ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Terms of Reference)
โครงกำรจัดจ้ำงบริ กำรบำรุงรักษำ Server Nutanix และอุปกรณ์ ต่อพ่วง ชุด A

สำหรับ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 26 เมษำยน 2565
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ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Terms of Reference)
โครงกำรจัดจ้ำงบริกำรบำรุงรักษำ Server Nutanix และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุด A
ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการจัดจ้างบริการบารุงรักษา Server Nutanix
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุด A สาหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด
และขอบเขตของงำน”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

วัตถุประสงค์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูป้ ระกอบกิจการ
(“ผู้เสนองำน”) เพื่อดาเนินการโครงการจัดจ้างบริการบารุงรักษา Server Nutanix และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุด
A (“โครงกำรฯ”) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์1 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน ภายในระยะเวลาที่กาหนดและราคาที่ตกลงกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเงื่อนไขของสัญญา

2.

ขอบเขตของงำน
รายละเอียดขอบเขตของงานปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ซึง่ แนบท้ายข้อกาหนดและขอบเขตของ
งานฉบับนี้

3.

คุณสมบัติของผูเ้ สนองำน
ผูเ้ สนองานต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
3.1 คุณสมบัตเิ ฉพาะ
3.1.1

ต้องเป็ นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทย หรือนิติบุคคลต่ างประเทศที่ได้ ร ับ
ใบอนุ ญาตจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย สาหรับธุรกิจ
ประเภทเดียวกันกับงานตามโครงการฯ และมีว ัตถุ ประสงค์ในการประกอบธุ รกิจประเภท
เดีย วกัน กับ งานตามโครงการฯ มาอย่า งต่ อ เนื่ อ งไม่น้ อ ยกว่า 3 (สาม) ปี นับ ตัง้ แต่ ก่อตัง้
นิติบุคคลจนถึงปั จจุบนั

3.1.2

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท

3.1.3

ต้องมีประสบการณ์ หรือผลงานทีผ่ ่านมาในลักษณะใกล้เคียงกับงานตามโครงการฯ จานวน
ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ราย

3.1.4

ผู้เ สนองานจะต้องเป็ นตัวแทนในการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท่นี าเสนออย่างเป็ นทางการ และ
มีหนังสือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

1

หมายถึง บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยตลาดหลักทรัพย์หรือบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ถอื หุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
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3.2

4.

คุณสมบัติทวไป
ั่
3.2.1

ต้องไม่เป็ นผูท้ ถ่ี ูกระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทง้ิ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็ นผู้ทไ่ี ด้รบั ผลของการสังให้
่ นิตบิ ุคคลอื่นเป็ นผูท้ ้งิ งานตามระเบียบของทางราชการ
และไม่เป็ นผู้ท่ตี ลาดหลักทรัพย์และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ระบุช่อื ให้เป็ นผู้ท้งิ งาน
รวมถึงไม่เคยมีประวัตลิ ้มละลาย หรือ ถูกฟ้ องร้องในศาลเป็ นคดีเกี่ยวกับการล้มละลาย และ
ไม่อยู่ในภาวะปรับโครงสร้างหนี้หรือฟื้ นฟูกจิ การ มีฐานะทางการเงินทีม่ นคง
ั ่ ไม่มแี นวโน้มการ
ล้มละลายและล้มเลิกกิจการ

3.2.2

ต้องไม่มกี รรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ หรือผูม้ สี ่วนได้เสียในนิตบิ ุคคล
ของผูเ้ สนองานเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ในนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ สนองานรายอื่นในการเสนองานครัง้ นี้

3.2.3

ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ ์ หรือความคุม้ กันซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูเ้ สนองานรายนัน้ ได้มคี าสังให้
่ สละเอกสิทธิและความคุ
ม้ กันเช่นว่านัน้ แล้ว
์

หลักประกันกำรเสนอรำคำ (Bid Bond)
<-ไม่ม-ี >

5.

กำรเสนองำน
5.1 รำยละเอียดทัวไป
่
5.1.1

ผูเ้ สนองานมีหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟั งคาชีแ้ จงเพิม่ เติมเกีย่ วกับข้อกาหนดและขอบเขต
ของงาน และข้อมูลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง ตามกาหนดการทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของ
งานนี้
หากผูเ้ สนองานรายใดไม่เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงรายละเอียดดังกล่าวตามวันและเวลาทีก่ าหนด
ให้ถอื ว่าผูเ้ สนองานรายนัน้ ได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกีย่ วกับข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
ฉบับนี้โดยครบถ้วนทุกประการแล้ว

5.1.2

ก่ อ นการยื่น ข้อ เสนองาน ผู้เ สนองานจะต้อ งศึก ษาท าความเข้า ใจรูป แบบของโครงการฯ
ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน และเอกสารประกอบของข้อกาหนดและขอบเขตของงานนี้
รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูเ้ สนองานจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างขึน้ โดยอาศัยเหตุท่ี
มิได้ตรวจหรือทาความเข้าใจในเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งในจานวนเหล่านัน้ หรือโดยอ้าง
ความสาคัญผิดในข้อความหรือในรายละเอียดของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งดังกล่าวมิได้

5.1.3

ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใด ๆ ก็ตาม ผูเ้ สนองานจะเปลีย่ นแปลงข้อความใด ๆ ในเอกสารข้อเสนองาน
หรือถอนการเสนองานทีไ่ ด้ย่นื ต่อตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์

5.1.4

ถ้าปรากฏว่าราคาทีเ่ สนอแตกต่างกัน ผูเ้ สนองานยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์ถอื เอาจานวนเงิน
ทีต่ ่ากว่าเป็ นราคาทีเ่ สนอ
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5.1.5

หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 2 หรือผูม้ อี านาจควบคุม3 ในกิจการของผูเ้ สนองาน
มีสว่ นได้เสียเกีย่ วกับกิจการของตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยการ
(1) เป็ นกรรมการในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
(2) เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์
(3) เป็ นญาติสนิท4 ของบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือ
(4) เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง5 ของบุคคลตาม (1) หรือ (2)
ผูเ้ สนองานจะต้องดาเนินการชีแ้ จงรายละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์
ได้จาก https://www.set.or.th/th/about/overview/board_p1.html และ
https://www.set.or.th/th/about/overview/organization_p1.html)

5.2 หลักฐำนด้ำนคุณสมบัติ
ให้ผูเ้ สนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนองาน พร้อมทัง้ เอกสารและรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทัง้ นี้ สาหรับเอกสารทีห่ น่วยงานของรัฐเป็ นผูอ้ อกหรือรับรองให้ จะต้องมีอายุการรับรองไม่เกิน 3 (สาม)
เดือน นับถึงวันทีป่ ระกาศข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
5.2.1

หลักฐานการเป็ นนิตบิ ุคคล
5.2.1.1 กรณีเป็ นหน่วยงานภาคเอกชน
(1)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล พร้อมวัตถุประสงค์

(2)

สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

(3)

สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (รายใหญ่) (บอจ. 5 / บมจ. 006)

(4)

สาเนาบัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การหรือตาแหน่ งอื่นใดที่
เทียบเท่า ผูม้ อี านาจควบคุม (ถ้ามี)

(5)

สาเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงินย้อนหลัง 3 (สาม) ปี ทีผ่ ่านการรับรอง
จากผูต้ รวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด

5.2.1.2 กรณีเป็ นหน่วยงานของรัฐ
(1)

สาเนาหลักฐานการเป็ นนิตบิ ุคคล

2

หมายความว่า ผูถ้ อื หุน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผูเ้ สนองานเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดในกิจการนัน้ ทัง้ นี้ การถือหุน้ ดังกล่าวให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
3 หมายความว่า บุคคลทีม
่ อี านาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
4 หมายความว่า บุคคลทีม
่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา พีน่ ้อง คู่สมรส และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร
5 หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่ งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุ โลม เช่น
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ / นิตบิ ุคคล ห้างหุน้ ส่วน บริษทั ทีม่ บี ุคคลตาม (1) หรือ (2) ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมด โดยให้นบั รวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลตาม (1) หรือ (2) ด้วย
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(2)

สาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ ผูม้ อี านาจกระทาการแทนหน่วยงาน

5.2.2

กรณีผู้เสนองานเป็ นกลุ่มนิตบิ ุคคลผู้ร่วมค้า หรือกลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน ให้ ผู้ร่วมค้าและ
นิตบิ ุคคลทุกรายทีเ่ ข้าร่วมเป็ นผูเ้ สนองานยื่นสาเนาสัญญา หรือหนังสือข้อตกลงของการเข้าร่วมค้า
หรือ ร่ว มทางาน และสาเนาบัต รประจาตัว ประชาชนของกรรมการผู้ม ีอานาจลงนามของ
นิติบุคคลผูร้ ่วมค้าและนิตบิ ุคคล (กรณีเป็ นกลุ่มนิตบิ ุคคลผูร้ ่วมค้าฯ ทีจ่ ดทะเบียน) หรือสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลผูร้ ่วมค้าและนิตบิ ุคคลทุกราย
(กรณีเป็ นกลุ่มนิตบิ ุคคลผูร้ ่วมค้าฯ ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน)

5.2.3

ในกรณีทม่ี นี ิตบิ ุคคลต่างประเทศในกิจการร่วมค้าหรือร่วมทางาน ต้องมีหนังสือ Notary Public
ของประเทศนัน้ พร้อมทัง้ หนังสือรับรองของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้วย

5.2.4

หนังสือรับรองตนเองว่าผู้เ สนองานเป็ นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้วน และไม่มคี ุณสมบัติต้องห้าม
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3. และหนังสือชีแ้ จงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของ
ตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 5.1.5

5.2.5

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อี านาจลงนาม หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
สาหรับกรณีผมู้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลผูเ้ สนองานเป็ นคนต่างด้าว พร้อมหนังสืออนุ ญาต
ให้ทางาน (Work Permit) (ถ้ามี)

5.2.6

หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ให้ระบุการมอบอานาจให้ชดั เจน พร้อมลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
และติดอากรแสตมป์ ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ

หากเอกสารหลักฐานของผูเ้ สนองานข้างต้นไม่ใช่ตน้ ฉบับ ให้ผเู้ สนองาน หรือผูร้ บั มอบอานาจแล้วแต่กรณี
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) กากับในทุกหน้า
5.3 หลักฐำนด้ำนเทคนิ ค
ให้ผเู้ สนองานยื่นเอกสารแสดงข้อมูลด้านเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.3.1

เอกสารตารางเปรีย บเทีย บข้อ ก าหนดทางเทคนิ ค (Comply Specification) (ถ้ า มี) ตาม
รายละเอียดขอบเขตของงานทีร่ ะบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และข้อเสนองาน พร้อมแนบ
เอกสารอ้างอิง เช่น แค็ตตาล็อก (Catalog) ของผลิตภัณฑ์ทน่ี าเสนอ เป็ นต้น

5.3.2

บุคลากรหลักของผูเ้ สนองาน และทีมงาน (ถ้ามี) ซึง่ ประกอบด้วยรายชื่อบุคลากรหลัก แผนภูมิ
อานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Organization Chart & Job Description) พร้อมทัง้ เอกสารแสดง
คุณสมบัติ หน้าที่ ประสบการณ์ และแนบหลักฐาน ประวัตกิ ารทางาน โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
ทัง้ นี้ บุคลากรหลักทีร่ ะบุในข้อนี้ทงั ้ หมด จะต้องอยู่ในทีมงานของผูเ้ สนองานตลอดระยะเวลา
ดาเนินงานตามสัญญาทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อกาหนดและขอบเขตของงานนี้ ทัง้ นี้ ห้ามมิให้มกี าร
เปลี่ย นแปลงบุค ลากรหลัก โดยมิไ ด้ร บั ความยิน ยอมล่ว งหน้ า เป็ น ลายลัก ษณ์ อ กั ษรจาก
ตลาดหลักทรัพย์

5.3.3

แผนการทางานโดยละเอียด และเอกสารทางเทคนิค (ถ้ามี) โดยรายละเอียดเป็ นไปตามที่
กาหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
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5.3.4

ผลงานโครงการภายในประเทศทีด่ าเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และมีขอบเขตการดาเนินการที่
คล้ายคลึงกัน พร้อมระบุมลู ค่าโครงการ (Site Reference)

5.3.5

รายละเอียดอุปกรณ์ เช่น ยีห่ อ้ รุ่น พร้อมปริมาณทีน่ าเสนอ เป็ นต้น โดยไม่ระบุรำคำ

5.3.6

หนังสือรับรองการเป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

5.3.7

เอกสารประกอบตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ (ถ้ามี)

5.4 หลักฐำนด้ำนรำคำ
5.4.1

ผูเ้ สนองานต้องเสนอราคาโดยกรอกข้อความในใบเสนอราคาตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านตามข้อกาหนดและขอบเขตของ
งานฉบับนี้
แม้ว่าแรงงานและวัสดุบางอย่างมิได้ระบุไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ แต่หากมี
ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้เพื่อ ให้งานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดสาเร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ด ี
ให้ถ ือว่ามีแรงงานและวัสดุดงั กล่าวรวมอยู่ด ้วยและถือ เป็ น ขอบเขตหน้า ทีข่ องผูเ้ สนองาน
เว้นแต่จะกาหนดไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้โดยชัดแจ้งว่าไม่ให้รวมอยู่ดว้ ย

5.4.2

ผูเ้ สนองานต้องยืนราคาตามใบเสนอราคาทีเ่ สนอต่อตลาดหลักทรัพย์เป็ นระยะเวลา 90 (เก้าสิบ)
วัน นับแต่วนั ทีก่ ารประกวดราคาแล้วเสร็จ หรือการประกวดราคาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

5.5 กำรยื่นข้อเสนองำน
5.5.1

ผูเ้ สนองานต้องยื่นข้อเสนองานตามวิธกี าร เงื่อนไข และระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกาหนดและ
ขอบเขตของงานนี้ หากผูเ้ สนองานรายใดไม่ย่นื ข้อเสนองานตามวิธกี าร เงื่อนไข และระยะเวลา
ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ข้อเสนองานของผูเ้ สนองานรายนัน้ ไว้พจิ ารณา
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

5.5.2

ผู้เ สนองานต้อ งจัด ท าข้อ เสนองานในรูป แบบข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (Soft File) แบบ
“Read Only” เท่านัน้ โดยแบ่งเป็ น 2 (สอง) ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัตแิ ละเทคนิค (ต้องไม่มีข้อเสนอหรือข้อมูลด้ำนรำคำในส่วน
ที่ 1) ให้จดั ทาแยกเป็ น 2 File คือ รายละเอียดด้านคุณสมบัติ และรายละเอียดด้าน
เทคนิค โดยให้ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
-

รายละเอียดด้านคุณสมบัตแิ ละเทคนิคทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วนตามทีร่ ะบุในข้อ
ที่ 5.2 ถึง 5.3 และ
รายละเอียดการเสนอราคาที่แสดงถึงปริมาณต่ อหน่ วยของแต่ ละรายการที่
เสนอ โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงิ น (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอด้านราคา ให้จดั ทำเป็ น File โดยมีกำรตัง้ รหัสหรือเข้ำรหัสกำรเข้ำถึง
ข้อมูล (Zip with Password) โดยให้ประกอบด้วยรายละเอียดด้านราคาครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4 พร้อมทัง้ ใบเสนอราคาตามแบบที่ระบุในข้อกาหนดและ
ขอบเขตของงานฉบับนี้ทก่ี รอกข้อความครบถ้วน
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ในกรณีทผ่ี เู้ สนองานจัดทาข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) โดยการนา
เอกสาร (Hard Copy) มาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File)
ซึ่ง หากเอกสาร (Hard Copy) นัน้ มีก ารขูด ลบ ตก เติม หรือ แก้ไ ขเพิ่มเติมข้อ ความใด
ในเอกสารดังกล่าว ผู้เสนองานหรือผู้รบั มอบอานาจแล้วแต่กรณี จะต้องลงลายมือชื่อกากับ
และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ก่อนทีน่ ามาแปลง (Scan File) ไม่เช่นนัน้ จะถือว่าการขูด ลบ
ตก เติม หรือแก้ไขเพิม่ เติมข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทาขึน้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีกรณี
เป็ นทีส่ งสัย ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิเชิญผูเ้ สนองานมาชีแ้ จงหรืออธิบายความหมายได้ และ
ให้การพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์เป็ นทีส่ ดุ
5.5.3

ผู้เสนองานต้องส่งข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) มาทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามรายละเอียดดังนี้
1) การนาส่งข้อเสนองานทัง้ หมดตามข้อ 5.5.2
To:
ITProcurementUnit@set.or.th
Subject: ข้อเสนองานโครงการ..................(โปรดระบุช่อื โครงการฯ)..................
โดย................................. (โปรดระบุช่อื ผูเ้ สนองาน)....................................
Attached: 1) ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ 2) ข้อเสนอด้านเทคนิค และ 3) ข้อเสนอด้านราคา
ทีไ่ ด้มกี าร Zip with Password (ต่อท้ำยชื่อ File ด้วย _Encrypted)
2) การนาส่ง Password เพื่อใช้เปิ ด File ข้อเสนอด้านราคา
To:
ITProcurementPW@set.or.th
(เนือ่ งจากเป็ นข้อมูลความลับ ห้าม To, CC หรือ BCC หรือ เปิ ดเผยให้บุคคล
อืน่ ภายในตลาดหลักทรัพย์ทราบ)
Subject: แจ้ง Password เพื่อใช้เปิ ด File ข้อเสนอด้านราคาโครงการ........................
(โปรดระบุช่อื โครงการฯ)...............โดย.........(โปรดระบุช่อื ผูเ้ สนองาน).........
ทัง้ นี้ การนาส่งข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ “Read Only” ตาม
ข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ให้ถือว่าเป็ นกรณีท่ผี ู้เสนองานหรือผู้รบั มอบอานาจ
แล้วแต่กรณี ได้ยอมรับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีน่ าส่งแล้ว

6.

เกณฑ์กำรพิ จำรณำตัดสิ นกำรประกวดรำคำ
6.1

6.2

ตลาดหลักทรัพย์มหี ลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกผูเ้ สนองาน ดังนี้
6.1.1

พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผูเ้ สนองานเฉพาะรายทีม่ คี ุณสมบัตถิ ูกต้องตามทีก่ าหนด และ
จะเปิ ด File ข้อเสนอด้านราคาเฉพาะผู้เสนองานทีผ่ ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติ
และเทคนิคตามเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

6.1.2

การพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัตแิ ละเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาของตลาดหลักทรัพย์
จะเป็ นการพิจารณาภายใน (Closed bid) ซึง่ จะไม่มกี ารประกาศคะแนน ราคา และรายละเอียด
ข้อเสนองานของผูเ้ สนองานให้ทราบ

ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิไม่
์ พจิ ารณาข้อเสนองานของผูเ้ สนองานรายทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ถูกต้อง หรือยื่น
ข้อเสนองานไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ เช่น ปรากฏข้อมูล

หน้า 7 จาก 26

หลัก ฐานด้านราคาในข้อเสนองานด้านคุณสมบัติและเทคนิค หรือ ไม่ได้จดั ทาข้อมูลอิเ ล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบ “Read Only” หรือไม่มกี ารตัง้ รหัสหรือเข้ารหัสการเข้าถึงข้อมูล (Zip with Password) ใน File
ข้อเสนอด้านราคา หรือมีการนาส่ง Password มายังตลาดหลักทรัพย์ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
เป็ นต้น
6.3

ในกรณีทผ่ี เู้ สนองานรายใดยื่นข้อเสนองานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่
พิจารณาข้อเสนองานของผูเ้ สนองานรายนัน้ เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือทีผ่ ดิ แผกไปจาก
เงื่อนไขของข้อกาหนดและขอบเขตของงานในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสาคัญ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีทพ่ี จิ ารณาเห็น
ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้

6.4 ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่พจิ ารณาข้อเสนอด้านราคาของผูเ้ สนองาน ในกรณีดงั ต่อไปนี้

7.

