ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Terms of Reference)
โครงกำรจัดจ้ำงบริ กำรบำรุงรักษำ กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ IBM

สำหรับ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 26 เมษำยน 2565
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ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Terms of Reference)
โครงกำรจัดจ้ำงบริกำรบำรุงรักษำ กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ IBM
ข้อ ก าหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการจัด จ้า งบริก ารบ ารุ ง รัก ษา กลุ่ ม ผลิต ภัณฑ์
ซอฟท์แวร์ IBM สาหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและขอบเขต
ของงำน”) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

วัตถุประสงค์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์จะสรรหา คัดเลือกผูป้ ระกอบกิจการ (“ผู้
เสนองำน”) เพื่อ ดาเนิ น การโครงการจัด จ้า งบริก ารบ ารุ ง รัก ษา กลุ่ ม ผลิต ภัณฑ์ซ อฟท์แ วร์ IBM ให้แ ก่ ต ลาด
หลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์1 (“โครงกำรฯ”) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อกาหนดและ
ขอบเขตของงาน ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดและราคาทีต่ กลงกัน เพื่อให้ได้ผลงานทีด่ ี มีคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์
ของการใช้งานและเงื่อนไขของสัญญา

2.

ขอบเขตของงำน
รายละเอียดขอบเขตของงานปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ซึง่ แนบท้ายข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
ฉบับนี้

3.

คุณสมบัติของผูเ้ สนองำน
ผูเ้ สนองานต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
3.1 คุณสมบัตเิ ฉพาะ
3.1.1

ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไทย หรือนิตบิ คุ คลต่างประเทศทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี) ให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย สาหรับธุรกิจประเภทเดียวกันกับ
งานตามโครงการฯ และมีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับงานตามโครงการฯ
มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ปี นับตัง้ แต่ก่อตัง้ นิตบิ ุคคลจนถึงปั จจุบนั

3.1.2

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท

3.1.3

ต้องมีประสบการณ์ หรือผลงานทีผ่ ่านมาในลักษณะใกล้เคียงกับงานตามโครงการฯ จานวนไม่น้อย
กว่า 3 (สาม) ราย

3.1.4

ผูเ้ สนองานจะต้องเป็ นตัวแทนในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทน่ี าเสนออย่างเป็ นทางการ และมีหนังสือ
รับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

1

หมายถึง บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยตลาดหลักทรัพย์หรือบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ถอื หุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกิน
กว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
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3.2

4.

คุณสมบัติทวไป
ั่
3.2.1

ต้อ งไม่ เ ป็ น ผู้ท่ถี ู ก ระบุ ช่อื ไว้ในบัญชีร ายชื่อ ผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แ จ้ง เวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลของการสังให้
่ นิตบิ ุคคลอื่นเป็ นผูท้ ง้ิ งานตามระเบียบของทางราชการ และไม่
เป็ นผูท้ ต่ี ลาดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ระบุช่อื ให้เป็ นผูท้ ง้ิ งาน รวมถึงไม่เคยมี
ประวัติล้มละลาย หรือ ถูกฟ้ องร้องในศาลเป็ นคดีเกี่ยวกับการล้มละลาย และไม่อยู่ในภาวะปรับ
โครงสร้างหนี้หรือฟื้ นฟูกจิ การ มีฐานะทางการเงินทีม่ นคง
ั ่ ไม่มแี นวโน้มการล้มละลายและล้มเลิก
กิจการ

3.2.2

ต้องไม่มกี รรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียในนิตบิ ุคคลของผู้
เสนองานเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจในการจัดการ หรือ ผูม้ สี ่วนได้เสียในนิตบิ ุคคล
ซึง่ เป็ นผูเ้ สนองานรายอื่นในการเสนองานครัง้ นี้

3.2.3

ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ ์ หรือความคุม้ กันซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผู้
เสนองานรายนัน้ ได้มคี าสังให้
่ สละเอกสิทธิและความคุ
ม้ กันเช่นว่านัน้ แล้ว
์

หลักประกันกำรเสนอรำคำ (Bid Bond)
<-ไม่ม-ี >

5.

