)\
0$&1"!2 314&%5 6
!"#$%&
' ()
78

*)

C=

) ;- + ' ' () D>EF3
)8 '
C=< /
'
); ' -' : )+
H (+: 9 ,+ , + ' / I C=C
+ ' /
J
+ /
: +
I - -+K +
C=L / '- ;
8 +/
: + ,
C=M / '- ;
8 '+ ' /
J

C

;'
8 /

'+ ' /
+ ' +
' : B A +/
>?@
+

M

L
M
+

-Y /

+

-' :
+/
:

.B
: ( ; N, ; J>?@O

: G :* -+

8

+ +; +

'

0$&1"!2 3$[!$[P&4"V

N'' B I A ' ()
+
0$&1"!2 3$[!$[P&4"V !"#$%&

'

' : .7 + 9 +
'
>?@ , +) B -

-' : G:; + /

, -' :*+9* + '

9 / I +JI +O
G'' PQ$! G:; R4S$
.9
7 , + ;)'- ' ()G:;: + / '
; + BG T- ' ; A / I +
JE4U F"VW$!$V%$O JI +O
.
:X
. )<.
:X
+'-) * 8
. )C.
+'-) )
. )L.
8
. )M.
/B ; .
; 6 :
;+
+'-) * G:; +'-)
)
,
G:;-9

L

+ R4Z$! ?Q&4% FPZS4V[ /

+, - .
. /
' () D>EF3
D>EF3
0$&1"!2 314&%5 6
+, - + R4Z$! ?Q&4% FPZS4V[ /
8 9+
+ :;
B

<= 8 '
>?@
- A + /
: + , -' :
>?@
+ -' : B - + ' /
A

L= /
:/ '
<
- -9 8 '

+, -

+ Cc\L

:

+ ,

>?@

-

+'/
JG: G-9 O
+ , -' :*+9* + '

+ ;

) ;

9 + /
-A+ )/
G -+ - +) K + /

'

-' :d
:

'

O

+ ' /

>?@

-

T T
\ ] <M = = \L

:
^_=^^`<a=^^
<a=^^

<a = = \L

^_=^^`<C=^^
<C=^^

<b = = \L

^_=^^`<a=^^
<a=^^

<_ = = \L

^_=^^`<C=^^
<C=^^

;G

H

:

;G

H

:

;G

H

:

;G

H

:

ed '); '
;- -

G -+

O

I )
f9 '
B C

. B G:;
* '
C

;G
f9 '
B C

J)

H

:

. B G:;
* '
C

+

:A )
;+ B C
* '
C

O

* '

- -9 8 '8 /
: ( ; N, ;J>?@O * )f9 '
C .= 8+ ) < I= 8+ ) G8 : 8- g
),h

. B G:;
' () *) +, - .
. /
'I +) ) 6,) + :8 ^C]\M\`bc<L
G:; :
+ 6, 6 G
+ G:; :8
; +
.B

B C

ǰđö÷ǰ

ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network
Segregation Project
1. วัตถุประสงค
จัดหาพรอมติ ดตั้งอุป กรณ Network Switch ในศู นย คอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling สํ าหรับโครงการ Network
Segregation Project เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกรรมของระบบงานธนาคาร
2. ขอบเขตงาน
จั ด หาและติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ Network Switch ในศู น ย ค อมพิ ว เตอรร วม Fiber Optic Cabling สํ าหรั บ โครงการ Network
Segregation Project พรอมจางบํารุงรักษาอุปกรณ ดังกลาวเปนเวลา 4 ป หลังหมดระยะรับประกัน ณ ศูนยคอมพิวเตอรพิบูล
สงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกรรมของระบบงาน
ธนาคาร โดยมีรายละเอียดตาม ภาคผนวก 1 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
3. รายละเอียดขอบเขตของงาน
3.1. ผูชนะการเสนอราคาตองสงมอบพรอมติดตั้ง อุปกรณ Network Switch และ Fiber Optic Cabling โครงการจัดหา
อุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project ตาม
รายละเอียดในภาคผนวก 1 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
3.2. ผูชนะการเสนอราคาตองทําการบํารุงรักษาอุปกรณ Network Switch โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ใน
ศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project ตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข เปนระยะเวลา 4 ป หลังหมดระยะรับประกัน
4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
4.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
4.3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4.4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทํา สัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไม
ผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกํา หนดตามที่ประกาศ
เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5. ไมเปนบุ คคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้ งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ งงานของหน วยงานของรัฐในระบบ
เครื อ ข า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ่ งรวมถึ งนิ ติ บุ ค คลที่ ผู ทิ้ งงานเป น หุ น ส ว น ผู จั ด การ กรรมการผู จั ด การ ผู บ ริ ห าร
ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
4.6. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาดังกลาว
4.7. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด ณ
วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4.8. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งให
สละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
4.9. ผูเสนอราคาต อ งเป น นิ ติบุ ค คลตามกฎหมายที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย ซึ่ งประกอบธุรกิ จเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นับจนถึงวันเสนอราคา
4.10. ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองผลงานหรือหลักฐานที่เชื่อถือได เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ Network มูลคารวมไม
นอยกวา 7,200,000 บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน) โดยเปนสัญญาฉบับเดียวและเปนผลงานเสร็จเรียบรอยมาแลวไมเกิน 5 ปที่
ผานมานับจากที่งานเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา และเปนผลงานที่เปนคูสัญ ญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือ
4.11. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายระบบเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ และ/หรืออุปกรณอื่นๆ ตามประกาศ
เสนอราคา โดยมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑ โดยหนังสือนั้นจะตองมีอายุไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึง
วันที่ยื่นซองเสนอราคา
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4.12. ผูเสนอราคาตองเปน Prime Contractor ที่รับผิดชอบทั้งโครงการเพียงรายเดียว (บริษัท KTBCS จะไมพิจารณาการ
เสนอราคาในลักษณะ Joint Venture, Syndicate หรือ Consortium)
4.13. ผูเสนอราคาตองมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานอุปกรณ Network ไมต่ํากวา 3 คน โดยมีเอกสารประกอบที่เชื่อถือได
5. ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
รายละเอียดตามภาคผนวก 1 ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Requirement Specification)
6. ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ติดตั้ง
6.1 ผูชนะการเสนอราคาจะตองดําเนินการสงมอบพรอมติดตั้งอุปกรณ Network Switch และ Fiber Optic Cabling โครงการ
จัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project
ใหแลวเสร็จ ณ ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด และสงมอบงาน
ภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6.2 ผูชนะการเสนอราคาตองทําการบํารุงรักษาอุปกรณ Network Switch และ Fiber Optic Cabling โครงการจัดหาอุปกรณ
Network Switch ในศู น ย ค อมพิ ว เตอร ร วม Fiber Optic Cabling สํ า หรั บ โครงการ Network Segregation Project ตาม
ภาคผนวก 3 การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข เปนระยะเวลา 4 ป หลังหมดระยะรับประกัน
7. ระยะเวลาการสงมอบงาน
ผูชนะการเสนอราคาจะตองสงมอบงานดังตอไปนี้
7.1 สวนที่ 1 ผูชนะการเสนอราคาจะตองดําเนิ น การสงมอบพรอมติดตั้ง อุปกรณ Network Switch โครงการจัดหาอุปกรณ
Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
งานงวดที่ 1 สงมอบอุปกรณ Network Switch โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber
Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project ครบถวน ตรงตามภาคผนวก 1 ขอ 3 คุณลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิค ณ ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด ภายใน 45 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
งานงวดที่ 2 สงมอบงานติดตั้งอุปกรณ Network Switch โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอร
รวม Fiber Optic Cabling สํ า หรั บ โครงการ Network Segregation Project ณ ศู น ย ค อมพิ ว เตอร พิ บู ล สงคราม และศู น ย
คอมพิวเตอรบางบัวทอง หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด พรอมฝกอบรม และสงมอบเอกสารงานโครงการตามภาคผนวก 2 ภายใน
180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
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 สวนที่ 2 ผูชนะการเสนอราคาตองทําการบํารุงรักษาอุปกรณ Network Switch โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch
ในศู น ยค อมพิ วเตอรรวม Fiber Optic Cabling สําหรับ โครงการ Network Segregation Project และส งมอบเอกสารการเข า
ใหบริการ Preventive Maintenance และ/หรือ Corrective Maintenance หรือหนังสือยืนยันไมมีการแจงเครื่องเสีย หลังจากพน
กําหนดแตละงวดงาน 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
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งานงวดที่
งานงวดที่
งานงวดที่
งานงวดที่
งานงวดที่
งานงวดที่
งานงวดที่
งานงวดที่

11 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 27 เดือน
12 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 30 เดือน
13 นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะรับประกันเปนเวลา 33 เดือน
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 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว ดังนี้
8.1 สวนที่ 1 การชําระเงินคาอุปกรณโครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling
สําหรับโครงการ Network Segregation Project ตามที่กําหนดในขอ 2.1 ของภาคผนวก 5 แบบใบยื่นเสนอราคา
งวดที่ 1 ชําระเงินในอัตรารอยละ 40 ของจํานวนเงินตามสัญญาของคาอุปกรณ ตามที่กําหนดในขอ 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 ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic
Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project ตามที่กาํ หนดในขอ 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
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งวดที่ 16 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของจํานวนเงินตามสัญญาสวนของคาบํารุงรักษาปที่ 5 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับ
ไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 16 เรียบรอยแลว
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
เวนแตเหตุสุดวิสัย ผูชนะการเสนอราคา ตกลงยินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับตามรายละเอียดตามภาคผนวก 3 (การบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไข)
กรณี ที่ผูชนะการเสนอราคาสงมอบลาชาเนื่องจาก เหตุที่เกิดจากบริษัท KTBCS อันไดแก ชวง Plan down timeชวง Freeze
ระบบ, ระบบงานที่เกี่ยวของขัดของ, การเปลี่ยนแปลง Requirement, Resource อื่นๆ ที่ KTBCS เปนผูจัดเตรียม หรือ เหตุสุดวิสัย
หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูชนะการเสนอราคาไมตองรับผิดตามกฎหมาย ชวงระยะเวลาที่ลาชาเกินกําหนดสงมอบงานเนื่องจากเหตุ
ดังกลาว จะไมถือเปนชวงระยะเวลาที่นํามาคํานวณความลาชาในการสงมอบและพิจารณาคาปรับ
10. การรับประกันและการบํารุงรักษา
10.1 การรั บประกั น ผู ชนะการเสนอราคาต องรับประกันความชํ ารุดบกพรองหรือข อขั ดข องของอุ ปกรณ Network Switch
โครงการจั ดหาอุ ปกรณ Network Switch ในศู นย คอมพิ วเตอรรวม Fiber Optic Cabling สํ าหรั บโครงการ Network Segregation
Project เปนระยะเวลา 1 ป นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 2 เรียบรอยแลว
ถาภายในระยะเวลาดังกลาวอุปกรณ Network Switch โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอร
รวม Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project เกิดชํารุด บกพรองหรือใชงานไมได หรือไมสามารถ
ทํางานไดตามที่กําหนด โดยมิใชความผิดของบริษัท KTBCS ผูชนะการเสนอราคาจะตองจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงาน
ไดดีดังเดิม ตามเงื่อนไขใน ภาคผนวก 3 โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากบริษัท KTBCS และจะตองไมทําใหระบบงานหยุดชะงัก หรือเกิด
ความเสียหายแกทางบริษัท KTBCS
10.2 การบํ ารุงรัก ษาป ที่ 2-5 ผู ชนะการเสนอราคา ต อ งบริการบํ ารุ งรัก ษาและซอ มแซมแก ไข อุ ปกรณ Network Switch
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation
Project ตามรายละเอียดตามภาคผนวก 3 (การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข)
กรณีบริษัท KTBCS ประสงคจะเลิกการบํารุงรักษาปที่ 2-5 ทั้งหมด หรือแตบางสวนในระหวางอายุสัญญา เนื่องจาก
อุปกรณฯ ที่เสนอ ถูกยกเลิกใชงาน และ/หรือกรณีมีการรวมสัญญาหลายฉบับรวมเปนฉบับเดียว (Consolidate) และ/หรือดวยเหตุ
อยางใดอยางหนึ่ง ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกการบํารุงรักษาโดยแจงเปนลายลักษณอักษรแกผูขายลวงหนาไมนอยกวา
30 วัน
11. หลักเกณฑการพิจารณา
บริษัท KTBCS จะพิจารณาผลการเสนอราคา ตามขั้นตอน ตอไปนี้
11.1 พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปของผูเสนอราคาตามขอกําหนด
11.2 พิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิคของผูเสนอราคาตามขอกําหนด
11.3 ผูที่ ผานเกณฑ การพิจารณาตามขอ 11.1 และ 11.2 จึงจะมีสิทธิไดรับ การพิจารณาขอเสนอดานราคา (โดยบริษั ท
KTBCS จะพิจารณาราคาที่เสนอในการจัดซื้อและราคาคาบํารุงรักษา)
12. เงื่อนไขในการเสนอราคา
12.1. ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กํ าหนดไวในแบบใบยื่ นเสนอราคา (ภาคผนวก 5) โดยไม มี เงื่อนไขใดๆ ทั้ งสิ้ น
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 หากเมื่อไดรับ
การคัดเลือกใหเขารวมเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาตามเงื่อนไขที่กําหนดมิฉะนั้น จะพิจารณาให เปน ผูทิ้ งงาน และจะ
พิจารณาริบหลักประกันซอง (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. ผูรับเอกสารขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ทุกราย ตองเก็บรักษาเอกสารฉบับนี้ เปนความลับ หามนําออกไป
เผยแพร
12.8. ในการตัดสินการเสนอราคา หรือในการทําสัญญาบริษัท KTBCS มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได บริษัท KTBCS มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
12.9. บริษัท KTBCS ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อใน
จํานวน หรือ ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางบริษัท KTBCS เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินใจของ บริษัท KTBCS เปนเด็ดขาด ผูเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน ผู
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
12.10. ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเสนอราคา วา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศ
รายชื่อไว เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม บริษัท KTBCS มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวออกจากการประกาศรายชื่อ และ บริษัท KTBCS จะลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
12.11. ในกรณีหาก บริษัท KTBCS เห็นวา การยกเลิกการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชน แก
บริษัท KTBCS อยางยิ่ง บริษัท KTBCS มีอํานาจยกเลิกการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการดังกลาวได
12.12. การพิจารณาตัดสินการเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท KTBCS จะพิจารณาตามวิธีของบริษัท KTBCS และผลการตัดสินของ
บริษัท KTBCS ถือเปนเด็ดขาด
12.13. หากบริษัท KTBCS พบหรือทราบเมื่อใดก็ตามวา ผูเสนอราคามีเจตนาที่จะปดบัง บิ ดเบือนหรือพยายามใหบริษั ท
KTBCS เขาใจผิดไปจากความจริง หรือสมรูรวมคิดกันในการเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท KTBCS จะพิจารณาตัดสิทธิในการเขาเสนอ
ราคาหรือยกเลิกสัญญาที่ไดทําไวกับผูเสนอราคา และ/หรือเรียกคาเสียหายจากการกระทําดั งกลาวได สุดแลวแตบริษัท KTBCS จะ
เห็นสมควร
12.14. หากอุปกรณคอมพิวเตอรที่นําเสนอ หรือสิ่งที่เสนอมีผูอื่นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผูชนะการเสนอราคาตอง
ดําเนินการให บริษัท KTBCS ไดสิทธิ์การใชโดยชอบ และตองเปนผูรับผิดชอบในกรณีที่มีการกลาวหา ฟองรอง หรือเรียกคาเสียหาย
ใดๆ จากเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนั้น
12.15. กรณีที่ผูชนะการเสนอราคาไดนํางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นมาใชในงานโครงการโดยไมไดรับอนุญาต
จากเจาของลิขสิทธิ์ไมวาโดยวิธี การใดๆ อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ผูชนะการเสนอราคาตองตกเปนผูรับ ผิดชอบ และชดใช
คาเสียหายเองทั้งสิ้น
12.16. ในกรณีอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร (ถามี) ผูเสนอราคาตองแสดงประเภทสิทธิ์การใชอุปกรณคอมพิวเตอร
ประเภทซอฟตแวร รวมทั้งวิธีการคิดราคาอุปกรณคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่เสนอ
12.17. การจัดซื้อจัดหาเพิม่ เติม
12.17.1 ผูเสนอราคาตองเสนอราคาสิทธิ โดยใหสิทธิกับบริษัท KTBCS จัดซื้ออุปกรณที่เสนอเพิ่มเติมในราคาเดียวกัน
ที่ระบุไวในราคาครั้งนี้ และราคาซื้อขายของอุปกรณที่เสนอ ตองยืนราคาซื้อขายตามสัญญานี้เปนระยะเวลา 1 ปนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา
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12.17.2 หากบริษัท KTBCS ตกลงซื้ออุปกรณที่เสนอเพิ่มเติม ผูเ สนอราคาตองสงมอบรุนที่เสนอหรือรุนใหมทมี่ ี
จําหนายในทองตลาด ณ ขณะนั้น และตองเปนเครื่องใหมไมเคยผานการใชงานมากอน ทั้งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเทียบเทาหรือสูง
กวา ที่นําเสนอในครั้งนี้ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท KTBCS กอนสงมอบ
12.17.3 การสงมอบและ/หรือสงมอบและติดตั้งอุปกรณที่จัดซื้อจัดหาเพิม่ เติม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆให
เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหลัก
13. เอกสารการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารการเสนอราคาและสงมอบซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคาดังกลาวใหบริษัท KTBCS โดย
แยกเปน 4 ซอง ประกอบดวย
13.1. ซองที่ 1 : ซองเอกสารคุณสมบัติของผูเสนอราคา อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
13.1.1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
1) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี
รายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือ
บริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
เอกสารตามขอ 1) และขอ 2) ตองมีอายุการรับรองนับจากวันที่ กรมพัฒนาธุรกิจการคาออกหนังสือ
รับรองใหจนถึง วันยื่นซองเสนอราคา ไมเกิน 180 วัน
13.1.2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นยื่น
ซองเสนอราคาแทน (ถามี)
13.1.3. หนังสือรับรองผลงาน รายละเอียดตามขอ 4
13.1.4. หนังสือยืนยันการแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑ รายละเอียดตามขอ 4
13.1.5. หนังสือยืนยันการเปน Prime Contractor ที่รับผิดชอบทั้งโครงการเพียงรายเดียว (บริษัท KTBCS จะ
ไมพิจารณาการเสนอราคาในลักษณะ Joint Venture, Syndicate หรือ Consortium) รายละเอียดตามขอ 4
โดยเอกสารซองที่ 1 ที่ยื่น ใหจัดทําสารบัญของเอกสารและระบุเลขหนา และรวบรวมเย็บเลม หรือเขาแฟม และ
ใสซองปดผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัท และลงนามกํากับ จํานวน 1 ชุด และจัดทําในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล (CD หรือ
DVD) จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานตางๆ หากเจาหนาที่พัสดุ ขอตรวจสอบเอกสารฉบับจริง ผูเสนอราคาตองสามารถแสดง
หลักฐานฉบับจริงตามที่รองขอได โดยบริษัท KTBCS สงวนสิทธิที่จะไมรับเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในกรณีที่ผูเสนอราคานําสง
เอกสารไมถูกตอง ครบถวน และ/หรือ ยื่นซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคาเลยเวลาที่กําหนด
13.2. ซองที่ 2 : ซองเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค อยางนอยตองประกอบดวยเอกสาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
บทที่ 1: Executive Summary สรุปความเปนมาของบริษัท ประสบการณ และผลงานในอดีตที่ เกี่ยวของกับ
รายการที่เสนอในการเสนอราคาในครั้งนี้ (ถามี)
บทที่ 2: Scope of Work (SOW) (ถามี)
บทที่ 3: System Description สรุปอธิบายภาพรวมของอุปกรณที่เสนอ (ถามี)
บทที่ 4: ประวัติ ประสบการณ ผลงานของ ผูจัดการโครงการ (Project Manager) และทีมงาน ที่รับผิดชอบ
โครงการจนจบโครงการโดยสมบูรณ (ถามี) (ภาคผนวก 4)
บทที่ 5: Supporting Material เอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดที่ระบุไวใน คุณลักษณะเฉพาะ
ทางเทคนิค (Technical Requirement Specification) (ภาคผนวก 1)
บทที่ 6: Reference Site ที่เกี่ยวของในโครงการ โดยระบุรายละเอียดของงาน ความสําเร็จ และเจาหนาที่
ของบริษัทลูกคาที่สามารถติดตอไดในแตละโครงการเพื่ออางอิงและบริษัท KTBCS ขอสงวนสิทธที่จะดู Reference Site ในกรณีที่
ไดรับเลือกแลว (ถามี)
บทที่ 7: แคตตาล็อกและแบบรูปรายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะของผลิตภัณฑและอุปกรณประกอบ ของผู
เสนอราคา (ถามี)
บทที่ 8: เอกสารประกอบบุคลากรผูเชี่ยวชาญ รายละเอียดตามขอ 4
โดยเอกสารซองที่ 2 ที่ยื่น ใหจัดทําสารบัญของเอกสารและระบุเลขหนา และรวบรวมเย็บเลม หรือเขาแฟม และ
ใสซองปดผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัท และลงนามกํากับ จํานวน 1 ชุด และจัดทําในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล (CD หรือ
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DVD) จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานตางๆ หากเจาหนาที่พัสดุ ขอตรวจสอบเอกสารฉบับจริง ผูเสนอราคาตองสามารถแสดง
หลักฐานฉบับจริงตามที่รองขอได โดยบริษัท KTBCS สงวนสิทธิที่จะไมรับเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในกรณีที่ผูเสนอราคานําสง
เอกสารไมถูกตอง 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 สรุป ราคาอุ ปกรณ คอมพิ วเตอรที่ เสนอพรอมแยกราคา (Break-down
price list) เปนรายอุปกรณและตามงวดงาน โดยราคาที่เสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา 180 วัน หรือ 6 เดือนนับแตวันเสนอราคา
หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ บริษัท KTBCS รองขอ
บทที่ 2: เงื่อนไขการชําระเงิน (Term of Payment) เปนไปตามขอ 8 เงื่อนไขการชําระเงิน
บทที่ 3: ประเภทลิขสิทธิ์อุปกรณคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวรที่เสนอ (ถามี) พรอมทั้งวิธีการคํานวณ
ราคา
โดยเอกสารซองที่ 3 ที่ ยื่น ใหใสห มายเลขกํากับ ทุกหนาตอ เนื่ องกั น ตั้งแตหน าแรกจนถึงหน าสุ ดทาย พรอ ม
รวบรวมเย็บเลม หรือเขาแฟมที่จัดทํา Index แยกแตละหัวขอ และใสซองปดผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัท และลงนาม
กํากับ จํานวน 1 ชุด โดยบริษัท KTBCS สงวนสิทธิที่จะไมรับเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในกรณีที่ ผูเสนอราคานําสงเอกสารไม
ถูกตอง ครบถวน และ/หรือ ยื่นซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคาเลยเวลาที่กําหนด
13.4. ซองที่ 4 ซองหนังสือค้ําประกันซอง แบบหนังสือค้ําประกันซอง (ภาคผนวก 6)
ผูเสนอราคาผูเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง เปนจํานวนเงิน 2,500,000.00 บาท (สองลานหาแสนบาท
ถวน) มามอบใหพรอมหลักฐานการยื่นเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา (หลักประกันซองมีผลใชบังคับจํานวน 180 วัน นับตั้งแตวันยื่น
ซองเอกสารเสนอราคา) โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก
เช็คที่ธนาคารพาณิชยลงนามสั่งจาย บริษัท KTBCS (แคชเชียรเช็ค) ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่นําเช็คนั้นมาชําระตอ
บริษั ท KTBCS หรือวันก อนวัน ที่ นําเช็คนั้ น มาชําระตอบริษั ทจริงไมเกิ น 3 วันทํ าการ หรือ พั นธบั ตรรัฐบาลไทย หรือพั น ธบั ต ร
รัฐวิสาหกิจที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
หลักประกันซอง (Bid Bond) จะตองออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ตามแบบในภาคผนวก 6 และตอง
มีผลบังคับเปนจํานวน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ยื่นซองเสนอราคา
หลักประกันซอง (Bid Bond) ตามขอนี้ บริษัท KTBCS จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดลงนามใน
สัญ ญาหรือขอตกลง หรือเมื่อ ผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณี ใด ๆ จะคืนใหโดยไมมี
ดอกเบี้ย
14. การทําสัญญา
14.1. ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาในผนวก 8 กับบริษัท KTBCS ใหแลวเสร็จภายใน 14 วันทําการ นับถัด
จากวันที่ไดรับหนังสือประกาศแจงผลการคัดเลือก
14.2. ผูชนะการเสนอราคาจะโอนสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาใหแกผูอื่นผูใดมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัท
KTBCS เปนลายลักษณอักษร
14.3. เอกสารประกอบการทําสัญญา
14.3.1. สําเนาหนังสือแจงผลการคัดเลือก
14.3.2. หนังสือค้ําประกันสัญญามูลคา รอยละ 5 ของมูลคาสัญญาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว (สําหรับงานที่มี
มูลคาสัญญารวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตั้งแต 200,000.00 บาทขึ้นไป)
14.3.3. หนังสือมอบอํานาจใหตัวแทน พรอมติดอากรแสตมป (โดยใหผูเสนอราคาประทับตราวันที่ทับอากร
แสตมปเปนวันที่เดียวกับหนังสือมอบอํานาจ และเปนฉบับจริงเทานั้น) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ของบริษัท (รับรองสําเนาถูกตองพรอมประทับตราบริษัท) และสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ (รับรองสําเนาถูกตอง
พรอมประทับตราบริษัท)
14.3.4. หนังสือจดทะเบียนรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน (นับจากวันที่ยื่นเอกสารหลักฐานเสนอ
ราคา) และ ภพ.20
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14.3.5. สลักหลังสัญญาทั้งตนฉบับและคูฉบับ (ที่สรรพากรเขต)(เมื่อทานไดรับรางสัญญาแลว) โดยสลักหลังที่ คู
ฉบับ 5 บาท, สลักหลังที่ตนฉบับ มูลคางาน (ไมรวมภาษีอากร) 1,000 ตอสลักหลัง 1 บาท (อนุโลมใหสัญญาที่มีมูลคาสัญญาต่ํากวา
200,000 บาท ใชอากรแสตมปแทนได ตามมูลคาสัญญา คิดในอัตรา 1,000 บาท ตออากร 1 บาท)
15. เอกสารแนบทาย
15.1. ภาคผนวก 1
15.2. ภาคผนวก 2
15.3. ภาคผนวก 3
15.4. ภาคผนวก 4
15.5. ภาคผนวก 5
ภาคผนวก 5.1
ภาคผนวก 5.2
15.6. ภาคผนวก 6
15.7. ภาคผนวก 7
15.8. ภาคผนวก 8

