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ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
โครงการจัดหาอุปกรณ WAF และระบบ Management สําหรับโครงการ Network Segregation Project
1. วัตถุประสงค
จัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณ WAF (Web Application Firewall) และระบบ Management เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
ธุรกรรมของระบบงานธนาคาร
2. ขอบเขตงาน
จัดหาและติดตั้งอุปกรณ WAF และระบบ Management สําหรับโครงการ Network Segregation Project พรอมจาง
บํารุงรักษาอุปกรณ ดังกลาวเปนเวลา 4 ป หลังหมดระยะรับประกัน ณ ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบาง
บัวทอง หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกรรมของระบบงานธนาคาร
3. รายละเอียดขอบเขตของงาน
รายละเอียดการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ WAF และระบบ Management สําหรับโครงการ Network Segregation
Project ตามภาคผนวก 1 คุณลักษณะเฉพาะ
4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
4.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
4.3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4.4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผาน
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศ
เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผู ทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
4.6. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาดังกลาว
4.7. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด ณ
วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาครั้งนี้
4.8. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละ
เอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
4.9. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป นับจนถึงวันเสนอราคา
4.10. ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองผลงาน หรือหลักฐานที่เชื่อได เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ Network หรือ Security
มูลคารวมไมนอยกวา 15,000,000 บาท (สิบหาลานบาทถวน) โดยเปนสัญญาฉบับเดียวและเปนผลงานเสร็จเรียบรอยมาแลวไม
เกิน 5 ปที่ ผานมา นับ จากที่งานเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา และเปน ผลงานที่เปน คูสัญ ญาโดยตรงกั บสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได
4.11. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายระบบเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ และอุปกรณอื่นๆ ตามประกาศเสนอราคา
โดยมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑ โดยหนังสือนั้นจะตองมีอายุไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันที่ยื่นซอง
เสนอราคา
4.12. เสนอราคาตองเปน Prime Contractor ที่รับผิดชอบทั้งโครงการเพียงรายเดียว (บริษัท KTBCS จะไมพิจารณาการ
เสนอราคาในลักษณะ Joint Venture, Syndicate หรือ Consortium)
4.13. ผูเสนอราคาตองมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญดาน อุปกรณ Network หรืออุปกรณ Security ไมต่ํากวา 3 คน โดยมีเอกสาร
ประกอบที่เชื่อถือได
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5. ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
การจัดหาพรอมติ ดตั้ง อุปกรณ WAF และระบบ Management ครั้งนี้ มีขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ดังรายละเอี ยด
ขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ ตามภาคผนวก 1 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
6. ระยะเวลาดําเนินการและสถานทีต่ ิดตั้ง
6.1. ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการสงมอบพรอมติดตั้งอุปกรณ WAF และระบบ Management โครงการจัดหาอุปกรณ WAF
และระบบ Management สําหรับโครงการ Network Segregation Project ใหแลวเสร็จ ณ ศูนยคอมพิวเตอร พิบูลสงคราม
และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด และสงมอบงานภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา
6.2. . ผูชนะการเสนอราคาตองทําการบํารุงรักษาอุปกรณ WAF และระบบ Management โครงการจัดหาอุปกรณ WAF และ
ระบบ Management สําหรับโครงการ Network Segregation Project ตามภาคผนวก 3 การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
เปนระยะเวลา 4 ป หลังหมดระยะรับประกัน
7. ระยะเวลาการสงมอบงาน
7.1. ผูชนะการเสนอราคาจะตองสงมอบงานดังตอไปนี้
งานงวดที่ 1 สงมอบอุปกรณ WAF และระบบ Management โครงการจัดหาอุปกรณ WAF และระบบ Management
สํ าหรั บโครงการ Network Segregation Project ครบถ วน ตรงตามภาคผนวก 1 ข อ 2 คุ ณ ลั กษณะเฉพาะทางเทคนิ ค ณ ศู นย
คอมพิวเตอรพิบูลสงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
งานงวดที่ 2 สงมอบงานติดตั้งอุปกรณ WAF และระบบ Management โครงการจัดหาอุปกรณ WAF และระบบ
Management สําหรับโครงการ Network Segregation Project ณ ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบาง
บัวทอง หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด พรอมฝกอบรม และสงมอบเอกสารงานโครงการตามภาคผนวก 2 ภายใน 180 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา
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. ผูชนะการเสนอราคาจะตองสงมอบเอกสารการเขาใหบริการบํารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance และ Corrective
Maintenance หรือหนังสือยืนยันไมมีการแจงอุปกรณชํารุดเสียหาย ในปที่ 2-5 ใหแกบริษัท KTBCS หลังจากพนกําหนดในแตละงวด
งานดังตอไปนี้
งานงวดที่ 3 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 3 เดือน
งานงวดที่ 4 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 6 เดือน
งานงวดที่ 5 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 9 เดือน
งานงวดที่ 6 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 12 เดือน
งานงวดที่ 7 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 15 เดือน
งานงวดที่ 8 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 18 เดือน
งานงวดที่ 9 ภายใน 15 วันนับวันถัดจาก หลังหมดระยะรับประกัน 21 เดือน
งานงวดที่ 10 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 24 เดือน
งานงวดที่ 11 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 27 เดือน
งานงวดที่ 12 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 30 เดือน
งานงวดที่ 13 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 33 เดือน
งานงวดที่ 14 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 36 เดือน
งานงวดที่ 15 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 39 เดือน
งานงวดที่ 16 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 42 เดือน
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งานงวดที่ 17 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 45 เดือน
งานงวดที่ 18 ภายใน 15 วันนับวันถัดจากหลังหมดระยะรับประกัน 48 เดือน
8. เงื่อนไขการชําระเงิน
บริษัท KTBCS จะดําเนินการตรวจรับและชําระเงินเปนงวด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอย
แลว ดังนี้
8.1. เงื่อนไขการชําระเงินอุปกรณ และอื่นๆ ตามที่กําหนดในขอ 2.1 ของภาคผนวก 5 แบบใบยื่นเสนอราคา
งวดที่ 1 ชําระเงินในอัตรารอยละ 40 ของจํานวนเงินตามสัญญาของคาอุปกรณ (ขอ 2.1 ของภาคผนวก 5 แบบใบยื่น
เสนอราคา) เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 1 เรียบรอยแลว
งวดที่ 2 ชําระเงินในสวนที่เหลือ ของจํานวนเงินตามสัญญาของคาอุปกรณและคาติดตั้ง (ขอ 2.1 ของภาคผนวก 5 แบบ
ใบยื่นเสนอราคา) เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 2 เรียบรอยแลว
8.2. เงื่อนไขการชําระเงินคาบํารุงรักษาปที่ 2-5 หลังหมดระยะรับประกันในขอ 7.2 ตามที่กําหนดในขอ 2.2 ของภาคผนวก 5 แบบ
ใบยื่นเสนอราคา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับการสงมอบงานแตละงวดดังตอไปนี้ เรียบรอยแลว
งวดที่ 3 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาบํารุงรักษาปที่ 2 ตามสัญญา
งวดที่ 4 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาบํารุงรักษาปที่ 2 ตามสัญญา
งวดที่ 5 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาบํารุงรักษาปที่ 2 ตามสัญญา
งวดที่ 6 ชําระเงินในสวนที่เหลือของคาบํารุงรักษาปที่ 2 ตามสัญญา
งวดที่ 7 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาบํารุงรักษาปที่ 3 ตามสัญญา
งวดที่ 8 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาบํารุงรักษาปที่ 3 ตามสัญญา
งวดที่ 9 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาบํารุงรักษาปที่ 3 ตามสัญญา
งวดที่ 10 ชําระเงินในสวนที่เหลือของคาบํารุงรักษาปที่ 3 ตามสัญญา
งวดที่ 11 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาบํารุงรักษาปที่ 4 ตามสัญญา
งวดที่ 12 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาบํารุงรักษาปที่ 4 ตามสัญญา
งวดที่ 13 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาบํารุงรักษาปที่ 4 ตามสัญญา
งวดที่ 14 ชําระเงินในสวนที่เหลือของคาบํารุงรักษาปที่ 4 ตามสัญญา
งวดที่ 15 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาบํารุงรักษาปที่ 5 ตามสัญญา
งวดที่ 16 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาบํารุงรักษาปที่ 5 ตามสัญญา
งวดที่ 17 ชําระเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาบํารุงรักษาปที่ 5 ตามสัญญา
งวดที่ 18 ชําระเงินในสวนที่เหลือของคาบํารุงรักษาปที่ 5 ตามสัญญา
9. อัตราคาปรับ
9.1. หากผูชนะการเสนอราคาสงมอบงานในงวดที่ 1-2 บริษัท KTBCS ลาชากวากําหนดเวลา ไมวากรณีใดๆ เวนแตเหตุ
สุดวิสยั ผูชนะการเสนอราคาตกลงยินยอมให บริษัท KTBCS คิดคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.2 (ศูนยจุดสอง) ของราคา
พัสดุที่ยังไมไดรับมอบ แตไมต่ํากวาวันละ 300.- บาท (สามรอยบาท)
9.2. หากผูชนะการเสนอราคาสงมอบงานในงวดที่ 3-18 รายละเอียดตามภาคผนวก 3 การบํารุงรักษาและการซอมแซมแกไข
กรณีที่ผูชนะการเสนอราคาสงมอบลาชาเนื่องจาก เหตุที่เกิดจากบริษัท KTBCS อันไดแก ชวง Freeze ระบบ , การ
เปลี่ยนแปลง Requirement, Resource อื่นๆ ที่ KTBCS เปนผูจดั เตรียม หรือ เหตุสดุ วิสัย หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูชนะ
การเสนอราคาไมตองรับผิดตามกฎหมายชวงระยะเวลาที่ลาชาเกินกําหนดสงมอบงานเนื่องจากเหตุดงั กลาว จะไมถือเปนชวง
ระยะเวลาที่นํามาคํานวณความลาชาในการสงมอบและพิจารณาคาปรับ
10. การรับประกันและการบํารุงรักษา
ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นดังนี้
10.1. รับประกันความชํารุดบกพรองหรือขอขัดของของ อุปกรณ WAF และระบบ Management สําหรับโครงการจัดหา
อุปกรณ WAF และระบบ Management สําหรับโครงการ Network Segregation Project เปนระยะเวลา 1 ป นับถัดจากวันที่
คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 2 เรียบรอยแลว
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ถาภายในระยะเวลาดั งกล าว อุ ป กรณ WAF และระบบ Management โครงการจั ดหาอุ ป กรณ WAF และระบบ
Management สําหรับโครงการ Network Segregation Project เกิดชํารุด บกพรองหรือใชงานไมได หรือไมสามารถทํางานได
ตามที่กําหนด โดยมิใชความผิดของผูซื้อ ผูชนะการเสนอราคาจะตองจัดการซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพใชงานไดดีดังเดิม ตาม
เงื่อนไขใน ภาคผนวก 3 โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อ และจะตองไมทําใหระบบงานหยุดชะงัก หรือเกิดความเสียหายแกทางผู
ซื้อ
10.2. การบํารุงรักษาปที่ 2-5 รายละเอียดตามภาคผนวก 3 การบํารุงรักษาและการซอมแซมแกไข
กรณีบริษัท KTBCS ประสงคจะเลิกการบํารุงรักษาปที่ 2-5 ทั้งหมด หรือแตบางสวนในระหวางอายุสัญญา เนื่องจาก
อุปกรณฯ ที่เสนอ ถูกยกเลิกใชงาน และ/หรื อกรณีมีการรวมสัญญาหลายฉบับรวมเปนฉบับเดียว (Consolidate) และ/หรือดวย
เหตุอยางใดอยางหนึ่ง ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกการบํารุงรักษาโดยแจงเปนลายลักษณอักษรแกผูขายลวงหนาไม
นอยกวา 30 วัน
11. หลักเกณฑการคัดเลือก
บริษัท KTBCS จะพิจารณาผลการเสนอราคา ตามขั้นตอน ตอไปนี้
11.1. พิจารณาคุณสมบัติทั่วไปของผูเสนอราคาตามขอกําหนด
11.2. พิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิคของผูเสนอราคาตามขอกําหนด
11.3. ผูที่ผานเกณฑการพิจารณาตามขอ 11.1 และ 11.2 จึงจะมีสิทธิไดรบั การพิจารณาขอเสนอดานราคา
12. เงื่อนไขในการเสนอราคา
12.1. ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในแบบใบยื่นเสนอราคา (ภาคผนวก 5) โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
รวมทั้งตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
12.2. ราคาที่เสนอตองชัดเจน ถูกตอง และครบถวน ในกรณีที่นําราคาแตละสวนรวมกันแลว ปรากฏวาไมตรงกับราคาที่เสนอ
บริษัท KTBCS จะยึดถือราคาที่ต่ํากวาเปนราคาที่เสนอ การขูดลบแตงเติม หรือแกไขอยางใด ในใบเสนอราคาผูเสนอราคาตองลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย เมื่อเสนอราคาแลวผูเสนอราคาไมมีสิทธิที่จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงราคาไมวากรณี
ใดๆ
12.3. ราคาที่เสนอตองยืนราคาอยางนอย 180 วัน นับจากวันที่ยื่นซองเสนอราคา
12.4. ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารเสนอราคาตอ บริษัท KTBCS แลว จะถอนตัวออกจากการเสนอราคามิได หากเมื่อไดรับ
การคัดเลือกใหเขารวมเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาตามเงื่อนไขที่ กําหนดมิฉะนั้นจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน และจะ
พิจารณาริบหลักประกันซอง (ถามี)
12.5. บริษัท KTBCS สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
12.6. รายละเอียดตางๆ ที่ผูเสนอราคา เสนอมานั้น หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความหมายของขอความใดๆ ในระหวางการ
พิจารณาตัดสินการเสนอราคาใหถือคําวินิจฉัยของบริษัท KTBCS เปนเด็ดขาด บริษัท KTBCS อาจใหผูเสนอราคารายใดมาชี้แจง
เพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท KTBCS ได ตามแตบริษัท KTBCS จะเห็นสมควร
12.7. ผูรับเอกสารขอกําหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR) ทุกราย ตองเก็บรักษาเอกสารฉบับนี้เปนความลับ หามนําออกไป
เผยแพร
12.8. ในการตัดสินการเสนอราคา หรือในการทําสัญญาบริษัท KTBCS มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได 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 ไมวาจะเปนผู
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
12.10. ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเสนอราคา วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศ
รายชื่อไว เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม บริษัท KTBCS มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกดังกลาวออกจากการประกาศรายชื่อ และ บริษัท KTBCS จะลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
โครงการจัดหาอุปกรณ WAF และระบบ Management สําหรับโครงการ Network Segregation Project