กำรเสนองำน
5.1 รำยละเอียดทัวไป
่
5.1.1

ผูเ้ สนองานมีหน้าทีเ่ ข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟั งคาชีแ้ จงเพิม่ เติมเกีย่ วกับข้อกาหนดและขอบเขตของ
งาน และข้อมูลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง ตามกาหนดการทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานนี้
หากผู้เสนองานรายใดไม่เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวตามวันและเวลาทีก่ าหนด ให้
ถือว่าผูเ้ สนองานรายนัน้ ได้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกีย่ วกับข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
โดยครบถ้วนทุกประการแล้ว

5.1.2

ก่อนการยื่นข้อเสนองาน ผูเ้ สนองานจะต้องศึกษาทาความเข้าใจรูปแบบของโครงการฯ ข้อกาหนด
และขอบเขตของงาน ขอบเขตของงาน และเอกสารประกอบของข้อกาหนดและขอบเขตของงานนี้
รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูเ้ สนองานจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างขึน้ โดยอาศัยเหตุทม่ี ไิ ด้
ตรวจหรือทาความเข้าใจในเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งในจานวนเหล่านัน้ หรือโดยอ้างความสาคัญผิด
ในข้อความหรือในรายละเอียดของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งดังกล่าวมิได้

5.1.3

ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใด ๆ ก็ตาม ผูเ้ สนองานจะเปลีย่ นแปลงข้อความใด ๆ ในเอกสารข้อเสนองาน หรือ
ถอนการเสนองานที่ได้ย่นื ต่ อตลาดหลักทรัพย์ ไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่ ได้รบั ความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์

5.1.4

ถ้าปรากฏว่าราคาทีเ่ สนอแตกต่างกัน ผูเ้ สนองานยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์ถอื เอาจานวนเงินที่ต่ า
กว่าเป็ นราคาทีเ่ สนอ
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5.1.5

หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่2 หรือผูม้ อี านาจควบคุม3 ในกิจการของผูเ้ สนองาน มีสว่ น
ได้เสียเกีย่ 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 ได้
จาก 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 นับ
ถึงวันทีป่ ระกาศข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
5.2.1

หลักฐานการเป็ นนิตบิ ุคคล
5.2.1.1 กรณีเป็ นหน่วยงานภาคเอกชน
(1)

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล พร้อมวัตถุประสงค์

(2)

หนังสือบริคณห์สนธิ

(3)

บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (รายใหญ่) (บอจ. 5)

(4)

บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การหรือตาแหน่งอื่นใดทีเ่ ทียบเท่า ผูม้ ี
อานาจควบคุม (ถ้ามี)

(5)

สาเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงินย้อนหลัง 3 (สาม) ปี ทีผ่ ่านการรับรองจาก
ผูต้ รวจสอบบัญชีอย่างถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด

5.2.1.2 กรณีเป็ นหน่วยงานของรัฐ
(1)

หลักฐานการเป็ นนิตบิ ุคคล

2

หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผูเ้ สนองานเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจานวนหุน้ ที่มสี 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 หมายความว่ า บุ ค คลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่ ง พระราชบัญ ญัต ิห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุ โ ลม เช่ น
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)

คาสังแต่
่ งตัง้ ผูม้ อี านาจกระทาการแทนหน่วยงาน

5.2.2

กรณีผู้เสนองานเป็ นกลุ่มนิติบุคคลผูร้ ่วมค้า หรือ กลุ่มนิติบุคคลร่วมทางาน ให้ผูร้ ่วมค้าและนิติ
บุคคลทุกรายทีเ่ ข้าร่วมเป็ นผูเ้ สนองานยื่นสาเนาสัญญา หรือหนังสือข้อตกลงของการเข้าร่วมค้าหรือ
ร่ว มทางาน และสาเนาบัต รประจาตัว ประชาชนของกรรมการผู้ม ีอานาจลงนามของนิติบุคคล
ผูร้ ่วมค้าและนิตบิ ุคคล (กรณีเป็ นกลุ่มนิตบิ ุคคลผูร้ ่วมค้าฯ ทีจ่ ดทะเบียน) หรือสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของกรรมการผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลผูร้ ่วมค้าและนิตบิ ุคคลทุกราย (กรณีเป็ นกลุ่ม
นิตบิ ุคลผูร้ ่วมค้าฯ ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน)

5.2.3

ในกรณีท่มี ีนิติบุคคลต่างประเทศในกิจการร่วมค้า หรือร่วมทางาน ต้องมีหนังสือ Notary Public
ของประเทศนัน้ พร้อมทัง้ หนังสือรับรองของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้วย