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Requirement Specification)
การฝกอบรมและเอกสารตางๆ
การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
คุณสมบัติของบุคลากร
แบบใบยื่นเสนอราคา
Breakdown Price list: รายละเอียดราคาแยกตามรายการอุปกรณ
Breakdown Price list: รายละเอียดราคาคาบํารุงรักษาแยกตามรายการอุปกรณ
แบบหนังสือค้ําประกันซอง
แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
สัญญาซื้อขายพรอมการบํารุงรักษา และสัญญารักษาความลับ (ฉบับราง)
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ภาคผนวก 1
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Requirement Specification)
ผูชนะการเสนอราคาจะต องจัดหาพรอมติดตั้ งอุปกรณ Network Switch และ Fiber Optic Cabling โครงการจัดหา
อุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project ณ
ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนดดังมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
Usage
Your
Additional
Seq.
Function
Code
Response Information
1. ขอกําหนดทั่วไป
1.1.
ผูชนะการเสนอราคาตองนําเสนอ และติดตั้ งอุปกรณ Network Switch โครงการ
M
จั ด หาอุ ป กรณ Network Switch ในศู น ย ฯ รวม Fiber Optic Cabling สํ า หรั บ
โครงการ Network Segregation พรอมอุ ปกรณ เชื่ อมตอ สายสั ญญาณต าง ๆ ให
ครบถวน และสามารถเชื่อมตอเขากับระบบของธนาคารไดโดยไมมีปญหา
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 ป 2019 หรือปใหมกวา
2. การติดตั้งสายสัญญาณ
2.1.
ผู ชนะการเสนอราคาจะต องดํ าเนิ นการเดิ นสาย Fiber Optic ชนิ ด Multimode
M
OM4 จํานวนไมนอยกวา 36 Core สําหรับการเชื่อมตอระหวางหอง Network และ
หอง KTB1 ที่ศูนยคอมพิ วเตอรพิบูลสงคราม จํานวนอยางนอย 2 เสนทาง โดยมี
ระยะทางระหว า ง 50 – 80 เมตร พร อ ม Patch Panel หั ว-ท า ย แบบ LC
Connector ติ ด ตั้ งใน Rack 19” ของ KTBCS และทํ า การทดสอบและออกใบ
รายงานผลการทดสอบ ใหผานคามาตรฐานของการเดินสาย Fiber optic
2.2.
ผู ชนะการเสนอราคาจะต องดํ าเนิ นการเดิ นสาย Fiber Optic ชนิ ด Multimode
M
OM4 จํานวนไมนอยกวา 36 Core สําหรับการเชื่อมตอระหวางหอง KTB2 และ หอง
KTB5 ที่ ศู น ย ค อมพิ วเตอร พิ บู ล สงคราม จํ านวนอย างน อ ย 2 เส น ทาง โดยมี
ระยะทางระหว า ง 50 – 80 เมตร พร อ ม Patch Panel หั ว-ท า ย แบบ LC
Connector ติ ด ตั้ งใน Rack 19” ของ KTBCS และทํ า การทดสอบและออกใบ
รายงานผลการทดสอบ ใหผานคามาตรฐานของการเดินสาย Fiber optic
2.3.
ผู ชนะการเสนอราคาจะต องดํ าเนิ นการเดิ นสาย Fiber Optic ชนิ ด Multimode
M
OM4 จํานวนไมนอยกวา 36 Core สําหรับการเชื่อมตอระหวางหอง Network และ
ห อง BBT1 ที่ ศู นย คอมพิ วเตอรบางบั วทอง จํ านวนอย างน อย 2 เส นทาง โดยมี
ระยะทางระหว า ง 40 – 80 เมตร พร อ ม Patch Panel หั ว-ท า ย แบบ LC
Connector ติ ด ตั้ งใน Rack 19” ของ KTBCS และทํ า การทดสอบและออกใบ
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Seq.

Function

Usage
Code

Your
Response

Additional
Information

รายงานผลการทดสอบ ใหผานคามาตรฐานของการเดินสาย Fiber optic
2.4.
ผู ชนะการเสนอราคาจะต องดํ าเนิ นการเดิ นสาย Fiber Optic ชนิ ด Multimode
M
OM4 จํานวนไมนอยกวา 36 Core สําหรับการเชื่อมตอระหวางหอง BBT1 และ หอง
BBT2 ที่ศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง จํานวนอยางนอย 2 เสนทาง โดยมีระยะทาง
ระหวาง 40 – 80 เมตร พรอม Patch Panel หัว-ทาย แบบ LC Connector ติดตั้ง
ใน Rack 19” ของ KTBCS และทําการทดสอบและออกใบรายงานผลการทดสอบ ให
ผานคามาตรฐานของการเดินสาย Fiber optic
3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)
3.1
คุณสมบัติอุปกรณ 10G Distribution Switch จํานวน 4 ชุด ติดตั้งที่ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม จํานวน 2 ชุด และศูนย
คอมพิวเตอรบางบัวทอง จํานวน 2 ชุด หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด โดยแตละชุดมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังตอไปนี้
3.1.1.
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 24 พอร ต
พร อ มเสนอ Transceiver Modules แบบ 10 Gbps ชนิ ด 10GBase-LR หรื อ
เทียบเทา จํานวนไมนอยกวา 5 โมดูล, Transceiver Modules แบบ 10 Gbpsชนิด
10GBase-SR หรื อ เที ย บเท า จํ า นวนไม น อ ยกว า 14 โมดู ล และ Transceiver
Modules แบบ 1Gbps ชนิด 1000Base-T จํานวนไมนอยกวา 5โมดูล
3.1.2.
มีพอรตที่สามารถเลือกใหทํางานเปนพอรต 40 Gigabit Ethernet หรือ 100 Gigabit
M
Ethernet จํ านวนไม น อยกว า 4 พอร ต พร อ มเสนอสาย Active Optical Cable
ชนิดทีมี Transceiver Module 40G QSFP เชื่อมติดที่ปลายทั้งสองขาง โดยมีความ
ยาวไมนอยกวา 10 เมตร จํานวนไมนอยกวา 1 เสน
3.1.3.
สามารถรับ-สง Jumbo frame ขนาดไมนอยกวา 9000 Byte ไดทุกพอรต
M
3.1.4.
มีขนาด Switching capacity หรือ Switching Bandwidth ไมนอยกวา 2 Tbps
M
3.1.5.
สามารถรับจํานวน MAC Address สูงสุดไดไมนอยกวา 82,000 MAC address
M
3.1.6.
สามารถรับจํานวน IPv4 Routes สูงสุดไดไมนอยกวา 110,000 entries
M
3.1.7.
สามารถทํ างานตามมาตรฐาน ดั งต อไปนี้ ได เป น อย างน อย IEEE 802.3ad, IEEE
M
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
3.1.8.
สามารถทํ า IP Routing ได แ ก Static, Policy-Based Routing, OSPF, IS-IS และ
M
BGP และ Virtual Router Forwarding (VRF) ได
3.1.9.
สามารถทํ า Multicast ได แ ก IGMPv2, IGMPv3, PIM-SM, PIM-Bidir, SSM และ
M
MSDP ได
3.1.10.
สามารถกําหนดคุณภาพการใหบริการ (QoS) ดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย
M
• Classification ดวย CoS, IP precedence, DSCP, ACL
• Policing ดวยการ Drop หรือ Mark packet ที่เกินตามคาที่กําหนด
• Marking
• Queuing และ Scheduling
3.1.11.
สามารถปองกันการโจมตีอุปกรณ CPU DOS Attack ดวยการเลือกกําหนดและ
M
จั ด การชนิ ด ของข อ มู ล (Policing หรื อ Rate Limit) บน Control Plane ของ
อุปกรณได
3.1.12.
รองรับการจัดเก็บขอมูลสถิติการใชงานเครือขาย ในรูปแบบของ Flow โดยสามารถ
M
เลือกการจัดเก็บ Flow ที่ตองการ (NetFlowหรือ Sampled NetFlowหรือ SFlow
หรือ C-flow) ได
3.1.13.
รองรับการทํา IEEE 802.1ae MACSec เพื่อเขารหัสขอมูลไดในระดับ MAC- Layer
M
ได
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Seq.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.

3.1.18.
3.2
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.

