ที่ ธสน.ธก.

092

/2565

ประกาศธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคาจางผูใหบริการ VA Scan & Penetration Test
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส5 (e-bidding)
-------------------------------------ธนาคารมี ค วามประสงคจะประกวดราคาจางผู ใหบริ ก ารการจางผู ใหบริ ก าร VA Scan &
Penetration Test ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้
เป8นเงินทั้งสิ้น 1,744,100.00 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งรอยบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตHอไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไมHเป8นบุคคลลมละลาย
3. ไมHอยูHระหวHางเลิกกิจการ
4. ไมH เ ป8 น บุ คคลซึ่ งอยูH ร ะหวH า งถู กระงั บ การยื่ น ขอเสนอหรื อทํ า สั ญ ญากั บ หนH วยงานของรั ฐไว
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป8 น ผู ที่ ไ มH ผH า นเกณฑการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ประกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี วH า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพรH ใ นระบบเครื อ ขH า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
5. ไมH เ ป8 น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไวในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ทิ้ งงานและไดแจงเวี ย นชื่ อ ใหเป8 น ผู ทิ้ งงาน
ของหนHวยงานของรัฐในระบบเครือขHายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเป8นหุนสHวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6. มี คุณสมบั ติ และไมH มีลั กษณะตองหามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อจั ด จางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป8นนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลHาว
8. ไมH เ ป8 น ผู มี ผ ลประโยชนรH ว มกั น กั บ ผู ยื่ น ขอเสนอรายอื่ น ที่ เ ขายื่ น ขอเสนอใหแกH ธ นาคาร
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมHเป8นผูกระทําการอันเป8นการขัดขวางการแขHงขันอยHางเป8น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9. ไมHเป8นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมHยอมขึ้นศาลไทย เวนแตH รัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชHนวHานั้น
10. ผู ยื่ น ขอเสนอตองลงทะเบี ยนในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จางภาครั ฐ ดวยอิ เล็ กทรอนิ กส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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11. ไมH เ ป8 น ผู กระทํ า การอั น เป8 น การละเมิ ด ตH อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การปฏิ บั ติ ด านแรงงานและ
สิ่งแวดลอม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตHอสังคมที่ธนาคารกําหนด
12. ไมHเป8นผูกระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวHาดวย
การปaองกันและปรามปราบการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176
13. ผูยื่นขอเสนอตองเป8นผูมีผลงานในการตรวจสอบดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือขHาย
การสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร (Vulnerability / Penetration Testing) ใหกับสถาบันการเงินในประเทศไทย
ภายในระยะเวลายอนหลั งไมH เ กิ น 3 ปe นั บ จนถึ งวั น ที่ ยื่ น เอกสารประกวดราคาจางดวยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเ ล็ก ทรอนิก สครั ้ง นี ้ โดยเป8น ผลงานที ่เ ป8น คู Hส ัญ ญาโดยตรงกับ ผู วHา จางและเป8น งานในสัญ ญาหรื อ
ขอตกลงเดียวกันอยHางนอย 2 โครงการ มูลคHาไมHนอยกวHา 1 ลานบาท (หนึ่งลานบาท) ตHอผลงาน
14. ผูยื่นขอเสนอตองมีบุคลากรผูดําเนินงาน ซึ่งไดรับรองมาตรฐานความรูความสามารถทางดาน
ความปลอดภัยคอมพิวเตอร จํานวนไมHนอยกวHา 1 คน ตามที่ระบุดานลHางนี้ (นําเสนอ 1 คน ตHอ 1 ตําแหนHง)
โดยตองยื่นเอกสารรับรอง (Certificate) ที่ยังมีผลบังคับใชของบุคลากร พรอมกับการเสนอเอกสารประกวด
ราคา
14.1 ผูควบคุมการดําเนินการ
14.1.1 CISS (Certified Information System Security Professional) ห รื อ
CISA (Certified Information Systems Auditor)
14.1.2 GPEN (GIAC Penetration Tester) หรื อGCIH (GIAC Certified Incident
Handler) หรื อ OSCP (Offensive Security Certified Professional) หรื อ GWAPT (GIAC Web Application
Penetration Tester)
14.2 ผูดําเนินการทดสอบ
CEH (Certified Ethical Hacker) ห รื อ GPEN (GIAC Penetration Tester) ห รื อ
GCIH (GIAC Certified Incident Handler) หรือ OSCP (Offensive Security Certified Professional) หรือ
GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester)
ผูยื่นขอเสนอตองยื่น ขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็ กทรอนิ กส
17
พฤษภาคม 2565 ระหวHางเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
ในวันที่..........................................
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผHา นทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตHวันที่ประกาศจนถึงวันที่กHอนเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.exim.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 022713700 ตHอ 1450-1455 ในวันและเวลาราชการ
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ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายั งธนาคารเพื่ อ การสH ง ออกและนํ า เขาแหH งประเทศไทย ผH า นทางอี เ มล e-bidding1@exim.go.th หรื อ
9 พฤษภาคม 2565
ชHองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่...........................................
โดยธนาคารเพื่อการสHงออกและ
นํ า เขาแหH ง ประเทศไทย จะชี้ แ จงรายละเอี ย ดดั ง กลH า วผH า นทางเว็ บ ไซต www.exim.go.th และ
9 พฤษภาคม 2565
www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................
ประกาศ ณ วันที่
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พฤษภาคม 2565

(นายสมควร สมบูรณพันธ)
ผูอํานวยการฝvายอาวุโส ฝvายธุรการ

สHวนจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝvายธุรการ
โทร. 022713700 ตHอ 1450 - 5

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
012
เลขที่ ธก.ไอที. ……………/65
การจางผูใหบริการ VA Scan & Penetration Test
ตามประกาศธนาคารเพื่อการส@งออกและนําเขาแห@งประเทศไทย
5 พฤษภาคม 2565
ลงวันที่ ………………………………………….
----------------------------------------ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา ธนาคาร มีความประสงค$จะ
ประกวดราคาจางผู ใหบริ การ VA Scan & Penetration Test ดวยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กส$ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส$
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูมีผลประโยชน$รวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันอยางเปJนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส$
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.7 หนังสือรับรองและยืนยันประกอบการเสนอราคาและการใหคํามั่นในการปMองกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจาง
1.8 แบบหนังสือรับรองการไมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือแกไขขอความที่กําหนด
1.9 ขอตกลงรักษาความลับ
1.10 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.11 แบบแสดงรายการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงานที่ธนาคารกําหนด
2. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมเปJนบุคคลลมละลาย
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2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.4 ไมเปJนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่ วคราว เนื่ องจากเปJ นผู ที่ ไมผานเกณฑ$ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู ประกอบการตามระเบี ย บ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไมเปJนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปJนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปJนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
2.6 มี คุณสมบั ติ และไมมี ลักษณะตองหามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจั ดซื้ อจั ดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เปJนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$ดังกลาว
2.8 ไมเปJนผูมีผลประโยชน$รวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกธนาคาร ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$ หรือไมเปJนผูกระทําการอันเปJนการขัดขวางการแขงขันอยางเปJนธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$ครั้งนี้
2.9 ไมเปJนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.10 ผู ยื่ น ขอเสนอตองลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จางภาครั ฐ ดวยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส$
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.11 ไมเปJ น ผู กระทํ า การอั น เปJ น การละเมิ ด ตอสิ ทธิมนุษยชน การปฏิ บั ติ ด านแรงงานและ
สิ่งแวดลอม ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมที่ธนาคารกําหนด
2.12 ไมเปJนผูกระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปMองกันและปรามปราบการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176
2.13 ผูยื่นขอเสนอตองเปJนผูมีผลงานในการตรวจสอบดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือขายการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร$ (Vulnerability / Penetration Testing) ใหกับสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ภายในระยะเวลายอนหลังไมเกิน 3 ปd นับจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส$ครั้งนี้ โดยเปJนผลงานที่เปJนคูสัญญาโดยตรงกับผูวาจางและเปJนงานในสัญญาหรือขอตกลง
เดียวกันอยางนอย 2 โครงการ มูลคาไมนอยกวา 1 ลานบาท (หนึ่งลานบาท) ตอผลงาน
2.14 ผูยื่นขอเสนอตองมีบุคลากรผูดําเนินงาน ซึ่งไดรับรองมาตรฐานความรูความสามารถ
ทางดานความปลอดภั ย คอมพิ ว เตอร$ จํา นวนไมนอยกวา 1 คน ตามที่ ร ะบุ ด านลางนี้ (นํา เสนอ 1 คน
ตอ 1 ตําแหนง) โดยตองยื่นเอกสารรับรอง (Certificate) ที่ยังมีผลบังคับใชของบุคลากร พรอมกับการเสนอ
เอกสารประกวดราคา
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2.14.1 ผูควบคุมการดําเนินการ
2.14.1.1 CISS (Certified Information System Security Professional) หรือ
CISA (Certified Information Systems Auditor)
2.14.1.2 GPEN (GIAC Penetration Tester) ห รื อ GCIH (GIAC Certified
Incident Handler) หรื อ OSCP (Offensive Security Certified Professional) หรื อ GWAPT (GIAC Web
Application Penetration Tester)
2.14.2 ผูดําเนินการทดสอบ
CEH (Certified Ethical Hacker) หรือ GPEN (GIAC Penetration Tester) หรือ
GCIH (GIAC Certified Incident Handler) หรื อ OSCP (Offensive Security Certified Professional) หรื อ
GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester)
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส$ โดยแยกเปJน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปJนนิติบุคคล
(ก) หางหุ นสวนสามัญ หรื อ หางหุ นสวนจํา กั ด ใหยื่น สํา เนาหนัง สือ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํา กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํา กั ด ใหยื่ น สํา เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห$สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง พรอมปกปJดขอมูลอ@อนไหว อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา
กรุMปเลือด ดวยปากกา Blackout Marker / Deducting Marker สีดํา หรือ ทําแถบสีดํา
(2) ในกรณีผู ยื่นขอเสนอเปJน บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สํ า เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนของผู นั ้น สํ า เนาขอตกลงที ่แ สดงถึง การเขาเปJน หุ นสวน (ถามี) สํ า เนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปJนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปJนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติ ไทย
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครั ฐดวยอิ เล็ กทรอนิ กส$ ตามแบบในขอ 1.6 (1) โดยไมตองแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

4
ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานขางตน จะตองใหผู มีอํา นาจหรือผูรับมอบอํา นาจของบริษัทฯ
ลงนามกํา กับ และประทับ ตรา (ถามี) ทุกแผน และเมื่อผู ยื่น ขอเสนอดํา เนินการแนบไฟล$เอกสารตามบัญชี
เอกสารสวนที่ 1 ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส$จะสรางบัญชีเอกสาร
สวนที่ 1 ตามแบบในขอ 1.6 (1) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุ คคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนั งสื อ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปuตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
พรอมปกปJด ขอมูล อ@ อ นไหว อาทิ เชื ้อ ชาติ ศาสนา กรุ Mป เลือ ด ดวยปากกา Blackout Marker /
Deducting Marker สีดํ า หรือ ทํ า แถบสีดํ า ทั้งนี้ หากผูรับมอบอํานาจเปJนบุคคลธรรมดาตองเปJ น ผู ที่
บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2.1) แบบหนังสือรับรองและยืนยันประกอบการเสนอราคาและการใหคํา มั่น
ในการปMองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง ตามแบบที่ระบุในขอ 1.7
(2.2) แบบหนังสือรับ รองการไมเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดหรือแกไขขอความ
ที่กําหนด ตามแบบที่ระบุในขอ 1.8
(2.3) ขอตกลงรักษาความลับ ตามแบบที่ระบุในขอ 1.9
(2.4) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบ
ที่ระบุในขอ 1.10
(2.5) แบบแสดงรายการเปรีย บเทีย บรายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะขอบเขตงาน
ที่ธนาคารกําหนด ตามแบบที่ระบุในขอ 1.11
(2.6) หนังสือรับรองผลงาน หรือหนังสือตรวจรับมอบงาน หรือ สําเนาสัญญา
หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงผลงานและการสงมอบงานที่แลวเสร็จทั้งโครงการ ตามขอ 2.13
(2.7) เอกสารรับรอง (Certificate) ตามขอ 2.14
(2.8) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) กรณีผูยื่นขอเสนอเปJนผูประกอบการ SMEs (ถามี)
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้ อ
จั ด จางภาครั ฐ ดวยอิ เ ล็ กทรอนิ กส$ ตามแบบในขอ 1.6 (2) โดยไมตองแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
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ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานขางตน จะตองใหผู มีอํา นาจหรือผูรับมอบอํา นาจของบริษัทฯ
ลงนามกํา กับ และประทับ ตรา (ถามี) ทุกแผน และเมื่อผู ยื่น ขอเสนอดํา เนินการแนบไฟล$เอกสารตามบัญชี
เอกสารสวนที่ 2 ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส$จะสรางบัญชีเอกสาร
สวนที่ 2 ตามแบบในขอ 1.6 (2) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู ยื่ น ขอเสนอตองยื่ น ขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จางภาครั ฐ
ดวยอิ เ ล็ กทรอนิ กส$ ต ามที่ กํา หนดไวในเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กส$ นี้ โดยไมมี เ งื่ อนไขใดๆ ทั้ งสิ้ น
และจะตองกรอกขอความใหถู กตองครบถวน พรอมทั้ งหลั กฐานแสดงตั ว ตนและทํ า การยื น ยั น ตั ว ตนของ
ผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปJน เงิน บาทและเสนอราคาไดเพีย งครั้ง เดี ย วและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอ
ราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน
ใหถือตัวหนังสือเปJนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ
ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่ เ สนอจะตองเสนอกํ า หนดยื น ราคาไมนอยกวา 90 วั น ตั้ ง แตวั น เสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 270 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากธนาคารใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน
ฯลฯ ใหถี่ ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส$ ทั้ งหมดเสี ย กอนที่ จ ะตกลงยื่ น ขอเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส$
4.5 ผู ยื่ น ขอเสนอจะตองยื่ น ขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จางภาครั ฐ
17 พฤษภาคม 2565
ดวยอิเล็กทรอนิกส$ในวันที่………………………………………………....
ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลา
ในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส$เปJนเกณฑ$
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผู ยื่ น ขอเสนอตองจั ด ทํ า เอกสารสํ า หรั บ ใชในการเสนอราคาในรู ป แบบไฟล$ เ อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู ยื่น ขอเสนอตองเปJน ผู รับ ผิด ชอบตรวจสอบ
ความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล
(Upload) เพื่อเปJนการเสนอราคาใหแกธนาคาร ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส$
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4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส$จ ะดําเนิน การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปJนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชน$ รวมกัน กับผูยื่น ขอเสนอรายอื่ น
ตามขอ 1.5 (1) หรื อ ไม หากปรากฏวาผู ยื่ น ขอเสนอรายใดเปJ น ผู ยื่ น ขอเสนอที่ มี ผ ลประโยชน$ ร วมกั น กั บ
ผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชน$รวมกันนั้นออกจากการเปJน
ผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$วา กอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปJนการขัดขวางการแขงขันอยางเปJนธรรม
ตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่ อวามี การกระทํ า อั น เปJ น การขั ด ขวางการแขงขั น อยางเปJ น ธรรม
คณะกรรมการฯ จะตั ด รายชื่ อ ผู ยื่ น ขอเสนอรายนั้ น ออกจากการเปJ น ผู ยื่ น ขอเสนอ และธนาคาร
จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปJนผูทิ้งงาน เวนแตธนาคารจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น
มิใชเปJนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปJนประโยชน$ตอการพิจารณาของธนาคาร
4.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$
(2) ราคาที่ เ สนอจะตองเปJ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล คาเพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถามี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กําหนด
(4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(5) ผู ยื่ น ขอเสนอตองศึ ก ษาและทํ า ความเขาใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต$ www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ขอเสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส$ ค รั้ ง นี้ ธนาคาร
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ$ราคา
5.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
(ก) กรณี ใ ชหลั ก เกณฑ$ ร าคาในการพิ จ ารณาผู ชนะการยื่ น ขอเสนอ ธนาคาร
จะพิจารณาจากราคารวมต่ําสุด เวนแตกรณีตามขอ 5.8 หรือ ขอ 5.9
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5.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถู ก ตอง หรื อ ไมครบถวนตามขอ 3 หรื อ ยื่ น ขอเสนอไมถู ก ตองตามขอ 4 คณะกรรมการพิ จ ารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะจางไมครบถวน หรื อ เสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส$
ในสวนที่ มิ ใ ชสาระสํ า คั ญ และความแตกตางนั้ น ไมมี ผ ลทํ า ใหเกิ ด การไดเปรี ย บเสี ย เปรี ย บตอ
ผู ยื่ น ขอเสนอรายอื่ น หรื อเปJ น การผิ ด พลาดเล็ กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิ จ ารณาผอนปรนการตั ด สิ ทธิ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้น
5.4 ธนาคารสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่ อ ผู ยื่ น ขอเสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู รั บ เอกสารประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส$ ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จางดวยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส$ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส$ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส$ของธนาคาร
(2) ไมกรอกชื่ อ ผู ยื่ น ขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จางดวย
อิเล็กทรอนิกส$
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกตางไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส$ที่เปJนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
5.5 ในการตั ด สิ น การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส$ ห รื อในการทํ า สั ญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$หรือธนาคารมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติ มได
ธนาคารมีสิทธิที่จ ะไมรับขอเสนอ ไมรับ ราคา หรือไมทํา สัญ ญา หากขอเท็จ จริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือ
ไมถูกตอง
5.6 ธนาคารทรงไวซึ่ ง สิ ท ธิ ที่ จ ะไมรั บ ราคาต่ํ า สุ ด หรื อ ราคาหนึ่ ง ราคาใด หรื อ ราคา
ที่ เ สนอทั้ งหมดก็ ได และอาจพิ จ ารณาเลื อกจางในจํา นวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน$ของทางราชการเปJนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของธนาคารเปJนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งธนาคารจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$
และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปJนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปJนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุ
ที่เ ชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทํา การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน เปJนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปJนตน
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ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดํ า เนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส$ ไ ด คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิ เ ล็ กทรอนิ กส$ ห รื อธนาคารจะใหผู ยื่น ขอเสนอนั้ นชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ ทําใหเชื่ อไดวา ผู ยื่ น ขอเสนอ
สามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$ใหเสร็จสมบูรณ$ หากคําชี้แจงไมเปJนที่รับ ฟ{งได
ธนาคารมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากธนาคาร
5.7 กอนลงนามในสัญ ญา ธนาคารอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส$
หากปรากฏวามี การกระทํ า ที่ เ ขาลั ก ษณะผู ยื่ น ขอเสนอที่ ช นะการประกวดราคาหรื อที่ ไดรั บ การคั ด เลื อ ก
มีผลประโยชน$รวมกั น หรือมีสวนไดเสียกับผู ยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปJนธรรมหรื อ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา
5.8 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปJนผูประกอบการ SMEs และปฏิบัติตามขอ 3.2 (2.8) เสนอราคา
สูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นเสนอราคารายอื่นที่ไมเกินรอยละ 10 ใหจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs
ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปJนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ 10 ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน 3 ราย
ผูยื่นขอเสนอที่เปJนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปJนผูประกอบการ SMEs
5.9 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปJนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปJนบุคคลธรรมดา
ที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 ใหจัดซื้อจัดจาง
จากผูยื่นขอเสนอ ซึ่งเปJนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ผูยื่นขอเสนอที่เปJนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปJนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3
หรือทําขอตกลงเปJนหนังสือกับธนาคารภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปJนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$ได ใหธนาคารยึดถือไว
ในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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6.1 เงินสด
6.2 เช็ ค หรื อ ดราฟท$ ที่ ธ นาคารเซ็ น สั่ ง จายใหแกธนาคาร ซึ่ ง เปJ น เช็ ค หรื อ ดราฟท$
ลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท$นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือจะเปJนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส$ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
6.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย$ ที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย$และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส$ (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งธนาคารไดรับมอบไวแลว
7. ค@าจางและการจ@ายเงิน
ธนาคารจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง
ดวยแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปJนผูรับจาง โดยแบงออกเปJน 3 งวด ดังนี้
งวดที ่ 1 เปJน จํ า นวนเงิน ในอัต รารอยละ 15 ของคาจาง เมื ่อ ผู รับ จางไดปฏิบัติง านตาม
เอกสารแนบทาย 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงานฯ ขอ 2.1
พรอมสงมอบเอกสาร ดังนี้
- รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห$ความเสี่ยงของชองโหวดานความมั่นคงปลอดภัย
- หลัก ฐานการนํา เสนอรายงานผลการตรวจสอบและวิเ คราะห$ความเสี่ย งของชองโหว
ดานความมั่นคงปลอดภัย ใหกับคณะกรรมการที่ดูแลดานความปลอดภัยของธนาคาร
- หนังสือยืนยันไมมีโปรแกรมแอบแฝง จํานวน 1 ฉบับ
ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา
งวดที ่ 2 เปJ น จํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 65 ของคาจาง เมื่ อ ผู รั บ จางไดปฏิ บั ติ ง านตาม
เอกสารแนบทาย 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงานฯ ขอ 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
พรอมสงมอบเอกสาร ดังนี้