5.2.4

หนังสือรับรองตนเองว่าผูเ้ สนองานเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน และไม่มคี ุณสมบัตติ ้องห้าม ตามที่
ก าหนดไว้ใ นข้อ 3. และหนัง สือ ชี้แ จงรายละเอีย ดการมีส่ว นได้เ สีย เกี่ย วกับ กิจ การของตลาด
หลักทรัพย์ (ถ้ามี) ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 5.1.5

5.2.5

สาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนของผู้มีอ านาจลงนาม หรือ สาเนาหนัง สือ เดิน ทาง (Passport)
สาหรับกรณีผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลผู้เ สนองานเป็ นคนต่างด้าว พร้อมหนังสืออนุ ญาตให้
ทางาน (Work Permit) (ถ้ามี)

5.2.6

หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ให้ระบุการมอบอานาจให้ชดั เจน พร้อมลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
และติดอากรแสตมป์ ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ

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

เอกสารตารางเปรียบเทียบข้อกาหนดทางเทคนิค (Comply Specification) (ถ้ามี) ตามรายละเอียด
ขอบเขตของงานทีร่ ะบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และข้อเสนองาน พร้อมแนบเอกสารอ้างอิง
เช่น แค็ตตาล็อก (Catalog) ของผลิตภัณฑ์ทน่ี าเสนอ

5.3.2

บุคลากรหลักของผู้เสนองาน และทีมงาน (ถ้ามี) ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อบุคลากรหลัก แผนภูมิ
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Organization Chart & Job Description) พร้อมทัง้ เอกสารแสดง
คุณสมบัติ หน้ าที่ ประสบการณ์ และแนบหลักฐาน ประวัติการทางาน โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
ทัง้ นี้ บุ ค ลากรหลักที่ระบุในข้อ นี้ ทงั ้ หมด จะต้อ งอยู่ในทีมงานของผู้เ สนองานตลอดระยะเวลา
ดาเนิ น งานตามสัญ ญาที่เ กี่ย วข้อ งกับ ข้อ ก าหนดและขอบเขตของงานนี้ ทัง้ นี้ ห้า มมิใ ห้มีก าร
เปลี่ย นแปลงบุค ลากรหลัก โดยมิไ ด้ร บั ความยิน ยอมล่ว งหน้ า เป็ น ลายลัก ษณ์อกั ษรจากตลาด
หลักทรัพย์

5.3.3
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5.3.4

ผลงานโครงการภายในประเทศที่ดาเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และมีขอบเขตการดาเนินการที่
คล้ายคลึงกัน พร้อมระบุมลู ค่าโครงการ (Site Reference)

5.3.5

รายละเอียดอุปกรณ์ เช่น ยีห่ อ้ รุ่น พร้อมปริมาณทีน่ าเสนอ โดยไม่ระบุรำคำ

5.3.6

หนังสือรับรองการเป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

5.3.7

เอกสารประกอบตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ (ถ้ามี)

5.4 หลักฐำนด้ำนรำคำ
5.4.1

ผูเ้ สนองานต้องเสนอราคาโดยกรอกข้อความในใบเสนอราคาตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 ให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านตามข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับ
นี้
แม้ว่าแรงงานและวัสดุบางอย่างมิได้ระบุไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ แต่ หากมี
ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้เพื่อให้งานส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดสาเร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ให้ถอื ว่ามี
แรงงานและวัสดุดงั กล่าวรวมอยู่ดว้ ยและถือเป็ นขอบเขตหน้าทีข่ องผูเ้ สนองาน เว้นแต่จะกาหนดไว้
ในข้อกาหนดการและขอบเขตของงานฉบับนี้โดยชัดแจ้งว่าไม่ให้รวมอยู่ดว้ ย

5.4.2

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

5.5 กำรยื่นข้อเสนองำน
5.5.1

ผู้เ สนองานต้อ งยื่น ข้อ เสนองานตามวิธีก าร เงื่อ นไข และระยะเวลาที่ร ะบุไว้ในข้อ ก าหนดและ
ขอบเขตของงานนี้ หากผู้เสนองานรายใดไม่ย่นื ข้อเสนองานตามวิธกี าร เงื่อนไข และระยะเวลา
ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ข้อเสนองานของผูเ้ สนองานรายนัน้ ไว้พจิ ารณา ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