4 / 41

12.11. ในกรณีหาก บริษัท KTBCS เห็นวา การยกเลิกการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแก
บริษัท KTBCS อยางยิ่ง บริษัท KTBCS มีอํานาจยกเลิกการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการดังกลาวได
12.12. การพิจารณาตัดสินการเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท KTBCS จะพิจารณาตามวิธีของบริษัท KTBCS และผลการตัดสินของ
บริษัท KTBCS ถือเปนเด็ดขาด
12.13. หากบริษัท KTBCS พบหรือทราบเมื่อใดก็ตามวา ผูเสนอราคามีเจตนาที่จะปดบัง บิดเบือนหรือพยายามใหบริษั ท
KTBCS เขาใจผิดไปจากความจริง หรือสมรูรวมคิดกันในการเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท KTBCS จะพิจารณาตัดสิทธิในการเขาเสนอ
ราคาหรือยกเลิกสัญญาที่ไดทําไวกับผูเ สนอราคา และ/หรือเรียกคาเสียหายจากการกระทําดังกลาวได สุดแลวแตบริษัท KTBCS จะ
เห็นสมควร
12.14. หากอุปกรณคอมพิวเตอรที่นําเสนอ หรือสิ่งที่เสนอมีผูอื่นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผูชนะการเสนอราคาตอง
ดํ าเนิ น การให บริษั ท KTBCS ได สิ ท ธิ์ก ารใช โดยชอบ และต อ งเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในกรณี ที่ มี การกล าวหา ฟ อ งรอ ง หรือ เรี ย ก
คาเสียหายใดๆ จากเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนั้น
12.15. กรณีที่ผูชนะการเสนอราคาไดนํางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นมาใชในงานโครงการโดยไมไดรับอนุญาต
จากเจาของลิขสิทธิ์ไมวาโดยวิธีการใดๆ อันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ผูชนะการเสนอราคาตองตกเปนผูรับ ผิดชอบ และชดใช
คาเสียหายเองทั้งสิ้น
12.16. ในกรณีอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร (ถามี) ผูเสนอราคาตองแสดงประเภทสิทธิ์การใชอุปกรณคอมพิวเตอร
ประเภทซอฟตแวร รวมทั้งวิธีการคิดราคาอุปกรณคอมพิวเตอรซอฟตแวรที่เสนอ
12.17. การจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติม
12.17.1. ผูเสนอราคาตองเสนอราคาสิทธิ โดยใหสิทธิกับบริษัท KTBCS จัดซื้ออุปกรณที่เสนอเพิ่มเติมในราคาเดียวกันที่ระบุ
ไวในราคาครั้งนี้ และราคาซื้อขายของอุปกรณที่เสนอ ตองยืนราคาซื้อขายตามสัญญานี้เปนระยะเวลา 1 ปนับถัดจากวันลง
นามในสัญญา
12.17.2. หากบริษัท KTBCS ตกลงซื้ออุปกรณที่เสนอเพิ่มเติม ผูเสนอราคาตองสงมอบรุนที่เสนอหรื อรุนใหมที่มีจําหนายใน
ทองตลาด ณ ขณะนั้น และตองเปนเครื่องใหมไมเคยผานการใชงานมากอน ทั้งมีคุณสมบัติทางเทคนิคเทียบเทาหรือสูงกวา ที่
นําเสนอในครั้งนี้ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท KTBCS กอนสงมอบ
12.17.3. การสงมอบและ/หรือสงมอบและติดตัง้ อุปกรณที่จัดซื้อจัดหาเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหลัก
13. เอกสารการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารการเสนอราคาและสงมอบซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคาดังกลาวใหบริษัท KTBCS
โดยแยกเปน 4 ซอง ประกอบดวย
13.1. ซองที่ 1 : ซองเอกสารคุณสมบัติของผูเสนอราคา อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
13.1.1. ในกรณีผเู สนอราคาเปนนิติบุคคล
1) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ
หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห
สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
เอกสารตามขอ 1) และขอ 2) ตองมีอายุการรับรองนับจากวันที่ กรมพัฒนาธุรกิจการคาออกหนังสือรับรองใหจนถึง วัน
ยื่นซองเสนอราคา ไมเกิน 180 วัน
13.1.2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีทผี่ ูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นยื่นซองเสนอ
ราคาแทน (ถามี)
13.1.3. หนังสือรับรองผลงาน รายละเอียดตามขอ 4
13.1.4. หนังสือยืนยันการแตงตั้งจากเจาของผลิตภัณฑ รายละเอียดตามขอ 4
13.1.5. หนังสือยืนยันการเปน Prime Contractor ที่รับผิดชอบทั้งโครงการเพียงรายเดียว (บริษัท KTBCS จะไมพิจารณา
การเสนอราคาในลักษณะ Joint Venture, Syndicate หรือ Consortium) รายละเอียดตามขอ 4
โดยเอกสารซองที่ 1 ที่ยื่น ใหจัดทําสารบัญของเอกสารและระบุเลขหนา และรวบรวมเย็บเลม หรือเขาแฟม และใสซอง
ปดผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัท และลงนามกํากับ จํานวน 1 ชุด และจัดทําในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล (CD หรือ
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DVD) จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานตางๆ หากเจาหนาที่พัสดุ ขอตรวจสอบเอกสารฉบับจริง ผูเสนอราคาตองสามารถแสดง
หลักฐานฉบับจริงตามที่รองขอได โดยบริษัท KTBCS สงวนสิทธิที่จะไมรับเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในกรณีที่ผูเสนอราคา
นําสงเอกสารไมถูกตอง ครบถวน และ/หรือ ยื่นซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคาเลยเวลาที่กําหนด
13.2. ซองที่ 2 : ซองเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค อยางนอยตองประกอบดวยเอกสาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
บทที่ 1: Executive Summary สรุปความเปนมาของบริษัท ประสบการณ และผลงานในอดีตที่ เกี่ยวของกับรายการที่
เสนอในการเสนอราคาในครั้งนี้ (ถามี)
บทที่ 2: Scope of Work (SOW) (ถามี)
บทที่ 3: System Description สรุปอธิบายภาพรวมของอุปกรณที่เสนอ (ถามี)
บทที่ 4: ประวัติ ประสบการณ ผลงานของ ผูจัดการโครงการ (Project Manager) และทีมงาน ที่รับผิดชอบโครงการ
จนจบโครงการโดยสมบูรณ (ถามี) (ภาคผนวก 4)
บทที่ 5: Supporting Material เอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดที่ระบุไวใน คุณ ลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิค (Technical Requirement Specification) (ภาคผนวก 1)
บทที่ 6: Reference Site ที่เกี่ยวของในโครงการ โดยระบุรายละเอียดของงาน ความสําเร็ จ และเจาหนาที่ของบริษัท
ลูกคาที่สามารถติดตอไดในแตละโครงการเพื่ออางอิงและบริษัท KTBCS ขอสงวนสิทธที่จะดู Reference Site ในกรณีที่ไดรับเลือก
แลว (ถามี)
บทที่ 7: แคตตาล็อกและแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑและอุปกรณประกอบ ของผูเสนอราคา
(ถามี)
บทที่ 8: เอกสารประกอบบุคลากรผูเชี่ยวชาญ รายละเอียดตามขอ 4
โดยเอกสารซองที่ 2 ที่ยื่น ใหจัดทําสารบัญของเอกสารและระบุเลขหนา และรวบรวมเย็บเลม หรือเขาแฟม และใสซองปด
ผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัท และลงนามกํากับ จํานวน 1 ชุด และจัดทําในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล (CD หรือ DVD)
จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานตางๆ หากเจาหนาที่พัสดุ ขอตรวจสอบเอกสารฉบับจริง ผูเสนอราคาตองสามารถแสดง
หลักฐานฉบับจริงตามที่รองขอได โดยบริษัท KTBCS สงวนสิทธิที่จะไมรับเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในกรณีที่ผูเสนอราคา
นําสงเอกสารไมถูกตอง 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 สรุปราคาอุปกรณคอมพิวเตอรที่เสนอพรอมแยกราคา (Break-down price list) เปนราย
อุปกรณและตามงวดงาน โดยราคาที่เสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา 180 วัน หรือ 6 เดือนนับแตวันเสนอราคาหรือระยะเวลาที่ได
ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ บริษัท KTBCS รองขอ
บทที่ 2: เงื่อนไขการชําระเงิน (Term of Payment) เปนไปตามขอ 8 เงื่อนไขการชําระเงิน
บทที่ 3: ประเภทลิขสิทธิ์อุปกรณคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวรที่เสนอ (ถามี) พรอมทั้งวิธีการคํานวณราคา
โดยเอกสารซองที่ 3 ที่ยื่นใหใสหมายเลขกํากับทุกหนาตอเนื่องกัน ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย พรอมรวบรวมเย็บเลม
หรือเขาแฟมที่จัดทํา Index แยกแตละหัวขอ และใสซองปดผนึกใหเรียบรอยพรอมประทับตราบริษัท และลงนามกํากับ จํานวน 1
ชุด โดยบริษัท KTBCS สงวนสิทธิที่จะไมรับเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในกรณีที่ผูเสนอราคานําสงเอกสารไมถูกตอง ครบถวน
และ/หรือ ยื่นซองเอกสารหลักฐานการเสนอราคาเลยเวลาที่กําหนด
13.4. ซองที่ 4 ซองหนังสือค้ําประกันซอง แบบหนังสือค้ําประกันซอง (ภาคผนวก 6)
ผูเสนอราคาผูเสนอราคาจะตองวางหลักประกันซอง เปนจํานวนเงิน 5,500,000.00 บาท (หาลานหาแสนบาทถวน)มา
มอบใหพรอมหลักฐานการยื่นเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา (หลักประกันซองมีผลใชบังคับจํานวน 180 วัน นับตั้งแตวันยื่นซอง
เอกสารเสนอราคา) โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก
เช็คที่ธนาคารพาณิ ชยลงนามสั่งจาย บริษัท KTBCS (แคชเชียรเช็ค) ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่นําเช็คนั้น มาชําระตอ บริษัท
KTBCS หรือวันกอนวันที่นําเช็คนั้นมาชําระตอบริษัทจริงไมเกิน 3 วันทําการ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
หลักประกันซอง (Bid Bond) จะตองออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศไทย ตามแบบในภาคผนวก 6 และตองมีผล
บังคับเปนจํานวน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ยื่นซองเสนอราคา
หลักประกันซอง (Bid Bond) ตามขอนี้ บริษัท KTBCS จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดลงนามใน
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สัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมี
ดอกเบี้ย
14. การทําสัญญา
14.1. ผูเสนอราคาจะตองทําสัญญาตามแบบสัญญาในภาคผนวก 8 กับ บริษัท KTBCS ภายใน 14 วัน นับถัดจากวันประกาศ
ผล
14.2. ผูเสนอราคาจะโอนสิทธิหรือหนาทีต่ ามสัญญาใหแกผูอื่นผูใดมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจาก บริษัท KTBCS เปน
ลายลักษณอักษร
14.3. เอกสารประกอบการทําสัญญา
14.3.1. สําเนาหนังสือแจงผลการคัดเลือก
14.3.2. หนังสือค้ําประกัน 5% ของมูลคาสัญญาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว (สําหรับงานที่มมี ูลคาสัญญา ตั้งแต 200,000
บาทขึ้นไป) (รวมภาษีมลู คาเพิ่ม)
14.3.3. หนังสือมอบอํานาจใหตัวแทน พรอมติดอากรแสตมป (โดยใหผูชนะการเสนอราคาประทับตรา
14.3.4. วันที่ทับอากรแสตมปเปนวันที่เดียวกับหนังสือมอบอํานาจ และเปนฉบับจริงเทานั้น) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัท (รับรองสําเนาถูกตองพรอมประทับตราบริษัท) และสําเนาบัตรประชาชน
ของผูมอบและผูรับมอบ(รับรองสําเนาถูกตองพรอมประทับตราบริษทั )
14.3.5. หนังสือจดทะเบียนรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน (นับจากวันที่ยื่นเอกสารหลักฐานเสนอราคา) และ ภพ.
20
14.3.6. สลักหลังสัญญาทั้งตนฉบับและคูฉบับ (ที่สรรพากรเขต) (เมื่อทานไดรับรางสัญญาแลว) โดยสลักหลังที่ คูฉบับ 5
บาท, สลักหลังที่ตนฉบับ มูลคางาน (ไมรวมภาษีอากร) 1,000 บาท ตอสลักหลัง 1 บาท (อนุโลมใหสญ
ั ญาที่มมี ูลคาสัญญาต่ํา
กวา 200,000 บาท ใชอากรแสตมปแทนได ตามมูลคาสัญญา คิดในอัตรา 1,000 บาท ตออากร 1 บาท)
15. เอกสารแนบทาย
ภาคผนวก 1 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
ภาคผนวก 2 การฝกอบรมและเอกสารตางๆ
ภาคผนวก 3 การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ภาคผนวก 4 คุณสมบัติของบุคลากร
ภาคผนวก 5 แบบใบยื่นเสนอราคา
ภาคผนวก 6 แบบหนังสือค้ําประกันซอง
ภาคผนวก 7 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)
ภาคผนวก 8 สัญญาซื้อขาย (ฉบับราง)
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ภาคผนวก 1
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Requirement Specification)
ผูชนะการเสนอราคาจะตองจัดหา พรอมติดตั้งอุปกรณ WAF และระบบ Management โครงการจัดหาอุปกรณ WAF
และระบบ Management 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 กําหนดดังมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
Usage
Your
Additional
Seq.
Function
Code Response Information
1. ขอกําหนดทั่วไป
1.1.
ผูชนะการเสนอราคาตองนําเสนอ และติดตั้งอุปกรณ WAF และระบบ Management
M
โครงการจัดหาอุปกรณ WAF และระบบ Management สําหรับโครงการ Network
Segregation Project พรอมอุปกรณ เชื่อมตอ สายสัญญาณตาง ๆ ใหครบถวน และ
สามารถเชื่อมตอเขากับระบบของธนาคารไดโดยไมมีปญหา
1.2.
ผูชนะการเสนอราคาตองระบุ จํานวนและขนาดของพื้ นที่ ที่ตองการสําหรับระบบที่
M
นําเสนอ ณ ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง หรือ
สถานที่ตาม KTBCS กําหนด เพื่อเปนขอมูลในการจัดสรรทรัพยากรของ KTBCS
1.3.
ผูชนะการเสนอราคาจะตองจัดทํา Security Base Line ของอุปกรณทุกชนิดที่นําเสนอ
M
สงใหบริษัท KTBCS และดําเนินการกําหนดคา Parameter ตาม Security Base Line
ที่นําเสนอ ทั้งนีต้ องไดรับการเห็นชอบจากบริษัท KTBCS ในการดําเนินการ
1.4.
ผูชนะการเสนอราคาจะตองวางแผนการทํา Backup/Recovery พรอมขั้นตอนในการ
M
ดําเนินการโดยละเอียด สําหรับกรณีอุปกรณแตละตัวมีปญหา
2. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)
2.1
คุณสมบัติอุปกรณ WAF จํานวน 3 ชุด ติดตั้ง ณ ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม 2 ชุด และศูนยคอมพิวเตอรบางบัวทอง 1 ชุด
หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด โดยแตละชุดตองมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังตอไปนี้
2.1.1.
อุ ปกรณ ที่ เสนอจะต องเป น appliance ที่ ถู กออกแบบมาสํ าหรั บ ทํ าหน าที่ ในการ
M
ปองกันระบบงานดาน web application โดยเฉพาะ
2.1.2.
มี Network Interface ชนิด 10G Fiber SR จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต
M
2.1.3.
มี พ อร ต สํ า หรั บ บริ ห ารจั ด การโดยเฉพาะ (Management Port) ชนิ ด 1-Gigabit
M
Ethernet ชนิด copper จํานวนไมนอยกวา 1 พอรต
2.1.4.
มี ห น ว ยความจํ า ขนาด 128 GB และมี พื้ น ที่ Hard Drive แบบ Triple hot-swap
M
(RAID5) ขนาด 2 TB
2.1.5.
อุปกรณจะตองเปนแบบ rack mount สามารถติดตั้งในตูเก็บอุปกรณมาตรฐานขนาด
M
19 นิ้ว ได
2.1.6.
อุปกรณตองมี Power supply แบบ Dual hot-swap
M
2.1.7.
มีระบบ SSL Acceleration เพื่อศักยภาพในการทํางาน HTTPS
M
2.1.8.
มี Capacity ใน ก าร รอ งรั บ ป ริ ม าณ ก าร ใช งาน layer 7 Web application
M
Throughput ไมนอยกวา 10 Gbps
2.1.9.
อุปกรณที่เสนอจะตองสามารถเลือกติดตั้งโดยมีรูปแบบ (Mode) การทํางานในลักษณะ
M
ดังตอไปนี้ไดเปนอยางนอย และตองสามารถทําการ Fail Open หากติดตั้งในโหมด InLine (Bridge) transparent และ transparent Reverse Proxy ได
• In-Line (Bridge) transparent
• Reverse Proxy mode
• Transparent Reverse Proxy Mode หรือเที ยบเทาเพื่ อให สามารถ Decrypt และ
Inspect ขอมูลที่ใช Diffie-Hellman (DHE) ciphers ไดโดยไมตองทําการเปลี่ยนแปลง
Network Topology Infrastructure เดิมของ ธนาคาร ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
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Seq.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.

2.1.17.
2.1.18.
2.1.19.
2.1.20.
2.2
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Function

Usage
Code

Your
Response

Additional
Information

• Sniffer mode
อุปกรณที่เสนอจะตองสามารถปองกันระบบ Web Application ที่พัฒนาโดย HTML
M
5 Web Sockets, API, และ Web 2.0 applications ได
อุปกรณที่เสนอจะตองมีระบบ Dynamic Profiling เพื่อเรียนรู Parameter, Method,
M
Cookie และ หนา URL ของ Website ไดอัตโนมัติ
มีระบบจัดการโดยสามารถแสดง Alert หรือแจงเตือนในกรณีที่เกิดเหตุการณตางๆ ได
M
และระบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการดูรายงานยอนหลังได
มีระบบการตรวจสอบการ updates signature ทั้งในแบบ Manual และ Automatic
M
update
สามารถทํ างานรวมกั บ NTP หรือ SNTP ได เพื่ อให สามารถ sync เวลาจาก Time
M
Server ได
สามารถทํ า Virtual Patching โดยทํ างานรวมกับ Vulnerability Scan Tool โดยนํ า
M
ผลการ Scan มาสร าง Policy ได เช นโปรแกรม IBM AppScan, HP Web Inspect,
NTObjectives, ImmuniWeb, Acunetix และ White Hat เปนอยางนอย
ความสามารถในการตรวจจับโดยใชเทคนิค / วิธีการดังตอไปนี้
M
• SQL Injection
• Buffer Overflow
• HTTP smuggling
• Malicious encoding
• Cross Site Scripting
• Web Worms
• Parameter Tampering and Malicious Fields
• Data Leakage
• Cookie Signing, Cookie Encryption
• Google Hacking
• Automated Vulnerability Scanning
• Forceful Browsing
มี ค วามสามารถกํ า หนดข อ ยกเว น (exception) สํ า หรั บ ลดความผิ ด พลาดของ
M
ขอกําหนดความปลอดภัย (false positive) ในแตละความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได
สามารถขอกําหนดความปลอดภัยขึ้นเองได (Custom Policy) และมีชุดเกณฑเงื่อนไข
M
(Match Criteria) สําหรับการสราง policy โดยเฉพาะ
มี ระบบ Application User Tracking โดยสามารถหา web-based login page ได
M
อัตโนมัติ
อุปกรณ WAF ที่ เสนอในโครงการนี้ ต องเป นผลิ ตภั ณฑ ที่ อยู ใน Leader Quadrant
M
ของ Gartner Magic Quadrant for Web Application Firewalls ป 2019 เปนอยาง
นอย
คุณสมบัติอุปกรณระบบ Management สําหรับ WAF จํานวน 2 ชุด ติดตั้ง ณ ศูนยคอมพิวเตอรพิบูลสงคราม 1 ชุด และศูนย
คอมพิวเตอรบางบัวทอง 1 ชุด หรือสถานที่ตาม KTBCS กําหนด โดยแตละชุดตองมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังตอไปนี้
อุปกรณ ที่ เสนอจะต องเป นแบบ Appliance ที่ออกแบบมาสํ าหรับทํ าหน าที่ บริหาร
M
อุปกรณ WAF ที่เสนอโดยเฉพาะ และเปนผลิตภัณฑเดียวกับอุปกรณ WAF ที่เสนอ
สามารถติดตั้งในตูเก็บอุปกรณมาตรฐานขนาด 19 นิ้วได
M
อุปกรณ ที่เสนอจะตอง Network Interface แบบ Gigabits Copper จํานวน ไมนอย
M
กวา 2 พอรต
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Seq.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.

Usage
Your
Code Response
มีหนวยความจําชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 32 GB
M
อุปกรณที่เสนอจะตองมี Hard Disk แบบ Hot Swap ขนาดไมนอยกวา 2TB จํานวน 2
M
หนวย
อุปกรณที่เสนอจะตองมีแหลงจายไฟ (Power Supply) จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย ที่
M
สามารถทํางานทดแทนกันได (Dual hot-swap)
สามารถบริ ห ารจั ด การอุ ป กรณ Web Application Firewall ได แ บบรวมศู น ย
M
(Centralized Management)
มี ระบบ Discovery and Classification โดยสามารถแสดงข อมู ล IP address, Port,
M
OS, และ Service Type ได
มีระบบ Monitoring โดยสามารถแสดงรูปแบบการโจมตีแบบ Real time Dashboard
M
ได
มี Pre-define report และสามารถ Custom reports ในรูปแบบตารางและ รูปแบบ
M
กราฟโดยแสดงผลของรายงานเปน PDF หรือ CSV ไดและสามารถกําหนดการสราง
รายงานลวงหนา (scheduled) แบบ ประจําวัน, ประจําสัปดาห, หรือ ประจําเดือนได
มี ระบบการ Filter Report เพื่ อ ใช สํ าหรั บ ช วยเจ าหน าที่ ดู แ ลระบบในการค น หา
M
Report ที่ตองการ
สามารถบริหารจัดการอุปกรณ โดยผานทาง Web Base โดยจะตองสามารถกําหนด
M
สิทธิ และระดับการเขาถึงอุปกรณ ใหกับผูดูแลแตละคนได
มีระบบการแจงเตือนซึ่งมีความสามารถทํางานในลักษณะ SNMP Trap, SYSLOG และ
M
การสง Alert ผานทาง E-mail ได
สามารถทํา High Availability แบบ active/standby ไดเป นอยางนอย โดยสามารถ
M
failover ไดโดยอัตโนมัติ
Usage Code: M=Mandatory, O=Optional
Please Respond in column “Comply” as follows : Y=Fully Comply, N=Do not Comply
Function