Function

Usage
Code
M

Your
Response

Additional
Information

รองรับการบริหารและจัดการ Network Infrastructure แบบ Software-Defined
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
ระบบไฟฟ าในประเทศไทยแบบ 220 VAC 50Hz ได และแหล งจ ายไฟนี้ จะต อง
ทํ า งานได ในลั ก ษณะ hot-swap ทั้ ง นี้ ตั ว อุ ป กรณ จ ะต อ งทํ า งานได ในกรณี ที่
แหลงจายไฟตัวใดตัวหนึ่งเสีย
อุปกรณไดรับการรับรอง มาตรฐานทางดานความปลอดภัย UL, EN และ IEC เปน
M
อยางนอย
คุณสมบัติอุปกรณ Gigabit Switch สําหรับงาน Payment จํานวน 4 ชุด ติดตั้งที่ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม จํานวน 2 ชุด
และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง จํานวน 2 ชุด หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด โดยแตละชุดมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังตอไปนี้
มีพอรต Ethernet แบบ 10/100/1000Base-T จํานวนไมน อยกวา 48 พอรต และ
M
พอรต Gigabit Ethernet ชนิด 1000Base-X SFP จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต
มี Switching Capacity หรือ Switching Bandwidth ไมนอยกวา 210 Gbps และมี
M
Forwarding Rate ไมนอยกวา 100 Mpps
อุ ปกรณ สามารถทํ า Stack ได พร อมเสนอสาย Active Optical Cable ชนิ ด ที่ มี
M
Transceiver Module 10Gbps เชื่อมติดที่ปลายทั้งสองขาง โดยมีความยาวไมนอย
กวา 10 เมตร จํานวนไมนอยกวา 1 เสน
สามารถรับ-สง Jumbo frame ขนาด 9000 Byte ได
M
สามารถรับจํานวน MAC Address ไดสูงสุดไมนอยกวา 16,000 MAC Addresses
M
สามารถทํ างานตามมาตรฐาน ดั งต อไปนี้ ได เป น อย างน อย IEEE 802.3ad, IEEE
M
802.1s, IEEE 802. 1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
สามารถทํ า Layer 3 ฟ งก ชั นดั งต อไปนี้ ได เป นอย างน อย HSRP or VRRP, Static
M
Route, RIPv2, RIPng, Policy-based routing (PBR)
สามารถทํ า IP Multicast Membership ได แ ก IGMP snooping, IPv6 MLDv2
M
snooping, Multicast VLAN Registration (MVR) แ ล ะ IGMP Filtering ได เป น
อยางนอย
สามารถกําหนดคุณภาพการใหบริการ (QoS) ดวยวิธีดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย
M
• Traffic Classification โดยใช CoS, DSCP
• Ingress Policing หรือ Ingress Rate Limit
• Congestion Avoidance แบบ Weighted Random Early Detection (WRED)
หรือ Weighted Tail Drop (WTD)
สามารถปองกันการโจมตีหรือบุกรุก ดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย
M
• DHCP Snooping และ Dynamic ARP Inspection
• กําหนดการปองกันการสงผานขอมูลดวย Access Control List (ACL)
สามารถทํา Authentication รวมกับ TACACS+ และ RADIUS Server ได
M
สามารถทํา Network Time Protocol (NTP) ได
M
สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทาง Command Line Interface (Telnet, SSH),
M
SNMP ได
รองรับการจัดเก็บขอมูลสถิติการใชงานเครือขาย ในรูปแบบของ Flow โดยสามารถ
M
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เลือกการจัดเก็บ Flow ที่ตองการ (NetFlow หรือ Netflow-Lite หรือ SFlow หรือ
C-flowd) ได
สามารถทํา Port Mirroring และ Remote Port Mirroring ได
M
มี Redundant Power Supply เปนแบบ Built-in ในตัวอุปกรณโดยสามารถใชกับ
M
ระบบไฟฟ าในประเทศไทยแบบ 220 VAC 50Hz ได และแหล งจ ายไฟนี้ จะต อง
ทํางานไดในกรณีที่แหลงจายไฟตัวใดตัวหนึ่งเสีย
อุปกรณไดรับการรับรอง มาตรฐานทางดานความปลอดภัย UL, EN และ IEC เปน
M
อยางนอย
คุณสมบัติอุปกรณ 10GE SFP+ Leaf Switch จํานวน 4 ชุด ติดตั้งที่ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม จํานวน 4 ชุด หรือสถานที่
ตาม KTBCS กําหนด โดยแตละชุดมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังตอไปนี้
มี พอร ตที่ สามารถเลื อกให ทํ างานเป นพอร ต Gigabit Ethernet หรื อ 10 Gigabit
M
Ethernet หรือ 25 Gigabit Ethernet ชนิด SFP หรือ SFP+ จํานวนไมนอยกวา 48
พอรต พรอมเสนอ Transceiver Modules แบบ 10 Gbps ชนิด 10GBase-SR หรือ
เทียบเทา จํานวนไมนอยกวา 48 โมดูล
มีพอรตที่สามารถเลือกใหทํางานเปนพอรต 40 Gigabit Ethernet หรือ 100 Gigabit
M
Ethernet จํ านวนไม น อยกวา 6 พอร ต พร อมเสนอ Transceiver Modules แบบ
40Gbps ชนิ ด 40GBase-SR-Bidi จํ านวนไม น อ ยกว า 4 โมดู ล และสาย Active
Optical Cable ชนิดทีมี Transceiver Module 40G QSFP เชื่อมติดที่ปลายทั้งสอง
ขาง โดยมีความยาวไมนอยกวา 10 เมตร จํานวนไมนอยกวา 1 เสน
มีขนาด Switching capacity หรือ Switching Bandwidth ไมนอยกวา 3.6 Tbps
M
สามารถรับ-สง Jumbo frame ขนาดไมนอยกวา 9000 Byte ไดทุกพอรต
M
อุปกรณทํางานแบบ Low Latency โดยมี Latency ไมเกิน 1 microsecond
M
สามารถรับจํานวน IPv4 Host Routes สูงสุดไดไมนอยกวา 450,000 entries
M
สามารถรับจํานวน MAC Address สูงสุดไดไมนอยกวา 92,000 MAC address
M
สามารถทํ างานตามมาตรฐาน ดั งต อไปนี้ ได เป น อย างน อย IEEE 802.3ad, IEEE
M
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
สามารถทํา Multi-chassis Ether-Channel หรือ Virtual Port Channel ได
M
สามารถทํา IPv4 Routing ไดแก Static, Policy-Based Routing, OSPF, IS-IS และ
M
BGP ได
สามารถทํ า IPv6 Routing ได แ ก Static, Policy-Based Routing, OSPFv3, IS-IS
M
และ BGP for IPv6 ได
สามารถทํา Multicast ไดแก IGMPv2, IGMPv3, PIM-SM, SSM และ MSDP ได
M
สามารถกําหนดคุณภาพการใหบริการ (QoS) ดวยวิธีดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย
M
• Traffic Classification โ ด ย ใ ช 802.1Q CoS, IP precedence, DSCP, ACL,
Packet length และ IP RTP
• Marking IP Precedence และ DSCP
• Policing ดวยการ Drop หรือ Mark packet ที่เกินตามคาที่กําหนด
• 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
รองรับการเชื่อมตอดวยสถาปตยกรรมแบบ CLOS หรือ Spine-Leaf ดวยพอรตแบบ
M
40/100 Gb Ethernet ได
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มี Hardware สําหรับทํา VXLAN overlays ไดแบบ Line rate
สามารถทํา VXLAN Overlay โดยใช MP-BGP EVPN เปน Control Plane เพื่ อลด
หรือกําจัด Flooding
รองรับการเชื่อมตอดวยโปรโตคอล FCoE และการเชื่อมตอแบบ Native FC
M
มี Hardware รองรับการทํา IEEE 802.1ae MACSec เพื่อเขารหัสขอมูลไดในระดับ
M
Physical Layer
มี พ อร ต Console อย างน อ ย 1 พอร ต และ out-of-band management อย าง
M
นอย 1 พอรต
สามารถบริ หารจั ดการอุ ปกรณ ผ าน Application Programming Interface (API)
M
โดยใช XML หรื อ JSON over HTTP/HTTPS ได และสามารถบริ หารจั ดการด วย
GUI จากศูนยกลางได
มี Redundant Power Supply เปนแบบ Built-in ในตัวอุปกรณโดยสามารถใชกับ
M
ระบบไฟฟ าในประเทศไทยแบบ 220 VAC 50Hz ได และแหล งจ ายไฟนี้ จะต อง
ทํ า งานได ในลั ก ษณะ hot-swap ทั้ ง นี้ ตั ว อุ ป กรณ จ ะต อ งทํ า งานได ในกรณี ที่
แหลงจายไฟตัวใดตัวหนึ่งเสีย
อุปกรณไดรับการรับรอง มาตรฐานทางดานความปลอดภัย UL, EN และ IEC ไดเปน
M
อยางนอย
คุณสมบัติอุปกรณ SDN 10GE SFP+ Leaf Switch จํานวน 6 ชุด ติดตั้งที่ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม จํานวน 2 ชุด และ
ศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง จํานวน 4 ชุด หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด โดยแตละชุดมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังตอไปนี้
มี พอร ตที่ สามารถเลื อกให ทํ างานเป นพอร ต Gigabit Ethernet หรื อ 10 Gigabit
M
Ethernet หรือ 25 Gigabit Ethernet ชนิด SFP หรือ SFP+ จํานวนไมนอยกวา 48
พอรต พรอมเสนอ Transceiver Modules แบบ 10 Gbps ชนิด 10GBase-SR หรือ
เทียบเทา จํานวนไมนอยกวา 48 โมดูล
มีพอรตที่สามารถเลือกใหทํางานเปนพอรต 40 Gigabit Ethernet หรือ 100 Gigabit
M
Ethernet จํ านวนไม น อยกวา 6 พอร ต พร อมเสนอ Transceiver Modules แบบ
40Gbps ชนิด 40GBase-SR-Bidi จํานวนไมนอยกวา 4 โมดูล
มีขนาด Switching capacity หรือ Switching Bandwidth ไมนอยกวา 3.6 Tbps
M
สามารถรับ-สง Jumbo frame ขนาดไมนอยกวา 9000 Byte ไดทุกพอรต
M
อุปกรณทํางานแบบ Low Latency โดยมี Latency ไมเกิน 1 microsecond
M
สามารถเชื่อมตอดวยสถาปตยกรรมแบบ CLOS หรือ Spine-Leaf กับอุปกรณ SDN
M
Spine Switch ดวยพอรตแบบ 40GE หรือ 100 GE ได
สามารถ Learning MAC Address, IP Address, VTEP ID ในระดับ Hardware
M
สามารถทํ างานแบบ Anycast Gateway หรื อ Pervasive ในการส งผ านข อมู ลได
M
เพื่ อรองรั บ Host Mobility คื อ Host สามารถย ายจาก Leaf หนึ่ งไปยั งอี ก Leaf
หนึ่งโดยไมตองมีการทํา Manual Network Configuration
สามารถเชื่ อ มต อ กั บ Hosts ที่ ต อ แบบ dual-attach IEEE802.3ad LACP โดย
M
เชื่อมตอ Host กับอุปกรณที่เสนอคนละตัวได
สามารถทํ า งานแบบ no Flooding ใน IP control plane เช น ARP ภายใน
M
Fabric ได
สามารถเชื่ อ มต อ กั บ Network ภายนอกโดยใช Static, BGP, OSPF และการ
M
redistribute external/WAN routes ได
อุ ป กรณ ร องรั บ การเก็ บ ข อ มู ล Packet Drops, Inter-Packet Variation รวมถึ ง
M
Flow Information ตางๆ ไดในระดับ Hardware โดยไมสงผลกระทบตอ Latency
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ของ Packet และ Performance ของอุปกรณ
รองรับการเชื่อมตอดวยโปรโตคอล FCoE และการเชื่อมตอแบบ Native FC
M
รองรับการทํา IEEE 802.1ae MACSec เพื่อเขารหัสขอมูลไดในระดับ MAC Layer
M
ดวย Hardware ได
อุ ปกรณ ได รับการออกแบบมาสํ าหรับทํ างานแบบ Software Defined Network
M
(SDN) โดยเฉพาะ และสามารถควบคุ ม ด ว ยอุ ป กรณ ค วบคุ ม ระบบ Network
Automation (Controller) เดิมของ KTBCS ได
มี พ อร ต Console อย างน อ ย 1 พอร ต และ out-of-band management อย าง
M
นอย 1 พอรต
มี Redundant Power Supply เปนแบบ Built-in ในตัวอุปกรณโดยสามารถใชกับ
M
ระบบไฟฟ าในประเทศไทยแบบ 220 VAC 50Hz ได และแหล งจ ายไฟนี้ จะต อง
ทํ า งานได ในลั ก ษณะ hot-swap ทั้ ง นี้ ตั ว อุ ป กรณ จ ะต อ งทํ า งานได ในกรณี ที่
แหลงจายไฟตัวใดตัวหนึ่งเสีย
อุปกรณไดรับการรับรอง มาตรฐานทางดานความปลอดภัย UL, EN, IEC และ RoHS
M
เปนอยางนอย
คุณสมบัติของอุปกรณ Gigabit Switch สําหรับ iLo จํานวน 4 ชุด ติดตั้งที่ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม จํานวน 2 ชุด และ
ศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง จํานวน 2 ชุด หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด โดยแตละชุดมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังตอไปนี้
มีพอรต Ethernet แบบ 10/100/1000Base-T จํานวนไมน อยกวา 48 พอรต และ
M
พอรต 10 Gigabit Ethernet ชนิด SFP+ จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต พรอมเสนอ
Transceiver Module 10Gbps ชนิ ด 10GBase-SR หรือเที ยบเท า จํานวนไม น อย
กวา 2 โมดูล
มี Switching Capacity หรือ Switching Bandwidth ไมนอยกวา 176 Gbpsและมี
M
Forwarding Rate ไมนอยกวา 130 Mpps
อุปกรณรองรับการทํา Stack ไดไมนอยกวา 8 ชุด โดยรองรับ Stacking bandwidth
M
ตอชุดไมนอยกวา 80 Gbps
สามารถรับ-สง Jumbo frame ขนาด 9000 Byte ได
M
สามารถรับจํานวน MAC Address ไดสูงสุดไมนอยกวา 16,000 MAC Addresses
M
สามารถทํ างานตามมาตรฐาน ดั งต อไปนี้ ได เป น อย างน อย IEEE 802.3ad, IEEE
M
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
สามารถทํ า IP Multicast Membership ได แ ก IGMP snooping, IPv6 MLDv2
M
snooping ไดเปนอยางนอย
สามารถกําหนดคุณภาพการใหบริการ (QoS) ดวยวิธีดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย
M
• Traffic Classification โดยใช CoS, DSCP
• Ingress Policing หรือ Ingress Rate Limit
• Congestion Avoidance แบบ Weighted Random Early Detection (WRED)
หรือ Weighted Tail Drop (WTD)
สามารถปองกันการโจมตีหรือบุกรุก ดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย
M
• DHCP Snooping และ Dynamic ARP Inspection
• กําหนดการปองกันการสงผานขอมูลดวย Access Control List (ACL)
สามารถทํา Authentication รวมกับ TACACS+ และ RADIUS Server ได
M
สามารถทํา Network Time Protocol (NTP) ได
M
สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทาง Command Line Interface (Telnet, SSH),
M
SNMP ได
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Seq.
3.5.13.
3.5.14.
3.5.15.
3.5.16.
3.5.17.
3.6
3.6.1.

3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.
3.6.9.
3.6.10.
3.6.11.
3.6.12.
3.6.13.

3.6.14.

Function

Usage
Code
M

Your
Response

Additional
Information

รองรับการจัดเก็บขอมูลสถิติการใชงานเครือขาย ในรูปแบบของ Flow โดยสามารถ
เลื อ กการจั ด เก็ บ Flow ที่ ต อ งการ (NetFlow หรื อ Sampled NetFlow หรื อ
SFlowหรือ C-flow) ได
สามารถทํา Port Mirroring และ Remote Port Mirroring ได
M
รองรับการสง log ไปยัง centralized log server ได
M
สามารถทํางานกับระบบไฟฟาในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได
M
อุปกรณไดรับการรับรอง มาตรฐานทางดานความปลอดภัย UL, EN และ IEC เปน
M
อยางนอย
คุณสมบัติของอุปกรณ 10G L2 Switch จํานวน 6 ชุด ติดตั้งที่ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม จํานวน 4 ชุด และศูนย
คอมพิวเตอรบางบัวทอง จํานวน 2 ชุด หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด โดยแตละชุดมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังตอไปนี้
มี พอร ตที่ สามารถเลื อกให ทํ างานเป นพอร ต Gigabit Ethernet หรื อ 10 Gigabit
M
Ethernet หรือ 25 Gigabit Ethernet ชนิด SFP หรือ SFP+ จํานวนไมนอยกวา 48
พอรต พรอมเสนอ Transceiver Modules แบบ 10 Gbps ชนิด 10GBase-LR หรือ
เทียบเทา จํานวนไมนอยกวา 1 โมดูล, Transceiver Modules แบบ 10Gbps ชนิด
10GBase-SR หรื อ เที ย บเท า จํ า นวนไม น อ ยกว า 23 โมดู ล และ Transceiver
Module แบบ 1Gbps ชนิด 1000BASE-T จํานวนไมนอยกวา 24 โมดูล
มีพอรต 40 Gigabit Ethernet จํานวนไมนอยกวา 6 พอรต พรอมเสนอ สาย Active
M
Optical Cable ชนิดทีมี Transceiver Module 40G QSFP เชื่อมติดที่ปลายทั้งสอง
ขาง โดยมีความยาวไมนอยกวา 10 เมตร จํานวนไมนอยกวา 1 เสน
มีขนาด Switching capacity หรือ Switching Bandwidth ไมนอยกวา 3.6 Tbps
M
สามารถรับ-สง Jumbo frame ขนาดไมนอยกวา 9000 Byte ไดทุกพอรต
M
อุปกรณทํางานแบบ Low Latency โดยมี Latency ไมเกิน 1 microsecond
M
สามารถรับจํานวน MAC Address สูงสุดไดไมนอยกวา 90,000 MAC address
M
สามารถทํ างานตามมาตรฐาน ดั งต อไปนี้ ได เป น อย างน อย IEEE 802.3ad, IEEE
M
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
สามารถทํ างานแบบ Multi-chassis Ether-Channel หรื อ Virtual Port Channel
M
ได
รองรั บ การทํ า Virtual Routing and Forwarding (VRF) ได ไ ม น อ ยกว า 1,000
M
instances
รองรั บ การทํ า IPv4 Routing ได แ ก Static, Policy-Based Routing, OSPF, IS-IS
M
และ BGP ได
รองรับการทํา IPv6 Routing ไดแก Static, IS-IS และ OSPFv3 และ BGP ได
M
รองรับการทํ า Multicast ไดแก IGMPv2, IGMPv3, PIM-SM, PIM-Bidir, SSM และ
M
MSDP ได
สามารถกําหนดคุณภาพการใหบริการ (QoS) ดวยวิธีดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย
M
• Classification ดวย 802.1Q CoS, IP precedence, DSCP, ACL, Packet length
และ IP RTP
• Marking IP Precedence และ DSCP
• Policing ดวยการ Drop หรือ Mark packet ที่เกินตามคาที่กําหนด
• 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
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M

Your
Response
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มี Hardware สําหรับรองรับการทํางาน VXLAN ไดแบบ Line rate และรองรับการ
ทํา VXLAN Overlay โดยใช MP-BGP EVPN
3.6.16.
อุ ป กรณ ร องรั บ การเก็ บ ข อ มู ล Packet Drops, Inter-packet variation รวมถึ ง
M
Flow information ตางๆ ไดในระดับ Hardware โดยไมสงผลกระทบตอ Latency
ของ Packet และ Performance ของอุปกรณ
3.6.17.
มี พ อร ต Console อย างน อ ย 1 พอร ต และ out-of-band management อย าง
M
นอย 1 พอรต
3.6.18.
สามารถบริ หารจั ดการอุ ปกรณ ผ าน Application Programming Interface (API)
M
โดยใช XML หรือ JSON over HTTP/HTTPS ได
3.6.19.
มี Redundant Power Supply เปนแบบ Built-in ในตัวอุปกรณโดยสามารถใชกับ
M
ระบบไฟฟ าในประเทศไทยแบบ 220 VAC 50Hz ได และแหล งจ ายไฟนี้ จะต อง
ทํ า งานได ในลั ก ษณะ hot-swap ทั้ ง นี้ ตั ว อุ ป กรณ จ ะต อ งทํ า งานได ในกรณี ที่
แหลงจายไฟตัวใดตัวหนึ่งเสีย
3.6.20.
อุปกรณไดรับการรับรอง มาตรฐานทางดานความปลอดภัย UL, EN, IEC และ RoHS
M
เปนอยางนอย
Usage Code: M=Mandatory
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”
หากผูเสนอราคามี คุณสมบั ติทางเทคนิ คไมครบขอใดข อหนึ่ งหรือไมครบบางสวน หรือไม ตรงตามที่ กําหนด (Do Not Comply)
หรือไมระบุโดยการเวนวางไว ในขอยอยของขอนั้น ๆ ตามที่กําหนดไว จะไมผานการพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิค
3.6.15.
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ภาคผนวก 2
การฝกอบรมและเอกสารตางๆ
ผูชนะการเสนอราคาจะตองจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหกับบุคลากร ของบริษัท KTBCS
โดยตองทําตามขอกําหนดอยางนอยดังนี้
การฝกอบรม
1.1 ผูชนะการเสนอราคา ตองเสนอแผนการฝกอบรมบุคลากร โดยตองเสนอหัวขอการฝกอบรมใหเหมาะสมและระบุ
1.1.1 ระดับผูเขารับการอบรม
1.1.2 จํานวนผูเขารับการอบรม
1.1.3 ระยะเวลาที่ดําเนินการฝกอบรม
1.1.4 ชวงเวลาที่จะทําการฝกอบรม
1.1.5 สถานที่ที่ทําการฝกอบรม
1.2 ผูชนะการเสนอราคา ตองเปนผูออกคาใชจายในการฝกอบรมทั้งหมด และตองใหการฝกอบรมประกอบดวยหัวขอ
ดังตอไปนี้ เปนอยางนอย
หัวขอฝกอบรม
บุคคลเขารับการฝกอบรม
จํานวนคน
ระยะเวลา
KTBCS
ไมนอยกวา 5 คน ไมนอยกวา 3 วัน
1. การออกแบบ การติดตั้งพรอม Setup การ
monitor และแกปญหาอุปกรณ ที่เสนอหรือเทียบเทา
1.

เอกสารตาง ๆ
ผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Operational Document) ใหถูกตองสมบูรณและงายตอการเขาใจ
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

2.
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ภาคผนวก 3
การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ผูชนะการเสนอราคา ตองบริการบํารุงรักษา ซอมแซม แกไข หรือเปลี่ยนแทน ดังนี้
1. การบํารุงรักษาตามปกติ (Preventive Maintenance)
1.1. อุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวร
1.1.1. ผูชนะการเสนอราคาตองทําการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวร โครงการจัดหาอุปกรณ Network
Switch ในศู น ย ค อมพิ ว เตอร ร วม Fiber Optic Cabling สํ า หรั บ โครงการ Network Segregation Project โดยทํ า การ
บํารุงรักษาให สามารถใชงานไดตามปกติ ปละ 4 ครั้ง หรือ ทุกๆ 3 เดือนตอครั้ง ในระหวาง วันจันทร -วันศุกร ระหวางเวลา
8.00 – 17.00 น. หรือตามเวลานัดหมายที่ไดมีการตกลงกัน ทั้งนี้ ผูชนะการเสนอราคาตองสงแผนการบํารุงรักษา Preventive
Maintenance ใหทราบลวงหนา และตองไดรับความเห็นชอบจาก บริษัท KTBCS
1.1.2. สําหรับระยะรับประกัน หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1.1 ได ผูเสนอราคายินยอม
ใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับ รอยละ 1.25 ของราคาซื้อขายอุปกรณฮารดแวร แตละชุดที่ไมไดทําการบํารุงรักษาตอครั้ง โดย
คาปรับโดยรวมแตละครั้งจะตองไมนอยกวา 1,000 บาท (หนี่งพันบาทถวน)
1.1.3. สําหรับการบํารุงรักษาปที่ 2-5 หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 1.1.1 ได ผูเสนอราคา
ยินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับ รอยละ 3.5 ของมูลคาสัญญาบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวรในแตละป
แตละชุดที่ไมไดทําการบํารุงรักษาตอครั้ง โดยคาปรับโดยรวมแตละครั้งจะตองไมนอยกวา 1,000 บาท (หนี่งพันบาทถวน)
2. การซอมแซมแกไข (Corrective Maintenance)
2.1. อุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวร
2.1.1. หากอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวร โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม
Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project ขัดของหรือชํารุด บกพรองใชงานไมได ผูชนะการ
เสนอราคาตองทําการซอมแซมแกไขใหสามารถใชงานไดตามปกติ (แบบ On-Site Support 24x7) ภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากที่
ไดรับแจงจากบริษัท KTBCS
2.1.2. สําหรับระยะรับประกัน หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 2.1.1 ได ผูเสนอราคายินยอม
ใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับในอัตรารอยละ 0.5 ของราคาซื้อขาย อุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวรที่เสนอ ที่ขัดของแต
ละชุดตอวัน โดยคาปรับโดยรวมแตละครั้งตอวันจะตองไมนอยกวา 1,000 บาท (หนี่งพันบาทถวน)
2.1.3. สําหรับการบํารุงรักษาปที่ 2-5 หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 2.1.1 ได ผูเสนอราคา
ยินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับในอัตรารอยละ 3.5 ของมูลคาสัญญาบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวรใน
แตละป ที่ขัดของแตละชุดตอวัน โดยเศษของวันจะถือเปนหนึ่งวันเต็ม โดยค าปรับโดยรวมแตละวันจะตองไมนอยกวา 1,000
บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
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ภาคผนวก 4
คุณสมบัติของบุคลากร
ไมมี

โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project

19/ 46

ภาคผนวก 5
แบบใบยื่นเสนอราคา
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network
Segregation Project
หนังสือบริษัทเลขที่...................................
วันที่...........................................
เรียน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางฯ
1. ขาพเจาบริษัท………………………………………………………………………………………………………
สํานักงานตั้งอยูเลขที่……………….ถนน……………………………ตําบล/แขวง……………………………………………
อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด…………………………………………โทรศัพท………………………….
โดย…………………………………………………..ตําแหนง……………………….…………………เปนผูลงนามขางทายนี้
ไดพิ จารณาเงื่อนไขและคุณ สมบัติเฉพาะ (TOR) ของโครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิ วเตอรรวม Fiber
Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project ตามประกาศเชิญชวนใหเสนอราคาของบริษัท KTBCS ลงวันที่
…… เดือน …..…………………..พ.ศ. ………… โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมี
คุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และไมเปนผูทิ้งงาน
2. ขาพเจาขอเสนอราคาพัสดุและบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
2.1 ตารางราคาที่เสนอสําหรับการจัดซื้อครั้งนี้
ลําดับ
รายการ
จํานวน ราคา/หนวย
รวมเปนเงิน
ระยะรับประกัน
(หนวย)
(บาท)
(บาท)
(ป)
1 คาอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวร โครงการจัดหา
1
อุ ป กรณ Network Switch ในศู น ย ค อมพิ ว เตอร ร วม
Fiber Optic Cabling สํ า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร Network ตาม TOR
Segregation Project
2 คาติดตั้ง
เปนเงินทั้งสิ้น
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
รวมเปนเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมลู คาเพิ่ม)
(……………………………………………………….) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
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2.2 ตารางราคาที่เสนอสําหรับคาบํารุงรักษา (หลังระยะเวลารับประกัน)
ลําดับ
รายการ
รวมคา MA รวมคา MA รวมคา MA รวมคา MA รวมคาMA รวมคาบํารุง
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปท่ี 4
ปท่ี 5
รักษาทัง้ สิ้น
1
คาอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวร
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch
รับประกัน
ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic
Cabling สําหรับโครงการ Network
Segregation Project
เปนเงินทั้งสิ้น
ภาษีมูลคาเพิ่ม7%
รวมเปนเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
(……………………………………………………….) ซึ่งเปนราคาทีร่ วมภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม)
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา 180 วันนับแตวันยืนยันราคาสุดทาย รวมถึงยืนราคาสิทธิตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไว
(ถามี) และบริษัท KTBCS อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรตามที่บริษัท KTBCS รองขอ
4. ขาพเจาไดจัดทํารายละเอียด Breakdown Pricelist แยกราคาตามรายการอุปกรณ (ภาคผนวก 5.1, 5.2) มาพรอมกันนี้
5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูเสนอราคาขาพเจารับรองที่จะ
5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาในผนวก 8 กับบริษัท KTBCS ใหแลวเสร็จภายใน 14 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือประกาศแจง
ผลการคัดเลือก
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ใหแกบริษัท KTBCS กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5
ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้เพื่อเปนหลักประกันปฏิบัติตามสัญญาถูกตองครบถวน
หากขาพเจ าไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแก บริษัท KTBCS และ
บริษัท KTBCS มีสิทธิจะยกเลิกการตกลงราคาก็ได
6. ขาพเจายอมรับวา บริษัท KTBCS ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้รวมทั้งไมตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆอันอาจ
เกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
7. บรรดาหลั ก ฐานการประกอบการพิ จ ารณาเช น ตั วอย า ง (SAMPLE) แคตตาล็ อ ก แบบรู ป รายการรายละเอี ย ด
คุณ ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (SPECIFICATION) ซึ่งขาพเจาไดสงให แก บริษัท KTBCS ขาพเจายินยอมมอบให KTBCS ไวเป น
เอกสารและทรัพ ยสิน ของบริษัท KTBCS สํ าหรับตัวอย างที่เหลือหรือ ไมใชแล ว ซึ่งบริษั ท KTBCS คืน ใหขาพเจ าจะไม เรียกรอ ง
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 ..................................................................
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ตําแหนง ..........................................................
เบอรโทรศัพท ..................................................
มือถือ ............................................................
E-mail …………………………………………..
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ภาคผนวก 5.1
Breakdown Price list: รายละเอียดราคาแยกตามรายการอุปกรณ
ลําดับ