5.5.2

ผูเ้ สนองานต้อ งจัด ทาข้อ เสนองานในรูป แบบข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Soft File) แบบ “Read
Only” เท่านัน้ โดยแบ่งเป็ น 2 (สอง) ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัตแิ ละเทคนิค (ต้องไม่มีข้อเสนอหรือข้อมูลด้ำนรำคำในส่วนที่
1) ให้จดั ทาแยกเป็ น 2 File คือ รายละเอียดด้านคุณสมบัติ และรายละเอียดด้านเทคนิค
โดยให้ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
-

รายละเอียดด้านคุณสมบัติและเทคนิค ที่มรี ายละเอียดครบถ้วนตามที่ระบุในข้อที่
5.2 ถึง 5.3 และ
รายละเอียดการเสนอราคาที่แสดงถึงปริมาณต่อหน่ วยของแต่ละรายการที่เสนอ
โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงิ น (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2 ข้อ เสนอด้า นราคา ให้ จดั ทำเป็ น File โดยมี กำรตัง้ รหัสหรือเข้ำรหัส กำรเข้ ำ ถึ ง
ข้อมูล (Zip with Password) โดยให้ป ระกอบด้ว ยรายละเอีย ดด้า นราคาครบถ้วน
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.4 พร้อมทัง้ ใบเสนอราคาตามแบบทีร่ ะบุในข้อกาหนดและขอบเขต
ของงานฉบับนี้ทก่ี รอกข้อความครบถ้วน
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ในกรณีท่ผี ู้เสนองานจัดทาข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) โดยการนา
เอกสาร (Hard Copy) มาแปลง (Scan File) ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ซึง่
หากเอกสาร (Hard Copy) นัน้ มีการขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเพิม่ เติมข้อความใดในเอกสาร
ดังกล่าว ผูเ้ สนองานหรือผูร้ บั มอบอานาจแล้วแต่กรณี จะต้องลงลายมือชื่อกากับและประทับตรา
(ถ้ามี) ทุกแห่ง ก่อนทีน่ ามาแปลง (Scan File) ไม่เช่นนัน้ จะถือว่าการขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไข
เพิม่ เติมข้อความดังกล่าวไม่ได้กระทาขึน้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีกรณีเป็ นทีส่ งสัย ตลาดหลักทรัพย์
มีสทิ ธิเชิญผูเ้ สนองานมาชีแ้ จงหรืออธิบายความหมายได้ และให้การพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์
เป็ นทีส่ ดุ
5.5.3

ผู้เ สนองานต้ อ งส่ ง ข้อ เสนองานในรู ป แบบข้อ มูล อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Soft File) มาทางไปรษณี ย์
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) ข้อเสนอด้านราคาทีไ่ ด้
มีการ zip with Password (ต่อท้ำยชื่อ File ด้วย _Encrypted)
2) การนาส่ง Password เพื่อใช้เปิ ด File ข้อเสนอด้านราคา
To:
ITProcurementPW@set.or.th เนือ่ งจากเป็ นข้อมูลความลับ ห้ าม To, CC หรือ BCC
หรือ เปิดเผยให้บุคคลอืน่ ภายในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

Subject:

แจ้ง Password เพื่อใช้เปิ ด File ข้อเสนอด้านราคาโครงการ........................
(โปรดระบุช่อื โครงการฯ)..................โดย.........(โปรดระบุช่อื ผูเ้ สนองาน).........

ทัง้ นี้ การนาส่งข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ “Read Only” ตาม
ข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นกรณีทผ่ี เู้ สนองานหรือผูร้ บั มอบอานาจ แล้วแต่
กรณี ได้ยอมรับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีน่ าส่งแล้ว
6.