- รายงานผลการตรวจสอบทดสอบเจาะระบบตามขอบเขตงานในงวดที่ 2
- หลัก ฐานการนํา เสนอรายงานผลการทดสอบการเจาะระบบชอง Web Application
และ Mobile Application ใหกับคณะทํางานของธนาคารที่เกี่ยวของตามขอบเขตงานในงานในงวดที่ 2
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- หลักฐานการนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบทดสอบเจาะระบบตามขอบเขตงานใน
งวดที่ 2 ใหกับคณะกรรมการที่ดูแลดานความปลอดภัยของธนาคาร
ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

งวดสุด ทาย เปJน จํา นวนเงิน ในอัต รารอยละ 20 ของคาจาง เมื่อผู รับ จางไดปฏิบัติงานตาม
เอกสารแนบทาย 1.1 รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะและขอบเขตของงานฯ ขอ 2.2.4 และงานอื่น ใด
ที่เกี่ยวของทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปJนหนังสือ
พรอมสงมอบเอกสาร ดังนี้
- รายงานผลการตรวจสอบทดสอบเจาะระบบตามขอบเขตงานในงวดที่ 3
- หลัก ฐานการนํา เสนอรายงานผลการทดสอบการเจาะระบบชอง Web Application
ใหกับคณะทํางานของธนาคารที่เกี่ยวของตามขอบเขตงานในงานในงวดที่ 3
- หลักฐานการนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบทดสอบเจาะระบบตามขอบเขตงานใน
งวดที่ 3 ใหกับคณะกรรมการที่ดูแลดานความปลอดภัยของธนาคาร
ใหแลวเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา และธนาคารไดตรวจรับมอบงานจาง
เรียบรอยแลว
8. อัตราค@าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$นี้ หรือขอตกลงจาง
เปJนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
8.1 กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
ธนาคารจะกําหนดคาปรับสําหรับการฝ~าฝ•นดังกลาวเปJนจํานวนรอยละ10 ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
8.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ 8.1 จะกําหนดคาปรับเปJนรายวัน
ในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาคาจาง
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
9.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายไดของหนวยงาน
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ ธนาคารไดรับอนุมัติเงินคาจางจากงบประมาณ
รายไดของหนวยงานแลวเทานั้น
9.2 เมื่ อ ธนาคารไดคั ด เลื อ กผู ยื่ น ขอเสนอรายใดใหเปJ น ผู รั บ จาง และไดตกลงจางตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้น ตองนํา เขามาโดยทางเรื อ ในเสนทางที่ มีเ รื อ ไทยเดิน อยู และสามารถใหบริ ก าร
รับ ขนไดตามที่รัฐ มนตรีว าการกระทรวงคมนาคมประกาศกํา หนด ผู ยื่น ขอเสนอซึ่ง เปJน ผู รับ จางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
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(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแต เปJนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปJนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
9.3 ผูยื่นขอเสนอซึ่งธนาคารไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปJนหนั งสื อ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ 6 ธนาคารจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปJนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
9.4 ธนาคารสงวนสิท ธิ ์ที ่จ ะแกไขเพิ ่ม เติม เงื ่อ นไข หรือ ขอกํ า หนดในแบบสัญ ญาหรือ
ขอตกลงจางเปJนหนังสือใหเปJนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
9.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส$นี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของธนาคารคําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปJนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมี
สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
9.6 ธนาคารอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากธนาคารไมได
(1) ธนาคารไมไดรั บ การจั ด สรรเงิ น ที่ จ ะใชในการจั ด จางหรื อ ไดรั บ จั ด สรร
แตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชน$รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปJนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกธนาคารหรือกระทบ
ตอประโยชน$สาธารณะ
(4) กรณี อื่ น ในทํ า นองเดี ย วกั บ (1) (2) หรื อ (3) ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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10. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการจาง ผู ยื่ น ขอเสนอที่ ไดรั บ การคั ด เลื อกใหเปJ น ผู รั บ จางตองปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ$ที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ธนาคารสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปJนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑ$ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับธนาคารไวชั่วคราว
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
เมษายน 2565
พฤษภาคม
2565

เอกสารแนบทาย 1.1
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน
การจางผูใหบริการ VA Scan & Penetration Test
1.

ขอกําหนดความตองการทั่วไป
1.1 ตองเสนอบริ ก ารประเมิ น ชองโหว (Vulnerability Assessment: VA) และทดสอบเจาะระ บบ
(Penetration Test) ที่มีคุณสมบัติสามารถทํางานรวมกับระบบคอมพิวเตอร;และระบบเครือขาย ของธนาคารที่ใชงานอยู
ในปAจจุบันได
1.2 หากอุปกรณ;หรือโปรแกรมหรือสวนประกอบเพิ่มเติมที่ธนาคารไมไดกําหนดและมีความจําเปDนตองนํามาใช
งานรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูเสนอราคาจะตองจัดหาและสงมอบใหกับธนาคารไดอยางครบถวน
1.3 ผูเสนอราคาตองมีสิทธิในการใชงานอุปกรณ;หรือโปรแกรมที่ใชในการใหบริการอยางถูกตองตามกฎหมาย
และจัดให ธสน. มีสิทธิใชงานไดโดยไมละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น รวมทั้งรับผิดชอบในกรณีที่มีการกลาวหาฟLองรองหรือเรียก
คาเสียหายใดๆ จากเจาของลิขสิทธิ์
2.

รายละเอียดและขอบเขต
2.1 ดํ า เนิ นการตรวจสอบและวิ เคราะห; ค วามเสี่ ย งของชองโหวดานความมั่ น คงปลอดภั ย (Vulnerability
Assessment) เพื่อสํารวจสถานภาพดานความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร;แมขาย (Server) หรืออุปกรณ;ในระบบ
เครื อ ขาย (Network Equipment) หรื อ อุ ป กรณ; ใ นระบบรั ก ษาความปลอดภั ย สารสนเทศ (Security Device) จาก
เครื อขายภายใน (Internal Vulnerability Assessment) ของธนาคารจํ า นวนไมนอยกวา 300 อุ ปกรณ; หรื อ 300 IP
Address พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห;ความเสี่ยงของชองโหวดานความมั่นคงปลอดภัยและ
นําเสนอใหกับคณะกรรมการที่ดูแลดานความปลอดภัยของธนาคาร ซึ่งตองประกอบดวยความเสี่ยงและผลกระทบของชอง
โหวที่ตรวจพบ และแนะนําวิธีการแกไขหรือปLองกัน
ในการตรวจสอบและวิ เ คราะห; ค วามเสี่ ย งของชองโหวดานความมั่ น คงปลอดภั ย (Vulnerability
Assessment) ผูรับจางตองดําเนินการใชโปรแกรมหรือซอฟท;แวร;แบบ Commercial และ Non-Commercial ที่มีความ
นาเชื่อถืออยางนอยแบบละ 1 โปรแกรม และเปDนโปรแกรมที่ผูรับจางมีลิขสิทธิ์การใชงานถูกตอง
2.2 ดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะห;ความเสี่ยงของการทดสอบเจาะระบบเครื่องคอมพิวเตอร;แมขายหรื อ
อุปกรณ;ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
2.2.1 ทดสอบเจาะระบบจากเครือขายภายนอก แบบ Black-box (External Black-box Penetration
Testing) ผานชองทาง Web Application จํานวน 9 website
2.2.2 ทด สอบ เ จ า ะ ร ะ บบ จ า กเ ค รื อข า ย ภ า ย นอก แบบ Black-box (External Black-box
Penetration Testing) ผานชองทาง Mobile Application 1 application ดังรายละเอียดตอไปนี้
- MY EXIM (IOS)
- MY EXIM (Android)
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2.2.3 ทดสอบเจาะระบบเครื่องคอมพิวเตอร;แมขายหรืออุปกรณ;ที่เกี่ยวของ จากเครือขายภายใน แบบ
Black-box (Internal Black-box Network/Infrastructure Penetration Testing) จํ า นวน 50 อุ ป กรณ; หรื อ 50 IP
Address
2.2.4 ทดสอบเจาะระบบผานชองทาง Web Application จํานวน 1 website โดยดําเนินการทดสอบ
จํานวน 2 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินการปnดชองโหวดังนี้
- ดําเนินการทดสอบเจาะระบบในรูปแบบ Grey-box โดยธนาคาจะจัดเตรียม Username
และ Password ในการเขาถึง พรอมจัดเตรียมชุดขอมูลในการทดสอบ
- ดําเนินการทดสอบเจาระบบจากเครือขายภายนอก ในรูปแบบ Black-box
2.2.5 ดําเนินการทดสอบเจาะระบบในรูปแบบการแบบผสมผสานโดยใชโปรแกรมเจาะระบบ แบบ
อัตโนมัติ (Automate Tool) ทั้งที่เปDน Commercial Tool และที่เปDน Open Source Tool รวมกับความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร (Human Skill) ที่ทําการทดสอบเจาะระบบ พรอมเก็บหลักฐานจากการทดสอบ
2.2.6 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการทดสอบการเจาะระบบ พรอมนําเสนอจุดออน ผลกระทบและ
ระดับความเสี่ยง ตลอดจนใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข
2.2.7 นํ า เสนอรายงานผลการทดสอบการเจาะระบบชองทาง Web Application และ Mobile
Application ใหกับคณะทํางานของธนาคารที่เกี่ยวของกับ Web Application และ Mobile Application ที่ไดทดสอบ
การเจาะระบบ
2.2.8 นําเสนอรายงานสรุปผลการเจาะระบบ พรอมนําเสนอใหกับคณะกรรมการที่ดูแลดานความปลอดภัย
ของธนาคาร
2.2.9 ผู รั บ จางจะตองแจงธนาคารใหทราบทุ ก ครั้ ง กอนเขาดํ า เนิ น การตางๆ โดยจะตองทํ า การ
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหวางดําเนินงาน และไดรับความยินยามจากธนาคารกอนการดําเนินการ
2.2.10 ผูรับจางจะสามารถดําเนินการนอกเวลาทําการของธนาคารได โดยเปDนขอกําหนดหรือความตองการ
ของธนาคาร เชน หลังระบบพนชวง Peak hour หรือวันหยุดทําการ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการตกลงรวมกันของทั้งสองฝzาย
2.2.11 ผูรับจางจะตองทํางานในสภาวะแวดลอมที่ปลอดภัย ในขณะทําการทดสอบระบบจากภายนอก
2.2.12 ดําเนินการทดสอบเจาะระบบตามมาตรฐาน OWAPS Top 10 หรือ CWE/SANS TOP 25
2.3 บุคลากรที่ เสนอใหดําเนินการโครงการ ตั้งแตชวงเสนอราคาจนกระทั่ งสิ้ นสุดโครงการ จะตองเปD นบุ คคล
เดียวกัน หากมีความจําเปDนตองเปลี่ยนแปลงบุคลากรของผูรับจาง ตองเสนอบุคลากรที่มีคุณสมบัติไมนอยกวาบุคลากรเดิม
โดยแจงเปDนลายลักษณ;อักษร และตองไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร ทั้งนี้การพิจารณาดังกลาวใหอยูในดุลยพินิ จของ
ธนาคาร
2.4 จัดใหมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเขารวมประชุมกับธนาคาร ในการดําเนินการงานดังกลาว
2.5 ผูรับจางตองจัดทําและเสนอแผนการดําเนินการใหธนาคารเห็นชอบกอนดําเนินการ
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2.6 การดําเนินการงานดังกลาว ตองไมสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอระบบงานของธนาคาร หากเกิด
ความเสียหาย ผูรับจางตองรับผิดชอบในการดําเนินการใหระบบงานนั้นใชงานไดเปDนปกติดังเดิม โดยไมคิดคาใชจายใดๆ
เพิ่มเติม
3.

