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ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment
1. วัตถุประสงค
จัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณ Network Switch สําหรับ โครงการ External Firewall Gateway Refreshment เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางธุรกรรมของระบบงานธนาคาร
2. ขอบเขตงาน
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ Network Switch โครงการ External Firewall Gateway Refreshment พรอมจางบํารุงรักษา
อุปกรณ ดังกลาวเปนเวลา 4 ป หลังหมดระยะรับประกัน ณ ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง หรือ
สถานที่ตาม KTBCS กําหนด เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกรรมของระบบงานธนาคาร
3. รายละเอียดขอบเขตของงาน
รายละเอี ย ดการจั ด หาและติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ Network Switch สํ า หรั บ โครงการ External Firewall Gateway
Refreshment โดยเปนการจัดซื้อพรอมจางบํารุงรักษารวมระยะรับประกัน เปนระยะเวลา 5 ป ตามรายละเอียดตามในภาคผนวก 1
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคตามภาคผนวก 1 คุณลักษณะเฉพาะ
4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
4.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
4.3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4.4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผาน
เกณฑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบี ยบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศ
เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อผูทิ้งงานและได แจงเวียนชื่ อใหเป นผูทิ้ งงานของหนวยงานของรัฐในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
4.6. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาดังกลาว
4.7. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด
ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4.8. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอก
สิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
4.9. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นับจนถึงวันเสนอราคา
4.10. ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองผลงาน หรือหลักฐานที่เชื่อได เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ Network มูลคารวมไมนอย
กวา 4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) โดยเปนสัญญาฉบับเดียวและเปนผลงานเสร็จเรียบรอยมาแลวไมเกิน 5 ปที่ผานมา นับจากที่
งานเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได
4.11. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายระบบเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ และอุปกรณอื่นๆ ตามประกาศเสนอราคา
โดยมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑ โดยหนังสือนั้นจะตองมีอายุไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยื่นซอง
เสนอราคา
4.12. ผูเสนอราคาตองเปน Prime Contractor ที่รับผิดชอบทั้งโครงการเพียงรายเดียว (บริษัท KTBCS จะไมพิจารณาการเสนอ
ราคาในลักษณะ Joint Venture, Syndicate หรือ Consortium)
4.13. ผูเสนอราคาตองมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญดาน อุปกรณ Network ไมต่ํากวา 3 คน โดยมีเอกสารประกอบที่เชื่อถือได
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment
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5. ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
การจัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณ Network Switch ครั้งนี้ มีขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ดังรายละเอียดขอกําหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ตามภาคผนวก 1 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
6. ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ติดตั้ง
6.1 ผูชนะการเสนอราคาจะตองดําเนินการสงมอบพรอมติดตั้งอุปกรณ โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สําหรับ
โครงการ External Firewall Gateway Refreshment ใหแลวเสร็จ ณ ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบาง
บัวทอง หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด และสงมอบงานภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6.2 ผู ชนะการเสนอราคาจะต องทํ าการบํ ารุ งรั กษาอุ ป กรณ Network Switch สํ าหรั บ โครงการ External Firewall
Gateway Refreshment ที่ นํ าเสนอ ตามภาคผนวก 3 การบํ ารุงรักษาและซอมแซมแก ไข เป นระยะเวลา 4 ป หลั งหมดระยะ
รับประกัน
7. ระยะเวลาการสงมอบงาน
ผูชนะการเสนอราคาจะตองสงมอบงานดังตอไปนี้
7.1 สวนที่ 1 ผูชนะการเสนอราคาจะตองดําเนินการสงมอบพรอมติดตั้งอุปกรณ Network Switch โครงการจัดหาอุปกรณ
Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
งานงวดที่ 1 สงมอบอุปกรณ Network Switch โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ
External Firewall Gateway Refreshment ครบถ ว น ตรงตามภาคผนวก 1 ข อ 2 คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะทางเทคนิ ค ณ ศู น ย
คอมพิวเตอรพิบูลสงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
งานงวดที่ 2 สงมอบงานติดตั้งอุปกรณ Network Switch โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สําหรับ
โครงการ External Firewall Gateway Refreshment ณ ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง หรือ
สถานที่ตาม KTBCS กําหนด พรอมฝกอบรม และสงมอบเอกสารงานโครงการตามภาคผนวก 2 ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา
เอกสารสงมอบงานงวดที่ 2 มีดังนี้
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
7.2 ส วนที่ 2 ผู ชนะการเสนอราคาต อ งทํ าการบํ ารุ งรั ก ษาอุ ป กรณ Network Switch สํ าหรั บ โครงการ External
Firewall Gateway Refreshment หลังหมดระยะรับประกัน และสงมอบเอกสารการเขาใหบริการ Preventive Maintenance
และ/หรือ Corrective Maintenance หรือหนังสือยืนยันไมมีการแจงเครื่องเสีย หลังจากพนกําหนดแตละงวดงาน ดังตอไปนี้
งานงวดที่ 3 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 3 เดือน
งานงวดที่ 4 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 6 เดือน
งานงวดที่ 5 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 9 เดือน
งานงวดที่ 6 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 12 เดือน
งานงวดที่ 7 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 15 เดือน
งานงวดที่ 8 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 18 เดือน
งานงวดที่ 9 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 21 เดือน
งานงวดที่ 10 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 24 เดือน
งานงวดที่ 11 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 27 เดือน
งานงวดที่ 12 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 30 เดือน
งานงวดที่ 13 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 33 เดือน
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment
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งานงวดที่
งานงวดที่
งานงวดที่
งานงวดที่
งานงวดที่

14 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 36 เดือน
15 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 39 เดือน
16 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 42 เดือน
17 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 45 เดือน
18 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 48 เดือน

8. เงื่อนไขการชําระเงิน
บริษัท KTBCS จะดําเนินการตรวจรับและชําระเงินเปนงวด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอย
แลว ดังนี้
8.1 ส ว นที่ 1 การชํ า ระเงิ น ค า อุ ป กรณ โครงการจั ด หาอุ ป กรณ Network Switch สํ า หรั บ โครงการ External Firewall
Gateway Refreshment ตามที่กําหนดในขอ 2.1 ของภาคผนวก 5 แบบใบยื่นเสนอราคา
งวดที่ 1 ชําระเงินในอัตรารอยละ 40 ของจํานวนเงินตามสัญญาของคาอุปกรณตามที่กําหนดในขอ 2.1 ของภาคผนวก 5
แบบใบยื่นเสนอราคา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 1 เรียบรอยแลว
งวดที่ 2 ชําระเงินในสวนที่เหลือ ของจํานวนเงินตามสัญญาของคาอุปกรณและคาติดตั้ง ตามที่กําหนดในขอ 2.1 ของ
ภาคผนวก 5 แบบใบยื่นเสนอราคา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 2 เรียบรอยแลว
8.2 สวนที่ 2 การชําระเงินคาบํารุงรักษาโครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall
Gateway Refreshment ตามที่กําหนดในขอ 2.2 ของภาคผนวก 5 แบบใบยื่นเสนอราคา
งวดที่ 3 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 2 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได
ตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 3 เรียบรอยแลว
งวดที่ 4 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 2 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได
ตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 4 เรียบรอยแลว
งวดที่ 5 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 2 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได
ตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 5 เรียบรอยแลว
งวดที่ 6 ชําระเงินในสวนที่เหลือ ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 2 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได
ตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 6 เรียบรอยแลว
งวดที่ 7 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 3 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได
ตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 7 เรียบรอยแลว
งวดที่ 8 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 3 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได
ตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 8 เรียบรอยแลว
งวดที่ 9 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 3 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได
ตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 9 เรียบรอยแลว
งวดที่ 10 ชําระเงินในสวนที่เหลือ ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 3 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได
ตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 10 เรียบรอยแลว
งวดที่ 11 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 4 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ
ไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 11 เรียบรอยแลว
งวดที่ 12 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 4 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ
ไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 12 เรียบรอยแลว
งวดที่ 13 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 4 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ
ไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 13 เรียบรอยแลว
งวดที่ 14 ชําระเงินในสวนที่เหลือ ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 4 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได
ตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 14 เรียบรอยแลว
งวดที่ 15 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 5 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ
ไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 15 เรียบรอยแลว
งวดที่ 16 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 5 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ
ไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 16 เรียบรอยแลว
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งวดที่ 17 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 5 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ
ไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 17 เรียบรอยแลว
งวดที่ 18 ชําระเงินในสวนที่เหลือ ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 5 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับได
ตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 18 เรียบรอยแลว
9. อัตราคาปรับ
9.1. หากผูชนะการเสนอราคาสงมอบงานในสวนที่ 1 ตามเงื่อนไขขอ 7 ใหบริษัท KTBCS ลาชากวากําหนดเวลา ไมวากรณีใดๆ
เวนแตเหตุสุดวิสัย ผูชนะการเสนอราคา ตกลงยินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่
ยังไมไดรับมอบ แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 300.00 บาท
9.2. หากผูชนะการเสนอราคาสงมอบงานในสวนที่ 2 ตามเงื่อนไขขอ 7 ใหบริษัท KTBCS ลาชากวากําหนดเวลา ไมวากรณีใดๆ
เว นแต เหตุ สุ ด วิ สั ย ผู ชนะการเสนอราคา ตกลงยิ น ยอมให บ ริ ษั ท KTBCS คิ ดค าปรั บ ตามรายละเอี ย ดตามภาคผนวก 3 (การ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข)
กรณี ที่ผูชนะการเสนอราคาสงมอบลาชาเนื่องจาก เหตุที่ เกิดจากบริษัท KTBCS อันไดแก ชวง Plan down timeชวง
Freeze ระบบ, ระบบงานที่เกี่ยวของขัดของ, การเปลี่ยนแปลง Requirement, Resource อื่นๆ ที่ KTBCS เปนผูจัดเตรียม หรือ
เหตุสุดวิสัย หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูชนะการเสนอราคาไมตองรับผิดตามกฎหมาย ชวงระยะเวลาที่ลาชาเกินกําหนดสงมอบ
งานเนื่องจากเหตุดังกลาว จะไมถือเปนชวงระยะเวลาที่นํามาคํานวณความลาชาในการสงมอบและพิจารณาคาปรับ
10. การรับประกันและการบํารุงรักษา
10.1. การรับประกัน ผูชนะการเสนอราคาตองรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขอขัดของของอุปกรณ Network Switch
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment เปนระยะเวลา 1 ป นับ
ถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 2 เรียบรอยแลว
ถาภายในระยะเวลาดั งกล าวอุ ปกรณ Network Switch โครงการจั ดหาอุ ป กรณ Network Switch สํ าหรั บโครงการ
External Firewall Gateway Refreshment เกิดชํารุด บกพรองหรือใชงานไมได หรือไม สามารถทํางานไดตามที่กําหนด โดยมิใช
ความผิ ดของบริษัท KTBCS ผูชนะการเสนอราคาจะตองจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงานได ดีดังเดิ ม ตามเงื่อนไขใน
ภาคผนวก 3 โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากบริษัท KTBCS และจะตองไมทําใหระบบงานหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายแกทาง
บริษัท KTBCS
10.2. การบํ ารุงรักษาป ที่ 2-5 ผู ชนะการเสนอราคา ต องบริการบํ ารุงรักษาและซ อมแซมแก ไข อุ ปกรณ Network Switch
โครงการจั ดหาอุ ปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment ตามรายละเอี ยดตาม
ภาคผนวก 3 (การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข)
กรณี บริษัท KTBCS ประสงคจะเลิกการบํ ารุงรักษาปที่ 2-5 ทั้ งหมด หรือแตบางสวนในระหวางอายุสัญญา เนื่องจาก
อุปกรณฯ ที่เสนอ ถูกยกเลิกใชงาน และ/หรือกรณีมีการรวมสัญญาหลายฉบับรวมเปนฉบับเดียว (Consolidate) และ/หรือดวยเหตุ
อยางใดอยางหนึ่ง ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกการบํารุงรักษาโดยแจงเปนลายลักษณอักษรแกผูขายลวงหนาไมนอยกวา
30 วัน
11. หลักเกณฑการคัดเลือก
บริษัท KTBCS จะพิจารณาผลการเสนอราคา ตามขั้นตอน ตอไปนี้
11.1. พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปของผูเสนอราคาตามขอกําหนด
11.2. พิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิคของผูเสนอราคาตามขอกําหนด
11.3. ผูที่ผานเกณฑการพิจารณาตามขอ 11.1 และ 11.2 จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาขอเสนอดานราคา รวมราคาบํารุงรักษา
ปที่ 2-5
12. เงื่อนไขในการเสนอราคา
12.1. ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในแบบใบยื่นเสนอราคา (ภาคผนวก 5) โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
รวมทั้งตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
12.2. ราคาที่เสนอตองชัดเจน ถูกตอง และครบถวน ในกรณีที่นําราคาแตละสวนรวมกันแลว ปรากฏวาไมตรงกับราคาที่เสนอ
บริษัท KTBCS จะยึดถือราคาที่ต่ํากวาเปนราคาที่เสนอ การขูดลบแตงเติม หรือแกไขอยางใด ในใบเสนอราคาผูเสนอราคาตองลง
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ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย เมื่อเสนอราคาแลวผูเสนอราคาไมมีสิทธิที่จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงราคาไมวากรณี
ใดๆ
12.3. ราคาที่เสนอตองยืนราคาอยางนอย 180 วัน นับจากวันที่ยื่นซองเสนอราคา
12.4. ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารเสนอราคาตอ บริษัท KTBCS แลว จะถอนตัวออกจากการเสนอราคามิได หากเมื่อไดรับการ
คัดเลือกใหเขารวมเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาตามเงื่อนไขที่กําหนดมิฉะนั้นจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน และจะพิจารณาริบ
หลักประกันซอง (ถามี)
12.5. บริษัท KTBCS สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
12.6. รายละเอียดตางๆ ที่ผูเสนอราคา เสนอมานั้น หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความหมายของขอความใดๆ ในระหวางการ
พิจารณาตัดสินการเสนอราคาใหถือคําวินิจฉัยของบริษัท KTBCS เปนเด็ดขาด บริษัท KTBCS อาจใหผูเสนอราคารายใดมาชี้แจงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของบริษัท KTBCS ได ตามแตบริษัท KTBCS จะเห็นสมควร
12.7. ผูรับเอกสารขอกํ าหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR) ทุ กราย ตองเก็บรักษาเอกสารฉบับนี้ เปนความลั บ ห ามนํ าออกไป
เผยแพร
12.8. ในการตัดสินการเสนอราคา หรือในการทําสัญญาบริษัท KTBCS มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได บริษัท KTBCS มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
12.9. บริษัท KTBCS ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน
หรือ ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางบริษัท KTBCS เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินใจของ บริษัท KTBCS เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
12.10. ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเสนอราคา วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อ
ไว เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป นธรรม บริษัท KTBCS มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวออกจากการประกาศรายชื่อ และ บริษัท KTBCS จะลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
12.11. ในกรณีหาก บริษัท KTBCS เห็นวา การยกเลิกการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแก
บริษัท KTBCS อยางยิ่ง บริษัท KTBCS มีอํานาจยกเลิกการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการดังกลาวได
12.12. การพิจารณาตัดสินการเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท KTBCS จะพิจารณาตามวิธีของบริษัท KTBCS และผลการตัดสินของ
บริษัท KTBCS ถือเปนเด็ดขาด
12.13. หากบริษัท KTBCS พบหรือทราบเมื่อใดก็ตามวา ผูเสนอราคามีเจตนาที่จะปดบัง บิดเบือนหรือพยายามใหบริษัท KTBCS
เขาใจผิดไปจากความจริง หรือสมรูรวมคิดกันในการเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท KTBCS จะพิจารณาตัดสิทธิในการเขาเสนอราคาหรือ
ยกเลิกสัญญาที่ไดทําไวกับผูเสนอราคา และ/หรือเรียกคาเสียหายจากการกระทําดังกลาวได สุดแลวแตบริษัท KTBCS จะเห็นสมควร
12.14. หากอุปกรณคอมพิวเตอรที่นําเสนอ หรือสิ่งที่เสนอมีผูอื่นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผูชนะการเสนอราคาตอง
ดําเนินการให บริษัท KTBCS ไดสิทธิ์การใชโดยชอบ และตองเปนผูรับผิดชอบในกรณีที่มีการกลาวหา ฟองรอง หรือเรียกคาเสียหาย
ใดๆ จากเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนั้น
12.15. กรณีที่ผูชนะการเสนอราคาไดนํางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นมาใชในงานโครงการโดยไมไดรับอนุญาต จาก
เจาของลิขสิทธิ์ไมวาโดยวิธีการใดๆ อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ผูชนะการเสนอราคาตองตกเปนผูรับ ผิดชอบ และชดใชคาเสียหาย
เองทั้งสิ้น
12.16. ในกรณีอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร (ถามี) ผูเสนอราคาตองแสดงประเภทสิทธิ์การใชอุปกรณคอมพิวเตอร
ประเภทซอฟตแวร รวมทั้งวิธีการคิดราคาอุปกรณคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่เสนอ
12.17. การจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติม
12.17.1. ผูเสนอราคาตองเสนอราคาสิทธิ โดยใหสิทธิกับบริษัท KTBCS จัดซื้ออุปกรณที่เสนอเพิ่มเติมในราคาเดียวกันที่ระบุ
ไวในราคาครั้งนี้ และราคาซื้อขายของอุปกรณที่เสนอ ตองยืนราคาซื้อขายตามสัญญานี้เปนระยะเวลา 1 ปนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
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12.17.2. หากบริษัท KTBCS ตกลงซื้ออุปกรณที่เสนอเพิ่มเติม ผูเสนอราคาตองสงมอบรุนที่เสนอหรือรุนใหมที่มีจาํ หนายใน
ทองตลาด ณ ขณะนั้น และตองเปนเครื่องใหมไมเคยผานการใชงานมากอน ทั้งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเทียบเทาหรือสูงกวา ที่
นําเสนอในครั้งนี้ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท KTBCS กอนสงมอบ
12.17.3. การสงมอบและ/หรือสงมอบและติดตั้งอุปกรณที่จัดซื้อจัดหาเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหลัก
13. เอกสารการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารการเสนอราคาและสงมอบซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคาดังกลาวใหบริษัท KTBCS โดย
แยกเปน 4 ซอง ประกอบดวย
13.1. ซองที่ 1 : ซองเอกสารคุณสมบัติของผูเสนอราคา อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
13.1.1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
1) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ
หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
เอกสารตามขอ 1) และขอ 2) ตองมีอายุการรับรองนับจากวันที่ กรมพัฒนาธุรกิจการคาออกหนังสือรับรองใหจนถึง วันยื่น
ซองเสนอราคา ไมเกิน 180 วัน
13.1.2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นยื่นซองเสนอ
ราคาแทน (ถามี)
13.1.3. หนังสือรับรองผลงาน รายละเอียดตามขอ 4
13.1.4. หนังสือยืนยันการแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑ รายละเอียดตามขอ 4
13.1.5. หนังสือยืนยันการเปน Prime Contractor ที่รับผิดชอบทั้งโครงการเพียงรายเดียว (บริษัท KTBCS จะไมพิจารณา
การเสนอราคาในลักษณะ Joint Venture, Syndicate หรือ Consortium) รายละเอียดตามขอ 4
โดยเอกสารซองที่ 1 ที่ยื่น ใหจัดทําสารบัญของเอกสารและระบุเลขหนา และรวบรวมเย็บเลม หรือเขาแฟม และใสซองปด
ผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัท และลงนามกํากับ จํานวน 1 ชุด และจัดทําในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล (CD หรือ DVD)
จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานตางๆ หากเจาหนาที่พัสดุ ขอตรวจสอบเอกสารฉบับจริง ผูเสนอราคาตองสามารถแสดงหลักฐาน
ฉบับจริงตามที่รองขอได โดยบริษัท KTBCS สงวนสิทธิที่จะไมรับเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในกรณีที่ผูเสนอราคานําสงเอกสาร
ไมถูกตอง ครบถวน และ/หรือ ยื่นซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคาเลยเวลาที่กําหนด
13.2. ซองที่ 2 : ซองเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค อยางนอยตองประกอบดวยเอกสาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
บทที่ 1: Executive Summary สรุปความเปนมาของบริษัท ประสบการณ และผลงานในอดีตที่ เกี่ยวของกับรายการที่
เสนอในการเสนอราคาในครั้งนี้ (ถามี)
บทที่ 2: Scope of Work (SOW) (ถามี)
บทที่ 3: System Description สรุปอธิบายภาพรวมของอุปกรณที่เสนอ (ถามี)
บทที่ 4: ประวัติ ประสบการณ ผลงานของ ผูจัดการโครงการ (Project Manager) และทีมงาน ที่รับผิดชอบโครงการจน
จบโครงการโดยสมบูรณ (ถามี)
บทที่ 5: Supporting Material เอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดที่ระบุไวใน คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
(Technical Requirement Specification) (ภาคผนวก 1)
บทที่ 6: Reference Site ที่เกี่ยวของในโครงการ โดยระบุรายละเอียดของงาน ความสําเร็จ และเจาหนาที่ของบริษัท
ลูกคาที่สามารถติดตอไดในแตละโครงการเพื่ออางอิงและบริษัท KTBCS ขอสงวนสิทธที่จะดู Reference Site ในกรณีที่ไดรับเลือก
แลว (ถามี)
บทที่ 7: แคตตาล็อกและแบบรูปรายละเอี ยดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑและอุปกรณประกอบ ของผูเสนอราคา
(ถามี)
บทที่ 8: เอกสารประกอบบุคลากรผูเชี่ยวชาญ รายละเอียดตามขอ 4
โดยเอกสารซองที่ 2 ที่ยื่น ใหจัดทําสารบัญของเอกสารและระบุเลขหนา และรวบรวมเย็บเลม หรือเขาแฟม และใสซองปด
ผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัท และลงนามกํากับ จํานวน 1 ชุด และจัดทําในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล (CD หรือ DVD)
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จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานตางๆ หากเจาหนาที่พัสดุ ขอตรวจสอบเอกสารฉบับจริง ผูเสนอราคาตองสามารถแสดงหลักฐาน
ฉบับจริงตามที่รองขอได โดยบริษัท KTBCS สงวนสิทธิที่จะไมรับเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในกรณีที่ผูเสนอราคานําสงเอกสาร
ไมถูกตอง ครบถวน และ/หรือ ยื่นซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคาเลยเวลาที่กําหนด
13.3. ซองที่ 3 ซองเอกสารขอเสนอดานราคา (Price Proposal) ประกอบดวย
13.3.1. แบบใบยื่นเสนอราคา ตามแบบใบยื่นเสนอราคา (ภาคผนวก 5)
13.3.2. เอกสารทางดานราคา จะตองประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้
บทที่ 1: Pricing Summary สรุปราคาอุปกรณ คอมพิ วเตอรที่ เสนอพรอมแยกราคา (Break-down price list) เปนราย
อุปกรณและตามงวดงาน โดยราคาที่เสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา 180 วัน หรือ 6 เดือนนับแตวันเสนอราคาหรือระยะเวลาที่ไดยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ บริษัท KTBCS รองขอ
บทที่ 2: เงื่อนไขการชําระเงิน (Term of Payment) เปนไปตามขอ 8 เงื่อนไขการชําระเงิน
บทที่ 3: ประเภทลิขสิทธิ์อุปกรณคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวรที่เสนอ (ถามี) พรอมทั้งวิธีการคํานวณราคา
โดยเอกสารซองที่ 3 ที่ยื่นใหใสหมายเลขกํากับทุกหนาตอเนื่องกัน ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย พรอมรวบรวมเย็บเลม
หรือเขาแฟมที่จัดทํา Index แยกแตละหัวขอ และใสซองปดผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัท และลงนามกํากับ จํานวน 1
ชุด โดยบริษัท KTBCS สงวนสิทธิที่จะไมรับเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในกรณีที่ผูเสนอราคานําสงเอกสารไมถูกตอง ครบถวน
และ/หรือ ยื่นซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคาเลยเวลาที่กําหนด
13.4. ซองที่ 4 ซองหนังสือค้ําประกันซอง แบบหนังสือค้ําประกันซอง (ภาคผนวก 6)
ผูเสนอราคาผูเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง เปนจํานวนเงิน 620,000.00 บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถวน) มามอบ
ใหพรอมหลักฐานการยื่นเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา (หลักประกันซองมีผลใชบังคับจํานวน 180 วัน นับตั้งแตวันยื่นซองเอกสาร
เสนอราคา) โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก
เช็คที่ธนาคารพาณิ ชย ลงนามสั่งจาย บริษั ท KTBCS (แคชเชียรเช็ค) ซึ่งเปนเช็ คลงวันที่ ที่นํ าเช็ คนั้ นมาชําระตอ บริษั ท
KTBCS หรือวันกอนวันที่นําเช็คนั้นมาชําระตอบริษัทจริงไมเกิน 3 วันทําการ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
หลักประกันซอง (Bid Bond) จะตองออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ตามแบบในภาคผนวก 6 และตองมีผลบังคับ
เปนจํานวน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ยื่นซองเสนอราคา
หลักประกันซอง (Bid Bond) ตามขอนี้ บริษัท KTBCS จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดลงนามในสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
14. การทําสัญญา
14.1. ผูเสนอราคาจะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาในภาคผนวก 8 กับ บริษัท KTBCS ภายใน 14 วัน นับถัดจากวันประกาศผล
14.2. ผูเสนอราคาจะโอนสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาใหแกผูอื่นผูใดมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก บริษัท KTBCS เปน
ลายลักษณอักษร
14.3. เอกสารประกอบการทําสัญญา
14.3.1. สําเนาหนังสือแจงผลการคัดเลือก
14.3.2. หนังสือค้ําประกัน 5% ของมูลคาสัญญาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว (สําหรับงานที่มีมูลคาสัญญา ตั้งแต 200,000 บาท
ขึ้นไป) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
14.3.3. หนังสือมอบอํานาจใหตัวแทน พรอมติดอากรแสตมป (โดยใหผูชนะการเสนอราคาประทับตรา วันที่ทับอากรแสตมป
เปนวันที่เดียวกับหนังสือมอบอํานาจ และเปนฉบับจริงเทานั้น) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ
บริษัท (รับรองสําเนาถูกตองพรอมประทับตราบริษัท) และสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ(รับรองสําเนาถูกตอง
พรอมประทับตราบริษัท)
14.3.4. หนังสือจดทะเบียนรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน (นับจากวันที่ยื่นเอกสารหลักฐานเสนอราคา) และ ภพ.
20
14.3.5. สลักหลังสัญญาทั้งตนฉบับและคูฉบับ (ที่สรรพากรเขต) (เมื่อทานไดรบั รางสัญญาแลว) โดยสลักหลังที่ คูฉบับ 5
บาท, สลักหลังที่ตนฉบับ มูลคางาน (ไมรวมภาษีอากร) 1,000 บาท ตอสลักหลัง 1 บาท (อนุโลมใหสัญญาที่มีมูลคาสัญญาต่ํา
กวา 200,000 บาท ใชอากรแสตมปแทนได ตามมูลคาสัญญา คิดในอัตรา 1,000 บาท ตออากร 1 บาท)
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ภาคผนวก 1
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Requirement Specification)
ผู ชนะการเสนอราคาจะต องจั ดหา พร อมติ ดตั้ ง อุ ปกรณ Network Switch โครงการจั ดหาอุ ปกรณ Network Switch
สําหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment ณ ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง
หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนดดังมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
Usage
Your
Additional
Seq.
Function
Code
Response Information
1. ขอกําหนดทั่วไป
1.1.
ผูชนะการเสนอราคาตองนําเสนอ และติดตั้งอุปกรณ Switch โครงการจัดหาอุปกรณ
M
Network Switch สํ า หรั บ โครงการ External Firewall Gateway Refreshment
พรอมอุปกรณเชื่อมตอสายสัญญาณตางๆ ใหครบถวน และสามารถเชื่อมตอเขากับ
ระบบของธนาคารไดโดยไมมีปญหา
1.2.
ผูชนะการเสนอราคาตองระบุจํานวนและขนาดของพื้นที่ ที่ตองการสําหรับระบบที่
M
นําเสนอ ณ ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง หรือ
สถานที่ตาม KTBCS กําหนด เพื่อเปนขอมูลในการจัดสรรทรัพยากรของ KTBCS
1.3.
ผู ชนะการเสนอราคาจะต องจั ดทํ า Security Base Line ของอุ ป กรณ ทุ กชนิ ด ที่
M
นําเสนอสงใหบริษัท KTBCS และดําเนินการกําหนดคา Parameter ตาม Security
Base Line ที่ นํ าเสนอ ทั้ งนี้ ต อ งได รั บ การเห็ น ชอบจากบริ ษั ท KTBCS ในการ
ดําเนินการ
1.4.
ผูชนะการเสนอราคาจะตองวางแผนการทํา Backup/Recovery พรอมขั้นตอนใน
M
การดําเนินการโดยละเอียด สําหรับกรณีอุปกรณแตละตัวมีปญหา
1.5.
อุ ปกรณ Switch และ Transceiver ที่ เสนอในโครงการนี้ ต องเป นผลิ ตภั ณ ฑ ที่ มี
M
เครื่ อ งหมายการค า เดี ย วกั น ทั้ งหมดเพื่ อ ให ส ามารถทํ า งานร ว มกั น ได อ ย างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.6.
อุปกรณ Switch และ Transceiver ที่เสนอในโครงการนี้ ตองเปนผลิตภัณฑที่อยูใน
M
Leader Quadrant ข อ ง Gartner Magic Quadrant for Data Center
Networking ห รื อ Gartner Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN
Access Infrastructure ป 2019 หรือปใหมกวา
2. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)
2.1
คุณสมบัติอุปกรณ 10G L3 Switch จํานวน 4 ชุด ติดตั้งที่ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม จํานวน 2 ชุด และศูนยคอมพิวเตอร
บางบัวทอง จํานวน 2 ชุด หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด โดยแตละชุดมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังตอไปนี้
2.1.1.
มี พอร ตที่ สามารถเลื อกให ทํ างานเป นพอร ต Gigabit Ethernet หรื อ 10 Gigabit
M
Ethernet หรื อ 25 Gigabit Ethernet ชนิ ด SFP จํ า นวนไม น อ ยกว า 48 พอร ต
พร อ มเสนอ Transceiver Modules แบบ 10 Gbps ชนิ ด 10GBase-SR หรื อ
เทียบเทา จํานวนไมนอยกวา 31 โมดูล, Transceiver Modules แบบ 10/25Gbps
ชนิด 10/25GBase-LR หรือเทียบเทา จํานวนไมนอยกวา 5 โมดูล และ Transceiver
Modules แบบ 1Gbps ชนิด 1000Base-T จํานวนไมนอยกวา 12 โมดูล
2.1.2.
มีพอรตที่สามารถเลือกใหทํางานเปนพอรต 40 Gigabit Ethernet หรือ 100 Gigabit
M
Ethernet จํ านวนไม น อยกวา 4 พอร ต พร อมเสนอ Transceiver Modules แบบ
40Gbps ชนิ ด 40GBase-SR-Bidi จํ านวนไม น อ ยกว า 2 โมดู ล และ สาย Active
Optical Cable ชนิดทีมี Transceiver Module 40G QSFP เชื่อมติดที่ปลายทั้งสอง
ขาง โดยมีความยาวไมนอยกวา 10 เมตร จํานวนไมนอยกวา 1 เสน
2.1.3.
สามารถรับ-สง Jumbo frame ขนาดไมนอยกวา 9000 Byte ไดทุกพอรต
M
2.1.4.
มีขนาด Switching capacity หรือ Switching Bandwidth ไมนอยกวา 3.2 Tbps
M
2.1.5.
สามารถรับจํานวน MAC Address สูงสุดไดไมนอยกวา 82,000 MAC address
M
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Seq.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.

