผูชนะการเสนอราคา ตองเปนผูออกคาใชจายในการฝกอบรมทั้งหมด และตองใหการฝกอบรมประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
เปนอยางนอย
หัวขอฝกอบรม
บุคคลเขารับการฝกอบรม
จํานวนคน
ระยะเวลา
KTBCS
ไมนอยกวา 5 คน ไมนอยกวา 3 วัน
1. การออกแบบ การติดตั้งพรอม Setup การ
monitor และแกปญหาอุปกรณ ที่เสนอหรือเทียบเทา

1.

เอกสารตาง ๆ
ผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Operational Document) ใหถูกตองสมบูรณและงายตอการเขาใจ คูมือและ
เอกสารทั้งหมดจะตองไดรับความเห็นชอบจาก บริษัท KTBCS ในเรื่องเนื้อหาสาระและรูปแบบการนําเสนอกอน จํานวน 2 ชุด โดยแตละชุดมี
เนื้อหาอยางนอย ดังนี้
1. Operation Manual
2. Requirement Specification
3. Design Specification รวมถึง Architecture Design
4. System Set-up และ Installation and Configuration Manual
5. Computer Operation Handover
2.
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ภาคผนวก 3
การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ผูชนะการเสนอราคา ตองบริการบํารุงรักษาซอมแซมแกไขหรือเปลี่ยนแทน ดังนี้
1. การบํารุงรักษาตามปกติ (Preventive Maintenance)
1.1. การบํารุงรักษา อุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา ที่เสนอ
1.1.1. ผูชนะการเสนอราคาตองทําการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวร โครงการจัดหาอุปกรณสื่อสารขอมูล
ประเภท Managed Switch ที่สาขา โดยทําการบํารุงรักษาให สามารถใชงานไดตามปกติ ปละ 2 ครั้ง หรือ ทุกๆ 6 เดือน
ตอครั้ง ในระหวาง วันจันทร -วันศุกร ระหวางเวลา 8.00 – 17.00 น. หรือตามเวลานัดหมายที่ไดมีการตกลงกัน ทั้งนี้ ผู
ชนะการเสนอราคาต อ งสง แผนการบํ า รุง รัก ษา Preventive Maintenance ให ท ราบล ว งหนา และต อ งไดรั บความ
เห็นชอบจาก บริษัท KTBCS
1.1.2. หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1.1 ได ผูเสนอราคายินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับ
รอยละ 1.25 ของราคาซื้อขายอุปกรณฮารดแวร แตละชุดที่ไมไดทําการบํารุงรักษาตอครั้ง โดยคาปรับโดยรวมแตละครั้ง
จะตองไมนอยกวา 1,000 บาท (หนี่งพันบาทถวน)
2. การซอมแซมแกไข (Corrective Maintenance)
2.1 การซอมแซมแกไข อุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา ที่เสนอ
2.1.1 หากอุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา , และอุปกรณที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่เสนอ แตละชุดเกิดขัดของ
หรือชํารุดบกพรองหรือไมสามารถใชงานไดดีหรือเกิดขอผิดพลาดกับระบบหรืออุปกรณ ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบในการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น และตองทําการบํารุงรั กษาซอมแซมแกไขพรอมอะไหลอุปกรณ (สําหรับอาการเสียในทุกกรณี รวม
อะไหลทุกชิ้น และสวนประกอบอื่นๆทั้งหมด รวมถึงอาการแตกหัก จากวัสดุประกอบของอุปกรณ) โดยไมคิดคาใชจายใดๆ
(แบบ On-Site Support 7x24) ระหวางวันจันทรถึงวันอาทิตย ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเวนวันหยุดราชการ เพื่อใหอุปกรณ
คอมพิวเตอรฯ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและใชงานไดดีตามปกติ ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา ดังนี้
2.1.1.1 ภายในกําหนดเวลา 3 ชั่วโมง หลังจากที่ไดรับแจงจากบริษัท KTBCS ในเวลาทําการ ระหวางเวลา 08.00 น. -17.00
น.
2.1.1.2 ภายในกําหนดเวลา 5 ชั่วโมง หลังจากที่ไดรับแจงจากบริษัท KTBCS นอกเวลาทําการ
2.1.2 หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ 2.1.1 ได ผูเสนอราคายินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับเปน
รายวันในอัตรา รอยละ 0.5 ของราคาซื้อขาย อุปกรณคอมพิวเตอรฯ ที่ขัดของแตละชุดตอวัน โดยคาปรับโดยรวมตอวัน
จะตองไมนอยกวา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
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ภาคผนวก 4
คุณสมบัติของบุคลากร
-
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ภาคผนวก 5
แบบใบยื่นเสนอราคา
หนังสือบริษัทเลขที่...................................
เรียนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง

วันที่...........................................

1. ขาพเจาบริษัท……………………………………………………………………………………………………..
สํานักงานตั้งอยูเลขที…่ …………….ถนน……………………………ตําบล/แขวง………………………………………………
อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด…………………………………………โทรศัพท……………….……………
โดย…………………………………………………..ตําแหนง……………………….…………………เปนผูลงนามขางทายนี้
ไดพิจารณาขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) ของโครงการจัดหาอุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา ของบริษัท
KTBCS ลงวันที…่ … เดือน…..………………… พ.ศ. ………… โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและขอบเขตงาน (TOR) นั้นแลว รวมทั้งขอรับรองวา
ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และไมเปนผูทิ้งงาน
2. ขาพเจาขอเสนอราคาพัสดุและบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 ตารางราคาที่เสนอสําหรับการจัดซื้อครั้งนี้
อุปกรณที่จัดหา
จํานวน
ราคาตอหนวย
รวมเปนเงิน (บาท) รับประกัน สถานที่ติดตั้ง
(หนวย)
(บาท)
(ป)
อุปกรณเครือขาย Managed Switch ที่สาขา

1,129

1

บริษัท KTBCS
กําหนด

รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลวเปนเงินทั้งสิ้น
(……………………………………………………….) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
2.2 ตารางราคาสิทธิคาบํารุงรักษา (หลังระยะเวลารับประกัน)
อุปกรณที่จัดหา
จํานวน
คา MA
คา MA
คา MA
คา MA
คา MA
รวมเปนเงิน
(หนวย) ปที่ 1 (บาท) ปที่ 2 (บาท) ปที่ 3 (บาท) ปที่ 4 (บาท) ปที่ 5 (บาท)
(บาท)
อุอุปกรณเครือขาย Managed
Switch ที่สาขา

1,129

รับประกัน

รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลวเปนเงินทั้งสิ้น
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา 180 วันนับแตวันยืนยันราคาสุดทาย รวมถึงยืนราคาสิทธิตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไว (ถามี) และ
บริษัท KTBCS อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควร
ตามที่บริษัท KTBCS รองขอ
4. ขาพเจาไดจัดทํารายละเอียด Breakdown Pricelist แยกราคาตามรายการอุปกรณ (ภาคผนวก 5.1, 5.2) มาพรอมกันนี้
5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูเสนอราคาขาพเจารับรองที่จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายพรอมบํารุงรักษา และสัญญารักษาความลับ ที่บริษัท KTBCS กําหนด (ภาคผนวก 8) บริษัท KTBCS
ภายใน 14 วันนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ใหแกบริษัท KTBCS กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาตาม
สัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้เพื่อเปนหลักประกันปฏิบัติตามสัญญาถูกตองครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแก บริษัท KTBCS และบริษัท
KTBCS มีสิทธิจะยกเลิกการตกลงราคาก็ได
โครงการจัดหาอุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา
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6. ขาพเจายอมรับวา บริษัท KTBCS ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้รวมทั้งไมตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆอันอาจเกิดขึ้นในการที่
ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
7. บรรดาหลักฐานการประกอบการพิจารณาเชน ตัวอยาง (SAMPLE) แคตตาล็อก แบบรูป รายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิค (SPECIFICATION) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแก บริษัท KTBCS ขาพเจายินยอมมอบให KTBCS ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของบริ ษั ท
KTBCS สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งบริษัท KTBCS คืนใหขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น (ถามี)
8. ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นในการตกลงราคาครั้งนี้โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาบริษัท KTBCS ไมตองรับผิดชอบ
ใดๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหลน
9. การตกลงราคาซื้อครั้งนี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมาณวันที่ …… เดือน …..…………………พ.ศ. …………
ลงชื่อ………………………………………………….
(…………………………………………….)
ตําแหนง………………………………………………..
ประทับตรา (ถามี)
การติดตอเพื่อแจงผลการคัดเลือก (กรุณาระบุ)
ชื่อ ..................................................................
ตําแหนง ..........................................................
เบอรโทรศัพท ..................................................
มือถือ ............................................................
E-mail …………………………………………..
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ภาคผนวก 5.1
Breakdown Price list: รายละเอียดราคาแยกตามรายการอุปกรณ
ลําดับ

รายการอุปกรณ

จํานวน
(ระบุหนวยนับ)

ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคารวม
(บาท)

งวดที่สงมอบ

รายการอุปกรณที่เสนอ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และ
1
รายละเอียดอื่นๆ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และ
2
รายละเอียดอื่นๆ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และ
3
รายละเอียดอื่นๆ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และ
4
รายละเอียดอื่นๆ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และ
5
รายละเอียดอื่นๆ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และ
6
รายละเอียดอื่นๆ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และ
7
รายละเอียดอื่นๆ
คาติดตั้ง (ถามี)
คาฝกอบรม (ถามี)
คาเอกสาร (ถามี)
ราคารวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ราคารวมภาษีมลู คาเพิม่
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ภาคผนวก 5.2
Breakdown Price list: รายละเอียดราคาคาบํารุงรักษาแยกตามรายการอุปกรณ
ลําดับ

รายการอุปกรณ

1

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

2

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

3

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

4

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

5

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

6

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

7

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

จํานวน
(ระบุหนวยนับ)

ราคาตอหนวย
ตอป (บาท)

ราคารวมตอป
(บาท)

ราคารวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ราคารวมภาษีมลู คาเพิม่
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ภาคผนวก 6
แบบหนังสือค้ําประกันซอง
เลขที่.............................................
วันที่...........................................................
ขาพเจา................................................... สํานักงานตั้งอยูเลขที่......................... ถนน........................................ ตําบล/แขวง
............................................... อําเภอ/เขต...................................................... จังหวัด...................................
โดย.............................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ
......................................................................................................ดังมีขอความตอไปนี้
1. ตามที่...............................................ไดยื่นซองเสนอราคาสําหรับการจัดหา (การซื้อ)...........................................
ตามเอกสารเสนอราคาเลขที่.................. ซึ่งตองวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการเสนอราคาตอ..........................เปนจํานวนเงิน
..................................................บาท (..........................................................................................) นั้น
ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ ขั้นตนในการชําระเงินตามสิทธิ
เรียกรองของ..............................................................จํานวนไมเกิน..................................................บาท
(..................................................................) ในกรณี.................................................ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเสนอราคา
อันเปนเหตุ ให.........................................................มีสิทธิริบหลักประกันซองเสนอราคาหรือใหชดใชคาเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณีที่
................................................................ไดถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู หรือมิไดไป
ลงนามในสัญญาเมื่อไดรับแจงไปทําสัญญา หรือมิไดวางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารเสนอราคา โดยขาพเจาจะไมอาง
สิทธิใด ๆ เพื่อโตแยงและ.................................................................ไมจําเปนตองเรียกรองให ..................................................................ชําระหนี้นั้น
กอน
2. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแต............................ ถึง............................... และขาพเจาจะไมเพิกถอนการ
ค้ําประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. ถา......................................................................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป ขาพเจายินยอมที่จะขยาย
กําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ไดขยายออกไปดังกลาว
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
ลงชื่อ............................................................................... ผูค้ําประกัน
(.............................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
ลงชื่อ............................................................................... พยาน
(.............................................................................)
ลงชื่อ............................................................................... พยาน
(.............................................................................)

โครงการจัดหาอุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา

16 | 38

ภาคผนวก 7
แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่.....................................................วันที่..............................................................
ข า พเจ า ................................................สํ า นั ก งานตั้ ง อยู เ ลขที่ . ......................ถนน..................... ........................ ตํ า บล/แขวง
........................................................อํ า เภอ/เขต................................................จั ง หวั ด .................................. โดย
................................................................................ผู มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น ธนาคาร ขอทํ า หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ฉบั บ นี้ ใ ห ไ ว ต อ
..........................................................................ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูซื้อ” ดังมีขอความตอไปนี้
1.
ตามที่ . ........................................................................ซึ่ ง ต อ ไปนี้ เ รี ย กว า “ผู ข าย” ได ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขาย
.......................................................... กับผูซื้อ ตามสัญญาเลขที่.....................ลงวันที่....................................ซึ่งผูขายตองวางหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสั ญ ญาต อ ผู ซื้ อ เป น จํ า นวนเงิ น ............................บาท (.......................................................) ซึ่ งเท า กั บ ร อ ยละ...........
(....................................................................) ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ ขั้นตนในการชําระเงินตามสิ ทธิ
เรียกรองของผูขาย จํานวนไมเกิน............................บาท (..................................................................) ในกรณีที่ผูขายกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ
หรือตองชําระคาปรับ หรือ คาใชจายใด ๆ หรือผูขายมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาวขางตน ทั้งนี้ โดยขาพเจาจะไม
อางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยง และผูซื้อไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้นกอน
2.
หากผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผูขายหรือยินยอมใหผูขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ใหถือวาขาพเจาได
ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย
3.
หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาซื้อขายดังกลาวขางตนจนถึงวันที่ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายจะไดปฏิบัติให
สําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาที่ผูขายยังตองรับผิดชอบตอผูซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
ลงชื่อ............................................................................... ผูค้ําประกัน
(.............................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
ลงชื่อ............................................................................... พยาน
(.............................................................................)
ลงชื่อ............................................................................... พยาน
(.............................................................................)
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ภาคผนวก 8
สัญญาซื้อขาย (ฉบับราง)
สัญญาเลขที่ สญ. ……../..............
สัญญานี้ทําขึ้นที่บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด เมื่อวันที่ ……………….……………….. ระหวาง
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 22/1 อาคารไสวบราวน 2 ซอยสุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย..............................ผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนบริษัท ตามหนังสือมอบอํานาจฉบับ
ลงวันที่ ....................................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูซื้อ” ฝายหนึ่ง กับ
บริษัท......................................สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ ......................โดย.......................... ผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนบริษัท
ตามหนังสือมอบอํานาจฉบับลงวันที่............................................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ผูซื้อมีความประสงคจะซื้อพรอมติดตั้ง........................ และผูขายทราบวัตถุประสงคการซื้อดังกลาวของผูซื้อเปนอย างดี ภายใต
ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยสินที่ซื้อขาย ตลอดจนการดําเนินงานที่ทําการซื้อขาย ดังรายละเอียดปรากฏในสัญญานี้
และเอกสารแนบทายสัญญา และผูขายตกลงที่จะขายและดําเนินการตามความประสงคทั้งหมดของผูซื้อ
คูสัญญาทั้งสองฝายจึงไดตกลงกันในขอกําหนดและเงื่อนไขในการซื้อขาย ดังตอไปนี้
ขอ 1. คํานิยาม
หากในสัญญานี้มิไดระบุไวเปนอยางอื่น ใหคําหรือขอความดังตอไปนี้มีความหมายดังนี้
(1) “ฮารดแวร” หมายถึง อุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวร และอุปกรณที่เกี่ยวของ, เครื่องคอมพิวเตอรและ/หรืออุปกรณ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของในการใชงานตางๆ และ/หรืออุปกรณอื่นใด สําหรับโครงการ..............................โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายการ
ประเภท ยี่หอ ชนิด รุน ราคาและจํานวน ที่ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและ/
หรืออุปกรณที่เกี่ยวของในการใชงานอื่นใด ตามที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงวาจางบํารุงรักษาเพิ่มเติมเพื่อใชงานตามวัตถุประสงคของสัญญานี้
เปนคราวๆ ไป ภายหลังวันที่ทําสัญญานี้ โดยคูสัญญาจะไดจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้ พรอมกับแนบรายละเอียดขอกําหนดและ
เงื่อนไขในการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและ/หรืออุปกรณที่เพิ่มเติมในแตละคราว และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
(2) “ซอฟตแวร” หมายถึง Software License, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมคอมพิวเตอร และสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่ง
รวมถึ งโปรแกรมควบคุ มการทํ างาน (Operating Software–O/S) และ/หรื อโปรแกรมระบบงาน (Application Software–A/S) และ/หรื อ
โปรแกรมที่เกี่ยวกับการใชงานตางๆ สําหรับโครงการ........................ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายการ ประเภท ยี่หอ ชนิด รุน ราคาและ
จํ านวนที่ ระบุ ไว ในเอกสารแนบท ายสั ญญา ซึ่ งถื อเป นส วนหนึ่ งของสั ญญานี้ รวมทั้ งโปรแกรมคอมพิ วเตอร และสิ ทธิ ในการใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรอื่นใด ตามที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงวาจางบํารุงรักษาเพิ่มเติมเพื่อใชงานตามวัตถุประสงคของสัญญานี้เปนคราวๆ ไปภายหลัง
วันที่ทําสัญญานี้ โดยคูสัญญาจะไดจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้ พรอมกับแนบรายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขในการบํารุงรักษา
โปรแกรมคอมพิ วเตอร และสิ ทธิ ในการใช โปรแกรมคอมพิ วเตอร ที่เพิ่ มเติมในแตละคราว และให ถื อเป นส วนหนึ่งของสั ญญานี้ดวย ทั้ งนี้
“ซอฟตแวร” ที่ผูขายทําการบํารุงรักษาใหแกผูซื้อตามสัญญาฉบับนี้ ตองมีลิขสิทธิ์การใชงานถูกตองตามกฎหมาย (License)
(3) “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หมายถึง ฮารดแวรหรือซอฟตแวร และการดําเนินงานที่เกี่ยวของที่ซื้อขายตามสัญญานี้ โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามขอบเขตงานและรายการ ประเภท ยี่หอ ชนิด รุน ราคาและจํานวนที่ระบุไวในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญานี้
(4) “สถานที่สงมอบ” หมายถึง สถานที่ที่ผูซื้อกําหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงหนวยงานตามที่ผูซื้อกําหนด
ใหเปนสถานที่สงมอบ
ทรัพยสินที่ซื้อขายไมวาในเขตกรุงเทพมหานครและ/หรือนอกเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงสถานที่ ทําการของผูซื้อ และ/หรือสถานที่อื่นใดที่ผู
ซื้อจะแจงใหผูขายทราบลวงหนาเปนหนังสือ และใหถือวาหนังสือดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
(5) “วันตรวจรับมอบ” หมายถึง วันที่คณะกรรมการที่ผูซื้อแตงตั้งไดทําการตรวจรับมอบและลงนามรับมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย ในวัน
สงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายที่มีคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) พรอมที่จะใชงานไดตรงตามขอกําหนดและเจตนารมณของผูซื้อ ที่กําหนดไวใน
สัญญาและขอกําหนด Term of Reference (TOR)
(6) “วันสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย” หมายถึง วันที่คณะกรรมการที่ผูซื้อแตงตั้ง ไดทําการลงนามตรวจรับมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย ณ
สถานที่สงมอบที่ผูซื้อกําหนด
(7) “ราคาขายทรัพยสินที่ซื้อขาย” หมายถึง มูลคารวมของราคาขายของทรัพยสินที่ซื้อขายที่คูสัญญา
ไดทําความตกลงซื้อ
ขายกัน รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา และ/หรือราคาขาย
ที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงกันในการ
ซื้อขายทรัพยสินที่ซื้อขายเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้
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(8) “ระยะเวลาการสงมอบเสร็จสิ้น” หมายถึง ระยะเวลาที่ผูซื้อกําหนดใหผูขายทําการสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายพรอมติดตั้งหรือ
ดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อการสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายทั้งหมดครบถวน พรอมที่จะใชงานตามวัตถุประสงคของสัญญาและเอกสารแนบทาย
สัญญาและ/หรือตามระยะเวลาที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงกันเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป โดยจัดทํา เปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้ ทั้งนี้
กําหนดระยะเวลาสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายตามสัญญา ไมรวมถึงระยะเวลาดําเนินการตรวจรับทรัพยสินที่ซื้อขายของผูซื้อ
(8) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดีเปนเหตุที่ไมอาจปองกันได
แมคูสัญญา
ฝายที่ตองประสบหรือใกลจะตองประสบนั้นจะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในภาวะเชนนั้น และหมายความ
รวมถึงเหตุการณใดๆ ที่จะเกิดขึ้น ไมจํากัดวาเปนกรณีการนัดหยุดงานของผูประกอบการขนสงทั้งนอกและในประเทศ การนัดหยุดงานของโรงงาน
ผูผลิต ความลาชาในการขนสงอันเกิดจากภัยธรรมชาติ การควบคุมการจายกระแสไฟฟา หรือการขาดแคลนน้ํามันภายในประเทศทําใหเกิดความ
ลาชาในการขนสงหรือการติดตั้ง หรือผลพิบัติอยางอื่นใดที่ไมมีใครอาจปองกันได แมจะใชความระมัดระวังตามสมควรแลวก็ตาม
ขอ 2. การซื้อขาย
2.1 ผู ซื้ อ ตกลงซื้ อ และผู ข ายตกลงขาย “ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” …………………………. คิ ด เป น จํ า นวนเงิ น รวมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม
ทั้งสิ้น……………….บาท (………………………….) โดยผูขายตองสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ตามรายการ จํานวน และขอบเขตงาน ให
พรอมใชงานตามวัตถุประสงคของผูซื้อ โดยมีรายละเอียดขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามภาคผนวก.............. ของ
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข....... ณ สถานที่ที่สงมอบ ภายใน................ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
2.2 ผูขายตองสงมอบพรอมติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามรายการขอบเขตงานและเงื่อนไขสัญญา, การดําเนินงานและรายละเอียด
คุณสมบัติของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายตองปฏิบัติอยางเครงครัด ตามเอกสารขอกําหนดและขอบเขตงาน (TOR) และตามเอกสารแนบทาย
สัญญาหมายเลข 1-......ดังนี้
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1:
สัญญารักษาความลับ (จํานวน 7 หนา)
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2:
..........................
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3:
..........................
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหเอกสารแนบทายสัญญาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญา รวมถึงรายละเอียด
ที่จะเปลี่ยนแปลง/
แกไข/เพิ่มเติมในภายหลัง ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง/แกไข/เพิ่มเติมดังกลาวจะตองมีการทําเปนลาย
ลักษณอักษรโดยจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญาและลงนามโดย ผูมีอํานาจของคูสัญญาทั้งสองฝาย
ขอ 3. กําหนดวันสงมอบ
3.1 ผูขายตองสงมอบพรอมติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดใหครบถวนสมบูรณ ในลักษณะที่ทดสอบจนสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามขอบเขตงานและวัตถุประสงคของผูซื้อ และสงมอบงานเอกสาร ตามขอบเขตงานและรายละเอียดขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ ที่