Additional
Information

ผูเสนอราคาจะตองระบุ “Y หมายถึง Fully Comply หรือ N หมายถึง Do Not Comply”
หากผูเสนอราคามีคุณสมบัติทางเทคนิคไมครบขอใดขอหนึ่งหรือไมครบบางสวน หรือไมตรงตามที่กําหนด (Do Not
Comply) หรือไมระบุโดยการเวนวางไว ในขอยอยของขอนั้น ๆ ตามที่กําหนดไว จะไมผานการพิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิค
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ภาคผนวก 2
การฝกอบรมและเอกสารตางๆ
ผูชนะการเสนอราคาจะตองจัดใหมีการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิใหกับบุคลากร ของบริษัท KTBCS โดย
ตองทําตามขอกําหนดอยางนอยดังนี้
1. การฝกอบรม
ผูชนะการเสนอราคา ตองเสนอแผนการฝกอบรมบุคลากร โดยตองเสนอหัวขอการฝกอบรมใหเหมาะสมและระบุ
1.1. ระดับผูเขารับการอบรม
1.2. จํานวนผูเขารับการอบรม
1.3. ระยะเวลาที่ดาํ เนินการฝกอบรม
1.4. ชวงเวลาที่จะทําการฝกอบรม
1.5. สถานที่ที่ทําการฝกอบรม
ผูชนะการเสนอราคา ตองเปนผูออกคาใชจายในการฝกอบรมทั้งหมด และตองใหการฝกอบรมประกอบดวยหัวขอ
ดังตอไปนี้ เปนอยางนอย
หัวขอฝกอบรม
บุคคลเขารับการฝกอบรม
จํานวนคน
ระยะเวลา
1. การออกแบบ การติดตั้งพรอม Setup
KTBCS
ไมนอยกวา 5 คน
ไมนอยกวา 3 วัน
การ monitor และแกปญหาอุปกรณ ที่เสนอ
หรือเทียบเทา
2. เอกสารตาง ๆ
ผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําคูม อื การปฏิบัติงาน (Operational Document) ใหถูกตองสมบูรณและงายตอการเขาใจ
คูมือและเอกสารทั้งหมดจะตองไดรับความเห็นชอบจาก บริษัท KTBCS ในเรื่องเนื้อหาสาระและรูปแบบการนําเสนอกอน จํานวน
2 ชุด โดยแตละชุดมีเนื้อหาอยางนอย ดังนี้
1. Operation Manual
2. Requirement Specification
3. Design Specification รวมถึง Architecture Design
4. System Set-up และ Installation and Configuration Manual
5. Computer Operation Handover
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ภาคผนวก 3
การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ผูชนะการเสนอราคา ตองบริการบํารุงรักษา ซอมแซม แกไข หรือเปลี่ยนแทน ดังนี้
1. การบํารุงรักษาตามปกติ (Preventive Maintenance)
1.1. การบํารุงรักษาฮารดแวร โครงการจัดหาอุปกรณ WAF และระบบ Management โครงการจัดหาอุปกรณ WAF
และระบบ Management สําหรับโครงการ Network Segregation Project ที่เสนอ
1.1.1. ผูชนะการเสนอราคาตองทําการบํารุงรักษาอุปกรณฮารดแวร โดยทําการบํารุงรักษาให อุปกรณฮารดแวร ที่เสนอ
สามารถใชงานไดตามปกติ ปละ 4 ครั้ง หรือ ทุกๆ 3 เดือนตอครั้ง ในระหวาง วันจันทร-วันศุกร ระหวางเวลา 8.00 – 17.00
น. หรือตามเวลานัดหมายทีไ่ ดมีการตกลงกัน ทั้งนี้ ผูชนะการเสนอราคาตองสงแผนการบํารุงรักษา Preventive
Maintenance ใหทราบลวงหนา และตองไดรับความเห็นชอบจาก บริษัท KTBCS
1.1.2. สําหรับระยะรับประกัน หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในขอ 1.1.1 ได ผูเสนอราคา
ยินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับ รอยละ 1.25 ของราคาซื้อขายอุปกรณฮารดแวร แตละชุดทีไ่ มไดทําการบํารุงรักษาตอ
ครั้ง โดยคาปรับโดยรวมแตละครั้งจะตองไมนอยกวา 1,000 บาท (หนี่งพันบาทถวน)
1.1.3. สําหรับการบํารุงรักษาปที่ 2-5 หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขในขอ 1.1.1 ได ผูเ สนอ
ราคายินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับ รอยละ 3.5 ของมูลคาสัญญาบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวรใน
แตละป แตละชุดทีไ่ มไดทําการบํารุงรักษาตอครั้ง โดยคาปรับโดยรวมแตละครั้งจะตองไมนอยกวา 1,000 บาท (หนีง่ พันบาท
ถวน)
1.2. การบํารุงรักษาซอฟตแวร โครงการจัดหาอุปกรณ WAF และระบบ Management สําหรับโครงการ Network
Segregation Project ที่เสนอ
1.2.1. ผูเสนอราคาตองทําการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวรฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แกไข
ปรับปรุงเพิ่มเติม Software และ firmware ในลักษณะ Upgrade Release หรือ Patch ที่เปน Major Change หรือ
Version ใหม ผูเสนอราคาตองทําการแจงใหบริษัท KTBCS รับทราบเปนลายลักษณอักษร โดยแจงรายละเอียดใหครบถวน
ไดแกเลขที่สัญญา ชื่อสัญญา ชื่อซอฟตแวรที่มีการ Update ชื่อ Version เดิมและใหม วิธีการ Update ตลอดจนรายละเอียด
ที่จําเปนอื่นๆ เพื่อให บริษัท KTBCS พิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซอฟตแวรมีการ Update และนํามาติดตั้งใหโดยไม
คิดคาใชจายใดๆ พรอมทั้งนําเอกสารและคูมือประกอบการใชงานมามอบใหบริษัท KTBCS และตองทําการอบรมใหเจาหนาที่
ของบริษัท KTBCS ภายใน 75 วันหลังจากไดรับการเห็นชอบจาก KTBCS
1.2.2. สําหรับระยะรับประกัน หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในขอ 1.2.1 ได ผูเสนอราคา
ยินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับในอัตรารอยละ 1.25 ของราคาซื้อขายอุปกรณซอฟตแวร แตละชุดที่ไมไดทําการ
บํารุงรักษาตอครั้ง โดยคาปรับโดยรวมแตละชุดตอวันจะตองไมนอยกวา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
1.2.3. สําหรับการบํารุงรักษาปที่ 2-5 หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขในขอ 1.2.1 ได ผูเ สนอ
ราคายินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับในอัตรารอยละ 3.5 ของมูลคาสัญญาบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรประเภท
ซอฟตแวรในแตละป แตละชุดที่ไมไดทําการบํารุงรักษาตอครั้ง โดยคาปรับโดยรวมแตละชุดตอวันจะตองไมนอยกวา 1,000
บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
2. การซอมแซมแกไข (Corrective Maintenance)
2.1. การซอมแซมแกไข อุปกรณฮารดแวร โครงการจัดหาอุปกรณ WAF และระบบ Management สําหรับโครงการ
Network Segregation Project ที่เสนอ
2.1.1. หากอุปกรณฮารดแวรเกิดชํารุด บกพรองหรือใชงานไมได ผูชนะการเสนอราคาตองทําการซอมแซมแกไขอุปกรณ
ฮารดแวรที่เสนอ พรอมอะไหลอุปกรณ ใหสามารถทํางานไดตามปกติ (แบบ On-Site Support 24x7) ภายใน 4 ชั่วโมง
หลังจากที่ไดรับแจงจากบริษัท KTBCS
2.1.2. สําหรับระยะรับประกัน หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในขอ 2.1.1 ได ผูเสนอราคา
ยินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับในอัตรารอยละ 0.5 ของราคาซื้อขาย อุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวรที่เสนอ ที่
ขัดของแตละชุดตอวัน โดยคาปรับโดยรวมแตละครั้งตอวันจะตองไมนอยกวา 1,000 บาท (หนี่งพันบาทถวน)
2.1.3. สําหรับการบํารุงรักษาปที่ 2-5 หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขในขอ 2.1.1 ได ผูเ สนอ
ราคายินยอมใหบริษัท KTBCS คิดคาปรับในอัตรารอยละ 3.5 ของมูลคาสัญญาบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรประเภท
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ฮารดแวรในแตละป ที่ขัดของแตละชุดตอวัน โดยเศษของวันจะถือเปนหนึ่งวันเต็ม โดยคาปรับโดยรวมแตละวันจะตองไมนอย
กวา 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
2.2. การซอมแซมแกไข อุปกรณซอฟตแวรโครงการจัดหาอุปกรณ WAF และระบบ Management สําหรับโครงการ
Network Segregation Project ที่เสนอ
2.2.1. ผูชนะการเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงานตามปกติของโปรแกรม โดยผู
ชนะการเสนอราคาไมคิดคาใชจายใดๆ โดยแบงระดับการดําเนินการแกไข ดังนี้
ระดับที่ 1 : ปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบ ทั้งหมดไมสามารถใชงานได ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําการตอบกลับ บริษัท
KTBCS ภายใน 1 ชั่วโมง และแกไขแลวเสร็จภายใน 4 ชั่วโมง หลังจากที่ไดรบั แจงจากบริษัท KTBCS
ระดับที่ 2 : ปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบ ทั้งหมดไมสามารถใชงานไดบางสวน ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําการตอบ
กลับ บริษัท KTBCS ภายใน 3 ชั่วโมง และแกไขแลวเสร็จภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากที่ไดรับแจงจากบริษัท KTBCS
ระดับที่ 3 : ปญหาที่เกิดขึ้นทําใหการใชงานโดยทั่วไปไมเปนไปตามที่ระบุไวในขอกําหนด ผูชนะการเสนอราคาจะตองทํา
การตอบกลับ บริษัท KTBCS ภายใน 6 ชั่วโมง และแกไขแลวเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ไดรับแจงจากบริษัท KTBCS
2.2.2. สําหรับระยะรับประกัน หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในขอ 2.2.1 ได ผูเสนอราคา
ยินยอมใหบริษัท KTBCS จะคิดคาปรับไดเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.5 ของราคาซื้อขาย อุปกรณซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
และ/หรือสิทธิการใชโปรแกรม ที่ขัดของแตละชุดตอวัน โดยคาปรับโดยรวมแตละชุดตอวันจะตองไมนอ ยกวา 1,000 บาท
(หนึง่ พันบาทถวน)
2.2.3. สําหรับการบํารุงรักษาปที่ 2-5. หากผูชนะการเสนอราคาไมสามารถปฏิบัตติ ามเงื่อนไขในขอ 2.2.1 ได ผูเ สนอ
ราคายินยอมใหบริษัท KTBCS จะคิดคาปรับไดเปนรายวันในอัตรารอยละ 3.5 ของมูลคาสัญญาบํารุงรักษาอุปกรณ
คอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวรในแตละป ที่ขัดของแตละชุดตอวัน โดยคาปรับโดยรวมแตละชุดตอวันจะตองไมนอยกวา
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
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ภาคผนวก 4
คุณสมบัติของบุคลากร

-

(ไมมี)

-
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ภาคผนวก 5
แบบใบยื่นเสนอราคา
หนังสือบริษัทเลขที่...................................
วันที่...........................................
เรียน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
1.ขาพเจาบริษัท……………………………………………………………………………………………………...
สํานักงานตั้งอยูเลขที่……………….ถนน……………………………ตําบล/แขวง....................……………..…………...
อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด…………………………………………โทรศัพท...................................
โดย…………………………………………………..ตําแหนง……………………….……………เปนผูลงนามขางทายนีไ้ ดพิจารณาขอกําหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการจัดหาอุปกรณ WAF และระบบ Management สําหรับโครงการ Network Segregation
Project ของบริษัท KTBCS ลงวันที่………..เดือน…..…………………พ.ศ.…………โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
(TOR) นั้นแลวรวมทั้งขอรับรองวาขาพเจาเปนผูม ีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงาน
2.ขาพเจาขอเสนอราคาพัสดุและบริการซึ่งกําหนดไวในเอกสารขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1ตารางราคาที่เสนอสําหรับการจัดซื้อครั้งนี้
ลําดับ
รายการ
จํานวน
ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน
ระยะ
รับประกัน
(หนวย)
(บาท)
(บาท)
(ป)
1
คาอุปกรณประเภทฮารดแวร โครงการจัดหา
1
อุปกรณ WAF และระบบ Management
สําหรับโครงการ Network Segregation
Project
2
คาอุปกรณประเภทซอฟตแวร โครงการจัดหา
ตามTOR
1
อุปกรณ WAF และระบบ Management
สําหรับโครงการ Network Segregation
Project
3
คาติดตั้ง
เปนเงินทั้งสิ้น
ภาษีมูลคาเพิ่ม7%
รวมเปนเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมลู คาเพิ่ม)
(………………………………………………………….)ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดว ยแลว
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2.2 ตารางราคาที่เสนอสําหรับคาบํารุงรักษา (หลังระยะเวลารับประกัน)
ลําดับ รายการ
รวมคาMA รวมคา
.ปที่1
MA.
ปที่2
1

2

คาอุปกรณประเภทฮารดแวร โครงการ
จัดหาอุปกรณ WAF และระบบ
Management สําหรับโครงการ
Network Segregation Project
คาอุปกรณประเภทซอฟตแวร
โครงการจัดหาอุปกรณ WAF และ
ระบบ Management สําหรับโครงการ
Network Segregation Project

รวมคา
MA.
ปที่3

รวมคาMA. รวมคาMA.
ปที่4
ปท่ี5

รวมคา
บํารุง
รักษา
ทั้งสิ้น

รับประกัน

เปนเงินทั้งสิ้น
ภาษีมูลคาเพิ่ม7%
รวมเปนเงินทั้งสิ้น(รวมภาษีมลู คาเพิ่ม)
(…………………………………………………….)ซึ่งเปนราคาทีร่ วมภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
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 นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือประกาศ
แจงผลการคัดเลือก
5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ใหแกบริษัท KTBCS กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ
5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้เพื่อเปนหลักประกันปฏิบัติตามสัญญาถูกตองครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแก บริษัท KTBCS และ
บริษัท KTBCS มีสิทธิจะยกเลิกการตกลงราคาก็ได
6. ขาพเจายอมรับวา บริษัท KTBCS ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้รวมทั้งไมตองรับผิดชอบคาใชจายใดๆอันอาจ
เกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
7. บรรดาหลักฐานการประกอบการพิ จารณาเช น ตั วอยาง (SAMPLE) แคตตาล็อ ก แบบรูป รายการรายละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (SPECIFICATION) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแก บริษัท KTBCS ขาพเจายินยอมมอบให KTBCS ไวเปน
เอกสารและทรัพยสินของบริษัท KTBCS สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งบริษัท KTBCS คืนใหขาพเจาจะไมเรียกรอง
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)
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ชื่อ..................................................................
ตําแหนง..........................................................
เบอรโทรศัพท..................................................
มือถือ............................................................
E-mail…………………………………………..
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ภาคผนวก 5-1
Breakdown Price list: รายละเอียดราคาแยกตามรายการอุปกรณ
ลําดับ

รายการอุปกรณ

จํานวน
(ระบุหนวย
นับ)

ราคาตอหนวย
(บาท)

ราคารวม
(บาท)