2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.

2.1.19.

Function

Usage
Code
M
M

Your
Response

Additional
Information

สามารถรับจํานวน IPv4 Routes สูงสุดไดไมนอยกวา 110,000 entries
สามารถทํ างานตามมาตรฐาน ดั งต อไปนี้ ได เป น อย างน อย IEEE 802.3ad, IEEE
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
สามารถทํ า IP Routing ได แ ก Static, Policy-Based Routing, OSPF, IS-IS, BGP
M
และ Virtual Router Forwarding (VRF) ได
สามารถทํ า Multicast ได แ ก IGMPv2, IGMPv3, PIM-SM, PIM-Bidir, SSM และ
M
MSDP ได
สามารถทํา Stack กับอุปกรณรุนเดียวกันได
M
สามารถกําหนดคุณภาพการใหบริการ (QoS) ไดอยางนอยดังนี้
M
· Classification ดวย CoS, IP precedence, DSCP, ACL
· Policing ดวยการ Drop หรือ Mark packet ที่เกินตามคาที่กําหนด
· Marking
· Queuing และ Scheduling
สามารถป องกั นการโจมตี อุ ปกรณ CPU DOS Attack ด วยการเลื อกกํ าหนดและ
M
จัดการชนิดของขอมูล (Policing หรือ Rate Limit) บน Control Plane ของอุปกรณ
ได
รองรับการสงขอมูลสถิติการใชงานเครือขาย ในรูปแบบ NetFlow หรือ Sampled
M
NetFlow หรือ SFlowหรือ C-flow ไปยังอุปกรณจัดเก็บขอมูลได
รองรับการทํา IEEE 802.1ae MACSec เพื่อเขารหัสขอมูลไดในระดับ MAC- Layer
M
ได
รองรับการบริหารและจัดการ Network Infrastructure แบบ Software-Defined
M
Network (SDN) หรือ Software-Defined Access (SDA)
มี พ อร ต Console อย างน อ ย 1 พอร ต และ out-of-band management อย าง
M
นอย 1 พอรต
สามารถบริ ห ารจั ด การ โดยใช CLI และ Application Programming Interface
M
(API) ผาน NETCONF และ RESTCONF โดยใช YANG Data Model ได
มี Redundant Power Supply เปนแบบ Built-in ในตัวอุปกรณโดยสามารถใชกับ
M
ระบบไฟฟาในประเทศไทยแบบ 220 VAC 50Hz ได และแหลงจายไฟนี้จะตอง
ทํางานไดในลักษณะ hot-swap ทั้งนี้ตัวอุปกรณจะตองทํางานไดในกรณีที่
แหลงจายไฟตัวใดตัวหนึ่งเสีย
อุปกรณไดรับการรับรอง มาตรฐานทางดานความปลอดภัย UL, EN และ IEC เปน
M
อยางนอย
Usage Code: M=Mandatory, O=Optional
Please Respond in column “Comply” as follows : Y=Fully Comply, N=Do not Comply

ผูเสนอราคาจะตองระบุ “Y หมายถึง Fully Comply หรือ N หมายถึง Do Not Comply”
หากผู เสนอราคามี คุณสมบัติทางเทคนิคไมครบขอใดขอหนึ่ งหรือไมครบบางสวน หรือไมตรงตามที่กําหนด (Do Not
Comply) หรือไมระบุโดยการเวนวางไว ในขอยอยของขอนั้น ๆ ตามที่กําหนดไว จะไมผานการพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิค
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ภาคผนวก 2
การฝกอบรมและเอกสารตางๆ
ผูชนะการเสนอราคาจะตองจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหกับบุคลากร ของบริษัท KTBCS โดยตอง
ทําตามขอกําหนดอยางนอยดังนี้
1. การฝกอบรม
ผูชนะการเสนอราคา ตองเสนอแผนการฝกอบรมบุคลากร โดยตองเสนอหัวขอการฝกอบรมใหเหมาะสมและระบุ
1.1. ระดับผูเขารับการอบรม
1.2. จํานวนผูเขารับการอบรม
1.3. ระยะเวลาที่ดําเนินการฝกอบรม
1.4. ชวงเวลาที่จะทําการฝกอบรม
1.5. สถานที่ที่ทําการฝกอบรม
ผูชนะการเสนอราคา ต องเป นผูออกค าใชจ า ยในการฝกอบรมทั้ งหมด และต องให การฝกอบรมประกอบด วยหั วข อ
ดังตอไปนี้ เปนอยางนอย
หัวขอฝกอบรม
บุคคลเขารับการฝกอบรม
จํานวนคน
ระยะเวลา
1. การออกแบบ การติดตั้งพรอม Setup การ
KTBCS
ไมนอยกวา 5 คน
ไมนอยกวา 3 วัน
monitor และแกปญหาอุปกรณ ที่เสนอหรือ
เทียบเทา
2. เอกสารตาง ๆ
ผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Operational Document) ใหถูกตองสมบูรณและงายตอการเขาใจ
คูมือและเอกสารทั้งหมดจะตองไดรับความเห็นชอบจาก บริษัท KTBCS ในเรื่องเนื้อหาสาระและรูปแบบการนําเสนอกอน จํานวน 2
ชุด โดยแตละชุดมีเนื้อหาอยางนอย 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
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ภาคผนวก 3
การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ผูชนะการเสนอราคา ตองบริการบํารุงรักษา ซอมแซม แกไข หรือเปลี่ยนแทน ดังนี้
1. การบํารุงรักษาตามปกติ (Preventive Maintenance)
1.1. การบํารุงรักษาฮารดแวร โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall Gateway
Refreshment ที่เสนอ
1.1.1. ผูชนะการเสนอราคาตองทําการบํารุงรักษาอุปกรณฮารดแวร โดยทําการบํารุงรักษาให อุปกรณ ฮารดแวร โครงการจัดหา
อุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment สามารถใชงานไดตามปกติ ปละ 4 ครั้ง
หรือ ทุกๆ 3 เดือนตอครั้ง ในระหวาง วันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 8.00 – 17.00 น. หรือตามเวลานัดหมายที่ไดมีการตกลงกัน
ทั้งนี้ ผูชนะการเสนอราคาตองสงแผนการบํารุงรักษา Preventive Maintenance ใหทราบลวงหนา และตองไดรับความเห็นชอบ
จาก บริษัท KTBCS
1.1.2. หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1.1 ได
สําหรับระยะรับประกัน ผูชนะการเสนอราคายินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับในอัตรารอยละ 1.25 ของราคาซื้อขาย
อุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment แตละชุดที่ไมไดทําการบํารุงรักษาตอ
ครั้ง โดยคาปรับแตละครั้งจะตองไมนอยกวา 1,000 บาท (หนี่งพันบาทถวน)
สําหรับงวดที่ 3-18 ผูชนะการเสนอราคายินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับในอัตรารอยละ 3. 5 ของมูลคาสัญญาในสวน
ของค า บํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ Network Switch สํ า หรั บ โครงการ External Firewall Gateway Refreshment ในป นั้ น (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) ของอุปกรณแตละชุดที่ไมไดทําการบํารุงรักษาตอครั้ง โดยคาปรับโดยรวมแตละครั้งจะตองไมนอยกวา 1,000 บาท
(หนี่งพันบาทถวน)
2. การซอมแซมแกไข (Corrective Maintenance)
2.1. การซอมแซมแกไข อุปกรณฮารดแวร โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall
Gateway Refreshment ที่เสนอ
2.1.1. หากอุปกรณฮารดแวรเกิดชํารุด บกพรองหรือใชงานไมได ผูชนะการเสนอราคาตองทําการซอมแซมแกไขอุปกรณฮารดแวร
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สํ าหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment ที่ เสนอ พรอมอะไหล
อุปกรณ ใหสามารถทํางานไดตามปกติ (แบบ On-Site Support 24x7) ภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากที่ไดรับแจงจากบริษัท KTBCS
2.1.2. หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 2.1.1
สําหรับระยะรับประกัน ผูชนะการเสนอราคายินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับในอัตรารอยละ 0.5 ของราคาซื้อขาย
อุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment ที่ขัดของตอชุดตอวัน โดยคาปรับแตละ
ครั้งจะตองไมนอยกวา 1,000 บาท (หนี่งพันบาทถวน)
สําหรับงวดที่ 3-18 ผูชนะการเสนอราคายินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับในอัตรารอยละ 3. 5 ของมูลคาสัญญาในสวน
ของค า บํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ Network Switch สํ า หรั บ โครงการ External Firewall Gateway Refreshment ในป นั้ น (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) ที่ขัดของตอชุดตอวัน โดยคาปรับโดยรวมแตละครั้งจะตองไมนอยกวา 1,000 บาท (หนี่งพันบาทถวน)
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ภาคผนวก 4
คุณสมบัติของบุคลากร
ไมมี
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ภาคผนวก 5
แบบใบยื่นเสนอราคา
วันที่...........................................