ระบุ ในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข...... ณ สถานที่ที่สงมอบรวมถึงสถานที่ที่ผูซื้อกําหนดแหงใดแหงหนึ่งหรือหลายแหง ในเขตกรุงเทพมหา
นครหรือนอกเขตกรุงเทพมหานคร ตามแผนการสงมอบที่ผูซื้อกําหนด ซึ่งผูขายตองทําการสงมอบพรอมติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมด
ถูกตองครบถวน และการฝกอบรม (ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน ............วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและ/หรือตามแผนการสงมอบ และ/หรือ
สงมอบพรอมติดตั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้ เวนแตในกรณีที่ผูขายไมสามารถสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย” ไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ผูขายตองดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหแกผูซื้อโดยมิชักชา
ในทันทีที่เหตุสุดวิสัยนั้นๆ ระงับลงพรอมทั้งใหแนบหนังสือชี้แจงรวมทั้งหลักฐานอันแสดงถึงเหตุสุดวิสัยดังกลาวมาพรอมกับการสงมอบดวย
อนึ่ง หากผูซื้อพิจารณาหนังสือชี้แจงรวมทั้งหลักฐานที่ผูขายนําสงแลวพบวาไมใชเหตุสุดวิสัยตามที่กลาวอาง
ผูซื้อสงวนสิทธิ
ในการคิดคาปรับการสงมอบลาชา อันอยูในดุลยพินิจของผูซื้อที่จะพิจารณา
3.2 ผูขายจะสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหมที่ไมผานการใชงานมากอนและ/หรือมีลิขสิทธิ์ในการใชงานถูกตอง ตามกฎหมาย
รวมทั้งมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และคุณสมบัติไมต่ํากวามาตรฐานที่ไดกําหนดไวในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา
3.3 ผูขายตองสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมไปถึงสวนประกอบอื่นๆ ใหสามารถทํางานรวมกันไดกับระบบหรืออุปกรณตางๆ ของ
ผูซื้อที่มีอยูเดิม ใหสามารถใชงานไดอยางสมบูรณมีประสิทธิภาพ
3.4 ผูขายตองสงมอบคูมือและเอกสารประกอบการใชงานทรัพยสินที่ซื้อขายทั้งหมด และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ผูซื้อกําหนด
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญา
3.5 ผูขายตองสงมอบเอกสารตามที่ผูซื้อกําหนด เพื่อเปนเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจรับทรัพยสินที่ซื้อขาย
3.6 ผูซื้อสงวนสิทธิในการทําสําเนา ทําซ้ําทั้งหมดหรือบางสวนของเอกสาร คูมือ และเอกสารประกอบการใชงานและ/หรือเอกสาร
ใดๆ รวมทั้ง CD/DVD ที่ผูขายสงมอบโดยไมจํากัดจํานวนและเวลา
3.7 ผูซื้อทรงไวซึ่งสิทธิในการใหผูขายดําเนินการแกไขสวนหนึ่งสวนใดของเอกสารที่สงมอบ เพื่อใหสอดคลองกับ General Practices
และมาตรฐานของผูซื้อกอนที่จะรับมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย (ถามี)
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3.8 ในกรณีที่ผูขายทําการ Programming หรือ Customization สวนหนึ่งสวนใดของทรัพยสินที่ซื้อขายและ/หรือระบบ/อุปกรณใดๆ
ของผูซื้อ ผูซื้อสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเขาไปดําเนินการตรวจสอบ และใหดําเนินการแกไขการ Programming หรือ Customization ดังกลาวเพื่อให
สอดคลองกับ General Practices หรือตามความเหมาะสมของผูซื้อกอนที่จะทําการรับมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย (ถามี)
3.9 ผูขายตองจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ของผูซื้อ เพื่อใหผูผานการอบรมสามารถใชงาน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่สงมอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรที่ผูซื้อตองการ โดยใชผูชํานาญการ รวมทั้งตองจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมที่ใชปฏิบัติงานไดโดยสมบูรณ
ใหกับเจาหนาที่ของผูซื้อ ที่เขารับการฝกอบรมทุกคน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ 3.1 โดยผูขายตองจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ
สถานที่ รวมทั้งรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของสําหรับการฝกอบรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญา (ถามี)
3.10 หาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสงมอบ หรือสิ่งที่ผูขายสงมอบมีผูอื่นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผูขายตองดําเนินการให
ผูซื้อไดสิทธิโดยชอบ และผูขายตองเปนผูรับผิดชอบในกรณีที่มีการกลาวหา ฟองรอง หรือเรียกคาเสียหายใดๆ จากเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
นั้น
3.11 ผูขายตองจัดหาเจาหนาที่มาใหคําแนะนํา ออกแบบการจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณที่เกี่ยวของสําหรับการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย” รวมถึงตรวจสอบสถานที่ใหถูกตองตามความตองการของบริษัทผูผลิต “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายใตขอกําหนดและความเห็นชอบของผูซื้อ
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ตอ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” อันเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพแวดลอมไมเปนตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่ผูผลิต “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” กําหนดแลว ผูขายตกลงเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว เวนแตเปนกรณีที่ความเสียหายเกิดจาก
การที่ผูซื้อเลือกที่จะไมปฏิบัติตามคําแนะนําของผูขายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมดังกลาวขางตน ผูขายไมตองรับผิดในความเสียหายนั้น
3.12 เมื่อครบกําหนดการสงมอบตามที่ไดระบุไวในขอ 3.1 หากผูขายยังไมสามารถสงมอบ“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหแกผูซื้อใหครบถวน
ตามที่กําหนดไวในขอ 3.1 นอกเหนือจากคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ที่ผูขายตองชําระตามขอ 4. ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อใชสิทธิ
บอกเลิกการซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามเอกสารแนบทายสัญญาไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และหากผูซื้อไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาแลว
ระยะเวลาและคาใชจายในการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหเปนไปตามขอ 10. แหงสัญญานี้
3.13 ในการดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ผูขายตองแจงกําหนดการเปนลายลักษณอักษรใหผูซื้อพิจารณาลวงหนา เพื่อที่
ผูซื้อจะไดแจงยืนยันกําหนดการสงมอบใหผูขายทราบและเขาดําเนินการตามวันที่ผูซื้อกําหนด
อนึ่ง เมื่อผูขายไดแจงผูซื้อวาผูขายพรอมที่จะดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายในกําหนดเวลาตามขอ 3.1 แตผูซื้อไมพรอม
ที่จะใหผูขายดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายในกําหนดเวลาตามขอ 3.1ดังกลาวได กรณีนี้ใหถือวาผูขายไดทําการสงมอบ
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว และผูขายไมตองเสียคาปรับตามขอ 4. ใหแกผูซื้ออีก เวนแตในกรณีที่ผูขายทําการสงมอบ
ทรัพยสินที่ซื้อขายนอกกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.1 แลวผูซื้อพบวาทรัพยสินที่ซื้อขายไมมีประสิทธิภาพสามารถใชงานไดจริงตามสัญญา ผูซื้อ
สงวนสิทธิในการพิจารณาคิดคาปรับตามอัตราในขอ 4. โดยคํานวณระยะเวลาการสงมอบตามจริงเปรียบเทียบกับการดําเนินการภายใน
กําหนดเวลาตามขอ 3.1 จนกวาผูขายจะสงมอบและติดตั้งรวมถึงดําเนินการใดๆแลวเสร็จ เพื่อใหทรัพยสินที่ซื้อขายสามารถใชงานไดจริงอยางมี
ประสิทธิภาพตามสัญญา
3.14 ผูซื้อสงวนสิทธิที่จะใหผูขายทําการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เฉพาะเพียงบางสวน ที่จําเปนตอการใชงาน เพื่อประโยชนของ
ผูซื้อ โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้กอนการดําเนินการใดๆ
3.15 ในระหวางรอการสงมอบ หากมี “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนใหมผลิตออกสูตลาด ผูขายมีหนาที่ตองแจงใหผูซื้อทราบในทันทีพรอม
เสนอราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนใหมเปรียบเทียบกับราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนเกาให ผูซื้อพิจารณา และผูขายตกลงใหสิทธิผูซื้อที่จะ
เลือกซื้อ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนใหมหรือรุนเกาก็ได
3.16 ผูขายตองมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดาน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” จํานวนเพียงพอ ในการดําเนินงานและใหบริการ
สนับสนุนตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ โดยคูสัญญาตกลงมอบหมายบุคคลอยางนอยฝายละ 1 คน เปนผูติดตอประสานงานตลอดระยะเวลาของ
สัญญานี้ อนึ่งผูซื้อสงวนสิทธิที่จะขอใหผูขายเปลี่ยนแปลงบุคลากร ซึ่งผูขายจัดสงมาปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินงานไดตลอดอายุสัญญานี้ โดยผูขาย
ตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งปวงเอง
3.17 ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ ผูซื้อสงวนสิทธิ ในการเขาทําการตรวจสอบ สังเกตการณ รวมถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานใดๆ ของผูขายใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นตอนการทํางานของผูซื้อ ภายใตขอกําหนดของสัญญา
3.18 หาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือสิ่งของหรือทรัพยสินอื่นใดที่เสนอมีผูอื่นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผูขายตองดําเนินการให
ผูซื้อไดสิทธิในการใชงานโดยชอบ และสามารถใหสิทธิในการใชงานแก บมจ.ธนาคารกรุงไทย รวมถึงบริษัทในเครือได และผูขายตองเปน
ผูรับผิดชอบในกรณีที่มีการกลาวหา ฟองรอง หรือเรียกคาเสียหายใด ๆ จากเจาของลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรนั้น โดยผูขายยินยอมรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆ อันเกิดจากการกลาวหา ฟองรอง หรือเรียกคาเสียหายใด ๆ จากเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกลาวดวย
หาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือสิ่งของหรือทรัพยสินอื่นใดที่ผูขายเสนอมีบุคคลภายนอกหรือผูอื่นมารบกวนขัดสิทธิของผูซื้อในอันที่จะ
ใช “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามปกติสุขและ/หรือตามวัตถุประสงคการซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ของผูซื้อตามสัญญา เนื่องจากบุคคลภายนอก
หรือผูอื่นมีสิทธิเหนือ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ก็ดี หรือเปนความผิดของผูขายก็ดี ผูขายตกลงรับผิดชอบในผลของการรอนสิทธิดังกลาวที่เกิดขึ้น
โครงการจัดหาอุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา
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และหากผูซื้อถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกหรือผูอื่น ผูขายจะตองดําเนินการใดๆ เพื่อใหมีการวาตางแก
ตางใหแกผูซื้อ โดยคาใชจายของผูขายเอง รวมทั้งผูขายจะตองชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูก
ฟองรองใหแกผูซื้อทันที
ขอ 4. บทปรับ
4.1 หากผูขายสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมถึงสงมอบงานใดๆ ตามสัญญาใหผูซื้อลาชากวากําหนดเวลา
ในขอ 3.1 ไมวา
กรณีใดๆ (เวนแตเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอันพิสูจนไดวาเหตุที่สงมอบลาชาเปน
ความผิดของผูซื้อ) ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวน และ/หรือทําการคิดคาปรับรายวันไดในอัตรารอยละ
................ ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสงมอบตามขอบเขตงานในสัญญาใหแกผูซื้อลาชา และ/หรือที่
ผูขายสงมอบใหผูซื้อแลว แตยังมิไดทําการติดตั้งใหสามารถใชงานไดดีตามขอกําหนด และ/หรือที่ผูขายตองดําเนินการใหเปนไปตามงวดงานและ
สงมอบตามสัญญา และ/หรือที่ผูขายยังไมไดดําเนินการใหแลวเสร็จตามสัญญา โดยคิดคาปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบเปนตนไป จนกวา
ผูขายจะสงมอบและสามารถใชการไดโดยสมบูรณและผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบ
ตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญา โดยเศษของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไมต่ํากวา ...............บาท (...............) ทั้งนี้
คาปรับดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาของสัญญา
4.2 ในกรณีที่ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ประกอบเปนชุด ถาขาดสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมผูขายจะสง
มอบภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.1 แหงสัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน ซึ่งตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนด
สัญญา ใหถือวาผูขายยังไมไดทําการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” นั้นเลย ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับรายวันไดในอัตรารอยละ ……….
ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมด โดยคิดคาปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบเปนตนไป จนกวาผูขาย
จะสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” แลวเสร็จและสามารถใชการไดโดยสมบูรณ และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือนับ
ถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญา โดยเศษของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไมต่ํากวา............
บาท ทั้งนี้ คาปรับดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาของสัญญา
4.3 ในกรณีที่ผูขายสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เพียงบางสวน ที่ใชการไดแตไมสมบูรณ แตผูซื้อจําเปนตองใชเฉพาะสวนที่สงมอบ