รายการอุปกรณ

จํานวน
(ระบุหนวยนับ)

ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคารวม
(บาท)

งวดที่สงมอบ

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

รายการอุปกรณ

1

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

2

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

3

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

4

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

5

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

6

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

7

ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน และรายละเอียดอื่นๆ

จํานวน
(ระบุหนวยนับ)

ราคาตอหนวย
ตอป (บาท)

ราคารวมตอป
(บาท)

ราคารวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ราคารวมภาษีมลู คาเพิม่
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ภาคผนวก 6
แบบหนังสือค้ําประกันซอง
เลขที่.............................................
วันที่........................................................
ขาพเจา...................................................สํานักงานตั้งอยูเลขที่.........................ถนน........................................ตําบล/แขวง
...............................................อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด...................................
โดย.............................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุนขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ
......................................................................................................ดังมีขอความตอไปนี้
1.
ตามที่...............................................ไดยื่นซองเสนอราคาสําหรับการจัดหา.....................................
ตามเอกสารเสนอราคาเลขที่..................ซึ่งตองวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการเสนอราคาตอ..........................เปนจํานวนเงิน
..................................................บาท(..........................................................................................)นั้น
ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ขั้นตนในการชําระเงินตามสิทธิเรียกรอง
ของ..............................................................จํานวนไมเกิน..................................................บาท
(..................................................................)ในกรณี...............................................ไมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการเสนอราคา
อันเปนเหตุให.........................................................มีสิทธิริบหลักประกันซองเสนอราคาหรือใหชดใชคาเสียหายใดๆรวมทั้งกรณีที่
................................................................ไดถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยูหรือมิไดไปลงนามใน
สัญญาเมื่อไดรับแจงไปทําสัญญาหรือมิไดวางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารเสนอราคาโดยขาพเจาจะไมอาง
สิทธิใดๆเพื่อโตแยงและ.................................................................ไมจําเปนตองเรียกรองให..................................................................
ชําระหนี้นั้นกอน
2.
หนังสือค้ําประกันนีม้ ีผลใชบังคับตัง้ แต..........................ถึง.............................และขาพเจาจะไมเพิกถอนการ
ค้ําประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3.
ถา......................................................................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไปขาพเจายินยอมที่จะ
ขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ไดขยายออกไปดังกลาว
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
ลงชื่อ...............................................................................ผูค้ําประกัน
(.............................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
ลงชื่อ...............................................................................พยาน
(.............................................................................)
ลงชื่อ...............................................................................พยาน
(.............................................................................)
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ภาคผนวก 7
แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่.....................................................วันที่..............................................................
ขาพเจา................................................สํานักงานตั้งอยูเลขที่.......................ถนน..................... ........................ ตําบล/แขวง
........................................................อํ า เภอ /เขต................................................จั ง หวั ด .................................. โดย
................................................................................ผู มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น ธนาคาร ขอทํ าหนั งสื อ ค้ํ าประ กั น ฉบั บ นี้ ให ไ วต อ
..........................................................................ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูซื้อ” ดังมีขอความตอไปนี้
1.
ตามที่ . ........................................................................ซึ่ ง ต อ ไปนี้ เ รี ย กว า “ผู ข าย” ได ทํ า สั ญ ญ าซื้ อ ขาย
.......................................................... กั บ ผูซื้ อ ตามสัญ ญาเลขที่ .....................ลงวัน ที่ ....................................ซึ่ งผู ขายตอ งวาง
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตอผูซื้อ เปนจํานวนเงิน............................บาท (.......................................................) ซึ่งเทากับรอย
ละ........... (....................................................................) ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ ขั้นตนในการชําระเงินตาม
สิทธิเรียกรองของผูขาย จํานวนไมเกิน............................บาท (..................................................................) ในกรณีที่ผู ขายกอใหเกิด
ความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือ คาใชจายใด ๆ หรือผูขายมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญา
ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยง และผูซื้อไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้นกอน
2.
หากผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผูขายหรือยินยอมใหผูขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ใหถือวา
ขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย
3.
หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาซื้อขายดังกลาวขางตนจนถึงวันที่ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายจะ
ไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใด ๆ ตราบเทาที่ผูขายยังตองรับผิดชอบตอผูซื้อตาม
สัญญาซื้อขายอยู
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
ตามหนังสือมอบอํานาจฉบับลงวันที่........................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูซื้อ” ฝายหนึ่ง และ
บ ริ ษั ท .................................. สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ ตั้ ง อ ยู เล ข ที่ …………………………..…………………………
โดย………………………………..................ผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนบริษั ท ตามหนังสือมอบอํานาจเลขที่ ………… ลงวัน ที่
.............................2563 ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ผูซื้อมีความประสงคจะซื้อพรอมติดตั้ง......................................................พรอมการบํารุงรักษา และผูขา ยทราบ
วัตถุประสงคการซื้อดังกลาวของผูซื้อเปนอยางดี ภายใตขอบเขตงานและรายละเอี ยดคุณ ลักษณะเฉพาะของทรัพยสินที่ซื้อขาย
ตลอดจนการดําเนินงานที่ทําการซื้อขาย ดังรายละเอียดปรากฏในสัญญานี้และเอกสารแนบทายสัญญา และผูขายตกลงที่จะขายและ
ดําเนินการตามความประสงคทั้งหมดของผูซื้อ
คูสัญญาทั้งสองฝายจึงไดตกลงกันในขอกําหนดและเงื่อนไขในการซื้อขาย ดังตอไปนี้
ขอ 1. คํานิยาม
หากในสัญญานี้มิไดระบุไวเปนอยางอื่น ใหคําหรือขอความดังตอไปนี้มีความหมายดังนี้
(1) “ฮารดแวร” หมายถึง อุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวร และอุปกรณที่เกี่ยวของ, เครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือ
อุปกรณคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของในการใชงานตางๆ และ/หรืออุปกรณอื่นใด สําหรับโครงการ..............................โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามรายการ ประเภท ยี่หอ ชนิด รุน ราคาและจํานวน ที่ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรืออุปกรณที่เกี่ยวของในการใชงานอื่นใด ตามที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงวาจางบํารุงรักษา
เพิ่มเติมเพื่อใชงานตามวัตถุประสงคของสัญญานี้เปนคราวๆ ไป ภายหลังวันที่ทําสัญญานี้ โดยคูสัญญาจะไดจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติม
ตอทายสัญญานี้ พรอมกับแนบรายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขในการบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรและ/หรืออุปกรณที่เพิ่มเติมใน
แตละคราว และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
(2) “ซอฟตแวร” หมายถึง Software License, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมคอมพิวเตอร และสิทธิในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซึ่งรวมถึงโปรแกรมควบคุมการทํางาน (Operating Software–O/S) และ/หรือโปรแกรมระบบงาน (Application
Software–A/S) และ/หรือโปรแกรมที่ เกี่ยวกับการใชงานตางๆ สําหรับโครงการ........................ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
รายการ ประเภท ยี่หอ ชนิด รุน ราคาและจํานวนที่ ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญ ญา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญ ญานี้ รวมทั้ ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร และสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่นใด ตามที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงวาจางบํารุงรักษาเพิ่มเติม
เพื่อใชงานตามวัตถุประสงคของสัญญานี้เปนคราวๆ ไปภายหลังวันที่ทําสัญญานี้ โดยคูสัญญาจะไดจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทาย
สัญญานี้ พรอมกับแนบรายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร และสิทธิในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เพิ่มเติมในแตละคราว และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย ทั้งนี้ “ซอฟตแวร” ที่ผูขายทําการบํารุงรักษาใหแกผู
ซื้อตามสัญญาฉบับนี้ ตองมีลิขสิทธิ์การใชงานถูกตองตามกฎหมาย (License)
(3) “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หมายถึง ฮารดแวร ซอฟตแวร และการดําเนินงานที่เกี่ยวของที่ซื้อขายตามสัญ ญานี้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามขอบเขตงานและรายการ ประเภท ยี่หอ ชนิด รุน ราคาและจํานวนที่ระบุไวในสัญญาและเอกสารแนบทาย
สัญญา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
(4) “สถานที่สงมอบ” หมายถึง สถานที่ที่ผูซื้อกําหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงหนวยงานตามที่ผูซื้อกําหนด
ใหเปน
สถานที่สงมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย ไมวาในเขตกรุงเทพมหานครและ/หรือนอกเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงสถานที่ ทําการของผู
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ซื้อ และ/หรือสถานที่อื่นใดที่ผูซื้อจะแจงใหผูขายทราบลวงหนาเปนหนังสือ และใหถือวาหนังสือดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของ
สัญญานี้ดวย
(5) “วันตรวจรับมอบ” หมายถึง วันที่คณะกรรมการที่ผูซื้อแตงตั้งไดทําการตรวจรับมอบและลงนามรับมอบทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย ในวันสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายที่มีคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) พรอมที่จะใชงานไดตรงตามขอกําหนดและเจตนารมณ
ของผูซื้อ ที่กําหนดไวในสัญญาและขอกําหนด Term of Reference (TOR)
(6) “วันสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย” หมายถึง วันที่คณะกรรมการที่ผูซื้อแตงตั้ง ไดทําการลงนามตรวจรับมอบทรัพยสินที่
ซื้อขาย ณ สถานที่สงมอบที่ผูซื้อกําหนด
(7) “ราคาขายทรัพยสินที่ซื้อขาย” หมายถึง มูลคารวมของราคาขายของทรัพยสินที่ซื้อขายที่คูสัญญา
ไดทํา
ความตกลงซื้อขายกัน รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา และ/หรือราคาขาย
ที่คูสัญญาจะ
ไดทําความตกลงกันในการซื้อขายทรัพยสินที่ซื้อขายเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้
(8) “ระยะเวลาการสงมอบเสร็จสิ้น” หมายถึง ระยะเวลาที่ผูซื้อกําหนดใหผูขายทําการสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายพรอม
ติดตั้งหรือดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อการสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายทั้งหมดครบถวน พรอมที่จะใชงานตามวัตถุประสงคของสัญญา
และเอกสารแนบทายสัญญาและ/หรือตามระยะเวลาที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงกันเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป โดยจัดทํา เปนบันทึก
เพิ่มเติมตอท ายสัญ ญานี้ ทั้งนี้ กําหนดระยะเวลาสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายตามสัญ ญา ไมรวมถึงระยะเวลาดําเนินการตรวจรับ
ทรัพยสินที่ซื้อขายของผูซื้อ
(9) “ค า บํ า รุ ง รั ก ษา” หมายถึ ง มู ล ค า รวมของราคางานจ า งบํ า รุ ง รั ก ษา (ไม ร วมถึ ง ราคาขายทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย)
ซึ่งไดกําหนดไวในสัญญานี้ และรวมถึงคาแรง คาอะไหลที่จะเปลี่ยนทดแทน คาใชจายในการเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาขนสง
ค าภ าษี มู ล ค าเพิ่ ม ค าภ าษี เท ศ บ าล ค าบํ ารุ ง รั 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 (ไมรวมถึง ราคาขายทรัพยสินที่ซื้อขาย) ตามสัญญานี้ รายละเอียด
ปรากฏตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งผูซื้อไมตองจายคาใชจายใดๆ นอกเหนือจากคาบํารุงรักษาตามที่ระบุไวใน
สัญญานี้
(10) “สถานที่บํารุงรักษา” หมายถึง สถานที่อันเปนสถานที่ติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ซึ่งผูขายตกลงทําการบํารุงรักษา
ต า ม 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/หรื อสถานที่อื่นใดที่ผูซื้อจะแจงใหผูขายทราบลวงหนาเปนหนังสือ และใหถือวาหนังสือดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ
สัญญานี้ดวย
(11) “ระยะเวลาการบํารุงรักษา” หมายถึง ระยะเวลาที่ผูซื้อตกลงใหผูขายทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
รวมถึ ง การดํ า เนิ น การใดๆ ที่ จํ า เป น เพื่ อ การบํ า รุ ง รั ก ษาตามสั ญ ญานี้ ดั ง ที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาและเอกสารแนบท า ยสั ญ ญา
และ/หรือตามระยะเวลาที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงกันในการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป โดยจัดทํา
เปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้
(12) “เหตุ สุ ด วิ สั ย ” หมายถึ ง เหตุ ก ารณ ใ ด ๆ อั น จะเกิ ด ขึ้ น ก็ ดี จะให ผ ลพิ บั ติ ก็ ดี เป น เหตุ ที่ ไ ม อ าจป อ งกั น ได
แมคูสัญญาฝายที่ตองประสบหรือใกลจะตองประสบนั้นจะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในภาวะ
เชนนั้น และหมายความรวมถึงเหตุการณใดๆ ที่จะเกิดขึ้ น ไมจํากัดวาเปนกรณีการนัดหยุดงานของผูประกอบการขนสงทั้งนอกและ
ในประเทศ การนัดหยุดงานของโรงงานผูผลิต ความลาชาในการขนสงอันเกิดจากภัยธรรมชาติ การควบคุมการจายกระแสไฟฟา หรือ
การขาดแคลนน้ํามันภายในประเทศทําใหเกิดความลาชาในการขนสงหรือการติดตั้ง หรือผลพิ บัติอยางอื่นใดที่ไมมีใครอาจปองกันได
แมจะใชความระมัดระวังตามสมควรแลวก็ตาม
ขอ 2. การซื้อขายและการวาจางบํารุงรักษาหลังพนระยะรับประกัน
2.1 ผู ซื้ อ ตกลงซื้ อ และผู ข ายตกลงขาย “ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ซึ่ ง คิ ด เป น จํ า นวนเงิ น รวมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ทั้ ง สิ้ น
………………………… บาท (.................................) โดยผูขายตองสงมอบและ/หรือสงมอบพรอมติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตาม
รายการ จํ านวน และขอบเขตงาน ให พ รอมใชงาน โดยมี รายละเอีย ดข อกํ าหนดคุ ณ สมบั ติเฉพาะ (Technical Requirement
Specification) ของ “ทรัพยสินทีซ่ ื้อขาย” ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 ณ สถานที่สงมอบ
2.2 ผูขายตกลงบํารุงรักษาปรับปรุงซอมแซมแกไข “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดใหอยูในสภาพดีสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พรอมใหบริการ Service & Support ภายหลังพนระยะรับประกันตามที่กําหนดในขอ 7 ณ สถานที่
บํ ารุ ง รั ก ษ า มี ระย ะเวล าก ารบํ ารุ ง รั ก ษ าทั้ งห ม ด ............ ป ตั้ งแ ต วั น ที่ ........................................ถึ งวั น ที่
................................................. โดยมี ค า บํ า รุ ง รั ก ษาเป น จํ า นวนเงิ น รวมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ทั้ ง สิ้ น .......................บาท
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(......................................) โดยเปนไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน, เงื่อนไข, การดําเนินงาน, กําหนดระยะเวลาและจํานวนของ
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายตองปฏิบัติงานอยางเครงครัด ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา
2.3 ผูขายตองสงมอบและ/หรือสงมอบพรอมติดตั้ง และทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามรายการ ขอบเขต
งานและเงื่อนไขสัญญา, การดําเนินงานและรายละเอียดคุณสมบัติของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายตองปฏิบัติอยางเครงครัด ตาม
เอกสารขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการ …………………………. ของบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด และ
ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1- ……… ดังนี้
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 1: สัญญารักษาความลับ (จํานวน 7 หนา)
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 2: รายละเอียด “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” (จํานวน …… หนา)
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3: เอกสารข อ กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ (TOR) ……………………ของบริ ษั ท
กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด (จํานวน ……. หนา)
เอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข … : .............................
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหเอกสารแนบทายสัญญาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญา รวมถึงรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลง/
แกไข/เพิ่มเติมในภายหลัง ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง/แกไข/เพิ่มเติมดังกลาวจะตองมีการทํา
เปนลายลักษณอักษรโดยจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญาและลงนามโดยผูมีอํานาจของคูสัญญาทั้งสองฝาย
ผูขายตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ชนิดดีเพื่อใชในงานจางบํารุงรักษา
ตามสัญญานี้ และตลอดระยะเวลารับประกันตามสัญญา
กรณีที่ผูขายสงมอบงานลาชาเนื่องจากเหตุที่เกิดจากผูซื้อ ไดแก ชวงPlan down time ชวง Freeze ระบบ,ระบบงานที่
เกี่ยวของขัดของ, การเปลี่ยนแปลง Requirement, Resource อื่นๆ ที่ผูซื้อเปนผูจัดเตรียม หรือเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณอันหนึ่ง
อันใดที่ผูขายไมต องรับผิดตามกฎหมาย โดยชวงระยะเวลาที่ลาชาเกินกําหนดสงมอบงานเนื่องจากเหตุดังกลาวจะไมถือเปนชวง
ระยะเวลาที่นํามาคํานวณความลาชาในการสงมอบและพิจารณาคาปรับ
ขอ 3. กําหนดวันสงมอบ
3.1 ผูขายตองสงมอบและ/หรือสงมอบพรอมติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดใหครบถวนในลักษณะที่ทดสอบจน
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามขอบเขตงานและวัตถุประสงคของผูซื้อ และสงมอบงานเอกสาร ตามขอบเขตงานและ
รายละเอียดขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ ที่ระบุ ในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 ณ สถานที่สงมอบ รวมถึงสถานที่ที่ผูซื้อ
กําหนดแหงใดแหงหนึ่งหรือหลายแหง ในเขตกรุงเทพมหานครหรือนอกเขตกรุงเทพมหานคร ตามแผนการสงมอบที่ผูซื้อกําหนด ซึ่ง
ผูขายตองทําการสงมอบพรอมติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดถูกตองครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ............วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาและ/หรือตามแผนการสงมอบ และ/หรือสงมอบพรอมติดตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทาย
สัญญานี้ เวนแตในกรณีที่ผูขายไมสามารถสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
ผูขายตองดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหแกผูซื้อโดยมิชักชาในทันทีที่เหตุสุดวิสัยนั้นๆ ระงับลงพรอมทั้งใหแนบหนังสือ
ชี้แจงรวมทั้งหลักฐานอันแสดงถึงเหตุสุดวิสัยดังกลาวมาพรอมกับการสงมอบดวย
อนึ่ง หากผูซื้อพิจารณาหนังสือชี้แจงรวมทั้งหลักฐานที่ผูขายนําสงแลวพบวาไมใชเหตุสุดวิสัยตามที่ กลาวอาง
ผู
ซื้อสงวนสิทธิในการคิดคาปรับการสงมอบลาชา อันอยูในดุลยพินิจของผูซื้อที่จะพิจารณา
3.2 ผู ข ายต อ งทํ า การบํ า รุ ง รั ก ษา “ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ตามขอบเขตงานที่ ร ะบุ ใ นข อ 8. โดยผู ข ายต อ งส ง มอบ
เอกสารรายงานการเขาใหบริการ Preventive Maintenance (การตรวจสอบความพรอมการใชงานของอุปกรณที่บํารุงรักษา) และ
เอกสารรายงานการเขาใหบริการ Corrective Maintenance (สรุปประเด็นปญหาที่ไดรับแจง, การติดตามแกไขปญหาและผลการ
แกไขปญหา พรอมจัดทําเอกสารสรุปการแกไขและแนวทางปองกันปญหา) หรือหนังสือยืนยันไมมีการแจงเสียของแตละงวดงาน และ
Performance Report พรอมทั้งผลวิเคราะหการใชงานอุปกรณ หลังจากพนกําหนด
แตละงวดงาน โดยมีรายละเอียดงวด
งาน ดังตอไปนี้
งานงวดที่ 1 .................................................................
งานงวดที่ ....................................................................
3.3 ผูขายจะสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหมที่ไมผานการใชงานมากอนและ/หรือมีลิขสิทธิ์ในการใชงานถูกตอง ตาม
กฎหมาย รวมทั้งมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และคุณสมบัติไมต่ํากวามาตรฐานที่ไดกําหนดไวในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา
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3.4 ผูขายตองสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมไปถึงสวนประกอบอื่นๆ ให สามารถทํางานรวมกันไดกับระบบหรือ
อุปกรณตางๆ ของผูซื้อที่มีอยูเดิม ใหสามารถใชงานไดอยางสมบูรณมีประสิทธิภาพ
3.5 ผูขายตองสงมอบคูมือและเอกสารประกอบการใชงานทรัพยสินที่ซื้อขายทั้งหมด และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ผู
ซื้อกําหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญา
3.6 ผูขายตองสงมอบเอกสารตามที่ผูซื้อกําหนด เพื่อเปนเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจรับทรัพยสินที่ซื้อขาย
3.7 ผูซื้อสงวนสิทธิในการทําสําเนา ทําซ้ําทั้งหมดหรือบางสวนของเอกสาร คูมือ และเอกสารประกอบการใชงานและ/
หรือเอกสารใดๆ รวมทั้ง CD/DVD ที่ผูขายสงมอบโดยไมจํากัดจํานวนและเวลา
3.8 ผู ซื้ อ ทรงไว ซึ่ งสิ ท ธิ ในการให ผู ข ายดํ า เนิ น การแก ไ ขส วนหนึ่ งส วนใดของเอกสารที่ ส งมอบ เพื่ อให ส อดคล อ งกั บ
General Practices และมาตรฐานของผูซื้อกอนที่จะรับมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย (ถามี)
3.9 ในกรณี ที่ ผู ข ายทํ า การ Programming หรือ Customization ส วนหนึ่ งส วนใดของทรัพ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขายและ/หรื อ
ระบบ/อุปกรณใดๆของผูซื้อ ผูซื้อสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเขาไปดําเนินการตรวจสอบ และใหดําเนินการแกไขการ Programming หรือ
Customization ดั งกล า วเพื่ อให ส อดคล อ งกั บ General Practices หรือ ตามความเหมาะสมของผู ซื้อ ก อ นที่ จะทํ า การรับ มอบ
ทรัพยสินที่ซื้อขาย (ถามี)
3.10 ผูขายตองจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ของผูซื้อ เพื่ อใหผูผานการอบรมสามารถใชงาน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่สง
มอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรที่ผูซื้อตองการ โดยใชผูชํานาญการ รวมทั้งตองจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมที่ใช
ปฏิบัติงานไดโดยสมบูรณใหกับเจาหนาที่ของผูซื้อ ที่เขารับการฝกอบรมทุกคน ให แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ 3.1
โดยผูขายตองจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ รวมทั้งรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของสําหรับการฝกอบรม โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบทายสัญญา (ถามี)
3.11 หาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสงมอบ หรือสิ่งของที่ผูขายสงมอบมีผูอื่นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผูขาย
ตองดําเนินการใหผูซื้อไดสิทธิโดยชอบ และผูขายตองเปนผูรับผิดชอบในกรณีที่มีการกลาวหา ฟองรอง หรือเรียกคาเสียหายใดๆ จาก
เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนั้น
3.12 ผูขายตองจัดหาเจาหนาที่มาใหคําแนะนํา ออกแบบการจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณที่เกี่ยวของสําหรับการสงมอบ
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมถึงตรวจสอบสถานที่ใหถูกตองตามความตองการของบริษัทผูผลิต “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายใตขอกําหนด
และความเห็นชอบของผูซื้อ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ตอ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” อัน
เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพแวดลอมไมเปนตามคุณลักษณะเฉพาะที่ผูผลิต “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” กําหนดแลว ผูขายตกลงเปนผูรับผิดชอบ
แตเพียงผูเดียว เวนแตเปนกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการที่ผูซื้อเลือกที่จะไมปฏิบัติตามคําแนะนําของผูขายเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ดังกลาวขางตน ผูขายไมตองรับผิดในความเสียหายนั้น
3.13 เมื่อครบกําหนดการสงมอบตามที่ไดระบุไวในขอ 3.1 หากผูขายยังไมสามารถสงมอบ“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหแกผูซื้อ
ใหครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 3.1 นอกเหนือจากคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ที่ผูขายตองชําระตามขอ 4. ผูขายตกลง
ยิ น ย อ ม ใ ห ผู ซื้ อ ใ ช สิ ท ธิ บ อ ก เลิ ก ก า ร ซื้ อ ข า ย “ท รั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ข า ย ” ต า ม เอ ก ส า ร แ น บ ท า ย สั ญ ญ า ไ ด
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และหากผูซื้อไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาแลว ระยะเวลาและคาใช จายในการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหเปนไปตามขอ 10. แหงสัญญานี้
3.14 ในการดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ผูขายตองแจงกําหนดการเปนลายลักษณอักษรใหผูซื้อพิจารณา
ลวงหนา เพื่อที่ผูซื้อจะไดแจงยืนยันกําหนดการสงมอบใหผูขายทราบและเขาดําเนินการตามวันที่ผูซื้อกําหนด
อนึ่ง เมื่อผูขายไดแจงผูซื้อวาผูขายพรอมที่จะดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายในกําหนดเวลาตามขอ 3.1 แตผู
ซื้อไมพรอมที่จะใหผูขายดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายในกําหนดเวลาตามขอ 3.1 ดังกลาวได กรณีนี้ใหถือวาผูขายได
ทํ าก าร ส งม อ บ “ท รั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ข าย ” ภ าย ใน กํ าห น ด เว ล าดั งก ล าว แ ล ว แ ล ะ ผู ข าย ไม ต อ งเสี ย ค า ป รั บ ต า ม
ขอ 4. ใหแกผูซื้ออีก เวนแตในกรณี ที่ผูขายทําการสงมอบทรัพ ยสินที่ ซื้อขายนอกกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.1 แลวผูซื้อพบวา
ทรัพยสินที่ซื้อขายไมมีประสิทธิภาพสามารถใชงานไดจริงตามสัญญา ผูซื้อสงวนสิทธิในการพิจารณาคิดคาปรับตามอัตราในขอ 4.
โดยคํานวณระยะเวลาการสงมอบตามจริงเปรียบเทียบกับการดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามขอ 3.1 จนกวาผูขายจะสงมอบและ
ติดตั้งรวมถึงดําเนินการใดๆแลวเสร็จ เพื่อใหทรัพยสินที่ซื้อขายสามารถใชงานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพตามสัญญา
3.15 ผูซื้อสงวนสิ ทธิที่ จะให ผูขายทําการส งมอบ “ทรัพยสินที่ ซื้อขาย” เฉพาะเพียงบางสวน ที่จําเปนต อการใชงาน เพื่ อ
ประโยชนของผูซื้อ โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้กอนการดําเนินการใดๆ
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3.16 ในระหวางรอการสงมอบ หากมี “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนใหมผลิตออกสูตลาด ผูขายมีหนาที่ตองแจงใหผูซื้อทราบ
ในทันทีพรอมเสนอราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนใหมเปรียบเทียบกับราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนเกาให ผูซื้อพิจารณา และผูขาย
ตกลงใหสิทธิผูซื้อที่จะเลือกซื้อ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนใหมหรือรุนเกาก็ได
3.17 ผูขายตองมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดาน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” จํานวนเพียงพอ ในการดําเนินงานและ
ให บ ริ ก า รส นั บ ส นุ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า ข อ งสั ญ ญ านี้ โด ย คู สั ญ ญ า ต ก ล งม อ บ ห ม าย บุ ค ค ล อ ย า งน อ ย ฝ า ย ล ะ
1 คน เป น ผู ติ ด ต อ ประสานงานตลอดระยะเวลาของสั ญ ญานี้ อนึ่ ง ผู ซื้ อ สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะขอให ผู ข ายเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลากร
ซึ่งผูขายจัดสงมาปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินงานไดตลอดอายุสัญญานี้ โดยผูขายตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งปวงเอง
3.18 ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ ผูซื้อสงวนสิทธิ ในการเขาทําการตรวจสอบ สังเกตการณ รวมถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานใดๆ ของผูขายใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นตอนการทํางานของผูซื้อ ภายใตขอกําหนดของสัญญา
3.19 หาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือสิ่งของหรือทรัพยสินอื่นใดที่เสนอมีผูอื่นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผูขายตอง
ดําเนินการใหผูซื้อไดสิทธิในการใชงานโดยชอบ และสามารถใหสิทธิในการใชงานแก บมจ.ธนาคารกรุงไทย รวมถึงบริษัทในเครือได และ
ผูขายตองเปนผูรับผิดชอบในกรณีที่มีการกลาวหา ฟองรอง หรือเรียกคาเสียหายใด ๆ จากเจาของลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรนั้น โดย
ผูขายยินยอมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการกลาวหา ฟองรอง หรือเรียกคาเสียหายใด ๆ จากเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
ดังกลาวดวย
หาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือสิ่งของหรือทรัพยสินอื่นใดที่ผูขายเสนอมีบุคคลภายนอกหรือผูอื่นมารบกวนขัดสิทธิของผูซื้อใน
อันที่จะใช “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามปกติสุขและ/หรือตามวัตถุประสงคการซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ของผูซื้อตามสัญญา เนื่องจาก
บุคคลภายนอกหรือผูอื่นมีสิทธิเหนือ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ก็ดี หรือเปนความผิดของผูขายก็ดี ผูขายตกลงรับผิดชอบในผลของการรอน
สิทธิดังกลาวที่เกิดขึ้น และหากผูซื้อถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกหรือผูอื่น ผูขายจะตอง
ดําเนินการใดๆ เพื่อใหมีการวาตางแกตางใหแกผูซื้อ โดยคาใชจายของผูขายเอง รวมทั้งผูขายจะตองชดใชคาเสียหายนั้นๆ ตลอดจน
คาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูซื้อทันที
ขอ 4. บทปรับ
4.1 หากผูขายสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมถึงสงมอบงานใดๆ ตามสัญญาใหผูซื้อลาชากวากําหนดเวลา
ใน
ขอ 3.1 ไมวากรณีใดๆ (เวนแตเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมายหรือมีหลักฐานอันพิสูจนได
วาเหตุที่สงมอบลาชาเปนความผิดของผูซื้อ) ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวน และ/หรือทํา
การคิดคาปรับรายวันไดในอัตรารอยละ ................ ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสงมอบ
ตามขอบเขตงานในสัญญาใหแกผูซื้อลาชา และ/หรือที่ผูขายสงมอบใหผู ซื้อแลว แตยังมิไดทําการติดตั้งใหสามารถใชงานไดดีตาม
ขอกําหนด และ/หรือที่ผูขายตองดําเนินการใหเปนไปตามงวดงานและสงมอบตามสัญญา และ/หรือที่ผูขายยังไมไดดําเนินการใหแลว
เสร็จตามสัญญา โดยคิดคาปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบเปนตนไป จนกวาผูขายจะสงมอบและสามารถใชการไดโดยสมบูรณ
และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อทําการ
บอกเลิกสัญญา โดยเศษของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไมต่ํากวา ...............บาท (...............) ทั้งนี้ ค าปรับดังกลาวจะตอง
ไมเกินมูลคาของสัญญา
4.2 หากผูขายสงมอบงานในงวดที่ …………… ตามสัญญาใหแกผูซื้อลาชากวากําหนดเวลา ไมวากรณีใดๆ (เวนแตเหตุ
สุดวิสัยหรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอันพิสูจนไดวาเหตุที่สงมอบลาชาเปนความผิด
ของผูซื้อ) ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับตามรายละเอียดตามภาคผนวก…………………การบํารุงรักษาและการซอมแซมแกไข
ของเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3
4.3 ในกรณีที่ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ประกอบเปนชุด ถาขาดสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไมสามารถใชการไดโ ดยสมบูรณ
แม ผู ข ายจะส ง มอบภายในกํ า หนดระยะเวลาตามข อ 3.1 แห ง สั ญ ญา แต ยั ง ขาดส ว นประกอบบางส ว น ซึ่ ง ต อ มาได ส งมอบ
สวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาผูขายยังไมไดทําการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” นั้นเลย ผูขายตกลงยินยอม
ใหผูซื้อคิดคาปรับรายวันไดในอัตรารอยละ ………. ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมด โดยคิด
คาปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบเปนตนไป จนกวาผูขายจะสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” แลวเสร็จและสามารถใชการไดโดย
สมบูรณ และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อ
ทําการบอกเลิกสัญญา โดยเศษของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไมต่ํากวา............บาท ทั้งนี้ คาปรับดังกลาวจะตองไมเ กิน
มูลคาของสัญญา
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4.4 ในกรณีที่ผูขายสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เพียงบางสวน ที่ใชการไดแตไมสมบูรณ แตผูซื้อจําเปนตองใชเฉพาะ
สวนที่สงมอบแลวบางสวนเพื่อประโยชนของผูซื้อ โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้ ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรั บ
รายวันไดในอัตรารอยละ ............ ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เฉพาะสวนที่ผูขายยังไมไดทําการ
สงมอบใหสามารถใชงานไดดีตามขอกําหนด โดยคิดคาปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบเปนตนไป จนกวาผูขายจะสงมอบแลว
เสร็จและสามารถใชการไดโดยสมบูรณและผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือนับถัดจากวันครบกําหนดสง
มอบตามสั ญ ญาจนถึ งวั น ที่ ผู ซื้ อ ทํ า การบอกเลิ ก สั ญ ญา โดยเศษของวั น ถื อ เป น หนึ่ งวั น เต็ ม ซึ่ งค าปรับ ต อ งไม ต่ํ ากว า........บาท
(................)ทั้งนี้ คาปรับดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาของสัญญา
4.5 ในกรณีที่ราคาซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมถึงคาติดตั้งและ/หรือคาทดลอง/ทดสอบดวย ถาผูขายไมสามารถทํา
การติดตั้งและ/หรือทดลอง/ทดสอบใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.1 ขางตน ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับ
รายวันไดในอัตรารอยละ...........ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสงมอบและติดตั้งและ/หรือ
ทดลอง/ทดสอบใหแกผูซื้อลาชาและ/หรือในอัตรารอยละ...............ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ที่ผูขายสงมอบใหผูซื้อแลว แตยังมิไดทําการติดตั้ งและ/หรือทดลอง/ทดสอบใหสามารถใชงานไดดีตามขอกําหนด โดยคิดคาปรับนับ
ถัดจากวันครบกําหนดสงมอบและ/หรือวันครบกําหนดติดตัง้ และ/หรือคาทดลอง/ทดสอบแลวเสร็จเปนตนไป จนกวาผูขายจะสงมอบ
และติดตั้งและ/หรือทดลอง/ทดสอบแลวเสร็จและสามารถใชการไดโดยสมบูรณและผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของ
ผูซื้อ หรือนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญา โดยเศษของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่ง
คาปรับตองไมต่ํากวา.....บาท ทั้งนี้ คาปรับดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาของสัญญา
4.6 นอกเหนือจากคาปรับที่ผูขายตองชําระตามขางตนแลว หากผูขายไมสามารถสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ได
ภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.1 และผูซื้อมีความจําเปนตองใชงาน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เปนการเรงดวนและ
ไมอาจรอ
เพื่อใหผูขายสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหครบถวนสมบูรณไดตามสัญญา ผูซื้อมีสิทธิสั่งซื้อ “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 ที่เกิดขึ้นจริงจาก