การส;งมอบงาน
3.1 ผูยื่นขอเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกตองดําเนินการตามรายละเอียดและขอบเขตการดําเนินการที่กําหนด
ในสัญญาไดอยางถูกตองครบถวน และการดําเนินการอื่นๆ ที่จําเปDน เพื่อใหงานดังกลาวแลวเสร็จ ภายในระยะเวลา 270 วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
3.2 เอกสารรายงานที่สงมอบ ใหจัดทําในรูปแบบเอกสารสื่อสิ่งพิมพ; จํานวน 1 ชุด และบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส;
จํานวน 1 ชุด โดยแบงการสงมอบงาน 3 งวด ดังนี้
งวดงาน
รายละเอียด
1
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานตามรายละเอียดและขอบเขตงานขอ 2.1
พรอมสงมอบเอกสาร
- รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห;ความเสี่ยงของชองโหวดานความมั่นคงปลอดภัย
- หลักฐานการนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห;ความเสี่ยงของชองโหวดานความมั่นคง
ปลอดภัย ใหกับคณะกรรมการที่ดูแลดานความปลอดภัยของธนาคาร
- หนังสือยืนยันไมมีโปรแกรมแอบแฝง จํานวน 1 ฉบับ
ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา
2
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานตามรายละเอียดและขอบเขตงาน ขอ 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
พรอมสงมอบเอกสาร
- รายงานผลการตรวจสอบทดสอบเจาะระบบตามขอบเขตงานในงวดที่ 2
- หลักฐานการนําเสนอรายงานผลการทดสอบการเจาะระบบชอง Web Application และ Mobile
Application ใหกับคณะทํางานของธนาคารที่เกี่ยวของตามขอบเขตงานในงานในงวดที่ 2
- หลักฐานการนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบทดสอบเจาะระบบตามขอบเขตงานในงวดที่ 2 ใหกับ
คณะกรรมการที่ดูแลดานความปลอดภัยของธนาคาร
ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา
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งวดงาน
รายละเอียด
3
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานตามรายละเอียดและขอบเขตงานขอ 2.2.4 และงานอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปDนหนังสือ
พรอมสงมอบเอกสาร
- รายงานผลการตรวจสอบทดสอบเจาะระบบตามขอบเขตงานในงวดที่ 3
- หลั ก ฐานการนํ า เสนอรายงานผลการทดสอบการเจาะระบบชอง Web Application ใหกั บ
คณะทํางานของธนาคารที่เกี่ยวของตามขอบเขตงานในงานในงวดที่ 3
- หลักฐานการนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบทดสอบเจาะระบบตามขอบเขตงานในงวดที่ 3 ใหกับ
คณะกรรมการที่ดูแลดานความปลอดภัยของธนาคาร
ใหแลวเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา
3.3 หากธนาคารตรวจสอบแลวพบวางานดังกลาวที่สงมอบไมตรงตามขอบเขตการดําเนินงานและขอกําหนด
ดานเทคนิคที่กําหนดในสัญญา หรือมีความชํารุดบกพรองประการหนึ่งประการใด ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับมอบ
การจัดจางผูใหบริการประเมินชองโหวทั้งหมด หรือเพียงบางสวน หรือใหผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกดําเนินการ
เปลี่ย นแปลง และ/หรือ ปรับ ปรุง แกไขใหถูก ตองตามคํา ชี้ข าดของธนาคารดวยคาใชจายของผู ยื่น ขอเสนอที่ไ ดรับ
การคัดเลือกเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาว ไมเปDนเหตุใหผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกมีสิทธิ
ขยายระยะเวลาการสงมอบเกินกําหนดเวลาที่ระบุในสัญญา หรือขอยกเวน หรือลดคาปรับได
4.

การชําระเงิน
ธนาคารจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลวใหแกผูยื่น
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปDนผูรับจาง ภายใน 30 วัน เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานถูกตอง และครบถวนตามสัญญาจาง
หรือขอตกลง และธนาคารไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลว โดยแบงออกเปDน 3 งวด ดังนี้
งวดที่
จํานวนเงินรอยละของมูลคาตามสัญญา
1
15
2

65

3

20
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5.

การสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
5.1 กรณีมีความจําเปDนที่ธนาคารตองงดการดําเนินการไมวาในขั้นตอนใดๆ อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของ
โรคติดตออันตราย หรือสถานการณ;หนึ่งสถานการณ;ใดที่เปD นอุป สรรคหรือความเสี่ยงตอการปฏิบัติงานของพนั ก งาน
ธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินการ หรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง หรือบอกเลิกการ
วาจาง
5.2 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินการ หรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง หรือบอกเลิก
การวาจาง ในกรณีมีความจําเปDนที่ธนาคารตองงดการดําเนินการไมวาในขั้นตอนใดๆ อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ ยน
นโยบาย เพื่อประโยชน;ของธนาคาร โดยผูยื่นขอเสนอผูที่ไดรับการคัดเลือกไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆได
5.3 ในการตัดสินคัด เลือกหรื อในการทํา สั ญญา คณะกรรมการดํา เนิ น การจาง หรือธนาคาร มีสิทธิ์ใ หผู ยื่ น
ขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง
5.4 ตองดําเนินการใหสอดคลองเปDนไปตามกฎหมาย รวมถึงหลักเกณฑ;ภายในธนาคารที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ดําเนินงานไมขัดแยงตอกฎหมายและหลักเกณฑ;ภายใน
5.5 ผูยื่นขอเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกตองยินยอมใหธนาคารสงมอบขอมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงานใหแก
ธนาคารแหงประเทศไทย ผูตรวจสอบภายนอก และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่กํากับดูแลธนาคาร รวมถึงยินยอมใหธนาคาร
พนักงานของธนาคาร และ/หรือบุคคลดังกลาวเขาตรวจสอบการดําเนินงานของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไดทันทีที่
ไดรับการรองขอ

---------------------------------------
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ใบเสนอราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส. (e-bidding)
เรียน
1. ขาพเจา.................................(ระบุชื่อ บริษัท หาง ราน)..................................สํานักงานใหญ$ตั้งอยู$เลขที่
.............................................. ถนน...................................................... ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................ โทรศัพท0 ....................................................
โดย........................................................ ผูลงนามขางทายนี้ (ในกรณีผูรับจางเป5นบุคคลธรรมดาใหใชขอความว$า
ขาพเจา........................................(ระบุ ชื่ อ บุ ค คลธรรมดา)..........................................อยู$ บ านเลขที่
.......................................... ถนน................................................ ตําบล/แขวง.....................................................
อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่..................................... โทรศัพท0 ............................... โดย............................................................ ไดพิจารณา
เงื่อนไขต$าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เลขที่....................................
โดยตลอดและยอมรับ ขอกํา หนดและเงื่อ นไขนั้นแลว รวมทั้ง รับรองว$า ขาพเจาเป5นผู มีคุณสมบัติค รบถวน
ตามที่กําหนด และไม$เป5นผูทิ้งงานของทางราชการ
ผูใหบริการ VA Scan & Penetration Test
2. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางานจาง .........................................................................................................
ตามขอกําหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห$งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 ตามราคาดังที่ไดระบุไวใน
ใบเสนอราคานี้ เป5นเงินทั้งสิ้น ........................................... บาท (........................................................................)
ซึ่งไดรวมภาษีมูลค$าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค$าใชจ$าย ทั้งปวงไวดวยแลว
90
3. ขาพเจาจะยืนคําเสนอนี้จะยืนอยู$เป5นระยะเวลา.................................วั
น นับตั้งแต$วันเสนอราคา และ
ธนาคารอาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดก$อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล$าว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่ธนาคารรองขอ
4. ขาพเจารับรองที่จะส$งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0กําหนดไว
5. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเป5นผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0 ขาพเจารับรองที่จะ
5.1 ทํ า สั ญญาตามแบบสั ญ ญาจางแนบทายเอกสารการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส0 หรื อ ตามที่
สํานักงานอัยการสูงสุดไดแกไขเพิ่มเติมแลวกับธนาคาร ภายใน....................วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไป
ทําสัญญา
5.2 มอบหลักประกั นการปฏิ บัติตามสั ญญา ตามที่ระบุไวในขอ 6 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส0ใหแก$ธนาคาร ก$อนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเป5นจํานวนรอยละ ............................ของราคา
ตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป5นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน

-2หากขาพเจาไม$ป ฏิ บั ติ ใ หครบถวนตามที่ร ะบุไ วขางตนนี้ ขาพเจายอมใหธนาคารริ บ หลั ก ประกั น
การเสนอราคา หรือ เรียกรองจากผู ออกหนัง สือ ค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชค$า เสียหายใดที่อ าจมีแ ก$ธนาคาร
และธนาคารมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเป5นผูประกวดราคาได หรือธนาคารอาจจะเรียกประกวดราคาใหม$
ก็ได
6. ขาพเจายอมรั บว$า ธนาคารไม$มี ความผู กพั นที่ จะรั บคําเสนอนี้ หรื อใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม$ ตอง
รับผิดชอบในค$าใชจ$ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
7. เพื่อเป5นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและตามผูกพันแห$งคําเสนอนี้
ขาพเจาขอมอบ.......................................เพื่อเป5นหลักประกัน การเสนอราคาเป5นจํานวนเงิน .........................บาท
มาพรอมนี้
8. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและเอกสารต$างๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแลว และเขาใจ
ดีว$า ธนาคารไม$ตองรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล$น
9. ใบเสนอราคานี้ไ ดยื่น เสนอโดยบริ สุท ธิ์ ยุติธ รรม และปราศจากกลฉอฉล หรือ การสมรู ร$วมคิด กัน
โดยไม$ชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนส$วน บริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ .........................................................
(...................................................)
ตําแหน$ง ......................................................
ประทับตรา (ถามี)

เอกสารแนบท้าย 1.3

สัญญาจ้างเลขที ______________________

สัญญาจ้างผู้ใ ห้บ ริก าร VA Scan & Penetration Test
ทําที ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
วันที _________________________________________
สัญญาฉบับนีท- าํ ขึน- ระหว่าง
ธนาคารเพื&อ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย โดย ________________________ ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน
สํานักงานตัง- อยูเ่ ลขที 1193 อาคารเอ็กซิม ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร ซึงต่อไปในสัญญาฉบับนี จะเรียกว่า “ผูว้ า่ จ้าง” ฝ่ ายหนึง กับ
_________________________________________ โดย ____________________________ ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน
สํานักงานตัง- อยูเ่ ลขที
ซึงต่อไปในสัญญาฉบับนีจ- ะเรียกว่า “ผูร้ บั จ้าง” อีกฝ่ ายหนึง
โดยเหตุทีผูว้ ่าจ้างมีความประสงค์จะจัดหาผูใ้ ห้บริการประเมินช่องโหว่ (Vulnerability Assessment: VA) และทดสอบ
เจาะระบบ (Penetration Test) ของเครืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และเครือข่ายของผูว้ ่าจ้าง และผูร้ บั จ้างรับรองว่าเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์ มีความรู ้ ความสามารถ และความเชียวชาญ ในการให้บริการดังกล่าว ตามความประสงค์ของผูว้ า่ จ้าง ซึงถูกต้อง
ตามหลักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายทีเกียวข้อง ดังนัน- คู่สญ
ั ญาทัง- สองฝ่ าย จึงตกลงทํา
สัญญานีไ- ว้ตอ่ กัน โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี ข้อ 1. ข้อ ตกลงการว่าจ้าง
ผูว้ า่ จ้างตกลงว่าจ้าง และผูร้ บั จ้างตกลงรับจ้างให้บริการประเมินช่องโหว่ (Vulnerability Assessment: VA)
และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) แก่ร ะบบงานของผู ว้ ่า จ้า ง โดยออกแบบ จัด ทํา และนํา เสนอแผนการ
ดําเนินงานตามสัญญาฉบับนีใ- ห้แก่ผวู้ ่าจ้าง เพือให้ผวู้ ่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทัง- ดําเนินการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ความเสียงของช่องโหว่ดา้ นความมันคงปลอดภัย (Vulnerability Assessment) ของเครืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
(Server) อุป กรณ์ใ นระบบเครื อ ข่ า ย (Network Equipment) หรื อ อุป กรณ์ใ นระบบรัก ษาความปลอดภัย สารสนเทศ
(Security Device) ของผู้ว่าจ้าง ตามที ผู้ว่าจ้างกําหนด ซึงต่อ ไปนี จ- ะรวมเรียกว่า “ระบบงาน” ให้แ ก่ ผู้ว่าจ้าง โดยใช้
โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ทีมีความน่าเชือถือตามทีผูว้ า่ จ้างกําหนด รวมถึงทดสอบเจาะระบบงานของผูว้ า่ จ้าง พร้อมทัง- จัดทํา
และนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียงของช่องโหว่ดา้ นความมันคงปลอดภัย และรายงานผลการ
ทดสอบการเจาะระบบงานให้แก่ผวู้ า่ จ้าง รวมถึงนําเสนอจุดอ่อน ผลกระทบ และระดับความเสียงตลอดจนให้คาํ แนะนําใน
การปรับปรุ งแก้ไขระบบงานให้แก่ผวู้ ่าจ้าง ตลอดจนดําเนินการอืนใดทีจําเป็ น เพือให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จ ซึงต่อไปนีจ- ะ
เรียกว่า “งานทีจ้าง” โดยมีรายละเอียดขอบเขตการดําเนินงาน การส่งมอบ รายชือและคุณสมบัติบคุ ลากรของผูร้ บั จ้างทีเข้า
ปฏิบตั ิงานตามสัญญา และเอกสารทีต้องส่งมอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ทีแนบท้ายสัญญาฉบับนี อนึง ผูร้ บั จ้างจะจัดหาวัสดุสิงของชนิดทีดีได้มาตรฐาน ใช้เครืองมือดี และช่างผูช้ าํ นาญและฝี มือดี เพือใช้
ในการดําเนินงานทีจ้างตามสัญญาฉบับนี ข้อ 2. เอกสารอัน เป็ นส่วนหนึ&งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนีใ- ห้ถือเป็ นส่วนหนึงของสัญญาฉบับนี 1
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สัญญาจ้างเลขที ______________________

2.1 เอกสารแนบ 1: รายละเอียดขอบเขตการดําเนินงาน การส่งมอบ รายชือและคุณสมบัติบคุ ลากร
ของผูร้ บั จ้างทีเข้าปฏิบตั ิงานตามสัญญา และเอกสารทีต้องส่งมอบ จํานวน ____ (_______) หน้า
2.2 เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเงือนไข วิธีการชําระค่าจ้าง และเอกสารประกอบการชําระค่าจ้าง
จํานวน ____ (_____) หน้า
2.3
____ (_____) หน้า

เอกสารแนบ 3 : ข้อกําหนด และเงือนไขทีเกียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพิมเติม (ถ้ามี) จํานวน

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี - ให้ใช้ขอ้ ความในสัญญานีบ- งั คับ
และในกรณีทีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของผูว้ ่าจ้าง คําวินิจฉัยของ
ผูว้ า่ จ้างให้ถือเป็ นทีสุด และผูร้ บั จ้างไม่มีสทิ ธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิมเติมจากผูว้ า่ จ้างทัง- สินข้อ 3. การส่งมอบงานที&จ ้าง
ผูร้ บั จ้างตกลงส่งมอบงานทีจ้างภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี - ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน
นับถัดจากวันทีทําสัญญาฉบับนี - ทัง- นี - ผูร้ บั จ้างตกลงส่งมอบงานโดยแบ่งออกเป็ น 3 (สาม) งวด โดยมีรายละเอียด และ
ระยะเวลาการส่งมอบงานในแต่ละงวดตามทีกําหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 ทีแนบท้ายสัญญาฉบับนี -