6.4.1

ผูเ้ สนองานเสนอราคาไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

6.4.2

ผูเ้ สนองานไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคล หรือไม่ลงลายมือชื่อผูเ้ สนองาน อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทัง้ หมด
ในใบเสนอราคา

6.4.3

ผูเ้ สนองานเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
ฉบับนี้อนั เป็ นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผเู้ สนองานรายอื่น

6.5

ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิจะไม่
์ พจิ ารณาราคาที่เสนอหากมีการขูดลบ เติมแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง
โดยผูเ้ สนองานมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้

6.6

ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคัดเลือกผูเ้ สนองานตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดยการ
พิจารณา และการตัดสินคัดเลือกผูช้ นะการประกวดราคาของตลาดหลักทรัพย์ถอื เป็ นเด็ดขาดและทีส่ ดุ
ไม่มขี อ้ ผูกพันว่าตลาดหลักทรัพย์จะต้องคัดเลือกผู้เสนองานที่เสนอราคาต่ าทีส่ ุดเสมอไป ผู้เสนองาน
ยอมรับหลักเกณฑ์และผลการตัดสินการคัดเลือกผูช้ นะการประกวดราคาของตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง และผูเ้ สนองานจะฟ้ องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทงั ้ สิน้

6.7

เมื่อตลาดหลักทรัพย์คดั เลือกผู้เสนองานรายใดให้เป็ น ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว ตลาดหลักทรัพย์
จะแจ้งให้ผเู้ สนองานรายนัน้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

กำรสงวนสิ ทธิ์
7.1

ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการแก้
ไข เพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขตามทีร่ ะบุในข้อกาหนดและ
์
ขอบเขตของงานฉบับนี้ ตลอดจนเอกสารแนบ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มคี วามเหมาะสม
ในการดาเนิน งานและเป็ นไปตามความประสงค์ของตลาดหลักทรัพ ย์ รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลง เลื่อน ยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นี้ได้ไม่ว่า
์
กรณีใด ๆ รวมถึงไม่พจิ ารณาข้อเสนองานของผูเ้ สนองานรายใดรายหนึ่งได้ ในกรณีมเี หตุอนั ควรเชื่อได้ว่า
ผู้เสนองานให้คารับรองอัน เป็ นเท็จ หรือไม่ช้แี จงรายละเอียดการมีส่ว นได้เ สียเกี่ยวกับ กิจการของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือการประกวดราคาในครัง้ นี้กระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคาและ/หรือผลประโยชน์ หรือมีเหตุอ่นื ใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดยตลาดหลักทรัพย์
ไม่จาเป็ นต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ ผู้เสนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก
ตลาดหลักทรัพย์
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8.

7.2

ไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงกรณีตาม 7.1 ตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ของผูเ้ สนองาน
ซึง่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทาและยื่นข้อเสนองานตามข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

7.3

การที่ตลาดหลักทรัพย์ต่อรอง ตกลงราคา หรือตกลงเรื่องอื่นใดภายหลังการประกวดราคา ไม่มผี ลให้
ผูเ้ สนองานพ้นความผูกพันใด ๆ ทีต่ นมีต่อตลาดหลักทรัพย์ตามใบเสนอราคานัน้

7.4

ผู้เสนองานรับทราบและตกลงว่ าข้อมูลต่ าง ๆ ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ และเอกสารที่
เกีย่ วข้อง เป็ นกรรมสิทธิ ์ และ/หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยผูเ้ สนองาน
ตกลงไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดนอกเหนือจากการเสนองานตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดและขอบเขต
ของงานฉบับนี้

7.5

ในระหว่างการประกวดราคา และเมื่อการประกวดราคาตามเอกสารฉบับนี้สน้ิ สุดลง ผูเ้ สนองาน ไม่ว่าจะ
ได้ร บั คัด เลือ กเป็ น ผูช้ นะการประกวดราคาและได้ร บั อนุ ม ตั จิ ากตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ ห้เ ข้า ทาสัญ ญา
หรือไม่กต็ าม ตกลงเก็บรักษาข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้ล่วงรู้ ไม่ว่าโดยวิธใี ด ๆ จากการเข้าร่วมประกวดราคา
ในครัง้ นี้ไว้เป็ นความลับโดยจะไม่เปิ ดเผยให้กบั บุคคลภายนอกทราบ เว้นแต่ในกรณีทไ่ี ด้รบั ความยินยอม
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้ และผู้เสนองานตกลงจะดูแลให้พนักงาน
ลูกจ้าง ตัวแทน และบุคคลทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของผูเ้ สนองานปฏิบตั ติ ามข้อนี้อย่างเคร่งครัด

7.6

ผูเ้ สนองานให้การรับรองว่าการประกวดราคารวมถึงบรรดาเอกสารใด ๆ ทีน่ าเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์
เป็ นเอกสารทีไ่ ด้จดั ทาโดยความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ สนองานเอง ไม่ได้คดั ลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือ
ปลอมแปลงไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่เพียงบางส่วนจากเอกสารของผูอ้ ่นื ด้วยเจตนาทุจริต ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์
สงวนสิทธิ ์ในการเพิกถอนผูเ้ สนองานออกจากการพิจารณาคัดเลือกได้ทนั ที หากปรากฏในระหว่าง
การประกวดราคา หรือ ภายหลัง การประกวดราคาสิ้น สุด ว่า เอกสารที่ ผู้เ สนองานได้นาเสนอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปโดยมิชอบ และผูเ้ สนองานยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์พจิ ารณาเรียกค่าเสียหายได้

7.7

ตลาดหลักทรัพย์มีนโยบายต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และสนับสนุ นให้ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
ตลอดจนมีจรรยาบรรณธุรกิจตามคู่มอื จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่คา้ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET’s Supplier Code of Conduct) โดยผูเ้ สนองาน ตลอดจนผูบ้ ริหาร ลูกจ้าง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
อื่นใดของผู้เ สนองานตกลงที่จ ะไม่ก ระทาการหรือ เข้า ไปมีส่ว นร่ว มในการกระทาการใด ๆ ที่เ ข้า
ข่า ยเป็ น การทุจริตคอร์รปั ชัน และตกลงจะดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิท่รี ะบุไว้ในคู่มอื
จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่ คา้ ดังกล่าว ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่พจิ ารณาข้อเสนองาน
ของผูเ้ สนองานทีม่ พี ฤติกรรมทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้ อาจจะพิจารณายกเลิกผลการ
คัดเลือกผูเ้ สนองานดังกล่าวในครัง้ นี้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ โดยผูเ้ สนองานตกลงจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากตลาดหลักทรัพย์

เงื่อนไขของสัญญำ
ผูเ้ สนองานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็ นผูช้ นะการประกวดราคาและได้รบั แจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ให้เข้าทาสัญญา
จะต้องลงนามในหนังสือแจ้งตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด และส่งมากลับมายังตลาดหลักทรัพย์ ภายใน
7 (เจ็ด) วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั หนังสือแจ้งดังกล่าวจากตลาดหลักทรั พย์ หากบริษัทมิได้ดาเนินการลงนาม
และนาส่งกลับมายังตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถอื ว่าบริษทั ได้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ
ทีร่ ะบุเอาไว้ในหนังสือแจ้งดังกล่าว
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นอกจากนี้ ผูเ้ สนองานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็ นผูช้ นะการประกวดราคาจะต้องเข้าทาสัญญาและข้อตกลงอื่นใด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน รวมถึงสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
ภายใน 30 (สามสิบ ) วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ไ ด้แ จ้ง ให้เ ข้า ท าสัญ ญาหรือ ภายในระยะเวลาที่
ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร เว้นแต่ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั หรือมีเหตุอ่นื ใดตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
โดยตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการที
่จะเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนระยะเวลาการเข้าทาสัญญากับผู้ชนะการ
์
ประกวดราคา ทัง้ นี้ ผูเ้ สนองานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็ นผูช้ นะการประกวดราคาตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ จากตลาดหลักทรัพย์ สาหรับในกรณีทไ่ี ม่มกี ารทาสัญญาตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดไม่ว่าด้วย
เหตุ ใ ด ๆ ผู้เ สนองานที่ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กเป็ น ผู้ช นะการประกวดราคาตกลงและยอมรับ เงื่อ นไขที่เ ป็ น
สาระสาคัญดังทีร่ ะบุไว้ในข้อนี้ และให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการปฎิบตั งิ านด้วย
แบบของสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดจะมีสาระสาคัญอย่างน้อยในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
8.1 ค่ำตอบแทน
ภายใต้การปฏิบตั งิ านตามสัญญาอย่างถูกต้องของผู้รบั จ้าง/บริษัทตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
ตลาดหลักทรัพย์ตกลงชาระค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบตั ิงานตามสัญญาโดยคิดเป็ นอัตราเหมาจ่าย
ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ให้แก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ตามเงื่อนไขและกาหนดระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
ฉบับนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นอัตราเหมาจ่ายทีร่ วมค่าอนุญาตให้ใช้สทิ ธิในซอฟต์แวร์ (Software License)
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนค่าบารุงรักษาอุปกรณ์ สาหรับโครงการฯ (ถ้ามี) ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์
ค่าพาหนะ ค่าขนส่ง ค่าภาษีอากรทีเ่ กีย่ วข้อง ค่า ดาเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นใดทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบตั งิ านตามสัญญานี้ แต่ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ ซึง่ ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามอัตรา
ทีก่ ฎหมายกาหนด และภาษีมลู ค่าเพิม่ ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์จะเป็ นผูช้ าระตามกฎหมาย ทัง้ นี้ จานวนเงิน
ค่า ตอบแทนดัง กล่า วเป็ น จานวนที่ย งั ไม่ไ ด้ห กั ภาษีเ งิน ได้ ณ ที่จ่า ย ซึ่ง ผู้ร บั จ้า ง/บริษ ัท ตกลงให้
ตลาดหลักทรัพย์หกั ภาษีจากเงินค่าตอบแทนดังกล่าวและนาส่งกรมสรรพากรตามอัตราที่กฎหมาย
กาหนด
ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงทีจ่ ะไม่เปลีย่ นแปลงค่าตอบแทนตามสัญญาทีร่ ะบุไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา
ไม่ว่าด้วยเหตุการณ์ใด ๆ อาทิ ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่า ยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานตาม
สัญญานี้มรี าคาเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนตามสัญญาจะมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงก็เฉพาะแต่
ในกรณีที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ส ั ่งให้เ พิ่ม งานหรือ ลดงาน (Variation Order) ตามเงื่อ นไขที่กาหนดไว้
ในสัญญานี้เท่านัน้
8.2