เกณฑ์กำรพิ จำรณำตัดสิ นกำรประกวดรำคำ
6.1

6.2

ตลาดหลักทรัพย์มหี ลักเกณฑ์ในการพิจารณาและคัดเลือกผูเ้ สนองาน ดังนี้
6.1.1

พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผูเ้ สนองานเฉพาะรายทีม่ คี ุณสมบัตถิ ูกต้องตามทีก่ าหนด และจะ
เปิ ด File ข้อเสนอด้านราคาเฉพาะผู้เ สนองานที่ผ่ านการพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติแ ละ
เทคนิคตามเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด

6.1.2

การพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติและเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาของตลาดหลักทรัพย์ จะ
เป็ นการพิจารณาภายใน (Closed bid) ซึ่งจะไม่มีการประกาศคะแนน ราคา และรายละเอีย ด
ข้อเสนองานของผูเ้ สนองานให้ทราบ

ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิไม่
์ พิจารณาข้อเสนองานของผู้เสนองานรายที่มคี ุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่น
ข้อเสนองานไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ เช่น ปรากฏข้อมูล
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หลักฐานด้านราคาในข้อเสนองานด้านคุณสมบัตแิ ละเทคนิค หรือไม่ได้จดั ทาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
“Read Only” หรือไม่มกี ารตัง้ รหัสหรือเข้ารหัสการเข้าถึงข้อมูล (Zip with Password) ใน File ข้อเสนอด้าน
ราคา หรือมีการนาส่ง Password มายังตลาดหลักทรัพย์ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนด
6.3

ในกรณีท่ผี ู้เสนองานรายใดยื่นข้อเสนองานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที์ ่จะไม่
พิจารณาข้อเสนองานของผู้เสนองานรายนัน้ เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผดิ แผกไปจาก
เงื่อนไขของข้อกาหนดและขอบเขตของงานในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสาคัญ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีทพ่ี จิ ารณาเห็นว่า
จะเป็ 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 หมดใน
ใบเสนอราคา

6.4.3

ผู้เสนองานเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
ฉบับนี้อนั เป็ นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผเู้ สนองานรายอื่น

6.5

ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิจะไม่
์ พจิ ารณาราคาทีเ่ สนอหากมีการขูดลบ เติมแต่ง แก้ไข เปลีย่ นแปลง โดยผู้
เสนองานมิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้

6.6

ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองานตามหลักเกณฑ์ท่ตี ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดยการ
พิจารณา และการตัดสินคัดเลือกผูช้ นะการประกวดราคาของตลาดหลักทรัพย์ถอื เป็ นเด็ดขาดและทีส่ ุด ไม่มี
ข้อผูกพันว่าตลาดหลักทรัพย์จะต้องคัดเลือกผู้เสนองานที่เสนอราคาต่ าที่สุดเสมอไป ผู้เสนองานยอมรับ
หลักเกณฑ์และผลการตัดสินการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาของตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มขี อ้ โต้แย้ง
และผูเ้ สนองานจะฟ้ องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทงั ้ สิน้

6.7

เมื่อตลาดหลักทรัพย์คดั เลือกผูเ้ สนองานรายใดให้เป็ นผูช้ นะการประกวดราคาแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งให้
ผูเ้ สนองานรายนัน้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

กำรสงวนสิ ทธิ์
7.1

ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการแก้
ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อกาหนดและ
์
ขอบเขตของงานฉบับนี้ ตลอดจนเอกสารแนบ และเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้มคี วามเหมาะสมในการ
ดาเนินงานและเป็ นไปตามความประสงค์ของตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนสงวนสิทธิในการเปลี
่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นี้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงไม่
์
พิ จ า รณา ข้ อ เสนอ ง า น ข อง ผู้ เ สนอง า นร า ย ใ ดรา ย ห นึ่ ง ไ ด้ ใ นกรณี มี เ ห ตุ อั น ค ว รเชื่ อไ ด้ ว่ า
ผู้ เ สนองานให้ค ารับ รองอัน เป็ น เท็จ หรือ ไม่ ช้ีแ จงรายละเอีย ดการมีส่ ว นได้ เ สีย เกี่ย วกับ กิจ การของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือการประกวดราคาในครัง้ นี้กระทาไปโดยไม่สจุ ริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
และ/หรือผลประโยชน์ หรือมีเหตุอ่นื ใดตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่จาเป็ นต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ ผูเ้ สนองานตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากตลาดหลักทรัพย์

7.2

ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงกรณีตาม 7.1 ตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ของผู้เสนองาน ซึ่ง
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทาและยื่นข้อเสนองานตามข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
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8.