ในกรณีทีผูว้ า่ จ้างตรวจสอบแล้วพบว่า ผูร้ บั จ้างส่งมอบงานงวดใดไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี และ/หรือตามทีได้มีการตกลงกัน ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ ทีจะไม่รบั มอบงานงวดนัน- ๆ ทัง- หมด หรือบางส่วน และให้ผูร้ บั จ้า ง
ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้ถกู ต้องตามความเห็นหรือคําชีข- าดของผูว้ า่ จ้าง โดยผูร้ บั จ้างเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการ
ดําเนินการดังกล่าว ทัง- นี - ระยะเวลาทีเสียไปเพราะเหตุดงั กล่าว ไม่เป็ นเหตุให้ผรู้ บั จ้างมีสทิ ธิขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน
ตามทีระบุขา้ งต้น และ/หรือตามทีได้มีการตกลงกัน หรือขอยกเว้น หรือลดค่าปรับได้
ข้อ 4. การตรวจรับ
เมือผูร้ บั จ้างปฏิบตั ิงานได้ถกู ต้อง ครบถ้วน ในขัน- ตอนใดๆ ตามทีระบุในสัญญาฉบับนี - และ/หรือตามทีได้มี
การตกลงกัน และผูว้ ่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว ผูว้ ่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบงานให้แก่ผรู้ บั จ้างไว้
เป็ นหนังสือ เพือให้ผรู้ บั จ้างนํามาใช้เป็ นเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าจ้างตามสัญญาฉบับนี ถ้าผลของการตรวจรับมอบงานปรากฏว่า งานทีผูร้ บั จ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผูว้ ่าจ้างทรงไว้ซงสิ
ึ ทธิ
ทีจะไม่รบั มอบงานนัน- ในกรณีเช่นนี - ผูร้ บั จ้างต้องทําการแก้ไขให้ถกู ต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผูร้ บั จ้างเอง และ
ระยะเวลาทีเสียไปเพราะเหตุดงั กล่าว ผูร้ บั จ้างจะนํามาอ้างเป็ นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญา หรือของดหรือลด
ค่าปรับไม่ได้
ในกรณีทีผูร้ บั จ้างส่งมอบงานถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบงานครบจํานวน แต่ไม่ถกู ต้องทัง- หมด
ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาฉบับนี - ผูว้ ่าจ้างจะตรวจรับงานเฉพาะส่วนทีถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานเฉพาะ
ส่วนนัน- ก็ได้
ข้อ 5

รายละเอียดของงานที&จ ้างคลาดเคลื&อ น

ผูร้ บั จ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในรายละเอียดของงานทีจ้างตามทีระบุในสัญญาฉบับนี โดยถีถ้วนแล้ว หากปรากฎว่ารายละเอียดของงานทีจ้างนัน- ผิดพลาด หรือคลาดเคลือนไปจากขอบเขตการดําเนินงาน
ตามทีระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ทีแนบท้ายสัญญาฉบับนี - หรือตามทีได้มีการตกลงกัน ผูร้ บั จ้างตกลงทีจะปฎิบตั ิตามคําวินิจฉัย
2
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สัญญาจ้างเลขที ______________________

ของผูว้ ่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพือให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นทีสุด โดยผูร้ บั จ้าง
จะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิมขึน- จากผูว้ า่ จ้าง หรือขอขยายอายุสญ
ั ญาไม่ได้
ข้อ 6

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผูว้ ่าจ้างตกลงชําระค่าจ้างให้แก่ผรู้ บั จ้าง เป็ นอัตราแบบเหมาจ่าย ซึงได้รวมค่าแรงงาน ค่าติดตัง- ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ทงั- หมด ค่าสัมภาระทุกอย่างทุกชนิดตามทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี - ค่าขนส่ง ค่าภาษี อากร และค่าใช้จ่ายอืนใด
ทีเกียวข้องกับการดําเนินงานตามสัญญาฉบับนี - เป็ นจํานวนเงินทัง- สิน- _______________ บาท (___________________)
ซึงเป็ นอัตราทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมแล้ว ทัง- นี - ผูว้ ่าจ้างตกลงชําระค่าจ้างให้แก่ผรู้ บั จ้างจํานวน 3 (สาม) งวด โดยชําระภายใน
30 (สามสิบ) วัน ภายหลังจากผูร้ บั จ้างส่งมอบงานและผูว้ ่าจ้างตรวจรับมอบงานในแต่ละงวดเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว โดยมี
เงือนไข และวิธีการชําระค่าจ้าง ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ทีแนบท้ายสัญญาฉบับนี ข้อ 7. หลัก ประกัน การปฏิบ ัต ิต ามสัญญา
7.1 เพือเป็ นประกันบรรดาความเสียหายทีอาจเกิดขึน- แก่ผวู้ ่าจ้าง อันเนืองมาจากผูร้ บั จ้างไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดและเงื อนไขตามที ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ไ- ม่ว่าข้อหนึงข้อใด ผู้ร ับจ้างตกลงวางหลักประกันการปฏิ บัติ
ตามสัญญาให้ไว้ตอ่ ผูว้ า่ จ้าง โดยมีวงเงินคํา- ประกัน ไม่นอ้ ยกว่า _____________ บาท (______________) ซึงเท่ากับร้อยละ
5 (ห้า) ของค่าจ้างทัง- หมดตามสัญญา และมีระยะเวลาคํา- ประกันนับตัง- แต่วนั ทําสัญญาฉบับนี - จนถึงวันทีผูร้ บั จ้างหลุดพ้น
จากความรับผิดตามสัญญาฉบับนี - ทัง- นี - ผูร้ บั จ้างตกลงส่งมอบหลักประกันดังกล่าวให้แก่ผวู้ า่ จ้างในวันทําสัญญาฉบับนี อนึง ในกรณีทีหลักประกันดังกล่าวลดน้อยลง เพราะผูว้ ่าจ้างบังคับชําระหนีจ- ากหลักประกัน หรือ
ด้วยเหตุอืนใด ผูร้ บั จ้างจะต้องนําหลักประกันมาเปลียนให้ใหม่ หรือเพิมเติมให้ครบจํานวน ภายใน ____ (_____) วันทําการ
ของผูว้ า่ จ้าง นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ า่ จ้าง
ทัง- นี - ผูว้ ่าจ้างจะคืนหลักประกันดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผรู้ บั จ้างโดยไม่มีดอกเบีย- หรือเงินเพิมใด ๆ
ภายใน 15 (สิบห้า) วันทําการของผูว้ า่ จ้าง นับถัดจากวันทีครบกําหนดระยะเวลาการคํา- ประกันดังกล่าว
7.2

หลักประกันตามทีระบุในข้อ 7.1 จะต้องเป็ นไปในรูปแบบหนึงรูปแบบใดดังต่อไปนี - คือ
(ก)

เงินสด

(ข) เช็ ค หรือ ดราฟท์ ที ธนาคารเซ็น สังจ่า ยให้แ ก่ “ธนาคารเพือการส่งออกและนํา เข้าแห่ง
ประเทศไทย” ซึงเป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีทีใช้เช็ค หรือดราฟท์นนั- ชําระต่อผูว้ า่ จ้าง ในวันทําสัญญาฉบับนี - หรือก่อนวันทํา
สัญญาฉบับนี - ไม่เกิน 3 (สาม) วันทําการของผูว้ า่ จ้าง
(ค) หนังสือคํา- ประกันของธนาคารในประเทศ ซึงระบุให้ผูว้ ่าจ้างเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ตามแบบ
และสาระสําคัญทีผูว้ า่ จ้างเห็นสมควร หรือหนังสือคํา- ประกันอิเล็คทรอนิกส์ ตามแบบวิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด
(ง) หนังสือคํา- ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รบั อนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา- ประกัน ตามรายชือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
กําหนด ซึงระบุให้ผวู้ า่ จ้างเป็ นผูร้ บั ประโยชน์ โดยมีแบบและสาระสําคัญของหนังสือคํา- ประกัน ตามทีผูว้ า่ จ้างเห็นสมควร
(จ)