กำรชำระค่ำตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์ตกลงชาระค่าตอบแทนของงานตามสัญญาให้แก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั โดยจะแบ่งชาระเป็ น
รายงวด จานวน 2 (สอง) งวด ตามรายละเอียดและลาดับดังต่อไปนี้
งวดที่ 1
ชาระค่าบริการ 70% ของค่าตอบแทนตามสัญญาทัง้ หมด เมื่อทาการบารุงรักษาอุปกรณ์
ตามระยะเวลา (Physical Preventive Maintenance) ครัง้ ที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2
ชาระค่าบริการ 30% ของค่าตอบแทนตามสัญญาทัง้ หมด เมื่อสิน้ สุดสัญญา
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โดยตลาดหลัก ทรัพ ย์จ ะชาระค่า ตอบแทนตามงวดข้า งต้น ภายใน 30 (สามสิบ ) วัน นับ แต่ ว นั ที่
ตลาดหลักทรัพย์ได้รบั ใบเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์จากผู้รบั จ้าง/บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ได้
ตรวจรับมอบงานตามสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
ทัง้ นี้ ผู้รบั จ้าง/บริษัทรับทราบและตกลงว่า ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การชาระค่าตอบแทนได้ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร
8.3 ค่ำธรรมเนี ยมและภำษี อำกร
ค่า ธรรมเนีย ม ค่า ภาษีอ ากรต่า ง ๆ ที่เ กิด ขึน้ หรือ เกีย่ วข้อ งกับ การปฏิบ ตั ิต ามสัญ ญานี้ ผู ้ ร บั จ้า ง/
บริษัทตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
8.4 ประกันภัย
<ไม่ม>ี
8.5

ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ผู้รบั จ้าง/บริษัทรับทราบและตกลงว่าข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบตั งิ านตามสัญญา
นี้ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลหรือรายละเอียดทีไ่ ด้รบั มาจากตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ผลงานที่เกิดขึน้ จากการ
ปฏิบตั งิ านตามสัญญานี้ เป็ นกรรมสิทธิ ์ และทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว
โดยผู้รบั จ้าง/บริษัทตกลงไม่นาข้อมูลและงานดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดนอกเหนือจากการ
ปฏิบตั ิงานตามสัญญา ตลอดจนจะไม่นาข้อมูลและงานตามสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นทาซ้า ดัดแปลง
เผยแพร่ หรือกระทาการใด ๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือสิทธิใด ๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าในระหว่างระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านตามสัญญานี้และภายหลัง
จากที่สญ
ั ญานี้สน้ิ สุดลงแล้วหรือไม่กต็ าม เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จากตลาดหลักทรัพย์
ในระหว่างอายุสญ
ั ญานี้และเมื่อสัญญานี้สน้ิ สุดลง หากบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สทิ ธิเรียกร้องใด ๆ
ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิหรื
์ อทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเกีย่ วกับงานตามสัญญา หรือสิง่ ทีส่ ง่ มอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั
ทราบเรื่องดังกล่าว โดยผูร้ บั จ้าง/บริษทั ต้องดาเนินการทัง้ ปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือเรียกร้องดังกล่าว
ระงับสิ้นไปโดยเร็ว เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถใช้งานได้ตามที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ต่อไปได้
โดยเร็วทีส่ ุด หากตลาดหลักทรัพย์ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการ
ละเมิดลิขสิทธิห์ รือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาดังกล่าว ผู้รบั จ้าง/บริษัท จะเป็ นผู้ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ
ค่าใช้จ่าย รวมทัง้ ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความทัง้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียว

8.6 กำรเก็บรักษำควำมลับ
ตลอดอายุสญ
ั ญานี้และภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญานี้สน้ิ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงเก็บ
รักษารายละเอียดและข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้รหู้ รือรับทราบ ไม่ว่าโดยวิธใี ด ๆ จากการปฏิบตั งิ านตามสัญญานี้
ไว้เป็ นความลับ โดยจะไม่เปิ ดเผยให้กบั บุคคลใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอม
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์ ก่อน หรือเพื่อปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
หรือคาสังศาล
่
หรือเมื่อรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวตกเป็ นของสาธารณะแล้ว และผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลง
จะดูแลให้บุคลากรของผู้รบั จ้าง/บริษทั ผู้รบั จ้างช่วงของผู้รบั จ้าง/บริษทั และบุคคลที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของผูร้ บั จ้าง/บริษทั ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด
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ข้อมูลความลับ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ข้อความ เอกสาร หรือการสื่อสารอื่นใดทีผ่ รู้ บั จ้าง/บริษทั ได้รบั รู้
รับทราบ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากการปฏิบตั งิ านตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร วาจา
รูปภาพ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สือ่ แม่เหล็ก หรือสือ่ ใด ๆ และไม่ว่าข้อมูลจะถูกระบุว่าเป็ น “ความลับ” หรือไม่
ก็ตาม รวมถึงการเข้ามาปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้าง/บริษทั ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษทั ย่อยของ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวที่ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทย่อยของ
ตลาดหลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยให้แก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ทัง้ ก่อนเข้าทาสัญญาฉบับนี้ ในปั จจุบนั และในอนาคต
ด้วย
8.7 หลักประกัน
8.7.1

เงิ นประกันกำรปฏิ บตั ิ งำนตำมสัญญำ (Retention)
<ไม่ม>ี

8.7.2

หลักประกันกำรปฏิ บตั ิ ตำมสัญญำ (Performance Bond)
เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ต้องส่งมอบหลักประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาเป็ นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือหนังสือค้าประกันซึง่ ต้องมีขอ้ ความตามทีก่ าหนด
ไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ในวงเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของ
ค่าตอบแทนตามสัญญาทัง้ หมด ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่
สัญญาเริม่ มีผลใช้บงั คับ
ถ้าวงเงินหลักประกันข้างต้นลดลงไม่ว่าด้วยเหตุ ใด ผู้รบั จ้าง/บริษัท ต้องนาหลักประกันมา
เพิม่ เติมจนครบวงเงินข้างต้นภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ หลักประกันทีจ่ ดั ให้ใหม่หรือทีจ่ ดั ให้เพิม่ เติมจะต้องเป็ นหลักประกันในประเภทเดียวกัน
กับหลักประกันเดิมทีผ่ รู้ บั จ้าง/บริษทั ได้สง่ มอบให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์จะคืนหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาให้ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ภายใน 30 (สามสิบ)
วัน นับแต่ วนั ที่ผู้รบั จ้าง/บริษัทพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้ และผู้รบั จ้าง/บริษัทได้ทา
หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอรับหลักประกันดังกล่าวคืน ทัง้ นี้ การคืนหลักประกันไม่ว่ากรณี
ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบีย้

8.7.3

หลักประกันผลงำนและควำมชำรุดบกพร่อง (Maintenance Bond)
<ไม่ม>ี

8.8

กำรเปลี่ยนแปลงงำนตำมสัญญำ
ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิท่จี ะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญา ด้วยการเพิม่ หรือลดปริมาณหรือ
ขอบเขตงานตามสัญญาได้ โดยไม่ตอ้ งยกเลิกสัญญานี้ และไม่เป็ นเหตุให้สญ
ั ญานี้เสือ่ มเสียไป

8.9 กำรปฏิ บตั ิ ผิดสัญญำ
ในกรณีทผ่ี รู้ บั จ้าง/บริษทั ปฏิบตั ฝิ ่ าฝืนสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือกรณีทม่ี เี หตุอ่นื ให้ตลาดหลักทรัพย์เชื่อได้
ว่าผู้รบั จ้าง/บริษัท ไม่สามารถปฏิบตั ิงานตามสัญญาได้ หรือจะดาเนินการสาเร็จไม่ทนั ตามกาหนด
ระยะเวลาตามสัญญานี้ ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิกระทาการดังต่อไปนี้ทงั ้ หมดหรือบางส่วน
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8.9.1

ให้ถอื เอางานตามสัญญานี้เป็ นของตลาดหลักทรัพย์ทนั ที ทัง้ นี้ ให้รวมถึงงานทีอ่ ยู่ในระหว่าง
ดาเนินการของผูร้ บั จ้าง/บริษทั ด้วย

8.9.2

บังคับเอากับหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี)

8.9.3

ยึดหน่วงค่าตอบแทนตามสัญญาทีต่ ลาดหลักทรัพย์จะต้องชาระแก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั

8.9.4

เรียกค่าเสียหายอื่นใดจากผูร้ บั จ้าง/บริษทั

8.9.5

หักกลบลบหนี้ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายอื่นใดทีต่ ลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิเรียกจากผูร้ บั จ้าง/บริษทั
ตามสัญญา กับค่าตอบแทนตามสัญญาทีต่ ลาดหลักทรัพย์จะต้องชาระแก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั หรือ
หลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี) ได้ทนั ที

8.9.6

ว่าจ้างผู้รบั จ้างอื่นเพื่อดาเนินการแทน โดยผู้รบั จ้าง/บริษัทมีหน้าที่ชาระค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่
เกิดขึน้ จากการว่าจ้างผูอ้ ่นื ดาเนินการแทนด้วย

8.9.7

ปรับผูร้ บั จ้าง/บริษทั เป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของค่าตอบแทนตามสัญญา
ทีย่ งั ไม่ได้ตรวจรับมอบ แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ รู้ บั จ้าง/
บริษทั ปฏิบตั ฝิ ่ าฝืนสัญญา หรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาจนถึงวันที่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ได้ปฏิบตั ิ
ตามสัญญา หรือวันทีต่ ลาดหลักทรัพย์บอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