7.3

การที่ต ลาดหลักทรัพย์ต่ อ รอง ตกลงราคา หรือ ตกลงเรื่อ งอื่น ใดภายหลังการประกวดราคา ไม่ มีผ ลให้
ผูเ้ สนองานพ้นความผูกพันใดๆ ทีต่ นมีต่อตลาดหลักทรัพย์ตามใบเสนอราคานัน้

7.4

ผู้เสนองานรับทราบและตกลงว่าข้อมูลต่างๆ ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เป็ นกรรมสิทธิ ์ และ/หรือทรัพย์ส ินทางปั ญญาของตลาดหลักทรัพย์แต่ เพียงผู้เดียว โดยผู้เสนองานตกลงไม่
นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดนอกเหนือจากการเสนองานตามทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้

7.5

ในระหว่างการประกวดราคา และเมื่อ การประกวดราคาตามเอกสารฉบับนี้สน้ิ สุดลง ผู้เสนองาน ไม่ว่าจะ
ได้รบั คัดเลือกเป็ นผูช้ นะการประกวดราคาและได้รบั อนุมตั จิ ากตลาดหลักทรัพย์ให้เข้าทาสัญญาหรือไม่กต็ าม
ตกลงเก็บรักษาข้อมูลทัง้ หมดที่ได้ล่วงรู้ ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ จากการเข้าร่วมประกวดราคาในครัง้ นี้ไว้เป็ น
ความลับโดยจะไม่เปิ ดเผยให้กบั บุคคลภายนอกทราบ เว้นแต่ใ นกรณีทไ่ี ด้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์เท่านัน้ และผู้เสนองานตกลงจะดูแลให้พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และ
บุคคลทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของผูเ้ สนองานปฏิบตั ติ ามข้อนี้อย่างเคร่งครัด

7.6

ผู้เสนองานให้การรับรองว่าการประกวดราคารวมถึงบรรดาเอกสารใดๆ ที่นาเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์เป็ น
เอกสารที่ได้จดั ทาโดยความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ สนองานเอง ไม่ได้คดั ลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือปลอม
แปลงไม่ว่าทัง้ หมดหรือแต่เพียงบางส่วนจากเอกสารของผูอ้ ่นื ด้วยเจตนาทุจริต ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์สงวน
สิทธิในการเพิ
กถอนผูเ้ สนองานออกจากการพิจารณาคัดเลือกได้ทนั ที หากปรากฏในระหว่างการประกวดราคา
์
หรือภายหลังการประกวดราคาสิน้ สุดว่า เอกสารทีผ่ เู้ สนองานได้นาเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์เป็ นไปโดยมิชอบ
และผูเ้ สนองานยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์พจิ ารณาเรียกค่าเสียหายได้

7.7

ตลาดหลักทรัพย์มนี โยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และสนับสนุ นให้ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส หาก
ตลาดหลักทรัพย์พบว่าผูเ้ สนองาน รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องกับผูเ้ สนองานมีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รปั ชันถึ
่ ง
ขัน้ ถูกชีม้ ูลความผิดหรือถูกฟ้ องเป็ นคดีต่อศาล ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที์ จ่ ะดาเนินการใดๆ โดยอาจไม่
พิจารณาข้อเสนองานของผูเ้ สนองานได้ รวมทัง้ อาจจะพิจารณายกเลิกผลการคัดเลือกในครัง้ นี้ไม่ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่วนได้ โดยตลาดหลักทรัพย์ไม่จาเป็ นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทัง้ สิ้น และผู้เสนองานตกลงจะไม่
เรีย กร้อ งค่ า เสีย หายใดๆ จากตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทัง้ นี้ การพิจ ารณาจะยึด ถือ ประโยชน์ สูง สุด ของตลาด
หลักทรัพย์เป็ นสาคัญ