การดําเนินงานของผูขายตามสัญญานี้
4.8 คาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ตามขอ 4. ทั้งหมด ผูขายตกลงใหสิทธิผูซื้อหักเอาจากราคาขายทรัพยสินที่ซื้อ
ขายและ/หรือคาบํารุงรักษาและ/หรือเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผูขาย
และ/หรือเรียกรองจากผูขายก็ไดตามแตผูซื้อจะเห็นสมควร เพื่อเปนคาเสียหายทั้งหมดหรือบางสวน และ/หรือเรียกรองจากผูขายก็
ได
4.9 ในกรณีที่ผูขายไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และผูซื้อตองทําการคิดคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลง
นั้น หากจํานวนเงินคาปรับมีจํานวนเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาสัญญาทั้งหมด ในกรณีดังกลาวผูซื้อสงวนสิทธิในการบอกเลิก
สัญญาหรือขอตกลง รวมถึงเรียกรองคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ตามสัญญาทั้งหมดจากผูขาย
ขอ 5. ราคาขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ราคาตามสัญญานี้ใหรวมถึงภาษีการคา ภาษีเทศบาล ตลอดจนภาษีอื่นใดทุกประเภท อันเนื่องมาจากการซื้อขายและ/หรือ
จากการทําสัญญา, คาฝกอบรม, คาใชจายในการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” และคาอะไหลที่จะเปลี่ยนทดแทน ตลอดจน
คาใชจายอื่นใดในอันที่จะรักษาหรือเพิ่มเติมสมรรถภาพ/ประสิทธิภาพของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามมาตรฐานของ “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย” ตลอดระยะเวลารับประกัน
ขอ 6. เงื่อนไขการชําระเงิน
6.1 ผู ซื้ อ ตกลงชํ า ระเงิ น ราคาขายทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขายเป น จํ า นวนรวมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ทั้ ง สิ้ น ......................บาท
(...........................................................) ใหแกผูขายภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อไดทําการลง
นามตรวจรั บ การส ง มอบ “ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ทั้ ง หมดให ค รบถ ว นสมบู ร ณ ตามขอบเขตงานและรายละเอี ย ดข อ กํ า หนด
คุณสมบัติเฉพาะ (Technical Requirement Specification) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ระบุในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข
3 ทั้งหมดเรียบรอยเสร็จสมบูรณแลว โดยมีเอกสารลงนามจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อเปนลายลักษณอักษร โดยผูขายตองสง
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มอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดถูกตองครบถวนสมบูรณ สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและตามขอบเขต
งานที่ระบุในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 และตามกําหนดระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
ในกรณีที่ผูซื้อใชสิทธิสั่งซื้อ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามขอ 4.6 และผูขายไมไดชดใชราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” พรอมทั้ง
ค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดภายในกํ า หนดเวลาดั ง กล า ว ผู ข ายตกลงให ก ารชํ า ระราคาของ “ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย”
ที่ผูซื้อไดชําระราคาใหแกผูขายรายอื่นๆ นั้น เปนการชําระราคาตามสัญญานี้ดวย
6.2 ผู ข ายตกลงจ า ยและผู ซื้ อ ตกลงรั บ เงิน ค าบํ ารุ งรัก ษา “ทรั พ ย สิ น ซื้ อ ขาย” จํา นวนเงิ น รวมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ทั้ งสิ้ น
......................................... บาท (......................................) โดยแบงชําระเปนรายงวดตามการตรวจรับการสงมอบงานในแตละ
งวดงาน ซึ่งผูขายตองนําสงหลักฐานการใหบริการ Preventive Maintenance (การตรวจสอบความพรอมการใชงานของอุปกรณที่
บํารุงรักษา) และเอกสารรายงานการเขาใหบริการ Corrective Maintenance (สรุปประเด็นปญหาที่ไดรับแจง, การติดตามแกไข
ปญหาและผลการแกไขปญหาพรอมจัดทําเอกสารสรุปการแกไขและแนวทางปองกันปญหา) หรือหนังสือยืนยันไมมีการแจงเสียของ
แตละงวดงาน และ Performance Report พรอมทั้งผลวิเคราะหการใชงานอุปกรณ หลังจากพนกําหนดของแตละงวดงาน เพื่อเปน
ห ลั ก ฐ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต ร ว จ รั บ ใ น แ ต ล ะ ง ว ด โ ด ย ผู ซื้ อ ต ก ล ง ชํ า ร ะ ร า ค า
คาบํารุงรักษาใหแกผูขายภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อไดทําการตรวจรับการสงมอบงานตามสัญญา
ในแตละงวดงานเปนลายลักษณอักษรเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดงวดการชําระเงิน ดังนี้
งวดที่ 1 ชําระเงินในอัตรารอยละ..... ของจํานวนเงินตามสัญญา สําหรับงานงวดที่..... เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ
ไดทําการตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 1 เรียบรอยแลว
งวดที่ 2 ชําระเงินในอัตรารอยละ......ของจํานวนเงินตามสัญญา สําหรับงานงวดที่...... เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ
ไดทําการตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 2 เรียบรอยแลว
งวดที่ ... ชําระเงินในอัตรารอยละ.... ของจํานวนเงินตามสัญญา สําหรับงานงวดที่..... เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ
ไดทําการตรวจรับการสงมอบงานงวดที่..... เรียบรอยแลว
งวดที่ … ชําระเงินในสวนที่เหลือของจํานวนเงินตามสัญญา สําหรับงานงวดที่.... เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของ ผูซื้อไดทํา
การตรวจรับการสงมอบงานงวดที่...... เรียบรอยแลว
ขอ 7. การรับประกันและการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ผูขายตกลงใหการใชประโยชนและสิทธิใน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เปนของผูซื้อและบมจ.ธนาคารกรุงไทย และผูซื้อหรือ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปนผูใชงานภายใตการจัดการและการควบคุมของผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เอง
โดย
สิ้นเชิง โดยผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขอขัดของของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมด เปนเวลา.........ป นับถัดจาก
วันที่คณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อหรือหนวยงานเจาของโครงการของผูซื้อไดทําการตรวจรับการสงมอบงานงวดที่..............ทั้งหมด
เรียบรอยเสร็จสมบูรณแลว โดยมีเอกสารลงนามจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อเปนลายลักษณอักษร
ผูซื้อจะทําการตรวจรับมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ก็ตอเมื่อผูขายไดสงมอบงานตามขอบเขตงานของสัญญา หรือไดทําการ
สงมอบ, ติดตั้ง, ทดสอบและใชงานไดดีตามที่ กําหนดแลวเทานั้น ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลารับประกันผูขายรับรองวา “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย” ตามสัญญานี้ เมื่อสงมอบแลวจะตองอยูในสภาพใชการไดดี สามารถที่ใชงานไดดีตามขอกําหนดอยูเสมอตลอดระยะเวลา
รับประกันดังกลาว
การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” (รวมค าบํารุงรักษา คาปรับปรุงแกไข ซอมแซม คาเปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณตางๆ
คาแรง คาอะไหล คาใชจายในการเดินทาง คาขนสง และคาภาษีทุกประเภท) ผูขายรับรองวาจะทําการปรับปรุงแกไข ซอมแซมและ
เปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหอยูในสภาพดี สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและใชงานไดตลอด
ระยะเวลารับประกัน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อ และจะตองไมทําใหระบบงานหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายใดๆแกทางผูซื้อ
และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยมีรายละเอียดการบํารุงรักษาตลอดระยะเวลารับประกัน ดังนี้
7.1 การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” .......................................ตามปกติ (Preventive Maintenance)
7.1.1 ผูขายจะตอ งทํ าการบํารุงรักษา “ทรัพ ยสิ นที่ ซื้อ ขาย” …………………..ทั้ งหมดให อยูในสภาพดี สามารถ
ทํ างานได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล โดยผู ข ายต อ งทํ าการบํ ารุงรัก ษาให ส ามารถใช งานได ดี
ตามปกติ ทุกๆ ....... เดือนตอครั้ง (รวมจํานวนอยางนอย ................ครั้ง ตลอดระยะเวลาสัญญา) ในระหวาง
วันจันทรถึงวันศุกร ระหวางเวลา 08.00-17.00 น. ยกเวนวันหยุดราชการ/วันหยุดธนาคารและ/หรือนอก
เวลาทําการของผูซื้อ ทั้งนี้ ผูขายตองสงแผนการบํารุงรักษาตามปกติ (Preventive Maintenance) ใหผูซื้อ
ทราบลวงหนา และตองไดรับความเห็นชอบจากผูซื้อเปนคราวๆ ไป กอนการเขาทําการบํารุงรักษา
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7.1.2 หากปรากฏวา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” มีการขัดของเกินกวามาตรฐานโดยทั่วไป ผูขายตกลงจะทําการบํารุงรักษา
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เพิ่มขึ้นกวาที่ไดมีการกําหนดไวในขอ 7.1.1 ตามที่ผูซื้อและผูขายจะไดตกลงกันเพื่อแกไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการบํารุงรักษาตามขอ 7.1.1 เปนระยะๆ ไป
7.1.3 หากผูขายไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 7.1.1 และ/หรือขอ 7.1.2 ได ผูขายตกลงยินยอมให
ผู
ซื้อคิดคาปรับจากผูขายไดในอัตรา ……………ของ........................... โดยคาปรับโดยรวมแตละครั้งตองไมนอย
กวา ………………. บาท (…………………………….……..…) ตามที่ระบุในสัญญานี้ เอกสารแนบทายสัญญา และ/
หรือที่จะระบุเพิ่มเติมในภายหนาและจัดทําเปนลายลักษณอักษรไวตอกัน โดยคาปรับดังกลาวใหสิทธิผูซื้อที่
จะหักเอาจากเงินคาบํารุงรักษาและ/หรือเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตที่ผูซื้อจะเห็นควร
7.2 การบํารุงรักษาซอมแซมแกไข “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”…………………….…………… ที่ขัดของ (Corrective Maintenance)
7.2.1 กรณี …………………………………… เกิ ด ขั ด ข อ ง หรื อ ชํ า รุ ด บกพร อ ง หรื อ ไม ส ามารถใช ง านได ดี หรื อ เกิ ด
ขอผิดพลาดกับระบบหรืออุปกรณ ผูขายตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หลังจากที่ไดรับแจงจากผู
ซื้อ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพื่อใหอุปกรณฯ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและใชงานไดดีตามปกติ
ภายในเงื่อนไขดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบงานทั้งหมดไมสามารถใชงานได ในกรณีดังกลาว ผูขายจะตองทํา
การตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง
หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
ระดับที่ 2 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบงานทั้งหมด ไมสามารถใชงานไดบางสวน ในกรณีดังกลาว ผูขาย
จะตองทําการตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน
…… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
ระดับที่ 3 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหการใชงานโดยทั่วไปไมเปนไปตามที่ระบุไวในขอกําหนด
ใน
กรณีดังกลาวผูขายจะตองทําการตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาให
แลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
7.2.2 หากผูขายไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ 7.2.1 ได ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับจากผูขายไดใน
อัตรา ……..…ของ......................................จนกวาผูขายจะดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาแลวเสร็จและผูซื้อตอบ
รับผลการซอมแซมบํารุงรักษาเรียบรอยแลว โดยเศษของวันจะถือเปนหนึ่งวันเต็ม โดยคาปรับโดยรวมแตละวัน
ตองไม นอยกวา …………. บาท (………)ตามที่ ระบุในสัญ ญานี้ เอกสารแนบทายสัญ ญา และ/หรือที่ จะระบุ
เพิ่มเติมในภายหนาและจัดทําเปนลายลักษณอักษรไวตอกัน โดยคาปรับดังกลาวใหสิทธิผูซื้อที่จะหักเอาจาก
เงินคาบํารุงรักษาและ/หรือเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตที่ผูซื้อจะเห็นควร
7.3 ถา การซ อ มแซมแก ไ ขไม แ ล วเสร็จ ภายในกํ าหนดเวลา รวมถึ งในระหวางเวลาที่ ผู ข ายไม ส ามารถปฏิ บั ติ ได ต าม
ขอกําหนด นอกเหนือจากค าปรับที่ตกลงชําระใหแกผูซื้อตามขางตนแลว ผูขายตกลงยินยอมจัดหา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” และ
อุปกรณที่เกี่ยวของ สํารองทดแทน ซึ่งมีคุณสมบัติทัดเทียมกันมาติดตั้งทดแทนใหแกผูซื้อภายในระยะเวลาที่ผูซื้อกําหนด เพื่อใชใน
การปฏิบัติงานของผูซื้อจนกวาการบํารุงรักษาและ/หรือการแกไขขอขัดของนั้นๆ จะแลวเสร็จโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อทั้งสิ้น
7.4 ในการบํ า รุ ง รั ก ษาตามข อ 7. ทั้ ง หมด ผู ข ายต อ งมี ศู น ย รั บ แจ ง เหตุ ขั ด ข อ งพร อ มหมายเลขโทรศั พ ท แ ละ
E-mail ที่สามารถแจงเหตุขัดของไดตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ พรอมทั้งตองมีหมายเลขโทรศัพทสํารองกรณี ไม
สามารถติดตอหมายเลขโทรศัพทแรกได รวมถึงผูขายจะตองจัดทํารายงานการบํารุงรักษาแจงใหผูซื้อทราบเปนลายลักษณอักษรทุก
ครั้ง เพื่อใหผูแทนของผูซื้อที่ไดรับการแตงตั้งลงนาม หลังจากที่ไดตรวจดูความเรียบรอยของงานแลว
7.5 หากผูขายละเวนหรือละเลยไมทําการบํารุงรักษา และ/หรือไมสามารถทําการซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให“ทรัพยสินที่
ซื้อขาย” กลับมาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชงานไดตามปกติ และ/หรือไมดําเนินการจัดหา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” สํารอง
ทดแทน ใหแกผูซื้อตามเงื่อนไขและภายในกําหนดเวลาอันควรตามขอกําหนดภายใตขอ 7. ขอใดขอหนึ่ง ตามที่ผูซื้อไดกําหนดและ
แจงใหแกผูขายทราบแลว ผูขายตกลงใหผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายนี้ได และ/หรือรวมทั้งใหสิทธิแกผูซื้อในการเรียกร อง
คาปรับ, คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ที่อาจพึงมีขึ้นจากผูขายไดทั้งสิ้น
ขอ 8. การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หลังระยะรับประกันสิ้นสุดลง
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project
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8.1 การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” .................ตามปกติ (Preventive Maintenance)
8.1.1 ผูขายจะตองทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” …………………..ทั้งหมดใหอยูในสภาพดี สามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผูขายตองทําการบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดดีตามปกติ ทุกๆ
....... เดือนตอครั้ง (รวมจํานวนอยางนอย ................ครั้ง ตลอดระยะเวลาสัญญา) ในระหวางวันจันทรถึงวัน
ศุกร ระหวางเวลา 08.00-17.00 น. ยกเวนวันหยุดราชการ/วันหยุดธนาคารและ/หรือนอกเวลาทําการของผู
ซื้อ ทั้งนี้ ผูขายตองสงแผนการบํารุงรักษาตามปกติ (Preventive Maintenance) ใหผูซื้อทราบลวงหนา และ
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูซื้อเปนคราวๆ ไป กอนการเขาทําการบํารุงรักษา
8.1.2 หากปรากฏว า “ทรัพ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” มี ก ารขั ด ข อ งเกิ น กว า มาตรฐานโดยทั่ วไป ผู ข ายตกลงจะทํ าการ
บํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เพิ่มขึ้นกวาที่ไดมีการกําหนดไวในขอ 8.1.1 ตามที่ผูซื้อและผูขายจะไดตก
ลงกันเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการบํารุงรักษาตามขอ 8.1.1 เปนระยะๆ ไป
8.1.3 หากผูขายไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 8.1.1 และ/หรือขอ 8.1.2 ได ผูขายตกลงยินยอมให
ผู
ซื้อคิดคาปรับจากผูขายไดในอัตรา ……………ของ........................... โดยคาปรับโดยรวมแตละครั้งตองไมนอย
กวา ………………. บาท (…………………………….……..…) ตามที่ระบุในสัญญานี้ เอกสารแนบทายสัญญา และ/
หรือที่จะระบุเพิ่มเติมในภายหนาและจัดทําเปนลายลักษณอักษรไวตอกัน โดยคาปรับดังกลาวใหสิ ทธิผูซื้อที่
จะหักเอาจากเงินคาบํารุงรักษาและ/หรือเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตที่ผูซื้อจะเห็นควร
8.2 การบํ า รุ ง รั ก ษาซ อ มแซมแก ไ ข “ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ……………………………………… ที่ ขั ด ข อ ง (Corrective
Maintenance)
8.2.1 กรณี …………………………………… เกิ ด ขั ด ข อ ง หรื อ ชํ า รุ ด บกพร อ ง หรื อ ไม ส ามารถใช ง านได ดี หรื อ เกิ ด
ขอผิดพลาดกับระบบหรืออุปกรณ ผูขายตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หลังจากที่ไดรับแจงจากผู
ซื้อ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพื่อใหอุปกรณฯ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและใชงานไดดีตามปกติ
ภายในเงื่อนไขดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบงานทั้งหมดไมสามารถใชงานได ในกรณีดังกลาว ผูขายจะตองทํา
การตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง
หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
ระดับที่ 2 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบงานทั้งหมด ไมสามารถใชงานไดบางสวน ในกรณีดังกลาว ผูขาย
จะตองทําการตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน
…… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
ระดับที่ 3 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหการใชงานโดยทั่วไปไมเปนไปตามที่ระบุไวในขอกําหนด
ใน
กรณีดังกลาวผูขายจะตองทําการตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาให
แลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
8.2.2 หากผูขายไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ 8.2.1 ได ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับจากผูขายไดใน
อัตรา ……..…ของ......................................จนกวาผูขายจะดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาแลวเสร็จและผูซื้อตอบ
รับผลการซอมแซมบํารุงรักษาเรียบรอยแลว โดยเศษของวันจะถือเปนหนึ่งวันเต็ม โดยคาปรับโดยรวมแตละวัน
ตองไมนอยกวา …………. บาท (………………) ตามที่ระบุในสัญญานี้ เอกสารแนบทายสัญญา และ/หรือที่จะ
ระบุเพิ่มเติมในภายหนาและจัดทําเปนลายลักษณอักษรไวตอกัน โดยคาปรับดังกล าวใหสิทธิผูซื้อที่จะหักเอา
จากเงินคาบํารุงรักษาและ/หรือเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตที่ผูซื้อจะเห็นควร
8.3 ถ าการซ อมแซมแกไ ขไม แ ลว เสร็จภายในกํ าหนดเวลา รวมถึ งในระหวา งเวลาที่ ผู ขายไม สามารถปฏิ บั ติ ไ ดต าม
ขอกําหนด นอกเหนือจากคาปรับที่ตกลงชําระใหแกผูซื้อตามขางตนแลว ผูขายตกลงยินยอมจัดหา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” สํารอง
ทดแทน ซึ่งมีคุณสมบัติทัดเทียมกันมาติดตั้งทดแทนใหแกผูซื้อภายในระยะเวลาที่ผูซื้อกําหนด เพื่อใชในการปฏิบัติงานของผูซื้อ
จนกวาการบํารุงรักษาและ/หรือการแกไขขอขัดของนั้นๆ จะแลวเสร็จโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อทั้งสิ้น
8.4 หากผู ข ายละเว น หรือ ละเลยไม ทํ าการบํ า รุงรั ก ษา และไม ส ามารถทํ าการแก ไ ขปรับ ปรุง ซ อ มแซมบํ ารุ งรั ก ษา
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหอยูในสภาพดีสามารถทํางานไดตามปกติภายในกําหนดเวลาตามเงื่อนไขใน ขอ 8.1 และ/หรือขอ 8.2 และ/
หรือไมดําเนินการจัดหา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” สํารองทดแทน ตามขอ 8.3 ภายในกําหนดเวลาอันควรตามที่ผูซื้อไดกําหนดและแจง
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project