8.9.8

บอกเลิกสัญญาได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า และตลาดหลักทรัพย์ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายและความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั เนื่องจากการบอกเลิกสัญญาตาม
ข้อนี้

การทีต่ ลาดหลักทรัพย์ไม่ใช้สทิ ธิใด ๆ ตามสัญญานี้ ไม่ถอื เป็ นการสละสิทธิในการบอกเลิกสัญญา หรือ
เป็ นการยอมรับ หรือไม่ถือว่าการกระทาเช่นว่านัน้ ไม่เป็ นการประพฤติผดิ สัญญาของผู้รบั จ้าง/บริษทั
หรือเป็ นเหตุให้ผรู้ บั จ้าง/บริษทั หลุดพ้นความรับผิดตามสัญญานี้แต่ประการใด
8.10 กำรบอกเลิ กสัญญำ
8.10.1 ไม่ว่ากรณีจะเป็ นเช่น ใดก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยการแจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
8.10.2 ในกรณีท่ปี รากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทนั ที
โดยแจ้งให้ผรู้ บั จ้าง/บริษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยการใช้สทิ ธิในการบอกเลิกสัญญา
ดังกล่าวไม่ถอื เป็ นการตัดสิทธิในการใช้สทิ ธิอ่นื ๆ ทีต่ ลาดหลักทรัพย์จะได้กาหนดในสัญญา
และให้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นสิทธิเพิม่ เติมจากสิทธิอ่นื ๆ ทีม่ อี ยู่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายทีใ่ ช้
บังคับ
8.10.2.1 ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ไม่ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตรงตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นที่
ใช้บงั คับกับงานตามสัญญา
8.10.2.2 ผู้รบั จ้าง/บริษัท ไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของตลาดหลั
่
กทรัพย์ ผู้แทนหรือตัวแทนของ
ตลาดหลักทรัพย์ท่ไี ด้ออกคาสังแก่
่ ผรู้ บั จ้าง/บริษัท หรือตัวแทนหรือผู้รบั จ้างช่วง
ของผูร้ บั จ้าง/บริษทั อันเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านตามสัญญาเพื่อให้งานตามสัญญา
ได้สาเร็จลุล่วงลงด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
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8.10.2.3 ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ถูกร้องเรียนว่าปฏิบตั งิ านโดยไม่สจุ ริต หรือไม่เป็ นกลาง หรือไม่ธารง
ไว้ซง่ึ จริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์ไ ด้สอบสวนแล้วว่ามี
มูลอันควรเชื่อหรือเป็ นจริงตามคาร้องเรียนนัน้
8.10.2.4 ผู้รบั จ้าง/บริษทั ตกเป็ นบุคคลที่มหี นี้สนิ ล้นพ้นตัว หรือศาลมีคาสั ่งพิทกั ษ์ทรัพย์
(ไม่ว่าเด็ดขาดหรือชัวคราว)
่
หรือศาลในคดีฟ้ื นฟูกจิ การมีคาสังรั
่ บคาร้องขอฟื้ นฟู
กิจการของผูร้ บั จ้าง/บริษทั
8.10.2.5 หากปรากฏในภายหลัง ว่ า ผู้ร ับ จ้า ง/บริษัท ไม่ มีคุ ณสมบัติ หรือ มีคุ ณสมบัติไ ม่
ครบถ้ ว นตามสัญ ญานี้ หรือ ค ารับ รองใด ๆ ที่ใ ห้ ไ ว้ แ ก่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ อ ัน
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิงานตามสัญญา รวมถึงคารับรองใด ๆ ในข้อเสนองาน
ด้านเทคนิค หรือข้อเสนองานด้านราคาทีผ่ รู้ บั จ้าง/บริษทั ได้ย่นื ต่อตลาดหลักทรัพย์
เป็ นเท็จ หรือคลาดเคลื่อนต่อความเป็ นจริง
8.10.2.6 ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ทาการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือโดยถูก
บังคับ
8.11 เหตุสุดวิ สยั
ในกรณี ท่ีคู่ ส ัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ไม่ ส ามารถปฏิบ ัติต ามสัญ ญานี้ ไ ด้อ ัน เนื่ อ งมาจากเหตุ สุ ด วิสยั
ให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายทีป่ ระสบเหตุสุดวิสยั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบในทันที
และหากเหตุสุดวิสยั ดังกล่าวเกิดขึน้ เกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญาได้ทนั ที โดยการแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ถอื ว่าการไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาด้วยเหตุดงั กล่าว ไม่เป็ นการปฏิบตั ฝิ ่ าฝืนสัญญา
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการที
่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปฏิบตั ิงานตามสัญญา
์
ออกไปจนกว่าเหตุสุดวิสยั จะสิน้ สุดลงหรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดยตลาดหลักทรัพย์จะแจ้ง
ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยทีผ่ รู้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงทีจ่ ะไม่คดิ ค่าบริการ
หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิม่ เติมในช่วงระยะเวลาทีไ่ ด้มกี ารขยายออกไป รวมทัง้ ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิบอก
เลิกสัญญาตามวรรคหนึ่ง และตลาดหลักทรัพย์มกี ารชาระค่าตอบแทนตามสัญญาให้แก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั
แล้ว ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงทีจ่ ะคืนค่าตอบแทนตามสัญญาในส่วนทีย่ งั ไม่ได้ใช้บริการให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากตลาดหลักทรัพย์
เหตุสุดวิสยั ตามวรรคหนึ่ง หมายถึง เหตุการณ์ หรือภัยพิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ หรือใกล้จะมาถึงและไม่สามารถ
ป้ อ งกัน ได้แ ม้ท งั ้ บุ ค คลผู้ท่ีต้อ งประสบหรือ ใกล้จ ะต้ อ งประสบเหตุ นั น้ จะได้จ ัด การตามควรอัน พึง
คาดหมายได้จากบุคคลนัน้ ในฐานะเช่นนัน้ เช่น เหตุภยั พิบตั ิ การกระทาของรัฐบาล สงคราม สงคราม
กลางเมือง ความเป็ นปรปั กษ์ การประท้วง การจลาจล ความวุ่นวายทางการเมือง เหตุการณ์ความไม่
สงบ การใช้ก าลัง ทางทหาร กบฎ การรัฐ ประหาร การล้ม ล้า งอ านาจ การคว่ า บาตร การลอบ
วางเพลิง หรือ ระเบิด การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย การระเบิด อัคคีภยั ภัยธรรมชาติ น้ าท่วม
ไข้หวัด โรคติดต่อ อาทิ การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคระบาดอื่น
ๆ การหยุดชะงักหรือความล่าช้าอันเนื่องมาจากขัน้ ตอนทางราชการซึ่งหน่ วยงานทีม่ อี านาจบังคับใช้
เป็ นครัง้ คราว การขนส่งหยุดชะงักอันเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั การนัดหยุดงาน การปิ ดงานหรือการพิพาท
แรงงาน กฎหมายหรือคาสังของหน่
่
วยงานราชการ เป็ นต้น รวมถึงเหตุการณ์ท่คี ่สู ญ
ั ญาคาดเห็นว่าจะ
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ก่ อ ให้เ กิด ความไม่ป ลอดภัยแก่ ผู้ใช้บ ริก ารพื้น ที่ หรือ ผู้เ ข้า ร่ ว มกิจ กรรม หรือ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับการ
ปฏิบตั งิ านตามสัญญา
8.12 กำรปกป้ องควำมเสียหำย
ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงปกป้ องตลาดหลักทรัพย์หรือบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์จากความเสียหายใด ๆ
อันเกิดจากการปฏิบตั งิ านตามสัญญาของผูร้ บั จ้าง/บริษทั หรือบุคลากรหรือบุคคลทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบ
ของผูร้ บั จ้าง/บริษทั หรือเกิดจากการเรียกร้องค่าเสียหายโดยบุคคลอื่น หรือเกิดจากการกระทาที่ผู้รบั
จ้าง/บริษทั ฝ่ าฝื นข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งในสัญญานี้ หรือเกิดจากการทีบ่ ุคลากรหรือบุคคลทีอ่ ยู่ในความ
รับผิดชอบของผูร้ บั จ้าง/บริษทั จงใจหรือประมาทเลินเล่อทาให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยของ
ตลาดหลักทรัพย์เสียหาย
ในกรณีท่เี กิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นกับตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์จ าก
การกระทาดังกล่าวในวรรคก่อน ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
หรือบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ รวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความทีอ่ าจ
เกิดขึ้นทัง้ หมดแต่ เพียงผู้เดียว โดยให้หน้ าที่และภาระผูกพันในการปกป้ องความเสียหายดัง กล่ า ว
ข้างต้นมีผลใช้บงั คับต่อไปแม้ว่าสัญญาฉบับนี้สน้ิ สุดลง
8.13 ควำมรับผิดในควำมเสียหำย
บริษทั ตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในบรรดาความเสียหายใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษทั ย่อยของ
ตลาดหลักทรัพย์อนั เกิดจากการกระทาหรือไม่กระทา โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของพนักงาน
ผู้ปฏิบตั ิงาน โดยบริษัทตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 (สิบสี)่ วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ถงึ ความเสียหายดังกล่าว
8.14 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคู่สญ
ั ญำ
การตกลงเข้าทาสัญญาฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันในฐานะหุน้ ส่วน หรือแสดง
ว่าคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งเป็ นตัวแทนหรือลูกจ้างของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
8.15 กำรปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในการดาเนินการใด ๆ เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ อยู่ภายใต้หรือเกีย่ วข้องกับสัญญาฉบับนี้ ผูร้ บั จ้าง/
บริษทั ตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลาดับ
รองที่เกีย่ วข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล”) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
อ่า นและเข้า ใจรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
(https://www.set.or.th/th/privacy-notice.html)
ในกรณีทข่ี อบเขตการปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี้ เป็ นกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องเก็บ
รวบรวม ใช้ เปิ ด เผย และ/หรือ โอนไปต่า งประเทศซึ่ง ข้อ มูล ส่ว นบุค คล (“ประมวลผลข้อ มูล ส่ว น
บุค คล”) ตามคาสั ่งของคู่สญ
ั ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ง ในกรณีด งั กล่า วคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงลงนามใน
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สัญญาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คล (Data Processing Agreement) ตามแบบและ
ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์หรือบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์กาหนด
9.