พันธบัตรรัฐบาลไทย
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ข้อ 8. คํารับ รองและข้อ ตกลงของผู้ร ับ จ้าง
8.1 จะศึกษาถึงความต้องการของผูว้ ่าจ้างเกียวกับการดําเนินงานทีจ้างตามสัญญา เพือนําข้อมูลที
ได้มาจัดเตรียมและนําเสนอเสนอแผนงาน รวมทัง- ดําเนินการต่าง ๆ เพือให้ผวู้ ่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินงานทีจ้าง
ตามสัญญาฉบับนี - และจะปฏิบตั ิงานทีจ้างด้วยความละเอียด ประณีต เรียบร้อย และจะปฏิบตั ิงานทีจ้างตามหลักวิชาการ
โดยเคร่งครัด ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและเงือนไขของสัญญาฉบับนี - และตามหลักเกณฑ์ภายในของผูว้ ่าจ้างทีเกียวข้อง
และตามกฎหมายทีเกี ยวข้อง ตลอดจนให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพทียอมรับนับถื อกันโดยทัวไป รวมทัง- พึงละเว้นการ
ปฏิบตั ิงานใด ๆ ทีจะเกิดผลกระทบต่อชือเสียง หรืออาจนํามาซึงความเสียหายแก่ผวู้ า่ จ้าง
8.2 ผูร้ บั จ้างจะจัดให้มีบุคลากรซึงมีรายชือและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ทีแนบท้าย
สัญญาฉบับนี - และมีความรู แ้ ละความชํานาญงาน มาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานทีจ้าง และให้
สอดคล้องกับรายละเอียดขอบเขตการดําเนินงาน ตามทีระบุในเอกสารแนบ 1 ทีแนบท้ายสัญญาฉบับนี - ทัง- นี - ผูว้ ่าจ้างมี
สิทธิ ทีจะขอเปลียนแปลงบุคลากรทีเข้าปฏิบตั ิงานทีจ้างได้ตามทีผูว้ ่าจ้างพิจารณาเห็นสมควร โดยผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอ
รายชือและคุณสมบัติของบุคลากรทีจะเข้าปฏิบตั ิงานทีจ้างทดแทนให้แก่ผวู้ า่ จ้าง ภายใน ____ (_____) วัน นับถัดจากวันที
ผูว้ ่าจ้างแจ้งขอเปลียนแปลงบุคลากร และนําส่งบุคลากรรายดังกล่าวให้แก่ผูว้ ่าจ้าง ภายใน ______ (______) วัน นับถัด
จากวันทีผูว้ ่าจ้างเห็นชอบให้บคุ ลากรรายดังกล่าวมาปฏิบตั ิงานทีจ้างทดแทน ผูร้ บั จ้างตกลงรับทราบว่า ผูร้ บั จ้างไม่มีสทิ ธิ
เปลียนแปลงบุคลากรทีเข้าปฏิบตั ิงานตามสัญญาฉบับนีซ- ึงมีรายชือปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ทีแนบท้ายสัญญาฉบับนี เว้นแต่ ผูร้ บั จ้างได้แจ้งให้ผูว้ ่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ____ (____) วันพร้อมทัง- นําเสนอรายชือและคุณสมบัติของ
บุคลากรทีจะเข้าปฏิบตั ิงานทีจ้างทดแทนให้แก่ผวู้ า่ จ้างเพือพิจารณาเห็นชอบ และได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากผูว้ ่าจ้างแล้ว ทัง- นี - บุคลากรทีเข้าปฏิบตั ิงานทดแทนให้แก่ผวู้ ่าจ้าง จะต้องมีคณ
ุ สมบัติเท่ากันกับหรือดีกว่าบุคลากรที
ปฏิบตั ิงานทีจ้างอยูเ่ ดิม
8.3 ในระหว่างการดําเนินการตามสัญญาฉบับนี - ผูร้ บั จ้างตกลงจัดให้มีบุคลากรทีมีความรู ค้ วาม
เชียวชาญเข้าร่วมประชุมกับผูว้ ่าจ้างในการดําเนินงานทีจ้าง รวมถึงผูร้ บั จ้างตกลงประสานงานกับผูว้ า่ จ้าง หรือเจ้าหน้าที
ของผูว้ ่าจ้าง หรือผูค้ วบคุมงาน หรือตัวแทนของผูว้ า่ จ้าง เพือให้การดําเนินงานทีจ้างตามสัญญาฉบับนี - หรือตามทีได้มีการ
ตกลงกันเป็ นไปโดยเรียบร้อย
8.4 ในกรณีทีผูร้ บั จ้างมีความจําเป็ นทีจะต้องใช้สถานทีของผูว้ า่ จ้างหรือสํานักงานของผูว้ า่ จ้างทีตัง- อยู่
ในอาคารของบุคคลอืนในการดําเนินงานตามสัญญานี - ผูร้ บั จ้างจะต้องขอความยินยอมจากผูว้ า่ จ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ______(______) วันทําการของผูว้ ่าจ้าง พร้อมทัง- แจ้งกําหนดวันและเวลาทีแน่นอนในการเข้าใช้
สถานทีของผูว้ ่าจ้าง หรือสํานักงานของผูว้ ่าจ้างทีตัง- อยู่ในอาคารของบุคคลอืนให้ผวู้ ่าจ้างทราบ โดยผูว้ ่าจ้างจะพิจารณา
จัดหาสถานทีให้แก่ผูร้ บั จ้างตามทีผูว้ ่าจ้างเห็นสมควร และตามความจําเป็ น เป็ นคราวๆ ไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับ
ผูร้ บั จ้าง ทัง- นี - ผูร้ บั จ้างตกลงปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของผูว้ ่าจ้างทีเกียวกับการรักษาความปลอดภัย และความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย ของผูว้ ่าจ้างและ/หรือผูด้ ูแลอาคารทีสํานักงานของผูว้ ่าจ้างตัง- อยู่โดยเคร่งครัด และหากเป็ นการใช้
สถานทีของผูว้ ่าจ้างในการดําเนินงาน ผูร้ บั จ้างตกลงจัดทําและนําส่งรายละเอียดการเข้ามาดําเนินงานตามวิธีการและ
รูปแบบทีผูว้ า่ จ้างเห็นชอบให้แก่ผวู้ า่ จ้างตามทีผูว้ า่ จ้างกําหนด
8.5 ในกรณีทีผูร้ บั จ้างมีความจําเป็ นทีจะต้องเข้ามาปฏิบตั ิงานทีจ้างตามสัญญานี - ณ สถานทีติดตังหรือสถานทีทีได้รบั อนุญาตตามทีกําหนดในข้อ 8.4 นอกเวลาทําการของผูว้ ่าจ้างนัน- ผูร้ บั จ้างจะต้องขอความยินยอมจาก
ผูว้ า่ จ้างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า _____(_______) วันทําการของผูว้ า่ จ้าง ทัง- นี - การทีผูว้ า่ จ้างจะพิจารณา
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ให้ความยินยอมดังกล่าวหรือไม่อย่างไรนัน- ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูว้ ่าจ้างแต่เพียงผูเ้ ดียว และความล่าช้าในกรณีเช่นนี ผูร้ บั จ้างจะถือเป็ นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบตั ิงานหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทงั- สิน8.6 จะไม่นาํ งานทีจ้างทัง- หมด หรือส่วนหนึงส่วนใดไปให้ผอู้ ืนรับจ้างช่วงอีกทอดหนึง รวมทัง- จะไม่โอน
สิทธิและผลประโยชน์หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ตามสัญญาฉบับนี - ไม่วา่ ทัง- หมดหรือบางส่วน ให้บคุ คลอืน เว้นแต่ การจ้างช่วง
งานแต่บางส่วนนัน- จะได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษรจากผูว้ ่าจ้าง โดยการทีผูว้ ่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงาน
แต่บางส่วนดังกล่าวนัน- ไม่เป็ นเหตุให้ผรู้ บั จ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าทีตามสัญญานี - และผูร้ บั จ้างยังคงมี
หน้าทีและความรับผิดชอบต่อผูว้ า่ จ้างในงานทีจ้างช่วงนัน- ทุกประการ รวมทัง- จะต้องควบคุมดูแลให้บคุ คลดังกล่าวปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ ข้อบังคับทีเกี ยวกับการรักษาความปลอดภัย และความเป็ นระเบียบเรียบร้อย นโยบายความปลอดภัย
สารสนเทศของผูว้ า่ จ้าง รวมถึงคําสัง และวิธีปฏิบตั ิทีเกียวข้องเช่นเดียวกับผูร้ บั จ้าง
8.7 ในกรณีที ผูว้ ่า จ้า งเห็น ว่า การดํา เนิน งานที จ้า งตามสัญ ญาฉบับ นี - มีข อ้ บกพร่อ ง ไม่ส มบูร ณ์
หรือไม่ถกู ต้องตรงตามความประสงค์ของผูว้ ่าจ้าง หรือไม่เป็ นไปตามทีได้ตกลงกันไว้ ผูร้ บั จ้างตกลงทีจะดําเนินการแก้ไข
งานทีจ้างตามสัญญาฉบับนีใ- ห้เป็ นทีเรียบร้อยโดยเร็วทีสุด และไม่คิดค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผูว้ ่าจ้างอีก ทัง- นี - การ
ดําเนินการแก้ไขงานดังกล่าว ไม่เป็ นเหตุให้ผูร้ บั จ้างมีสิทธิขยายระยะเวลาการดําเนินงานทีจ้างตามสัญญาฉบับนี - เกิน
กําหนดเวลาทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี - หรือของด หรือลดค่าปรับได้
8.8 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ของผูว้ า่ จ้างทีได้ทราบ หรือได้รบั อันเนืองมาจากการดําเนินงานทีจ้าง ทัง- ทีมี
อยู่แล้วในขณะนี - และ/หรือทีจะมีต่อไปในภายหน้าให้แก่บคุ คลภายนอก ไม่ว่าทัง- หมด หรือบางส่วน ตลอดจนไม่ทาํ สําเนา
หรือทําซํา- ข้อมูลใดๆ ของผูว้ ่าจ้าง โดยไม่ได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูว้ ่าจ้าง ทัง- นี - ในกรณีที
ผูร้ บั จ้างประสงค์จะใช้ขอ้ มูลทีผูว้ ่าจ้างเห็นว่าเป็ นข้อมูลลับของผูว้ ่าจ้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และลงนามในข้อตกลงรักษาความลับตามแบบทีผูว้ ่าจ้างกําหนด ให้ไว้ต่อผูว้ ่าจ้างก่อนการใช้ขอ้ มูลลับ
ดังกล่าว
8.9 ผูร้ บั จ้างตกลงปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับของผูว้ ่าจ้างทีเกียวกับการรักษาความปลอดภัย และ
ความเป็ น ระเบีย บเรียบร้อ ย รวมถึ ง นโยบายการรัก ษาความมันคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศของผูว้ ่าจ้าง
โดยเคร่งครัด รวมทัง- ดําเนินการให้บุคลากรของผูร้ บั จ้างให้ความเคารพ และเชือฟั งต่อเจ้าหน้าทีของผูว้ ่าจ้าง และหาก
ผูว้ ่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคลากรของผูร้ บั จ้างปฏิบัติหน้าทีบกพร่อง ไม่เชื อฟั ง หรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย
ผูว้ ่าจ้างสามารถขอเปลียนบุคลากรของผูร้ บั จ้างได้ โดยผูร้ บั จ้างจะจัดส่งบุคลากรของผูร้ บั จ้างมาทดแทนให้ทนั ที ทัง- นี ในกรณีทีผูร้ บั จ้าง และ/หรือบุคลากรของผูร้ บั จ้างได้ดาํ เนินการอันเป็ นการฝ่ าฝื นหรือละเมิดนโยบายการรักษาความมันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผูว้ ่าจ้าง ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งให้ผูว้ ่าจ้างทราบทันที พร้อมทัง- ชดใช้ค่าเสียหายที
เกิดขึน- ให้แก่ผวู้ า่ จ้าง
8.10 ดําเนินการให้ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ โดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ซอฟต์แวร์ทีเกียวข้องกับระบบงาน
และการใช้สทิ ธิของผูว้ า่ จ้างไม่เป็ นการละเมิดสิทธิของผูอ้ ืน แม้แต่สว่ นหนึงส่วนใด โดยผูร้ บั จ้างตกลงส่งมอบเอกสารยืนยัน
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ทีเกียวข้องกับระบบงานให้ไว้แก่ผวู้ ่าจ้าง ทัง- นี - หากปรากฏในภายหลังว่ามีบคุ คลภายนอกกล่าวอ้าง
หรือ ใช้สิท ธิ เ รีย กร้องหรือฟ้อ งร้องใดๆ ว่า มี ก ารละเมิด ลิข สิท ธิl หรือ สิท ธิ ใ ดๆ เกี ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ที เกี ยวข้องกับ
ระบบงาน ผูร้ บั จ้างตกลงดําเนินการทัง- ปวง เพือให้การกล่าวอ้าง การเรียกร้อง หรือฟ้องร้องนัน- ระงับสิน- ไปโดยเร็ว รวมทังร่วมในการต่อสูค้ ดี และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายอันเนืองมาจากการกล่าวอ้าง การใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการ
ฟ้อ งร้อ งดัง กล่า วจนเต็ ม จํา นวนทุก ประการ นอกจากนี - ผู้ร ับ จ้า งตกลงรับ ผิ ด ชอบค่า เสีย หายที เกิ ด ขึน- กับ ผู้ว่า จ้า ง
อัน เนืองมาจากการทีผูว้ ่าจ้างไม่สามารถใช้ขอ้ มูล และ/หรือซอฟต์แวร์ทีเกียวข้องระบบงานได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทัง- นี 5
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สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาทีเกียวกับข้อมูลทีเกิดขึน- หรือซอฟต์แวร์ทีมีการพัฒนาขึน- ในการดําเนินงานตามสัญญาฉบับนี (หากมี) ให้ตกเป็ นของผูว้ า่ จ้างแต่เพียงผูเ้ ดียว
8.11 ซอฟต์แวร์ทีเกียวข้องกับระบบงาน ไม่มีโปรแกรมใด ๆ แอบแฝง โดยผูร้ บั จ้างตกลงออกหนังสือเพือ
ยืนยันความปลอดภัยดังกล่าวของซอฟต์แวร์ให้ไว้ตอ่ ผูว้ า่ จ้าง และหากผูว้ า่ จ้างตรวจพบว่า ซอฟต์แวร์ทีผูร้ บั จ้างนํามาติดตังให้กับผูว้ ่าจ้างมีโปรแกรมใดๆ แอบแฝงอยู่ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูว้ ่าจ้าง ผูร้ บั จ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที
เกิดขึน- ทัง- หมดให้แก่ผวู้ า่ จ้าง
8.12 ในกรณีทีผูร้ บั จ้าง upgrade ซอฟต์แวร์ทีเกียวข้องกับระบบงานเป็ นรูปแบบใหม่ ผูร้ บั จ้างตกลงแจ้ง
ให้ผวู้ า่ จ้างทราบ พร้อมทัง- อธิบายถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึน- แก่ระบบงานให้ผวู้ า่ จ้างทราบ โดยหากผูว้ า่ จ้างประสงค์ทีจะให้
ผูร้ บั จ้างทําการ upgrade ซอฟต์แวร์ทีเกียวข้องกับระบบงานเป็ นรูปแบบใหม่ ผูร้ บั จ้างจะดําเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพิมเติมจากผูว้ า่ จ้าง
8.13 ในการดํา เนิ น งานที จ้า งตามสัญ ญาฉบับ นี - รวมถึ ง การแก้ไ ขเหตุขัด ข้อ งของการทํา งานของ
ระบบงาน และ/หรื อ การดํา เนิ น การอื นๆ ตามสัญ ญาฉบับ นี - จะไม่ ส่ง ผลกระทบต่อ ซอฟต์แ วร์ และ/หรื อ ฮาร์ด แวร์
ระบบงาน และ/หรือระบบงานอืนๆ ของผูว้ ่าจ้าง อย่างไรก็ตาม หากการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น และ/หรือตามสัญญา
ฉบับนี - ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบงาน และ/หรือระบบงานอืนๆ ของผูว้ ่าจ้างแล้ว
ผูร้ บั จ้างตกลงแจ้งให้ผูว้ ่าจ้างทราบทันที และดําเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวให้เสร็จสิน- โดยเร็วทีสุดเพือมิให้เกิดความ
เสียหายต่อผูว้ า่ จ้าง โดยผูร้ บั จ้างจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิมเติมจากผูว้ า่ จ้าง
8.14 ผูร้ บั จ้างจะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายทีเกิดขึน- แก่ทรัพย์สิน และ/หรือชีวิตร่างกาย
ของผูว้ ่าจ้าง เจ้าหน้าทีของผูว้ ่าจ้าง และ/หรือบุคคลภายนอก อันเนืองมาจากการดําเนินการใด ๆ ตามสัญญาฉบับนีข- อง
ผูร้ บั จ้าง หรือบุคลากร หรือตัวแทนของผูร้ บั จ้าง หรือผูร้ บั จ้างช่วง (ถ้ามี) ตามความเสียหายทีเกิดขึน- จริง ในทันทีทีได้รบั แจ้ง
เป็ น ลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง แม้ความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าวจะเกิ ดขึน- เพราะเหตุสุดวิ ส ัยก็ ตาม เว้นแต่
ความเสียหายนัน- เกิดจากความผิดของผูว้ ่าจ้าง โดยผูร้ บั จ้างตกลงชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ผวู้ ่าจ้าง หรือบุคคลภายนอกที
ได้รบั ความเสียหายจนครบถ้วน
ทัง- นี - หากผูว้ ่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว
ผูร้ บั จ้างจะต้องดําเนินการใดๆ เพือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผูว้ ่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผูร้ บั จ้างเอง รวมทัง- ผูร้ บั จ้าง
จะต้องชดใช้คา่ เสียหายนัน- ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผวู้ า่ จ้างทันที
8.15 ผูร้ บั จ้างตกลง รวมทัง- ดําเนินการควบคุมมิให้บคุ ลากรหรือตัวแทนของผูร้ บั จ้าง นําข้อมูล และ/หรือ
สือเก็บข้อมูลออกจากสถานทีติดตัง- รวมทัง- นําอุปกรณ์ประมวลผลทีมิใช่ของผูว้ ่าจ้างมาเชือมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย
ภายในของผูว้ ่าจ้าง เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูว้ ่าจ้าง ทัง- นี - ผูร้ บั จ้างตกลงใช้พอร์ต
สือสาร (Service Port) ของระบบงานตามทีผูว้ า่ จ้างกําหนดเท่านัน8.16 ยินยอมให้ผูว้ ่าจ้างส่งมอบข้อมูลทีเกียวข้องกับการดําเนินงานตามสัญญาฉบับนี - ให้แก่ธนาคาร
แห่ง ประเทศไทย ผูต้ รวจสอบภายนอก และ/หรือ หน่ว ยงานอื นใดที กํา กับ ดูแ ลผูว้ ่า จ้า ง รวมถึง ยิน ยอมให้ผูว้ า่ จ้า ง
เจ้าหน้าทีของผูว้ ่าจ้าง และ/หรือบุคคลดังกล่าวเข้าตรวจสอบการดําเนินงานของผูร้ บั จ้างได้ทนั ทีทีได้รบั การร้องขอ
8.17 ผูร้ บั จ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษัททีปรึกษาทีผูว้ ่าจ้างแต่งตังมีอาํ นาจทีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพือให้เป็ นไปตามสัญญานีแ- ละมีอาํ นาจทีจะสังให้แก้ไขเปลียนแปลงเพิมเติม
หรื อ ตัด ทอนซึ งงานที จ้า ง หากผู้ร ับ จ้า งขัด ขื น ไม่ ป ฏิ บัติ ต าม ผู้ว่ า จ้า ง คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ ผู้ค วบคุม งาน
6
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หรือบริษัททีปรึกษา มีอาํ นาจทีจะสังให้หยุดกิจการนัน- ชัวคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี - ผูร้ บั จ้างจะถือเป็ นเหตุขอขยาย
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานทีจ้างหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทงั- สิน8.18 ผูร้ บั จ้างตกลงจะสนับสนุนและเคารพสิทธิของบุคลากรทุกคนและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ของผูร้ บั จ้าง
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทัง- ระดับประเทศและระดับสากล โดยบุคลากรทุกคนและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุก
กลุ่มของผูร้ บั จ้างได้รบั การปฏิบตั ิ ปกป้อง เคารพสิทธิ ขนั- พืน- ฐานอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม รวมถึงมีการปฏิบตั ิต่อ
พนักงานทุกคนของผูร้ บั จ้างอย่างเป็ นธรรม ยอมรับ และให้คุณค่าในความแตกต่าง ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติต าม
กฎหมายแรงงานทีเกียวข้องทุกประการ
8.19 ผูร้ บั จ้างยอมรับว่า การดําเนินธุรกิจของผูร้ บั จ้างมีการใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างคุม้ ค่า เพือให้
ได้ประโยชน์สูงสุด และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิงแวดล้อม รวมทัง- ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนดด้านสิงแวดล้อมทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจของผูร้ บั จ้างอย่างเคร่งครัด
8.20 ผูร้ บั จ้างตกลงปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ ทีเกี ยวข้องกับ
การจัดซือ- จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ทัง- ทีมีอยูแ่ ล้วในขณะทําสัญญาฉบับนี - และ/หรือทีจะมีตอ่ ไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด
ข้อ 9. ค่าปรับ และการชําระค่าปรับ
9.1 ในกรณีผรู้ บั จ้างไปจ้างช่วงงานโดยฝ่ าฝื นข้อกําหนดและเงือนไขทีระบุในข้อ 8.6 ผูร้ บั จ้างต้องชําระ
ค่าปรับให้แก่ผวู้ า่ จ้าง ในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินการจ้างช่วงตามสัญญาทีจ้างช่วงนัน9.2 ในกรณี ที ผู้ร ับ จ้ า งปฏิบ ตั ิผ ิด ข้อ กํา หนดและเงื อนไขข้อ หนึ งข้อ ใดภายใต้ส ญ
ั ญาฉบับ นี นอกเหนือจากการฝ่ าฝื นเงือนไขทีระบุในข้อ 8.6 ผูร้ บั จ้างยินยอมให้ผวู้ ่าจ้างปรับเป็ นรายวัน ในอัตราวันละ _________ บาท
(_________________) นับถัดจากวันทีผูร้ บั จ้างผิดข้อกําหนดและเงือนไข จนถึงวันทีผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและ
เงือนไขดังกล่าว หรือวันทีผูว้ ่าจ้างบอกเลิกสัญญา (แล้วแต่กรณี) ทัง- นี - หากการปฏิบตั ิผิดเงือนไขดังกล่าวมีระยะเวลาไม่ถึง 1
(หนึง) วัน ให้นบั เป็ น 1 (หนึง) วัน
ข้อ 10 การบังคับ ค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ ่าย
ในกรณี ที ผู้ร ับ จ้า งไม่ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญาข้อ ใดข้อ หนึงด้ว ยเหตุใ ดๆ ก็ ต าม จนเป็ น เหตุใ ห้เ กิ ด ค่า ปรับ
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผูว้ ่าจ้าง ผูร้ บั จ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผูว้ ่าจ้าง โดย
สิน- เชิงภายในกําหนด ___ (___) วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ ่าจ้าง หากผูร้ บั จ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ ทีจะหักเอาจากค่าจ้างของผู้รบั จ้างทีต้องชํา ระ หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาได้ทนั ที
ทัง- นี - หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายทีบังคับจากค่าจ้างทีต้องชําระ หรือหลักประกันการปฏิบตั ิตาม
สัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผูร้ บั จ้างยินยอมชําระส่วนทีเหลือทียังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจํานวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ
ค่าใช้จ่ายนัน- ภายในกําหนด _____ (_________) วันนับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ า่ จ้าง
อนึง หากมีเงิ นค่าจ้างตามสัญญาทีหักไว้จ่ายเป็ นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่าใด ผูว้ า่ จ้างจะคืนให้แก่ผรู้ บั จ้างทัง- หมด
ข้อ 11. การงดหรือ ลดค่าปรับ หรือ ขยายเวลาในการปฏิบ ัต ิต ามสัญญา
11.1 ในกรณีทีมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ ายผูว้ า่ จ้าง หรือเหตุสดุ วิสยั หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อนั หนึงอันใดทีผูร้ บั จ้างไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอืนตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ซึงออกตามความ
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ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ- จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให้ผรู้ บั จ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเงือนไข
และกําหนดเวลาแห่งสัญญานีไ- ด้ ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดงั กล่าวพร้อมหลักฐานเป็ นหนังสือให้ผวู้ ่าจ้าง
ทราบ เพือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันทีเหตุนนั- สิน- สุดลง หรือ
ตามทีกําหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี
ถ้าผูร้ บั จ้างไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามความในวรรคหนึง ให้ถือว่าผูร้ บั จ้างได้สละสิทธิเรียกร้องใน
การทีจะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาตามสัญญา โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทัง- สิน- เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือ
ความบกพร่องของฝ่ ายผูว้ า่ จ้างซึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผูว้ า่ จ้างทราบดีอยูแ่ ล้วตัง- แต่ตน้
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาตามสัญญาตามวรรคหนึง อยูใ่ นดุลพินิจของผูว้ า่ จ้างทีจะ
พิจารณาตามทีเห็นสมควร
11.2 ในกรณีทีมีความจําเป็ นทีผูว้ ่าจ้างต้องงดการดําเนินการไม่ว่าในขัน- ตอนใดตามสัญญาฉบับนี อัน เนื องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อัน ตราย การเปลียนแปลงนโยบายของผู้ว่าจ้าง หรือ สถานการณ์หนึง
สถานการณ์ใดทีเป็ นอุปสรรค หรือความเสียงต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานของผูว้ ่าจ้าง ผูร้ บั จ้างตกลง และยอมรับว่า
ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ เปลียนแปลงระยะเวลาดําเนินการตามสัญญาฉบับนี - หรือบอกเลิกสัญญาฉบับนีไ- ด้ โดยผูร้ บั จ้างไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิมเติมจากผูว้ า่ จ้างทัง- สินข้อ 12. การใช้เ รือ ไทย
ในการปฏิ บัติ ต ามสัญ ญาฉบับ นี - หากผู้ร ับ จ้า งจะต้อ งสังหรือ นําของเข้า มาจากต่างประเทศ รวมทังเครืองมือและอุปกรณ์ทีต้องนําเข้ามาเพือปฏิบตั ิงานตามสัญญา ไม่ว่าผูร้ บั จ้าง ไม่ว่าผูร้ บั จ้างจะเป็ นผูท้ ีนําของเข้ามาเอง
หรือนําเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอืนใด ถ้าสิงของนัน- ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางเดินเรือทีมีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูร้ บั จ้างต้องจัดการให้สิงของ
ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากกรมเจ้าท่า ก่อนบรรทุกของนัน- ลงเรืออืนทีมิใช่เรือไทย หรือเป็ นของทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออืนได้ ทัง- นี - ไม่วา่ การสังหรือนําเข้าสิงของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็ นแบบใด
ในการดําเนินงานทีจ้างให้แก่ผวู้ า่ จ้าง ถ้างานนัน- มีสิงของตามวรรคหนึง ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง
(Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับอุปกรณ์นนั- ซึงแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยให้แก่ผวู้ า่ จ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณี ทีสิงของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือทีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผูร้ บั จ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึงแสดงว่าได้รบั อนุญาต จากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออืนได้ หรือ
หลักฐานซึงแสดงว่าได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนืองจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึง ให้แก่ผวู้ า่ จ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานตามสัญญาฉบับนีด- ว้ ย
ในกรณีทีผูร้ บั จ้างไม่สง่ มอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึงดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผวู้ า่ จ้าง
แต่จะขอส่งมอบงานตามสัญญาฉบับนีใ- ห้ผวู้ า่ จ้างก่อน โดยไม่รบั ชําระเงินค่าจ้าง ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิรบั มอบงานดังกล่าวไว้กอ่ น
และจะชําระเงินค่าจ้างเมือผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั ิถกู ต้องครบถ้วนตามเงือนไขดังกล่าวแล้วได้
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ข้อ 13 ข้อ ตกลงเกี&ยวกับ ข้อ มูล ส่วนบุค คล
13.1 ธุรกรรมใดๆ ทีก่อหรือทําขึน- ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี - จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลของผูว้ ่าจ้าง (ซึงอาจมีการแก้ไขเพิมเติมเป็ นครัง- คราว) และคู่สญ
ั ญาตกลงทีจะปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ในส่วนทีเกียวข้องกับการเก็บรักษาความเป็ นส่วนตัว การ
ป้องกันและการคุม้ ครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศ และคําสังใด ๆ ทีออกภายใต้
พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนแนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึงต่อไปนีจ- ะรวม
เรียกว่า “กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
เพื อประโยชน แ์ ห่ง สัญ ญานี - คํา ว่า “ผู ค้ วบคุม ข อ้ มูล ส่ว นบุค คล” “ข อ้ มูล ส่ว นบุค คล”
“ผูป้ ระมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คล” และ “คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล” ให้มีความหมายตามทีกําหนดไว้ใน
พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
13.2 คู่สญ
ั ญาทัง- สองฝ่ าย จะอยู่ในฐานะเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที
เกียวข้องกับการเข้าทําสัญญา และการติดต่อใดๆ เพือการปฏิบตั ิตามสัญญา
13.3 คู่สญ
ั ญาตกลงทีจะทําลาย และหรือลบสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลทีมีอยู่ในความครอบครองของตน
ทัง- หมด/ออกจากระบบสารสนเทศอย่างถาวรเมือสัญญาฉบับนีส- ิน- สุดลง เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นประการอืนในเอกสารแนบ 3
ทีแนบท้ายสัญญาฉบับนี - หรือมีกฎหมายใด ๆ กําหนดให้คสู่ ญ
ั ญาเก็บสําเนาของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้
13.4 คู่สญ
ั ญาทัง- สองฝ่ ายรับทราบและตกลงว่า ไม่มีขอ้ กําหนดใดในสัญญาฉบับนี - ส่งผลให้ค่สู ญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงหลุดพ้นจากหน้าทีความรับผิดชอบและความรับผิดใด ๆ ภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 14.