งวดที่สงมอบ

รายการอุปกรณที่เสนอ
ระบุชื่ออุปกรณยี่หอ รุน 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
................................................................ไดถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยูหรือมิไดไปลงนาม
ในสัญญาเมื่อไดรับแจงไปทําสัญญาหรือมิไดวางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารเสนอราคาโดยขาพเจาจะ
ไมอางสิทธิใดๆเพื่อโตแยงและ.................................................................ไมจําเปนตองเรียกรองให
..................................................................ชําระหนี้นนั้ กอน
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
........................................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.......................โดย
................................................................................ผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันธนาคารขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ
..........................................................................ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูซื้อ”ดังมีขอความตอไปนี้
1. ตามที่.........................................................................ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูขาย”ไดทําสัญญาซื้อขาย
..........................................................กับผูซื้อตามสัญญาเลขที่.....................ลงวันที่....................................ซึ่งผูขายตอง
วางหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาตอผูซ ื้อเปนจํานวนเงิน...............................................บาท
(...............................................)ซึ่งเทากับรอยละ...........(...........................................)ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ขั้นตนในการชําระเงินตามสิทธิเรียกรอง
ของผูขายจํานวนไมเกิน............................บาท(..................................................................)ในกรณีที่ผูขายกอใหเกิดความเสียหาย
ใดๆหรือตองชําระคาปรับหรือคาใชจายใดๆหรือผูขายมิไดปฏิบัตติ ามภาระหนาที่ใดๆที่กําหนดในสัญญาดังกลาวขางตนทั้งนี้โดย
ขาพเจาจะไมอางสิทธิใดๆเพื่อโตแยงและผูซ ื้อไมจาํ เปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้นกอน
2. หากผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผูขายหรือยินยอมใหผูขายปฏิบตั ิผดิ แผกไปจากเงื่อนไขใดๆในสัญญาใหถือวาขาพเจา
ไดยินยอมในกรณีนั้นๆดวย
3. หนังสือค้ําประกันนีม้ ีผลใชบังคับตัง้ แตวันทําสัญญาซื้อขายดังกลาวขางตนจนถึงวันที่ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายจะได
ปฏิบัติใหสาํ เร็จลุลวงไปและขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใดๆตราบเทาที่ผูขายยังตองรับผิดชอบตอผู
ซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู
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
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย..................................... ผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน
บริษัท 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………………………………..................ผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนบริษัท ตามหนังสือมอบอํานาจเลขที่ ………… ลงวันที่
.............................2563 ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง
โดยที่ผูซื้อมีความประสงคจะซื้อพรอมติดตั้ง......................................................พรอมการบํารุงรักษา และผูขายทราบ
วัตถุประสงคการซื้อดังกลาวของผูซื้อเปนอยางดี ภายใตขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยสินที่ซื้อขาย
ตลอดจนการดําเนินงานที่ทําการซื้อขาย ดังรายละเอียดปรากฏในสัญญานี้และเอกสารแนบทายสัญญา และผูขายตกลงที่จะขาย
และดําเนินการตามความประสงคทั้งหมดของผูซื้อ
คูสัญญาทั้งสองฝายจึงไดตกลงกันในขอกําหนดและเงื่อนไขในการซื้อขาย ดังตอไปนี้
ขอ 1. คํานิยาม
หากในสัญญานี้มิไดระบุไวเปนอยางอื่น ใหคําหรือขอความดังตอไปนี้มีความหมายดังนี้
(1) “ฮารดแวร” หมายถึง อุปกรณคอมพิวเตอรประเภทฮารดแวร และอุปกรณที่เกี่ยวของ, เครื่องคอมพิวเตอร และ/
หรือ อุป กรณ ค อมพิ วเตอรที่ เกี่ย วของในการใชงานตางๆ และ/หรืออุป กรณ อื่ น ใด สํ าหรับ โครงการ..............................โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามรายการ ประเภท ยี่หอ ชนิด รุน ราคาและจํานวน ที่ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญานี้ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและ/หรืออุปกรณที่เกี่ยวของในการใชงานอื่นใด ตามที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงวาจาง
บํารุงรักษาเพิ่มเติมเพื่อใชงานตามวัตถุประสงคของสัญญานี้เป นคราวๆ ไป ภายหลังวันที่ทําสัญญานี้ โดยคูสัญญาจะไดจัดทําเปน
บันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้ พรอมกับแนบรายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขในการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและ/หรือ
อุปกรณที่เพิ่มเติมในแตละคราว และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
(2) “ซอฟตแวร” หมายถึง Software License, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมคอมพิวเตอร และสิทธิในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร ซึ่งรวมถึงโปรแกรมควบคุมการทํางาน (Operating Software–O/S) และ/หรือโปรแกรมระบบงาน (Application
Software–A/S) และ/หรือโปรแกรมที่เกี่ยวกับการใชงานตางๆ สําหรับโครงการ........................ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
รายการ ประเภท ยี่หอ ชนิด รุน ราคาและจํานวนที่ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ รวมทั้ง
โปรแกรมคอมพิวเตอร และสิทธิในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรอื่นใด ตามที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงวาจางบํารุงรักษาเพิ่มเติม
เพื่อใชงานตามวัตถุประสงคของสัญญานี้เปนคราวๆ ไปภายหลังวันที่ทําสัญญานี้ โดยคูสัญญาจะไดจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติม
ตอทายสัญญานี้ พรอมกับแนบรายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร และสิทธิในการใช
โปรแกรมคอมพิ วเตอร ที่เพิ่มเติมในแตละคราว และใหถือเป นสวนหนึ่งของสัญ ญานี้ดวย ทั้งนี้ “ซอฟตแวร” ที่ผูขายทํ าการ
บํารุงรักษาใหแกผูซื้อตามสัญญาฉบับนี้ ตองมีลิขสิทธิ์การใชงานถูกตองตามกฎหมาย (License)
(3) “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หมายถึง ฮารดแวร ซอฟตแวร และการดํา เนินงานที่เกี่ยวของที่ซื้อขายตามสัญญานี้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามขอบเขตงานและรายการ ประเภท ยี่หอ ชนิด รุน ราคาและจํานวนที่ระบุไวในสัญญาและเอกสารแนบทาย
สัญญา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
(4) “สถานที่สงมอบ” หมายถึง สถานที่ที่ผูซื้อกําหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงหน วยงานตามที่ผูซื้อกําหนด ใหเป น
สถานที่สงมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย ไมวาในเขตกรุงเทพมหานครและ/หรือนอกเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงสถานที่ ทําการของผูซื้อ
และ/หรือสถานที่อื่นใดที่ผูซื้อจะแจงใหผูขายทราบลวงหนาเปนหนังสือ และใหถือวาหนังสือดังกลา ว เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
ดวย
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(5) “วันตรวจรับมอบ” หมายถึง วันที่คณะกรรมการที่ผูซื้อแตงตั้งไดทําการตรวจรับมอบและลงนามรับมอบทรัพยสินที่
ซื้ อ ขาย ในวัน ส งมอบทรัพ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขายที่ มี คุ ณ สมบั ติ เฉพาะ (Specification) พร อ มที่ จ ะใช ง านได ต รงตามข อ กํ า หนดและ
เจตนารมณของผูซื้อ ที่กําหนดไวในสัญญาและขอกําหนด Term of Reference (TOR)
(6) “วันสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย” หมายถึง วันที่คณะกรรมการที่ผูซื้อแตงตั้ง ไดทําการลงนามตรวจรับมอบทรัพยสิน
ที่ซื้อขาย ณ สถานที่สงมอบที่ผูซื้อกําหนด
(7) “ราคาขายทรัพยสินที่ซื้อขาย” หมายถึง มูลคารวมของราคาขายของทรัพยสินที่ซื้อขายที่คูสัญญา ไดทําความตกลง
ซื้อขายกัน รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา และ/หรือราคาขาย ที่คูสัญญาจะไดทําความตกลง
กันในการซื้อขายทรัพยสินที่ซื้อขายเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้
(8) “ระยะเวลาการสงมอบเสร็จสิ้น” หมายถึง ระยะเวลาที่ผูซื้อกําหนดใหผูขายทําการสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายพรอม
ติดตั้งหรือดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อการสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายทั้งหมดครบถวน พรอมที่จะใชงานตามวัตถุประสงคของ
สัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาและ/หรือตามระยะเวลาที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงกันเพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป โดยจัดทํา
เปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้ ทั้งนี้ กําหนดระยะเวลาสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายตามสัญญา ไมรวมถึงระยะเวลาดําเนินการ
ตรวจรับทรัพยสินที่ซื้อขายของผูซื้อ
(9) “คาบํารุงรักษา” หมายถึง มูลคารวมของราคางานจางบํารุงรักษา (ไมรวมถึง ราคาขายทรัพยสินที่ซื้อขาย) ซึ่งได
กําหนดไวในสัญญานี้ และรวมถึงคาแรง คาอะไหลที่จะเปลี่ยนทดแทน คาใชจายในการเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาขนสง คา
ภาษีมูลคาเพิ่ม คาภาษีเทศบาล คาบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” และคาใชจายอื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญานี้ รวมทั้งคาใชจาย
ทัง้ ปวงที่เกี่ยวกับงานจางบํารุงรักษา (ไมรวมถึงราคาขายทรัพยสินที่ซื้อขาย) ตามสัญญานี้ รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุในสัญญา
และเอกสารแนบทายสัญญา ซึ่งผูซื้อไมตองจายคาใชจายใดๆ นอกเหนือจากคาบํารุงรักษาตามที่ระบุไวในสัญญานี้
(10) “สถานที่บํารุงรักษา” หมายถึง สถานที่อันเปนสถานที่ติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ซึ่งผูขายตกลงทําการบํารุงรักษา
ตามสัญญานี้ ไมวาในเขตกรุงเทพมหานครและ/หรือนอกเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงสถานที่ทําการของผูซื้อ และ/หรือสถานที่อื่นใดที่
ผูซื้อจะแจงใหผูขายทราบลวงหนาเปนหนังสือ และใหถือวาหนังสือดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
(11) “ระยะเวลาการบํารุงรักษา” หมายถึง ระยะเวลาที่ผูซื้อตกลงใหผูขายทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
รวมถึงการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนเพื่อการบํารุงรักษาตามสัญญานี้ ดังที่ระบุในสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา และ/หรือตาม
ระยะเวลาที่คูสัญญาจะไดทําความตกลงกันในการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เพิ่มเติมเปนคราวๆ ไป โดยจัดทําเปนบันทึก
เพิ่มเติมตอทายสัญญานี้
(12) “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดีเปนเหตุที่ไมอาจปองกันได แมคูสัญญา
ฝายที่ตองประสบหรือใกลจะตองประสบนั้นจะไดจัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในภาวะเชนนั้น และ
หมายความรวมถึงเหตุการณใดๆ ที่จะเกิดขึ้น ไมจํากัดวาเปนกรณีการนัดหยุดงานของผูประกอบการขนสงทั้ งนอกและในประเทศ
การนัดหยุดงานของโรงงานผูผลิต ความลาชาในการขนสงอันเกิดจากภัยธรรมชาติ การควบคุมการจายกระแสไฟฟา หรือการขาด
แคลนน้ํามันภายในประเทศทําใหเกิดความลาชาในการขนสงหรือการติดตั้ง หรือผลพิบัติอยางอื่นใดที่ไมมีใครอาจปองกันได แมจะ
ใชความระมัดระวังตามสมควรแลวก็ตาม
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 จํานวน และขอบเขตงาน ใหพรอมใชงาน โดยมีรายละเอียดขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Technical Requirement
Specification) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 ณ สถานที่สงมอบ
2.2 ผูขายตกลงบํารุงรักษาปรับปรุงซอมแซมแกไข “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดใหอยูในสภาพดีสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พรอมใหบริการ Service & Support ภายหลังพนระยะรับประกันตามที่กําหนดในขอ 7 ณ
สถานที่ บํ า รุ ง รั ก ษา มี ร ะยะเวลาการบํ า รุ ง รั ก ษาทั้ ง หมด ............ ป ตั้ ง แต วั น ที่ . .......................................ถึ ง วั น ที่
................................................. โดยมี ค า บํ า รุ ง รั ก ษาเป น จํ า นวนเงิ น รวมภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ทั้ ง สิ้ น .......................บาท
(......................................) โดยเปนไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน, เงื่อนไข, การดําเนินงาน, กําหนดระยะเวลาและจํานวนของ
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายตองปฏิบัติงานอยางเครงครัด ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบทายสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญา
2.3 ผูขายตองสงมอบและ/หรือสงมอบพรอมติดตั้ง และทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามรายการ ขอบเขต
งานและเงื่อนไขสัญญา, การดําเนินงานและรายละเอียดคุณสมบัติของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายตองปฏิบัติอยางเครงครัด ตาม
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เอกสารขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการ …………………………. ของบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด
และตามเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 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 … : .............................
คู สั ญ ญาทั้ ง สองฝ า ยตกลงให เอกสารแนบท า ยสั ญ ญาดั ง กล า วเป น ส ว นหนึ่ ง ของสั ญ ญา รวมถึ ง รายละเอี ย ดที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง/แกไข/เพิ่มเติมในภายหลัง ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดวย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง/แกไข/เพิ่มเติมดังกลาว
จะตองมีการทําเปนลายลักษณอักษรโดยจัดทําเปนบันทึกขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญาและลงนามโดยผูมีอํานาจของคูสัญญาทั้ง
สองฝาย
ผูขายตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ชนิดดีเพื่อใชในงานจางบํารุงรักษาตาม
สัญญานี้ และตลอดระยะเวลารับประกันตามสัญญา
กรณีที่ผูขายสงมอบงานลาชาเนื่องจากเหตุที่เกิดจากผูซื้อ ไดแก ชวงPlan down time ชวง Freeze ระบบ,ระบบงานที่
เกี่ ยวขอ งขัด ขอ ง, การเปลี่ยนแปลง Requirement, Resource อื่น ๆ ที่ ผูซื้ อเป นผู จัดเตรียม หรือเหตุสุ ดวิสัย หรือ พฤติก ารณ
อันหนึ่งอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย โดยชวงระยะเวลาที่ลาชาเกินกําหนดสงมอบงานเนื่องจากเหตุดังกลาวจะไมถือเปน
ชวงระยะเวลาที่นํามาคํานวณความลาชาในการสงมอบและพิจารณาคาปรับ
ขอ 3. กําหนดวันสงมอบ
3.1 ผูขายตองสงมอบและ/หรือสงมอบพรอมติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดใหครบถวนในลักษณะที่ทดสอบจน
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามขอบเขตงานและวัตถุประสงคของผูซื้อ และสงมอบงานเอกสาร ตามขอบเขตงานและ
รายละเอียดขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ ที่ระบุ ในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3 ณ สถานที่สงมอบ รวมถึงสถานที่ที่ผูซื้อ
กําหนดแหงใดแหงหนึ่งหรือหลายแหง ในเขตกรุงเทพมหานครหรือนอกเขตกรุงเทพมหานคร ตามแผนการสงมอบที่ผูซื้อกําหนด
ซึ่งผูขายตองทําการสงมอบพรอมติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดถูกตองครบถวน ใหแลวเสร็จภายใน ............วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาและ/หรือตามแผนการสงมอบ และ/หรือสงมอบพรอมติดตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติม
ตอทายสัญญานี้ เวนแตในกรณีที่ผูขายไมสามารถสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว อันเนื่องมาจากเหตุ
สุดวิสัย ผูขายตองดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหแกผูซื้อโดยมิชักชาในทันทีที่เหตุสุดวิสัยนั้นๆ ระงับลงพรอมทั้งให
แนบหนังสือชี้แจงรวมทั้งหลักฐานอันแสดงถึงเหตุสุดวิสัยดังกลาวมาพรอมกับการสงมอบดวย
อนึ่ง หากผูซื้อพิจารณาหนังสือชี้แจงรวมทั้งหลักฐานที่ผูขายนําสงแลวพบวาไมใชเหตุสุดวิสัยตามที่ กลาวอาง ผูซื้อสงวน
สิทธิในการคิดคาปรับการสงมอบลาชา อันอยูในดุลยพินิจของผูซื้อที่จะพิจารณา
3.2 ผู ข ายต อ งทํ าการบํ า รุ ง รั ก ษา “ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ตามขอบเขตงานที่ ร ะบุ ในข อ 8. โดยผู ข ายต อ งส ง มอบ
เอกสารรายงานการเขาใหบริการ Preventive Maintenance (การตรวจสอบความพรอมการใชงานของอุปกรณที่บํารุงรักษา)
และเอกสารรายงานการเขาใหบริการ Corrective Maintenance (สรุปประเด็นปญหาที่ไดรับแจง, การติดตามแกไขปญหาและ
ผลการแกไขปญหา พรอมจัดทําเอกสารสรุปการแกไขและแนวทางปองกันปญหา) หรือหนังสือยืนยันไมมีการแจงเสียของแตละงวด
งาน และ Performance Report พรอ มทั้ งผลวิเคราะหก ารใชงานอุ ปกรณ หลั งจากพ น กําหนด
แต ละงวดงาน โดยมี
รายละเอียดงวดงาน ดังตอไปนี้
งานงวดที่ 1 .................................................................
งานงวดที่ ....................................................................
3.3 ผูขายจะสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหมที่ไมผานการใชงานมากอนและ/หรือมีลิขสิทธิ์ในการใชงานถูกตอง
ตามกฎหมาย รวมทั้งมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และคุณสมบัติไมต่ํากวามาตรฐานที่ไดกําหนดไวในสัญญาและเอกสารแนบทาย
สัญญา
3.4 ผูขายตองสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมไปถึงสวนประกอบอื่นๆ ใหสามารถทํางานรวมกันไดกับระบบหรือ
อุปกรณตางๆ ของผูซื้อที่มีอยูเดิม ใหสามารถใชงานไดอยางสมบูรณมีประสิทธิภาพ
3.5 ผูขายตองสงมอบคูมือและเอกสารประกอบการใชงานทรัพยสินที่ซื้อขายทั้งหมด และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตามที่ผูซื้อกําหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญา
3.6 ผูขายตองสงมอบเอกสารตามที่ผูซื้อกําหนด เพื่อเปนเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจรับทรัพยสินที่ซื้อขาย
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3.7 ผูซื้อสงวนสิทธิในการทําสําเนา ทําซ้ําทั้งหมดหรือบางสวนของเอกสาร คูมือ และเอกสารประกอบการใชงานและ/
หรือเอกสารใดๆ รวมทั้ง CD/DVD ที่ผูขายสงมอบโดยไมจํากัดจํานวนและเวลา
3.8 ผูซื้อทรงไวซึ่งสิทธิในการให ผูขายดําเนิ นการแกไขสวนหนึ่ งสวนใดของเอกสารที่ สงมอบ เพื่ อให สอดคลองกั บ
General Practices และมาตรฐานของผูซื้อกอนที่จะรับมอบทรัพยสินที่ซื้อขาย (ถามี)
3.9 ในกรณีที่ผูขายทําการ Programming หรือ Customization สวนหนึ่งสวนใดของทรัพยสินที่ซื้อขายและ/หรือ
ระบบ/อุปกรณใดๆของผูซื้อ ผูซื้อสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเขาไปดําเนินการตรวจสอบ และใหดําเนินการแกไขการ Programming หรือ
Customization ดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับ General Practices หรือตามความเหมาะสมของผูซื้อกอนที่จะทําการรับมอบ
ทรัพยสินที่ซื้อขาย (ถามี)
3.10 ผูขายตองจัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่ของผูซื้อ เพื่อใหผูผานการอบรมสามารถใชงาน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่สง
มอบไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรที่ผูซื้อตองการ โดยใชผูชํานาญการ รวมทั้งตองจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมที่ใช
ปฏิบัติงานไดโดยสมบูรณใหกับเจาหนาที่ของผูซื้อ ที่เขารับการฝกอบรมทุกคน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ
3.1 โดยผูขายตองจัดหาอุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ รวมทั้งรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกี่ยวของสําหรับการฝกอบรม โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายสัญญา (ถามี)
3.11 หาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสงมอบ หรือสิ่งของที่ผูขายสงมอบมีผูอื่นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผูขาย
ตองดําเนินการใหผูซื้อไดสิทธิโดยชอบ และผูขายตองเปนผูรับผิดชอบในกรณีที่มีการกลาวหา ฟองรอง หรือเรียกคาเสียหายใดๆ
จากเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนั้น
3.12 ผูขายตองจัดหาเจาหนาที่มาใหคําแนะนํา ออกแบบการจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณที่เกี่ยวของสําหรับการสงมอบ
“ทรัพ ย สิ น ที่ ซื้อ ขาย” รวมถึ งตรวจสอบสถานที่ ให ถู กต อ งตามความต องการของบริ ษั ท ผู ผลิ ต “ทรัพ ยสิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ภายใต
ขอกําหนดและความเห็นชอบของผูซื้อ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อ ทั้ งนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ตอ “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย” อันเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพแวดลอมไมเปนตามคุณลักษณะเฉพาะที่ผูผลิต “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” กําหนดแลว ผูขายตกลงเปน
ผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว เวนแตเปนกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการที่ผูซื้อเลือกที่ จะไมปฏิบัติตามคําแนะนําของผูขายเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมดังกลาวขางตน ผูขายไมตองรับผิดในความเสียหายนั้น
3.13 เมื่อครบกําหนดการสงมอบตามที่ไดระบุไวในขอ 3.1 หากผูขายยังไมสามารถสงมอบ“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหแกผู
ซื้อใหครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 3.1 นอกเหนือจากคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ที่ผูขายตองชําระตามขอ 4. ผูขาย
ต ก ล งยิ น ย อ ม ให ผู ซื้ อ ใช สิ ท ธิ บ อ ก เลิ ก ก าร ซื้ อ ข าย “ท รั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ข าย ” ต า ม เอ ก ส ารแ น บ ท า ย สั ญ ญ า ได
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และหากผูซื้อไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาแลว ระยะเวลาและคาใชจ ายในการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหเปนไปตามขอ 10. แหงสัญญานี้
3.14 ในการดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ผูขายตองแจงกําหนดการเปนลายลักษณอักษรใหผูซื้อพิจารณา
ลวงหนา เพื่อที่ผูซื้อจะไดแจงยืนยันกําหนดการสงมอบใหผูขายทราบและเขาดําเนินการตามวันที่ผูซื้อกําหนด
อนึ่ง เมื่อผูขายไดแจงผูซื้อวาผูขายพรอมที่จะดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายในกําหนดเวลาตามขอ 3.1