แลวบางสวนเพื่อประโยชนของผูซื้อ โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้ ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับรายวันไดในอัตรารอยละ
............ ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เฉพาะสวนที่ผูขายยังไมไดทําการสงมอบใหสามารถใชงานไดดีตาม
ขอกําหนด โดยคิดคาปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบเปนตนไป จนกวาผูขายจะสงมอบแลวเสร็จและสามารถใชการไดโดยสมบูรณและผาน
การตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญา โดยเศษ
ของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไมต่ํากวา........บาท (................)ทั้งนี้ คาปรับดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาของสัญญา
4.4 ในกรณีที่ราคาซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมถึงคาติดตั้งและ/หรือคาทดลอง/ทดสอบดวย ถาผูขายไมสามารถทําการติดตั้ง
และ/หรือทดลอง/ทดสอบใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.1 ขางตน ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับรายวันไดในอัตรารอยละ
...........ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสงมอบและติดตั้งและ/หรือทดลอง/ทดสอบใหแกผูซื้อลาชาและ/
หรือในอัตรารอยละ 0.2 (ศูนยจุดสอง) ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสงมอบใหผูซื้อแลว แตยังมิไดทํา
การติดตั้งและ/หรือทดลอง/ทดสอบใหสามารถใชงานไดดีตามขอกําหนด โดยคิดคาปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบและ/หรือวันครบ
กําหนดติดตั้งและ/หรือคาทดลอง/ทดสอบแลวเสร็จเปนตนไป จนกวาผูขายจะสงมอบและติดตั้งและ/หรือทดลอง/ทดสอบแลวเสร็จและสามารถ
ใชการไดโดยสมบูรณและผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อ
ทําการบอกเลิกสัญญา โดยเศษของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไมต่ํากวา.....บาท ทั้งนี้ คาปรับดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาของสัญญา
4.5 นอกเหนือจากคาปรับที่ผูขายตองชําระตามขางตนแลว หากผูขายไมสามารถสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ไดภายในกําหนด
ระยะเวลาตามขอ 3.1 และผูซื้อมีความจําเปนตองใชงาน “ทรัพยสินที่ ซื้อขาย” เปนการเรงดวนและ
ไมอาจรอเพื่อใหผูขายสงมอบ
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหครบถวนสมบูรณไดตามสัญญา ผูซื้อมีสิทธิสั่งซื้อ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางสวนที่ยังไมไดมีการ
สงมอบจากผูขายรายอื่นๆ ก็ได ทั้งนี้ ผูขายตกลงให “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญานี้ และ
พรอมที่จะชดใชราคา และคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูขายรายอื่น นั้นไดสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ครบถวนแลว
และผูซื้อมีหนังสือแจงผูขายเปนลายลักษณอักษร
4.6 การคิดคาปรับตามขอ 4. ไมเปนการตัดสิทธิของผูซื้อ ที่ผูซื้อมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินงาน
ของผูขายตามสัญญานี้
4.7 คาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ตามขอ 4. ทั้งหมด ผูขายตกลงใหสิทธิผูซื้อหักเอาจากราคาขายและ/หรือเรียกรองจากผูค้ํา
ประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายก็ไดตามแตผูซื้อจะเห็นสมควร เพื่อเปน
คาเสียหายทั้งหมดหรือบางสวน และ/หรือเรียกรองจากผูขายก็ได
โครงการจัดหาอุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา
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4.8 ในกรณีที่ผูขายไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และผูซื้อตองทําการคิดคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หาก
จํานวนเงินคาปรับมีจํานวนเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาสัญญาทั้งหมด ในกรณีดังกลาวผูซื้อสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง
รวมถึงเรียกรองคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ตามสัญญาทั้งหมดจากผูขาย
ขอ 5. ราคาขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ราคาตามสัญญานี้ใหรวมถึง ภาษีการคา ภาษีเทศบาล ตลอดจนภาษีอื่นใดทุกประเภท อันเนื่องมาจากการซื้อขายและ/หรือจากการทํา
สัญญา, คาฝกอบรม, คาใชจายในการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” และคาอะไหลที่จะเปลี่ยนทดแทน ตลอดจนคาใชจายอื่นใดในอันที่จะ
รักษาหรือเพิ่มเติมสมรรถภาพ/ประสิทธิภาพของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามมาตรฐานของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตลอดระยะเวลารับประกัน
ขอ 6. เงื่อนไขการชําระเงิน
ผูซื้อตกลงชําระเงินคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เปนจํานวนรวมภาษีมูลคาเพิ่มทั้งสิ้น ................... (........................) ใหแกผูขายภายใน 30
วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อไดทําการลงนามตรวจรับการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดใหครบถวนสมบูรณ ตาม
ขอบเขตงานและรายละเอี ยดขอกํ าหนดคุณสมบั ติ เฉพาะ (Technical Requirement Specification) ของ “ทรั พย สิ นที่ ซื้ อขาย” ที่ ระบุ ใน
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 ทั้งหมดเรียบรอยเสร็จสมบูรณแลว โดยมีเอกสารลงนามจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อเปนลายลักษณ
อักษร โดยผูขายตองสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดถูกตองครบถวนสมบูรณ สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและ
ตามขอบเขตงานที่ระบุในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 และตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
ในกรณีที่ผูซื้อใชสิทธิสั่งซื้อ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามขอ 4.5 และผูขายไมไดชดใชราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” พรอมทั้งคาใชจายที่
เกิดขึ้นทั้งหมดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูขายตกลงใหการชําระราคาของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูซื้อไดชําระราคาใหแกผูขายรายอื่นๆ นั้น
เปนการชําระราคาตามสัญญานี้ดวย
ขอ 7. การรับประกันและการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ผูขายตกลงใหการใชประโยชนและสิทธิใน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เปนของผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และผูซื้อหรือ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เปนผูใชงานภายใตการจัดการและการควบคุมของผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทยเองโดยสิ้นเชิง โดยผูขายตกลงรับประกัน
ความชํารุดบกพรองหรือขอขัดของของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมด ตามระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข ..... นับถัด
จากวันที่คณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อไดทําการตรวจรับการสงมอบตามสัญญาทั้งหมดเรียบรอยเสร็จสมบูรณแลว โดยมีเอกสารลงนามจาก
คณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อเปนลายลักษณอักษร
ผูซื้อจะทําการตรวจรับมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ก็ตอเมื่อผูขายไดสงมอบงานตามขอบเขตงานของสัญญา หรือไดทําการสงมอบ,
ติดตั้ง, ทดสอบและใชงานไดดีตามที่กําหนดแลวเทานั้น ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลารับประกันผูขายรับรองวา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญานี้ เมื่อ
สงมอบแลวจะตองอยูในสภาพใชการไดดี สามารถที่ใชงานไดดีตามขอกําหนดอยูเสมอตลอดระยะเวลารับประกันดังกลาว
การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” (รวมคาบํารุงรักษา คาปรับปรุงแกไข ซอมแซม คาเปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณตางๆ คาแรง คาอะไหล
คาใชจายในการเดินทาง คาขนสง และคาภาษีทุกประเภท) ผูขายรับรองวาจะทําการปรับปรุงแกไข ซอมแซมและเปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณตางๆ
ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหอยูในสภาพดี สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและใชงานไดตลอดระยะเวลารับประกัน โดยไมคิดคาใชจาย
ใดๆ จากผูซื้อ และจะตองไมทําใหระบบงานหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายใดๆแกทางผูซื้อและ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยมีรายละเอียดการ
บํารุงรักษาตลอดระยะเวลารับประกัน ดังนี้
7.1 การบํารุงรักษา “ทรัพยสิน” .......................................ตามปกติ (Preventive Maintenance)
7.1.1 ผู ข ายจะต อ งทํ า การบํ า รุ ง รั ก ษา “ทรั พ ย สิ น ” …………………..ทั้ ง หมดให อ ยู ใ นสภาพดี สามารถทํ า งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผูขายตองทําการบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดดีตามปกติ ทุกๆ ....... เดือนตอครั้ง
(รวมจํานวนอยางนอย ............ครั้ง ตลอดระยะเวลาสัญญา) ในระหวางวันจันทรถึงวันศุกร ระหวางเวลา 08.00-17.00 น.
ยกเวนวันหยุดราชการ/วันหยุดธนาคารและ/หรือนอกเวลาทําการของผูซื้อ ทั้งนี้ ผูขายตองสงแผนการบํารุงรักษา
ต า ม ป ก ติ (Preventive Maintenance) ใ ห ผู ซื้ อ ท ร า บ ล ว ง ห น า แ ล ะ ต อ ง ไ ด รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
ผูซื้อเปนคราวๆ ไป กอนการเขาทําการบํารุงรักษา
7.1.2 หากปรากฏวา “ทรัพยสิน” มีการขัดของเกินกวามาตรฐานโดยทั่วไป ผูขายตกลงจะทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสิน”
เพิ่มขึ้นกวาที่ไดมีการกําหนดไวในขอ 7.1.1 ตามที่ผูซื้อและผูขายจะไดตกลงกันเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการ
บํารุงรักษาตามขอ 7.1.1 เปนระยะๆ ไป
7.1.3 หากผูขายไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 7.1.1 ได ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับจากผูขายไดใ นอั ตรา
…………ของ............... โดยคาปรับโดยรวมแตละครั้งตองไมนอยกวา ………………. บาท (……………..…) ทั้งนี้ คาปรับดังกลาว
ตองไมเกินมูลคาของสัญญา ตามที่ระบุในสัญญานี้ เอกสารแนบทายสัญญา และ/หรือที่จะระบุเพิ่มเติมในภายหนาและ
จัดทําเปนลายลักษณอักษรไวตอกัน โดยคาปรับดังกลาวใหสิทธิผูซื้อที่จะหักเอาจากเงินคาซื้อขายและ/หรือเรียกรองจาก
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ผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตที่ผู
ซื้อจะเห็นควร
7.2 การบํารุงรักษาซอมแซมแกไข“ทรัพยสิน”……………………… ทีข่ ัดของ (Corrective Maintenance)
7.2.1 กรณี …………………………………… เกิดขัดของ หรือชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถใชงานไดดี หรือเกิดขอผิดพลาดกับระบบ
หรืออุปกรณ ผูขายตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หลังจากที่ไดรับแจงจากผูซื้อ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ
เพือ่ ใหอุปกรณฯ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและใชงานไดดีตามปกติ ภายในเงื่อนไขดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบงานทั้งหมดไมสามารถใชงานได ในกรณีดังกลาว ผูขายจะตองทําการตอบ
กลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจง
จากผูซื้อ
ระดับที่ 2 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบงานทั้งหมด ไมสามารถใชงานไดบางสวน ในกรณีดังกลาว ผูขายจะตองทํา
การตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง หลังจาก
ไดรับแจงจากผูซื้อ
ระดับที่ 3 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหการใชงานโดยทั่วไปไมเปนไปตามที่ระบุไวในขอกําหนด
ในกรณี
ดังกลาวผูขายจะตองทําการตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จ
ภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
7.3 ถ าการซ อมแซมแก ไขไม แล วเสร็ จภายในกํ าหนดเวลา รวมถึ งในระหว างเวลาที่ ผู ขายไม สามารถปฏิ บั ติ ได ตามข อ กํ าหนด
นอกเหนือจากคาปรับที่ตกลงชําระใหแกผูซื้อตามขางตนแลว ผูขายตกลงยินยอมจัดหา..........................................................และอุปกรณที่เกี่ยวของ
สํารองทดแทน ซึ่งมีคุณสมบัติทัดเทียมกันหรือสูงกวามาติดตั้งทดแทนใหแกผูซื้อภายในระยะเวลาที่ผูซื้อกําหนด เพื่อใชในการปฏิบัติงานของผูซื้อ
จนกวาการบํารุงรักษาและ/หรือการแกไขขอขัดของนั้นๆ จะแลวเสร็จโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อทั้งสิ้น
7.4 ในการบํารุงรักษาตามขอ 7. ทั้งหมด ผูขายตองมีศูนยรับแจงเหตุขัดของพรอมหมายเลขโทรศัพทและ E-mail ที่สามารถแจง
เหตุขัดของไดตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ พรอมตองมีหมายเลขโทรศัพทสํารองกรณีไมสามารถติดตอหมายเลขโทรศัพทแรกได
รวมถึงผูขายจะตองจัดทํารายงานการบํารุงรักษาแจงใหผูซื้อทราบเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง เพื่อใหผูแทนของผูซื้อที่ไดรับการแตงตั้งลงนาม
หลังจากที่ไดตรวจดูความเรียบรอยของงานแลว
7.5 หากผูขายละเวนหรือละเลยไมทําการบํารุงรักษา และ/หรือ ไมสามารถทําการซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
กลับมาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชงานไดตามปกติ และ/หรือไมดําเนินการจัดหา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” สํารองทดแทน ใหแกผูซื้อตาม
เงื่อนไขและภายในกําหนดเวลาอันควรตามขอกําหนดภายใตขอ 7. ขอใดขอหนึ่ง ตามที่ผูซื้อไดกําหนดและแจงใหแกผูขายทราบแลว ผูขายตกลง
ใหผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายนี้ได และ/หรือรวมทั้งใหสิทธิแกผูซื้อในการเรียกรองคาปรับ, คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ที่อาจพึงมีขึ้น