ข้อควรทรำบ
การเสนองานและ/หรือเข้าปฏิบตั งิ านตามทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
9.1

เว้นแต่ขอ้ กาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น กรณีผเู้ สนองานกระทาการฝ่ าฝืน
เงื่อนไขการประกวดราคาทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ และตลาดหลักทรัพย์
พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็ นการฝ่ าฝืนเงื่อนไขการประกวดราคาในสาระสาคัญ ผูเ้ สนองานตกลงรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือยินยอมให้รบิ หลักประกันการเสนอ
ราคาของผูเ้ สนองานรายนัน้ (ถ้ามี) ได้ทนั ที

9.2

ผูเ้ สนองานยอมรับ และตกลงที่จ ะปฏิบ ตั ิต ามกฎ ระเบีย บ และนโยบายใด ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ปฏิบตั งิ าน รวมถึงเงื่อนไขในการรักษาความลับ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษทั ย่อยของตลาด
หลักทรัพย์กาหนด รวมทัง้ จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
โดยเฉพาะที่เ กี่ย วกับ ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทางาน และความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ ผู้เสนองานรับทราบและตกลงปฏิบตั ิต ามข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงาน Outsource ในการ
ปฏิบ ัติง านให้ก ับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ร วมตลอดถึง บริษัท ย่อ ยของตลาดหลัก ทรัพ ย์ (“ข้อพึงปฏิ บตั ิ ” )
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบหมายเลข 5 และตกลงทีจ่ ะดาเนินการให้ลกู จ้าง พนักงาน บุคลากร
หรือผูท้ อ่ี ยู่ในความรับผิดชอบของผูเ้ สนองานลงนามรับทราบและปฏิบตั ติ ามข้อพึง ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้เสนองาน ลูกจ้าง พนักงาน บุคลากร หรือผู้ ท่อี ยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนองาน
กระทาการใด ๆ หรืองดเว้นกระทาการใด ๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ิ ให้ถอื ว่า
บริษัทฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ผู้เสนองานให้ไว้หรือมีอยู่กบั ตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึง
บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์
สงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการใด ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร ไม่ว่าจะเป็ นการใช้สทิ ธิตามสัญญา หรือตามกฎหมาย

9.3

9.4

กรณีทต่ี อ้ งดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1)

ผูเ้ สนองานต้องยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และหน่ วยงานที่
กากับ ดูแลตลาดหลักทรัพย์และบริษัทย่ อยของตลาดหลักทรัพย์ ต ามกฎหมาย ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องและสามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูเ้ สนองานได้

(2)

ผู้เ สนองานต้อ งมีม าตรการควบคุ ม การรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงในกรณีทม่ี กี ารมอบหมายการปฏิบตั งิ านต่อให้กบั บุคคลอื่น (sub-contracting
to another supplier)

ผูเ้ สนองานยอมรับและตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกระบวนการควบคุมในด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 9.2 และ 9.3 ในส่วนข้อทีเ่ กีย่ วกับโครงการฯ รวมถึงการอนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ย่อยของ
ตลาดหลักทรัพย์ และหน่ วยงานทีก่ ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ตาม
กฎหมาย เข้าตรวจสอบการดาเนินงาน เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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เช่น ประกาศแนวปฏิบตั ิที่ นป.3/2559 เรื่อง แนวปฏิบตั ิในการจัดให้มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
9.5

10.

ผูเ้ สนองานรับทราบว่าในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ผูเ้ สนองานได้
ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
คาประกาศเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่ม ตลาดหลักทรัพย์ (https://www.set.or.th/th/privacynotice.html) อย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ หากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุค คลกาหนดให้ก ารเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อมูลส่วนบุคคลใดต้อ งได้รบั ความยินยอมจาก
เจ้า ของข้อ มูลส่วนบุคคล ผู้เ สนองานได้ดาเนิน การให้เจ้า ของข้อ มูลส่ว นบุค คลให้ค วามยินยอมแก่
ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้แล้ว

กำหนดกำรและสถำนที่ติดต่อขอทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ ม
รายละเอียดกาหนดการสาหรับการประกวดราคาตามข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ มีรายละเอียดตาม
ตารางด้านล่างนี้
ลำดับ
รำยละเอียด
กำหนดกำร
1 ประกาศเชิญชวน
26 เมษายน 2565
2 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่าน E-mail 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565
: ITProcurementUnit@set.or.th
3 กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5 พฤษภาคม 2565
4 ยื่นข้อเสนองาน
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
5 ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา
ภายหลังวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ
ก.
ข.
ค.

ง.

กาหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ทาได้โดยส่งคาถามผ่าน E-mail ถึง ส่ว นจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายบริหารเทคโนโลยี ITProcurementUnit@set.or.th ตามกาหนดการทีร่ ะบุขา้ งต้น
ผูเ้ สนองานรายทีไ่ ม่ได้รบั การคัดเลือกสามารถรับคืนหลักประกันการเสนอราคาทีต่ ลาดหลักทรัพย์ได้รบั ไว้
โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือผลตอบแทนอื่นใด พร้อมส่งคืนเอกสารและข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั จาก
ตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
หากผูเ้ สนองานรายใดไม่ย่นื ข้อเสนองานตามวันและเวลาทีก่ าหนดดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์จะไม่รบั
ข้อเสนองานของผูเ้ สนองานรายนัน้ ไว้พจิ ารณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
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11.

เอกสำรแนบท้ำย
เอกสารแนบท้ายข้อกาหนดและขอบเขตของงานดังต่อไปนี้ให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและขอบเขตของ
งานฉบับนี้
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1:
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2:
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3:
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4:
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5:
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6:

รายละเอียดขอบเขตของงาน
หนังสือรับรองคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนองาน
แบบใบเสนอราคา
แบบหนังสือค้าประกัน
ข้อพึงปฏิบตั ขิ องพนักงาน Outsource ในการปฎิบตั งิ านให้กบั ตลาดหลักทรัพย์
รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์
รายการซอฟต์แวร์

หน้า 18 จาก 26

เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1
รำยละเอียดขอบเขตของงำน
สำหรับข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Terms of Reference)
โครงกำรจัดจ้ำงบริกำรบำรุงรักษำ Server Nutanix และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุด A
1.

งำนตำมสัญญำ
1.1 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีบ่ ารุงรักษา Server และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อย ตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 รายการเครื่องและอุปกรณ์ ต่อพ่วง ให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาตามข้อกาหนด
1.2 ในกรณีทม่ี เี หตุขดั ข้องเกิดขึน้ ผูเ้ สนอให้บริการมีหน้าทีบ่ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ ตามการร้องขอ
ของเจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ระบบงานสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความรวดเร็ว
โดยการจัดส่งช่างผูช้ านาญงานในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพื่อให้คาปรึกษา ดาเนินการตรวจซ่อม และ/หรือ
จัดหาอุปกรณ์เปลีย่ นทดแทนอุปกรณ์ท่เี สียหาย อย่างสุดความสามารถ โดยระยะเวลาการแก้ไขปั ญหา
เบือ้ งต้น จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 4 ชัวโมง
่
หากปั ญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนหรือมี
จานวนมาก จะขยายเวลาให้อีก 4 ชัวโมง
่
รวมระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาทัง้ หมดให้แล้วเสร็จเป็ น 8
ชัวโมงนั
่
บจากได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีข่ อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ้าผูเ้ สนอให้บริการไม่ดาเนินการภายใน
เวลาทีก่ ล่าว หรือไม่สามารถดาเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสทิ ธิว่าจ้างให้บุคคลอื่น
เข้าทาการแก้ไขในข้อขัดข้อง โดยผูเ้ สนอให้บริการจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสทิ ธิ ์
คิดเอาจากผูเ้ สนอให้บริการได้ ทัง้ นี้ไม่เป็ นการตัดสิทธิของตลาดหลั
กทรัพย์ฯ ทีจ่ ะบอกเลิกสัญญา
์
1.3 หลังจากทีใ่ นกรณีทผ่ี เู้ สนอให้บริการมีความจาเป็ นต้องมีการเปลีย่ นอุปกรณ์ อันเนื่องมาจากความชารุด
เสียหายของอุปกรณ์ เ ดิม ผู้ให้บริการจะต้องใช้อุปกรณ์ สารองที่มีสภาพดี มีประสิทธิภาพ ไม่ละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และมีความสามารถไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ทเ่ี ดิมทีเ่ สียหาย และ
จะต้องทาหนังสือแจ้งเปลีย่ นหมายเลขอุปกรณ์ (Serial No.) ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.4 ผู้เ สนอให้บ ริก ารตกลงจัด ให้มีเ จ้า หน้ า ที่เ ข้า มาท าการบ ารุ ง รัก ษาอุ ป กรณ์ ต ามระยะเวลา ( Physical
Preventive Maintenance) พร้อมจัดส่งรายงานสรุปการดาเนินการรักษาอุปกรณ์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และบริษทั ย่อย โดยจะมีการให้บริการภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน นอกเหนือจากการซ่อมแซมอุปกรณ์
เมื่อเกิดความขัดข้อง และนาส่งรายงานสรุปการดาเนินการภายใน 7 วัน หลังจากเข้ามาดาเนินการ
บารุงรักษาอุปกรณ์
1.5 ขอบเขตของเวลาในการให้บริการบารุงรักษา ตามทีร่ ะบุในเอกสารแนบรายการเครื่องและอุปกรณ์ต่อพ่วง
หากไม่ได้ระบุในเอกสารดังกล่าว ให้ถือว่าขอบเขตเวลาเป็ น แบบ 24 x 7 กล่าวคือ ให้บริการในทุกวัน
ตลอด 24 ชัวโมง
่
จนสิน้ สุดอายุสญ
ั ญา
1.6 ผูเ้ สนอให้บริการมีหน้าทีใ่ นการรักษาระดับของการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามทีก่ าหนด
ในแต่ละอุปกรณ์ตลอดอายุของสัญญา

2.