การสินH สุด ของสัญญา

14.1 ในกรณี มีเหตุจาํ เป็ น หรือเพือประโยชน์ของผูว้ ่าจ้าง ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาฉบับ นี ไ- ด้
โดยการบอกกล่าวให้ผูร้ บั จ้างทราบเป็ นหนังสือล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยผูร้ บั จ้างไม่มีสิทธิ เรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิมเติมจากผูว้ า่ จ้างทัง- สิน14.2 เมื อเกิ ด เหตุก ารณ์ใ ดเหตุก ารณ์ห นึงดัง ต่อ ไปนี - ผู้ว่า จ้า งอาจใช้สิท ธิ บ อกเลิก สัญ ญาได้ทัน ที
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู้ บั จ้างทราบล่วงหน้า
(ก) เมือผูร้ บั จ้างทํางานไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือผูร้ บั จ้างละทิง- งาน หรือปฏิบตั ิงาน
ล่าช้า หรือมีเหตุอนั ควรเชือได้ว่า ผูร้ บั จ้างไม่สามารถดําเนินงานทีจ้างฉบับนีใ- ห้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาได้ หรือผูร้ บั
จ้างไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ิผิดเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนีไ- ม่วา่ ข้อหนึงข้อใด
(ข) เมื อผู้ร ับ จ้า งไม่ป ฏิ บัติ หรือ ปฏิ บัติ ผิ ด บทบัญ ญัติ ข องกฎหมาย กฎระเบี ย บ และ/หรือ
ประกาศทีเกียวข้องกับการจัดซือ- จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ทัง- ทีมีอยู่แล้วในขณะทําสัญญาฉบับนี - และ/หรือทีจะมี
ต่อไปในภายหน้า
(ค)

เมือผูร้ บั จ้างถูกฟ้องคดีลม้ ละลาย หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือเป็ นบุคคลผูม้ ีหนีส- ินล้นพ้นตัว

หรือถูกอายัดทรัพย์
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สัญญาจ้างเลขที ______________________

(ง) เมือผูร้ บั จ้างถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติว่า เป็ นผูท้ ีไม่ได้แสดงบัญชีแสดงรายการรับจ่ายเงินของโครงการตามสัญญาทีผูร้ บั จ้างเป็ นคู่สญ
ั ญากับ
หน่วยงานรัฐต้องจัดทําและยืนต่อกรมสรรพากร หรือแสดงบัญชีดงั กล่าวไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
14.3 ในกรณี ทีสัญญาสิน- สุดลงตามทีระบุในข้อ 14.2 ให้สิทธิ และหน้าทีของผูว้ ่าจ้างและผูร้ บั จ้างมี
ดังต่อไปนี (ก)

ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิรบิ หรือบังคับหลักประกัน

(ข)

ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิเรียกค่าปรับจนถึงวันเลิกสัญญา (หากมี)

(ค) ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิจา้ ง และจ่ายเงินให้แก่บคุ คลอืน เพือให้ดาํ เนินงานทีจ้างตามสัญญานี - ต่อ
จากผูร้ บั จ้างทัง- หมด หรือบางส่วนได้ และผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิเรียกเอาค่าจ้าง ค่าบริการวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายทีเพิมขึน- เพราะการ
จ้างบุคคลอืนให้รบั ทํางานทีจ้างฉบับนีจ- ากผูร้ บั จ้างได้ และ/หรือ
(ง)

ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิเรียกค่าเสียหายอืนๆ (หากมี)

โดยผูร้ บั จ้างต้องชดใช้เงินจํานวนดังกล่าวให้แก่ผูว้ ่าจ้างโดยสิน- เชิงภายใน ____ (________) วัน
นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจากผูว้ า่ จ้าง
14.4 การทีผูว้ า่ จ้างใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา ไม่เป็ นเหตุให้ผรู้ บั จ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญาฉบับนี ข้อ 15. เบ็ด เตล็ด
15.1 บรรดาค่าภาษี ค่าอากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกียวกับการจ้างบริการตามสัญญาฉบับนี - (หากมี)
ผูร้ บั จ้างตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเองทัง- สิน15.2 บรรดาหนังสือ จดหมายติดต่อ คําบอกกล่าวใดๆ ของผูว้ ่าจ้างทีส่งไปยังตําบลสถานทีทีระบุไว้
ว่าเป็ นทีอยู่ของผูร้ บั จ้างข้างต้น จะโดยส่งเอง หรือส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่
ผูร้ บั จ้างแล้วโดยชอบ ทัง- นี - โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงว่าจะมีผูร้ บั ไว้หรือไม่ และแม้หากส่งให้ไม่ได้ เพราะตําบลสถานทีทีกล่าว
เปลียนแปลงไป หรือถูกรือ- ถอนไปโดยมิได้แจ้งการเปลียนแปลง หรือรือ- ถอนนัน- เป็ นหนังสือให้ผวู้ า่ จ้างทราบก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้
เพราะหาไม่พบตําบลสถานทีทีระบุไว้ขา้ งต้นก็ดี ให้ถือว่าผูร้ บั จ้างได้รบั และได้ทราบหนังสือติดต่อ และ/หรือหนังสือบอกกล่าว
ของผูว้ า่ จ้างแล้วโดยชอบ
15.3 ในกรณีทีข้อสัญญาข้อใดข้อหนึงหรือส่วนใดส่วนหนึงเป็ นอันไร้ผลบังคับ โมฆะ หรือพ้นวิสยั ไป
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม คู่สญ
ั ญาให้ถือว่าไม่เป็ นเหตุกระทบกระเทือนข้อสัญญา และข้อความสัญญาส่วนอืนๆ ซึงถือว่า
มีผลผูกพันและให้บงั คับได้อยูต่ ลอดไป
15.4 การเปลียนแปลง แก้ไขข้อตกลง และ/หรือเงือนไขตามทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี - จะกระทําได้ต่อเมือ
คู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อย่างไรก็ตาม ผูร้ บั จ้างตกลงและรับทราบว่า ข้อตกลง และ/หรือเงือนไขตามที
ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี จ- ะต้องได้ร ับความเห็ นชอบจากสํานักงานอัยการสูงสุด หากสํานักงานอัยการสูงสุดมี ความเห็ น
ให้เปลียนแปลง แก้ไขข้อตกลง และ/หรือเงือนไขตามทีระบุไว้ในสัญญาฉบับนี - ผูว้ ่าจ้างสามารถเปลียนแปลง แก้ไขข้อตกลง
และ/หรือเงือนไขดังกล่าวได้ทนั ที
15.5 การล่าช้า หรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สทิ ธิของผูว้ า่ จ้างตามกฎหมาย หรือตามสัญญาฉบับนี - ไม่ถือว่า
ผูว้ า่ จ้างสละสิทธิ หรือให้ความยินยอมกับผูร้ บั จ้างในกรณีนนั- ๆ
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สัญญาจ้างเลขที ______________________

สัญญานีท- าํ ขึน- เป็ น 2 (สอง) ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกันทุกประการ ทัง- สองฝ่ ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว
เห็นว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชือ และประทับตรา (หากมี) ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
ธนาคารเพือ& การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
ลงชือ __________________________________________________ ผูว้ า่ จ้าง
(
)
________________________________
ลงชือ __________________________________________________ ผูร้ บั จ้าง
(
)
ลงชือ __________________________________ พยาน ลงชือ __________________________________ พยาน
(
)
(
)
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สัญญาจ้างเลขที ______________________

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดขอบเขตการดําเนิน งาน การส่งมอบ รายชือ& และคุณสมบัต บิ ุค ลากรของผู้ร ับ จ้างที&เ ข้า
ปฏิบ ัต ิงานตามสัญญา และเอกสารทีต& ้อ งส่งมอบ
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สัญญาจ้างเลขที ______________________

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเงือ& นไข วิธ ีก ารชําระค่าจ้าง และเอกสารประกอบการชําระค่าจ้าง
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สัญญาจ้างเลขที ______________________

เอกสารแนบ 3
ข้อ กําหนด และเงือ& นไขทีเ& กี&ยวข้อ งกับ ข้อ มูล ส่วนบุค คลเพิ&มเติม (ถ้ามี)
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เอกสารแนบทาย 1.4 (1)
แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญาจาง)
เลขที่ ……………………………
วันที่ ………..………………………..………..
(ชื่อธนาคาร)
ขาพเจา ………………………………………………….….….….……
สํานักงานตั้งอยู!เลขที่ …..…….….….…….….. ถนน
……………….……..ตํ า บล/แขวง .…………………………..อํ า เภอ/เขต ………….………………จั ง หวั ด ……………………….. โดย
…………….……………………………………..…….. ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ไวต!อ ธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ซึ่งต!อไปนี้เรียกว!า “ผูว!าจาง” ดังมีขอความต!อไปนี้
(ชื่อผูรับจาง)
1. ตามที่……………………………………….……………….…..….
ซึ่งต!อไปนี้เรียกว!า “ผูรับจาง” ไดทําสัญญาจาง
การจางผูใหบริการ VA Scan & Penetration Test
…….……………………………………………………………………………………………………………………กั
บผู ว! า จางตามสั ญญาเลขที่
…...………….….….……………. ลงวันที่ …………….…………….……..………. ซึ่งผูรับจางตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ต!อผูว!าจาง เป8นจํานวนเงิน……………..…..บาท (……………………………) ซึ่งเท!ากับรอยละ 5 (หา) ของมูลค!าทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายินยอมผูกพันตนโดยไม!มีเ งื่อนไขที่จะค้ําประกั นการชําระเงิ นใหตามสิ ทธิเรียกรองของผูว! า จาง
จํานวนไม!เกิน……….…….………บาท (……………….…….….….….……………………….) ในฐานะเป8นลูกหนี้ร!วม ในกรณีที่ผูรับจาง
ก!อใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือตองชําระค!าปรับ หรือค!าใชจ!ายใดๆ หรือผูรับจางมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่กําหนด
ในสัญญาดังกล!าวขางตน ทั้งนี้ โดยผูว!าจางไม!จําเป8นตองเรียกรองใหผูรับจางชําระหนี้นั้นก!อน
2. หนั งสื อ ค้ํ า ประกั น นี้มี ผ ลใชบั งคั บตั้ ง แต! วั น ที่ … ……………….....เดื อ น....................พ.ศ. ........... ถึ ง
วันที่………….....เดือน...........……………….........พ.ศ. ........... (ระบุวันที่ครบกําหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกัน
ความชํารุดบกพร!อง) และขาพเจาจะไม!เพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. หากผูว!าจางไดขยายระยะเวลาใหแก!ผูรับจาง ใหถือว!าขาพเจายินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย โดยใหขยาย
ระยะเวลาค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผูว!าจางไดขยายระยะเวลาใหแก!ผูรับจางดังกล!าวขางตน
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวต!อหนาพยานเป8นสําคัญ
ลงชื่อ …………………………………………………………………. ผูค้ําประกัน
( ……………………………………………………………… )
ตําแหน!ง …….……………………………………………………………
ลงชื่อ …………………………………………………………………. พยาน
( ……………………………………………………………… )
ลงชื่อ ….……………………………………………………………. พยาน
( ……………………………………………………………… )