35/ 46

ใหทราบแลว ผูขายตกลงใหผูซื้อใชสิทธิยกเลิกสัญญาได รวมทั้งใหสิทธิแกผูซื้อในการเรียกรองคาปรับ, คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ
ที่อาจพึงมีขึ้นจากผูขายไดทั้งสิ้น
8.5 ในการบํารุงรักษาตามขอ 8. ทั้งหมด ผูขายจะตองจัดทํารายงานการบํารุงรักษาแจงใหผูซื้อทราบเปนลายลักษณ
อักษรทุกครั้ง (เอกสารรายงานการเขาใหบริการ Preventive Maintenance (การตรวจสอบความพรอมการใชงานของอุปกรณที่
บํารุงรักษา) และ/หรือเอกสารรายงานการเขาใหบริการ Corrective Maintenance (สรุปประเด็นปญหาที่ไดรับแจง, การติดตาม
แกไขปญหาและผลการแกไขปญหา พรอมจัดทําเอกสารสรุปการแกไขและแนวทางปองกันปญหา) หรือหนังสือยืนยันไมมีการแจง
เสียของแตละงวดงาน และ Performance Report พรอมทั้งผลวิเคราะหการใชงานอุปกรณ หลังจากพนกําหนดแตละงวดงาน)
เพื่อใหผูแทนของผูซื้อที่ไดรับการแตงตั้งลงนาม หลังจากที่ไดตรวจดูความเรียบรอยของงานแลวและผูขายจะตองสงมอบรายงานการ
บํารุงรักษาดังกลาวหลังจากพนกําหนดแตละงวดงาน
8.6 ผูขายตองมีศูนยรับแจงเหตุขัดของและหมายเลขโทรศัพทพรอมอีเมลที่สามารถแจงเหตุขั ดของไดตลอด 24 ชั่วโมง
ไมเวนวันหยุดราชการ/วันหยุดธาคาร พรอมทั้งตองมีหมายเลขโทรศัพทสํารองกรณีไมสามารถติดตอหมายเลขโทรศัพทแรกได โดย
ผู ข ายต อ งบริ ก ารสนั บ สนุ น การรั บ แจ ง และแก ไ ขป ญ หาทางโทรศั พ ท แ ละอี เมล (Hotline Telephone and Email Support)
ระหวางวันจันทรถึงวันอาทิตย ตลอด 24 ชั่วโมง
8.7 ผูขายตองมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานอุปกรณ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” จํานวนที่เพียงพอ โดยมี
เอกสารประกอบที่เชื่อถือได ในการดําเนินงานบํารุงรักษาและใหบริการสนับสนุนตลอดระยะเวลาของสัญญา รวมถึงการใหคําแนะนํา
และคําปรึกษาในการแกปญหาของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดในโครงการนี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน Service Level Agreement
ที่ผูซื้อกําหนด ทั้งทางโทรศัพทและแบบ On-Site Support ตลอดจนดําเนินงานบํารุงรักษาและใหบริการสนับสนุนตลอดระยะเวลา
ของสัญญา โดยไมคิดคาใชจายใดๆ
8.8 ในกรณีที่ผูขายไมสามารถบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา หากผูซื้อมีความ
จําเปน ต องใช งาน “ทรัพ ยสิ นที่ ซื้ อขาย” และไม อ าจรอเพื่ อ ให ผูข ายบํ ารุงรัก ษา “ทรัพ ย สิน ที่ ซื้อ ขาย” ให ครบถวนสมบู รณ ไ ด
นอกเหนือจากคาปรับที่ตกลงชําระใหแกผูซื้อตามขางตนแลว ผูซื้อมีสิทธิสั่งจางบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญานี้ทั้งหมด
หรือบางสวนที่ยังไมไดมีการบํารุงรักษา จากผูขายรายอื่นๆ ก็ได ทั้งนี้ ผูขายตกลงใหการสั่งจางบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่บํารุงรักษาตามสัญญานี้ และพรอมที่จะชดใชราคา และคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริง
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูขายรายอื่นนั้นไดบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ครบถวนแลว และผูซื้อมีหนังสือแจงผูขายเปนลาย
ลักษณอักษร
ขอ 9. การดัดแปลงหรือติดสวนประกอบเพิ่มเติม
ผูขายตกลงยิ นยอมใหผู ซื้อ มีสิ ทธิที่ จะนําอุป กรณ เครื่องคอมพิ วเตอรอื่ น ใดมาประกอบเพิ่ มเติม หรือเชื่อ มต อกั บ
“ทรัพ ย สิน ที่ ซื้ อขาย” ได โดยไม ตอ งแจงเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรแกผู ขายลวงหน า ทั้ งนี้ แต ผูข ายไม ต อ งรับ ภาระในการให บ ริก าร
บํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรสวนที่เพิ่มเติมนั้น รวมถึงความชํารุดบกพรองของอุปกรณคอมพิวเตอรสวนที่เพิ่มเติมนั้น หากผูขาย
ไมไดเปนผูจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรสวนที่เพิ่มเติมดังกลาว
ขอ 10. ระยะเวลาและคาใชจายในการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน
เมื่อผูซื้อบอกเลิกการซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญานี้ ผูขายตกลงขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน “ทรัพยสินที่
ซื้อขาย” ดังกลาวออกจากสถานที่ของผูซื้อใหแลวเสร็จภายในกําหนด 15 วัน นับจากวันบอกเลิกการซื้อขายตามสัญญานี้ คาใชจาย
ในการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน คาประกันภัย หรือคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งหมด ผูขายตกลงเปนผูชําระแตเพียงฝายเดียวทั้งสิ้น
หากผูขายไมทําการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคกอน ผูขายตก
ลงใหผูซื้อดํ าเนินการใดๆ ได ทุกกรณี เพื่อให การขนยาย/ยกเลิก /เพิ กถอน “ทรัพ ยสินที่ซื้อ ขาย” แลวเสร็จ คาใชจายทั้ งปวงอั น
เนื่องจากการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอนนี้ ผูขายตกลงชําระคืนใหแกผูซื้อทั้งสิ้นและใหสิทธิผูซื้อหักเอาจากหลักประกันตามสัญญา ทั้งนี้
หากมีความเสียหายอยางใดๆ เกิดขึ้นผูขายสละสิทธิที่จะเรียกรองจากผูซื้อในทุกกรณี
ขอ 11. ความคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ในกรณีที่มีการเรียกรอง การกลาวหา หรือการฟองรองคดีใดๆ เกี่ยวกับ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารใดๆ ที่จัดใหมี
ขึ้นตามสัญญานี้ หรือมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา, สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์หรือสิทธิในเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งที่เกี่ยวของกับ
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารใดๆ ที่จัดใหมีขึ้นตามสัญญานี้ ผูขายตกลงจะเปนผูปกปอง ปองกันและโตแยง การเรียกรอง การ
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กลาวหา การฟองรองคดีหรือการละเมิดดังกลาวนั้นเองทั้งสิ้น รวมทั้งตกลงรับผิดชอบชําระคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรือชดใช
คาเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้นดวยทุกประการ รวมถึงตกลงที่
จะดําเนินการทั้งปวงเพื่อระงับขอพิพาทที่มีขึ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ผูซื้อจะตองบอกกลาวเปนหนังสือใหผูขายทราบถึงการเรียกรอง การ
กลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้น รวมทั้งใหความชวยเหลือในดานขอมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ตามความจําเปน
และเหมาะสม และใหสิทธิแกผูขายในการโตแยง หรือตอสู หรือทําขอตกลงเกี่ยวกับการเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือ
การละเมิดดังกลาวนั้น และในการนี้ ผูขายตกลงจะดําเนินการตางๆ เพื่อใหผูซื้อมีสิทธิในการใช “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสาร
ใดๆ หรือสิทธิในเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งที่เกี่ยวของตอไปได หรือทําการเปลี่ยนหรือแกไขดัดแปลง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือ
เอกสารหรือเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งใหแกผูซื้อ เพื่อที่จะไดไมเปนการละเมิด หรือถาการกระทําดังกลาวไมอาจเปนไปไดตาม
สมควร หรือไมเปนการสมประโยชนแกผูซื้อในขณะนั้น ผูขายตกลงจะชดใชมูล คาสําหรับ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารหรือ
เครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งที่มีการเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้น ตามมูลคาใหแกผูซื้อ และ
ผูขายตกลงรับของเหลานั้นคืน
อยางไรก็ตาม ผูขายไมตองรับผิดชอบในกรณีที่การเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดตามความใน
วรรคกอนนั้นเกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก (1) ผูซื้อไดใช อนุญาต หรือขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารรวมไปพรอมกับผลิตภัณฑ
อื่นๆ ซึ่งผูขายไมไดเปนผูจัดหาให และเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์โดยผลิตภัณฑอื่นๆ นั้น หรือ (2) ผูซื้อไดกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะเปน
การฝาฝน การใชในทางที่ผิด หรือการละเมิดตอทรัพยสินในทางปญญา
ขอ 12. การเปลี่ยนแปลงรุนและ/หรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ผูขายอาจทํ าการสงมอบ “ทรัพ ยสิ นที่ ซื้ อขาย” ที่ มี คุณ สมบั ติแ ละคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะเปลี่ ยนแปลงแตกต าง
ไปจาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ระบุไวในสัญญาใหแกผูซื้อได โดยมีเงื่อนไขดังนี้
12.1 ผูขายตองแจงการเปลี่ยนแปลงรุนหรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เปนลายลักษณอักษรใหผูซื้อพิจารณา และตอง
ไดรับความยินยอมจากผูซื้อเปนลายลักษณอักษรกอนการดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
12.2รุนหรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่เปลี่ยนแปลงใหมนั้น จะตองมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะและคุณภาพ
ดีกวาที่ระบุไวในสัญญา และมีคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) สูงกวาหรือรุนใหมกวาที่ตกลงไวตามสัญญา โดยมีหลักฐานแนชัด
และมีเอกสารรับรองจากโรงงานผูผลิต/เจาของผลิตภัณฑ และผูเชี่ยวชาญในดานนั้นรับรองไว
12.3รุนหรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่เปลี่ยนแปลงใหมนั้น ตองมีราคาไมเปลี่ยนแปลงหรือถูกลงกวาเดิม ทั้งนี้ให
รวมถึงคาบํารุงรักษาและคาใชจายอื่นๆ ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่จะสงมอบใหมดวย ในกรณีที่ราคาขายหรือคาใชจายอื่นๆ สูง
กวาเดิมที่ระบุไวในสัญญา ผูขายตองตกลงยินยอมที่จะสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่เปลี่ยนแปลงใหมในราคาและคาใชจายอื่นๆ ที่
ไมเปลี่ยนแปลงจากสัญญาที่ตกลงกันไว ทั้งนี้ผูขายยังคงมีภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามขอตกลง และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ไดระบุไ ว
ในสัญญานี้ทุกประการ
ขอ 13. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแกผูซอื้ ผูขายตกลงสงมอบหลักประกันเปน.......................................ของธนาคาร
พาณิชยในประเทศที่ผูซื้อเห็นชอบสําหรับประกันการปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 10 ของมูลคาสัญญาทั้งหมดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจนถึงวันที่ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายสําเร็จลุลวงไปใหแกผูซื้อยึดถือไว หาก
ผูขายไมสามารถสงมอบงานใหครบถวนภายในระยะเวลากําหนด หรือผูขายผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดตามสัญญานี้ ผูขายยินยอมใหผูซื้อ
เรียกรองจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นๆ เพื่อเปนคาปรับและ/หรือคาเสียหาย/คาใชจายใดๆ แหงสัญญานี้ไดทันที ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน โดยมิตองเรียกรองจากผูขายกอน
ผูขายไดสงมอบ……………………ซึ่งเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ทําสัญญาฉบับนี้จนถึง
วันที่ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปใหแก ผูซื้อเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้
หลักประกันดังกลาว (หนังสือค้ําประกัน) ผูขายยินดีใหผูซื้อเก็บรักษาไวในครอบครองของผูซื้อ และผูซื้อจะคืนใหแกผูขาย
โดยไมมี ดอกเบี้ ย ภายใน 15 วันทํ าการ นับ แตวัน ที่ผูข ายพ น จากภาระข อผูกพั นตามสัญ ญาหรือ ขอตกลงแล ว (ใช ในกรณี วาง
หลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร)
หลักประกันดังกลาว (แคชเชียรเช็ค) ผูขายยินดีใหผูซื้อทําการเรียกเก็บเงินจากแคชเชียรเช็คที่เปนหลักประกันสัญญา
ดังกลาว และทําการเก็บรักษาเงินสดไวในครอบครองของผูซื้อ และผูซื้อจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันทําการ นับ
แตวันที่ผูขายพนจากภาระขอผูกพันตามสัญญาหรือขอตกลงแลว (ใชในกรณีวางหลักประกันเปนแคชเชียรเช็ค
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ในกรณีที่ผูซื้อและผูขายตกลงใหมีการดําเนินงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้และจัดทําเปนบันทึก
ขอ ตกลงเพิ่ ม เติ ม ต อ ท ายสั ญ ญาระหว างกั น ซึ่ งมี ผ ลให มู ล ค า ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายฉบั บ นี้ เพิ่ ม ขึ้น ในภายหลั ง ผู ขายตกลงส งมอบ
หลักประกันสัญญาสําหรับงานสวนที่เพิ่มเติมขึ้นนั้นใหแกผูซื้อเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 10 ของราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” สวน
ที่เพิ่มเติมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ทําบันทึกข อตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญาไวตอกัน จนถึงวันที่ภาระหนาที่
ทั้งหลายของผูขายไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปใหแกผูซื้อยึดถือไว และในกรณีที่ผูซื้อไดขยายระยะเวลาสัญญาใหแกผูขาย ผูขายตกลง
ทําการขยายระยะเวลาการค้ําประกันของหลักประกันสัญญาออกไปตราบเทาที่ผูขายยังตองมีภาระหนาที่รับผิดชอบตอผูซื้อตาม
สัญญาฉบับนี้อยู
ทั้งนี้ หากผูขายไมสงมอบหลักประกันสัญญาสวนเพิ่มเติมตามวรรคกอนทั้งหมดครบถวน ใหแกผูซื้อภายใน 15 วัน กอนทํา
การสงมอบงานตามสัญญางวดสุดทายของปนั้น ผูขายตกลงใหผูซื้อหักจากเงินคา “ทรัพยสิ นที่ซื้อขาย” 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 หากผูขายไดดําเนินการตามพฤติการณหรือการกระทําใดๆ
ดังกลาวตอไปแลวมีแตจะเกิดความเสียหายแกผูซื้อ
15.5 ผูขายเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ
ขอ 16. ผลของการผิดสัญญา
ในกรณีที่ผูขายผิดนัดและ/หรือผิดสัญญาตามที่กลาวมาในขอ 15. ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไดทันทีโดยไมตองบอกกลาว
ลวงหนา รวมถึงไมตองชดใชคาเสียหาย หรือจายคาตอบแทนใดๆ ใหแกผูขายสําหรับงานที่ผูขายดําเนินการไปทั้งสิ้น รวมทั้งผูขายตก
ลงยินยอมใหผูซื้อเรียกคาปรับและคาเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทําและ/หรือปฏิบัติผิดสัญญานี้จาก
ผูขายได โดยผูขายใหสิทธิผูซื้อที่จะเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาของผูขาย
และ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตผูซื้อจะเห็นควร
ขอ 17. การสิ้นสุดสัญญา
17.1 ในกรณีที่ผูขายไมสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาได หรือไมสามารถสงมอบงานไดทันตามกําหนดหรือมีเหตุการณใดที่
ทําใหผูซื้อเห็นวาผูขายไมสามารถปฏิบัติงานไดหรือปฏิบัติงานไดไมสมประโยชนของผูซื้อตามที่ไดตกลงกันไว ใหผูซื้อมีสิทธิบ อกเลิก
สัญญานี้ โดยตองแจงใหผูขายทราบลวงหนา 7 วัน เปนลายลักษณอักษร โดยไมรวมถึงกรณีตามขอ 16 และขอ 17.2 วรรคหนึ่ง
17.2 ในกรณีที่ผูขายผิดสัญญาในสวนที่เปนสาระสําคัญของสัญญานี้ ใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้เปนลายลักษณอักษร
และ/หรือเรียกรองคาเสียหายไดทันทีโดยไมตองแจงลวงหนา
หากผูซื้อประสงคจะบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในวรรคกอน ผูซื้อตองบอกกลาวไปยังผูขายเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันที่ประสงคจะใหสัญญาสิ้นสุดลง โดยผูขายมีสิทธิไดรับชําระเงินคาซื้อขายตามสวน
ของงานที่ไดทําและสงมอบแกผูซื้อแลว
17.3 เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกศาลพิพากษาลมละลาย หรือมีการดําเนินการเพื่อขอ
ฟนฟูกิจการตอศาลตามกฎหมายลมละลาย เลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกระงับไมใหดําเนินธุรกิจ หรือมีการชําระบัญชี ให
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้
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17.4 เมื่อสัญญาสิ้นสุดไมวาเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม ใหผูขายสงมอบบรรดาขอมูลของผูซื้อไมวาอยูในรูปใดๆ รวมทั้งทรัพยสิน
ทางปญญาใดๆ ที่เปนสิทธิของผูซื้อและเครื่องอุปกรณใดๆ ของผูซื้อ (ถามี) คืนแกผูซื้อทั้งหมด
17.15 กรณีผูซื้อประสงคจะเลิกการบํารุงรักษาตามที่กําหนดในขอ 3.2 ทั้งหมดหรือแตบางสวนตามสัญญานี้ เนื่องจาก
“ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ที่ ว า จ า งบํ า รุ ง รั ก ษาถู ก ยกเลิ ก ใช ง าน 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 ใหถือวาไดสงใหแก กันโดย
ชอบ และแมหากวาสงใหไมไดเพราะที่อยูดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไปโดยคูสัญญาแตละฝายมิไดแจงการเปลี่ยนแปลง
หรือการรื้อถอนนั้นเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบก็ดี ใหถือวาคูสัญญาฝายนั้นไดรับทราบหนังสือติดตอ บอกกลาว หรือหนังสืออื่ น
ใดดังกลาวแลวโดยชอบ
บรรดาหนังสือบอกกลาว ทวงถาม, คําบอกกลาว, หรือหนั งสืออื่นใดที่จะสงใหแกกันโดยใหคนนําไปสงยังที่อยูที่ระบุไว
ขางตนของสัญญานี้แลว ถาหากมีผูมีอํานาจ/ผูแทนของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลงนามรับเอกสาร หรือมีหนังสือตอบโตระหวางกันใหถือ
วาไดสงใหแกกันโดยชอบ
ขอ 19. การแยกสวนที่เปนโมฆะออกจากสวนที่สมบูรณ
ในสัญญานี้หากมีขอความหรือขอตกลงใดที่ตกเปนโมฆะหรือไมสมบูรณไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม คูสัญญาตกลงใหแยกสวน
ที่เปนโมฆะหรือที่ไมสมบูรณนั้นออกจากขอความและขอตกลงอื่นๆ ที่สมบูรณ โดยใหถือวาขอความอื่นที่สมบูรณนั้นมีผลผูกพันและ
ใชบังคับไดตามกฎหมาย และคูสัญญาจะรีบเจรจาเพื่อตกลงแกไขขอความหรือขอตกลงที่เปนโมฆะหรือไมสมบูรณนั้นตอไป
ขอ 20. บททั่วไป
20.1 ผูขายรับทราบและตกลงวาจะไมใหชวงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิ้งงาน ตามสัญญาฉบับนี้ใหแกบุคคล
อื่นใดเปนผูดําเนินงานแทนไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ไมวาจะดวยเหตุประการใดๆ รวมถึงผูขายจะโอนสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญา
ฉบั บ นี้ ไ ม ว าทั้ งหมดหรื อ บางส ว นให ผู อื่ น ไม ไ ด เว น แต จ ะได รั บ ความยิ น ยอมจากผู ซื้ อ เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร โดยผู ข ายยั งคงมี
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการดําเนินการตามสัญญา ตลอดจนผลของการปฏิบัติตามสัญญานี้ในสวนที่ผูขายได
กระทําไว รวมถึงผูขายตองดําเนินการใหผูรับโอนสิทธิห รือหนาที่ความรับผิดตามสัญ ญาปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ความ
รับผิดชอบและเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญานี้อยางเครงครัด
อนึ่ง หากจะมีความเสียหายเกิดขึ้นในภายหนา ผูขายยังคงตองรับผิดชอบในทรัพยสินที่ซื้อขายและการดําเนินงานตาม
สัญญาทั้งหมด ถึงแมผูขายจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรในการโอนสิทธิและหนาที่แลวก็ตาม ความยินยอมดังกลาวหา
ไดทําใหผูขายพนจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้แตอยางใดไม
20.2 ผูขายตกลงวาบรรดาขอมูล, เอกสาร, รายละเอียดเกี่ยวกับระบบงาน (System Specification) และความลับทางธุรกิจ
ของผูซื้อทั้งปวงที่ติดตอสื่อสารมาจากผูซื้อไมวาในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวพันกับสัญญานี้ไมวากอน หรือหลังจากวันที่ลงนามในสัญญานี้
ถือเปนขอมูลความลับของผูซื้อ ซึ่งผูขายจะตองนําไปใชประโยชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญานี้เทานั้น และตองไมเปดเผย
ขอมูลความลับของผูซื้อดังกลาวใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อกอน เวนแตเปนการ
เปดเผยขอมูลใหแกพนักงาน ลูกจาง ตัวแทนและ/หรือบุคลากรของผูขายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ทั้งนี้ผูขาย
มีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลพนักงาน ลูกจาง ตัวแทน และ/หรือบุคลากรของผูขายดังกลาวไมใหเปดเผยขอมูลความลับของผู
ซื้อใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อ
20.3 ผูขายเขาใจและยอมรับวา ขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้เปนทรัพยสินของผูซื้อ
ผูขายจะใชขอมูลและ/หรือเอกสารดังกลาว ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสัญญานี้ เทานั้น และจะตองเก็บรักษา
ขอมูล และ/หรือเอกสารดังกลาวไวเปนความลับ โดยจะเปดเผยตอบุคคลอื่นไมไดเปนอันขาด เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูซื้อ
เปนลายลักษณอักษร และตกลงจะควบคุมดูแลใหบุคลากร พนักงาน ลูกจาง และ/หรือตัวแทนของผูขายปฏิบัติเชนเดียวกันกับผูขาย
ดวย ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ผูขายตกลงสงมอบบรรดาขอมูลและเอกสารดังกลาวคืนใหแกผูซื้อทันที
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20.4 ผูขายตกลงจะเก็บรักษาขอมูลใดๆ ที่ไดรับมาเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไวเปนความลับตลอดไป แมวา
สัญญานี้จะสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ แลวก็ตาม
20.5 ผูขายตองทําการสงมอบเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการตรวจรับและการชําระเงิน รวมถึงหากมี
การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามสัญญา ผูขายมีหนาที่ตองแจงผูซื้อ เปนลายลักษณอักษร
ลวงหนาอยางนอย 30 วัน แตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันที่ผูขายมิไดวางแผนหรือคาดการณไว ผูขายมีหนาที่ตองแจงผูซื้อ
เปนลายลักษณอักษรในทันที เพื่อให ผูซื้อ ทําการพิจารณา วิเคราะหผลกระทบ และหาวิธีในการแกไขควบคุมความเสี่ ยงไดอยาง
เหมาะสม
20.6 ผูขายตองจัดทําและสงมอบแผนฉุกเฉินสําหรับการดําเนินการและการใหบริการตางๆ ตามสัญญาฉบับนี้ แผนการ
บริหารการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และวิธีการในการกูคืนระบบงานเมื่อเกิดปญหา
20.7 หากมีการยกเลิกสัญญา ผูขายมีหน าที่ตองสงมอบงานและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของคืนใหแกผูซื้อรวมถึงใหการ
สนับสนุนตามความจําเปน เพื่อใหผูซื้อสามารถดําเนินงานตอไปไดเองอยางตอเนื่อง
20.8 ผูซื้อสงวนสิทธิในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูขาย โดยผูตรวจสอบภายในและ/หรือผูตรวจสอบภายนอกของผู
ซื้อ ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ รวมถึงผูซื้อสงวนสิทธิในการเรียกดูขอมูลตางๆ จากผูขาย ซึ่งเปนขอมูลที่เกี่ยวของหรือมี
ผลกระทบกับการใหบริการแกผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ผูซื้อเห็นวาจําเปนตอการบริหารความเสี่ยงของผูซื้อและ/หรือ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
20.9 ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ รวมถึงตกลงยินยอมชดใชคาปรับ, คาเสียหาย, คาใชจายใดๆ
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 ผู ข ายกระทํ าการละเมิ ด ต อ ผู ซื้ อ , กระทํ าผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร, พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(7) กรณีผูขายกระทําการใหเกิดความเสียหายตอผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไมวาทางแพงและทางอาญา
20.10 ผูซื้อสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสัญญา ซึ่งรวมถึงการแกไข ตออายุ และบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ เพื่อใหมีความ
คลองตัวในการปรับปรุงการใหบริการหากจําเปน เชน การปรับปรุงใหทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว รวมทั้งเพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในอนาคต
20.11 ผูขายตองปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งระเบียบขอบังคับตา ง ๆ
ที่เกี่ยวของของผูซื้อ ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
20.12 สัญญานี้อยูภายใตบังคับและตีความตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ 21. การลดหรืองดคาปรับ หรือการขยายระยะเวลาสงมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อหรือจากพฤติการณอันใด
อันหนึ่งซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบและติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” และ/หรือ
ดําเนินการตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิทําการขอขยายเวลาดําเนินการตามสัญญา และ/หรือของด หรือ
ลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซื้อพิจารณาภายใน 15 (สิบหา) วันทําการนับ
แตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการที่จะขอขยายเวลาทําการตาม
สัญญา และ/หรือหรือของด หรือลดคาปรับ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีดังกลาวเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง
ของฝายผูซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับ ตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลยพินิจของผูซื้อที่จะพิจารณา
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ขอ 22. ในกรณีที่เงื่อนไขและขอกําหนดขัดแยงกัน
กรณี ที่ ข อ ความหรื อ ข อ กํ า หนดใดๆ ในสั ญ ญาฉบั บ นี้ มี ค วามขั ด หรื อ แย ง กั บ เอกสารแนบท า ยสั ญ ญาหรื อ หาก
เอกสารแนบทายสัญญาขัดหรือแยงกันเอง คูสัญญาตกลงใหบังคับใชตามตามลําดับของเอกสาร ดังนี้
22.1 ขอความหรือขอกําหนดใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาขัดหรือแยงกับเอกสารแนบทายสัญ ญา คูสัญญาตกลงใหบังคับใช
ตามขอความหรือขอกําหนดใดๆ ในสัญญา
22.2 ขอความหรือขอกําหนดใดๆ ที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาขัดหรือแยงกันเอง คูสัญญาทั้งสองฝายตกลง
บั ง คั บ ใช ต ามข อ กํ าหนดในเอกสาร TOR และเอกสารของผู ซื้ อ เท านั้ น ในกรณี ที่ ข อ ความหรื อ ข อ กํ า หนดใดๆ ที่ กํ า หนดไว ใน
เอกสารแนบทายสัญ ญาขัดหรือแยงกันเองนอกเหนือจากเงื่อนไขและขอกําหนดในเอกสาร TOR และเอกสารของผูซื้อ ในกรณี
ดังกลาวคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทําการรีบเจรจาตกลงกันโดยทําเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ หากคูสัญญาทั้งสองฝายไมสามารถ
เจรจาไดภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดขอพิพาท ผูขายตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซื้อ
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาตางไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงไดลง
ลายมือชื่อและประทับตรา (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 สํานักงานใหญตั้งอยูเ ลขที่ 22/1 อาคารไสวบราวน 2 ซอยสุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย..................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามกระทํา
การแทนบริ ษั ท ซึ่ งต อไปในสั ญ ญานี้ เรี ยกว า“ผู ซื้ อ”ฝ ายหนึ่ ง กั บ ……………....................................... สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู เลขที่
................................................................... โดย......................................................... ผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัท ซึ่ง
ตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่
(ก) คูสัญญาตกลงกันวาคูสัญญาแตละฝายจะเปนทั้งคูสัญญาฝายที่เปดเผยความลับและคูสัญญาฝายที่ไดรับความลับโดย
คูสัญญาแตละฝายจะเปดเผยขอมูลใหแกคูสัญญาอีกฝายโดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ รวมทั้งสัญญาวาจะเก็บไวเปนความลับ ซึ่งรายละเอียด
ขอมูลความลับบางประการ (ตามที่ไดนิยามไวในสัญญาฉบับนี้) ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ไดระบุไวในสัญญาฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค
(“วั ตถุ ประสงค ”) การทํ าสั ญ ญาและการดํ าเนิ นงานตามสั ญ ญา............................................................ สั ญ ญาเลขที่ สญ.
........................
(ข) คูสัญญายอมรับวาเพื่อใหการทําสัญญาและการดําเนินงานตามสัญญาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึง
จําเปนหรือจะจําเปนใหคูสัญญาแตละฝายเปดเผยรายละเอียดขอมูลบางประการใหแกคูสัญญาอีกฝาย ซึ่งตางถือวาเป นเรื่องที่เปน
ความลับสูงสุดและ/หรือเปนขอมูลที่มีความสําคัญเชิงพาณิชย
คูสัญญาจึงตกลงทําสัญญาฉบับนี้ขนึ้ เพื่ออํานวยความสะดวกและคุมครองการเปดเผยและแลกเปลี่ยนรายละเอียดขอมูล
ดังกลาว โดยมีขอกําหนดในการรักษาความลับดังตอไปนี้
1. คํานิยาม
ถอยคําตอไปนี้จะมีความหมายดังนี้ เวนแตขอความกําหนดไวเปนอยางอื่น
“สัญญา”
หมายถึ ง สั ญญารักษาความลั บและสั ญ ญา..................................................................
สัญญาเลขที่ สญ. ........................
“ผูมีอํานาจ”
หมายถึง ผูมีอํานาจของคูสัญญาแตละฝาย และ/หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหมีอํานาจในการ
กระทําการแทน
“ขอมูลอันเปนความลับ”
หมายถึง ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสัญ ญา.................................................................
สัญ ญาเลขที่ สญ. ........................,ขอมูลสารสนเทศ, รายละเอียดขอมูลทางดานการเงิน/
ธุรกิจ/เทคนิค หรือขอมูลอื่นๆ อีกทั้งรายละเอียดขอมูลอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแตมิไดจํากัด
เพียงแผนงานของบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด เพื่อพัฒนาการผลิต เครือขาย
โทรคมนาคม การขาย และงานบริการ ทั้งที่ไดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา หรือบน
สื่อแมเหล็กหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของสัญญานี้ รวมถึงขอมูลอันเปนความลับ
ทั้งหมดของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งถือวาเปนขอมูลความลับสูงสุด
“ขอมูลสารสนเทศ”
หมายถึง ขอมูลทุกประเภททั้งที่อยูในรูปของเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส สื่อบันทึกขอมูล
ตางๆ รวมถึงขอมูลหรือความรูภายในบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด และ/
หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั้งหมดขององคกร ไดแก ขอมูล อุปกรณ ฮารดแวร ซอฟตแวร
บุคลากร และบริการสนับสนุนที่เกี่ยวของ
“การเปดเผยขอมูลความลับ” หมายถึง การเผยแพร, การขาย, การใหเชาซื้อ, การแจกจาย, การทําซ้ํา, การดัดแปลง และ
การใหเชาตนฉบับหรือสําเนางาน ที่เกี่ยวของกับ “ขอมูลอันเปนความลับ” ไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน ไมวา จะอยูในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแก บริษัท กรุงไทย
คอมพิวเตอรเซอรวิสเซส 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/หรือเจาหนาที่ของ “ผูขาย” และ/หรือ “ผูขาย” ชวงได
โครงการจัดหาอุปกรณ Network Switch ในศูนยคอมพิวเตอรรวม Fiber Optic Cabling สําหรับโครงการ Network Segregation Project