จากผูขายไดทั้งสิ้น
ขอ 8. การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หลังระยะรับประกันสิ้นสุดลง
8.1 เมื่อระยะรับประกัน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามขอ 7. สิ้นสุดลง หากผูซื้อประสงคจะใหผูขายทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย” ตอไปหลังระยะเวลารับประกันสิ้นสุดลง ผูขายตกลงรับทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหแกผูซื้อนับจากระยะรับประกัน
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” นั้นๆ สิ้นสุดลง ตามเงื่อนไขของผูซื้อเช นเดี ยวกับการบํ ารุงรั กษาในช วงระยะเวลารั บประกั นตามข อ 7. ในอัตราค า
บํารุงรักษาตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญา หรือตามที่คูสัญญาจะทําความตกลงกันเปนลายลักษณอักษรในภายหลัง
การทําสัญญาบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” และ/หรือการทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญาจะมีระยะเวลาสัญญาคราวละไม
เกิน 1 (หนึ่ง) ป ทั้งนี้ ผูซื้อจะชําระคาบํารุงรักษาเปนรายไตรมาสหลังจากที่ผูขายไดทําการซอมบํารุงตามสัญญาเรียบรอยแลว
อัตราคาบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หลังระยะเวลารับประกันตามสัญญาฉบับนี้ ใหรวมถึงคาแรง คาอะไหลที่จะเปลี่ยนทดแทน
คาใชจายในการเดินทาง คาขนสง คาภาษีการคา ภาษีเทศบาล ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นทุกประเภท อันเนื่องมาจากการบํารุงรักษา “ทรัพยสิน
ที่ซื้อขาย” ตลอดจนคาใชจายอื่นใดทั้งปวงในอันที่จะรักษาหรือเพิ่มสมรรถภาพของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามมาตรฐานของ “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย”
8.2 ถาผูซื้อตกลงใหผูขายทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายหลังที่ระยะเวลารับประกันไดสิ้นสุดลง ซึ่งเปนเงื่อนไขที่
เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งสองฝายตกลงใหขอกําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลา
ในการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย” ตามขอ 7. แหงสัญญานี้ มีผลใชบังคับกับการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายหลังระยะเวลารับประกันดวย
การคิ ดค าปรั บตามข อ 7. ภายหลั งระยะรั บประกั น ผู ขายตกลงให ผู ซื้ อหั กเอาจากหลั กประกั นตามสั ญญ า ,
คาบํารุงรักษาและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตผูซื้อจะเห็นควร
ขอ 9. การดัดแปลงหรือติดสวนประกอบเพิ่มเติม
โครงการจัดหาอุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา
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ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อมีสิทธิที่จะนําอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรอื่นใดมาประกอบเพิ่มเติมหรือเชื่อมตอกับ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ได
โดยไมตองแจงเปนลายลักษณอักษรแกผูขายลวงหนา ทั้งนี้แตผูขายไมตองรับภาระในการใหบริการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรสวนที่เพิ่มเติม
นั้น รวมถึงความชํารุดบกพรองของอุปกรณคอมพิวเตอรสวนที่เพิ่มเติมนั้น หากผูขายไมไดเปนผูจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรสวนที่เพิ่มเติมดังกลาว
ขอ 10. ระยะเวลาและคาใชจายในการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน
เมื่อผูซื้อบอกเลิกการซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญานี้ ผูขายตกลงขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ดังกลาวออกจากสถานที่ของผูซื้อใหแลวเสร็จภายในกําหนด 15 วัน นับจากวันบอกเลิกการซื้อขายตามสัญญานี้ คาใชจายในการขนยาย/ยกเลิก/
เพิกถอน คาประกันภัย หรือคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งหมด ผูขายตกลงเปนผูชําระแตเพียงฝายเดียวทั้งสิ้น
หากผูขายไมทําการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งผูขายตกลงใหผูซื้อ
ดําเนินการใดๆ ไดทุกกรณีเพื่อใหการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” แลวเสร็จ คาใชจายทั้งปวงอันเนื่องจากการขนยาย/ยกเลิก/
เพิกถอนนี้ ผูขายตกลงชําระคืนใหแกผูซื้อทั้งสิ้นและใหสิทธิผูซื้อหักเอาจากหลักประกันตามสัญญา ทั้งนี้หากมีความเสียหายอยางใดๆ เกิดขึ้น
ผูขายสละสิทธิที่จะเรียกรองจากผูซื้อในทุกกรณี
ขอ 11. ความคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ในกรณีที่มีการเรียกรอง การกลาวหา หรือการฟองรองคดีใดๆ เกี่ยวกับ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารใดๆ ที่จัดใหมีขึ้นตามสัญญา
นี้ หรือมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา, สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์หรือสิทธิในเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งที่เกี่ยวของกับ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือ
เอกสารใดๆ ที่จัดใหมีขึ้นตามสัญญานี้ ผูขายตกลงจะเปนผูปกปอง ปองกันและโตแยง การเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดีหรือการละเมิด
ดังกลาวนั้นเองทั้งสิ้น รวมทั้งตกลงรับผิดชอบชําระคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรือชดใชคาเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเรียกรอง การ
กลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้นดวยทุกประการ รวมถึงตกลงที่จะดําเนินการทั้งปวงเพื่อระงับขอพิพาทที่มีขึ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู
ซื้อจะตองบอกกลาวเปนหนังสือใหผูขายทราบถึงการเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้น รวมทั้งใหความชวยเหลือ
ในดานขอมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม และใหสิทธิแกผูขายในการโตแยง หรือตอสู หรือทําขอตกลงเกี่ยวกับการ
เรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้น และในการนี้ ผูขายตกลงจะดําเนินการตางๆ เพื่ อใหผูซื้อมีสิทธิในการใช
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารใดๆ หรือสิทธิในเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งที่เกี่ยวของตอไปได หรือทําการเปลี่ยนหรือแกไขดัดแปลง
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารหรือเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งใหแกผูซื้อ เพื่อที่จะไดไมเปนการละเมิด หรือถาการกระทําดังกลาวไมอาจ
เปนไปไดตามสมควร หรือไมเปนการสมประโยชนแกผูซื้อในขณะนั้น ผูขายตกลงจะชดใชมูลคาสําหรับ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารหรือ
เครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งที่มีการเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้น ตามมูลคาใหแกผูซื้อ และผูขายตกลง
รับของเหลานั้นคืน
อยางไรก็ตาม ผูขายไมตองรับผิดชอบในกรณีที่การเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดตามความในวรรคกอนนั้น
เกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก (1) ผูซื้อไดใช อนุญาต หรือขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารรวมไปพรอมกับผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่งผูขายไมไดเปนผู
จัดหาให และเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์โดยผลิตภัณฑอื่นๆ นั้น หรือ (2) ผูซื้อไดกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการฝาฝน การใชในทางที่ผิด หรือ
การละเมิดตอทรัพยสินในทางปญญา
ขอ 12. การเปลี่ยนแปลงรุนและ/หรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ผูขายอาจทําการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะเปลี่ยนแปลงแตกตาง ไปจาก “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย” ที่ระบุไวในสัญญาใหแกผูซื้อได โดยมีเงื่อนไขดังนี้
12.1 ผูขายตองแจงการเปลี่ยนแปลงรุนหรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เปนลายลักษณอักษรใหผูซื้อพิจารณา และตองไดรับความ
ยินยอมจากผูซื้อเปนลายลักษณอักษรกอนการดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
12.2 รุนหรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่เปลี่ยนแปลงใหมนั้น จะตองมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะและคุณภาพดีกวาที่ระบุ
ไวในสัญญา และมีคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) สูงกวาหรือรุนใหมกวาที่ตกลงไวตามสัญญา โดยมีหลักฐานแนชัดและมีเอกสารรับรองจาก
โรงงานผูผลิต/เจาของผลิตภัณฑ และผูเชี่ยวชาญในดานนั้นรับรองไว
12.3 รุนหรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่เปลี่ยนแปลงใหมนั้น ตองมีราคาไมเปลี่ยนแปลงหรือถูกลงกวาเดิม ทั้งนี้ใหรวมถึงคา
บํารุงรักษาและคาใชจายอื่นๆ ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่จะสงมอบใหมดวย ในกรณีที่ราคาขายหรือคาใชจายอื่นๆ สูงกวาเดิมที่ระบุไวใน
สัญญา ผูขายตองตกลงยินยอมที่จะสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่เปลี่ยนแปลงใหมในราคาและคาใชจายอื่นๆ ที่ไมเปลี่ยนแปลงจากสัญญาที่ตก
ลงกันไว ทั้งนี้ผูขายยังคงมีภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามขอตกลง และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ไดระบุไวในสัญญานี้ทุกประการ
ขอ 13. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแกผูซื้อ ผูขายตกลงสงมอบหลักประกันเปน.............................ของธนาคารพาณิชยในประเทศ
ที่ผูซื้อเห็นชอบสําหรับประกันการปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 10 ของมูลคาสัญญาทั้งหมดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจนถึงวันที่ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายสําเร็จลุลวงไปใหแกผูซื้อยึดถือไว หากผูขายไมสามารถสงมอบงานใหครบถวน
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ภายในระยะเวลากําหนด หรือผูขายผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดตามสัญญานี้ ผูขายยินยอมใหผูซื้อเรียกรองจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นๆ
เพื่อเปนคาปรับและ/หรือคาเสียหาย/คาใชจายใดๆ แหงสัญญานี้ไดทันที ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดยมิตองเรียกรองจากผูขายกอน
ผู ขายได ส งมอบ……………………ซึ่ งเป นหลั กประกั นการปฏิ บั ติ ตามสัญญานี้ มี ผลใช บั งคั บตั้ งแต วั นที่ ทํ าสั ญญาฉบั บนี้ จนถึ งวั นที่
ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปใหแก ผูซื้อเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้
หลักประกันดังกลาว (หนังสือค้ําประกัน) ผูขายยินดีใหผูซื้อเก็บรักษาไวในครอบครองของผูซื้ อ และผูซื้อจะคืนใหแกผูขายโดยไมมี
ดอกเบี้ย ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่ผูขายพนจากภาระขอผูกพันตามสัญญาหรือขอตกลงแลว (ใชในกรณีวางหลักประกันเปนหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคาร)
หลักประกันดังกลาว (แคชเชียรเช็ค) ผูขายยินดีใหผูซื้อทําการเรียกเก็บเงินจากแคชเชียรเช็คที่เปนหลักประกันสัญญาดังกลาว และทํา
การเก็บรักษาเงินสดไวในครอบครองของผูซื้อ และผูซื้อจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่ผูขายพนจากภาระขอ
ผูกพันตามสัญญาหรือขอตกลงแลว (ใชในกรณีวางหลักประกันเปนแคชเชียรเช็ค
ในกรณีที่ผูซื้อและผูขายตกลงใหมีการดําเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้และจัดทําเปนบันทึกขอตกลง
เพิ่มเติมตอทายสัญญาระหวางกัน ซึ่งมีผลใหมูลคาตามสัญญาซื้อขายฉบับนี้เพิ่มขึ้นในภายหลัง ผูขายตกลงสงมอบหลักประกันสัญญาสําหรั บงาน
สวนที่เพิ่มเติมขึ้นนั้นใหแกผูซื้อเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 10 ของราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” สวนที่เพิ่มเติมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญาไวตอกัน จนถึงวันที่ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปใหแกผูซื้อ
ยึดถือไว และในกรณีที่ผูซื้อไดขยายระยะเวลาสัญญาใหแกผูขาย ผูขายตกลงทําการขยายระยะเวลาการค้ําประกันของหลักประกันสัญญาออกไป
ตราบเทาที่ผูขายยังตองมีภาระหนาที่รับผิดชอบตอผูซื้อตามสัญญาฉบับนี้อยู
ทั้งนี้ หากผูขายไมสงมอบหลักประกันสัญญาสวนเพิ่มเติมตามวรรคกอนทั้งหมดครบถวน ใหแกผูซื้อภายใน 15 วัน กอนทําการสงมอบ
งานตามสัญญางวดสุดทายของปนั้น ผูขายตกลงใหผูซื้อหักจากเงินคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมภาษีมูลคาเพิ่มงวดสุดทายของปนั้นที่ผูซื้อตอง
จายใหผูขายไวเปนหลักประกันในสวนงานที่เพิ่มขึ้น
ขอ 14. ภาษีอากร
ในกรณีที่ตองเสียภาษีนําเขา ภาษีการคา ภาษีเทศบาล และภาษีอื่นใดทุกประเภท อันเนื่องจากการซื้อขาย หรือ การทําสัญญาซื้อขาย
หรือการบํารุงรักษาตามสัญญานี้ ผูขายตองรับผิดชอบในการเปนผูชําระแตเพียงฝายเดียวทั้งสิ้น
ขอ 15. กรณีผิดสัญญา
ผูขายจะตกเปนผูผิดสัญญานี้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
15.1 ผูขายสงมอบและ/หรือติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ซึ่งไมเปนการสมประโยชนแกผูซื้อ และ/หรือตามวัตถุประสงคของผูซื้อ
15.2 ผูขายกระทําการทุจริตเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูซื้อ
15.3 ผูขายปฏิบัติงานผิดขอกําหนดเงื่อนไข และ/หรือคํารับรองที่เปนสาระสําคัญของสัญญานี้ ไมวาขอใดขอหนึ่ง
15.4 ผูขายมีพฤติการณหรือจงใจกระทําการใดๆ ที่เห็นไดชัดวา หากผูขายไดดําเนินการตามพฤติการณหรือการกระทําใดๆ ดังกลาว
ตอไปแลวมีแตจะเกิดความเสียหายแกผูซื้อ
15.5 ผูขายเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ
ขอ 16. ผลของการผิดสัญญา
ในกรณีที่ผูขายผิดนัดและ/หรือผิดสัญญาตามที่กลาวมาในขอ 15. ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา
รวมถึงไมตองชดใชคาเสียหาย หรือจายคาตอบแทนใดๆ ใหแกผูขายสําหรับงานที่ผูขายดําเนินการไปทั้งสิ้น รวมทั้งผูขายตกลงยินยอมให ผูซื้อ
เรียกคาปรับและคาเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทําและ/หรือปฏิบัติผิดสัญญานี้จากผูขายได โดยผูขายใหสิทธิผูซื้อที่
จะเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตผูซื้อจะเห็น
ควร
ขอ 17. การสิ้นสุดสัญญา
17.1 ในกรณีที่ผูขายไมสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาได หรือไมสามารถสงมอบงานไดทันตามกําหนดหรือมีเหตุการณใดที่ทําใหผูซื้อ
เห็นวาผูขายไมสามารถปฏิบัติงานไดหรือปฏิบัติงานไดไมสมประโยชนของผูซื้อตามที่ไดตกลงกันไว ใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ โดยตองแจงให
ผูขายทราบลวงหนา 7 วัน เปนลายลักษณอักษร โดยไมรวมถึงกรณีตามขอ 16 และขอ 17.2 วรรคหนึ่ง
17.2 ในกรณีที่ผูขายผิดสัญญาในสวนที่เปนสาระสําคัญของสัญญานี้ ใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้เปนลายลักษณอักษร และ/หรือ
เรียกรองคาเสียหายไดทันทีโดยไมตองแจงลวงหนา
หากผูซื้อประสงคจะบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในวรรคกอน ผูซื้อตองบอกกลาวไปยังผูขายเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันที่ประสงคจะใหสัญญาสิ้นสุดลง โดยผูขายมีสิทธิไดรับชําระเงินคาซื้อขายตามสวนของงานที่ไดทําและสง
มอบแกผูซื้อแลว
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17.3 เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกศาลพิพากษาลมละลาย หรือมีการดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการ
ตอศาลตามกฎหมายลมละลาย เลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกระงับไมใหดําเนินธุรกิจ หรือมีการชําระบัญชี ใหคูสั ญญาอีกฝายหนึ่งมี
สิทธิบอกเลิกสัญญานี้
17.4 เมื่อสัญญาสิ้นสุดไมวาเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม ใหผูขายสงมอบบรรดาขอมูลของผูซื้อไมวาอยูในรูปใดๆ รวมทั้งทรัพยสินทางปญญา
ใดๆ ที่เปนสิทธิของผูซื้อและเครื่องอุปกรณใดๆ ของผูซื้อ (ถามี) คืนแกผูซื้อทั้งหมด
ขอ 18. การบอกกลาว
บรรดาหนังสือบอกกลาว ทวงถาม, คําบอกกลาว, หรือหนังสืออื่นใดที่จะสงใหแกกันทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหากสงไปยังที่อยูที่
ระบุไวขางตนของสัญญานี้แลว ไมวาจะมีผูรับหนังสือหรือไมยอมรับหนังสือดังกลาวก็ตาม ใหถือวาไดสงใหแกกั นโดยชอบ และแมหากวาสงให
ไมไดเพราะที่อยูดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไปโดยคูสัญญาแตละฝายมิไดแจงการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเปนหนังสือใหอีก
ฝายหนึ่งทราบก็ดี ใหถือวาคูสัญญาฝายนั้นไดรับทราบหนังสือติดตอ บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดดังกลาวแลวโดยชอบ
บรรดาหนังสือบอกกลาว ทวงถาม, คําบอกกลาว, หรือหนังสืออื่นใดที่จะสงใหแกกันโดยใหคนนําไปสงยังที่อยู ที่ระบุไวขางตนของ
สัญญานี้แลว ถาหากมีผูมีอํานาจ/ผูแทนของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลงนามรับเอกสาร หรือมีหนังสือ ตอบโตระหวางกันใหถือวาไดสงใหแกกันโดย
ชอบ
ขอ 19. การแยกสวนที่เปนโมฆะออกจากสวนที่สมบูรณ
ในสัญญานี้หากมีขอความหรือขอตกลงใดที่ตกเปนโมฆะหรือไมสมบูรณไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม คูสัญญาตกลงใหแยกสวนที่เปนโมฆะ
หรือที่ไมสมบูรณนั้นออกจากขอความและขอตกลงอื่นๆ ที่สมบูรณ โดยใหถือวาขอความอื่นที่สมบูรณนั้นมีผลผูกพันและใชบังคับไดตามกฎหมาย
และคูสัญญาจะรีบเจรจาเพื่อตกลงแกไขขอความหรือขอตกลงที่เปนโมฆะหรือไมสมบูรณนั้นตอไป
ขอ 20. บททั่วไป
20.1 ผูขายรับทราบและตกลงวาจะไมใหชวงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิ้งงาน ตามสัญญาฉบับนี้ใหแกบุคคลอื่นใดเปนผู
ดําเนินงานแทนไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ไมวาจะดวยเหตุประการใดๆ รวมถึงผูขายจะโอนสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนใหผูอื่นไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูซื้อเปนลายลักษณอักษร โดยผูขายยังคงมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบอยางเต็มที่ใน
การดําเนินการตามสัญญา ตลอดจนผลของการปฏิบัติตามสัญญานี้ในสวนที่ผูขายไดกระทําไว รวมถึงผูขายตองดําเนินการใหผูรับโอนสิทธิหรือ
หนาที่ความรับผิดตามสัญญาปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ความรับผิดชอบและเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญานี้อยางเครงครัด
อนึ่ง หากจะมีความเสียหายเกิดขึ้นในภายหนา ผูขายยังคงตองรับผิดชอบในทรัพยสินที่ซื้อขายและการดําเนินงานตามสัญญาทั้งหมด
ถึงแมผูขายจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรในการโอนสิทธิและหนาที่แลวก็ตาม ความยินยอมดังกลาวหาไดทําใหผูขายพนจากความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ แตอยางใดไม
20.2 ผูขายตกลงวาบรรดาขอมูล, เอกสาร, รายละเอียดเกี่ยวกับระบบงาน (System Specification) และความลับทางธุรกิจของผูซื้อ
ทั้งปวงที่ติดตอสื่อสารมาจากผูซื้อไมวาในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวพันกับสัญญานี้ไมวากอน หรือหลังจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ ถือเปนข อมูล
ความลับของผูซื้อ ซึ่งผูขายจะตองนําไปใชประโยชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญานี้เทานั้น และตองไมเปดเผยขอมูลความลับของผูซื้อ
ดังกลาวใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อกอน เวนแตเปนการเปดเผยขอมูลใหแกพนักงาน ลูกจ าง
ตัวแทนและ/หรือบุคลากรของผูขายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ทั้งนี้ผูขายมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลพนักงาน
ลูกจาง ตัวแทน และ/หรือบุคลากรของผูขายดังกลาวไมใหเปดเผยขอมูลความลับของผูซื้อใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมลวงหนา
เปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อ
20.3 ผูขายเขาใจและยอมรับวา ขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้เปนทรัพยสินของผูซื้อ ผูขายจะใช
ขอมูลและ/หรือเอกสารดังกลาว ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสัญญานี้เทานั้น และจะตองเก็บรักษาขอมูล และ/หรือเอกสาร
ดังกลาวไวเปนความลับ โดยจะเปดเผยตอบุคคลอื่นไมไดเปนอันขาด เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูซื้อเปนลายลักษณอักษร และตกลงจะ
ควบคุมดูแลใหบุคลากร พนักงาน ลูกจาง และ/หรือตัวแทนของผูขายปฏิบัติเชนเดียวกันกับผูขายดวย ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุ
ใดๆ ผูขายตกลงสงมอบบรรดาขอมูลและเอกสารดังกลาวคืนใหแกผูซื้อทันที
20.4 ผูขายตกลงจะเก็บรักษาขอมูลใดๆ ที่ไดรับมาเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไวเปนความลับตลอดไป แมวาสัญญานี้จะ
สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ แลวก็ตาม
20.5 ผูขายตองทําการส งมอบเอกสารรายงานผลการปฏิ บัติ งาน เพื่อประกอบการตรวจรั บและการชําระเงิ น รวมถึงหากมี การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามสัญญา ผูขายมีหนาที่ตองแจงผูซื้อ เปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย
30 วัน แตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันที่ผูขายมิไดวางแผนหรือคาดการณไว ผูขายมีหนาที่ตองแจงผูซื้อ เปนลายลักษณอักษรในทันที
เพื่อใหผูซื้อ ทําการพิจารณา วิเคราะหผลกระทบ และหาวิธีในการแกไขควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
20.6 ผูขายตองจัดทําและสงมอบแผนฉุกเฉินสําหรับการดําเนินการและการใหบริการตางๆ ตามสัญญาฉบับนี้ แผนการบริหารการ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และวิธีการในการกูคืนระบบงานเมื่อเกิดปญหา
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20.7 หากมีการยกเลิกสัญญา ผูขายมีหนาที่ตองสงมอบงานและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของคืนใหแกผูซื้อรวมถึงใหการสนับสนุนตาม
ความจําเปน เพื่อใหผูซื้อสามารถดําเนินงานตอไปไดเองอยางตอเนื่อง
20.8 ผูซื้อสงวนสิทธิในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูขาย โดยผูตรวจสอบภายในและ/หรือผูตรวจสอบภายนอกของผูซื้อ ตลอด
ระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ รวมถึงผูซื้อสงวนสิทธิในการเรียกดูขอมูลตางๆ จากผูขาย ซึ่งเปนขอมูล ที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบกับการใหบริ
การแกผูซื้อและ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ผูซื้อเห็นวาจําเปนตอการบริหารความเสี่ยงของผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
20.9 ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ รวมถึงตกลงยินยอมชดใชคาปรับ, คาเสียหาย, คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้น
พรอมทั้งยินยอมใหผูซื้อทําการบังคับชําระหนี้จากหลักประกันสัญญา รวมถึงผูขายรับทราบสิทธิของผูซื้อที่จะสามารถทําการฟองรองดําเนิ นคดี
ตางๆ และเรียกคาปรับ, คาเสียหาย, คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากการกระทําของผูขายและพนักงาน/ลูกจาง/ตัวแทนและ/หรือบุคลากร
ของผูขาย และทําการขึ้นชื่อผูขายเปนผูทิ้งงาน ตามแตกรณี อาทิ
(1) กรณีผูขายไมปฏิบัติตามสัญญา
(2) กรณีผูขายปฏิบัติงานตามสัญญา แตกอใหเกิดความบกพรอง ความเสียหาย และไมทําการแกไขใหถูกตอง
(3) กรณีผูขายสงมอบงานตามสัญญาไมไดมาตรฐาน หรือวัสดุที่ใชงานไมไดมาตรฐาน
(4) กรณีผูขายสงมอบงานไมครบถวนตามสัญญา ทําใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง
(5) กรณีผูขายเปดเผยขอมูลระบบงาน/ ขอมูลที่เกี่ยวเนื่องจากสัญญา/ขอมูลอันเปนความลับของผูซื้อ
(6) กรณีผูขายกระทําการละเมิดตอผูซื้อ , กระทําผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกั บคอมพิวเตอร ,
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(7) กรณีผูขายกระทําการใหเกิดความเสียหายตอผูซื้อและ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย ไมวาทางแพงและทางอาญา
20.10 ผูซื้อสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสัญญา ซึ่งรวมถึงการแกไข ตออายุ และบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ เพื่อใหมีความคลองตัวใน
การปรับปรุงการใหบริการหากจําเปน เชน การปรับปรุงใหทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อไมใหเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานของผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในอนาคต
20.11 ผูขายตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ของผูซื้อ ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
20.12 สัญญานี้อยูภายใตบังคับและตีความตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ 21. การลดหรืองดคาปรับ หรือการขยายระยะเวลาสงมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อหรือจากพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งผูขาย
ไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบและติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” และ/หรือดําเนินการตามเงื่อนไขและ
กําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิทําการขอขยายเวลาดําเนินการตามสัญญา และ/หรือของด หรือลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือ
พฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซื้อพิจารณาภายใน 15 (สิบหา) วันทําการนับแตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ถาผูขายไมปฏิบัติให
เปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการที่จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา และ/หรือหรือของด หรือลดคาปรับ
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีดังกลาวเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลว
ตั้งแตตน
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับ ตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลยพินิจของผูซื้อที่จะพิจารณา
ขอ 22. กรณีเงื่อนไข และขอกําหนดขัดแยงกัน
กรณีที่ขอความหรือขอกําหนดใดๆ ในสัญญาฉบับนี้มีความขัดหรือแยงกับเอกสารแนบทายสัญญาหรือหากเอกสารแนบทายสัญญาขัด
หรือแยงกันเอง คูสัญญาตกลงใหบังคับใชตามตามลําดับของเอกสาร ดังนี้
22.1 ขอความหรือขอกําหนดใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาขัดหรือแยงกับเอกสารแนบทายสัญญา คูสัญญาตกลง ใหบังคับใชตามขอความ
หรือขอกําหนดใดๆ ในสัญญา
22.2 ขอความหรือขอกําหนดใดๆ ที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาขัดหรือแยงกันเอง คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงบังคับใชตาม
ขอกําหนดในเอกสาร TOR และเอกสารของผูซื้อเทานั้น ในกรณีที่ขอความหรือขอกําหนดใดๆ ที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาขัดหรือแยง
กันเองนอกเหนือจากเงื่อนไขและขอกําหนดในเอกสาร TOR และเอกสารของผูซื้อในกรณีดังกลาวคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทําการรีบเจรจาตกลง
กันโดยทําเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ หากคูสัญญาทั้งสองฝายไมสามารถเจรจาไดภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดขอพิพาท ผูขายตกลงยินยอมที่
จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซื้อ
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาตางไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ
และประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
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บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด
-ประทับตราสําคัญบริษัท-