แตผูซื้อไมพรอมที่จะใหผูขายดําเนินการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ภายในกําหนดเวลาตามขอ 3.1 ดังกลาวได กรณีนี้ใหถือวา
ผู ข ายได ทํ า การส ง มอบ “ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ภายในกํ า หนดเวลาดั ง กล า วแล ว และผู ข ายไม ต อ งเสี ย ค า ปรั บ ตาม
ขอ 4. ใหแกผูซื้ออีก เวนแตในกรณีที่ผูขายทําการสงมอบทรัพยสินที่ซื้อขายนอกกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.1 แลวผูซื้อพบวา
ทรัพยสินที่ซื้อขายไมมีประสิทธิภาพสามารถใชงานไดจริงตามสัญญา ผูซื้อสงวนสิทธิในการพิจารณาคิดคาปรับตามอัตราในขอ 4. โดย
คํานวณระยะเวลาการสงมอบตามจริงเปรียบเทียบกับการดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามขอ 3.1 จนกวาผูขายจะสงมอบและติดตั้ง
รวมถึงดําเนินการใดๆแลวเสร็จ เพื่อใหทรัพยสินที่ซื้อขายสามารถใชงานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพตามสัญญา
3.15 ผูซื้อสงวนสิทธิที่จะใหผูขายทําการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เฉพาะเพียงบางสวน ที่จําเปนตอการใชงาน เพื่อ
ประโยชนของผูซื้อ โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้กอนการดําเนินการใดๆ
3.16 ในระหวางรอการสงมอบ หากมี “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนใหมผลิตออกสูตลาด ผูขายมีหนาที่ตองแจงใหผูซื้อทราบ
ในทันทีพรอมเสนอราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนใหมเปรียบเทียบกับราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนเกาให ผูซื้อพิจารณา และ
ผูขายตกลงใหสิทธิผูซื้อที่จะเลือกซื้อ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รุนใหมหรือรุนเกาก็ได
3.17 ผูขายตองมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณดาน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” จํานวนเพียงพอ ในการดําเนินงานและ
ให บ ริ ก ารส นั บ ส นุ น ต ล อ ด ระ ย ะ เว ล าข อ งสั ญ ญ านี้ โด ย คู สั ญ ญ าต ก ล งม อ บ ห ม าย บุ ค ค ล อย างน อ ย ฝ าย ล ะ
1 คน เป น ผู ติ ด ต อ ประสานงานตลอดระยะเวลาของสั ญ ญานี้ อนึ่ งผู ซื้ อ สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะขอให ผู ข ายเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลากร
ซึ่งผูขายจัดสงมาปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินงานไดตลอดอายุสัญญานี้ โดยผูขายตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งปวงเอง
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3.18 ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ ผูซื้อสงวนสิทธิ ในการเขาทําการตรวจสอบ สังเกตการณ รวมถึงการแกไขเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานใดๆ ของผูขายใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นตอนการทํางานของผูซื้อ ภายใตขอกําหนดของสัญญา
3.19 หาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือสิ่งของหรือทรัพยสินอื่นใดที่เสนอมีผูอื่นเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ผูขายตอง
ดําเนินการใหผูซื้อไดสิทธิในการใชงานโดยชอบ และสามารถใหสิทธิในการใชงานแก บมจ.ธนาคารกรุงไทย รวมถึงบริษัทในเครือได
และผูขายตองเปนผูรับผิดชอบในกรณีที่มีการกลาวหา ฟองรอง หรือเรียกคาเสียหายใด ๆ จากเจาของลิขสิทธิ์
หรือสิทธิบัตรนั้น
โดยผูขายยิ นยอมรับผิ ดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิ ดจากการกลาวหา ฟ องรอง หรือเรียกคาเสี ยหายใด ๆ จากเจาของลิขสิ ทธิ์หรือ
สิทธิบัตรดังกลาวดวย
หาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือสิ่งของหรือทรัพยสินอื่นใดที่ผูขายเสนอมีบุคคลภายนอกหรือผูอื่นมารบกวนขัดสิทธิของผูซื้อ
ในอันที่จะใช “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามปกติสุขและ/หรือตามวัตถุประสงคการซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ของผูซื้อตามสัญญา
เนื่องจากบุคคลภายนอกหรือผูอื่นมีสิทธิเหนือ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ก็ดี หรือเปนความผิดของผูขายก็ดี ผูขายตกลงรับผิดชอบในผล
ของการรอนสิทธิดังกลาวที่เกิดขึ้น และหากผูซื้อถูกเรียกรองหรือฟองรองหรือตองชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลภายนอกหรือผูอื่น
ผูขายจะตองดําเนินการใดๆ เพื่อใหมีการวาตางแกตางใหแกผูซื้ อ โดยคาใชจายของผูขายเอง รวมทั้งผูขายจะตองชดใชคาเสียหาย
นั้นๆ ตลอดจนคาใชจายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกรองหรือถูกฟองรองใหแกผูซื้อทันที
ขอ 4. บทปรับ
4.1 หากผูขายสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมถึงสงมอบงานใดๆ ตามสัญญาใหผูซื้อลาชากวากําหนดเวลา ในขอ 3.1
ไมวากรณีใดๆ (เวนแตเหตุสุดวิสัยหรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมายหรือมีหลักฐานอันพิสูจนไดวาเหตุ
ที่สงมอบลาชาเปนความผิดของผูซื้อ) ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแตบางสวน และ/หรือทําการคิด
คาปรับรายวันไดในอัตรารอยละ ................ ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสงมอบตาม
ขอบเขตงานในสัญญาใหแกผูซื้อลาชา และ/หรือที่ผูขายสงมอบใหผูซื้อแลว แตยังมิไดทําการติดตั้งใหสามารถใชงานไดดีตาม
ขอกําหนด และ/หรือที่ผูขายตองดําเนินการใหเปนไปตามงวดงานและสงมอบตามสัญญา และ/หรือที่ผูขายยังไมไดดําเนินการให
แลวเสร็จตามสัญญา โดยคิดคาปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบเปนตนไป จนกวาผูขายจะสงมอบและสามารถใชการไดโดย
สมบูรณและผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อ
ทําการบอกเลิกสัญ ญา โดยเศษของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไมต่ํากวา ...............บาท (...............) ทั้ งนี้ คา ปรับ
ดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาของสัญญา
4.2 หากผูขายสงมอบงานในงวดที่ …………… ตามสัญญาใหแกผูซื้อลาชากวากําหนดเวลา ไมวากรณีใดๆ (เวนแตเหตุ
สุดวิสัยหรือพฤติการณ อันหนึ่งอันใดที่ผูขายไมตองรับผิดตามกฎหมาย หรือมีห ลักฐานอันพิสูจนไดวาเหตุที่สงมอบลาชาเป น
ความผิดของผูซื้อ) ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับตามรายละเอียดตามภาคผนวก…………………การบํารุงรักษาและการ
ซอมแซมแกไข ของเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 3
4.3 ในกรณีที่ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ประกอบเปนชุด ถาขาดสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ
แม ผู ข ายจะส งมอบภายในกํ า หนดระยะเวลาตามข อ 3.1 แห งสั ญ ญา แต ยั งขาดส วนประกอบบางส วน ซึ่ งต อ มาได ส งมอบ
สวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาผูขายยังไมไดทําการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” นั้นเลย ผูขายตกลงยินยอม
ใหผูซื้อคิดคาปรับรายวันไดในอัตรารอยละ ………. ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมด โดย
คิดคาปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบเปนตนไป จนกวาผูขายจะสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” แลวเสร็จและสามารถใชการ
ไดโดยสมบูรณ และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผู ซื้อ หรือนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึง
วันที่ผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญา โดยเศษของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไมต่ํากวา............บาท ทั้งนี้ คาปรับดังกล าว
จะตองไมเกินมูลคาของสัญญา
4.4 ในกรณีที่ผูขายสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เพียงบางสวน ที่ใชการไดแตไมสมบูรณ แตผูซื้อจําเปนตองใชเฉพาะ
สวนที่สงมอบแลวบางสวนเพื่อประโยชนของผูซื้อ โดยจัดทําเปนบันทึกเพิ่มเติมตอทายสัญญานี้ ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิด
คาปรับรายวันไดในอัตรารอยละ ............ ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เฉพาะสวนที่ผูขายยัง
ไมไดทําการสงมอบใหสามารถใชงานไดดตี ามขอกําหนด โดยคิดคาปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบเปนตนไป จนกวาผูขายจะ
สงมอบแลวเสร็จและสามารถใชการไดโดยสมบูรณและผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือนับถัดจากวัน
ครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญา โดยเศษของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไมต่ํากวา
........บาท (................)ทั้งนี้ คาปรับดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาของสัญญา
4.5 ในกรณีที่ราคาซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมถึงคาติดตั้งและ/หรือคาทดลอง/ทดสอบดวย ถาผูขายไมสามารถ
ทําการติดตั้งและ/หรือทดลอง/ทดสอบใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.1 ขางตน ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับ
โครงการจัดหาอุปกรณ WAF และระบบ Management สําหรับโครงการ Network Segregation Project
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รายวันไดในอัตรารอยละ...........ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ผูขายสงมอบและติดตั้งและ/
หรือทดลอง/ทดสอบใหแกผูซื้อลาชาและ/หรือในอัตรารอยละ...............ของราคาซื้อขาย (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของ “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย” ที่ผูขายสงมอบใหผูซื้อแลว แตยังมิไดทําการติดตั้ง และ/หรือทดลอง/ทดสอบใหสามารถใชงานไดดีตามขอกําหนด โดยคิด
คาปรับนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบและ/หรือวันครบกําหนดติดตั้ง และ/หรือคาทดลอง/ทดสอบแลวเสร็จเปนตนไป จนกวา
ผูขายจะสงมอบและติด ตั้ง และ/หรือทดลอง/ทดสอบแลวเสร็จและสามารถใช การได โดยสมบูรณ และผานการตรวจรับจาก
คณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ หรือนับถัดจากวันครบกําหนดสงมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญา โดยเศษ
ของวันถือเปนหนึ่งวันเต็ม ซึ่งคาปรับตองไมต่ํากวา.....บาท ทั้งนี้ คาปรับดังกลาวจะตองไมเกินมูลคาของสัญญา
4.6 นอกเหนือจากคาปรับที่ผูขายตองชําระตามขางตนแลว หากผูขายไมสามารถสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ได
ภายในกําหนดระยะเวลาตามขอ 3.1 และผูซื้อมีความจําเปนตองใชงาน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เปนการเรงดวนและ
ไมอาจ
รอเพื่อใหผูขายสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหครบถวนสมบูรณไดตามสัญญา ผูซื้อมีสิทธิสั่งซื้อ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญา
นี้ทั้งหมดหรือบางสวนที่ยังไมไดมีการสงมอบจากผูขายรายอื่นๆ ก็ได ทั้งนี้ ผูขายตกลงให “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ดังกลาวเปนสวน
หนึ่งของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญานี้ และพรอมที่จะชดใชราคา และคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 30 วันนับจากวันที่
ผูขายรายอื่น นั้นไดสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ครบถวนแลว และผูซื้อมีหนังสือแจงผูขายเปนลายลักษณอักษร
4.7 การคิดคาปรับตามขอ 4. ไมเปนการตัดสิทธิของผูซื้อ ที่ผูซื้อมีสิทธิในการเรียกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงจาก
การดําเนินงานของผูขายตามสัญญานี้
4.8 คาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ตามขอ 4. ทั้งหมด ผูขายตกลงใหสิทธิผูซื้อหักเอาจากราคาขายทรัพยสินที่
ซื้อขายและ/หรือคาบํารุงรักษาและ/หรือเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของ
ผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายก็ไดตามแตผูซื้อจะเห็นสมควร เพื่อเปนคาเสียหายทั้งหมดหรือ บางสวน และ/หรือเรียกรองจาก
ผูขายก็ได
4.9 ในกรณี ที่ ผูข ายไม สามารถปฏิบั ติ ตามสัญ ญาหรือ ขอ ตกลงได และผูซื้ อต องทํ าการคิด คาปรับ ตามสัญ ญาหรือ
ขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับมีจํานวนเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาสัญญาทั้งหมด ในกรณีดังกลาวผูซื้อสงวนสิทธิในการ
บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง รวมถึงเรียกรองคาปรับ คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ตามสัญญาทั้งหมดจากผูขาย
ขอ 5. ราคาขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ราคาตามสัญญานี้ใหรวมถึงภาษีการคา ภาษีเทศบาล ตลอดจนภาษีอื่นใดทุกประเภท อันเนื่องมาจากการซื้อขายและ/
หรือจากการทํ าสัญ ญา, ค าฝก อบรม, ค าใช จายในการบํ ารุ งรัก ษา “ทรัพ ย สิน ที่ ซื้ อขาย” และค าอะไหลที่ จ ะเปลี่ ยนทดแทน
ตลอดจนคาใชจายอื่นใดในอันที่จะรักษาหรือเพิ่มเติมสมรรถภาพ/ประสิทธิภาพของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามมาตรฐานของ
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” 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 งมอบ “ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ทั้ งหมดให ค รบถ ว นสมบู รณ ตามขอบเขตงานและรายละเอี ย ดข อ กํ าหนด
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะ (Technical Requirement Specification) ของ “ทรั พ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ที่ ร ะบุ ในเอกสารแนบท า ยสั ญ ญา
หมายเลข 3 ทั้งหมดเรียบรอยเสร็จสมบูรณแลว โดยมีเอกสารลงนามจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อเปนลายลักษณอักษร
โดยผู ข ายต อ งส งมอบ “ทรัพ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ทั้ งหมดถู ก ต อ งครบถ ว นสมบู รณ สามารถใช งานได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
วัตถุประสงคและตามขอบเขตงานที่ระบุในเอกสารแนบทายสัญญาหมายเลข 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 ผูขายตกลงจายและผูซื้อ ตกลงรับเงิน คาบํ ารุงรักษา “ทรัพยสิน ซื้ อขาย” จํานวนเงินรวมภาษีมูล คาเพิ่ม ทั้งสิ้ น
......................................... บาท (......................................) โดยแบงชําระเปนรายงวดตามการตรวจรับการสงมอบงานในแตละ
งวดงาน ซึ่งผูขายตองนําสงหลักฐานการใหบริการ Preventive Maintenance (การตรวจสอบความพรอมการใชงานของอุปกรณ
ที่บํารุงรักษา) และเอกสารรายงานการเขาใหบริการ Corrective Maintenance (สรุปประเด็นปญหาที่ไดรับแจง , การติดตาม
แกไขปญหาและผลการแกไขปญหาพรอมจัดทําเอกสารสรุปการแกไขและแนวทางปองกันปญหา) หรือหนังสือยืนยันไมมีการแจง
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เสียของแตละงวดงาน และ Performance Report พรอมทั้งผลวิเคราะหการใชงานอุปกรณ หลังจากพนกําหนดของแตละงวด
ง า น เ พื่ อ เ ป น 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 นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อไดทํา การตรวจรับการสงมอบงานตาม
สัญญาในแตละงวดงานเปนลายลักษณอักษรเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดงวดการชําระเงิน ดังนี้
งวดที่ 1 ชําระเงินในอัตรารอยละ..... ของจํานวนเงินตามสัญญา สําหรับงานงวดที่..... เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของผู
ซื้อไดทําการตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 1 เรียบรอยแลว
งวดที่ 2 ชําระเงินในอัตรารอยละ......ของจํานวนเงินตามสัญญา สําหรับงานงวดที่...... เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของผู
ซื้อไดทําการตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ 2 เรียบรอยแลว
งวดที่ ... ชําระเงินในอัตรารอยละ.... ของจํานวนเงินตามสัญญา สําหรับงานงวดที่..... เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของผู
ซื้อไดทําการตรวจรับการสงมอบงานงวดที่..... เรียบรอยแลว
งวดที่ … ชําระเงินในสวนที่เหลือของจํานวนเงินตามสัญญา สําหรับงานงวดที่.... เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของ ผูซื้อได
ทําการตรวจรับการสงมอบงานงวดที่...... เรียบรอยแลว
ขอ 7. การรับประกันและการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ผูขายตกลงใหการใชประโยชนและสิทธิใน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เปนของผูซื้อและบมจ.ธนาคารกรุงไทย และผูซื้อหรือ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปนผูใชงานภายใตการจัดการและการควบคุมของผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย เอง
โดย
สิ้นเชิง โดยผูขายตกลงรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขอขัดของของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมด เปนเวลา.........ป นับถัด
จากวันที่คณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อหรือหนวยงานเจาของโครงการของผูซื้อไดทําการตรวจรับการสงมอบงานงวดที่..............
ทั้งหมดเรียบรอยเสร็จสมบูรณแลว โดยมีเอกสารลงนามจากคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อเปนลายลักษณอักษร
ผูซื้อจะทําการตรวจรับมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ก็ตอเมื่อผูขายไดสงมอบงานตามขอบเขตงานของสัญญา หรือไดทํา
การสงมอบ, ติดตั้ง, ทดสอบและใชงานไดดีตามที่กําหนดแลวเทานั้น ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลารับประกันผูขายรับรองวา “ทรัพยสินที่
ซื้อขาย” ตามสัญญานี้ เมื่อสงมอบแลวจะตองอยูในสภาพใชการไดดี สามารถที่ใชงานไดดีตามขอกําหนดอยูเสมอตลอดระยะเวลา
รับประกันดังกลาว
การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” (รวมคาบํารุงรักษา คาปรับปรุงแกไข ซอมแซม คาเปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณตางๆ
คาแรง คาอะไหล คาใชจายในการเดินทาง คาขนสง และคาภาษีทุกประเภท) ผูขายรับรองวาจะทําการปรับปรุงแกไข ซอมแซม
และเปลี่ยนชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหอยูในสภาพดี สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและใชงานได
ตลอดระยะเวลารับประกัน โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อ และจะตองไมทําใหระบบงานหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายใดๆแก
ทางผูซื้อและ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยมีรายละเอียดการบํารุงรักษาตลอดระยะเวลารับประกัน ดังนี้
7.1 การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” .......................................ตามปกติ (Preventive Maintenance)
7.1.1 ผูขายจะตองทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” …………………..ทั้งหมดใหอยูในสภาพดี สามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผูขายตองทําการบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดดี
ตามปกติ ทุกๆ ....... เดื อนตอครั้ง (รวมจํานวนอยางน อย ................ครั้ง ตลอดระยะเวลาสัญ ญา) ใน
ระหวางวันจันทรถึงวันศุกร ระหวางเวลา 08.00-17.00 น. ยกเวนวันหยุดราชการ/วันหยุดธนาคารและ/
หรื อ นอกเวลาทํ า การของผู ซื้ อ ทั้ ง นี้ ผู ข ายต อ งส ง แผนการบํ า รุ ง รั ก ษาตามปกติ (Preventive
Maintenance) ใหผูซื้อทราบลวงหนา และตองไดรับความเห็นชอบจากผูซื้อเปนคราวๆ ไป กอนการเขา
ทําการบํารุงรักษา
7.1.2 หากปรากฏว า “ทรั พย สิ นที่ ซื้ อขาย” มี การขั ดข องเกิ นกว ามาตรฐานโดยทั่ วไป ผู ขายตกลงจะทํ าการ
บํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เพิ่มขึ้นกวาที่ไดมีการกําหนดไวในขอ 7.1.1 ตามที่ผูซื้อและผูขายจะไดตกลงกัน
เพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการบํารุงรักษาตามขอ 7.1.1 เปนระยะๆ ไป
7.1.3 หากผู ข ายไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในข อ 7.1.1 และ/หรื อ ข อ 7.1.2 ได ผู ข ายตกลงยิ น ยอมให
ผูซื้อคิดคาปรับจากผูขายไดในอัตรา ……………ของ........................... โดยคาปรับโดยรวมแตละครั้งตองไม
นอยกวา ………………. บาท (…………………………….……..…) ตามที่ระบุในสัญญานี้ เอกสารแนบทายสัญญา
และ/หรือที่จะระบุเพิ่มเติมในภายหนาและจัดทําเปนลายลักษณอักษรไวตอกัน โดยคาปรับดังกลาวใหสิทธิ
ผู ซื้ อ ที่ จ ะหั ก เอาจากเงิ น ค า บํ า รุ ง รั ก ษาและ/หรื อ เรี ย กร อ งจากผู ค้ํ า ประกั น และ/หรื อ บั ง คั บ เอาจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตที่ผูซื้อจะเห็นควร
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7.2 การบํ ารุ ง รั ก ษาซ อม แซมแก ไข “ท รั พ ย สิ น ที่ ซื้ อขาย ”…………………….…………… ที่ ขั ดข อง (Corrective
Maintenance)
7.2.1 กรณี …………………………………… เกิ ด ขั ด ข อ ง หรื อ ชํ า รุ ด บกพร อ ง หรื อไม ส ามารถใช งานได ดี หรื อ เกิ ด
ขอผิดพลาดกับระบบหรืออุปกรณ ผูขายตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หลังจากที่ไดรับแจงจาก
ผู ซื้ อ โดยไม คิ ดค าใช จายใดๆ เพื่ อให อุ ปกรณ ฯ สามารถทํ างานได อย างมี ประสิ ท ธิภ าพและใช งานได ดี
ตามปกติ ภายในเงื่อนไขดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบงานทั้งหมดไมสามารถใชงานได ในกรณีดังกลาว ผูขายจะตอง
ทําการตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน ……
ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
ระดับที่ 2 กรณี ปญหาที่ เกิดขึ้นทํ าให ระบบงานทั้ งหมด ไมสามารถใชงานไดบางสวน ในกรณี ดังกลาว
ผูขายจะตองทําการตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จ
ภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
ระดับที่ 3 กรณี ป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ทํ า ให ก ารใช ง านโดยทั่ ว ไปไม เป น ไปตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ กํ า หนด
ในกรณี ดังกลาวผูขายจะตองทํ าการตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไข
ปญหาใหแลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
7.2.2 หากผูขายไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ 7.2.1 ได ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับจากผูขายได
ในอัตรา ……..…ของ......................................จนกวาผูขายจะดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาแลวเสร็จและผู
ซื้อตอบรับผลการซอมแซมบํ ารุงรักษาเรียบรอยแลว โดยเศษของวันจะถือ เป นหนึ่งวันเต็ม โดยค าปรับ
โดยรวมแตละวันตองไมนอยกวา …………. บาท (………)ตามที่ระบุในสัญญานี้ เอกสารแนบทายสัญญา และ/
หรือที่จะระบุเพิ่มเติมในภายหนาและจัดทําเปนลายลักษณอักษรไวตอกัน โดยคาปรับดังกลาวใหสิทธิผูซื้อที่
จะหักเอาจากเงินคาบํารุงรักษาและ/หรือเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตที่ผูซื้อจะเห็นควร
7.3 ถาการซอมแซมแกไขไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา รวมถึงในระหวางเวลาที่ผูขายไมสามารถปฏิบัติไดตามขอกําหนด
นอกเหนือจากคาปรับที่ตกลงชําระใหแกผูซื้อตามขางตนแลว ผูขายตกลงยินยอมจัดหา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” และอุปกรณที่เกี่ยวของ
สํารองทดแทน ซึ่งมีคุณสมบัติทัดเทียมกันมาติดตั้งทดแทนใหแกผูซื้อภายในระยะเวลาที่ผูซื้อกําหนด เพื่อใชในการปฏิบัติงานของผูซื้อ
จนกวาการบํารุงรักษาและ/หรือการแกไขขอขัดของนั้นๆ จะแลวเสร็จโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อทั้งสิ้น
7.4 ในการบํารุงรักษาตามขอ 7. ทั้งหมด ผูขายตองมีศูนยรับแจงเหตุขัดของพรอมหมายเลขโทรศัพทและE-mail ที่
สามารถแจงเหตุขัดของไดตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ พรอมทั้งตองมีหมายเลขโทรศัพทสํารองกรณีไมสามารถติดตอ
หมายเลขโทรศัพทแรกได รวมถึงผูขายจะตองจัดทํารายงานการบํารุงรักษาแจงใหผูซื้อทราบเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง เพื่อให
ผูแทนของผูซื้อที่ไดรับการแตงตั้งลงนาม หลังจากที่ไดตรวจดูความเรียบรอยของงานแลว
7.5 หากผูขายละเวนหรือละเลยไมทําการบํารุงรักษา และ/หรือไมสามารถทําการซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให“ทรัพยสนิ
ที่ซื้อขาย” กลับมาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชงานไดตามปกติ และ/หรือไมดําเนินการจัดหา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
สํารองทดแทน ใหแกผูซื้อตามเงื่อนไขและภายในกําหนดเวลาอันควรตามขอกําหนดภายใตขอ 7. ขอใดขอหนึ่ง ตามที่ผูซื้อได
กําหนดและแจงใหแกผูขายทราบแลว ผูขายตกลงใหผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญาซื้อขายนี้ได และ/หรือรวมทั้งใหสิทธิแกผูซื้อในการ
เรียกรองคาปรับ, คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ ที่อาจพึงมีขึ้นจากผูขายไดทั้งสิ้น
ขอ 8. การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หลังระยะรับประกันสิ้นสุดลง
8.1 การบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” .................ตามปกติ (Preventive Maintenance)
8.1.1 ผูขายจะตองทําการบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” …………………..ทั้งหมดใหอยูในสภาพดี สามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผูขายตองทําการบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดดี
ตามปกติ ทุกๆ ....... เดื อนตอครั้ง (รวมจํานวนอยางน อย ................ครั้ง ตลอดระยะเวลาสัญ ญา) ใน
ระหวางวันจันทรถึงวันศุกร ระหวางเวลา 08.00-17.00 น. ยกเวนวันหยุดราชการ/วันหยุดธนาคารและ/
หรื อ นอกเวลาทํ า การของผู ซื้ อ ทั้ ง นี้ ผู ข ายต อ งส ง แผนการบํ า รุ ง รั ก ษาตามปกติ (Preventive
Maintenance) ใหผูซื้อทราบลวงหนา และตองไดรับความเห็นชอบจากผูซื้อเปนคราวๆ ไป กอนการเขา
ทําการบํารุงรักษา
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8.1.2 หากปรากฏวา “ทรัพ ยสิ นที่ ซื้อ ขาย” มีการขัด ของเกิ นกวามาตรฐานโดยทั่วไป ผูขายตกลงจะทํ าการ
บํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เพิ่มขึ้นกวาที่ไดมีการกําหนดไวในขอ 8.1.1 ตามที่ผูซื้อและผูขายจะได
ตกลงกันเพื่อแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการบํารุงรักษาตามขอ 8.1.1 เปนระยะๆ ไป
8.1.3 หากผู ข ายไม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในข อ 8.1.1 และ/หรื อ ข อ 8.1.2 ได ผู ข ายตกลงยิ น ยอมให
ผูซื้อคิดคาปรับจากผูขายไดในอัตรา ……………ของ........................... โดยคาปรับโดยรวมแตละครั้งตองไม
นอยกวา ………………. บาท (…………………………….……..…) ตามที่ระบุในสัญญานี้ เอกสารแนบทายสัญญา
และ/หรือที่จะระบุเพิ่มเติมในภายหนาและจัดทําเปนลายลักษณอักษรไวตอกัน โดยคาปรับดังกลาวใหสิทธิ
ผู ซื้ อ ที่ จ ะหั ก เอาจากเงิ น ค า บํ า รุ ง รั ก ษาและ/หรื อ เรี ย กร อ งจากผู ค้ํ า ประกั น และ/หรื อ บั ง คั บ เอาจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผูขายและ/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 อไม ส ามารถใช งานได ดี หรื อ เกิ ด
ขอผิดพลาดกับระบบหรืออุปกรณ ผูขายตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หลังจากที่ไดรับแจงจาก
ผู ซื้ อ โดยไม คิ ดค าใช จายใดๆ เพื่ อให อุ ปกรณ ฯ สามารถทํ างานได อย างมี ประสิ ท ธิภ าพและใช งานได ดี
ตามปกติ ภายในเงื่อนไขดังตอไปนี้
ระดับที่ 1 กรณีปญหาที่เกิดขึ้นทําใหระบบงานทั้งหมดไมสามารถใชงานได ในกรณีดังกลาว ผูขายจะตอง
ทําการตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จภายใน ……
ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
ระดับที่ 2 กรณี ปญหาที่ เกิดขึ้นทํ าให ระบบงานทั้ งหมด ไมสามารถใชงานไดบางสวน ในกรณี ดังกลาว
ผูขายจะตองทําการตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไขปญหาใหแลวเสร็จ
ภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
ระดับที่ 3 กรณี ป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ทํ า ให ก ารใช ง านโดยทั่ ว ไปไม เป น ไปตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ กํ า หนด
ในกรณี ดังกลาวผูขายจะตองทํ าการตอบกลับผูซื้อภายใน …… ชั่วโมง และตองทําการแกไข
ปญหาใหแลวเสร็จภายใน …… ชั่วโมง หลังจากไดรับแจงจากผูซื้อ
8.2.2 หากผูขายไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ 8.2.1 ได ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อคิดคาปรับจากผูขายได
ในอัตรา ……..…ของ......................................จนกวาผูขายจะดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาแลวเสร็จและผู
ซื้อตอบรับผลการซอมแซมบํ ารุงรักษาเรียบรอยแลว โดยเศษของวันจะถือเป นหนึ่งวันเต็ม โดยค าปรับ
โดยรวมแตละวันตองไมนอยกวา …………. บาท (………………) ตามที่ระบุในสัญญานี้ เอกสารแนบทายสัญญา
และ/หรือที่จะระบุเพิ่มเติมในภายหนาและจัดทําเปนลายลักษณอักษรไวตอกัน โดยคาปรับดังกลาวใหสิทธิ
ผู ซื้ อ ที่ จ ะหั ก เอาจากเงิ น ค า บํ า รุ ง รั ก ษาและ/หรื อ เรี ย กร อ งจากผู ค้ํ า ประกั น และ/หรื อ บั ง คั บ เอาจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตที่ผูซื้อจะเห็นควร
8.3 ถาการซอมแซมแกไขไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา รวมถึงในระหวางเวลาที่ผูขายไมสามารถปฏิบั ติไดตาม
ขอกําหนด นอกเหนือจากคาปรับที่ตกลงชําระใหแกผูซื้อตามขางตนแลว ผูขายตกลงยินยอมจัดหา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” สํารอง
ทดแทน ซึ่งมีคุณสมบัติทัดเทียมกันมาติดตั้งทดแทนใหแกผูซื้อภายในระยะเวลาที่ผูซื้อกําหนด เพื่อใชในการปฏิบัติงานของผูซื้อ
จนกวาการบํารุงรักษาและ/หรือการแกไขขอขัดของนั้นๆ จะแลวเสร็จโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จากผูซื้อทั้งสิ้น
8.4 หากผูขายละเวนหรือละเลยไม ทําการบํ ารุงรัก ษา และไม สามารถทํ าการแกไ ขปรับ ปรุง ซอมแซมบํารุงรักษา
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหอยูในสภาพดีสามารถทํางานไดตามปกติภายในกําหนดเวลาตามเงื่อนไขใน ขอ 8.1 และ/หรือขอ 8.2
และ/หรือไมดําเนินการจัดหา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” สํารองทดแทน ตามขอ 8.3 ภายในกําหนดเวลาอันควรตามที่ผูซื้อไดกําหนด
และแจงใหทราบแลว ผูขายตกลงใหผูซื้อใชสิทธิยกเลิกสัญญาได รวมทั้งใหสิทธิแกผูซื้อในการเรียกรองคาปรับ , คาเสียหาย และ
คาใชจายใดๆ 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)
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เพื่อใหผูแทนของผูซื้อที่ไดรับการแตงตั้งลงนาม หลังจากที่ไดตรวจดูความเรียบรอยของงานแลวและผูขายจะตองสงมอบรายงาน
การบํารุงรักษาดังกลาวหลังจากพนกําหนดแตละงวดงาน
8.6 ผูขายตองมีศูนยรับแจงเหตุขัดของและหมายเลขโทรศัพทพรอมอีเมลที่สามารถแจงเหตุขัดของได ตลอด 24 ชั่วโมง
ไมเวนวันหยุดราชการ/วันหยุดธาคาร พรอมทั้งตองมีหมายเลขโทรศัพทสํารองกรณีไมสามารถติดตอหมายเลขโทรศัพทแรกได โดย
ผูขายตอ งบริการสนับ สนุ นการรับแจงและแกไ ขปญ หาทางโทรศัพ ทแ ละอีเมล (Hotline Telephone and Email Support)
ระหวางวันจันทรถึงวันอาทิตย ตลอด 24 ชั่วโมง
8.7 ผูขายตองมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานอุปกรณ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” จํานวนที่เพียงพอ โดยมี
เอกสารประกอบที่เชื่อถือได ในการดําเนินงานบํารุงรักษาและให บริการสนับสนุนตลอดระยะเวลาของสัญ ญา รวมถึงการให
คําแนะนําและคําปรึกษาในการแกปญหาของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ทั้งหมดในโครงการนี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน Service Level
Agreement ที่ผูซื้อกําหนด ทั้งทางโทรศัพทและแบบ On-Site Support ตลอดจนดําเนินงานบํารุงรักษาและใหบริการสนับสนุน
ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยไมคิดคาใชจายใดๆ
8.8 ในกรณีที่ผูขายไมสามารถบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา หากผูซื้อมีความ
จําเปนตองใชงาน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” และไมอาจรอเพื่อใหผูขายบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหครบถวนสมบูรณ ได
นอกเหนือจากคาปรับที่ตกลงชําระใหแกผูซื้ อตามขางตนแลว ผูซื้อมีสิทธิสั่งจางบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญานี้
ทั้งหมดหรือบางสวนที่ยังไมไดมีการบํารุงรักษา จากผูขายรายอื่นๆ ก็ได ทั้งนี้ ผูขายตกลงใหการสั่งจางบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย” ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่บํารุงรักษาตามสัญญานี้ และพรอมที่จะชดใชราคา และคาใชจายใดๆ ที่
เกิดขึ้นจริง ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผูขายรายอื่นนั้นไดบํารุงรักษา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ครบถวนแลว และผูซื้อมีหนังสือแจง
ผูขายเปนลายลักษณอักษร
ขอ 9. การดัดแปลงหรือติดสวนประกอบเพิ่มเติม
ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อมีสิทธิที่จะนําอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรอื่นใดมาประกอบเพิ่มเติมหรือเชื่อมตอกับ
“ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ไดโดยไมตองแจงเปนลายลักษณ อักษรแกผูขายลวงหนา ทั้งนี้แตผูขายไมตองรั บภาระในการใหบริการ
บํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรสวนที่เพิ่มเติมนั้น รวมถึงความชํารุดบกพรองของอุปกรณคอมพิวเตอรสวนที่เพิ่มเติมนั้น หาก
ผูขายไมไดเปนผูจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรสวนที่เพิ่มเติมดังกลาว
ขอ 10. ระยะเวลาและคาใชจายในการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน
เมื่อผูซื้อบอกเลิกการซื้อขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ตามสัญญานี้ ผูขายตกลงขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน “ทรัพยสินที่
ซื้อ ขาย” ดั งกล าวออกจากสถานที่ ข องผู ซื้ อให แ ล วเสร็จ ภายในกํ าหนด 15 วั น นั บ จากวัน บอกเลิ กการซื้ อ ขายตามสั ญ ญานี้
คาใชจายในการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน คาประกันภัย หรือคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งหมด ผูขายตกลงเปนผูชําระแตเพียงฝาย
เดียวทั้งสิ้น
หากผูขายไมทําการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคกอน ผูขาย
ตกลงใหผูซื้อดําเนินการใดๆ ไดทุกกรณีเพื่อใหการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอน “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” แลวเสร็จ คาใชจายทั้งปวงอัน
เนื่องจากการขนยาย/ยกเลิก/เพิกถอนนี้ ผูขายตกลงชําระคืนใหแกผูซื้อทั้งสิ้นและใหสิทธิผูซื้อหักเอาจากหลักประกันตามสัญญา
ทั้งนี้หากมีความเสียหายอยางใดๆ เกิดขึ้นผูขายสละสิทธิที่จะเรียกรองจากผูซื้อในทุกกรณี
ขอ 11. ความคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ในกรณีที่มีการเรียกรอง การกลาวหา หรือการฟองรองคดีใดๆ เกี่ยวกับ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารใดๆ ที่จัดใหมี
ขึ้นตามสัญญานี้ หรือมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา, สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์หรือสิทธิในเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งที่เกี่ยวของ
กับ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารใดๆ ที่จัดใหมีขึ้นตามสัญญานี้ ผูขายตกลงจะเปนผูปกปอง ปองกันและโตแยง การเรียกรอง
การกลาวหา การฟองรองคดีหรือการละเมิดดังกลาวนั้นเองทั้งสิ้น รวมทั้งตกลงรับผิดชอบชําระคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรือ
ชดใชคาเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้นดวยทุกประการ รวมถึง
ตกลงที่จะดําเนินการทั้งปวงเพื่อระงับขอพิพาทที่มีขึ้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ผูซื้อจะตองบอกกลาวเปนหนังสือใหผูขายทราบถึงการเรียกรอง
การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้น รวมทั้งใหความชวยเหลือในดานขอมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ตามความ
จําเปนและเหมาะสม และใหสิทธิแกผูขายในการโตแยง หรือตอสู หรือทําขอตกลงเกี่ยวกับการเรียกรอง การกลาวหา การฟองรอง
คดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้น และในการนี้ ผูขายตกลงจะดําเนินการตางๆ เพื่อใหผูซื้อมีสิทธิในการใช “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือ
เอกสารใดๆ หรือสิทธิในเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งที่เกี่ยวของตอไปได หรือทําการเปลี่ยนหรือแกไขดัดแปลง “ทรัพยสินที่ซื้อ
ขาย” หรือเอกสารหรือเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งใหแกผูซื้อ เพื่อที่จะไดไมเปนการละเมิด หรือถาการกระทําดังกลาวไมอาจ
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เปนไปไดตามสมควร หรือไมเปนการสมประโยชนแกผูซื้อในขณะนั้น ผูขายตกลงจะชดใชมูลคาสําหรับ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือ
เอกสารหรือเครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งที่มีการเรียกรอง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดดังกลาวนั้น ตามมูลคา
ใหแกผูซื้อ และผูขายตกลงรับของเหลานั้นคืน
อยางไรก็ตาม ผูขายไมตองรับผิดชอบในกรณีที่การเรียกรอ ง การกลาวหา การฟองรองคดี หรือการละเมิดตามความใน
วรรคกอนนั้นเกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก (1) ผูซื้อไดใช อนุญาต หรือขาย “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” หรือเอกสารรวมไปพรอมกับผลิตภัณฑ
อื่นๆ ซึ่งผูขายไมไดเปนผูจัดหาให และเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์โดยผลิตภัณฑอื่นๆ นั้ น หรือ (2) ผูซื้อไดกระทําการใดๆ ที่มีลักษณะ
เปนการฝาฝน การใชในทางที่ผิด หรือการละเมิดตอทรัพยสินในทางปญญา
ขอ 12. การเปลี่ยนแปลงรุนและ/หรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
ผูขายอาจทําการสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่มีคุณ สมบัติและคุ ณ ลักษณะเฉพาะเปลี่ยนแปลงแตกตาง
ไปจาก “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่ระบุไวในสัญญาใหแกผูซื้อได โดยมีเงื่อนไขดังนี้
12.1 ผูขายตองแจงการเปลี่ยนแปลงรุนหรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” เปนลายลักษณอักษรใหผูซื้อพิจารณา และ
ตองไดรับความยินยอมจากผูซื้อเปนลายลักษณอักษรกอนการดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
12.2รุนหรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่เปลี่ยนแปลงใหมนั้น จะตองมีคุณ สมบัติและคุณ ลักษณะเฉพาะและ
คุณภาพดีกวาที่ระบุไวในสัญญา และมีคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) สูงกวาหรือรุนใหมกวาที่ตกลงไวตามสัญญา โดยมี
หลักฐานแนชัดและมีเอกสารรับรองจากโรงงานผูผลิต/เจาของผลิตภัณฑ และผูเชี่ยวชาญในดานนั้นรับรองไว
12.3รุนหรือแบบของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่เปลี่ยนแปลงใหมนั้น ตองมีราคาไมเปลี่ยนแปลงหรือถูกลงกวาเดิม ทั้งนี้ให
รวมถึงคาบํารุงรักษาและคาใชจายอื่นๆ ของ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่จะสงมอบใหมดวย ในกรณีที่ราคาขายหรือคาใชจายอื่นๆ สูง
กวาเดิมที่ระบุไวในสัญญา ผูขายตองตกลงยินยอมที่จะสงมอบ “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ที่เปลี่ยนแปลงใหมในราคาและคาใชจายอื่นๆ
ที่ไมเปลี่ยนแปลงจากสัญญาที่ตกลงกันไว ทั้งนี้ผูขายยังคงมีภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามขอตกลง และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ไดระบุ
ไวในสัญญานี้ทุกประการ
ขอ 13. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแกผูซื้อ ผูขายตกลงสงมอบหลักประกันเปน.......................................ของ
ธนาคารพาณิชยในประเทศที่ผูซื้อเห็นชอบสําหรับประกันการปฏิบัติตามสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 10 ของมูลคาสัญญา
ทั้งหมดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจนถึงวันที่ ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายสําเร็จลุลวงไปใหแกผูซื้อ
ยึดถือไว หากผูขายไมสามารถสงมอบงานใหครบถวนภายในระยะเวลากําหนด หรือผูขายผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดตามสัญญานี้
ผูขายยินยอมใหผูซื้อเรียกรองจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นๆ เพื่อเปนคาปรับและ/หรือคาเสียหาย/คาใชจายใดๆ แหง
สัญญานี้ไดทันที ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดยมิตองเรียกรองจากผูขายกอน
ผูขายไดสงมอบ……………………ซึ่งเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ทําสัญญาฉบับนี้จนถึง
วันที่ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไปใหแก ผูซื้อเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้
หลักประกันดังกลาว (หนังสือค้ําประกัน) ผูขายยินดีใหผูซื้อเก็บรักษาไวในครอบครองของผูซื้อ และผูซื้อจะคืนใหแก
ผูขายโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันทําการ นับแตวันที่ผูขายพนจากภาระขอผูกพันตามสัญญาหรือขอตกลงแลว (ใชในกรณีวาง
หลักประกันเปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร)
หลักประกันดังกลาว (แคชเชียรเช็ค) ผูขายยินดีใหผูซื้อทําการเรียกเก็บเงินจากแคชเชียรเช็คที่เปนหลักประกันสัญญา
ดังกลาว และทําการเก็บรักษาเงินสดไวในครอบครองของผูซื้อ และผูซื้อจะคืนใหแกผูขายโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันทําการ
นับแตวันที่ผูขายพนจากภาระขอผูกพันตามสัญญาหรือขอตกลงแลว (ใชในกรณีวางหลักประกันเปนแคชเชียรเช็ค
ในกรณีที่ผูซื้อและผูขายตกลงใหมีการดําเนินงานเพิ่มเติ มนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในสัญญาฉบับนี้และจัดทําเปน
บันทึกขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญาระหวางกัน ซึ่งมีผลใหมูลคาตามสัญญาซื้อขายฉบับนี้เพิ่มขึ้นในภายหลัง ผูขายตกลงสงมอบ
หลักประกันสัญญาสําหรับงานสวนที่เพิ่มเติมขึ้นนั้นใหแกผูซื้อเปนจํานวนเงินเทากับรอ ยละ 10 ของราคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย”
สว นที่ เพิ่ ม เติ ม รวมภาษี มู ล ค าเพิ่ ม ซึ่ งมี ผลใช บั งคั บ ตั้ งแต วัน ที่ ทํ าบั น ทึ ก ข อ ตกลงเพิ่ ม เติ ม ต อ ท า ยสั ญ ญาไวต อ กั น จนถึ งวัน ที่
ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายไดปฏิบัติใหสาํ เร็จลุลว งไปใหแกผซู ื้อยึดถือไว และในกรณีที่ผูซื้อไดขยายระยะเวลาสัญญาใหแกผูขาย
ผูขายตกลงทําการขยายระยะเวลาการค้ําประกันของหลักประกันสัญญาออกไปตราบเทาที่ผูขายยังตองมีภาระหนาที่รับผิดชอบตอ
ผูซื้อตามสัญญาฉบับนี้อยู
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ทั้งนี้ หากผูขายไมสงมอบหลักประกันสัญญาสวนเพิ่มเติมตามวรรคกอนทั้งหมดครบถวน ให แกผูซื้อภายใน 15 วัน กอน
ทําการสงมอบงานตามสัญญางวดสุดทายของปนั้น ผูขายตกลงใหผูซื้อหักจากเงินคา “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” รวมภาษีมูลคาเพิ่มงวด
สุดทายของปนั้นที่ผูซื้อตองจายใหผูขายไวเปนหลักประกันในสวนงานที่เพิ่มขึ้น
ขอ 14. ภาษีอากร
ในกรณีที่ตองเสียภาษีนําเขา ภาษีการคา ภาษีเทศบาล และภาษีอื่นใดทุกประเภท อันเนื่องจากการซื้อขายหรือ การทํา
สัญญาซื้อขายหรือการบํารุงรักษาที่กําหนดรวมอยูในสัญญานี้ ผูขายตองรับผิดชอบในการเปนผูชําระแตเพียงฝายเดียวทั้งสิ้น
ขอ 15. กรณีผิดสัญญา
ผูขายจะตกเปนผูผิดสัญญานี้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
15.1 ผูขายสงมอบและ/หรือติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” ซึ่งไมเปนการสมประโยชนแกผูซื้อ และ/หรือตามวัตถุประสงค
ของผูซื้อ
15.2 ผูขายกระทําการทุจริตเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูซื้อ
15.3 ผูขายปฏิบัติงานผิดขอกําหนดเงื่อนไข และ/หรือคํารับรองที่เปนสาระสําคัญของสัญญานี้ ไมวาขอใดขอหนึ่ง
15.4 ผูขายมีพฤติการณหรือจงใจกระทําการใดๆ ที่เห็นไดชัดวา หากผูขายไดดําเนินการตามพฤติการณหรือการกระทํา
ใดๆ ดังกลาวตอไปแลวมีแตจะเกิดความเสียหายแกผูซื้อ
15.5 ผูขายเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับของผูซื้อ
ขอ 16. ผลของการผิดสัญญา
ในกรณีที่ผูขายผิดนัดและ/หรือผิดสัญญาตามที่กลาวมาในขอ 15. ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไดทันทีโดยไมตองบอก
กลาวลวงหนา รวมถึงไมตองชดใชคาเสียหาย หรือจายคาตอบแทนใดๆ ใหแกผูขายสําหรับงานที่ผูขายดําเนินการไปทั้งสิ้น รวมทั้ง
ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อเรียกคาปรับและคาเสียหายที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทําและ/หรือปฏิบัติผิด
สัญญานี้จากผูขายได โดยผูขายใหสิทธิผูซื้อที่จะเรียกรองจากผูค้ําประกันและ/หรือบังคับเอาจากหลักประกัน การปฏิบัติตาม
สัญญาของผูขายและ/หรือเรียกรองจากผูขายตามแตผูซื้อจะเห็นควร
ขอ 17. การสิ้นสุดสัญญา
17.1 ในกรณีที่ผูขายไมสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาได หรือไมสามารถสงมอบงานไดทันตามกําหนดหรือมีเหตุการณใด
ที่ทําใหผูซื้อเห็นวาผูขายไมสามารถปฏิบัติงานไดหรือปฏิบัติงานไดไมสมประโยชนของผูซื้อตามที่ไดตกลงกันไว ใหผูซื้อมีสิท ธิบอก
เลิกสัญญานี้ โดยตองแจงให ผูขายทราบลวงหนา 7 วัน เปนลายลักษณอักษร โดยไมรวมถึงกรณีตามขอ 16 และขอ 17.2 วรรค
หนึ่ง
17.2 ในกรณีที่ผูขายผิดสัญญาในสวนที่เปนสาระสําคัญของสัญญานี้ ใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้เปนลายลักษณอักษร
และ/หรือเรียกรองคาเสียหายไดทันทีโดยไมตองแจงลวงหนา
หากผูซื้อประสงคจะบอกเลิกสัญญาเพราะเหตุอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในวรรคกอน ผูซื้อตองบอกกลาวไปยังผูขายเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันที่ประสงคจะใหสัญญาสิ้นสุดลง โดยผูขายมีสิทธิไดรับชําระเงินคาซื้อขายตาม
สวนของงานที่ไดทําและสงมอบแกผูซื้อแลว
17.3 เมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย หรือถูกศาลพิพากษาลมละลาย หรือมีการดําเนินการเพื่อ
ขอฟนฟูกิจการตอศาลตามกฎหมายลมละลาย เลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียนหรือถูกระงับไมใหดําเนินธุรกิจ หรือมีการชําระ
บัญชี ใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้
17.4 เมื่อสั ญ ญาสิ้น สุดไมวาเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม ให ผูขายส งมอบบรรดาขอมูลของผูซื้อไมวาอยูในรูป ใดๆ รวมทั้ ง
ทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่เปนสิทธิของผูซื้อและเครื่องอุปกรณใดๆ ของผูซื้อ (ถามี) คืนแกผูซื้อทั้งหมด
17.15 กรณีผูซื้อประสงคจะเลิกการบํารุงรักษาตามที่กําหนดในขอ 3.2 ทั้งหมดหรือแตบางสวนตามสัญญานี้ เนื่องจาก
“ทรัพ ย สิ น ที่ ซื้ อ ขาย” ที่ ว า จ า งบํ ารุ ง รัก ษาถู ก ยกเลิ ก ใช งาน และ/หรื อ กรณี มี ก ารรวมสั ญ ญาหลายฉบั บ รวมเป น ฉบั บ เดี ย ว
(Consolidate) และ/หรือดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกการบํารุงรักษาโดยแจงเปนลาย
ลักษณอักษรแกผูขายลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน

โครงการจัดหาอุปกรณ WAF และระบบ Management สําหรับโครงการ Network Segregation Project

33 / 41

ขอ 18. การบอกกลาว
บรรดาหนังสือบอกกลาว ทวงถาม, คําบอกกลาว, หรือหนังสืออื่นใดที่จะสงใหแกกันทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหาก
สงไปยังที่อยูที่ระบุไวขางตนของสัญญานี้แลว ไมวาจะมีผูรับหนังสือหรือไมยอมรับหนังสือดังกลาวก็ตาม ใหถือวาไดสงใหแกกันโดย
ชอบ และแม ห ากว า ส งให ไ ม ไ ด เพราะที่ อ ยู ดั ง กล า วเปลี่ ย นแปลงไป หรื อ ถู ก รื้ อ ถอนไปโดยคู สั ญ ญาแต ล ะฝ า ยมิ ไ ด แจ งการ
เปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบก็ดี ใหถือวาคูสัญญาฝายนั้นไดรับทราบหนังสือติดตอ บอกกลาว
หรือหนังสืออื่นใดดังกลาวแลวโดยชอบ
บรรดาหนังสือบอกกลาว ทวงถาม, คําบอกกลาว, หรือหนังสืออื่นใดที่จะสงใหแกกันโดยใหคนนําไปส งยังที่อยูที่ระบุไว
ขางตนของสัญญานี้แลว ถาหากมีผูมีอํานาจ/ผูแทนของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งลงนามรับเอกสาร หรือมีหนังสือตอบโตระหวางกันให
ถือวาไดสงใหแกกันโดยชอบ
ขอ 19. การแยกสวนที่เปนโมฆะออกจากสวนที่สมบูรณ
ในสัญญานี้หากมีขอความหรือขอตกลงใดที่ตกเปนโมฆะหรือไมสมบูรณไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม คูสัญญาตกลงใหแยก
สวนที่เปนโมฆะหรือที่ไมสมบูรณนั้นออกจากขอความและขอตกลงอื่นๆ ที่สมบูรณ โดยใหถือวาขอความอื่นที่สมบูรณนั้นมีผล
ผูกพันและใชบังคับไดตามกฎหมาย และคู สัญญาจะรีบเจรจาเพื่อตกลงแกไขขอความหรือขอตกลงที่เปนโมฆะหรือไมสมบูรณนั้น
ตอไป
ขอ 20. บททั่วไป
20.1 ผูขายรับทราบและตกลงวาจะไมใหชวงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิ้งงาน ตามสัญญาฉบับนี้ใหแกบุคคล
อื่นใดเปนผูดําเนินงานแทนไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ไมวาจะดวยเหตุประการใดๆ รวมถึงผูขายจะโอนสิทธิหรือหนาที่ตาม
สัญญาฉบับนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหผูอื่นไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูซื้อเปนลายลักษณอักษร โดยผูขายยังคงมี
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการดําเนินการตามสัญญา ตลอดจนผลของการปฏิบัติตามสัญญานี้ในสวนที่ผูขายได
กระทําไว รวมถึงผูขายตองดําเนินการใหผูรับโอนสิทธิหรือหนาที่ความรับผิดตามสัญญาปฏิบัติตามขอกําหนดและหนาที่ความ
รับผิดชอบและเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในสัญญานี้อยางเครงครัด
อนึ่ง หากจะมีความเสียหายเกิดขึ้นในภายหนา ผูขายยังคงตองรับผิดชอบในทรัพยสินที่ซื้อขายและการดําเนินงานตาม
สัญ ญาทั้งหมด ถึงแมผูขายจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ อักษรในการโอนสิทธิและหน าที่แลวก็ตาม ความยินยอมดัง
กลาวหาไดทําใหผูขายพนจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้แตอยางใดไม
20.2 ผูขายตกลงวาบรรดาขอมูล, เอกสาร, รายละเอียดเกี่ยวกับระบบงาน (System Specification) และความลับทาง
ธุรกิจของผูซื้อทั้งปวงที่ติดตอสื่อสารมาจากผูซื้อไมวาในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวพันกับสัญญานี้ไมวากอน หรือหลังจากวันที่ลงนามใน
สัญญานี้ ถือเปนขอมูลความลับของผูซื้อ ซึ่งผูขายจะตองนําไปใชประโยชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญานี้เทานั้น และตอง
ไมเปดเผยขอมูลความลับของผูซอื้ ดังกลาวใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อกอน เวนแต
เปนการเปดเผยขอมูลใหแกพนักงาน ลูกจาง ตัวแทนและ/หรือบุคลากรของผูขายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงานตามสัญญา
นี้ ทั้งนี้ผูขายมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลพนักงาน ลูกจาง ตัวแทน และ/หรือบุคลากรของผูขายดังกลาวไมใหเปดเผย
ขอมูลความลับของผูซื้อใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อ
20.3 ผูขายเขาใจและยอมรับวา ขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้เปนทรัพยสินของผูซื้อ
ผูขายจะใชขอมูลและ/หรือเอกสารดังกลาว ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสัญญานี้เทานั้น และจะตองเก็บรักษา
ขอมูล และ/หรือเอกสารดังกลาวไวเปนความลับ โดยจะเปดเผยตอบุคคลอื่นไมไดเปนอันขาด เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูซ อื้
เปนลายลักษณอักษร และตกลงจะควบคุมดูแลใหบุคลากร พนักงาน ลูกจาง และ/หรือตัวแทนของผูขายปฏิบัติเชนเดียวกัน กับ
ผูขายดวย ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ ผูขายตกลงสงมอบบรรดาขอมูลและเอกสารดังกลาวคืนใหแกผูซื้อทันที
20.4 ผูขายตกลงจะเก็บรักษาขอมูลใดๆ ที่ไดรับมาเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไวเปนความลับตลอดไป แมวา
สัญญานี้จะสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใดๆ แลวก็ตาม
20.5 ผูขายตองทําการสงมอบเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการตรวจรับและการชําระเงิน รวมถึงหาก
มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามสัญญา ผูขายมีหนาที่ตองแจงผูซื้อ เปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาอยางนอย 30 วัน แตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันที่ผูขายมิไดวางแผนหรือคาดการณไว ผูขายมีหนาที่ตอง
แจงผูซื้อ เปนลายลักษณอักษรในทันที เพื่อใหผูซื้อ ทําการพิจารณา วิเคราะหผลกระทบ และหาวิธีในการแกไขควบคุมความเสี่ยง
ไดอยางเหมาะสม
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20.6 ผูขายตองจัดทําและสงมอบแผนฉุกเฉินสําหรับการดําเนินการและการใหบริการตางๆ ตามสัญญาฉบับนี้ แผนการ
บริหารการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง และวิธีการในการกูคืนระบบงานเมื่อเกิดปญหา
20.7 หากมีการยกเลิกสัญญา ผูขายมีหนาที่ตองสงมอบงานและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ ยวของคืนใหแกผูซื้อรวมถึงใหการ
สนับสนุนตามความจําเปน เพื่อใหผูซื้อสามารถดําเนินงานตอไปไดเองอยางตอเนื่อง
20.8 ผูซื้อสงวนสิทธิในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูขาย โดยผูตรวจสอบภายในและ/หรือผูตรวจสอบภายนอกของ
ผูซื้อ ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ รวมถึงผูซื้อสงวนสิทธิในการเรียกดูขอมูลตางๆ จากผูขาย ซึ่งเปนขอมูลที่เกี่ยวของหรือมี
ผลกระทบกับการใหบริการแกผูซื้อและ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ผูซื้อเห็นวาจําเปนตอการบริหารความเสี่ยงของผูซื้อและ/
หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
20.9 ผูขายตกลงยินยอมใหผูซื้อทําการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ รวมถึงตกลงยินยอมชดใชคาปรับ , คาเสียหาย, คาใชจาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้น พรอมทั้งยินยอมใหผูซื้อทําการบังคับชําระหนี้จากหลักประกันสัญ ญา รวมถึงผูขายรับทราบสิทธิของผูซื้อที่จะ
สามารถทําการฟองรองดําเนินคดีตางๆ และเรียกคาปรับ , คาเสียหาย, คาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเกิดจากการกระทําของผูขาย
และพนักงาน/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 ขายกระทํ าการละเมิ ดต อผูซื้ อ , กระทํ าผิ ดตามพระราชบั ญ ญั ติวาดวยการกระทํ าความผิ ดเกี่ยวกั 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 รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง
ๆ ที่เกี่ยวของของผูซื้อ ตลอดจนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่
เกี่ยวของอยางเครงครัด
20.12 สัญญานี้อยูภายใตบังคับและตีความตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ 21. การลดหรืองดคาปรับ หรือการขยายระยะเวลาสงมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อหรือจากพฤติการณอันใด
อันหนึ่งซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย อันเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบและติดตั้ง “ทรัพยสินที่ซื้อขาย” และ/หรือ
ดําเนินการตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิทําการขอขยายเวลาดําเนินการตามสัญญา และ/หรือของด
หรือลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซื้อพิจารณาภายใน 15 (สิบหา) วันทํา
การนับแตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการที่จะขอขยายเวลาทําการตาม
สัญ ญา และ/หรือหรือของด หรือลดคาปรับ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณี ดังกลาวเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพรองของฝายผูซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับ ตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลยพินิจของผูซื้อที่จะพิจารณา
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 ที่กําหนดไวในสัญญาขัดหรือแยงกับเอกสารแนบทายสัญญา คูสัญญาตกลงใหบังคับใช
ตามขอความหรือขอกําหนดใดๆ ในสัญญา
22.2 ขอความหรือขอกําหนดใดๆ ที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาขัดหรือแยงกันเอง คูสัญญาทั้งสองฝายตกลง
บังคั บ ใชต ามขอ กําหนดในเอกสาร TOR และเอกสารของผู ซื้อ เท านั้ น ในกรณี ที่ ข อความหรือข อกํ าหนดใดๆ ที่ กําหนดไวใน
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เอกสารแนบทายสัญญาขัดหรือแยงกันเองนอกเหนือจากเงื่อนไขและขอกําหนดในเอกสาร TOR และเอกสารของผูซื้อ ในกรณี
ดังกลาวคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทําการรีบเจรจาตกลงกันโดยทําเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ หากคูสัญญาทั้งสองฝายไมสามารถ
เจรจาไดภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดขอพิพาท ผูขายตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซื้อ
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาตางไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงได
ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด
-ประทับตราสําคัญบริษัท-

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

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

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

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

ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(.................................)
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สัญญารักษาความลับ
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นที่ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด เมื่อวันที่..................ระหวาง .......................
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 2 อาคารไสวบราวน 1/22 ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย.......................................ผูมีอํานาจกระทําการแทน...................
บริษัท ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “บริษัท” และ
............................................ สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู เ ลขที่ ...................................................................โดย
ผูมีอํานาจลงนามกระทําการแทนบริษัท ....................................................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “บริษัทคูคา”
โดยที่
(ก) คูสัญญาตกลงกันวาคูสัญญาแตละฝายจะเปนทั้งคูสัญญาฝายที่เปดเผยความลับและคูสัญญาฝายที่ไดรับความลับโดย
คูสัญญาแตละฝายจะเปดเผยขอมูลใหแกคูสัญญาอีกฝายโดยไมคิดคาตอบแทนใดๆ รวมทั้งสัญญาวาจะเก็บไวเปนความลับ ซึ่ง
รายละเอียดขอมูลความลับบางประการ (ตามที่ไดนิยามไวในสัญญาฉบับนี้) ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ไดระบุไวในสัญญาฉบับ
นี้ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ( “วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ”) ก า ร ทํ า สั ญ ญ า แ ล ะ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม สั ญ ญ า
......…………………………………………………………………………….. สัญญาเลขที่ ...…………..
(ข) คูสัญญายอมรับวาเพื่อใหการทําสัญญาและการดําเนินงานตามสัญญาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึง
จําเปนหรือจะจําเปนใหคูสัญญาแตละฝายเปดเผยรายละเอียดขอมูลบางประการใหแกคูสัญญาอีกฝาย ซึ่งตางถือวาเปนเรื่องที่เปน
ความลับสูงสุดและ/หรือเปนขอมูลที่มีความสําคัญเชิงพาณิชย
คูสัญญาจึงตกลงทําสัญญาฉบับนี้ขนึ้ เพื่ออํานวยความสะดวกและคุมครองการเปดเผยและแลกเปลี่ยนรายละเอียดขอมูล
ดังกลาว โดยมีขอกําหนดในการรักษาความลับดังตอไปนี้
1.

คํานิยาม
ถอยคําตอไปนี้จะมีความหมายดังนี้ เวนแตขอความกําหนดไวเปนอยางอื่น
“สัญญา”
หมายถึง สัญญารักษาความลับและสัญญา......................................... สัญญาเลขที่................
. .....................
“ผูมีอํานาจ”
หมายถึง ผูมีอํานาจของคูสัญญาแตละฝาย และ/หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจใหมีอํานาจในการ
กระทําการแทน
“ขอมูลอันเปนความลับ”
หมายถึง ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสัญญา...................................................สัญญาเลขที่ .
................, ขอมูลสารสนเทศ, รายละเอียดขอมูลทางดานการเงิน/ธุรกิจ/เทคนิค หรือขอมูล
อื่นๆ อีกทั้งรายละเอียดขอมูลอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแตมิได จํากัดเพียงแผนงานของบริษัท
กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด เพื่อพัฒนาการผลิต เครือขายโทรคมนาคม การขาย
และงานบริการ ทั้งที่ไดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา หรือบนสื่อแมเหล็ก หรือ
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของสัญญานี้ รวมถึงขอมูลอันเปนความลับทั้งหมดของบ
มจ.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
หรื อ บางส ว น ไม ว าจะอยู ในลั ก ษณะที่ อ าจก อ ให เกิ ด ความเสี ย หายแก บริ ษั ท กรุ งไทย
คอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือไมก็ตาม
“วัตถุประสงค”
มีความหมายตามที่ใหไวในอารัมภบท (ก) และ (ข)
2.