42/ 46

รับทราบขอมูลและ/หรือเอกสารใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามสัญญา ซึ่ง “ผูขาย” จะตองเก็บรักษาขอมูลและ/หรือ
เอกสารดังกลาวไวเปนความลับ และจะไมเปดเผยขอมูล และ/หรือเอกสารดังกลาวตอบุคคลอื่นเปนอันขาด และ “ผูขาย” ตกลงจะ
ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่ของ “ผูขาย” และ/หรือ “ผูขาย” ชวงทําการปฏิบัติเชนเดียวกันกับ “ผูขาย”ดวย เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) “ผูขาย”ไดรับความยินยอมจาก “ผูซื้อ” เปนหนังสือ หรือ
(2) “ผูขาย”จะตองเปดเผยตามกฎหมาย หรือตามคําสั่งของหนวยราชการที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือศาล หรือ
(3) ขอมูลและ/หรือเอกสารนั้น (ก) เปนที่เปดเผยเปนการทั่วไปและสาธารณชนสามารถหาขอมูลดังกลาวไดโดยไมไดฝาฝน
ขอตกลงฉบับนี้ หรือ (ข) เปนที่เปดเผยตอสาธารณะอยูแลวซึ่งมิ ไดเกิดขึ้นจากการผิดขอตกลงรักษาความลับของ “ผูขาย” หรือ (ค)
“ผูขาย” ไดรับการเปดเผยจากบุคคลภายนอกหรือแหลงขอมูลอื่นใดนอกเหนือจาก “ผูซื้อ” ซึ่งไมมีภาระผูกพันในการรักษาขอมูล
ความลับตอ “ผูซื้อ” หรือ (ง) คูสัญญาไดตกลงกันเปนหนังสือไวลวงหนาวาขอมู ลหรือเอกสารนั้น
ไมเปนขอมูลที่เปนความลับ
หรือ (จ) อยูในความครอบครองของ “ผูขาย”อยูแลวกอนที่ “ผูขาย” จะไดรับจาก “ผูซื้อ”
2.2 “ผูขาย” ตกลงวา “ขอมูลอันเปนความลับ” รวมถึงบรรดาขอมูล เอกสาร และความลับทางธุรกิจของ “ผูซื้อ” ทั้งปวง
ที่ติดตอสื่อสารมาจาก “ผูซื้อ” ไมวาในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวพันกับสัญญานี้ไมวากอนหรือหลังจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ ถือวาเปน
“ขอมูลอันเปนความลับ” ของ “ผูซื้อ” ซึ่ง “ผูขาย” จะตองนําไปใชประโยชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญานี้เทานั้นและต อง
ไมเปดเผยขอมูลความลับของ “ผูซื้อ” ดังกลาวใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก “ผูซื้อ” กอน
เวนแตเปนการเปดเผยขอมูลใหแกพนักงาน ลูกจาง ตัวแทน และ/หรือบุคลากรของ “ผูขาย” ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
ตามสัญ ญานี้ ทั้ งนี้ “ผู ขาย” มีห นาที่ รับผิ ดชอบในการควบคุมดู แลพนั กงาน ลูก จาง ตัวแทน และ/หรือบุ คลากรของ “ผูข าย”
ดังกลาวไมใหเปดเผยขอมูลความลับของ “ผูซื้อ” ใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจาก
“ผูซื้อ”
2.3 “ผูขาย” เขาใจและยอมรับวาขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้เปน “ขอมูลอันเปน
ความลับ ” และเปนทรัพ ยสินของ “ผูซื้อ” และ “ผูขาย” จะใชขอมูลและ/หรือเอกสารดังกลาวในการปฏิบัติงานให เปนไปตาม
วัตถุประสงคของสัญญานี้เทานั้น และจะตองเก็บรั กษาขอมูล และ/หรือเอกสารดังกลาวไวเปนความลับ โดยจะเปดเผยตอบุคคลอื่น
ไมไดเปนอันขาด เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก “ผูซื้อ” เปนลายลักษณอักษร และตกลงจะควบคุมดูแลใหบุคลากร พนักงาน
ลูกจาง และ/หรือตัวแทนของ “ผูขาย” ปฏิบัติเชนเดียวกันกับ “ผูขาย” ดวย และในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใด 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 อ กํ า หนดการเข า ติ ด ต อ ประสานงานหรือ ใช ง านข อ มู ล และระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ “ผู ซื้ อ ” และ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
3.1 “ผูขาย” ตองสื่อสารใหเจาหนาที่ของตนรับทราบถึงรายละเอียดในสัญญารักษาความลับฉบับนี้ รวมถึงเอกสารสัญญาหรือ
ขอตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเจาหนาที่จาก “ผูขาย” สามารถปฏิบัติงานใหแก “ผูซื้อ” ไดอยางถูกตอง ในการเขาติดตอประสานงาน
หรือใชงานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ “ผูซื้อ” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย
3.2 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานตางๆ ของ “ผูซื้อ”
และบมจ.ธนาคารกรุงไทย อยางเครงครัด โดยกรณีที่มีขอสงสัยใดๆ ใหสอบถามจากพนักงานของ “ผูซื้อ” ที่เปน ผูติดตอประสานงาน
3.3 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองติดบัตรผูมาติดตอตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของ “ผูซื้อ” และบมจ.ธนาคารกรุงไทย
3.4 เจ าหนาที่ จาก “ผูข าย” ทุ กคน ตอ งรักษาขอ มู ลต างๆ ที่ ได รับทราบระหวางการปฏิ บั ติ งานให แก “ผูซื้ อ” ไวเป น
ความลับ และอนุญาตใหใชขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานใหกับ “ผูซื้อ” เทานั้น หามมิใหทําการเปดเผยตอบุคคลอื่นกอนไดรับอนุญาต
จากทาง “ผูซื้อ” อยางเด็ดขาด
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3.5 กรณีที่เจาหนาที่จาก “ผูขาย” มีความจําเปนตองขอใชงานขอมูลประเภท Internal Use Only ที่ใชภายในหนวยงาน,
Confidential ขอมูลที่มีความสําคัญ หรือขอมูลที่เป นความลับ ของ “ผูซื้อ” “ผูขาย” ตองทําการแจงตอพนักงานที่เป นผูติดตอ
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 ไปใช
งาน การสงผาน หรือประมวลผล ซึ่งการตรวจสอบอาจทําโดยผูตรวจสอบจากภายนอกที่ไดรับการวาจางจาก “ผูซื้อ” หรือผูตรวจสอบ
ภายในองคกรของ “ผูซื้อ” ก็ได
3.7 “ผูขาย” ตองแจงรายชื่อของเจาหนาที่ที่จะเขาปฏิบัติงานตอ “ผูซื้อ” กอนเริ่มปฏิบัติงาน และหากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคล
ที่เขาปฏิบัติงาน ตองแจงใหทาง “ผูซื้อ” ทราบและเห็นชอบลวงหนาทุกครั้ง
3.8 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” สามารถนําอุปกรณสารสนเทศสวนบุคคลเชน Notebook เขาใชงานในพื้นที่สํานักงานขององคกร
“ผูซื้อ” ได โดยหามเชื่อมตอกับระบบเครือขายหรืออุปกรณคอมพิวเตอรภายในองคกรของ “ผูซื้อ” กรณีที่มีความจําเปนตองเชื่อมตอเพื่อ
การปฏิบัติงานตองแจงความจํานงตอพนักงานที่เปนผูติดตอประสานงาน เพื่อดําเนินการขออนุมัติตามความเหมาะสม โดย “ผูซื้อ” จะ
อนุญาตใหสามารถเขาใชงานไดตามความจําเปนเทานั้น
3.9 หามเจาหนาที่จาก “ผูขาย” นําสื่อบันทึกขอมูลใดๆ มาเชื่อมตอกับอุปกรณสารสนเทศภายในพื้นที่สํานักงานของ “ผูซื้อ”
และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย ดวยตนเอง กรณีที่มีความจําเปนตองถายโอนขอมูล ใหดําเนินการโดยพนักงานของ “ผูซื้อ” และ/หรือบมจ.
ธนาคารกรุงไทย เทานั้น
3.10 เจ าหน าที่ จาก “ผู ขาย” ที่ มี ความจํ าเป นต องเข าใช งานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ “ผู ซื้ อ” และ/หรื อ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย “ผูขาย” ตองแจงความจํานงตอพนักงานที่เปนผูติดตอประสานงาน เพื่อดําเนินการขออนุมัติตามความเหมาะสม โดย
องคกรจะอนุญาตใหสามารถเขาใชงานไดตามความจําเปนเทานั้น ทั้งนี้ เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองใหความรวมมือกับ “ผูซื้อ” และบมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในการตรวจสอบอุปกรณที่นําเขาใชงานอยางเหมาะสม
3.11 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองไมนําเอกสารหรือซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ของ “ผูซื้อ” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปใช
งานสวนตัวหรือใชงานในทางที่ผิด และหามมิใหนําเอกสารหรือซอฟตแวรที่ไมมีลิขสิทธิ์มาใชงานในองคกรของ “ผูซื้อ” และบมจ.
ธนาคารกรุงไทย
3.12 ในการปฏิบัติงาน หากเจาหนาที่ของ “ผูขาย” ตองการติดตั้งโปรแกรม, ปรับแตงระบบเครือขาย, เครื่อง Server หรือกระทํา
การใดๆ ที่ อาจกอให เกิ ดความเปลี่ ยนแปลง (Change) ตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ “ผู ซื้ อ” และ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
“ผู ขาย” มี หน าที่ ต องแจ งต อพนั กงานผู ติ ดต อประสานงานเพื่ อดํ าเนิ นการขออนุ มั ติ จากผู มี อํ านาจของ “ผู ซื้ อ” และ/หรื อบมจ.
ธนาคารกรุงไทย กอนดําเนินการทุกครั้ง
3.13 ห ามเจ าหน าที่ จาก “ผู ขาย” ทํ าการสแกนระบบเครือข าย ดั กฟ งข อมู ลบนระบบเครื อข าย หรือพยายามเข าถึ งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ “ผูซื้อ” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยไมไดรับอนุญาต
3.14 “ผู ข าย” ที่ มี ก ารจ างช วงงานต อให Subcontractor ต องแจ งให ท าง “ผู ซื้ อ ” ทราบทุ ก ครั้ ง และต องดํ าเนิ น การให
Subcontractor ลงนามใน “ขอตกลงการไมเปดเผยขอมูล (NDA)” และปฏิบัติตามขอกําหนดการเขาติดตอประสานงาน หรือใชงานขอมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ “ผูซื้อ” และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามสัญญานี้ และตามสัญญาที่ “ผูขาย” ไดทําไวกับ “ผูซื้อ” อยาง
เหมาะสม 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 น ทึ กวี ดี โอ หรื อ บั น ทึ กเสี ย ง ภายในพื้ น ที่ ของ “ผู ซื้ อ” และ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย กอนไดรับอนุญาต
3.17 ขณะปฏิบัติงานหากพบวามีสิ่งผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น ตองรายงานใหพนักงานที่เปนผูติดตอประสานงานทราบทันที
3.18 “ผูซื้ อ” สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการทํ างานของ”ผู ขาย” รวมถึ งการเพิ กถอนสิทธิต างๆในการเขาใช ขอมูล และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือมีเหตุละเมิดดานความมั่นคง(Security Violation)โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.19 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองปฏิบัติงานตามขอบเขตและหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย หรือ ที่ระบุไวในสัญญา
เทานั้น
3.20 เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตอ “ผูซื้อ” และ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
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3.21 การกระทําใดๆ ของเจาหนาที่จาก “ผูขาย” ที่กอใหเกิดความเสียหาย หรือละเมิดขอตกลงหรือสัญญาตางๆ ที่ไดทําไวกับ “ผู
ซื้อ” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย “ผูขาย” ที่เปนตนสังกัดของเจาหนาที่ผูนั้น ตองรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งหมด
3.22 ในวันสุดทายของการปฏิบัติงานตามขอตกลงหรือสัญญา เจาหนาที่จาก “ผูขาย” ตองทําการสงคืนทรัพยสินตางๆ เชน
กุญแจ อุปกรณตางๆ และ รหัสเขาระบบ ใหแกพนักงานผูติดตอประสานงาน หรือผูมีอํานาจของ “ผูซื้อ” อยางครบถวน
3.23 กรณี ที่ “ผูขาย” มีการดําเนิ นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ อาจสงผลกระทบตอการให บริการตามขอตกลงหรือสัญ ญา
“ผูขาย” ตองแจงตอทาง “ผูซื้อ” อยางเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 30 วัน เพื่อให “ผูซื้อ” ทําการพิจารณา วิเคราะห
ผลกระทบ และหาวิธีในการแกไขควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
4. ขอตกลงของ “ผูขาย”
4.1 “ผูขาย” ตองมีระบบความปลอดภัยในการรักษา “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่เครงครัด ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปองกัน
การเขาถึงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมิไดรับอนุญาต รวมถึงเจาหนาที่ของ “ผูขาย” ดวย
4.2 “ผูขาย” ตองเขมงวดกับระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อใหไดมาซึ่งมาตรฐานในการปองกันการเขาถึง “ขอมูลอันเปน
ความลับ” โดยมิไดรับอนุญาต นอกเหนือไปจากกระบวนการเขารหัสการใชงานหรือวิธีปฏิบัติสากลทั่วไป
4.3 “ผูขาย” ตองคํานึงวาการรักษาความปลอดภัยของ “ขอมูลอันเปนความลับ ” คือสิ่งที่ “ผูขาย” ตองใหความสําคัญ
สูงสุด และ “ผูขาย” ตกลงรับรองวา “ขอมูลอันเปนความลับ” จะปลอดภัยจากการเขาถึงโดยมิไดรับอนุญาตหรือ โดยบังเอิญ ถูก
เปลี่ยนแปลง หรือ ลบลางขอมูล และเพื่อเปนหลักประกันวา “ขอมูลอันเปนความลับ” จะปลอดภัย “ผูขาย” ตองจัดใหมีมาตรการ
ตรวจวัดที่เหมาะสมโดยเจาหนาที่ , เจาหนาที่อิเล็กทรอนิกส และตองจัดการคุมกัน “ขอมูลอันเปนความลับ ” ดวยความปลอดภัย
สูงสุด
4.4 “ผูขาย” ตกลงและยินยอมให “ผูซื้อ” มีสิทธิในการรองขอเพื่อเขาถึง “ขอมูลอันเปนความลับ” และดําเนินการใดๆ
โดยไมคิดคาธรรมเนียมในการเขาถึง “ขอมูลอันเปนความลับ” ใดๆ จาก “ผูซื้อ” ดังตอไปนี้
4.4.1 “ผูซื้อ” มีสิทธิทําการตรวจสอบ “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่ “ผูขาย” เก็บรักษาไวและการเรียกดูของ “ขอมูลอันเปน
ความลับ” นั้น
4.4.2 “ผูซื้อ” มีสิทธิเรียกรองตอ”ผูขาย” ใหแกไข หากตรวจพบ “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่ไมถูกตองของตนเอง
4.4.3 “ผูซื้อ” มีสิทธิเรียกรองตอ “ผูขาย” ใหแกไขปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานของทาง “ผูขาย” ในสวนที่เกี่ยวของ
กับ“ขอมูลอันเปนความลับ” และการไดรับแจงใหทราบถึงชนิดของ “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่ถูกเก็บรักษาไวโดย
“ผูขาย” และ
4.4.4 “ผูซื้อ” มีสิทธิเรียกรองใหชดใชคาปรับ คาเสียหาย และ/หรือคาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก “ผูขาย”
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
หรือการออกแบบหรือสิทธิเกี่ยวกับ สมบัติทางป ญ ญาใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดขอมูลอันเปนความลับหรือสวนหนึ่งสวนใดของ
รายละเอียดดังกลาว
6. การโอนสิทธิ์
คูสัญญาทั้งสองฝายไมสามารถโอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ได
7. การวาจาง
ในชวงระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้หรือหกเดือนหลังจากวันสิ้นสุดหรือวันบอกเลิกสัญญา “ผูขาย” จะตองไมวาจางหรือเสนอการ
ทํางานใหแกบุคคลใด ซึ่งเปนหรือเคยเปนพนักงานหรือตัวแทนของ “ผูซื้อ” ซึ่งถูกวาจางใหปฏิบัติหนาที่เพื่อทํางานตามวัตถุประสงคของ
สัญญานี้เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก “ผูซื้อ” กอน
8. การแยกสวนที่เปนโมฆะออกจากสวนที่สมบูรณ
ในสัญญานี้หากมีขอความหรือขอตกลงใดที่ตกเปนโมฆะ หรือไมสมบูรณไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม คูสัญญาตกลงใหแยกสวนที่
เปนโมฆะหรือที่ไมสมบูรณนั้นออกจากขอความและขอตกลงอื่น ๆ ที่สมบูรณ โดยใหถือวาขอความอื่นที่สมบูรณนั้นมีผลผูกพันและใช
บังคับไดตามกฎหมาย และคูสัญญาจะรีบเจรจาเพื่อตกลงแกไขขอความหรือขอตกลงที่เปนโมฆะหรือไมสมบูรณนั้นตอไป
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ผลของการผิดสัญญา
ในกรณีที่ “ผูขาย” ทําการเปดเผยขอมูลความลับของ “ผูซื้อ” ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือกระทําการผิดสัญญา หรือ
กระทําการทุจริตอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแก “ผูซื้อ” หรือกระทําผิดขอกําหนดเงื่อนไข และ/หรือคํารับรองที่เปนสาระสําคัญ
ของสัญญานี้ ไมวาขอใดขอหนึ่ง หรือมีพฤติการณหรือจงใจกระทําการใดๆที่เห็นไดชัดวา หาก “ผูขาย” ไดดําเนินการตามพฤติการณ
หรือการกระทําใดๆ ดังกลาวตอไปแลวมีแตจะเกิดความเสียหายแก “ผูซื้อ” “ผูขาย” ตกลงยินยอมให “ผูซื้อ” เรียกคาเสียหายที่
เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทําและ/หรือปฏิบัติผดิ สัญญานี้จาก “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 โดยกระบวนการดังกลาวถือเปนกระบวนการที่ ”ผูขาย”ตองเก็บเปนความลับดวย
เชนกัน
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาตางไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอด จึงไดลงลายมือ
ชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และทั้งสองฝายตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
9.

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด
-ประทับตราสําคัญบริษัทลงชื่อ

ผูซื้อ

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

(……………………………………..)
ลงชื่อ

(……………………..………..)
พยาน

(………………………….………..)

ผูขาย

ลงชื่อ

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