เอกสารแนบทาย 1.5
บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาขายในการประกวดราคาซื้อของธนาคาร เป&นผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของธนาคารในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรงหรือ ทางออมของบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุค คลดัง กลาวขางตน
ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธ.กันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธ.กันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดํา เนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถ
ใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอ
ราคาใหแกธนาคารในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
(2) มีค วามสัม พัน ธ.กันในเชิง ทุน โดยผู เป&นหุ นสวนในหางหุ นสวนสามัญ หรือ ผู เป&นหุ นสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เป&นหุนสวน
ในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเป&นผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกธนาคารในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือ
บางขนาด
(3) มี ความสั มพั นธ. กันในลั กษณะไขวกั นระหวาง (1) และ (2) โดยผู จั ดการ หุ นสวนผู จั ดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุค คล
รายหนึ่ง เป&นหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเป&นผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกธนาคารในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ หรือ
ในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเป&นหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตร ที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเป&นการดํารงตําแหนง การเป&นหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคล
ดังกลาว

-2-

ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเป&นผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารผูเป& น
หุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเป&นผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเป&นหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริงของ
หางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด ที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกธนาคารในการประกวดราคาซื้อคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธ.กันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป#นธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่ง หรือ
หลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเป&นการขัดขวาง หรือเป&นอุปสรรค หรือไมเปAดโอกาสใหมีการแขงขันราคา
อยางเป&นธรรมในการเสนอราคาตอธนาคาร ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวา
จะใหเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย.สิน หรือประโยชน.อื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใช
กําลังประทุษ ราย หรือแสดงเอกสารอันเป&นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค. ที่จ ะ
แสวงหาประโยชน.ในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชน.แกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใด เป&นผูมีสิทธิ
ทําสัญญากับธนาคาร หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเป&นธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบธนาคาร
โดยมิใชเป&นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

______________________________

เอกสารแนบทาย 1.6 (1)
บัญชีเอกสารสวนที่ 1
 1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล$ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …… …….......แผ+น
- บัญชีรายชื่อหุนส+วนผูจัดการ
ไฟล$ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไฟล$ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล$ขอมูล………………………….…...ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
- สําเนาหนังสือบริคณห$สนธิ
ไฟล$ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ไฟล$ขอมูล……………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน ………….….......แผ+น
บัญชีผูถือหุนรายใหญ+
 ไม+มีผูถือหุนรายใหญ+
 มีผูถือหุนรายใหญ+
ไฟล$ขอมูล…………………………..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
 ไม+มีผูมีอํานาจควบคุม
 มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟล$ขอมูล………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
 2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
ไฟล$ขอมูล……………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น

-2 (ข) คณะบุคคล
- สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป7นหุนส+วน
ไฟล$ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเป7นหุนส+วน
ไฟล$ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
 3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
- สําเนาสัญญาของการเขาร+วมคา
ไฟล$ขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
 (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ไฟล$ขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......
แผ+น
- บุคคลที่มิใช+สัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
ไฟล$ขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน ………….......แผ+น
 (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล$ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
- บัญชีรายชื่อหุนส+วนผูจัดการ
ไฟล$ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
 ไม+มีผูมีอํานาจควบคุม
 มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟล$ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล$ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
- สํานาหนังสือบริคณห$สนธิ
ไฟล$ขอมูล………………………………..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น

-3- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ไฟล$ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
- บัญชีผูถือหุนรายใหญ
 ไม+มีผูถือหุนรายใหญ+
 มีผูถือหุนรายใหญ+
ไฟล$ขอมูล…………………….…..ขนาดไฟล$....................... จํานวน ……………........แผ+น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
 ไม+มีผูมีอํานาจควบคุม
 มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟล$ขอมูล…………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
 4. อื่น ๆ (ถามี)
 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค+าเพิ่ม
ไฟล$ขอมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
 ......................................................................................................................................................
ไฟล$ขอมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
 ........................................................................................................................................................
ไฟล$ขอมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล$....................... จํานวน …………….......แผ+น
ขาพเจาขอรั บ รองว+ า เอกสารหลั ก ฐานที่ ข าพเจายื่ น พรอมการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จั ด จางภาครั ฐ ดวยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส$ ใ นการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส$ ค รั้ ง นี้ ถู ก ตองและเป7 น ความจริ ง
ทุกประการ

*ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอราคา
(...........................................................)

หมายเหตุ
* ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส$ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา

เอกสารแนบทาย 1.6 (2)
บัญชีเอกสารสวนที่ 2








1. แคตตาลอกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไฟล'ขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล'....................... จํานวน …………….......แผ/น
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งป4ดอากรแสตมป5ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
ไฟล'ขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล'....................... จํานวน …………….......แผ/น
3. หลักประกันการเสนอราคา
ไฟล'ขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล'....................... จํานวน …………….......แผ/น
4. สรุ ปรายละเอี ยดประกอบการอธิ บายเอกสารตามที่ หน/ วยงานของรั ฐกํ าหนดใหจั ดส/ งภายหลั ง
วันเสนอราคา เพื่อใชในประกอบการพิจารณา (ถามี) ดังนี้
4.1 ...............................................................................................................................................
ไฟล'ขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล'....................... จํานวน …………….......แผ/น
4.2...............................................................................................................................................
ไฟล'ขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล'....................... จํานวน …………….......แผ/น
5. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
5.1 หนังสือรับรองและยืนยันประกอบการเสนอราคาและการใหคํามั่นในการปCองกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจาง
ไฟล'ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล'....................... จํานวน …………….......แผ/น
5.2 แบบหนังสือรับรองการไม/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือแกไขขอความที่กําหนด
ไฟล'ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล'....................... จํานวน …………….......แผ/น
5.3 ขอตกลงรักษาความลับ
ไฟล'ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล'....................... จํานวน …………….......แผ/น
5.4 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไฟล'ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล'....................... จํานวน …………….......แผ/น
5.5 แบบแสดงรายการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงานที่ธนาคารกําหนด
ไฟล'ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล'....................... จํานวน …………….......แผ/น
5.6 สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย/อม (SMEs) กรณีผูยื่น
ขอเสนอเปJนผูประกอบการ SMEs (ถามี)
ไฟล'ขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล'....................... จํานวน …………….......แผ/น

-2ขาพเจาขอรั บ รองว/ า เอกสารหลั ก ฐานที่ ข าพเจาไดยื่ น มาพรอมการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จั ด จางภาครั ฐ ดวยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส' ใ นการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส' ค รั้ ง นี้ ถู ก ตองและเปJ น ความจริ ง
ทุกประการ

*ลงชื่อ.............................................................ผูเสนอราคา
(...........................................................)

หมายเหตุ
* ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส' หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา

เอกสารแนบทาย 1.7
หนังสือรับรองและยืนยันประกอบการเสนอราคาและการใหคํามั่นในการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
ของบริษัท____________________________________________
ขาพเจา (นาย / นาง /นางสาว)____________________________________________________________
ผูรับมอบอํานาจ/ผูมีอํานาจกระทําการแทน (บจก. / บมจ.)______________________________________________
สํานักงานตั้งอยู%เลขที่ _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ซึ่งเป+นผูมีสิทธิ์/ผูมีความประสงค/จะเสนอราคา งานจางผูใหบริการ VA Scan & Penetration Test ตามรายละเอียด /
ประกาศ / ขอกําหนดของธนาคารเพื่อการส%งออกและนําเขาแห%งประเทศไทย ขอรับรอง และ/หรือ ยืนยันดังนี้
1. เป+นผูมีคุณสมบัติถูกตองและครบถวนทุกประการ
2. รายละเอียดของงานจางพัสดุดังกล%าว ที่เสนอครบถวนและเป+นไปตามขอกําหนด/แนวทางที่กําหนด ทุกประการ
3. สนับสนุนและเคารพสิทธิของพนักงานทุกคนและผูมีส%วนไดเสียทุกกลุ%ม ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ว%าดวยสิทธิมนุษยชน ทั้งระดับประเทศและระดับสากล โดยพนักงานทุกคน และผูมีส%วนไดเสียทุกกลุ%มของ
ผูเสนอราคาไดรับการปฏิบัติ ปกป>อง เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานอย%างเท%าเทียม และเป+นธรรม รวมถึงมีการปฏิบัติต% อ
พนัก งานทุก คนอย%า งเป+น ธรรม ยอมรับ และใหคุณ ค%า ในความแตกต%า ง ไม%เ ลือ กปฏิบัติ และปฏิบัติต าม
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของทุกประการ
4. การดําเนินธุรกิจของผูเสนอราคาราคามีการใชทรัพยากรทุกประเภทอย%างคุมค%า เพื่อใหไดประโยชน/สูงสุด และ
รั บ ผิ ด ชอบต% อ ชุ ม ชน สั ง คม ไม% ก% อ ใหเกิ ด ผลกระทบในเชิ ง ลบต% อ สิ่ ง แวดลอม รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของผูเสนอราคาราคา
อย%างเคร%งครัด
5. ขอใหคํามั่นในการป>องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง ว%าจะยอมรับและจะร%วมมือในการต%อตานการใหหรือ
รับสินบน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว%าดวยการป>องกันและปรามปราบการทุจริต พ.ศ. 2561
มาตรา 176
6. ยอมรับและสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดไดทุกประการ
ลงชื่อ_________________________________
(
)
ผูรับมอบอํานาจ / ผูมีอํานาจกระทําการแทน
ตราประทับ (ถามี)

เอกสารแนบทาย 1.8
หนังสือรับรองการไมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือแกไขขอความที่กําหนด
งานจางผูใหบริการสิทธิการใชงานและบริการ Google Workspace
ตามที่ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธนาคาร) มีความประสงค&จะประกวดราคา
การจางผูใหบริการ VA Scan & Penetration Test โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส& (e-bidding) เลขที่ ธก.ไอที ........................... /65 นั้น
ขาพเจา บจก./บมจ. ………………………………………………..………………………………………………………………
โดย นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................................................
ซึ่งเป;นผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว ขอรับรองวาเอกสารที่จัดทําขึ้นและเสนอตอธนาคารในสวนที่เป;น
ขอความเป;นไปตามขอกําหนดของธนาคาร บริษัทฯ มิไดเปลี่ยนแปลงใดๆ และมีความถูกตองตรงกันกับที่ธนาคารแจงไว
ในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&ดังกลาวขางตนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ ...........................................................
(
)
ตราประทับ (ถามี)

เอกสารแนบทาย 1.9
ขอตกลงรักษาความลับ
การจางผูใหบริการ VA Scan & Penetration Test
วันที่__________________________________________
ขาพเจา__________________________ โดย___________________________ ผูมีอํานาจกระทําการแทน
สํานักงานตั้งอยู#เลขที่_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(ซึ่งต#อไปนี้จะเรียกว#า “ผูรับขอมูล”) ขอทําขอตกลงฉบับนี้ เพื่อใหไวต#อ ธนาคารเพื่อการส#งออกและนําเขาแห#งประเทศไทย
(ซึ่งต#อไปนี้จะเรียกว#า “ธนาคาร”)
โดยเหตุที่ผูรับขอมูลประสงค5จะเขาดําเนินการ การจางผูใหบริการ VA Scan & Penetration Test ซึ่งผูรับขอมูล
มีความจําเป7นจะตองนําขอมูล และรายละเอียดต#าง ๆ เกี่ยวกับ การจางผูใหบริการ VA Scan & Penetration Test
ที่ไดรับการเป9ดเผยหรือส#งมอบจากธนาคาร ไปใชประกอบการดําเนินการดังกล#าว ดังนั้น ผูรับขอมูลจึงขอทําขอตกลง
ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป7นหลักฐานในการที่ผูรับขอมูลตกลงยอมรับปฏิบัติตามขอกําหนด และเงื่อนไขดังต#อไปนี้
1. เวนแต#ในเนื้อหาสาระของขอตกลงฉบั บนี้จะกล#าวไวเป7นอย#างอื่น ใหคํา หรือขอความต#าง ๆ มีความหมาย
ดังต#อไปนี้
“ขอมูลลับ”
หมายถึง
ขอมูลทั้งหลาย ไม#ว#าจะอยู#ในรูปของลายลักษณ5อักษร วาจา CD-ROM ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส5 หรือ electronic mail หรือในลักษณะอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
ธนาคารหรือการดําเนินการใด ๆ ของธนาคาร หรือที่ธนาคารไดเป9ดเผย
ทั้งนี้ ขอมูลลับจะรวมถึงสําเนาเอกสารขอมูลลับดวย อย#างไรก็ตามขอมูล
ลับจะไม#รวมถึง (ก) ขอมูลที่มีลักษณะเป7นขอมูลสาธารณะ และ/หรือ (ข)
ขอมูลที่ผูรับขอมูลไดรับจากบุคคลภายนอก โดยมิไดปฏิบัติผิดเงื่อนไขของ
ขอตกลงฉบับนี้ หรื อขอตกลงใด ๆ และ/หรือ (ค) ขอมูลที่ผูรับขอมู ล ถู ก
บังคับใหตองเป9ดเผยโดยผลของกฎหมาย คําสั่งศาล หรือหน#วยงานของรัฐ
ที่มีอํานาจ และ/หรือ (ง) ขอมูลที่ผูรับขอมูลสามารถพิสูจน5ไดว#าผูรับขอมูล
เป7นผูจัดทําหรือพัฒนาขึ้น และ/หรือ (จ) ขอมูลที่ผูรับขอมูลทราบ หรือมีใน
ความครอบครองอยู#ก#อนแลว ณ วันที่ทําขอตกลงฉบับนี้
“ผูเกี่ยวของ”
หมายถึง
กรรมการ และ/หรือพนักงาน และ/หรือตัวแทนของผูรับขอมูลที่มีความ
จําเป7นจะตองใช หรือไดรับขอมูลลับ
“บุคคลภายนอก” หมายถึง
บุคคลอื่นที่ไม#ใช#ผูเกี่ยวของ