การรักษาความลับ
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2.1 บริษัทคูคาเขาใจและยอมรับวา “ขอมูลอันเปนความลับ” เปนทรัพยสินของบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด
และธนาคารกรุงไทย.หรือบมจ/ และถือวาเปนขอมูลความลับสูงสุด ซึ่ง “บริษัทคูคา”ตกลงดําเนินการให “บริษัทคูคา”ชวง/ผูรับจางชวง
จัดทําขอตกลงในการเก็บรักษาขอมูลเปนความลับไวใหแก “บริษัท” ซึ่งหาก “บริษัทคูคา”และหรือเจาหนาที่/ของ “บริษัทคูคา” และ/
หรือ “บริษัทคูคา”ชวง/ผูรับจางชวงไดรับทราบขอมูลและหรือเอกสารใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติง/านตามสัญญา ซึ่ง “บริษัทคูคา”
จะตองเก็บรักษาขอมูลและหรือเอกสารดังกลาวตอบุคคลอื่นเปนอัน/หรือเอกสารดังกลาวไวเปนความลับ และจะไมเปดเผยขอมูล และ/
ขาด และ “บริษัทคูคา”ตกลงจะควบคุมดูแลใหเจาหนาที่ของ “บริษัทคูคา”และหรือ/ “บริษัทคูคา”ชวง/ผูรับจางชวงทําการปฏิบัติ
เชนเดียวกันกับ “บริษัทคูคา”ดวย เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) “บริษัทคูคา”ไดรับความยินยอมจาก “บริษัท” เปนหนังสือ หรือ
(2) “บริษัทคูคา”จะตองเปดเผยตามกฎหมาย หรือตามคําสั่งของหนวยราชการที่มีอํานาจตามกฎหมายหรือศาล หรือ
(3) เป นที่เป ดเผยเป นการทั่ วไปและสาธารณชนสามารถหาขอมู ลดั งกลาวได โดยไม ไดฝ าฝ น(ก)หรือเอกสารนั้น/ขอมูลและ
เปนที่เปดเผยตอสาธารณะอยูแลวซึ่งมิไดเกิดขึ้นจากการผิดขอตกลงรักษาความลับของ(ข)ขอตกลงฉบับนี้ หรือ“บริษัทคูคา” หรือ (ค)
“บริษัทคูคา”ไดรับการเปดเผยจากบุคคลภายนอกหรือแหลงขอมูลอื่นใดนอกเหนือจาก “บริษัท” ซึ่งไมมีภาระผูกพันในการรักษาขอมูล
ความลับตอ “บริษัท” หรือ (จ) คูสัญญาไดตกลงกันเปนหนังสือไวลวงหนาวาขอมูลหรือเอกสารนั้นไมเปนขอมูลที่เปนความลับ หรือ (ง)
อยูในความครอบครองของ “บริษัทคูคา”อยูแลวกอนที่ “บริษัทคูคา”จะไดรับจาก “บริษัท”
2.2 บริษัทคูคาตกลงวา “ขอมูลอันเปนความลับ” รวมถึงบรรดาขอมูล เอกสาร และความลับทางธุรกิจของบริษัท ทั้งปวงที่
ติดตอสื่อสารมาจากบริษัทไมวาในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวพันกับสัญญานี้ไมวากอนหรือหลังจากวันที่ลงนามในสัญญานี้ ถือวาเปน“ขอมูล
อันเปนความลับ”ของบริษัท ซึ่งบริษัทคูคาจะตองนําไปใชประโยชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามสัญญานี้เทานั้นและตองไมเปดเผย
ขอมูลความลับของบริษัทดังกลาวใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทกอน เวนแตเปนการ
เปดเผยขอมูลใหแกพนักงาน ลูกจาง ตัวแทน และ/หรือบุคลากรของบริษัทคูคาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ทั้งนี้
บริษัทคูคามีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลพนักงาน ลูกจาง ตัวแทน และ/หรือบุคลากรของบริษัทคูคาดังกลาวไมใหเปดเผยขอมูล
ความลับของ บริษัทใหแกบุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท
2.3 บริษัทคูคาเขาใจและยอมรับวาขอมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้เปน“ขอมูลอันเปน
ความลับ” และเปนทรัพยสินของบริษัท และบริษัทคูคาจะใชขอมูลและ/หรือเอกสารดังกลาวในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของสัญญานี้เทานั้น และจะตองเก็บรักษาขอมูล และ/หรือเอกสารดังกลาวไวเปนความลับ โดยจะเปดเผยตอบุคคลอื่นไมไดเปนอันขาด
เวนแตจะไดรับความยินยอมจากบริษัทเปนลายลักษณอักษร และตกลงจะควบคุมดูแลใหบุคลากร พนักงาน ลูกจาง และ/หรือตัวแทน
ของบริษัทคูคาปฏิบัติเชนเดียวกันกับบริษัทคูคาดวย และในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ บริษัทคูคาตกลงสงมอบบรรดา
ขอมูลและเอกสารดังกลาวคืนใหแกบริษัททันที
2.4 บริษัทคูคาตกลงจะเก็บรักษา“ขอมูลอันเปนความลับ”ที่ไดรับมาเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไวเปนความลับ
ตลอดไป แมวาสัญญานี้จะสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใด ๆ แลวก็ตาม
2.5 “บริษัทคูคา”ตกลงที่จะเก็บรักษาขอมูลและหรือเอกสารใดๆ ที่เปนความลับอยางเครงครัด ในสถานที่หรือระบบที่มีความ/
หรือขอมูลอื่นๆ และตกลงวาจะใชขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานที่/ปลอดภัยโดยเก็บแยกจากเอกสารและ วาจางตามที่ไดระบุ
ในสัญญาฉบับนี้เทานั้น อีกทั้งจะไมใชขอมูลของ “บริษัท” ไปในทางใดๆ อันทําให หรืออาจทําใหเกิดความเสียหายตอ “บริษัท” ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม
2.6 “บริษัทคูคา”ตกลงที่จะกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลของเจาหนาที่ของ “บริษัทคูคา”
2.7 “บริ ษั ทคู ค า”ตกลงจะส งคื นหรื อทํ าลายข อมู ลและ หรื อเอกสารใดๆ ที่ เป นความลั บในแต ละงวดงานในทั นที เมื่ อ/
ปฏิบัติงานที่วาจางเสร็จเรียบรอยแลว และจะไมทําสําเนาหรือทําซ้ําซึ่งขอมูลที่เปนความลับนั้น ไมวาดวยวิธีการใดๆ
3. ขอกําหนดการเข าติดตอประสานงานหรือใช งานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ“บริษั ท” และ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
3.1 “บริษัทคูคา”ตองสื่อสารใหเจาหนาที่ของตนรับทราบถึงรายละเอียดในสัญญารักษาความลับฉบับนี้ รวมถึงเอกสารสัญญา
หรือขอตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเจาหนาที่จาก “บริษัทคูคา”สามารถปฏิบัติงานใหแก “บริษัท” ไดอยางถูกตอง ในการเขาติดตอ
ประสานงาน หรือใชงานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ “บริษัท” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย
3.2 เจาหนาที่จาก “บริษัทคูคา”ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงานตางๆ ของ
“บริษัท” และบมจ.ธนาคารกรุงไทย อยางเครงครัด โดยกรณีที่มีขอสงสัยใดๆ ใหสอบถามจากพนักงานของ “บริษัท” ที่เปนผูติดตอ
ประสานงาน
3.3 เจาหนาที่จาก“บริษัทคูคา”ตองติดบัตรผูมาติดตอตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของ“บริษัท”และบมจ.ธนาคารกรุงไทย
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3.4 เจาหนาที่จาก “บริษัทคูคา” ทุกคน ตองรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับทราบระหวางการปฏิบัติงานใหแก “บริษัท” ไวเปน
ความลับ และอนุญาตใหใชขอมูลเพื่อการปฏิบัติงานใหกับ “บริษัท” เทานั้น หามมิใหทําการเปดเผยตอบุคคลอื่นกอนไดรับอนุญาตจาก
ทาง “บริษัท” อยางเด็ดขาด
3.5 กรณีที่เจาหนาที่จาก“บริษัทคูคา” มีความจําเปนตองขอใชงานขอมูลประเภท Internal Use Only ที่ใชภายในหนวยงาน,
Confidential ขอมูลที่มีความสําคัญ หรือขอมูลที่เปนความลับของ “บริษัท” “บริษัทคูคา” ตองทําการแจงตอพนักงานที่เปนผูติดตอ
ประสานงานเพื่อขออนุญาตใชงานขอมูลจากเจาของขอมูลหรือผูมีอํานาจกอน โดย “บริษัทคูคา” จะไดรับอนุญาตใหใชงานขอมูลเทาที่
จําเปนตองรับรูหรือใชเพื่อการปฏิบัติงานเทานั้น (ยึดตามหลักการ Need-to-know และ Need-to-use)
3.6 กรณีที่การใหบริการของ “บริษัทคูคา” อยูภายนอกพื้นที่ของบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด และ หรื/
ธนาคารกรุ งไทย .อบมจ “บริ ษั ท” ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเข าตรวจสอบทุ กพื้ นที่ ที่ มี การนํ าข อมู ลของ “บริ ษั ท” และ/หรื อ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ไปใชงาน การสงผาน หรือประมวลผล ซึ่งการตรวจสอบอาจทํ าโดยผูตรวจสอบจากภายนอกที่ ไดรับการวาจางจาก
“บริษัท” หรือผูตรวจสอบภายในองคกรของ “บริษัท” ก็ได
3.7 “บริ ษั ทคู ค า” ต องแจ งรายชื่ อของเจ าหน าที่ ที่ จะเข าปฏิ บั ติ งานต อ “บริ ษั ท” ก อนเริ่ มปฏิ บั ติ งาน และหากมี การ
เปลี่ยนแปลงบุคคลที่เขาปฏิบัติงาน ตองแจงใหทาง “บริษัท” ทราบและเห็นชอบลวงหนาทุกครั้ง
3.8 เจาหนาที่จาก “บริษัทคูคา” สามารถนําอุปกรณสารสนเทศสวนบุคคลเชน Notebook เขาใชงานในพื้นที่สํานักงานของ
องค กร “บริ ษั ท” ได โดยห ามเชื่ อมต อกั บระบบเครื อข ายหรื ออุ ปกรณ คอมพิ วเตอร ภายในองค กรของ “บริ ษั ท” กรณี ที่ มี ความ
จําเปนตองเชื่อมตอเพื่อการปฏิบัติงานตองแจงความจํานงตอพนักงานที่เปนผูติดตอประสานงาน เพื่อดําเนินการขออนุ มัติตามความ
เหมาะสม โดย “บริษัท” จะอนุญาตใหสามารถเขาใชงานไดตามความจําเปนเทานั้น
3.9 หามเจาหนาที่จาก “บริษัทคูคา” นําสื่อบันทึกขอมูลใดๆ มาเชื่อมตอกับอุปกรณสารสนเทศภายในพื้นที่สํานักงานของ
“บริษัท” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย ดวยตนเอง กรณีที่มีความจําเปนตองถายโอนขอมูล ใหดําเนินการโดยพนักงานของ “บริษัท”
และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย เทานั้น
3.10 เจาหนาที่จาก “บริษัทคูคา” ที่มีความจําเปนตองเขาใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ “บริษัท” และ/หรือ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย “บริษัทคูคา”ตองแจงความจํานงตอพนักงานที่เปนผูติดตอประสานงาน เพื่อดําเนินการขออนุมัติตามความเหมาะสม
โดยองค กรจะอนุ ญาตให สามารถเข าใช งานได ตามความจําเป นเท านั้ น ทั้ งนี้ เจ าหน าที่ จาก “บริษั ทคู ค า” ต องให ความรวมมื อกั บ
“บริษัท” และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในการตรวจสอบอุปกรณที่นําเขาใชงานอยางเหมาะสม
3.11 เจาหนาที่จาก “บริษัทคูคา” ตองไมนําเอกสารหรือซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ของ “บริษัท” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย
ไปใชงานสวนตัวหรือใชงานในทางที่ผิด และหามมิใหนําเอกสารหรือซอฟตแวรที่ไมมีลิขสิทธิ์มาใชงานในองคกรของ “บริษัท” และบมจ.
ธนาคารกรุงไทย
3.12 ในการปฏิบัติงาน หากเจาหนาที่ของ “บริษัทคูคา” ตองการติดตั้งโปรแกรม, ปรับแตงระบบเครือขาย, เครื่อง Server
หรื อกระทํ าการใดๆ ที่ อาจก อให เกิ ดความเปลี่ ยนแปลง(Change) ต อระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ “บริ ษั ท” และ/หรื อ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย “บริษัทคูคา” มีหนาที่ตองแจงตอพนักงานผูติดตอประสานงานเพื่อดําเนินการขออนุมัติจากผูมีอํานาจของ “บริษัท”
และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย กอนดําเนินการทุกครั้ง
3.13 หามเจาหนาที่จาก “บริษัทคูคา” ทําการสแกนระบบเครือขาย ดักฟงขอมูลบนระบบเครือขาย หรือพยายามเขาถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ “บริษัท” และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยไมไดรับอนุญาต
3.14 “บริษัทคูคา” ที่มีการจางชวงงานตอให Subcontractor ตองแจงใหทาง “บริษัท” ทราบทุกครั้ง และตองดําเนินการให
Subcontractor ลงนามใน “ขอตกลงการไมเปดเผยขอมูล (NDA)” และปฏิบัติตาม “ขอกําหนดการเขาติดตอประสานงาน หรือใชงาน
ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ “บริษัท” และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามสัญญานี้ และตามสัญญาที่ “บริษัทคูคา” ไดทําไวกับ
“บริษัท” อยางเหมาะสม โดย “บริษัทคูคา” ตองรับผิดชอบตอผลงานและการกระทําทั้งหลายของ Subcontractor ดวย
3.15 “บริษัทคูคา” ตองไมนําบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ เขามาในองคกร/พื้นที่ของ “บริษัท” และบมจ.ธนาคารกรุงไทย โดย
ไมไดรับอนุญาต
3.16 หามเจาหนาที่จาก “บริษั ทคูคา” ทํ าการถายรูป บันทึกวีดีโอ หรือ บันทึ กเสียง ภายในพื้ นที่ของ “บริษั ท”และ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย กอนไดรับอนุญาต
3.17 ขณะปฏิบัติงานหากพบวามีสิ่งผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น ตองรายงานใหพนักงานที่เปนผูติดตอประสานงานทราบทันที
3.18 “บริษัท”สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการทํางานของ“บริษัทคูคา” รวมถึงการเพิกถอนสิทธิตางๆในการเขาใชขอมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือมีเหตุละเมิดดานความมั่นคง(Security Violation)โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3.19 เจาหนาที่จาก “บริษัทคูคา” ตองปฏิบัติงานตามขอบเขตและหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย หรือ ที่ระบุไวใน
สัญญาเทานั้น
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3.20 เจาหนาที่จาก “บริษัทคูคา” ตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ตอ “บริษัท”
และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
3.21 การกระทําใดๆ ของเจาหนาที่จาก “บริษัทคูคา” ที่กอใหเกิดความเสียหาย หรือละเมิดขอตกลงหรือสัญญาตางๆ ที่
ไดทําไวกับ “บริษัท”และ/หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย “บริษัทคูคา” ที่เปนตนสังกัดของเจาหนาที่ผูนั้น ตองรับผิดชอบตอความ
เสียหายทั้งหมด
3.22 ในวันสุดทายของการปฏิบัติงานตามขอตกลงหรื อสัญญา เจาหนาที่จาก “บริษัทคูคา” ตองทําการสงคืนทรัพยสิน
ตางๆ เชน กุญแจ อุปกรณ ตางๆ และ รหัสเขาระบบ ใหแกพนักงานผูติดตอประสานงาน หรือผูมีอํานาจของ “บริษัท” อยาง
ครบถวน
3.23 กรณีที่ “บริษัทคูคา” มีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการใหบริการตามขอตกลงหรือสัญญา
“บริษัทคูคา” ตองแจงตอทาง “บริษัท” อยางเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอย 30 วัน เพื่อให “บริษัท” ทําการพิจารณา
วิเคราะหผลกระทบ และหาวิธีในการแกไขควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
4. ขอตกลงของ “บริษัทคูคา”
4.1 “บริษัทคูคา” ตองมีระบบความปลอดภัยในการรักษา “ขอมูลอันเปนความลับ ” ที่เครงครัด ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
ปองกันการเขาถึงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมิไดรับอนุญาต รวมถึงเจาหนาที่ของ “บริษัทคูคา” ดวย
4.2 “บริษัทคูคา” ตองเขมงวดกับระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อใหไดมาซึ่งมาตรฐานในการปองกันการเขาถึง “ขอมูลอัน
เปนความลับ” โดยมิไดรับอนุญาต นอกเหนือไปจากกระบวนการเขารหัสการใชงานหรือวิธีปฏิบัติสากลทั่วไป
4.3 “บริษัทคูคา” ตองคํานึงวาการรักษาความปลอดภัยของ “ขอมูลอันเปนความลับ” คือสิ่งที่ “บริษัทคูคา”
ตอง
ใหความสําคัญสูงสุด และ “บริษัทคูคา” ตกลงรับรองวา “ขอมูลอันเปนความลับ” จะปลอดภัยจากการเขาถึงโดยมิไดรับอนุญาต
หรือ โดยบังเอิญ ถูกเปลี่ยนแปลง หรือ ลบลางขอมูล และเพื่อเปนหลักประกันวา “ขอมูลอันเปนความลับ” จะปลอดภัย “บริษัทคู
คา” ตองจัดใหมีมาตรการตรวจวัดที่เหมาะสมโดยเจาหนาที่ , เจาหนาที่อิเล็กทรอนิกส และตองจัดการคุมกัน “ขอมูลอันเปน
ความลับ” ดวยความปลอดภัยสูงสุด
4.4 “บริษั ท คู ค า ” ตกลงและยิ น ยอมให “บริ ษั ท ” มี สิ ท ธิ ในการร อ งขอเพื่ อ เข า ถึ ง “ข อ มู ล อั น เป น ความลั บ ” และ
ดําเนินการใดๆ โดยไมคิดคาธรรมเนียมในการเขาถึง “ขอมูลอันเปนความลับ” ใดๆ จาก “บริษัท” ดังตอไปนี้
4.4.1 “บริษั ท” มีสิ ทธิทํ าการตรวจสอบ “ขอมูลอันเป นความลับ” ที่ “บริษั ทคูค า” เก็ บรักษาไว และการเรียกดู ของ
“ขอมูลอันเปนความลับ” นั้น
4.4.2 “บริษัท” มีสิทธิเรียกรองตอ“บริษัทคูคา” ใหแกไข หากตรวจพบ “ขอมูลอันเปนความลับ” ที่ไมถูกตองของตนเอง
4.4.3 “บริษัท” มีสิทธิเรียกรองตอ“บริษัทคูคา” ใหแกไขปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติงานของทาง“บริษัทคูคา” ใน
สวนที่เกี่ยวของกับ“ขอมูลอันเปนความลับ” และการไดรับแจงใหทราบถึงชนิดของ“ขอมูลอันเปนความลับ” ที่ถูก
เก็บรักษาไวโดย “บริษัทคูคา” และ
4.4.4 “บริษั ท ” มี สิ ท ธิเรียกรอ งให ชดใชค าปรับ ค าเสี ยหาย และ/หรือค าใช จ ายอื่ น ใดที่ เกิ ดขึ้ น อั น เนื่ องมาจาก
“บริษัทคูคา” กระทําผิดสัญญาฉบับนี้ไมวาขอหนึ่งขอใด รวมถึงที่เกิดจากการเรียกรอง ฟองรองดําเนินคดี และ
การบังคับตามกฎหมายทั้งปวง
ทรัพยสินทางปญญา
สัญญาฉบับนี้ไมมีผลบังคับใชเปนการโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหใชสิทธิ (ไมวาโดยตรง หรือโดยออม) ใหแกคูสัญญาที่ไดรับ
ความลับซึ่ง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบที่จดทะเบียนไว การออกแบบที่ไมไดจดทะเบียน เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา หรือสิทธิ
อื่นๆ ของคูสัญญาฝายที่เปดเผยความลับ ซึ่งอาจมีอยูใน ปรากฏอยู หรือนํามาทําซ้ําไวในเอกสารขอมูลอันเปนความลับ ทั้งนี้ คูสัญญา
ฝายที่ไดรับความลับ หรือบุคคลอื่นใดในคูสัญญารายนั้นจะไมยื่นขอสิทธิบัตรใดๆ หรือยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา หรือการ
ออกแบบหรือสิทธิเกี่ยวกับสมบัติทางปญญาใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดขอมูลอันเปนความลับหรือสวนหนึ่งสวนใดของรายละเอียดดังกลาว
5.

6.

การโอนสิทธิ์
คูสัญญาทั้งสองฝายไมสามารถโอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาฉบับนี้ได

7.

การวาจาง
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ในชวงระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้หรือหกเดือนหลังจากวันสิ้นสุดหรือวันบอกเลิกสัญญา “บริษัทคูคา” จะตองไมวาจางหรือเสนอ
การทํางานใหแกบุคคลใด ซึ่งเปนหรือเคยเปนพนักงานหรือตัวแทนของ“บริษัท” ซึ่งถูกวาจางใหปฏิบัติหนาที่เพื่อทํางานตามวัตถุประสงค
ของสัญญานี้เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก“บริษัท” กอน
การแยกสวนที่เปนโมฆะออกจากสวนที่สมบูรณ
ในสัญญานี้หากมีขอความหรือขอตกลงใดที่ตกเปนโมฆะ หรือไมสมบูรณไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม คูสัญญาตกลงใหแยก
สวนที่เปนโมฆะหรือที่ไมสมบูรณนั้นออกจากขอความและขอตกลงอื่น ๆ ที่สมบูรณ โดยใหถือวาขอความอื่นที่สมบูรณนั้นมีผล
ผูกพันและใชบังคับไดตามกฎหมาย และคูสัญญาจะรีบเจรจาเพื่อตกลงแกไขขอความหรือขอตกลงที่เปนโมฆะหรือไมสมบูรณนั้น
ตอไป
8.

ผลของการผิดสัญญา
ในกรณีที่บริษัทคูคาทําการเปดเผยขอมูลความลับของบริษัท ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือกระทําการผิดสัญญา หรือ
กระทําการทุจริตอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัท หรือกระทํา ผิดขอกําหนดเงื่อนไข และหรือคํารับรองที่เปนสาระสําคัญ/
ไม วาข อใดข อหนึ่ ของสั ญญานี้ ง หรือ มี พ ฤติ ก ารณ ห รื อจงใจกระทํ าการใดๆที่ เห็ น ได ชัด ว า หากบริษั ท คู ค าได ดํ าเนิ น การตาม
พฤติการณ หรือการกระทําใดๆ ดังกลาวตอไปแลวมีแตจะเกิดความเสียหายแกบริษัท บริษัทคูคาตกลงยินยอมใหบริษัทเรียก
คาเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทําและ หรือปฏิบัติผิดสัญญานี้จาก /บริษัทคูคาไดทั้งสิ้น รวมถึงการ
ฟองรองดําเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญา
กรณีผิดสัญญาตามวรรคแรก บริษัทคูคาตองทําการสงมอบคืนบรรดา“ขอมูลอันเปนความลับ”ของบริษัทไมวาอยูในรูปใดๆ
รวมทั้งทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่เปนสิทธิของบริษัทและเครื่องอุปกรณใดๆของบริษัท(ถามี)คืนแกบริษัททั้งหมดทันที รวมถึงตกลง
ยินยอมใหความรวมมือในการที่บริษัทจะเขาทําการตรวจสอบทุกขั้นตอนในการสงคืน“ขอมูลอันเปนความลับ”และการทําลาย“ขอมูลอัน
เปนความลับ”ทั้งหมด โดยกระบวนการดังกลาวถือเปนกระบวนการที่บริษัทคูคาตองเก็บเปนความลับดวยเชนกัน
9.

สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาตางไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดจึงไดลง
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