ระยะเวลำ
ผู้เสนองานที่ได้รบั การคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ จะต้องเข้าทาสัญญากับตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบและ
ระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยงานตามสัญญาจะมีวนั ที่เริ่มต้น และสิ้นสุดตามเอกสารแนบท้า ย
หมายเลข 6 รายการเครื่องและอุปกรณ์ต่อพ่วง ทัง้ นี้ระยะเวลาดังกล่าวอาจปรับเปลีย่ นได้โดยความเห็นชอบของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ได้ตกลงร่วมกับผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือก
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เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูเ้ สนองำน
เรียน

ฝ่ ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้า พเจ้า (ชื่อ นิ ติบุ คคล) ______________________________ โดย ___________________________________
และ ___________________________________ กรรมการผูม้ อี านาจ หรือผูร้ บั มอบอานาจ (ตามหลักฐานแนบท้าย
หนังสือนี้) สานักงานเลขที่ _________ ถนน _____________________ แขวง/ตาบล ______________________
เขต/อ าเภอ___________________จั ง หวั ด ___________________โทรศั พ ท์ ___________________โทรสาร
___________________ได้พจิ ารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
โครงการจัดจ้างบริการบารุงรักษา Server Nutanix และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุด A (“ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน”)
โดยตลอดแล้ว และยอมรับเงื่อนไขนัน้ รวมทัง้ รับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนและได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขการยื่นข้อเสนองานตามทีก่ าหนดในข้อกาหนดและขอบเขตของงานทุกประการ รวมถึง
1. ข้าพเจ้าขอยื่นเสนอราคา สาหรับงานตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน รายละเอียดปรากฏตามแบบใบเสนอ
ราคา และเอกสารแนบท้ายนี้
2. ข้าพเจ้าตกลงยืนราคาตามข้อเสนองานนี้ เป็ นเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วนั ทีก่ ารประกวดราคาแล้วเสร็จหรือการ
ประกวดราคาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
3. กรณีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั การพิจารณาให้เป็ นผู้เสนองานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก และได้รบั แจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ให้เข้า
ทาสัญญา หรือเข้ารับทราบและทาความตกลงเกี่ยวกับงาน การปฏิบตั ิตามสัญญา และ/หรือทาเอกสารอื่นใดแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดาเนินการทาสัญญาและ/หรือทาความตกลงในเรื่องดังกล่าวตามรูป แบบที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนดภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รบั แจ้งหรือภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร รวมทัง้
ตกลงจะปฏิบตั ติ ามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ กาหนดและขอบเขตของงานทุก ประการ ตลอดจนปฏิบตั ิ
ตามรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่จะได้ตกลงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีการดาเนินธุรกิจทีส่ อดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ร่ี ะบุไว้ในคู่มอื จรรยาบรรณธุรกิจสาหรับคู่ค้า ของ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้อเสนองานนี้เป็ นข้อเสนองานทีโ่ ปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน การฉ้อฉล และการสมรู้
ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคล หรือนิตบิ ุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ย่นื หรือไม่ได้ย่นื ข้อเสนองาน
ในคราวเดียวกันนี้กต็ าม
5. ข้าพเจ้ารับรองว่าบุคคลทีเ่ ป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ ในกิจการของข้าพเจ้า ไม่มสี ว่ น
ได้เสียในนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ สนองานรายอื่น
6. ข้าพเจ้ารับรองว่าไม่มบี ุคคลทีเ่ ป็ นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุม ในกิจการ
ของข้า พเจ้า มีป ระโยชน์ ไ ด้เ สีย เกี่ย วกับ กิจ การของตลาดหลัก ทรัพ ย์ เว้น แต่ ข ้า พเจ้า จะได้ชี้แ จงรายละเอีย ดให้
ตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาพร้อมกันแล้ว และ (หากมี) ข้าพเจ้ารับรองว่าเอกสารชีแ้ จงรายละเอียด
ความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของบุคคลดังกล่าวกับ กิจการของตลาดหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบท้ายนี้เป็ นความจริง
ทุกประการ
7. กรณีขอ้ กาหนดและขอบเขตของงานระบุให้นาส่งข้อมูลในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ข้าพเจ้ารับรองว่า
ข้อเสนองานด้านคุณสมบัติและเทคนิค ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงานนี้ ไม่มหี ลักฐานด้านราคาในข้อมูลดังกล่าว
และข้าพเจ้ายอมรับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีน่ าส่ง แม้ไม่ปรากฏลายมือชื่ อของข้าพเจ้าหรือผูร้ บั มอบอานาจ
ในข้อมูลดังกล่าวก็ตาม
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8. ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและใช้บงั คับ ซึง่ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กาหนดซึ่งรวมถึงการดาเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รบั ทราบคาประกาศเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ยื่นข้อเสนองาน มา ณ วันที่ ______ เดือน ____________ พ.ศ.______

ลงนาม _________________________________
(
)
ตาแหน่ง
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี – ให้ประทับตราทุกหน้า)
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เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 3
แบบใบเสนอรำคำ
เรียน ฝ่ ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ อุปกรณ์ รวมทัง้ บริการ ซึง่ กาหนดไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน ดังต่อไปนี้
No.
1

รำยกำร

จำนวน

ค่าบริการบารุงรักษา Server Nutanix และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุด A

Unit Price

Total

1

รวม

ซึง่ เป็ นราคาทีร่ วมค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านแล้ว แต่ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ ซึง่ ผูเ้ สนองาน
ตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด และภาษีมลู ค่าเพิม่
1. คาเสนอนี้จะยืนราคาอยู่เป็ นระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วนั ทีก่ ารประกวดราคาแล้วเสร็จหรือการประกวด
ราคาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ และตลาดหลักทรัพย์อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว และ/หรือในระยะเวลาทีไ่ ด้ยดื ออกไปตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรและได้แจ้งให้ผเู้ สนองาน
รับทราบแล้ว
2. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ตลาดหลักทรัพย์ไม่มคี วามผูกพันทีจ่ ะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทัง้
ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการจัดทาและยื่นข้อเสนองานนี้
3. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข ตัวอักษร (ถ้ามี) และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ย่นื พร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนของ
รายละเอียดดังกล่าว
4. ข้อเสนองานนี้เป็ นข้อเสนองานทีโ่ ปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน การฉ้อฉล และการสมรูร้ ่วมคิดกัน โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ย่นื หรือไม่ไ ด้ย่นื ข้อเสนองานในคราว
เดียวกันนี้หรือไม่กต็ าม
หมายเหตุ ผูเ้ สนองานยังคงต้องยืน่ ใบเสนอราคา (Quotation) พร้อมรายละเอียดสินค้า (BOM) และบริการในรูปแบบของ
ผูเ้ สนองานเองด้วย
เสนอ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ
(

)