หนังสือบริษัทเลขที่...................................
เรียน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
1.ขาพเจาบริษัท……………………………………………………………………………………………………...
สํานักงานตั้งอยูเลขที…่ …………….ถนน……………………………ตําบล/แขวง....................……………..…………...
อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด…………………………………………โทรศัพท...................................
โดย…………………………………………………..ตําแหนง……………………….……………เปนผูลงนามขางทายนี้ไดพิจารณาขอกําหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (TOR) ของ……………………….………………………………….ของบริษัท KTBCS ลงวันที่………..เดือน…..…………………
พ.ศ.…………โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) นั้นแลวรวมทั้งขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวน
ตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงาน
2.ขาพเจาขอเสนอราคาพัสดุและบริการซึ่งกําหนดไวในเอกสารขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1ตารางราคาที่เสนอสําหรับการจัดซื้อครั้งนี้
ลําดับ
รายการ
จํานวน
ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน
ระยะ
รับประกัน
(หนวย)
(บาท)
(บาท)
(ป)
1
คาอุปกรณโครงการจัดหาอุปกรณ Network
1
Switch สําหรับโครงการ External Firewall
ตามTOR
Gateway Refreshment
2
คาติดตั้ง
เปนเงินทั้งสิ้น
ภาษีมูลคาเพิ่ม7%
รวมเปนเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
(………………………………………………………….) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
2.2 ตารางราคาที่เสนอสําหรับคาบํารุงรักษา (หลังระยะเวลารับประกัน)
ลําดับ
รายการ
รวมคาMA รวมคาMA.
.ปที่1
ปที่2
1 คาอุปกรณโครงการจัดหาอุปกรณ
Network Switch สําหรับโครงการ
รับประกัน
External Firewall Gateway
Refreshment

รวมคาMA.
ปที่3

รวมคาMA.
ปที่4

รวมคาMA.
ปที่5

รวมคาบํารุง
รักษาทั้งสิ้น

เปนเงินทั้งสิ้น
ภาษีมูลคาเพิ่ม7%
รวมเปนเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
(…………………………………………………….)ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
3 3 คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา 180 วันนับแตวันยืนยันราคาสุดทาย รวมถึงยืนราคาสิทธิตามระยะเวลาที่ไดกําหนด
ไว (ถามี) และบริษัท KTBCS อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรตามที่บริษัท KTBCS รองขอ
4. ขาพเจาไดจัดทํารายละเอียด Breakdown Pricelist แยกราคาตามรายการอุปกรณ (ภาคผนวก 5.1, 5.2) มาพรอมกัน
นี้
5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูเสนอราคาขาพเจารับรองที่จะ
5.1 ทํ าสัญ ญาตามแบบสัญ ญาในผนวก 8 กั บบริษั ท KTBCS ใหแลวเสร็จภายใน 14 วันทํ าการ นั บถัดจากวันที่ ได รับ
หนังสือประกาศแจงผลการคัดเลือก
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5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ใหแกบริษัท KTBCS กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5
ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้เพื่อเปนหลักประกันปฏิบัติตามสัญญาถูกตองครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแก บริษัท KTBCS และ
บริษัท KTBCS มีสิทธิจะยกเลิกการตกลงราคาก็ได
6. ขาพเจายอมรับวา บริษัท KTBCS ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้รวมทั้งไมตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆอันอาจ
เกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
7. บรรดาหลั ก ฐานการประกอบการพิ จารณาเช น ตั วอย าง (SAMPLE) แคตตาล็ อ ก แบบรู ป รายการรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (SPECIFICATION) ซึ่งขาพเจาได สงใหแก บริษั ท KTBCS ข าพเจายินยอมมอบให KTBCS ไวเป น
เอกสารและทรัพย สินของบริษัท KTBCS สํ าหรับตัวอยางที่ เหลือหรือไมใชแล ว ซึ่งบริษั ท KTBCS คืนให ขาพเจาจะไมเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น (ถามี)
8. ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นในการตกลงราคาครั้งนี้โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาบริษัท KTBCS ไม
ตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหลน
9. การตกลงราคาซื้อครั้งนี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับหางหุนสวน 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
(ระบุหนวย
นับ)

ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคารวม
(บาท)

งวดที่สงมอบ

รายการอุปกรณที่เสนอ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียด
1
อื่นๆ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียด
2
อื่นๆ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียด
3
อื่นๆ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียด
4
อื่นๆ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียด
5
อื่นๆ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียด
6
อื่นๆ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียด
7
อื่นๆ
คาติดตั้ง (ถามี)
คาฝกอบรม (ถามี)
คาเอกสาร (ถามี)
ราคารวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม
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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)

ราคาตอหนวยตอ
ป (บาท)

ราคารวมตอป
(บาท)

ราคารวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม
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ภาคผนวก 6
แบบหนังสือค้ําประกันซอง
เลขที่.............................................
วันที่........................................................
ขาพเจา...................................................สํานักงานตั้งอยูเลขที่.........................ถนน........................................ตําบล/แขวง
...............................................อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด...................................
โดย.............................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุนขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ
......................................................................................................ดังมีขอความตอไปนี้
1.
ตามที่...............................................ไดยื่นซองเสนอราคาสําหรับการจัดหา.....................................
ตามเอกสารเสนอราคาเลขที่..................ซึ่งตองวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการเสนอราคาตอ..........................เปนจํานวนเงิน
..................................................บาท(..........................................................................................)นัน้
ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ขั้นตนในการชําระเงินตามสิทธิเรียกรอง
ของ..............................................................จํานวนไมเกิน..................................................บาท
(..................................................................)ในกรณี ...............................................ไม ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในการเสนอราคา
อันเปนเหตุให.........................................................มีสิทธิริบหลักประกันซองเสนอราคาหรือใหชดใชคาเสียหายใดๆรวมทั้งกรณี ที่
................................................................ไดถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยูหรือมิไดไปลงนามใน
สัญญาเมื่อไดรับแจงไปทําสัญญาหรือมิไดวางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารเสนอราคาโดยขาพเจาจะไม
อ า ง สิ ท ธิ ใด ๆ เพื่ อ โต แ ย ง แ ล ะ .................................................................ไม จํ า เป น ต อ ง เรี ย ก ร อ ง ให
..................................................................ชําระหนีน้ น้ั กอน
2.
หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น นี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต ..........................ถึ ง .............................และข า พเจ า จะไม เพิ ก ถอนการ
ค้ําประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3.
ถา......................................................................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไปขาพเจายินยอมที่จะ
ขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ไดขยายออกไปดังกลาว
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
ลงชื่อ...............................................................................ผูค าํ้ ประกัน
(.............................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
ลงชื่อ...............................................................................พยาน
(.............................................................................)
ลงชื่อ...............................................................................พยาน
(.............................................................................)
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ภาคผนวก 7
แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา(หลักประกันสัญญา)
เลขที่.....................................................วันที่..............................................................
ขาพเจา................................................สํานักงานตั้งอยูเลขที่.......................ถนน....................................ตําบล/แขวง
........................................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.......................โดย
................................................................................ผูม อี าํ นาจลงนามผูกพันธนาคารขอทําหนังสือค้าํ ประกันฉบับนี้ใหไวตอ
..........................................................................ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา“ผูซื้อ”ดังมีขอความตอไปนี้
1. ตามที่.........................................................................ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูขาย”ไดทําสัญญาซื้อขาย
..........................................................กับผูซ อ้ื ตามสัญญาเลขที.่ ....................ลงวันที.่ ...................................ซึ่งผูข ายตองวาง
หลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญาตอผูซื้อเปนจํานวนเงิน...............................................บาท(...............................................)
ซึ่งเทากับรอยละ...........(...........................................)ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ขั้นตนในการชําระเงินตามสิทธิเรียกรอง
ของผูขายจํานวนไมเกิน............................บาท(..................................................................)ในกรณีที่ผูขายกอใหเกิดความเสียหายใดๆ
หรือตองชําระคาปรับหรือคาใชจายใดๆหรือผูขายมิไดปฏิบัตติ ามภาระหนาที่ใดๆที่กําหนดในสัญญาดังกลาวขางตนทั้งนี้โดยขาพเจา
จะไมอางสิทธิใดๆเพื่อโตแยงและผูซ ื้อไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้นกอน
2. หากผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผขู ายหรือยินยอมใหผูขายปฏิบัติผดิ แผกไปจากเงื่อนไขใดๆในสัญญาใหถือวาขาพเจาได
ยินยอมในกรณีนั้นๆดวย
3. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาซื้อขายดังกลาวขางตนจนถึงวันที่ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายจะได
ปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปและขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใดๆตราบเทาที่ผูขายยังตองรับผิดชอบตอผูซื้อ
ตามสัญญาซื้อขายอยู
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
ลงชื่อ...............................................................................ผูค้ําประกัน
(.............................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
ลงชื่อ...............................................................................พยาน
(.............................................................................)
ลงชื่อ...............................................................................พยาน
(.............................................................................)
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ภาคผนวก 8
สัญญาซื้อขาย…………………………………………พรอมการบํารุงรักษา
สัญญาเลขที่ สญ. ..…/2563
สัญญานี้ทําขึ้นที่บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด เมื่อวันที่ ……………….……...……….. ระหวาง
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 22/1 อาคารไสวบราวน 2 ซอยสุขุมวิท 1 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย..................................... ผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนบริษัท ตาม
หนังสือมอบอํานาจฉบับลงวันที่........................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูซื้อ” ฝายหนึ่ง และ
บ ริ ษั ท ..................................สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ ตั้ ง อ ยู เ ล ข ที่ …………………………..…………………………
โดย………………………………..................ผู รั บ มอบอํ า นาจกระทํ า การแทนบริ ษั ท ตามหนั ง สื อ มอบอํ า นาจเลขที่ ………… ลงวั น ที่
.............................2563 ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ ผู ซื้ อมี ความประสงค จะซื้ อพร อมติ ดตั้ ง......................................................พร อมการบํ ารุ งรั กษา และผู ขายทราบ
วัตถุประสงค การซื้ อดังกลาวของผูซื้อเป นอยางดี ภายใตขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยสิ นที่ ซื้อขาย
ตลอดจนการดําเนินงานที่ทําการซื้อขาย ดังรายละเอียดปรากฏในสัญญานี้และเอกสารแนบทายสัญญา และผูขายตกลงที่จะขายและ
ดําเนินการตามความประสงคทั้งหมดของผูซื้อ
คูสัญญาทั้งสองฝายจึงไดตกลงกันในขอกําหนดและเงื่อนไขในการซื้อขาย ดังตอไปนี้
ขอ 1. คํานิยาม
หากในสัญญานี้มิไดระบุไวเปนอยางอื่น ใหคําหรือขอความดังตอไปนี้มีความหมายดังนี้
(1) “ฮารดแวร” หมายถึง อุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวร และอุปกรณที่เกี่ยวของ, เครื่องคอมพิวเตอรและ/หรือ
อุปกรณ คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของในการใชงานตางๆ และ/หรืออุปกรณ อื่นใด สําหรับโครงการ..............................โดยมี รายละเอียด
ปรากฏตามรายการ ประเภท ยี่หอ ชนิด รุน ราคาและจํานวน ที่ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและ/หรืออุปกรณที่เกี่ยวของในการใชงานอื่นใด ตามทีค่ ูสัญญาจะไดทําความตกลงวาจางบํารุงรักษาเพิ่มเติม
เพื่อใชงานตามวัตถุประสงคของสัญญานี้เปนคราวๆ ไป ภายหลังวันที่ทําสัญญานี้ โดยคูสัญญาจะไดจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทาย
สัญญานี้ พรอมกับแนบรายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขในการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและ/หรืออุปกรณที่เพิ่มเติมในแตละ
คราว และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
(2) “ซอฟต แวร ” หมายถึ ง Software License, ระบบปฏิ บั ติ การ, โปรแกรมคอมพิ วเตอร และสิ ทธิ ในการใช โปรแกรม
คอมพิ วเตอร ซึ่ งรวมถึ งโปรแกรมควบคุ มการทํ างาน (Operating Software–O/S) และ/หรื อโปรแกรมระบบงาน (Application
Software–A/S) และ/หรือโปรแกรมที่เกี่ยวกับการใชงานตางๆ สําหรับโครงการ........................ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายการ
ประเภท ยี่ ห อ ชนิ ด รุน ราคาและจํานวนที่ ระบุ ไวในเอกสารแนบท ายสั ญญา ซึ่ งถือเป นสวนหนึ่ งของสั ญญานี้ รวมทั้ งโปรแกรม
คอมพิวเตอร และสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่นใด ตามที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงวาจางบํารุงรักษาเพิ่มเติมเพื่อใชงาน
ตามวัตถุประสงคของสัญญานี้เปนคราวๆ ไปภายหลังวันที่ทําสัญญานี้ โดยคูสัญญาจะไดจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้
พรอมกับแนบรายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร และสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
เพิ่มเติมในแตละคราว และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย ทั้งนี้ “ซอฟตแวร” ที่ผูขายทําการบํารุงรักษาใหแกผูซื้อตามสัญญา
ฉบับนี้ ตองมีลิขสิทธิ์การใชงานถูกตองตามกฎหมาย (License)
(3) “ทรั พย สิ นที่ ซื้ อขาย” หมายถึ ง ฮาร ดแวร ซอฟต แวร และการดํ าเนิ นงานที่ เกี่ ยวข องที่ ซื้ อขายตามสั ญ ญานี้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามขอบเขตงานและรายการ ประเภท ยี่หอ ชนิด รุน ราคาและจํานวนที่ระบุไวในสัญญาและเอกสารแนบทาย
สัญญา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
(4) “สถานที่สงมอบ” หมายถึง สถานที่ที่ผูซื้อกําหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงหนวยงานตามที่ผูซื้อกําหนด
ใหเปน
สถานที่สงมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย ไมวาในเขตกรุงเทพมหานครและ/หรือนอกเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงสถานที่ ทําการของผูซื้อ
และ/หรือสถานที่อื่นใดที่ผูซื้อจะแจงใหผูขายทราบลวงหนาเปนหนังสือ และใหถือวาหนังสือดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของ
สัญญานี้ดวย
(5) “วันตรวจรับมอบ” หมายถึง วันที่คณะกรรมการที่ผูซื้อแตงตั้งไดทําการตรวจรับมอบและลงนามรับมอบทรัพย สินที่ซื้อ
ขาย ในวันสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายที่มีคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) พรอมที่จะใชงานไดตรงตามขอกําหนดและเจตนารมณของผู
ซื้อ ที่กําหนดไวในสัญญาและขอกําหนด Term of Reference (TOR)
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(6) “วันสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย” หมายถึง วันที่คณะกรรมการที่ผูซื้อแตงตั้ง ไดทําการลงนามตรวจรับมอบทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย ณ สถานที่สงมอบที่ผูซื้อกําหนด
(7) “ราคาขายทรัพยสินที่ซื้อขาย” หมายถึง มูลคารวมของราคาขายของทรัพยสินที่ซื้อขายที่คูสัญญา
ไดทํา
ความตกลงซื้อขายกัน รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา และ/หรือราคาขาย
ที่คูสัญญาจะได
ทําความตกลงกันในการซื้อขายทรัพยสินที่ซื้อขายเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้
(8) “ระยะเวลาการสงมอบเสร็จสิ้น” หมายถึง ระยะเวลาที่ผูซื้อกําหนดใหผู ขายทําการสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายพรอม
ติดตั้งหรือดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อการสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายทั้งหมดครบถวน พรอมที่จะใชงานตามวัตถุประสงคของสัญญา
และเอกสารแนบทายสัญญาและ/หรือตามระยะเวลาที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงกันเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป โดยจั ดทํา เปนบันทึก
เพิ่มเติมตอทายสัญญานี้ ทั้งนี้ กําหนดระยะเวลาสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายตามสัญญา ไมรวมถึงระยะเวลาดําเนินการตรวจรับทรัพยสิน
ที่ซื้อขายของผูซื้อ
(9) “ค า บํ า รุ ง รั ก ษา” หมายถึ ง มู ล ค ารวมของราคางานจ า งบํ า รุ งรั ก ษา (ไม ร วมถึ ง ราคาขายทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย)
ซึ่งไดกําหนดไวในสัญญานี้ และรวมถึงคาแรง คาอะไหลที่จะเปลี่ยนทดแทน คาใชจายในการเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาขนสง คา
ภ าษี มู ล ค าเพิ่ ม ค าภ าษี เท ศ บ าล ค าบํ ารุ งรั ก ษ า “ท รั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ข าย ” แ ล ะ ค าใช จ าย อื่ น ใด ต าม ที่ ระ บุ ไว
ในสัญญานี้ รวมทั้งคาใชจายทั้งปวงที่เกี่ยวกับงานจางบํารุงรักษา (ไมรวมถึงราคาขายทรัพยสินที่ซื้อขาย) ตามสัญญานี้ รายละเอียด
ปรากฏตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งผูซื้อไมตองจายคาใชจายใดๆ นอกเหนือจากคาบํารุงรักษาตามที่ระบุไวใน
สัญญานี้
(10) “สถานที่บํารุงรักษา” หมายถึง สถานที่อันเปนสถานที่ติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ซึ่งผูขายตกลงทําการบํารุงรักษาตาม
สั ญ ญ า นี้ ไม ว า ใน เข ต ก รุ งเท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ /ห รื อ น อ ก เข ต ก รุ งเท พ ม ห า น ค ร ร ว ม ถึ งส ถ า น ที่ ทํ า ก า ร
ของผูซื้อ และ/หรือสถานที่อื่นใดที่ผูซื้อจะแจงใหผูขายทราบลวงหนาเปนหนังสือ และใหถือวาหนังสือดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญา
นี้ดวย
(11) “ระยะเวลาการบํารุงรักษา” หมายถึง ระยะเวลาที่ผูซื้อตกลงใหผูขายทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมถึง
การดํ าเนิ นการใดๆ ที่ จํ าเป นเพื่ อการบํ ารุ ง รั ก ษาตามสั ญ ญ านี้ ดั งที่ ระบุ ในสั ญ ญ าและเอกสารแนบท า ยสั ญ ญ า
และ/หรือตามระยะเวลาที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงกันในการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป โดยจัดทํา
เปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้
(12) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดีเปนเหตุที่ไมอาจปองกันได
แม
คูสัญญาฝายที่ตองประสบหรือใกลจะตองประสบนั้นจะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในภาวะเชนนั้น
และหมายความรวมถึงเหตุการณใดๆ ที่จะเกิดขึ้น ไมจํากัดวาเปนกรณีการนัดหยุดงานของผูประกอบการขนสงทั้งนอกและในประเทศ
การนัดหยุดงานของโรงงานผูผลิต ความลาชาในการขนสงอันเกิดจากภัยธรรมชาติ การควบคุมการจายกระแสไฟฟา หรือการขาด
แคลนน้ํามันภายในประเทศทําใหเกิดความลาชาในการขนสงหรือการติดตั้ง หรือผลพิบัติอยางอื่นใดที่ไมมีใครอาจปองกันได แมจะใช
ความระมัดระวังตามสมควรแลวก็ตาม
ขอ 2. การซื้อขายและการวาจางบํารุงรักษาหลังพนระยะรับประกัน
2.1
ผู ซื้ อตกลงซื้ อและผู ขายตกลงขาย “ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ซึ่ งคิ ด เป น จํ านวนเงิ น รวมภาษี มู ล ค าเพิ่ มทั้ งสิ้ น
………………………… บาท (.................................) โดยผู ขายต องส งมอบและ/หรื อส งมอบพร อมติ ดตั้ ง “ทรั พย สิ นที่ ซื้ อขาย” ตาม
รายการ จํ านวน และขอบเขตงาน ให พร อมใช งาน โดยมี รายละเอี ยดข อกํ าหนดคุ ณ สมบั ติ เฉพาะ (Technical Requirement
Specification) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 ณ สถานที่สงมอบ
2.2
ผูขายตกลงบํารุงรักษาปรับปรุงซอมแซมแกไข “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดใหอยูในสภาพดีสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พรอมใหบริการ Service & Support ภายหลังพนระยะรับประกันตามที่กําหนดในขอ 7 ณ
สถานที่ บํ ารุ ง รั ก ษา มี ร ะยะเวลาการบํ า รุ ง รั ก ษาทั้ ง หมด ............ ป ตั้ ง แต วั น ที่ ........................................ถึ ง วั น ที่
................................................. โดยมี ค า บํ า รุ ง รั ก ษาเป น จํ า นวนเงิ น รวมภาษี มู ล ค า เพิ่ มทั้ ง สิ้ น .......................บาท
(......................................) โดยเป นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน, เงื่อนไข, การดําเนิ นงาน, กํ าหนดระยะเวลาและจํานวนของ
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายตองปฏิบัติงานอยางเครงครัด ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา
2.3
ผู ขายต องส งมอบและ/หรื อส งมอบพรอมติ ดตั้ ง และทํ าการบํ ารุงรั กษา “ทรัพย สิ นที่ ซื้ อขาย” ตามรายการ
ขอบเขตงานและเงื่อนไขสัญญา, การดําเนินงานและรายละเอียดคุณสมบัติของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายตองปฏิบัติอยางเครงครัด
ตามเอกสารขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการ …………………………. ของบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอร วิสเซส จํากัด
และตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1- ……… ดังนี้
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เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1:
สัญญารักษาความลับ (จํานวน 7 หนา)
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2:
รายละเอียด “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” (จํานวน …… หนา)
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3:
เอกสารขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ……………………ของบริษัท กรุงไทย
คอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด (จํานวน ……. หนา)
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข … : .............................
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหเอกสารแนบทายสัญญาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญา รวมถึงรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลง/
แกไข/เพิ่มเติมในภายหลัง ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง/แกไข/เพิ่มเติมดังกลาวจะตองมีการทํา
เปนลายลักษณอักษรโดยจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญาและลงนามโดยผูมีอํานาจของคูสัญญาทั้งสองฝาย
ผูขายตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ชนิดดีเพื่อใชในงานจางบํารุงรักษาตาม
สัญญานี้ และตลอดระยะเวลารับประกันตามสัญญา
กรณี ที่ ผูขายส งมอบงานลาชาเนื่ องจากเหตุที่ เกิดจากผู ซื้อ ไดแก ชวงPlan down time ช วง Freeze ระบบ,ระบบงานที่
เกี่ยวของขัดของ, การเปลี่ยนแปลง Requirement, Resource อื่นๆ ที่ผูซื้อเปนผูจัดเตรียม หรือเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณอันหนึ่งอัน
ใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย โดยชวงระยะเวลาที่ลาชาเกินกําหนดสงมอบงานเนื่องจากเหตุดังกลาวจะไมถือเปนชวงระยะเวลา
ที่นํามาคํานวณความลาชาในการสงมอบและพิจารณาคาปรับ