บริษัท ………………………………………..
-ประทับตราสําคัญบริษัท-

ลงชื่อ………………………..……………..ผูซื้อ
(………………………………………)

ลงชื่อ……………………………..………..ผูขาย
(………………………………………)

ลงชื่อ………………………..……………..พยาน
(………………………….……………)

ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(..………………………………………)
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สัญญารักษาความลับ (ฉบับราง)
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นที่ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด เมื่อวันที่...................................... ระหวาง
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 22/1อาคารไสวบราวน 2 ซอยสุขุมวิท 1ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย..................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามกระทํา
การแทนบริ ษั ท ซึ่ ง ต อไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว า “ผู ซื้ อ ”ฝ า ยหนึ่ ง กั บ ............................................สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู เ ลขที่
................................................................... โดย......................................................... ผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัท ซึ่งตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่งโดยที่
(ก) คูสัญญาตกลงกันวาคูสัญญาแตละฝายจะเปนทั้งคูสัญญาฝายที่เปดเผยความลับและคูสัญญาฝายที่ไดรับความลับโดยคูสัญญาแต
ละฝายจะเปดเผยขอมูลใหแกคูสัญญาอีกฝายโดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ รวมทั้งสัญญาวาจะเก็บไวเปนความลับ ซึ่งรายละเอียดข อมูล
ความลับบางประการ (ตามที่ไดนิยามไวในสัญญาฉบับนี้) ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค
(“วัตถุประสงค”) การทําสัญญาและการดําเนินงานตามสัญญา......................................................สัญญาเลขที่ สญ. ........................
(ข) คูสัญญายอมรับวาเพื่อใหการทําสัญญาและการดําเนินงานตามสัญญาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจําเปนหรือจะ
จําเปนใหคูสัญญาแตละฝายเปดเผยรายละเอียดขอมูลบางประการใหแกคูสัญญาอีกฝาย ซึ่งตางถือวาเปนเรื่องที่เปนความลับสูงสุดและ/หรือ
เปนขอมูลที่มีความสําคัญเชิงพาณิชย
คูสัญญาจึงตกลงทําสัญญาฉบับนี้ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกและคุมครองการเปดเผยและแลกเปลี่ยนรายละเอียดขอมูลดังกลาว
โดยมีขอกําหนดในการรักษาความลับดังตอไปนี้
1. คํานิยาม
ถอยคําตอไปนี้จะมีความหมายดังนี้ เวนแตขอความกําหนดไวเปนอยางอื่น
“สัญญา”
หมายถึง สัญญารักษาความลับและสัญญา..................................................................สัญญาเลขที่
สญ. ........................
“ผูมีอํานาจ”
หมายถึง ผูมีอํานาจของคูสัญญาแตละฝาย และ/หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหมีอํานาจในการ
กระทําการแทน
“ขอมูลอันเปนความลับ”
หมายถึง ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสัญญา.................................................................สัญญา
เลขที่ สญ. ........................,ขอมูลสารสนเทศ, รายละเอียดขอมูลทางดานการเงิน/ธุรกิจ/เทคนิค
หรือขอมูลอื่นๆ อีกทั้งรายละเอียดขอมูลอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแตมิไดจํากัดเพียงแผนงานของ
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด เพื่อพัฒนาการผลิต เครือขายโทรคมนาคม การขาย
และงานบริการ ทั้งที่ไดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาหรือบนสื่อแมเหล็กหรือสื่ออื่นๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องสั ญ ญานี้ รวมถึ ง ข อ มู ล อั น เป น ความลั บ ทั้ ง หมดของบมจ.
ธนาคารกรุงไทย ซึ่งถือวาเปนขอมูลความลับสูงสุด
“ขอมูลสารสนเทศ”
หมายถึง ขอมูลทุกประเภททั้งที่อยูในรูปของเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส สื่อบันทึกขอมูลตางๆ
รวมถึงขอมูลหรือความรูภายในบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด และ/หรือบมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทั้งหมดขององคกร ไดแก ขอมูล อุปกรณ ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากร และ
บริการสนับสนุนที่เกี่ยวของ

“การเปดเผยขอมูลความลับ”

“วัตถุประสงค”

หมายถึง การเผยแพร, การขาย, การเสนอราคาซื้อ, การแจกจาย, การทําซ้ํา, การดัดแปลง และ
การเสนอราคาตนฉบับหรือสําเนางาน ที่เกี่ยวของกับ “ขอมูลอันเปนความลับ” ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ไมวาจะอยูในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแก บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร
เซอรวิสเซส จํากัด และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือไมก็ตาม
มีความหมายตามที่ใหไวในอารัมภบท (ก) และ (ข)

โครงการจัดหาอุปกรณสื่อสารขอมูลประเภท Managed Switch ที่สาขา

29 | 38

2. การรักษาความลับ
2.1 “ผูขาย”เขาใจและยอมรับวา “ขอมูลอันเปนความลับ” เปนทรัพยสินของบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด และ/
หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทยและถือวาเปนขอมูลความลับสูงสุด ซึ่ง “ผูขาย” ตกลงดําเนินการให “ผูขาย” ชวงจัดทําขอตกลงในการเก็บรักษา
ขอมูลเปนความลับไวใหแก “ผูซื้อ” ซึ่งหาก “ผูขาย” และ/หรือเจาหนาที่ของ “ผูขาย” และ/หรือ “ผูขาย” ชวงไดรับทราบขอมูลและ/หรือ
เอกสารใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญา ซึ่ง “ผูขาย” จะตองเก็บรักษาขอมูลและ/หรือเอกสารดังกลาวไวเปนความลับ และ
จะไมเปดเผยขอมูล และ/หรือเอกสารดังกลาวตอบุคคลอื่นเปนอันขาด และ “ผูขาย” ตกลงจะควบคุมดูแลใหเจาหนาที่ของ “ผูขาย” และ/
หรือ “ผูขาย” ชวงทําการปฏิบัติเชนเดียวกันกับ “ผูขาย”ดวย เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) “ผูขาย”ไดรับความยินยอมจาก “ผูซ ื้อ” เปนหนังสือ หรือ
(2) “ผูขาย”จะตองเปดเผยตามกฎหมาย หรือตามคําสั่งของหนวยราชการที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือศาล หรือ
(3) ขอมูลและ/หรือเอกสารนั้น (ก) เปนที่เปดเผยเปนการทั่วไปและสาธารณชนสามารถหาขอมูลดังกลาวไดโดยไมไดฝาฝน
ขอตกลงฉบับนี้ หรือ (ข) เปนที่เปดเผยตอสาธารณะอยูแลวซึ่งมิไดเกิดขึ้นจากการผิดขอตกลงรักษาความลับของ “ผูขาย” หรือ (ค) “ผูขาย”
ไดรับการเปดเผยจากบุคคลภายนอกหรือแหลงขอมูลอื่นใดนอกเหนือจาก “ผูซื้อ” ซึ่งไมมีภาระผูกพันในการรักษาขอมูลความลับตอ “ผูซื้อ”
หรือ (ง) คูสัญญาไดตกลงกันเปนหนังสือไวลวงหนาวาขอมูลหรือเอกสารนั้น
ไมเปนขอมูลที่เปนความลับ หรือ (จ) อยูในความครอบครอง
ของ “ผูขาย”อยูแลวกอนที่ “ผูขาย” จะไดรับจาก “ผูซื้อ”
2.2“ผูขาย” ตกลงวา “ขอมูลอันเปนความลับ” รวมถึงบรรดาขอมูล เอกสาร และความลับทางธุรกิจของ“ผูซื้อ” ทั้งปวงที่
ติดตอสื่อสารมาจาก “ผูซื้อ” ไมวาในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวพันกับสัญญานี้ไมวากอนหรือหลังจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ ถือวาเปน“ขอมูลอัน
เปนความลับ”ของ “ผูซื้อ” ซึ่ง “ผูขาย” จะตองนําไปใชประโยชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญานี้เทานั้นและตองไมเปดเผยขอมูล
ความลับของ “ผูซื้อ” ดังกลาวใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก “ผูซื้อ” กอน เวนแตเปนการเปดเผย
ขอมูลใหแกพนักงาน ลูกจาง ตัวแทน และ/หรือบุคลากรของ “ผูขาย” ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ทั้งนี้ “ผูขาย” มี
หนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลพนักงาน ลูกจาง ตัวแทน และ/หรือบุคลากรของ “ผูขาย” ดังกลาวไมใหเปดเผยขอมูลความลับของ “ผู
ซื้อ” ใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจาก “ผูซื้อ”
2.3 “ผู ขาย” เข าใจและยอมรั บว าข อมู ลหรื อเอกสารใดๆ ที่ เกี่ ยวข องกั บการปฏิ บัติ งานตามสัญญานี้เป น “ข อมู ลอั นเป น
ความลับ” และเปนทรัพยสินของ “ผูซื้อ” และ “ผูขาย” จะใชขอมูลและ/หรือเอกสารดังกลาวในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของสัญญานี้เทานั้น และจะตองเก็บรักษาขอมูล และ/หรือเอกสารดังกลาวไวเปนความลับ โดยจะเปดเผยตอบุคคลอื่นไมไดเปนอันขาด เวน
แตจะไดรับความยินยอมจาก “ผูซื้อ” เปนลายลักษณอักษร และตกลงจะควบคุมดูแลใหบุคลากร พนักงาน ลูกจาง และ/หรือตัวแทนของ
“ผูขาย” ปฏิบัติเชนเดียวกันกับ “ผูขาย” ดวย และในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ “ผูขาย” ตกลงสงมอบบรรดาขอมูลและ
เอกสารดังกลาวคืนใหแก “ผูซื้อ” ทันที
2.4 “ผูขาย” ตกลงจะเก็บรักษา “ขอมูลอันเปนความลับ”ที่ไดรับมาเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไวเปนความลับตลอดไป
แมวาสัญญานี้จะสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ แลวก็ตาม
2.5 “ผูขาย” ตกลงที่จะเก็บรักษาขอมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เปนความลับอยางเครงครัด ในสถานที่หรือระบบที่มีความปลอดภัย
โดยเก็บแยกจากเอกสารและ/หรือขอมูลอื่นๆ และตกลงวาจะใชขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานตามที่ไดระบุใน
สัญญาฉบับนี้เทานั้น อีกทั้งจะไมใชขอมูลของ “ผูซื้อ” ไปในทางใดๆ อันทําให หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายตอ “ผูซื้อ” ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม
2.6“ผูขาย” ตกลงที่จะกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลของเจาหนาที่ของ “ผูขาย”
2.7“ผูขาย”ตกลงจะสงคืนหรือทําลายขอมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เปนความลับในแตละงวดงานในทันที เมื่อปฏิบัติงานตาม
สัญญาเสร็จเรียบรอยแลว และจะไมทําสําเนาหรือทําซ้ําซึ่งขอมูลที่เปนความลับนั้น ไมวาดวยวิธีการใดๆ
3. ขอกําหนดการเขาติดตอประสานงานหรือใชงานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ “ผูซื้อ” และ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
3.1 “ผูขาย” ตองสื่อสารใหเจาหนาที่ของตนรับทราบถึงรายละเอียดในสัญญารักษาความลับฉบับนี้ รวมถึงเอกสารสัญญาหรือ
ขอตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเจาหนาที่จาก “ผูขาย” สามารถปฏิบัติงานใหแก “ผูซื้อ” ไดอยางถูกตอง ในการเขาติดตอประสานงาน
หรือใชงานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ “ผูซื้อ” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย
3.2 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานตางๆ ของ “ผูซื้อ”
และบมจ.ธนาคารกรุงไทย อยางเครงครัด โดยกรณีที่มีขอสงสัยใดๆ ใหสอบถามจากพนักงานของ “ผูซื้อ” ที่เปนผูติดตอประสานงาน
3.3 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองติดบัตรผูมาติดตอตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของ “ผูซื้อ” และบมจ.ธนาคารกรุงไทย
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3.4 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ทุกคน ตองรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับทราบระหวางการปฏิบัติงานใหแก “ผูซื้อ” ไวเปนความลับ
และอนุญาตใหใชขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานใหกับ “ผูซื้อ” เทานั้น หามมิใหทําการเปดเผยตอบุคคลอื่นกอนไดรับอนุญาตจากทาง “ผูซื้อ”
อยางเด็ดขาด
3.5 กรณีที่เจาหนาที่จาก “ผูขาย” มีความจําเปนตองขอใช งานข อมูลประเภท Internal Use Only ที่ใชภายในหน วยงาน,
Confidential ขอมูลที่มีความสําคัญหรือขอมูลที่เปนความลับของ “ผูซื้อ”“ผูขาย” ตองทําการแจงตอพนักงานที่เปนผูติดตอประสานงาน
เพื่อขออนุญาตใชงานขอมูลจากเจาของขอมูลหรือผูมีอํานาจกอน โดย “ผูขาย” จะไดรับอนุญาตใหใชงานขอมูลเทาที่จําเปนตองรับรูหรือใช
เพื่อการปฏิบัติงานเทานั้น (ยึดตามหลักการ Need-to-know และ Need-to-use)
3.6 กรณีที่การใหบริการของ “ผูขาย” อยูภายนอกพื้นที่ของบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด และ/หรือ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย “ผูซื้อ” ขอสงวนสิทธิ์ในการเขาตรวจสอบทุกพื้นที่ที่มีการนําขอมูลของ “ผูซื้อ” และ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปใชงาน
การสงผาน หรือประมวลผล ซึ่งการตรวจสอบอาจทําโดยผูตรวจสอบจากภายนอกที่ไดรับการวาจางจาก “ผูซื้อ” หรือผูตรวจสอบภายใน
องคกรของ “ผูซื้อ” ก็ได
3.7 “ผูขาย” ตองแจงรายชื่อของเจาหนาที่ที่จะเขาปฏิบัติงานตอ “ผูซื้อ”กอนเริ่มปฏิบัติงาน และหากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่
เขาปฏิบัติงาน ตองแจงใหทาง “ผูซื้อ” ทราบและเห็นชอบลวงหนาทุกครั้ง
3.8 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” สามารถนําอุปกรณสารสนเทศสวนบุคคลเชน Notebook เขาใชงานในพื้นที่สํานักงานขององคกร
“ผูซื้อ” ได โดยหามเชื่อมตอกับระบบเครือขายหรืออุปกรณคอมพิวเตอรภายในองคกรของ “ผูซื้อ” กรณีที่มีความจําเปนตองเชื่อมตอเพื่อ
การปฏิบัติงานตองแจงความจํานงตอพนักงานที่เปนผูติดตอประสานงาน เพื่อดําเนินการขออนุมัติตามความเหมาะสม โดย “ผูซื้อ” จะ
อนุญาตใหสามารถเขาใชงานไดตามความจําเปนเทานั้น
3.9 หามเจาหนาที่จาก “ผูขาย” นําสื่อบันทึกขอมูลใดๆ มาเชื่อมตอกับอุปกรณสารสนเทศภายในพื้นที่สํานักงานของ “ผูซื้อ”
และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทยดวยตนเอง กรณีที่มีความจําเปนตองถายโอนขอมูล ใหดําเนินการโดยพนักงานของ “ผูซื้อ” และ/หรือบมจ.
ธนาคารกรุงไทยเทานั้น
3.10 เจ าหน าที่ จาก “ผู ขาย” ที่ มี ความจํ าเป นต องเข าใช งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ “ผู ซื้ อ” และ/หรื อ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย “ผูขาย” ตองแจงความจํานงตอพนักงานที่เปนผูติดตอประสานงาน เพื่อดําเนินการขออนุมัติตามความเหมาะสม โดย
องคกรจะอนุญาตใหสามารถเขาใชงานไดตามความจําเปนเทานั้น ทั้งนี้ เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองใหความรวมมือกับ“ผูซื้อ” และบมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในการตรวจสอบอุปกรณที่นําเขาใชงานอยางเหมาะสม
3.11 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองไมนําเอกสารหรือซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ของ “ผูซื้อ” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปใชงาน
ส วนตั วหรื อใช งานในทางที่ ผิ ด และห ามมิ ให นํ าเอกสารหรื อซอฟต แ วร ที่ ไ ม มี ลิ ขสิ ทธิ์ มาใช งานในองค กรของ “ผู ซื้ อ” และบมจ.
ธนาคารกรุงไทย
3.12 ในการปฏิบัติงาน หากเจาหนาที่ของ “ผูขาย” ตองการติดตั้งโปรแกรม, ปรับแตงระบบเครือขาย, เครื่อง Server หรือกระทํา
การใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง (Change) ตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ “ผูซื้อ” และ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
“ผู ขาย” มี หน าที่ ต องแจ งต อพนั ก งานผู ติ ดต อประสานงานเพื่ อดํ าเนิ นการขออนุ มั ติ จ ากผู มี อํ า นาจของ “ผู ซื้ อ” และ/หรื อบมจ.
ธนาคารกรุงไทย กอนดําเนินการทุกครั้ง
3.13 ห ามเจ าหนาที่ จาก “ผู ขาย” ทํ าการสแกนระบบเครือขาย ดั กฟ งข อมู ลบนระบบเครือข าย หรื อพยายามเขาถึ งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ “ผูซื้อ” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทยโดยไมไดรับอนุญาต
3.14 “ผู ขาย” ที่ มี การจ างช ว งงานต อ ให Subcontractor ต องแจ งให ท าง “ผู ซื้ อ” ทราบทุ กครั้ ง และต องดํ าเนิ น การให
Subcontractor ลงนามใน “ขอตกลงการไมเปดเผยขอมูล (NDA)” และปฏิบัติตามขอกําหนดการเขาติดตอประสานงาน หรือใชงานขอมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ “ผูซื้อ” และบมจ.ธนาคารกรุงไทยตามสัญญานี้ และตามสัญญาที่ “ผูขาย” ไดทําไวกับ “ผูซื้อ” อยาง
เหมาะสม โดย “ผูขาย” ตองรับผิดชอบตอผลงานและการกระทําทั้งหลายของ Subcontractor ดวย
3.15 “ผูขาย” ตองไมนําบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ เขามาในองคกร/พื้นที่ของ “ผูซื้อ” และบมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยไมไดรับอนุญาต
3.16 ห า มเจ า หน า ที่ จ าก “ผู ข าย” ทํ า การถ า ยรู ป บั น ทึ ก วี ดี โ อ หรื อ บั น ทึ ก เสี ย ง ภายในพื้ น ที่ ข อง “ผู ซื้ อ ” และ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย กอนไดรับอนุญาต
3.17 ขณะปฏิบัติงานหากพบวามีสิ่งผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น ตองรายงานใหพนักงานที่เปนผูติดตอประสานงานทราบทันที
3.18 “ผูซื้อ” สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการทํางานของ”ผูขาย” รวมถึงการเพิกถอนสิทธิตางๆในการเขาใชขอมูล และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือมีเหตุละเมิดดานความมั่นคง(Security Violation)โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.19 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองปฏิบัติงานตามขอบเขตและหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย หรือ ที่ระบุไวในสัญญา
เทานั้น
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3.20 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตอ “ผูซื้อ” และ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
3.21 การกระทําใดๆ ของเจาหนาที่จาก “ผูขาย” ที่กอใหเกิดความเสียหาย หรือละเมิดขอตกลงหรือสัญญาตางๆ ที่ไดทําไวกับ “ผู
ซื้อ” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย “ผูขาย” ที่เปนตนสังกัดของเจาหนาที่ผูนั้น ตองรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งหมด
3.22 ในวันสุดทายของการปฏิบัติงานตามขอตกลงหรือสัญญา เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองทําการสงคืนทรัพยสินตางๆ เชน
กุญแจอุปกรณตางๆ และ รหัสเขาระบบ ใหแกพนักงานผูติดตอประสานงาน หรือผูมีอํานาจของ “ผูซื้อ” อยางครบถวน
3.23 กรณีที่ “ผูขาย” มีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการใหบริการตามขอตกลงหรือสัญญา “ผูขาย”
ตองแจงตอทาง “ผูซื้อ” อยางเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 30 วัน เพื่อให “ผูซื้อ” ทําการพิจารณา วิเคราะหผลกระทบ และหา
วิธีในการแกไขควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม

4. ขอตกลงของ “ผูขาย”
4.1 “ผูขาย” ตองมีระบบความปลอดภัยในการรักษา “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่เครงครัด ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปองกันการ
เขาถึงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมิไดรับอนุญาตรวมถึงเจาหนาที่ของ “ผูขาย” ดวย
4.2 “ผูขาย” ตองเขมงวดกับระบบรักษาความปลอดภัยเพื่ อใหไดมาซึ่ งมาตรฐานในการป องกันการเขาถึ ง “ขอมูลอันเป น
ความลับ” โดยมิไดรับอนุญาตนอกเหนือไปจากกระบวนการเขารหัสการใชงานหรือวิธีปฏิบัติสากลทั่วไป
4.3 “ผูขาย” ตองคํานึงวาการรักษาความปลอดภัยของ “ขอมูลอันเปนความลับ” คือสิ่งที่ “ผูขาย” ตองใหความสําคัญสูงสุดและ
“ผูขาย” ตกลงรับรองวา “ขอมูลอันเปนความลับ” จะปลอดภัยจากการเขาถึงโดยมิไดรับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ ถูกเปลี่ยนแปลง หรือ ลบ
ลางขอมูลและเพื่อเปนหลักประกันวา “ขอมูลอันเปนความลับ” จะปลอดภัย “ผูขาย” ตองจัดใหมีมาตรการตรวจวัดที่เหมาะสมโดย
เจาหนาที่, เจาหนาที่อิเล็กทรอนิกส และตองจัดการคุมกัน “ขอมูลอันเปนความลับ” ดวยความปลอดภัยสูงสุด
4.4“ผูขาย” ตกลงและยินยอมให “ผูซื้อ” มีสิทธิในการรองขอเพื่อเขาถึง “ขอมูลอันเปนความลับ” และดําเนินการใดๆ โดยไมคิด
คาธรรมเนียมในการเขาถึง “ขอมูลอันเปนความลับ” ใดๆจาก “ผูซื้อ”ดังตอไปนี้
4.4.1 “ผูซื้อ” มีสิทธิทําการตรวจสอบ “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่ “ผูขาย” เก็บรักษาไวและการเรียกดูของ “ขอมูลอันเปน
ความลับ” นั้น
4.4.2 “ผูซื้อ” มีสิทธิเรียกรองตอ”ผูขาย” ใหแกไข หากตรวจพบ “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่ไมถูกตองของตนเอง
4.4.3 “ผูซื้อ” มีสิทธิเรียกรองตอ “ผูขาย” ใหแกไขปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานของทาง “ผูขาย” ในสวนที่เกี่ยวของ
กับ“ขอมูลอันเปนความลับ” และการไดรับแจงใหทราบถึงชนิดของ “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่ถูกเก็บรักษาไวโดย
“ผูขาย”และ
4.4.4 “ผูซื้อ” มีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาปรับ คาเสียหาย และ/หรือคาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก “ผูขาย” กระทํา
ผิดสัญญาฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใด รวมถึงที่เกิดจากการเรียกรอง ฟองรองดําเนินคดี และการบังคับตามกฎหมายทั้งปวง
5. ทรัพยสินทางปญญา
สัญญาฉบับนี้ไมมีผลบังคับใชเปนการโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหใชสิทธิ(ไมวาโดยตรงหรือโดยออม) ใหแกคูสัญญาที่ไดรับความลับซึ่ ง
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบที่จดทะเบียนไว การออกแบบที่ไมไดจดทะเบียน เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา หรือสิทธิอื่นๆ ของ
คูสัญญาฝายที่เปดเผยความลับ ซึ่งอาจมีอยูใน ปรากฏอยู หรือนํามาทําซ้ําไวในเอกสารขอมูลอันเปนความลับ ทั้งนี้ คูสัญญาฝายที่ไดรับ
ความลับ หรือบุคคลอื่นใดในคูสัญญารายนั้นจะไมยื่นขอสิทธิบัตรใดๆ หรือยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาหรือการออกแบบหรือสิทธิ
เกี่ยวกับสมบัติทางปญญาใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดขอมูลอันเปนความลับหรือสวนหนึ่งสวนใดของรายละเอียดดังกลาว
6. การโอนสิทธิ์
คูสัญญาทั้งสองฝายไมสามารถโอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ได
7. การวาจาง
ในชวงระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้หรือหกเดือนหลังจากวันสิ้นสุดหรือวันบอกเลิกสัญญา “ผูขาย”จะตองไมวาจางหรือเสนอการ
ทํางานใหแกบุคคลใด ซึ่งเปนหรือเคยเปนพนักงานหรือตัวแทนของ “ผูซื้อ” ซึ่งถูกวาจางใหปฏิบัติหนาที่เพื่อทํางานตามวัตถุประสงคของ
สัญญานี้เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก“ผูซื้อ”กอน
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8. การแยกสวนที่เปนโมฆะออกจากสวนที่สมบูรณ
ในสัญญานี้หากมีขอความหรือขอตกลงใดที่ตกเปนโมฆะ หรือไมสมบูรณไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม คูสัญญาตกลงใหแยกสวนที่เปน
โมฆะหรือที่ไมสมบูรณนั้นออกจากขอความและขอตกลงอื่น ๆ ที่สมบูรณ โดยใหถือวาขอความอื่นที่สมบูรณนั้นมีผลผูกพันและใชบังคับได
ตามกฎหมาย และคูสัญญาจะรีบเจรจาเพื่อตกลงแกไขขอความหรือขอตกลงที่เปนโมฆะหรือไมสมบูรณนั้นตอไป
9. ผลของการผิดสัญญา
ในกรณีที่ “ผูขาย” ทําการเปดเผยขอมูลความลับของ “ผูซื้อ” ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือกระทําการผิดสัญญาหรือกระทําการทุจริต
อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก “ผูซื้อ” หรือกระทําผิดขอกําหนดเงื่อนไข และ/หรือคํารับรองที่เปนสาระสําคัญของสัญญานี้ ไมวาขอใด
ขอหนึ่ง หรือมีพฤติการณหรือจงใจกระทําการใดๆที่เห็นไดชัดวา หาก “ผูขาย” ไดดําเนินการตามพฤติการณหรือการกระทําใดๆ ดังกลาว
ตอไปแลวมีแตจะเกิดความเสียหายแก “ผูซื้อ”“ผูขาย” ตกลงยินยอมให “ผูซื้อ” เรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การกระทําและ/หรือปฏิบัติผิดสัญญานี้จาก “ผูขาย” ไดทั้งสิ้นรวมถึงการฟองรองดําเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญา
กรณีผิดสัญญาตามวรรคแรก “ผูขาย” ตองทําการสงมอบคืนบรรดา “ขอมูลอันเปนความลับ” ของ “ผูซื้อ”
ไมวาอยูในรูปใดๆ
รวมทั้งทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่เปนสิทธิของ “ผูซื้อ” และเครื่องอุปกรณใดๆของ “ผูซื้อ”(ถามี) คืนแก “ผูซื้อ” ทั้งหมดทันที รวมถึงตกลง
ยินยอมใหความรวมมือในการที่ “ผูซื้อ” จะเขาทําการตรวจสอบทุกขั้นตอนในการสงคืน “ขอมูลอันเปนความลับ” และการทําลาย “ขอมูล
อันเปนความลับ” ทั้งหมด โดยกระบวนการดังกลาวถือเปนกระบวนการที”่ ผูขาย”ตองเก็บเปนความลับดวยเชนกัน
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาตางไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดจึงไดลงลายมือชื่อและ
ประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และทั้งสองฝายตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด
-ประทับตราสําคัญบริษัทลงชื่อ………………………………………..ผูซื้อ
(.....................................)
ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(....................................)
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-ประทับตราสําคัญบริษัทลงชื่อ………………………………………..ผูขาย
(....................................)
ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(....................................)
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