ตาแหน่ง
ประทับตราบริษทั (ถ้ามี – ให้ประทับตราทุกหน้า)
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เอกสารแนบท้ ายหมายเลข 4 - แบบหนังสือค้าประกัน
หนังสือคำ้ ประกัน
เลขที่ ......................................
วันที่ ............................................
ข้าพเจ้าธนาคาร……………………………………… สานักงานตัง้ อยู่………………………………………………….
โดย......................................................................... ผูม้ อี านาจลงนามผูกพันธนาคารขอทาหนังสือค้าประกันฉบับนี้ให้
ไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “ตลำดหลักทรัพย์” ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
1. ตามที่................................................................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “….(ผู้รบั จ้าง)….” ได้ทาสัญญา
............................................. กับตลาดหลักทรัพย์ตามสัญญาเลขที.่ ................................. ลงวันที.่ ..........................
ซึง่ …(ผูร้ บั จ้าง)...ต้องวางหลักประกัน…........................ต่อตลาดหลักทรัพย์เป็ นจานวนเงิน...................................บาท
(.................................) ซึง่ เท่ากับร้อยละ.................(….......%) ของมูลค่าค่าตอบแทนทัง้ หมดของสัญญา
2. ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มเี งื่อนไขทีจ่ ะค้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกันกับลูกหนี้ชนั ้ ต้นในการ
ชาระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของตลาดหลักทรัพย์จานวนไม่เกิน..............................บาท (..........................) ภายใน
15 (สิบห้า) วัน นับแต่ วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้ผู้ ค้าประกันทราบเป็ น ลายลักษณ์ อ กั ษร กรณีท่ี …(ผู้รบั จ้าง)...
มีความผิดในความเสียหายใด ๆ หรือต้องชาระเงินค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือ ...(ผู้รบั จ้าง)…ไม่ได้ ปฏิบตั ิตาม
ภาระหน้าทีใ่ ด ๆ ทีก่ าหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าจะไม่อา้ งสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งและ ตลาดหลักทรัพย์
ไม่จาเป็ นต้องเรียกร้องให้…(ผูร้ บั จ้าง)…ชาระหนี้ก่อน
3. หากตลาดหลักทรัพย์ได้ขยายระยะเวลาให้แก่...(ผูร้ บั จ้าง)....หรือยินยอมให้ …(ผู้รบั จ้าง)…ปฏิบตั ผิ ดิ ไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาดังกล่าวข้างต้นให้ถอื ว่าข้าพเจ้าตกลงและยินยอมในกรณีนนั ้ ๆ ด้วย
4. หนังสือค้าประกันฉบับนี้ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ .................................................จนถึงวันทีภ่ าระหน้าที่
ทัง้ หลายของ...(ผูร้ บั จ้าง)…จะได้ปฏิบตั ิให้สาเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ
ตราบเท่าที.่ ..(ผูร้ บั จ้าง)…ยังคงต้องรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามสัญญาดังกล่าวข้างต้นอยู่
5. ข้าพเจ้าตกลงว่าในกรณีทข่ี อ้ ความส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือค้าประกันนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่มผี ลใช้บงั คับตาม
กฎหมาย ข้อความที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มผี ลใช้บงั คับตามกฎหมายนัน้ จะไม่กระทบกับข้อความอื่น ๆ ที่ กาหนดไว้ใน
หนังสือนี้
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ
ธนาคาร ....................................................
ลงชื่อ....................................................................... ผูค้ ้าประกัน
ลงชื่อ............................................................................... พยาน
ลงชื่อ............................................................................... พยาน
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เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 5
ข้อพึงปฏิ บตั ิ ของพนักงำน Outsource ในกำรปฏิ บตั ิ งำน
ให้กบั ตลำดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลำดหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์
ตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ (“กลุ่มตลำดหลักทรัพย์”) มุ่งหวังให้พนักงาน
จากบริษัทภายนอก (“พนักงำน Outsource”) ที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ว่าจ้างบริการตามสัญญาระหว่า งกัน เพื่อให้
ปฏิบตั งิ านให้กบั กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ยึดถือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบภายใต้กรอบจริยธรรมและศีลธรรมอันดี และยึดถือ
กฎระเบียบของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ จึงกาหนดให้มขี อ้ พึงปฏิบตั ขิ องพนักงาน Outsource ในการปฏิบตั ิงาน
ให้กบั กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ (“ข้อพึงปฏิ บตั ิ ”) เพื่อให้พนักงาน Outsource ยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการทางานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์การจ้างบริการตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญากับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
กำรบังคับใช้
ข้อ พึง ปฏิบ ัติใ นการปฏิบ ัติง านให้ก ับ กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฉ บับ นี้ ใช้บ ัง คับ กับ พนั ก งาน Outsource ที่
ปฏิบตั งิ านให้กบั กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ โดยพนักงาน Outsource ต้องศึกษาทาความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ิ
ฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด หากฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตาม กลุ่มตลาดหลักทรัพย์จะดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป ซึ่ง
รวมถึงการใช้สทิ ธิตามกฎหมาย
กำรให้คำแนะนำในกำรปฏิ บตั ิ
เมื่อพนักงาน Outsource มีขอ้ สงสัยหรือไม่แน่ ใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้อพึงปฏิบตั ิฉบับนี้ ให้ปรึกษากับ
ผูบ้ ริหารของฝ่ ายงานทีต่ นร่วมปฏิบตั งิ านอยู่ หรือหน่ วยงานกากับองค์กรของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้คาแนะนาในการ
ปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้อง
รำยละเอียดของข้อพึงปฏิ บตั ิ ของพนักงำน Outsource
พนักงาน Outsource ที่ปฏิบตั ิงานให้กบั กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ และต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ และกฎหรือระเบียบอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
เคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ พนักงาน Outsource จะต้องไม่กล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกว่าเป็ นพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ โดย
ต้องปฏิบตั งิ านให้แก่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อพึงปฏิบตั ทิ ม่ี สี าระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
 กำรปฏิ บตั ิ งำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
1. พนักงาน Outsource ต้องปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องหลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ ซึง่
อาจส่งผลในทางลบ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ต้องไม่นาผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอ้าง
เป็ นผลงานของตนเอง
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2. พนักงาน Outsource ต้องไม่ใช้เวลาปฏิบตั ิงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ไปทางานอื่น หรือใช้เพื่อ
ประโยชน์ ส่วนตัวที่ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานในเวลาทางานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ได้อย่างเต็มที่ และไม่
ปฏิบตั งิ านทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิบตั งิ านนอกเวลาการปฏิบตั งิ านของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่กต็ าม
3. พนักงาน Outsource ต้องหลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ ทีอ่ าจก่อให้เ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ
การดาเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
4. พนักงาน Outsource ต้องไม่เรียกร้องสิง่ ของหรือประโยชน์ อ่นื ใดจากบุค คลอื่นที่มีห น้ าที่ห รือ ธุ ร กิจ
เกีย่ วข้องกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะดาเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
 กำรปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ำใช้บริกำรกับกลุ่มตลำดหลักทรัพย์
1. พนักงาน Outsource ต้องปฏิบตั ติ ่อผูม้ าใช้บริการโดยยึดถือหลักของความรับผิดชอบ โปร่งใส และไม่
เลือกปฏิบตั เิ ฉพาะรายใดรายหนึ่งโดยไม่เป็ นธรรม
2. พนักงาน Outsource พึงรักษามาตรฐานในการให้บริการ และอานวยความสะดวก หรือผู้ มาติดต่อด้วย
ความสุ ภ าพเรีย บร้อ ยอย่ า งเต็ม ใจและเต็ม ความสามารถโดยไม่ ช ัก ช้า ตลอดจนพร้อ มรับ ฟั ง ความคิด เห็น หรือ
ข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อมาใช้พฒ
ั นาหรือปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ
3. พนักงาน Outsource ต้องรักษาข้อมูลความลับของผูม้ าใช้บริการอย่างเคร่งครัด ไม่เปิ ดเผยให้บุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นใดโดยตนเองไม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง หรือไม่ได้รบั อนุญาตจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
4. พนักงาน Outsource ต้องมีทศั นคติทด่ี ตี ่องานบริการ และปฎิบตั อิ ย่างเต็มที่ และต้องเคารพการตัดสินใจ
และข้อคิดเห็น ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูม้ าใช้บริการ และปฏิบตั ติ ่อผูม้ าใช้บริการด้วยความเสมอภาค
และให้เกียรติผอู้ ่นื อยู่เสมอ
 กำรปฏิ บตั ิ งำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของกลุ่มตลำดหลักทรัพย์ และกำรรักษำควำมลับ
1. พนักงาน Outsource ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดทีอ่ าจส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงและการดาเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้อมูลในเรื่องที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่มี
นโยบายหรือแนวทางดาเนินการในเรื่องนัน้ ๆ อย่างแน่ ชดั ต่อผู้ไม่มสี ทิ ธิได้รบั รู้ รวมทัง้ บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รบั
อนุญาต
2. พนักงาน Outsource ต้องไม่ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิด เห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่ อสาธารณะ
รวมถึงบุคคลภายนอก ทีอ่ าจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ หรืออาจทาให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์
ขาดความน่าเชื่อถือ รวมถึงจะต้องไม่พาดพิงและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลทีส่ ามไม่ว่าในประการใด ๆ
3. พนักงาน Outsource ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ท่ไี ม่เกี่ยวข้องได้รบั ทราบข้อมูลที่ได้จากการปฎิบตั หิ น้าที่
เช่น ไม่ควรสนทนาในทีส่ าธารณะผ่านเครื่องมือสือ่ สาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชดิ เป็ นต้น
4. พนักงาน Outsource ต้องเก็บรักษาข้อมูลเกีย่ วกับงานของตนให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัย และเมื่อไม่ได้ใช้
ข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบตั งิ านแล้ว ต้องทาลายด้วยวิธที เ่ี หมาะสม หรือดาเนินการอื่นใดตามทีน่ โยบาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
5. พนักงาน Outsource ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ในการแสวงหาผลประโยชน์
ในทางมิชอบไม่ว่าจะกระทาไปเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
หน้า 25 จาก 26

 กำรปฏิ บตั ิ งำนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกลุ่มตลำดหลักทรัพย์
1. พนักงาน Outsource ต้องใช้ทรัพย์สนิ ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้านความปลอดภัยของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
2. พนัก งาน Outsource ต้อ งปกป้ อ งดูแ ลทรัพ ย์สิน ที่ต นเองใช้ป ฏิบ ัติง าน ไม่ ใ ห้เ สีย หาย หรือ สูญ หาย
รวมทัง้ ต้องไม่นาทรัพย์สนิ ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ไปจาหน่ ายจ่ายโอน หรือให้ยมื หรือนาทรัพย์สนิ ของกลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ ออกนอกสถานทีท่ าการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
3. พนักงาน Outsource ต้องไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคล
อื่น ซึง่ ไม่ได้เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านเพื่อกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
 กำรปฏิ บตั ิ งำนที่เกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุ่มตลำดหลักทรัพย์
1. พนักงาน Outsource ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ด้วย
ความระมัดระวัง และไม่ใช้งานเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น รวมทัง้ ไม่ใช้งานในกิจกรรมใด ๆ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
ด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการรัวไหลของข้
่
อมูล หรือผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือ
ก่อให้เกิดความแตกแยก ความเสียหายอับอาย หรือเสือ่ มเสียชื่อเสียงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ หรือขัดต่อนโยบายของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์
2. พนักงาน Outsource ต้องไม่นาซอฟท์แวร์ ระบบ หรือระบบงาน ไฟล์ขอ้ มูลใด ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง
เกมส์ เป็ นต้น ที่ไม่ได้รบั อนุ ญาตมาติดตัง้ เก็บหรือบรรจุไว้ในคอมพิวเตอร์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รบั
อนุญาต รวมทัง้ ต้องไม่ทาการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
3. พนัก งาน Outsource ต้อ งไม่ นาอุ ปกรณ์ ใด ๆ จากภายนอกมาเชื่อ มต่ อ กับ คอมพิวเตอร์ หรือ ระบบ
คอมพิวเตอร์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการใด ๆ เช่น คัดลอกหรือถ่ายโอนข้อมูล เป็ นต้น โดยไม่ได้รบั อนุญาต
4. พนักงาน Outsource ต้องใช้งานอุปกรณ์ส่อื สารอื่น ๆ ทีก่ ลุ่มตลาดหลักทรัพย์ จัดให้ อาทิ คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์ โทรสาร และโทรศัพท์มอื ถือ อย่างมีจติ สานึกและรับผิดชอบ
5. พนักงาน Outsource ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ กาหนดอย่างเคร่งครัด
6. พนักงาน Outsource ต้องระมัดระวังการเปิ ด E-mail ทีม่ คี วามผิดปกติ หากพบ E-mail ทีม่ คี วามผิดปกติ
หรือเหตุผดิ ปกติเกีย่ วกับไวรัสให้แจ้งต่อฝ่ ายงานทีพ่ นักงาน Outsource ร่วมปฏิบตั งิ านอยู่ทนั ที เพื่อดาเนินการให้เป็ นไป
ตามนโยบายเกีย่ วกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามทีก่ ลุ่มตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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