ขอ 3. กําหนดวันสงมอบ
3.1
ผูขายตองสงมอบและ/หรือสงมอบพรอมติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดใหครบถวนในลักษณะที่ทดสอบจน
สามารถใชงานได อย างมีประสิทธิภาพตามขอบเขตงานและวัตถุประสงค ของผูซื้อ และสงมอบงานเอกสาร ตามขอบเขตงานและ
รายละเอียดขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ ที่ระบุ ในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 ณ สถานที่สงมอบ รวมถึงสถานที่ที่ผูซื้อกําหนด
แหงใดแหงหนึ่งหรือหลายแหง ในเขตกรุงเทพมหานครหรือนอกเขตกรุงเทพมหานคร ตามแผนการสงมอบที่ผูซื้อกําหนด ซึ่งผูขายตอง
ทําการสงมอบพรอมติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดถูกตองครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ............วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
และ/หรือตามแผนการสงมอบ และ/หรือสงมอบพรอมติดตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้ เวนแต
ในกรณี ที่ ผู ขายไม สามารถส งมอบ “ทรั พย สิ นที่ ซื้ อขาย” ได ภายในกํ าหนดเวลาดั งกล าว อั นเนื่ องมาจากเหตุ สุ ดวิสั ย ผู ขายต อง
ดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหแกผูซื้อโดยมิชักชาในทันทีที่เหตุสุดวิสัยนั้นๆ ระงับลงพรอมทั้งใหแนบหนังสือชี้แจงรวมทั้ง
หลักฐานอันแสดงถึงเหตุสุดวิสัยดังกลาวมาพรอมกับการสงมอบดวย
อนึ่ง หากผูซื้อพิจารณาหนังสือชี้แจงรวมทั้งหลักฐานที่ผูขายนําสงแลวพบวาไมใชเหตุสุดวิสัยตามที่กลาวอาง
ผูซื้อ
สงวนสิทธิในการคิดคาปรับการสงมอบลาชา อันอยูในดุลยพินิจของผูซื้อที่จะพิจารณา
3.2
ผู ขายต องทํ าการบํ ารุ งรั กษา “ทรั พย สิ นที่ ซื้ อขาย” ตามขอบเขตงานที่ ระบุ ในข อ 8. โดยผู ขายต องส งมอบ
เอกสารรายงานการเขาใหบริการ Preventive Maintenance (การตรวจสอบความพรอมการใชงานของอุปกรณที่บํารุงรักษา) และ
เอกสารรายงานการเขาใหบริการ Corrective Maintenance (สรุปประเด็นปญหาที่ไดรับแจง, การติดตามแกไขปญหาและผลการ
แกไขปญหา พรอมจัดทําเอกสารสรุปการแกไขและแนวทางปองกันปญหา) หรือหนังสือยืนยันไมมีการแจงเสียของแตละงวดงาน และ
Performance Report พรอมทั้งผลวิเคราะหการใชงานอุปกรณ หลังจากพนกําหนด
แตละงวดงาน โดยมีรายละเอียดงวดงาน
ดังตอไปนี้
งานงวดที่ 1 .................................................................
งานงวดที่ ....................................................................
3.3
ผูขายจะสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหมที่ไมผานการใชงานมากอนและ/หรือมีลิขสิทธิ์ในการใชงานถูกตอง
ตามกฎหมาย รวมทั้งมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และคุณสมบัติไมต่ํากวามาตรฐานที่ไดกําหนดไวในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา
3.4
ผูขายตองสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมไปถึงสวนประกอบอื่นๆ ใหสามารถทํางานรวมกันไดกับระบบหรือ
อุปกรณตางๆ ของผูซื้อที่มีอยูเดิม ใหสามารถใชงานไดอยางสมบูรณมีประสิทธิภาพ
3.5
ผูขายตองสงมอบคูมือและเอกสารประกอบการใชงานทรัพยสินที่ซื้อขายทั้งหมด และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตามที่ผูซื้อกําหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญา
3.6
ผูขายตองสงมอบเอกสารตามที่ผูซื้อกําหนด เพื่อเปนเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจรับทรัพยสินที่ซื้อขาย
3.7
ผูซื้อสงวนสิทธิในการทําสําเนา ทําซ้ําทั้งหมดหรือบางสวนของเอกสาร คูมือ และเอกสารประกอบการใชงานและ/
หรือเอกสารใดๆ รวมทั้ง CD/DVD ที่ผูขายสงมอบโดยไมจํากัดจํานวนและเวลา
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3.8
ผูซื้อทรงไวซึ่งสิทธิในการใหผูขายดําเนินการแกไขสวนหนึ่งสวนใดของเอกสารที่สงมอบ เพื่อใหสอดคลองกับ
General Practices และมาตรฐานของผูซื้อกอนที่จะรับมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย (ถามี)
3.9
ในกรณีที่ผูขายทําการ Programming หรือ Customization สวนหนึ่งสวนใดของทรัพยสินที่ซื้อขายและ/หรือ
ระบบ/อุปกรณใดๆของผูซื้อ ผูซื้อสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเขาไปดําเนินการตรวจสอบ และใหดําเนินการแกไขการ Programming หรือ
Customization ดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับ General Practices หรือตามความเหมาะสมของผูซื้อกอนที่จะทําการรับมอบทรัพยสิน
ที่ซื้อขาย (ถามี)
3.10
ผูขายตองจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ของผูซื้อ เพื่อใหผูผานการอบรมสามารถใชงาน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่
สงมอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรที่ผูซื้อตองการ โดยใชผูชํานาญการ รวมทั้งตองจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมที่ใช
ปฏิบัติงานไดโดยสมบูรณใหกับเจาหนาที่ของผูซื้อ ที่เขารับการฝกอบรมทุกคน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ 3.1
โดยผูขายตองจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ รวมทั้งรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของสําหรับการฝกอบรม โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบทายสัญญา (ถามี)
3.11
หาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสงมอบ หรือสิ่งของที่ผูขายสงมอบมีผูอื่นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
ผูขายตองดําเนินการใหผูซื้อไดสิทธิโดยชอบ และผูขายตองเปนผูรับผิดชอบในกรณีที่มีการกลาวหา ฟองรอง หรือเรียกคาเสียหายใดๆ
จากเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนั้น
3.12 ผูขายตองจัดหาเจาหนาที่มาใหคําแนะนํา ออกแบบการจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณที่เกี่ยวของสําหรับการสงมอบ
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมถึงตรวจสอบสถานที่ใหถูกตองตามความตองการของบริษัทผูผลิต “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายใตขอกําหนด
และความเห็นชอบของผูซื้อ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อ ทั้งนี้ ในกรณี ที่เกิดความเสียหายใดๆ ตอ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” อัน
เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพแวดลอมไมเปนตามคุณลักษณะเฉพาะที่ผูผลิต “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” กําหนดแลว ผูขายตกลงเปนผูรับผิดชอบ
แตเพียงผูเดียว เวนแตเปนกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการที่ผูซื้อเลือกที่จะไมปฏิบัติตามคําแนะนําของผูขายเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ดังกลาวขางตน ผูขายไมตองรับผิดในความเสียหายนั้น
3.13
เมื่อครบกําหนดการสงมอบตามที่ไดระบุไวในขอ 3.1 หากผูขายยังไมสามารถสงมอบ“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหแกผู
ซื้อใหครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 3.1 นอกเหนือจากคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ที่ผูขายตองชําระตามขอ 4. ผูขายตกลง
ยินยอมใหผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกการซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามเอกสารแนบทายสัญญาไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และหากผู
ซื้อไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาแลว ระยะเวลาและคาใชจายในการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหเปนไปตามขอ 10.
แหงสัญญานี้
3.14 ในการดําเนิ นการสงมอบ “ทรัพยสินที่ ซื้อขาย” ผู ขายตองแจงกําหนดการเป นลายลักษณ อักษรให ผูซื้อพิ จารณา
ลวงหนา เพื่อที่ผูซื้อจะไดแจงยืนยันกําหนดการสงมอบใหผูขายทราบและเขาดําเนินการตามวันที่ผูซื้อกําหนด
อนึ่ง เมื่อผูขายไดแจงผูซื้อวาผูขายพรอมที่จะดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายในกําหนดเวลาตามขอ 3.1 แตผู
ซื้อไมพรอมที่จะใหผูขายดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายในกําหนดเวลาตามขอ 3.1 ดังกลาวได กรณีนี้ใหถือวาผูขายได
ทําการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว และผูขายไมตองเสียคาปรับตามขอ 4. ใหแกผูซื้ออีก เวนแตใน
กรณีที่ผูขายทําการสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายนอกกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.1 แลวผูซื้อพบวาทรัพยสินที่ซื้อขายไมมีประสิทธิภาพ
สามารถใชงานไดจริงตามสัญญา ผูซื้อสงวนสิทธิในการพิจารณาคิดคาปรับตามอัตราในขอ 4. โดยคํานวณระยะเวลาการสงมอบตามจริง
เปรียบเทียบกับการดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามขอ 3.1 จนกวาผูขายจะสงมอบและติดตั้งรวมถึงดําเนินการใดๆแลวเสร็จ เพื่อให
ทรัพยสินที่ซื้อขายสามารถใชงานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพตามสัญญา
3.15
ผูซื้อสงวนสิทธิที่จะใหผูขายทําการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เฉพาะเพียงบางสวน ที่จําเปนตอการใชงาน เพื่อ
ประโยชนของผูซื้อ โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้กอนการดําเนินการใดๆ
3.16 ในระหวางรอการสงมอบ หากมี “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนใหมผลิตออกสูตลาด ผูขายมีหนาที่ตองแจงใหผูซื้อทราบ
ในทันทีพรอมเสนอราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนใหมเปรียบเทียบกับราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนเกาให ผูซื้อพิจารณา และผูขาย
ตกลงใหสิทธิผูซื้อที่จะเลือกซื้อ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนใหมหรือรุนเกาก็ได
3.17
ผูขายตองมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดาน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” จํานวนเพียงพอ ในการดําเนินงาน
และให บริ การสนั บสนุ นตลอดระยะเวลาของสั ญ ญานี้ โดยคู สั ญ ญาตกลงมอบหมายบุ คคลอย างน อยฝ ายละ1 คน เป นผู ติ ดต อ
ประสานงานตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ อนึ่งผูซื้อสงวนสิทธิที่จะขอใหผูขายเปลี่ยนแปลงบุคลากรซึ่งผูขายจัดสงมาปฏิบัติหนาที่หรือ
ดําเนินงานไดตลอดอายุสัญญานี้ โดยผูขายตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งปวงเอง
3.18 ตลอดระยะเวลาของสั ญ ญานี้ ผู ซื้ อสงวนสิ ทธิ ในการเข าทํ าการตรวจสอบ สั งเกตการณ รวมถึ งการแก ไข
เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานใดๆ ของผูขายใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นตอนการทํางานของผูซื้อ ภายใตขอกําหนดของสัญญา
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment
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3.19
หาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือสิ่งของหรือทรัพยสินอื่นใดที่เสนอมีผูอื่นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผูขาย
ตองดําเนินการใหผูซื้อไดสิทธิในการใชงานโดยชอบ และสามารถใหสิทธิในการใชงานแก บมจ.ธนาคารกรุงไทย รวมถึงบริษัทในเครือได
และผูขายตองเปนผูรับผิดชอบในกรณีที่มีการกลาวหา ฟองรอง หรือเรียกคาเสียหายใด ๆ จากเจาของลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรนั้น
โดยผูขายยิ นยอมรับผิ ดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิ ดจากการกลาวหา ฟ องรอง หรือเรียกคาเสี ยหายใด ๆ จากเจาของลิขสิ ทธิ์หรือ
สิทธิบัตรดังกลาวดวย
หาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือสิ่งของหรือทรัพยสินอื่นใดที่ผูขายเสนอมีบุคคลภายนอกหรือผูอื่นมารบกวนขัดสิทธิของผูซื้อ
ในอันที่จะใช “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามปกติสุ ขและ/หรือตามวัตถุประสงคการซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ของผูซื้อตามสัญญา
เนื่องจากบุคคลภายนอกหรือผูอื่นมีสิทธิเหนือ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ก็ดี หรือเปนความผิดของผูขายก็ดี ผูขายตกลงรับผิดชอบในผล
ของการรอนสิทธิดังกลาวที่เกิดขึ้น และหากผูซื้อถูกเรียกร องหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกหรือผูอื่น
ผูขายจะตองดําเนินการใดๆ เพื่อใหมีการวาตางแกตางใหแกผูซื้อ โดยคาใชจายของผูขายเอง รวมทั้งผูขายจะตองชดใชคาเสียหายนั้นๆ
ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูซื้อทันที
ขอ 4. บทปรับ
4.1 หากผูขายสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมถึงสงมอบงานใดๆ ตามสัญญาใหผูซื้อลาชากวากําหนดเวลา
ใน
ขอ 3.1 ไมวากรณีใดๆ (เวนแตเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมายหรือมีหลักฐานอันพิสูจนไดวา
เหตุที่สงมอบลาชาเปนความผิดของผูซื้อ) ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวน และ/หรือทําการคิด
คาปรับรายวันไดในอัตรารอยละ ................ ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสงมอบตาม
ขอบเขตงานในสัญญาใหแกผูซื้อลาชา และ/หรือที่ผูขายสงมอบใหผูซื้อแลว แตยังมิไดทําการติดตั้งใหสามารถใชงานไดดีตามขอกําหนด
และ/หรือที่ผูขายตองดําเนินการใหเปนไปตามงวดงานและสงมอบตามสัญญา และ/หรือที่ผูขายยังไมไดดําเนินการใหแลวเสร็จตาม
สัญญา โดยคิดคาปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบเปนตนไป จนกวาผูขายจะสงมอบและสามารถใชการไดโดยสมบูรณและผาน
การตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อทําการบอกเลิก
สัญญา โดยเศษของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไมต่ํากวา ...............บาท (...............) ทั้งนี้ คาปรับดังกลาวจะตองไมเกินมูลคา
ของสัญญา
4.2 หากผู ขายสงมอบงานในงวดที่ …………… ตามสั ญญาให แกผูซื้ อลาช ากวากํ าหนดเวลา ไม วากรณี ใดๆ (เวนแต เหตุ
สุดวิสัยหรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอันพิสูจนไดวาเหตุที่สงมอบลาชาเปนความผิด
ของผูซื้อ) ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับตามรายละเอียดตามภาคผนวก…………………การบํารุงรักษาและการซอมแซมแกไข ของ
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3
4.3 ในกรณีที่ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ประกอบเปนชุด ถาขาดสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แม
ผูขายจะสงมอบภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.1 แหงสัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน ซึ่งตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยัง
ขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาผูขายยังไมไดทําการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” นั้นเลย ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับ
รายวันไดในอัตรารอยละ ………. ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมด โดยคิดคาปรับนับถัดจากวัน
ครบกําหนดสงมอบเปนตนไป จนกวาผูขายจะสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” แลวเสร็จและสามารถใชการไดโดยสมบูรณ และผานการ
ตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญา
โดยเศษของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไมต่ํากวา............บาท ทั้งนี้ คาปรับดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาของสัญญา
4.4 ในกรณีที่ผูขายสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เพียงบางสวน ที่ใชการไดแตไมสมบูรณ แตผูซื้อจําเปนตองใชเฉพาะสวน
ที่สงมอบแลวบางสวนเพื่อประโยชนของผูซื้อ โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้ ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับ
รายวันไดในอัตรารอยละ ............ ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เฉพาะสวนที่ผูขายยังไมไดทําการ
สงมอบใหสามารถใชงานไดดีตามขอกําหนด โดยคิดคาปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบเปนตนไป จนกวาผูขายจะสงมอบแลว
เสร็จและสามารถใชการไดโดยสมบูรณและผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือนับถัดจากวันครบกําหนดสง
มอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญา โดยเศษของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไมต่ํากวา........บาท (................)
ทั้งนี้ คาปรับดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาของสัญญา
4.5 ในกรณีที่ราคาซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมถึงคาติดตั้งและ/หรือคาทดลอง/ทดสอบดวย ถาผูขายไมสามารถทํา
การติดตั้งและ/หรือทดลอง/ทดสอบใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.1 ขางตน ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับรายวัน
ไดในอัตรารอยละ...........ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสงมอบและติดตั้งและ/หรือทดลอง/
ทดสอบใหแกผูซื้อลาชาและ/หรือในอัตรารอยละ...............ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสง
มอบใหผูซื้อแลว แตยังมิไดทําการติดตั้งและ/หรือทดลอง/ทดสอบใหสามารถใชงานไดดีตามขอกําหนด โดยคิดคาปรับนับถัดจากวัน
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ครบกําหนดสงมอบและ/หรือวันครบกําหนดติดตั้งและ/หรือคาทดลอง/ทดสอบแลวเสร็จเปนตนไป จนกวาผูขายจะสงมอบและติดตั้ง
และ/หรือทดลอง/ทดสอบแลวเสร็จและสามารถใชการไดโดยสมบูรณและผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือ
นับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญา โดยเศษของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไม
ต่ํากวา.....บาท ทั้งนี้ คาปรับดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาของสัญญา
4.6 นอกเหนือจากคาปรับที่ผูขายตองชําระตามขางตนแลว หากผูขายไมสามารถสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ได
ภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.1 และผูซื้อมีความจําเปนตองใชงาน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เปนการเรงดวนและ
ไมอาจรอ
เพื่อใหผูขายสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหครบถวนสมบูรณไดตามสัญญา ผูซื้อมีสิ ทธิสั่งซื้อ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญานี้
ทั้งหมดหรือบางสวนที่ยังไมไดมีการสงมอบจากผูขายรายอื่นๆ ก็ได ทั้งนี้ ผูขายตกลงให “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ดังกลาวเปนสวนหนึ่ง
ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญานี้ และพรอมที่จะชดใชราคา และคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูขาย
รายอื่น นั้นไดสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ครบถวนแลว และผูซื้อมีหนังสือแจงผูขายเปนลายลักษณอักษร
4.7 การคิดคาปรับตามขอ 4. ไมเปนการตัดสิทธิของผูซื้อ ที่ผูซื้อมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงจากการ
ดําเนินงานของผูขายตามสัญญานี้
4.8 คาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ตามขอ 4. ทั้งหมด ผูขายตกลงใหสิทธิผูซื้อหักเอาจากราคาขายทรัพยสินที่ซื้อ
ขายและ/หรือคาบํารุงรักษาและ/หรือเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผูขาย
และ/หรือเรียกรองจากผูขายก็ไดตามแตผูซื้อจะเห็นสมควร เพื่อเปนคาเสียหายทั้งหมดหรือบางสวน และ/หรือเรียกรองจากผูขายก็ได
4.9 ในกรณีที่ผูขายไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และผูซื้อตองทําการคิดคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลง
นั้น หากจํานวนเงินคาปรับมีจํานวนเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาสัญญาทั้งหมด ในกรณีดังกลาวผูซื้อสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
หรือขอตกลง รวมถึงเรียกรองคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ตามสัญญาทั้งหมดจากผูขาย
ขอ 5. ราคาขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ราคาตามสัญญานี้ใหรวมถึงภาษีการคา ภาษีเทศบาล ตลอดจนภาษีอื่นใดทุกประเภท อันเนื่องมาจากการซื้อขายและ/หรือ
จากการทํ าสัญญา, คาฝ กอบรม, คาใชจายในการบํ ารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” และคาอะไหลที่ จะเปลี่ยนทดแทน ตลอดจน
คาใชจายอื่นใดในอันที่จะรักษาหรือเพิ่มเติมสมรรถภาพ/ประสิทธิภาพของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามมาตรฐานของ “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย” ตลอดระยะเวลารับประกัน
ขอ 6. เงื่อนไขการชําระเงิน
6.1
ผู ซื้ อตกลงชํ าระเงิ น ราคาขายทรั พ ย สิ นที่ ซื้ อขายเป นจํ านวนรวมภาษี มู ลค าเพิ่ มทั้ งสิ้ น ......................บาท
(...........................................................) ใหแกผูขายภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อไดทําการลงนาม
ตรวจรับการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดใหครบถวนสมบูรณ ตามขอบเขตงานและรายละเอียดขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
(Technical Requirement Specification) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ระบุในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 ทั้งหมดเรียบรอย
เสร็จสมบูรณแลว โดยมีเอกสารลงนามจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อเปนลายลักษณอักษร โดยผูขายตองสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย” ทั้ งหมดถู กต องครบถ วนสมบู รณ สามารถใช งานได อย างมี ประสิ ทธิภาพตามวั ตถุ ประสงค และตามขอบเขตงานที่ ระบุ ใน
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 และตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
ในกรณีที่ผูซื้อใชสิทธิสั่งซื้อ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามขอ 4.6 และผูขายไมไดชดใชราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” พรอมทั้ง
ค า ใช จ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งหมดภายในกํ าหนดเวลาดั งกล า ว ผู ข ายตกลงให การชํ า ระราคาของ “ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อขาย”
ที่ผูซื้อไดชําระราคาใหแกผูขายรายอื่นๆ นั้น เปนการชําระราคาตามสัญญานี้ดวย
6.2
ผูขายตกลงจายและผูซื้อตกลงรับเงินคาบํ ารุงรักษา “ทรัพยสินซื้อขาย” จํานวนเงินรวมภาษี มูลคาเพิ่มทั้ งสิ้น
......................................... บาท (......................................) โดยแบงชําระเปนรายงวดตามการตรวจรับการสงมอบงานในแตละงวดงาน
ซึ่งผูขายตองนําสงหลักฐานการใหบริการ Preventive Maintenance (การตรวจสอบความพรอมการใชงานของอุปกรณที่บํารุงรักษา)
และเอกสารรายงานการเขาใหบริการ Corrective Maintenance (สรุปประเด็นปญหาที่ไดรับแจง, การติดตามแกไขปญหาและผลการ
แกไขปญหาพรอมจัดทําเอกสารสรุปการแกไขและแนวทางปองกันปญหา) หรือหนังสือยืนยันไมมีการแจงเสียของแตละงวดงาน และ
Performance Report พรอมทั้งผลวิเคราะหการใชงานอุปกรณ หลังจากพนกําหนดของแตละงวดงาน เพื่อเปนหลักฐานประกอบการ
ตรวจรับในแตละงวด โดยผูซื้อตกลงชําระราคาคาบํารุงรักษาใหแกผูขายภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ
ไดทําการตรวจรับการสงมอบงานตามสัญญาในแตละงวดงานเปนลายลักษณอักษรเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดงวดการชําระเงิน
ดังนี้
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งวดที่ 1 ชําระเงินในอัตรารอยละ..... ของจํานวนเงินตามสัญญา สําหรับงานงวดที่..... เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อได
ทําการตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 1 เรียบรอยแลว
งวดที่ 2 ชําระเงินในอัตรารอยละ......ของจํานวนเงินตามสัญญา สําหรับงานงวดที่...... เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อได
ทําการตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 2 เรียบรอยแลว
งวดที่ ... ชําระเงินในอัตรารอยละ.... ของจํานวนเงินตามสัญญา สําหรับงานงวดที่..... เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อได
ทําการตรวจรับการสงมอบงานงวดที่..... เรียบรอยแลว
งวดที่ … ชําระเงินในสวนที่เหลือของจํานวนเงินตามสัญญา สําหรับงานงวดที่.... เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของ ผูซื้อไดทํา
การตรวจรับการสงมอบงานงวดที่...... เรียบรอยแลว
ขอ 7. การรับประกันและการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ผูขายตกลงใหการใชประโยชนและสิทธิใน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เปนของผูซื้อและบมจ.ธนาคารกรุงไทย และผูซื้อหรือ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย เปนผูใชงานภายใตการจัดการและการควบคุมของผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เอง
โดยสิ้นเชิง โดย
ผู ขายตกลงรับประกั นความชํ ารุ ดบกพรองหรือข อขั ดข องของ “ทรัพย สิ นที่ ซื้ อขาย” ทั้ งหมด เป นเวลา.........ป นั บถั ดจากวันที่
คณะกรรมการตรวจรับของผู ซื้อหรือหน วยงานเจาของโครงการของผู ซื้อไดทําการตรวจรับการสงมอบงานงวดที่..............ทั้ งหมด
เรียบรอยเสร็จสมบูรณแลว โดยมีเอกสารลงนามจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อเปนลายลักษณอักษร
ผูซื้อจะทําการตรวจรับมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ก็ตอเมื่อผูขายไดสงมอบงานตามขอบเขตงานของสัญญา หรือไดทําการสง
มอบ, ติดตั้ง, ทดสอบและใชงานไดดีตามที่กําหนดแลวเทานั้น ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลารับประกันผูขายรับรองวา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ตามสัญญานี้ เมื่อสงมอบแลวจะตองอยูในสภาพใชการไดดี สามารถที่ใชงานไดดีตามขอกําหนดอยูเสมอตลอดระยะเวลารับประกัน
ดังกลาว
การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” (รวมคาบํารุงรักษา คาปรับปรุงแกไข ซอมแซม คาเปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณตางๆ คาแรง
คาอะไหล คาใชจายในการเดินทาง คาขนสง และคาภาษีทุกประเภท) ผูขายรับรองวาจะทําการปรับปรุงแกไข ซอมแซมและเปลี่ยน
ชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหอยูในสภาพดี สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและใชงานไดตลอดระยะเวลา
รับประกัน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อ และจะตองไมทําใหระบบงานหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายใดๆแกทางผูซื้อและ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย โดยมีรายละเอียดการบํารุงรักษาตลอดระยะเวลารับประกัน ดังนี้
7.1
การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” .......................................ตามปกติ (Preventive Maintenance)
7.1.1 ผูขายจะตองทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” …………………..ทั้งหมดใหอยูในสภาพดี สามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผูขายตองทําการบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดดีตามปกติ ทุกๆ ....... เดือนตอครั้ง (รวม
จํ านวนอย างน อย ................ครั้ง ตลอดระยะเวลาสั ญญา) ในระหวางวันจั นทรถึ งวั นศุ กร ระหว างเวลา 08.00-17.00 น. ยกเว น
วันหยุดราชการ/วันหยุดธนาคารและ/หรือนอกเวลาทําการของผูซื้อ ทั้งนี้ ผูขายตองสงแผนการบํารุงรักษาตามปกติ (Preventive
Maintenance) ใหผูซื้อทราบลวงหนา และตองไดรับความเห็นชอบจากผูซื้อเปนคราวๆ ไป กอนการเขาทําการบํารุงรักษา
7.1.2
หากปรากฏวา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” มีการขัดของเกินกวามาตรฐานโดยทั่วไป ผูขายตกลงจะทําการบํารุงรักษา
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เพิ่มขึ้นกวาที่ไดมีการกําหนดไวในขอ 7.1.1 ตามที่ผูซื้อและผูขายจะไดตกลงกันเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน
การบํารุงรักษาตามขอ 7.1.1 เปนระยะๆ ไป
7.1.3
หากผูขายไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 7.1.1 และ/หรือขอ 7.1.2 ได ผูขายตกลงยินยอมให
ผูซื้อคิด
ค าปรั บ จากผู ข ายได ในอั ต รา ……………ของ........................... โดยค าปรั บ โดยรวมแต ละครั้ งต อ งไม น อ ยกว า ………………. บาท
(…………………………….……..…) ตามที่ระบุในสัญญานี้ เอกสารแนบทายสัญญา และ/หรือที่จะระบุเพิ่มเติมในภายหนาและจัดทําเปนลาย
ลักษณอักษรไวตอกัน โดยคาปรับดังกลาวใหสิทธิผูซื้อที่จะหักเอาจากเงินคาบํารุงรักษาและ/หรือเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือ
บังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตที่ผูซื้อจะเห็นควร
7.2 การบํารุงรักษาซอมแซมแกไข “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”…………………….…………… ที่ขัดของ (Corrective Maintenance)
7.2.1 กรณี …………………………………… เกิดขัดของ หรือชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถใชงานไดดี หรือเกิดขอผิดพลาดกับ
ระบบหรืออุปกรณ ผูขายตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หลังจากที่ไดรับแจงจากผูซื้อ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพื่อให
อุปกรณฯ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและใชงานไดดีตามปกติ ภายในเงื่อนไขดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบงานทั้งหมดไมสามารถใชงานได ในกรณีดังกลาว ผูขายจะตองทําการตอบกลับผู
ซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
ระดับที่ 2 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบงานทั้งหมด ไมสามารถใชงานไดบางสวน ในกรณีดังกลาว ผูขายจะตองทําการ
ตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
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ระดับที่ 3 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหการใชงานโดยทั่วไปไมเปนไปตามที่ระบุไวในขอกําหนด
ในกรณีดังกลาว
ผูขายจะตองทําการตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจาก
ผูซื้อ
7.2.2 หากผูขายไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ 7.2.1 ได ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับจากผูขายไดในอัตรา
……..…ของ......................................จนกวาผูขายจะดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาแลวเสร็จและผูซื้อตอบรับผลการซอมแซมบํารุงรักษา
เรียบรอยแลว โดยเศษของวันจะถือเปนหนึ่งวันเต็ม โดยคาปรับโดยรวมแตละวันตองไมนอยกวา …………. บาท (………)ตามที่ระบุใน
สัญญานี้ เอกสารแนบทายสัญญา และ/หรือที่จะระบุเพิ่มเติมในภายหนาและจัดทําเปนลายลักษณอักษรไวตอกัน โดยคาปรับดังกลาว
ใหสิทธิผูซื้อที่จะหักเอาจากเงินคาบํารุงรักษาและ/หรือเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตที่ผูซื้อจะเห็นควร
7.3 ถาการซ อมแซมแก ไขไม แล วเสร็จภายในกํ าหนดเวลา รวมถึ งในระหวางเวลาที่ ผู ขายไม สามารถปฏิ บั ติ ได ตาม
ขอกําหนด นอกเหนือจากคาปรับที่ตกลงชําระใหแกผูซื้อตามขางตนแลว ผูขายตกลงยินยอมจัดหา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” และอุปกรณ
ที่เกี่ยวของ สํ ารองทดแทน ซึ่ งมี คุณสมบั ติทั ดเที ยมกันมาติดตั้งทดแทนให แก ผูซื้ อภายในระยะเวลาที่ ผูซื้ อกําหนด เพื่ อใชในการ
ปฏิบัติงานของผูซื้อจนกวาการบํารุงรักษาและ/หรือการแกไขขอขัดของนั้นๆ จะแลวเสร็จโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อทั้งสิ้น
7.4 ในการบํ า รุ งรั ก ษาตามข อ 7. ทั้ งหมด ผู ข ายต อ งมี ศู น ย รั บ แจ งเหตุ ขั ด ข อ งพร อ มหมายเลขโทรศั พ ท แ ละ
E-mail ที่สามารถแจงเหตุขัดของไดตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ พรอมทั้งตองมีหมายเลขโทรศัพทสํารองกรณีไมสามารถ
ติดตอหมายเลขโทรศัพทแรกได รวมถึงผูขายจะตองจัดทํารายงานการบํารุงรักษาแจงใหผูซื้อทราบเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง เพื่อให
ผูแทนของผูซื้อที่ไดรับการแตงตั้งลงนาม หลังจากที่ไดตรวจดูความเรียบรอยของงานแลว
7.5 หากผูขายละเวนหรือละเลยไมทําการบํารุงรักษา และ/หรือไมสามารถทําการซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให“ทรัพยสิน
ที่ซื้อขาย” กลับมาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชงานไดตามปกติ และ/หรือไมดําเนินการจัดหา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” สํารอง
ทดแทน ใหแกผูซื้อตามเงื่อนไขและภายในกําหนดเวลาอันควรตามขอกําหนดภายใตขอ 7. ขอใดขอหนึ่ง ตามที่ผูซื้อไดกําหนดและแจง
ใหแกผูขายทราบแลว ผูขายตกลงใหผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายนี้ได และ/หรือรวมทั้งใหสิทธิแกผูซื้อในการเรียกรองคาปรับ,
คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ที่อาจพึงมีขึ้นจากผูขายไดทั้งสิ้น
ขอ 8. การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หลังระยะรับประกันสิ้นสุดลง
8.1 การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” .................ตามปกติ (Preventive Maintenance)
8.1.1 ผูขายจะตองทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” …………………..ทั้งหมดใหอยูในสภาพดี สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผูขายตองทําการบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดดีตามปกติ ทุกๆ ....... เดือนตอครั้ง (รวมจํานวน
อยางนอย ................ครั้ง ตลอดระยะเวลาสัญญา) ในระหวางวันจันทรถึงวันศุกร ระหวางเวลา 08.00-17.00 น. ยกเวนวันหยุดราชการ/
วันหยุดธนาคารและ/หรือนอกเวลาทําการของผูซื้อ ทั้งนี้ ผูขายตองสงแผนการบํารุงรักษาตามปกติ (Preventive Maintenance) ใหผู
ซื้อทราบลวงหนา และตองไดรับความเห็นชอบจากผูซื้อเปนคราวๆ ไป กอนการเขาทําการบํารุงรักษา
8.1.2 หากปรากฏวา “ทรัพย สินที่ ซื้อขาย” มี การขัดของเกินกวามาตรฐานโดยทั่ วไป ผู ขายตกลงจะทํ าการบํ ารุงรักษา
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เพิ่มขึ้นกวาที่ไดมีการกําหนดไวในขอ 8.1.1 ตามที่ผูซื้อและผูขายจะไดตกลงกันเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน
การบํารุงรักษาตามขอ 8.1.1 เปนระยะๆ ไป
8.1.3 หากผูขายไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 8.1.1 และ/หรือขอ 8.1.2 ได ผูขายตกลงยินยอมให
ผูซื้อคิด
ค าปรั บ จากผู ข ายได ในอั ต รา ……………ของ........................... โดยค าปรั บ โดยรวมแต ละครั้ งต อ งไม น อ ยกว า ………………. บาท
(…………………………….……..…) ตามที่ระบุในสัญญานี้ เอกสารแนบทายสัญญา และ/หรือที่จะระบุเพิ่มเติมในภายหนาและจัดทําเปนลาย
ลักษณอักษรไวตอกัน โดยคาปรับดังกลาวใหสิทธิผูซื้อที่จะหักเอาจากเงินคาบํารุงรักษาและ/หรือเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือ
บังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตที่ผูซื้อจะเห็นควร
8.2 การบํ ารุ ง รั ก ษาซ อ มแซมแก ไ ข “ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อขาย” ……………………………………… ที่ ขั ด ข อ ง (Corrective
Maintenance)
8.2.1 กรณี …………………………………… เกิดขัดของ หรือชํารุดบกพรอง หรือไมสามารถใชงานไดดี หรือเกิดขอผิดพลาดกับ
ระบบหรืออุปกรณ ผูขายตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หลังจากที่ไดรับแจงจากผูซื้อ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพื่อให
อุปกรณฯ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและใชงานไดดีตามปกติ ภายในเงื่อนไขดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบงานทั้งหมดไมสามารถใชงานได ในกรณีดังกลาว ผูขายจะตองทําการตอบกลับผู
ซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment
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ระดับที่ 2 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบงานทั้งหมด ไมสามารถใชงานไดบางสวน ในกรณีดังกลาว ผูขายจะตองทําการ
ตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
ระดับที่ 3 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหการใชงานโดยทั่วไปไมเปนไปตามที่ระบุไวในขอกําหนด
ในกรณีดังกลาว
ผูขายจะตองทําการตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจาก
ผูซื้อ
8.2.2 หากผูขายไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ 8.2.1 ได ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับจากผูขายไดใน
อัตรา ……..…ของ......................................จนกวาผูขายจะดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาแลวเสร็จและผูซื้อตอบรับผลการซอมแซม
บํารุงรักษาเรียบรอยแลว โดยเศษของวันจะถือเปนหนึ่งวันเต็ม โดยคาปรับโดยรวมแตละวันตองไมนอยกวา …………. บาท (………………)
ตามที่ระบุในสัญญานี้ เอกสารแนบทายสัญญา และ/หรือที่จะระบุเพิ่มเติมในภายหนาและจัดทําเปนลายลักษณอักษรไวตอกัน โดย
คาปรับดังกลาวใหสิทธิผูซื้อที่จะหักเอาจากเงินคาบํารุงรักษาและ/หรือเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตที่ผูซื้อจะเห็นควร
8.3 ถาการซอมแซมแกไขไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา รวมถึงในระหวางเวลาที่ผูขายไมสามารถปฏิบัติไดตามขอกําหนด
นอกเหนือจากคาปรับที่ตกลงชําระใหแก ผูซื้อตามขางตนแลว ผูขายตกลงยินยอมจัดหา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” สํารองทดแทน ซึ่งมี
คุณ สมบั ติ ทั ดเที ยมกั นมาติ ดตั้ งทดแทนให แกผู ซื้ อภายในระยะเวลาที่ ผู ซื้ อกํ าหนด เพื่ อใช ในการปฏิ บั ติ งานของผู ซื้ อจนกวาการ
บํารุงรักษาและ/หรือการแกไขขอขัดของนั้นๆ จะแลวเสร็จโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อทั้งสิ้น
8.4 หากผูขายละเวนหรือละเลยไมทําการบํารุงรักษา และไมสามารถทําการแกไขปรับปรุง ซอมแซมบํารุงรักษา “ทรัพยสิน
ที่ซื้อขาย” ให อยูในสภาพดี สามารถทํ างานไดตามปกติภายในกําหนดเวลาตามเงื่อนไขใน ขอ 8.1 และ/หรือขอ 8.2 และ/หรือไม
ดําเนินการจัดหา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” สํารองทดแทน ตามขอ 8.3 ภายในกําหนดเวลาอันควรตามที่ผูซื้อไดกําหนดและแจงใหทราบ
แลว ผูขายตกลงใหผูซื้อใชสิทธิยกเลิกสัญญาได รวมทั้งใหสิทธิแกผูซื้อในการเรียกรองคาปรับ, คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ที่อาจพึง
มีขึ้นจากผูขายไดทั้งสิ้น
8.5 ในการบํารุงรักษาตามขอ 8. ทั้งหมด ผูขายจะตองจัดทํารายงานการบํารุงรักษาแจงใหผูซื้อทราบเปนลายลักษณอักษร
ทุ ก ครั้ ง (เอกสารรายงานการเข าให บ ริ การ Preventive Maintenance (การตรวจสอบความพร อมการใช งานของอุ ป กรณ ที่
บํารุงรักษา) และ/หรือเอกสารรายงานการเขาใหบริการ Corrective Maintenance (สรุปประเด็นปญหาที่ไดรับแจง, การติดตาม
แกไขปญหาและผลการแกไขปญหา พรอมจัดทําเอกสารสรุปการแกไขและแนวทางปองกันปญหา) หรือหนังสือยืนยันไมมีการแจงเสีย
ของแตละงวดงาน และ Performance Report พรอมทั้งผลวิเคราะหการใชงานอุปกรณ หลังจากพนกําหนดแตละงวดงาน) เพื่อให
ผูแทนของผูซื้ อที่ ได รับการแต งตั้ งลงนาม หลังจากที่ ได ตรวจดูความเรียบรอยของงานแล วและผู ขายจะต องส งมอบรายงานการ
บํารุงรักษาดังกลาวหลังจากพนกําหนดแตละงวดงาน
8.6 ผูขายตองมีศูนยรับแจงเหตุขัดของและหมายเลขโทรศัพทพรอมอีเมลที่สามารถแจงเหตุขัดของไดตลอด 24 ชั่วโมง ไม
เวนวันหยุดราชการ/วันหยุดธาคาร พรอมทั้งตองมีหมายเลขโทรศัพทสํารองกรณีไมสามารถติดตอหมายเลขโทรศัพทแรกได โดยผูขาย
ตองบริการสนับสนุนการรับแจงและแกไขปญหาทางโทรศัพ ทและอีเมล (Hotline Telephone and Email Support) ระหวางวัน
จันทรถึงวันอาทิตย ตลอด 24 ชั่วโมง
8.7 ผูขายตองมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานอุปกรณ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” จํานวนที่เพียงพอ โดยมีเอกสาร
ประกอบที่เชื่อถือได ในการดําเนินงานบํารุงรักษาและใหบริการสนับสนุนตลอดระยะเวลาของสัญญา รวมถึงการใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาในการแกปญหาของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดในโครงการนี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน Service Level Agreement ที่ผูซื้อ
กําหนด ทั้งทางโทรศัพทและแบบ On-Site Support ตลอดจนดําเนินงานบํารุงรักษาและใหบริการสนับสนุนตลอดระยะเวลาของ
สัญญา โดยไมคิดคาใชจายใดๆ
8.8 ในกรณีที่ผูขายไมสามารถบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา หากผูซื้อมีความ
จํ าเป นต องใช งาน “ทรั พย สิ นที่ ซื้ อขาย” และไม อาจรอเพื่ อให ผู ขายบํ ารุ งรักษา “ทรัพย สิ นที่ ซื้ อขาย” ให ครบถ วนสมบู รณ ได
นอกเหนือจากคาปรับที่ตกลงชําระใหแกผูซื้อตามขางตนแลว ผูซื้อมีสิทธิสั่งจางบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญานี้ทั้งหมด
หรือบางสวนที่ยังไมไดมีการบํารุงรักษา จากผูขายรายอื่นๆ ก็ได ทั้งนี้ ผูขายตกลงใหการสั่งจางบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ ซื้อขาย”
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่บํารุงรักษาตามสัญญานี้ และพรอมที่จะชดใชราคา และคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริง
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูขายรายอื่นนั้นไดบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ ซื้อขาย” ครบถวนแลว และผูซื้อมีหนังสือแจงผูขายเปนลาย
ลักษณอักษร
ขอ 9. การดัดแปลงหรือติดสวนประกอบเพิ่มเติม
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch สําหรับโครงการ External Firewall Gateway Refreshment