-22. ผูรับขอมูลตกลง และรับรองต#อธนาคาร ดังต#อไปนี้
2.1 จะใชความระมัดระวังในการใชขอมูลลับเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค5ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค5 ที่
ระบุในขอตกลงฉบับนี้เท#านั้น และจะไม#นําขอมูลลับไปเป9ดเผยแก#บุคคลภายนอก โดยไม#ไดรับความยินยอมจากธนาคาร
2.2 จะเป9ดเผยขอมูลลับใหเฉพาะผูเกี่ยวของทราบเท#านั้น พรอมทั้งแจงใหผูเกี่ยวของทราบถึงหนาที่ใ นการ
ปฏิบัติตามขอตกลงฉบับนี้ดวย และกํากับดูแลมิใหผูเกี่ยวของดําเนินการใด ๆ อันเป7นการฝWาฝXนขอตกลงฉบับนี้ เวนแต#กรณี
ที่ผูรับขอมูลตองเป9ดเผยขอมูลลับโดยผลของกฎหมาย คําสั่งศาล หรือหน#วยงานของรัฐที่มีอํานาจ ซึ่งผูรับขอมูลจะตองแจง
ใหธนาคารทราบเป7นลายลักษณ5อักษรก#อนที่จะมีการเป9ดเผยดังกล#าว
2.3 จะไม#ทําสําเนาขอมูลลับ และ/หรือสําเนาเอกสารขอมูลลับ โดยไม#ไดรับความยินยอมจากธนาคาร
2.4 ในกรณีที่ธนาคารมีการเป9ดเผยขอมูลส#วนบุคคลของธนาคาร (ตามนิยามที่ระบุไวในเอกสารแนบทาย)
ผูรับขอมูลจะปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลส#วนบุคคลตามเอกสารแนบทายสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง/
ขอตกลงนี้อย#างเคร#งครัด และใหถือเป7นส#วนหนึ่งของสัญญานี้
3. กรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผูรับขอมูล และ/หรือผูเกี่ยวของปฏิบัติผิดเงื่อนไข และ/
หรือ ขอรั บ รองของขอตกลงฉบั บ นี้ ผู รั บขอมู ล ตกลงเป7น ผู รับ ผิ ดชอบในบรรดาความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นทั้ งหมด รวมถึง
ค#าธรรมเนียมและค#าใชจ#ายในการดําเนินคดี ใหแก#ธนาคาร
4. กรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับผูรับขอมูล อันเนื่องมาจากการใชขอมูลลับที่ไดจากธนาคาร และ/หรือ
ผูเกี่ยวของของธนาคาร ผูรับขอมูลตกลงและยินยอมสละสิทธิที่จะเรียกรองค#าเสียหายใด ๆ จากธนาคาร
5. ขอตกลงฉบับนี้มีผลใชบังคับเป7นระยะเวลา 10 ป^นับจากวันที่ทําขอตกลงฉบับนี้
6. ผูรับขอมูลตกลงส#งมอบคืน และ/หรือลบ และ/หรือทําลายขอมูลลับ สําเนาขอมูลลับ และ/หรือสําเนาเอกสาร
ขอมูลลับที่ผูรับขอมูล และ/หรือผูเกี่ยวของครอบครองอยู#ใหแก#ธนาคารในทันทีที่สิ้นสุดระยะเวลาตามขอตกลงฉบับนี้
7. ขอตกลงฉบับนี้อยู#ภายใตบังคับกฎหมายไทย
เพื่อเป7นหลักฐาน ผูรับขอมูลจึงไดลงลายมือชื่อไวเป7นสําคัญ ต#อหนาพยาน ณ วัน เดือน ป^ ที่ระบุขางตน
___________________________________________________
(
)

ผูรับขอมูล

___________________________________________________
(
)

พยาน

___________________________________________________
(
)

พยาน

-3เอกสารแนบทาย ขอ 2.4
ขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลส/วนบุคคล
1

2

3

ในกรณีที่ผูรับขอมูลประมวลผลขอมูลส#วนบุคคลของเจาของขอมูล (ไม#ว#าจะเป7นขอมูลที่ธนาคารเป7นผูส#งมอบให
หรือไม#ก็ตาม) หรือเมื่อผูรับขอมูล มีการเขาถึง หรือใชขอมูลส#วนบุคคล อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม หรือโครงการที่มี
กับธนาคาร ตามธุรกรรม หรือโครงการที่ระบุไวในสัญญานี้ (“ขอมูลส/วนบุคคลของธนาคาร”) ผูรับขอมูล ตกลงที่
จะปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลส#วนบุคคลตามเอกสารแนบทายนี้ และ/หรือเขาทําสั ญ ญา
ประมวลผลขอมูลส#วนบุคคลกับธนาคารตามแบบที่ธนาคารกําหนด ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
เพื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน คําว#า “เจาของขอมูล” ใหหมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป7นเจาของขอมูลส#วนบุคคล
ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม หรือโครงการที่มีกับธนาคาร ตามธุรกรรม หรือโครงการที่ระบุไวในสัญญานี้
ขอมูลส#วนบุคคลของธนาคาร ประกอบดวยขอมูลดังต#อไปนี้:
(ก) ขอมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลซึ่งเป7นเจาของขอมูลได
(ข) ขอมูลใด ๆ ที่เกี่ย วของกับบุคคลธรรมดาที่อ าจถือ เป7น “ขอมูลส#ว นบุคคล” ตามที่นิย ามไวในกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ รวมถึงกฎระเบียบตามกฎหมายดังกล#าว ซึ่งอาจมีการแกไขเพิ่มเติมเป7นครั้งคราว และ
(ค) ขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับเจาของขอมูล ที่เกี่ย วเนื่อ งกับการปฏิบัติตามธุรกรรมหรือ โครงการที่มีกับธนาคาร
ตามธุรกรรมหรือโครงการที่ระบุไวในสัญญานี้
ผูรับขอมูล ตกลงจะปฏิบัติตามขอกําหนดดังต#อไปนี้:
(ก) ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลส#วนบุคคล
(ข) ไม#กระทําการ หรืองดเวนกระทําการใด ๆ ที่จะส#งผล หรืออาจส#งผลใหธนาคารฝWาฝXนกฎหมายคุมครองขอมูล
ส#วนบุคคล
(ค) ประมวลผลขอมูลส#วนบุคคลของธนาคาร เฉพาะที่เกี่ยวของ และจําเป7นต#อการทําธุรกรรม หรือโครงการ
ตามที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือตามคําสั่งของธนาคาร และในกรณีที่ผูรับขอมูล จําเป7นตองประมวลผลขอมูล
ส#วนบุคคลของธนาคารเพื่อวัตถุประสงค5อื่น นอกเหนือจากธุรกรรมหรือโครงการตามที่ระบุไวในสัญญานี้
หรือที่ระบุไวในคําสั่งของธนาคาร ผูรับขอมูลจะตองแจงเป7นหนังสือแก# ธนาคาร ก#อนดําเนินการประมวลผล
ขอมูล ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตาม ที่ผูรับขอมูลไดทําการประมวลผลขอมูลส#วนบุคคลของธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค5อื่น
นอกเหนือจากธุรกรรมหรือโครงการตามที่ระบุไวในสัญญานี้ หรือคําสั่งที่ของธนาคาร ใหถือว#าผูรับขอมู ล
มีสถานะเป7นผูควบคุมขอมูลส#วนบุคคลสําหรับการประมวลผลนอกวัตถุประสงค5ดังกล#าว
(ง) ดําเนินการแจงใหธนาคารทราบทัน ที ในกรณีที่ค ณะกรรมการคุ มครองขอมูล ส#ว นบุค คล กํา หนดใหมี
การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการการประมวลผลขอมูลส#วนบุคคลของธนาคาร ที่ดําเนินการโดยผูรับขอมูล
(จ) ดํา เนินการตามมาตรการใด ๆ ทั้งปวง ที่กฎหมายคุมครองขอมูลส#วนบุคคลกําหนด โดยอย#า งนอยตองมี
มาตรการคุมครองต#อการละเมิดขอมูลส#วนบุคคลของธนาคาร
(ฉ) ตองปฏิบัติต#อขอมูลส#วนบุคคลของธนาคาร ใหเป7นขอมูลความลับ ตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับนี้

-4(ช)
(ซ)

(ฌ)
(ญ)

(ญ)

(ฎ)

ไม#โอนขอมูลส#วนบุคคลของธนาคารออกนอกประเทศไทย โดยไม#ไดรับอนุญาตเป7นหนังสือจากธนาคารก#อน
และในการอนุญาตนั้น ธนาคารอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได
แจงธนาคารทันที (ทางอีเมล5 โดยส#งไปที่ servicesupport@exim.go.th) ภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากผูรับ
ขอมูล ไดทราบถึงการละเ30มิดขอมูล ส#วนบุค คลหรือ ความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิด ดังกล#า ว โดยผู รับ
ขอมูลจะใหรายละเอียดขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของแก#ธนาคาร รวมถึงรายละเอียดตามที่ระบุไวในมาตรา
37(4) ของ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลส#วนบุคคล ณ ขณะที่ทําการแจง หรือเร็วที่สุดเท#าที่จะเป7นไปได
ใหความช#ว ยเหลือ แก# ธนาคาร ในการปฏิบัติต ามหนาที่ที่เ กี่ย วของกับ การละเมิด การคุ มครองขอมูล
ส#วนบุคคลเมื่อธนาคารรองขอ
เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง หรือหากธนาคารรองขอเป7นหนังสือ ใหผูรับขอมูลหยุดการประมวลผลขอมูล
ส# ว นบุ ค คลของธนาคาร และทํ า ลาย หรื อ ส#งคื นขอมู ล ส# ว นบุ ค คลของธนาคาร รวมถึงสํ า เนาเอกสารที่
เกี่ยวของทั้งหมดใหแก#ธนาคาร เวนแต#กฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศไทย กําหนดใหมีการเก็บขอมูล
ดังกล#าวไว และในกรณีที่ไดรับการรองขอจากธนาคาร ผูรับขอมูลจะส#งหนังสือรับรองใหแก# ธนาคารว#า
ตนไดปฏิบัติต ามขอกํา หนดในขอนี้อ ย#า งครบถวนแลวภายใน [*] วัน นับจากวันที่ไดรับคํารองขอจาก
ธนาคาร ทั้งนี้ ใหขอกําหนดในขอนี้ยังคงมีผลบังคับใชอยู#ต#อไปในกรณีที่มีการประมวลผลขอมูลส#วนบุคคล
ของธนาคารเมื่ อสั ญญาฉบับ นี้สิ้ น สุ ด แลว และใหขอกํ า หนดดั งต# อไปนี้มี ผ ลบั งคั บ ใชในกรณี ที่ ก ฎหมาย
กําหนดใหมีการเก็บขอมูลส#วนบุคคลของธนาคารไว (“ขอมูลที่เก็บไว”)
เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง หรือหากธนาคารรองขอเป7นหนังสือ ใหผูรับขอมูลหยุดการประมวลผลขอมูล ส#วน
บุคคลของธนาคาร และทําลาย หรือส#งคืนขอมูลส#วนบุคคลของธนาคาร รวมถึงสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดใหแก#ธนาคาร เวนแต#กฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศไทย กําหนดใหมีการเก็บขอมูลดังกล#าวไว
และในกรณีที่ไดรับการรองขอจากธนาคาร ผูรับขอมูลจะส#งหนังสือรับรองใหแก#ธนาคารว#า ตนไดปฏิบัติตาม
ขอกํ า หนดในขอนี้ อ ย# า งครบถวนแลวภายใน 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ไ ดรั บ คํ า รองขอจาก ธสน. ทั้ ง นี้ ให
ขอกําหนดในขอนี้ยังคงมีผลบังคับใชอยู#ต#อไปในกรณีที่มีการประมวลผลขอมูลส#วนบุคคลของ ธสน. เมื่อ
สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดแลว อย#างไรก็ตาม ใหขอกําหนดดังต#อไปนี้มีผลบังคับใชในกรณีที่กฎหมายกําหนดให
มีการเก็บขอมูลส#วนบุคคลของธนาคาร ไว (“ขอมูลที่เก็บไว”)
(1) ผูรับขอมูลรับทราบว#า ผูรับขอมูลจะทําหนาที่เป7นผูควบคุมขอมูลที่เก็บไว
(2) ผูรับขอมูลจะประมวลผลขอมูลที่เก็บไวภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลส#วนบุคคล และ
(3) เมื่อธนาคารรองขอ ผูรับขอมูลจะปรับปรุงขอมูลที่เก็บไวใหเป7นขอมูลที่เป7นปmจจุบัน
การไม#ปฏิบัติตามขอกําหนดการคุมครองขอมูลส#วนบุคคลตามเอกสารนี้ ถือเป7นการละเมิดขอตกลงของ
สัญญาฉบับนี้ ผูรับขอมูลจะตองชดใชค#าเสียหายใหแก#ธนาคารรวมตลอดจนค#าใชจ#ายทางกฎหมาย ค#าปรับ
และโทษทางการปกครองภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลส#วนบุคคล

เอกสารแนบทาย 1.10
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจางผูใหบริการ VA Scan & Penetration Test
ผูยื่นขอเสนอตองยินยอมปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงคําสั่ง และ
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยมีบทสรุปของนโยบายฯ ดังนี้
1. มีความตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในขอมูลและทรัพย1สินของธนาคาร
2. รับผิดชอบในการจัดการดานความปลอดภัยขอมูล เช5น การจัดเก็บขอมูล การโยกยาย และการทําสําเนา ฯลฯ
3. ในการใชขอมูลที่จัดอยู5ในชั้นลับขึ้นไป ตองขออนุญาตจากเจาของขอมูลและยินยอมลงนามในขอตกลงรักษาความลับของ
ธนาคารก5อนเขาใชขอมูลนั้น ๆ
4. รักษาความถูกตองและความลับขอมูลของธนาคาร ก5อนการนําไปใชงานหรือทดสอบ
5. มีการจํากัดสิทธิในการเขาใชงานขอมูลที่สําคัญของธนาคาร
6. มีการจัดการเหตุการณ1ที่มีผลกระทบต5อความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร1
7. ยินยอมใหธนาคาร มีสิทธิในการเขาตรวจสอบการทํางาน
8. ดําเนินการใหธนาคาร ไดสิทธิโดยชอบในการใชซอฟต1แวร1ที่มีผูอื่นเปCนเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร หรือทรัพย1สินทางปEญญาอื่น ๆ
สําหรับขอมูลที่เกิดขึ้นหรือซอฟต1แวร1ที่พัฒนาขึ้น (หากมี) ถือเปCนกรรมสิทธิ์ หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของธนาคาร และรับผิดชอบใน
กรณีที่มีการกล5าวหาฟIองรองหรือเรียกค5าเสียหายใด ๆ จากเจาของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร หรือทรัพย1สินทางปEญญานั้น ๆ
9. หากมีการว5าจางช5วงในการทํางานใหกับธนาคาร จะตองควบคุมดูแลใหผูใหบริการช5วงปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร รวมถึงคําสั่งและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของเช5นเดียวกัน
10. แจงธนาคารทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณ1ละเมิดความปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร
11. หามมิใหนําอุปกรณ1ประมวลผลที่ไม5ใช5ของธนาคาร มาต5อเขากับอุปกรณ1เครือข5ายภายในของธนาคาร เวนแต5ไดรับอนุญาตจาก
ธนาคารเปCนลายลักษณ1อักษร
12. หามมิใหนําขอมูลและสื่อเก็บขอมูลออกจากธนาคารโดยไม5มีการควบคุมที่เหมาะสม ทั้งนี้ตองแจงใหธนาคารพิจารณาความ
เหมาะสมก5อน
13. ตองทําหนังสือรับรองเพื่อยืนยันต5อธนาคารว5าซอฟต1แวร1ทุกประเภทที่ใชกับงานของธนาคารไม5มีโปรแกรมแอบแฝงหรือ
โปรแกรมมุ5งรายใด ๆ และหากธนาคารตรวจพบ ตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
14. ใหใชพอร1ตสื่อสาร (Service Port) ของอุปกรณ1งาน ตามที่ธนาคารกําหนดใหเท5านั้น เวนแต5ไดรับอนุญาตจากธนาคาร
ยอมรับและสามารถปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดทุกประการ
ลงชื่อ

____________________________________
(
)
ผูรับมอบอํานาจ / ผูมีอํานาจกระทําการแทน
ตราประทับ (ถามี)

เอกสารแนบทาย 1.11
แบบแสดงรายการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตงานที่ธนาคารกําหนด
การจางผูใหบริการ VA Scan & Penetration Test
ลําดับ

รายละเอียดและขอบเขตงาน
ที่ธนาคารกําหนด

รายละเอียดที่เสนอ

ระบุขอความตามรายละเอียด
และขอบเขตของงาน
ของเอกสารแนบทาย 1.1
(ขอ 1. – 5.)

ระบุรายละเอียดของผูยื่นเสนอ
เขายื่นเสนอ
ตามรายละเอียด
และขอบเขตของงานดังกล$าว

ผลการเปรียบเทียบ
เทียบเท3า ดีกว3า

เอกสารอางอิง

ระบุ
เอกสารอางอิง
ตามรายละเอียด
และขอบเขตงาน
หากขอเสนอ หากขอเสนอ
นั้นๆ (ถามี)
เทียบเท$า
ดีกว3า
ใส$
ใส$
เครื่องหมาย เครื่องหมาย
“ถูก”
“ถูก”

รายละเอียด รายละเอียด
และขอบเขต และขอบเขต
งานที่กําหนด งานที่กําหนด

ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอสามารถปรับหนากระดาษเป0นลักษณะแนวนอน ในการยื่นขอเสนอดังกล$าว