28 / 38

ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อมีสิทธิที่จะนําอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรอื่นใดมาประกอบเพิ่มเติมหรือเชื่อมตอกับ
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ไดโดยไมตองแจงเปนลายลักษณอักษรแกผูขายลวงหนา ทั้งนี้แตผูขายไมตองรับภาระในการใหบริการบํารุงรักษา
อุปกรณคอมพิวเตอรสวนที่เพิ่มเติมนั้น รวมถึงความชํารุดบกพรองของอุปกรณคอมพิวเตอรสวนที่เพิ่มเติมนั้น หากผูขายไมไดเปนผู
จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรสวนที่เพิ่มเติมดังกลาว
ขอ 10. ระยะเวลาและคาใชจายในการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน
เมื่อผูซื้อบอกเลิกการซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญานี้ ผูขายตกลงขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน “ทรัพยสิน
ที่ซื้อขาย” ดังกลาวออกจากสถานที่ของผูซื้อใหแลวเสร็จภายในกําหนด 15 วัน นับจากวันบอกเลิกการซื้อขายตามสัญญานี้ คาใชจาย
ในการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน คาประกันภัย หรือคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งหมด ผูขายตกลงเปนผูชําระแตเพียงฝายเดียวทั้งสิ้น
หากผูขายไมทําการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคกอน ผูขายตก
ลงใหผูซื้อดําเนินการใดๆ ไดทุกกรณีเพื่อใหการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” แลวเสร็จ คาใชจายทั้งปวงอันเนื่องจาก
การขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอนนี้ ผูขายตกลงชําระคืนใหแกผูซื้อทั้งสิ้นและใหสิทธิ ผูซื้อหักเอาจากหลักประกันตามสัญญา ทั้งนี้หากมี
ความเสียหายอยางใดๆ เกิดขึ้นผูขายสละสิทธิที่จะเรียกรองจากผูซื้อในทุกกรณี
ขอ 11. ความคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ในกรณีที่มีการเรียกรอง การกลาวหา หรือการฟองรองคดีใดๆ เกี่ยวกับ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารใดๆ ที่
จัดให มีขึ้ นตามสัญญานี้ หรือมีการละเมิดทรัพยสิ นทางป ญญา, สิ ทธิบั ตร, ลิขสิ ทธิ์หรือสิ ทธิในเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่ งที่
เกี่ยวของกับ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารใดๆ ที่จัดใหมีขึ้นตามสัญญานี้ ผูขายตกลงจะเปนผูปกปอง ปองกันและโตแยง การ
เรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดีหรือการละเมิดดังกลาวนั้นเองทั้งสิ้น รวมทั้งตกลงรับผิดชอบชําระคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นและ/
หรือชดใชคาเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้นดวยทุกประการ รวมถึง
ตกลงที่จะดําเนินการทั้งปวงเพื่อระงับขอพิพาทที่มีขึ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ผูซื้อจะตองบอกกลาวเปนหนังสือใหผูขายทราบถึงการเรียกร อง
การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้น รวมทั้งใหความชวยเหลือในดานขอมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ตามความจําเปน
และเหมาะสม และใหสิทธิแกผูขายในการโตแยง หรือตอสู หรือทําขอตกลงเกี่ยวกับการเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือ
การละเมิดดังกลาวนั้น และในการนี้ ผูขายตกลงจะดําเนินการตางๆ เพื่อใหผูซื้อมีสิทธิในการใช “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารใดๆ
หรือสิทธิในเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งที่เกี่ยวของตอไปได หรือทําการเปลี่ยนหรือแกไขดัดแปลง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือ
เอกสารหรือเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งใหแกผูซื้อ เพื่อที่จะไดไมเปนการละเมิด หรือถาการกระทําดังกลาวไมอาจเปนไปไดตาม
สมควร หรือไมเปนการสมประโยชนแกผูซื้อในขณะนั้น ผูขายตกลงจะชดใชมูลคาสําหรับ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารหรือ
เครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งที่มีการเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้น ตามมูลคาใหแกผูซื้อ และ
ผูขายตกลงรับของเหลานั้นคืน
อยางไรก็ตาม ผูขายไมตองรับผิดชอบในกรณีที่การเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดตามความในวรรค
กอนนั้นเกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก (1) ผูซื้อไดใช อนุญาต หรือขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารรวมไปพรอมกับผลิตภัณฑอื่นๆ ซึ่ง
ผูขายไมไดเปนผูจัดหาให และเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์โดยผลิตภัณฑอื่นๆ นั้น หรือ (2) ผูซื้อไดกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปนการฝาฝน
การใชในทางที่ผิด หรือการละเมิดตอทรัพยสินในทางปญญา
ขอ 12. การเปลี่ยนแปลงรุนและ/หรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ผู ขายอาจทํ าการส งมอบ “ทรั พย สิ นที่ ซื้ อขาย” ที่ มี คุ ณ สมบั ติ และคุ ณลั กษณะเฉพาะเปลี่ ยนแปลงแตกต าง
ไปจาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ระบุไวในสัญญาใหแกผูซื้อได โดยมีเงื่อนไขดังนี้
12.1 ผูขายตองแจงการเปลี่ยนแปลงรุนหรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เปนลายลักษณอักษรใหผูซื้อพิจารณา และ
ตองไดรับความยินยอมจากผูซื้อเปนลายลักษณอักษรกอนการดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
12.2 รุนหรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่เปลี่ยนแปลงใหมนั้น จะตองมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะและ
คุณภาพดีกวาที่ระบุไวในสัญญา และมีคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) สูงกวาหรือรุนใหมกวาที่ตกลงไวตามสัญญา โดยมีหลักฐาน
แนชัดและมีเอกสารรับรองจากโรงงานผูผลิต/เจาของผลิตภัณฑ และผูเชี่ยวชาญในดานนั้นรับรองไว
12.3 รุนหรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่เปลี่ยนแปลงใหมนั้น ตองมีราคาไมเปลี่ยนแปลงหรือถูกลงกวาเดิม ทั้งนี้
ใหรวมถึงคาบํารุงรักษาและคาใชจายอื่นๆ ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่จะสงมอบใหมดวย ในกรณีที่ราคาขายหรือคาใชจายอื่นๆ สูง
กวาเดิมที่ระบุไวในสัญญา ผูขายตองตกลงยินยอมที่จะสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่เปลี่ยนแปลงใหมในราคาและคาใชจายอื่นๆ ที่
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ไมเปลี่ยนแปลงจากสัญญาที่ตกลงกันไว ทั้งนี้ผูขายยังคงมีภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามขอตกลง และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ไดระบุไวใน
สัญญานี้ทุกประการ
ขอ 13. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแกผูซื้อ ผูขายตกลงสงมอบหลักประกันเปน.......................................ของธนาคาร
พาณิชยในประเทศที่ผูซื้อเห็นชอบสําหรับประกันการปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 10 ของมูลคาสัญญาทั้งหมดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจนถึงวันที่ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายสําเร็จลุลวงไปใหแกผูซื้อยึดถือไว หาก
ผูขายไมสามารถสงมอบงานใหครบถวนภายในระยะเวลากําหนด หรือผูขายผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดตามสัญญานี้ ผูขายยินยอมใหผูซื้อ
เรียกรองจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นๆ เพื่อเปนคาปรับและ/หรือคาเสียหาย/คาใชจายใดๆ แหงสัญญานี้ไดทันที ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน โดยมิตองเรียกรองจากผูขายกอน
ผูขายไดสงมอบ……………………ซึ่งเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ทําสัญญาฉบับนี้จนถึงวันที่
ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปใหแก ผูซื้อเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้
หลักประกันดังกลาว (หนังสือค้ําประกัน) ผูขายยินดีใหผูซื้อเก็บรักษาไวในครอบครองของผูซื้อ และผูซื้อจะคืน
ใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่ผูขายพนจากภาระขอผูกพันตามสัญญาหรือขอตกลงแลว (ใชในกรณี
วางหลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร)
หลักประกันดังกลาว (แคชเชียรเช็ค) ผูขายยินดีใหผูซื้อทําการเรียกเก็ บเงินจากแคชเชียรเช็คที่เปนหลักประกัน
สัญญาดังกลาว และทําการเก็บรักษาเงินสดไวในครอบครองของผูซื้อ และผูซื้อจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันทําการ
นับแตวันที่ผูขายพนจากภาระขอผูกพันตามสัญญาหรือขอตกลงแลว (ใชในกรณีวางหลักประกันเปนแคชเชียรเช็ค
ในกรณีที่ผูซื้อและผูขายตกลงใหมีการดําเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้และจัดทําเปนบันทึก
ขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญาระหวางกัน ซึ่งมีผลใหมูลคาตามสัญญาซื้อขายฉบับนี้เพิ่มขึ้นในภายหลัง ผูขายตกลงสงมอบหลักประกัน
สัญญาสําหรับงานสวนที่เพิ่มเติมขึ้นนั้นใหแกผูซื้อเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 10 ของราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” สวนที่เพิ่มเติมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ทําบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญาไวตอกัน จนถึงวันที่ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขาย
ไดปฏิ บั ติให สํ าเร็จลุ ลวงไปให แก ผูซื้ อยึ ดถือไว และในกรณี ที่ ผูซื้ อได ขยายระยะเวลาสั ญญาใหแกผู ขาย ผูข ายตกลงทํ าการขยาย
ระยะเวลาการค้ําประกันของหลักประกันสัญญาออกไปตราบเทาที่ผูขายยังตองมีภาระหนาที่รับผิดชอบตอผูซื้อตามสัญญาฉบับนี้อยู
ทั้งนี้ หากผูขายไมสงมอบหลักประกันสัญญาสวนเพิ่มเติมตามวรรคกอนทั้งหมดครบถวน ใหแกผูซื้อภายใน 15 วัน
กอนทําการสงมอบงานตามสัญญางวดสุดทายของปนั้น ผูขายตกลงใหผูซื้อหักจากเงินคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมภาษีมูลคาเพิ่มงวด
สุดทายของปนั้นที่ผูซื้อตองจายใหผูขายไวเปนหลักประกันในสวนงานที่เพิ่มขึ้น
ขอ 14. ภาษีอากร
ในกรณีที่ตองเสียภาษีนําเขา ภาษีการคา ภาษีเทศบาล และภาษีอื่นใดทุกประเภท อันเนื่องจากการซื้อขายหรือ การทํา
สัญญาซื้อขายหรือการบํารุงรักษาที่กําหนดรวมอยูในสัญญานี้ ผูขายตองรับผิดชอบในการเปนผูชําระแตเพียงฝายเดียวทั้งสิ้น
ขอ 15. กรณีผิดสัญญา
ผูขายจะตกเปนผูผิดสัญญานี้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
15.1 ผูขายสงมอบและ/หรือติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ซึ่งไมเปนการสมประโยชนแกผูซื้อ และ/หรือตามวัตถุประสงค
ของผูซื้อ
15.2 ผูขายกระทําการทุจริตเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูซื้อ
15.3 ผูขายปฏิบัติงานผิดขอกําหนดเงื่อนไข และ/หรือคํารับรองที่เปนสาระสําคัญของสัญญานี้ ไมวาขอใดขอหนึ่ง
15.4 ผูขายมีพฤติการณหรือจงใจกระทําการใดๆ ที่เห็นไดชัดวา หากผูขายไดดําเนินการตามพฤติการณหรือการกระทํา
ใดๆ ดังกลาวตอไปแลวมีแตจะเกิดความเสียหายแกผูซื้อ
15.5 ผูขายเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ
ขอ 16. ผลของการผิดสัญญา
ในกรณีที่ผูขายผิดนัดและ/หรือผิดสัญญาตามที่กลาวมาในขอ 15. ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไดทันทีโดยไมตองบอกกลาว
ลวงหนา รวมถึงไมตองชดใชคาเสียหาย หรือจายคาตอบแทนใดๆ ใหแกผูขายสําหรับงานที่ผูขายดําเนินการไปทั้งสิ้น รวมทั้งผูขายตก
ลงยินยอมใหผูซื้อเรียกคาปรับและคาเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทําและ/หรือปฏิบัติผิดสัญญานี้จาก
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ผูขายได โดยผูขายใหสิทธิผูซื้อที่จะเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาของผูขายและ/
หรือเรียกรองจากผูขายตามแตผูซื้อจะเห็นควร
ขอ 17. การสิ้นสุดสัญญา
17.1 ในกรณีที่ผูขายไมสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาได หรือไมสามารถสงมอบงานไดทันตามกําหนดหรือมีเหตุการณ
ใดที่ทําใหผูซื้อเห็นวาผูขายไมสามารถปฏิบัติงานไดหรือปฏิบัติงานไดไมสมประโยชนของผูซื้อตามที่ไดตกลงกันไว ใหผูซื้อมีสิ ทธิบอก
เลิกสัญญานี้ โดยตองแจงใหผูขายทราบลวงหนา 7 วัน เปนลายลักษณอักษร โดยไมรวมถึงกรณีตามขอ 16 และขอ 17.2 วรรคหนึ่ง
17.2 ในกรณีที่ผูขายผิดสัญญาในสวนที่เปนสาระสําคัญของสัญญานี้ ใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้เปนลายลักษณ
อักษร และ/หรือเรียกรองคาเสียหายไดทันทีโดยไมตองแจงลวงหนา
หากผูซื้อประสงคจะบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในวรรคกอน ผูซื้อตองบอกกลาวไปยังผูขายเปนลาย
ลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันที่ประสงคจะใหสัญญาสิ้นสุดลง โดยผูขายมีสิทธิไดรับชําระเงินคาซื้อขายตามสวนของ
งานที่ไดทําและสงมอบแกผูซื้อแลว
17.3 เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกศาลพิพากษาลมละลาย หรือมีการดําเนินการเพื่อ
ขอฟนฟูกิจการตอศาลตามกฎหมายลมละลาย เลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกระงับไมใหดําเนินธุรกิจ หรือมีการชําระบัญชี
ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้
17.4 เมื่อสัญญาสิ้นสุดไมวาเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม ให ผูขายสงมอบบรรดาขอมูลของผูซื้อไมวาอยูในรูปใดๆ รวมทั้ ง
ทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่เปนสิทธิของผูซื้อและเครื่องอุปกรณใดๆ ของผูซื้อ (ถามี) คืนแกผูซื้อทั้งหมด
17.15 กรณี ผู ซื้อประสงค จะเลิกการบํ ารุงรักษาตามที่กํ าหนดในขอ 3.2 ทั้ งหมดหรือแต บางสวนตามสั ญญานี้ เนื่ องจาก
“ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ที่ ว าจ างบํ ารุ งรั ก ษาถู ก ยกเลิ ก ใช งาน และ/หรื อ กรณี มี ก ารรวมสั ญ ญาหลายฉบั บ รวมเป น ฉบั บ เดี ย ว
(Consolidate) และ/หรือดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกการบํารุงรักษาโดยแจงเปนลายลักษณ
อักษรแกผูขายลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
ขอ 18. การบอกกลาว
บรรดาหนังสือบอกกลาว ทวงถาม, คําบอกกลาว, หรือหนังสืออื่นใดที่จะสงใหแกกันทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหาก
สงไปยังที่อยูที่ระบุไวขางตนของสัญญานี้แลว ไมวาจะมีผูรับหนังสือหรือไมยอมรับหนังสือดังกลาวก็ตาม ใหถือวาไดสงใหแกกันโดย
ชอบ และแมหากวาสงใหไมไดเพราะที่อยูดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไปโดยคูสัญญาแตละฝายมิไดแจงการเปลี่ยนแปลง
หรือการรื้อถอนนั้นเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบก็ดี ใหถือวาคูสัญญาฝายนั้นไดรับทราบหนังสือติดตอ บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใด
ดังกลาวแลวโดยชอบ
บรรดาหนั งสือบอกกลาว ทวงถาม, คําบอกกลาว, หรือหนังสืออื่นใดที่ จะสงใหแกกันโดยใหคนนํ าไปสงยังที่อยูที่ ระบุไว
ขางตนของสัญญานี้แลว ถาหากมีผูมีอํานาจ/ผูแทนของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลงนามรับเอกสาร หรือมีหนังสือตอบโตระหวางกันใหถือวา
ไดสงใหแกกันโดยชอบ
ขอ 19. การแยกสวนที่เปนโมฆะออกจากสวนที่สมบูรณ
ในสัญญานี้หากมีขอความหรือขอตกลงใดที่ตกเปนโมฆะหรือไมสมบูรณไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม คูสัญญาตกลงใหแยกสวนที่
เปนโมฆะหรือที่ไมสมบูรณนั้นออกจากขอความและขอตกลงอื่นๆ ที่สมบูรณ โดยใหถือวาขอความอื่นที่สมบูรณนั้นมีผลผูกพันและใช
บังคับไดตามกฎหมาย และคูส ัญญาจะรีบเจรจาเพื่อตกลงแกไขขอความหรือขอตกลงที่เปนโมฆะหรือไมสมบูรณนั้นตอไป
ขอ 20. บททั่วไป
20.1
ผูขายรับทราบและตกลงวาจะไมใหชวงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิ้งงาน ตามสัญญาฉบับนี้ใหแกบุคคล
อื่นใดเปนผูดําเนินงานแทนไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ไมวาจะดวยเหตุประการใดๆ รวมถึงผูขายจะโอนสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญา
ฉบับนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหผูอื่นไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูซื้อเปนลายลักษณอักษร โดยผูขายยังคงมีภาระหนาที่
และความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการดําเนินการตามสัญญา ตลอดจนผลของการปฏิบัติตามสัญญานี้ในสวนที่ผูขายไดกระทําไว
รวมถึงผูขายตองดําเนินการใหผูรับโอนสิทธิหรือหนาที่ความรับผิดตามสัญญาปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ความรับผิดชอบและ
เงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญานี้อยางเครงครัด
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อนึ่ง หากจะมีความเสียหายเกิดขึ้นในภายหนา ผูขายยังคงตองรับผิดชอบในทรัพยสินที่ซื้อขายและการดําเนินงานตาม
สัญญาทั้งหมด ถึงแมผูขายจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรในการโอนสิทธิและหนาที่แลวก็ตาม ความยินยอมดังกลาวหาได
ทําใหผูขายพนจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้แตอยางใดไม
20.2 ผูขายตกลงวาบรรดาขอมูล, เอกสาร, รายละเอียดเกี่ยวกับระบบงาน (System Specification) และความลับทาง
ธุรกิจของผูซื้อทั้งปวงที่ติดตอสื่อสารมาจากผูซื้อไมวาในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวพันกับสัญญานี้ไมวากอน หรือหลังจากวันที่ลงนามใน
สัญญานี้ ถือเปนขอมูลความลับของผูซื้อ ซึ่งผูขายจะตองนําไปใชประโยชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญานี้เทานั้น และตองไม
เปดเผยขอมูลความลับของผูซื้อดังกลาวใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อกอน เวนแตเปน
การเปดเผยขอมูลใหแกพนักงาน ลูกจาง ตัวแทนและ/หรือบุคลากรของผูขายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ทั้งนี้
ผูขายมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลพนักงาน ลูกจาง ตัวแทน และ/หรือบุคลากรของผูขายดังกลาวไมใหเปดเผยขอมูลความลับ
ของผูซื้อใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อ
20.3 ผูขายเขาใจและยอมรับวา ขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้เปนทรัพยสินของผู
ซื้อ ผูขายจะใชขอมูลและ/หรือเอกสารดังกลาว ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสัญญานี้เทานั้น และจะตองเก็บรักษา
ขอมูล และ/หรือเอกสารดังกลาวไวเปนความลับ โดยจะเปดเผยตอบุคคลอื่นไมไดเปนอันขาด เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูซื้อ
เปนลายลักษณอักษร และตกลงจะควบคุมดูแลใหบุคลากร พนักงาน ลูกจาง และ/หรือตัวแทนของผูขายปฏิบัติเชนเดียวกันกับผูขาย
ดวย ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ผูขายตกลงสงมอบบรรดาขอมูลและเอกสารดังกลาวคืนใหแกผูซื้อทันที
20.4 ผูขายตกลงจะเก็บรักษาขอมูลใดๆ ที่ไดรับมาเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไวเปนความลับตลอดไป แมวา
สัญญานี้จะสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ แลวก็ตาม
20.5 ผูขายตองทําการสงมอบเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการตรวจรับและการชําระเงิน รวมถึงหาก
มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามสัญญา ผูขายมีหนาที่ตองแจงผูซื้อ เปนลายลักษณอักษร
ลวงหนาอยางนอย 30 วัน แตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันที่ผูขายมิไดวางแผนหรือคาดการณไว ผูขายมีหนาที่ตองแจงผูซื้อ
เปนลายลักษณ อักษรในทันที เพื่อให ผูซื้อ ทําการพิจารณา วิเคราะหผลกระทบ และหาวิธีในการแกไขควบคุมความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสม
20.6 ผูขายตองจัดทําและสงมอบแผนฉุกเฉินสําหรับการดําเนินการและการใหบริการตางๆ ตามสัญญาฉบับ
นี้ แผนการบริหารการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และวิธีการในการกูคืนระบบงานเมื่อเกิดปญหา
20.7 หากมีการยกเลิกสัญญา ผูขายมีหนาที่ตองสงมอบงานและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของคืน ใหแกผูซื้อ
รวมถึงใหการสนับสนุนตามความจําเปน เพื่อใหผูซื้อสามารถดําเนินงานตอไปไดเองอยางตอเนื่อง
20.8 ผูซื้อสงวนสิทธิในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูขาย โดยผูตรวจสอบภายในและ/หรือผูตรวจสอบ
ภายนอกของผูซื้ อ ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบั บนี้ รวมถึ งผูซื้อสงวนสิทธิในการเรียกดู ขอมู ลต างๆ จากผูขาย ซึ่ งเปนขอมูลที่
เกี่ยวของหรือมีผลกระทบกับการใหบริการแกผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ผูซื้อเห็นวาจําเปนตอการบริหารความเสี่ยงของผู
ซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
20.9
ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ รวมถึงตกลงยินยอมชดใชคาปรับ, คาเสียหาย, คาใชจาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้น พรอมทั้งยินยอมใหผูซื้อทําการบังคับชําระหนี้จากหลักประกันสัญญา รวมถึงผูขายรับทราบสิทธิของผูซื้อที่จะสามารถทํา
การฟองรองดําเนินคดีตางๆ และเรียกคาปรับ, คาเสียหาย, คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากการกระทําของผูขายและพนักงาน/
ลูกจาง/ตัวแทนและ/หรือบุคลากรของผูขาย และทําการขึ้นชื่อผูขายเปนผูทิ้งงาน ตามแตกรณี อาทิ
(1) กรณีผูขายไมปฏิบัติตามสัญญา
(2) กรณีผูขายปฏิบัติงานตามสัญญา แตกอใหเกิดความบกพรอง ความเสียหาย และไมทําการแกไขใหถูกตอง
(3) กรณีผูขายสงมอบงานตามสัญญาไมไดมาตรฐานหรือวัสดุที่ใชงานไมไดมาตรฐาน
(4) กรณีผูขายสงมอบงานไมครบถวนตามสัญญา ทําใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง
(5) กรณีผูขายเปดเผยขอมูลระบบงาน/ ขอมูลที่เกี่ยวเนื่องจากสัญญา/ขอมูลอันเปนความลับของผูซื้อ
(6) กรณี ผูขายกระทําการละเมิ ดตอผูซื้อ , กระทําผิดตามพระราชบัญญั ติวาด วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ,
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(7) กรณีผูขายกระทําการใหเกิดความเสียหายตอผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไมวาทางแพงและทางอาญา
20.10 ผูซื้อสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสัญญา ซึ่งรวมถึงการแกไข ตออายุ และบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ เพื่อใหมีความ
คลองตัวในการปรับปรุงการใหบริการหากจําเปน เชน การปรับปรุงใหทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
รวมทั้งเพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในอนาคต
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20.11 ผูขายตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่
เกี่ยวของของผูซื้อ ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
20.12 สัญญานี้อยูภายใตบังคับและตีความตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ 21. การลดหรืองดคาปรับ หรือการขยายระยะเวลาสงมอบ
ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อหรือจากพฤติการณ อันใด
อันหนึ่งซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบและติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” และ/หรือ
ดําเนินการตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิทําการขอขยายเวลาดําเนินการตามสัญญา และ/หรือของด หรือลด
คาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซื้อพิจารณาภายใน 15 (สิบหา) วันทําการนับแต
วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการที่จะขอขยายเวลาทําการตาม
สัญญา และ/หรือหรือของด หรือลดคาปรับ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีดังกลาวเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของฝายผูซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับ ตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลยพินิจของผูซื้อที่จะพิจารณา
ขอ 22. ในกรณีที่เงื่อนไขและขอกําหนดขัดแยงกัน
กรณีที่ขอความหรือขอกําหนดใดๆ ในสัญญาฉบับนี้มีความขัดหรือแยงกับเอกสารแนบทายสัญญาหรือหากเอกสารแนบทาย
สัญญาขัดหรือแยงกันเอง คูสัญญาตกลงใหบังคับใชตามตามลําดับของเอกสาร ดังนี้
22.1 ขอความหรือขอกําหนดใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาขัดหรือแยงกับเอกสารแนบทายสัญญา คูสัญญาตกลงใหบังคับ
ใชตามขอความหรือขอกําหนดใดๆ ในสัญญา
22.2 ขอความหรือขอกําหนดใดๆ ที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาขัดหรือแยงกันเอง คูสัญญาทั้งสองฝายตกลง
บั งคั บ ใช ตามข อกํ าหนดในเอกสาร TOR และเอกสารของผู ซื้ อเท านั้ น ในกรณี ที่ ข อความหรื อข อ กํ าหนดใดๆ ที่ กํ าหนดไว ใน
เอกสารแนบทายสัญญาขัดหรือแยงกันเองนอกเหนือจากเงื่อนไขและขอกําหนดในเอกสาร TOR และเอกสารของผูซื้อ ในกรณีดังกลาว
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทําการรีบเจรจาตกลงกันโดยทําเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ หากคูสัญญาทั้งสองฝายไมสามารถเจรจาได
ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดขอพิพาท ผูขายตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซื้อ
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาตางไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว
จึงไดลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด
-ประทับตราสําคัญบริษัท-

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

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

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

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

ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(.................................)
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รางเอกสารแนบทายสัญญา
สัญญารักษาความลับ
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นที่ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด เมื่อวันที่...................................... ระหวาง
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 22/1 อาคารไสวบราวน 2 ซอยสุขุมวิท 1 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย..................................................................................................ผูมีอํานาจ
ลงนามกระทําการแทนบริษัท ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา“ผูซื้อ”ฝายหนึ่ง กับ ……………....................................... สํานักงานใหญตั้งอยู
เลขที่ ................................................................... โดย......................................................... ผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัท ซึ่ง
ตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่
(ก) คูสัญญาตกลงกันวาคูสัญญาแตละฝายจะเปนทั้งคูสัญญาฝายที่เปดเผยความลับและคูสัญญาฝายที่ไดรับความลับโดย
คูสัญญาแตละฝายจะเปดเผยขอมูลใหแกคูสัญญาอีกฝายโดยไมคิ ดคาตอบแทนใดๆ รวมทั้ งสัญญาวาจะเก็บไวเปนความลับ ซึ่ ง
รายละเอียดขอมูลความลับบางประการ (ตามที่ไดนิยามไวในสัญญาฉบับนี้) ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้
เพื่อวัตถุประสงค (“วัตถุประสงค”) การทําสัญญาและการดําเนินงานตามสัญญา............................................................ สัญญาเลขที่
สญ. ........................
(ข) คูสัญญายอมรับวาเพื่อใหการทําสัญญาและการดําเนินงานตามสัญญาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึง
จําเปนหรือจะจําเปนใหคูสัญญาแตละฝายเปดเผยรายละเอียดขอมูลบางประการใหแกคูสัญญาอีกฝาย ซึ่งตางถือวาเปนเรื่องที่เปน
ความลับสูงสุดและ/หรือเปนขอมูลที่มีความสําคัญเชิงพาณิชย
คูสัญญาจึงตกลงทําสัญญาฉบับนี้ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกและคุมครองการเปดเผยและแลกเปลี่ยนรายละเอียดขอมูล
ดังกลาว โดยมีขอกําหนดในการรักษาความลับดังตอไปนี้
1. คํานิยาม
ถอยคําตอไปนี้จะมีความหมายดังนี้ เวนแตขอความกําหนดไวเปนอยางอื่น
“สัญญา”
หมายถึง สัญญารักษาความลับและสัญญา.................................................................. สัญญา
เลขที่ สญ. ........................
“ผูมีอํานาจ”
หมายถึง ผูมีอํานาจของคูสัญญาแตละฝาย และ/หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหมีอํานาจในการ
กระทําการแทน
“ขอมูลอันเปนความลับ”
หมายถึง ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสัญญา................................................................. สัญญา
เลขที่ สญ. ........................,ข อมูลสารสนเทศ, รายละเอี ยดข อมู ลทางด านการเงิน/ธุรกิ จ/
เทคนิค หรือขอมูลอื่นๆ อีกทั้งรายละเอียดขอมูลอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแตมิไดจํากัดเพียง
แผนงานของบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด เพื่อพั ฒนาการผลิต เครือขาย
โทรคมนาคม การขาย และงานบริการ ทั้งที่ไดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา หรือ
บนสื่อแมเหล็กหรือสื่ ออื่นๆ ที่ เกี่ยวของกับวัตถุประสงค ของสัญญานี้ รวมถึงขอมู ลอันเป น
ความลับทั้งหมดของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งถือวาเปนขอมูลความลับสูงสุด
“ขอมูลสารสนเทศ”
หมายถึง ขอมูลทุกประเภททั้งที่อยูในรูปของเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส สื่อบันทึกขอมูล
ตางๆ รวมถึงขอมูลหรือความรูภายในบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด และ/หรื
อบมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั้งหมดขององคกร ไดแก ขอมูล อุปกรณ ฮารดแวร ซอฟตแวร
บุคลากร และบริการสนับสนุนที่เกี่ยวของ
“การเปดเผยขอมูลความลับ” หมายถึง การเผยแพร, การขาย, การใหเชาซื้อ, การแจกจาย, การทําซ้ํา, การดัดแปลง และการ
ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางาน ที่เกี่ยวของกับ “ขอมูลอันเปนความลับ” ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ไมวาจะอยูในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแก บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร
เซอรวิสเซส จํากัด และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือไมก็ตาม
“วัตถุประสงค”
มีความหมายตามที่ใหไวในอารัมภบท (ก) และ (ข)
2. การรักษาความลับ
2.1 “ผูขาย”เขาใจและยอมรับวา “ขอมูลอันเปนความลับ” เปนทรัพยสินของบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด
และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย และถือวาเปนขอมูลความลับสูงสุด ซึ่ง “ผูขาย” ตกลงดําเนินการให “ผูขาย” ชวงจัดทําขอตกลงใน
การเก็บรักษาขอมูลเปนความลับไวใหแก “ผูซื้อ” ซึ่งหาก “ผูขาย” และ/หรือเจาหนาที่ ของ “ผูขาย” และ/หรือ “ผูขาย” ชวงได
รับทราบขอมูลและ/หรือเอกสารใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญา ซึ่ง “ผูขาย” จะตองเก็บรักษาขอมูลและ/หรือเอกสาร
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ดั งกล าวไว เป นความลั บ และจะไม เป ดเผยข อมู ล และ/หรื อเอกสารดั งกล าวต อบุ คคลอื่ นเป นอั นขาด และ “ผู ขาย” ตกลงจะ
ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่ของ “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” ซึ่งไมมีภาระผู กพั นในการรักษาขอมู ล
ความลับตอ “ผูซื้อ” หรือ (ง) คูสัญญาไดตกลงกันเปนหนังสือไวลวงหนาวาขอมูลหรือเอกสารนั้น
ไมเปนขอมูลที่เปนความลับ หรือ
(จ) อยูในความครอบครองของ “ผูขาย”อยูแลวกอนที่ “ผูขาย” จะไดรับจาก “ผูซื้อ”
2.2 “ผูขาย” ตกลงวา “ขอมูลอันเปนความลับ” รวมถึงบรรดาขอมูล เอกสาร และความลับทางธุรกิจของ “ผูซื้อ” ทั้งปวงที่
ติดตอสื่อสารมาจาก “ผูซื้อ” ไมวาในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวพันกับสัญญานี้ไมวากอนหรือหลั งจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ ถือวาเปน
“ขอมูลอันเปนความลับ” ของ “ผูซื้อ” ซึ่ง “ผูขาย” จะตองนําไปใชประโยชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญานี้เทานั้นและตองไม
เปดเผยขอมูลความลับของ “ผูซื้อ” ดังกลาวใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก “ผูซื้อ” กอน เวน
แตเปนการเปดเผยขอมูลใหแกพนักงาน ลูกจาง ตัวแทน และ/หรือบุคลากรของ “ผูขาย” ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงานตาม
สัญญานี้ ทั้งนี้ “ผูขาย” มีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลพนักงาน ลูกจาง ตัวแทน และ/หรือบุคลากรของ “ผูขาย” ดังกลาวไมให
เปดเผยขอมูลความลับของ “ผูซื้อ” ใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจาก “ผูซื้อ”
2.3 “ผูขาย” เขาใจและยอมรับวาขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับ การปฏิบัติงานตามสัญญานี้เปน “ขอมูลอันเปน
ความลั บ” และเป นทรัพย สิ นของ “ผูซื้ อ” และ “ผู ขาย” จะใช ข อมู ลและ/หรือเอกสารดั งกล าวในการปฏิ บั ติ งานให เป นไปตาม
วัตถุประสงคของสัญญานี้เทานั้น และจะตองเก็บรักษาขอมูล และ/หรือเอกสารดังกลาวไวเปนความลับ โดยจะเปดเผยตอบุคคลอื่น
ไมไดเปนอันขาด เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก “ผูซื้อ” เปนลายลักษณ อักษร และตกลงจะควบคุมดูแลใหบุคลากร พนักงาน
ลูกจาง และ/หรือตัวแทนของ “ผู ขาย” ปฏิ บั ติเชนเดียวกันกับ “ผูขาย” ดวย และในกรณี ที่ สัญญานี้ สิ้นสุดลงไม วาด วยเหตุ ใด ๆ
“ผูขาย” ตกลงสงมอบบรรดาขอมูลและเอกสารดังกลาวคืนใหแก “ผูซื้อ” ทันที
2.4 “ผูขาย” ตกลงจะเก็บรักษา “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่ไดรับมาเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไวเปนความลับ
ตลอดไป แมวาสัญญานี้จะสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ แลวก็ตาม
2.5 “ผูขาย” ตกลงที่จะเก็บรักษาขอมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เปนความลับอยางเครงครัด ในสถานที่หรือระบบที่มีความ
ปลอดภัยโดยเก็บแยกจากเอกสารและ/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. ข อกํ าหนดการเข าติ ดต อประสานงานหรื อใช งานข อมู ลและระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ “ผู ซื้ อ” และ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
3.1 “ผูขาย” ตองสื่อสารใหเจาหนาที่ของตนรับทราบถึงรายละเอียดในสัญญารักษาความลับฉบับนี้ รวมถึงเอกสารสัญญา
หรือขอตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเจาหนาที่จาก “ผูขาย” สามารถปฏิบัติงานใหแก “ผูซื้อ” ไดอยางถูกตอง ในการเขาติดตอ
ประสานงาน หรือใชงานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ “ผูซื้อ” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย
3.2 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานตางๆ ของ “ผู
ซื้อ” และบมจ.ธนาคารกรุงไทย อย างเครงครัด โดยกรณี ที่ มี ข อสงสั ยใดๆ ให สอบถามจากพนั กงานของ “ผู ซื้ อ” ที่ เป น ผู ติ ดต อ
ประสานงาน
3.3 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองติดบัตรผูมาติดตอตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของ “ผูซื้อ” และบมจ.ธนาคารกรุงไทย
3.4 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ทุกคน ตองรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับทราบระหวางการปฏิบัติงานใหแก “ผูซื้อ” ไวเปนความลับ
และอนุญาตใหใชขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานใหกับ “ผูซื้อ” เทานั้น หามมิใหทําการเปดเผยตอบุคคลอื่นกอนไดรับอนุญาตจากทาง “ผู
ซื้อ” อยางเด็ดขาด
3.5 กรณีที่เจาหนาที่จาก “ผูขาย” มีความจําเปนตองขอใชงานขอมูลประเภท Internal Use Only ที่ใชภายในหนวยงาน,
Confidential ข อมู ลที่ มี ความสํ าคั ญ หรื อข อมู ลที่ เป นความลั บของ “ผู ซื้อ” “ผู ขาย” ต องทํ าการแจงต อพนั กงานที่ เป นผู ติ ดต อ
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ประสานงานเพื่อขออนุญาตใชงานขอมูลจากเจาของขอมูลหรือผูมีอํานาจกอน โดย “ผูขาย” จะไดรับอนุญาตใหใชงานขอมูลเทาที่
จําเปนตองรับรูหรือใชเพื่อการปฏิบัติงานเทานั้น (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 ไป
ใชงาน การสงผาน หรือประมวลผล ซึ่ งการตรวจสอบอาจทํ าโดยผูตรวจสอบจากภายนอกที่ไดรับการวาจางจาก “ผู ซื้อ” หรือผู
ตรวจสอบภายในองคกรของ “ผูซื้อ” ก็ได
3.7 “ผูขาย” ตองแจงรายชื่อของเจาหนาที่ที่จะเขาปฏิบัติงานตอ “ผูซื้อ” กอนเริ่มปฏิบัติงาน และหากมีการเปลี่ยนแปลง
บุคคลที่เขาปฏิบัติงาน ตองแจงใหทาง “ผูซื้อ” ทราบและเห็นชอบลวงหนาทุกครั้ง
3.8 เจาหน าที่จาก “ผูขาย” สามารถนําอุปกรณ สารสนเทศสวนบุคคลเชน Notebook เขาใชงานในพื้นที่สํานักงานของ
องคกร “ผูซื้อ” ได โดยหามเชื่อมตอกับระบบเครือขายหรืออุปกรณคอมพิวเตอรภายในองคกรของ “ผูซื้อ” กรณีที่มีความจําเปนตอง
เชื่อมตอเพื่อการปฏิบัติงานตองแจงความจํานงตอพนักงานที่เปนผูติดตอประสานงาน เพื่อดําเนินการขออนุมัติตามความเหมาะสม โดย
“ผูซื้อ” จะอนุญาตใหสามารถเขาใชงานไดตามความจําเปนเทานั้น
3.9 หามเจาหนาที่จาก “ผูขาย” นําสื่อบันทึกขอมูลใดๆ มาเชื่อมตอกับอุปกรณสารสนเทศภายในพื้นที่สํานักงานของ “ผู
ซื้อ” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย ดวยตนเอง กรณีที่มีความจําเปนตองถายโอนขอมูล ใหดําเนินการโดยพนักงานของ “ผูซื้อ” และ/
หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย เทานั้น
3.10 เจ าหน าที่ จาก “ผูขาย” ที่ มี ความจํ าเป นต องเข าใช งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ “ผู ซื้ อ” และ/หรือ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย “ผูขาย” ตองแจงความจํานงตอพนักงานที่เปนผูติดตอประสานงาน เพื่อดําเนินการขออนุมัติตามความเหมาะสม โดย
องคกรจะอนุญาตใหสามารถเขาใชงานไดตามความจําเปนเทานั้น ทั้งนี้ เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองใหความรวมมือกับ “ผูซื้อ” และบ
มจ.ธนาคารกรุงไทย ในการตรวจสอบอุปกรณที่นําเขาใชงานอยางเหมาะสม
3.11 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองไมนําเอกสารหรือซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ของ “ผูซื้อ” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปใช
งานสวนตัวหรือใชงานในทางที่ผิด และหามมิใหนําเอกสารหรือซอฟตแวรที่ไมมีลิขสิทธิ์มาใชงานในองคกรของ “ผูซื้อ” และบมจ.
ธนาคารกรุงไทย
3.12 ในการปฏิบัติงาน หากเจาหนาที่ของ “ผูขาย” ตองการติดตั้งโปรแกรม, ปรับแตงระบบเครือขาย, เครื่อง Server หรือ
กระทํ าการใดๆ ที่ อาจก อให เกิ ดความเปลี่ ยนแปลง (Change) ต อ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ “ผู ซื้ อ” และ/หรื อ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย “ผูขาย” มีหนาที่ตองแจงตอพนักงานผูติดตอประสานงานเพื่อดําเนินการขออนุมัติจากผูมีอํานาจของ “ผูซื้อ” และ/
หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย กอนดําเนินการทุกครั้ง
3.13 หามเจาหนาที่จาก “ผูขาย” ทําการสแกนระบบเครือขาย ดักฟงขอมูลบนระบบเครือขาย หรือพยายามเขาถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ “ผูซื้อ” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยไมไดรับอนุญาต
3.14 “ผู ขาย” ที่ มี การจ างช วงงานต อให Subcontractor ต องแจ งให ทาง “ผู ซื้ อ” ทราบทุ กครั้ ง และต องดํ าเนิ นการให
Subcontractor ลงนามใน “ขอตกลงการไมเปดเผยขอมูล (NDA)” และปฏิบัติตามขอกําหนดการเขาติดตอประสานงาน หรือใชงาน
ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ “ผูซื้อ” และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามสัญญานี้ และตามสัญญาที่ “ผูขาย” ไดทําไวกับ “ผู
ซื้อ” อยางเหมาะสม โดย “ผูขาย” ตองรับผิดชอบตอผลงานและการกระทําทั้งหลายของ Subcontractor ดวย
3.15 “ผูขาย” ตองไมนําบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ เขามาในองคกร/พื้นที่ของ “ผูซื้อ” และบมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยไมไดรับอนุญาต
3.16 ห ามเจ าหน าที่ จาก “ผู ขาย” ทํ าการถ ายรู ป บั นทึ กวี ดี โอ หรื อ บั นทึ กเสี ยง ภายในพื้ นที่ ของ “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 ที่ระบุ ไวใน
สัญญาเทานั้น
3.20 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตอ “ผูซื้อ” และ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
3.21 การกระทําใดๆ ของเจาหนาที่จาก “ผูขาย” ที่กอใหเกิดความเสียหาย หรือละเมิดขอตกลงหรือสัญญาตางๆ ที่ไดทําไว
กับ “ผูซื้อ” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย “ผูขาย” ที่เปนตนสังกัดของเจาหนาที่ผูนั้น ตองรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งหมด
3.22 ในวันสุดทายของการปฏิบัติงานตามขอตกลงหรือสัญญา เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองทําการสงคืนทรัพยสินตางๆ เชน
กุญแจ อุปกรณตางๆ และ รหัสเขาระบบ ใหแกพนักงานผูติดตอประสานงาน หรือผูมีอํานาจของ “ผูซื้อ” อยางครบถวน
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3.23 กรณี ที่ “ผู ขาย” มี การดํ าเนิ นการเปลี่ ยนแปลงใดๆ ที่ อาจส งผลกระทบต อการให บริ การตามข อตกลงหรือสั ญญา
“ผูขาย” ตองแจงตอทาง “ผูซื้อ” อยางเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 30 วัน เพื่อให “ผูซื้อ” ทําการพิจารณา วิเคราะห
ผลกระทบ และหาวิธีในการแกไขควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
4. ขอตกลงของ “ผูขาย”
4.1 “ผูขาย” ตองมีระบบความปลอดภัยในการรักษา “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่เครงครัด ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปองกันการ
เขาถึงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมิไดรับอนุญาต รวมถึงเจาหนาที่ของ “ผูขาย” ดวย
4.2 “ผูขาย” ตองเขมงวดกับระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อใหไดมาซึ่งมาตรฐานในการปองกันการเขาถึง “ขอมูลอันเปน
ความลับ” โดยมิไดรับอนุญาต นอกเหนือไปจากกระบวนการเขารหัสการใชงานหรือวิธีปฏิบัติสากลทั่วไป
4.3 “ผูขาย” ตองคํานึงวาการรักษาความปลอดภัยของ “ขอมูลอันเปนความลับ” คือสิ่งที่ “ผูขาย” ตองใหความสําคัญสูงสุด
และ “ผู ขาย” ตกลงรั บ รองว า “ข อมู ลอั นเป น ความลั บ ” จะปลอดภั ยจากการเข าถึ งโดยมิ ได รั บอนุ ญ าตหรื อ โดยบั งเอิ ญ ถู ก
เปลี่ยนแปลง หรือ ลบลางขอมูล และเพื่อเปนหลักประกันวา “ขอมูลอันเปนความลับ” จะปลอดภัย “ผูขาย” ตองจัดใหมีมาตรการ
ตรวจวัดที่เหมาะสมโดยเจาหนาที่, เจาหนาที่อิเล็กทรอนิกส และตองจัดการคุมกัน “ขอมูลอันเปนความลับ” ดวยความปลอดภัยสูงสุด
4.4 “ผูขาย” ตกลงและยินยอมให “ผูซื้อ” มีสิทธิในการรองขอเพื่อเขาถึง “ขอมูลอันเปนความลับ” และดําเนินการใดๆ
โดยไมคิดคาธรรมเนียมในการเขาถึง “ขอมูลอันเปนความลับ” ใดๆ จาก “ผูซื้อ” ดังตอไปนี้
4.4.1 “ผูซื้อ” มีสิทธิทําการตรวจสอบ “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่ “ผูขาย” เก็บรักษาไวและการเรียกดูของ “ขอมูลอัน
เปนความลับ” นั้น
4.4.2 “ผูซื้อ” มีสิทธิเรียกรองตอ”ผูขาย” ใหแกไข หากตรวจพบ “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่ไมถูกตองของตนเอง
4.4.3 “ผูซื้อ” มีสิทธิเรียกรองตอ “ผูขาย” ใหแกไขปรับปรุงนโยบายและการปฏิบั ติงานของทาง “ผูขาย” ในสวนที่
เกี่ยวของกับ“ขอมูลอันเปนความลับ” และการไดรับแจงใหทราบถึงชนิดของ “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่ถูกเก็บ
รักษาไวโดย “ผูขาย” และ
4.4.4 “ผูซื้อ” มีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาปรับ คาเสียหาย และ/หรือคาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก “ผูขาย”
กระทําผิดสัญญาฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใด รวมถึงที่เกิดจากการเรียกรอง ฟองรองดําเนินคดี และการบังคับตาม
กฎหมายทั้งปวง
5. ทรัพยสินทางปญญา
สัญญาฉบับนี้ไมมีผลบังคับใชเปนการโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหใชสิทธิ (ไมวาโดยตรง หรือโดยออม) ใหแกคูสัญญาที่ไดรับ
ความลับซึ่ง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบที่จดทะเบียนไว การออกแบบที่ไมไดจดทะเบียน เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา หรือ
สิทธิอื่นๆ ของคูสัญญาฝายที่เปดเผยความลับ ซึ่งอาจมีอยูใน ปรากฏอยู หรือนํามาทําซ้ําไวในเอกสารขอมูลอันเปนความลับ ทั้งนี้
คูสัญญาฝายที่ไดรับความลับ หรือบุคคลอื่นใดในคูสัญญารายนั้นจะไมยื่นขอสิทธิบัตรใดๆ หรือยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
หรือการออกแบบหรื อสิ ทธิเกี่ ยวกั บสมบั ติ ทางป ญญาใดๆ เกี่ ยวกั บรายละเอี ยดข อมู ลอั นเป นความลั บหรือส วนหนึ่ งสวนใดของ
รายละเอียดดังกลาว
6. การโอนสิทธิ์
คูสัญญาทั้งสองฝายไมสามารถโอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ได
7. การวาจาง
ในชวงระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้หรือหกเดือนหลังจากวันสิ้นสุดหรือวันบอกเลิกสัญญา “ผูขาย” จะตองไมวาจางหรือเสนอ
การทํ างานให แก บุ คคลใด ซึ่ งเป นหรื อเคยเป นพนั กงานหรื อตั วแทนของ “ผู ซื้ อ” ซึ่ งถู กว าจ างให ปฏิ บั ติ หน าที่ เพื่ อทํ างานตาม
วัตถุประสงคของสัญญานี้เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก “ผูซื้อ” กอน
8. การแยกสวนที่เปนโมฆะออกจากสวนที่สมบูรณ
ในสัญญานี้หากมีขอความหรือขอตกลงใดที่ตกเปนโมฆะ หรือไมสมบูรณไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม คูสัญญาตกลงใหแยกสวนที่
เปนโมฆะหรือที่ไมสมบูรณนั้นออกจากขอความและขอตกลงอื่น ๆ ที่สมบูรณ โดยใหถือวาขอความอื่นที่สมบูรณนั้นมีผลผูกพันและใช
บังคับไดตามกฎหมาย และคูสัญญาจะรีบเจรจาเพื่อตกลงแกไขขอความหรือขอตกลงที่เปนโมฆะหรือไมสมบูรณนั้นตอไป
9. ผลของการผิดสัญญา
ในกรณี ที่ “ผูขาย” ทําการเปดเผยขอมูลความลับของ “ผูซื้อ” ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือกระทํ าการผิดสัญญา หรือ
กระทําการทุจริตอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก “ผูซื้อ” หรือกระทําผิดขอกําหนดเงื่อนไข และ/หรือคํารับรองที่เปนสาระสําคัญ
ของสัญญานี้ ไมวาขอใดขอหนึ่ง หรือมีพฤติการณหรือจงใจกระทําการใดๆที่เห็นไดชัดวา หาก “ผูขาย” ไดดําเนินการตามพฤติการณ
หรือการกระทําใดๆ ดังกลาวตอไปแลวมีแตจะเกิดความเสียหายแก “ผูซื้อ” “ผูขาย” ตกลงยินยอมให “ผูซื้อ” เรียกคาเสียหายที่
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เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทําและ/หรือปฏิบัติผิดสัญญานี้จาก “ผูขาย” ไดทั้งสิ้น รวมถึงการฟองรองดําเนินคดีทั้ง
ทางแพงและทางอาญา
กรณีผิดสัญญาตามวรรคแรก “ผูขาย” ตองทําการสงมอบคืนบรรดา “ขอมูลอันเปนความลับ” ของ “ผูซื้อ” ไมวาอยูในรูป
ใดๆ รวมทั้งทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่เปนสิทธิของ “ผูซื้อ” และเครื่องอุปกรณใดๆของ “ผูซื้อ” (ถามี) คืนแก “ผูซื้อ” ทั้งหมดทันที
รวมถึงตกลงยินยอมใหความรวมมือในการที่ “ผูซื้อ” จะเขาทําการตรวจสอบทุกขั้นตอนในการสงคืน “ขอมูลอันเปนความลับ” และ
การทําลาย “ขอมูลอันเปนความลับ” ทั้งหมด โดยกระบวนการดังกลาวถือเปนกระบวนการที”่ ผูขาย”ตองเก็บเปนความลับดวยเชนกัน
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาตางไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอด จึงไดลง
ลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และทั้งสองฝายตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด
-ประทับตราสําคัญบริษัทลงชื่อ

ผูซื้อ

……………………………
-ประทับตราสําคัญบริษัทลงชื่อ

(……………………………………..)
ลงชื่อ

(……………………..………..)
พยาน

(………………………….………..)

ผูขาย

ลงชื่อ

พยาน
(..................................................)
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