เงื่อนไขของสัญญำ
ผูเ้ สนองานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็ นผูช้ นะการประกวดราคาและได้รบั อนุ มตั จิ ากตลาดหลักทรัพย์ให้เข้าทาสัญญา
จะต้องมาทาสัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการและสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์
กาหนดในฐานะผูร้ บั จ้างหรือบริษทั (แล้วแต่กรณี) ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งผล
การคัดเลือกให้ผู้ชนะการประกวดราคาทราบหรือภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดยแบบของ
สัญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนดจะมีสาระสาคัญอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ใน
กรณีไม่มีการทาสัญญาตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด ผู้ชนะการประกวดราคาตกลงให้ขอ้ ความที่ระบุไว้
ดังต่อไปนี้เป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการปฏิบตั งิ านด้วย
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั หรือมีเหตุอ่นื ใดตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร อาทิ เกิดเหตุการณ์ท่ี
อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการพื้นที่ หรือผู้เข้าร่วมงาน หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตาม
สัญญา ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิใ์ นการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนระยะเวลาการเข้าทาสัญญากับ ผู้ชนะการ
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ประกวดราคาตามวรรคก่อน โดยผูเ้ สนองานทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเป็ นผูช้ นะการประกวดราคาตกลงจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากตลาดหลักทรัพย์
8.1 ค่ำตอบแทน
ภายใต้การปฏิบตั ิงานตามสัญญาอย่างถูกต้องของผู้รบั จ้าง/บริษัทตามที่กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ตลาด
หลักทรัพย์ตกลงชาระค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบตั งิ านตามสัญญาโดยคิดเป็ นอัตราเหมาจ่ายตลอดระยะเวลา
ของสัญญานี้ให้แก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ตามเงื่อนไขและกาหนดระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นอัตราเหมาจ่ายที่รวมค่าอนุ ญาตให้ใช้สทิ ธิในซอฟต์แวร์ (Software License) ที่
เกี่ย วข้อ ง ตลอดจนค่าบารุงรักษาอุป กรณ์ สาหรับโครงการฯ (ถ้า มี) ค่า แรงงาน ค่า วัสดุ ค่า อุป กรณ์ ค่า
พาหนะ ค่าขนส่ง ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ค่า ดาเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นใดทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานตามสัญญานี้ แต่ ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ ซึ่งผู้รบั จ้าง/บริษัท ตกลงเป็ นผู้รบั ผิดชอบตามอัตราที่
กฎหมายกาหนด และภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งตลาดหลัก ทรัพย์จ ะเป็ นผู้ช าระตามกฎหมาย ทัง้ นี้ จานวนเงิน
ค่ า ตอบแทนดัง กล่ า วเป็ น จ านวนที่ย ัง ไม่ ไ ด้ห ัก ภาษีเ งิน ได้ ณ ที่จ่ า ย ซึ่ง ผู้ร ับ จ้า ง/บริษัท ตกลงให้ต ลาด
หลักทรัพย์หกั ภาษีจากเงินค่าตอบแทนดังกล่าวและนาส่งกรมสรรพากรตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด
ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงทีจ่ ะไม่เปลีย่ นแปลงค่าตอบแทนตามสัญญาทีร่ ะบุไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญา ไม่ว่า
ด้วยเหตุการณ์ใดๆ อาทิ ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ การดาเนินงานตามสัญญานี้มี
ราคาเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนตามสัญญาจะมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงก็เฉพาะแต่ในกรณีทต่ี ลาด
หลักทรัพย์สงให้
ั ่ เพิม่ งานหรือลดงาน (Variation Order) ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญานี้เท่านัน้
8.2

กำรชำระค่ำตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์ตกลงชาระค่าตอบแทนของงานตามสัญญาให้แก่ผู้รบั จ้าง/บริษทั โดยจะชาระภายใน 30
(สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รบั ใบเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์จากผู้รบั จ้าง/บริษัทและ
ตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจรับมอบงานตามสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว
ทัง้ นี้ ผูร้ บั จ้าง/บริษทั รับทราบและตกลงว่า ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดการชาระ
ค่าตอบแทนได้ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

8.3 ค่ำธรรมเนี ยมและภำษี อำกร
ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรต่างๆ ที่เกิดขึน้ หรือเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามสัญญานี้ ผู้ รบั จ้าง/บริษทั ตก
ลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
8.4 ประกันภัย
<ไม่ม>ี
8.5

ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ผูร้ บั จ้าง/บริษทั รับทราบและตกลงว่าข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะ
เป็ นข้อมูลหรือรายละเอียดทีไ่ ด้รบั มาจากตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านตาม
สัญญานี้ เป็ นกรรมสิทธิ ์ และทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของตลาดหลักทรัพย์แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยผูร้ บั จ้าง/บริษทั
ตกลงไม่นาข้อมูลและงานดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดนอกเหนือจากการปฏิบตั ิงานตามสัญญา
ตลอดจนจะไม่นาข้อมูลและงานตามสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นทาซ้า ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทาการใดๆ
อันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือสิทธิใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าใน
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ระหว่างระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านตามสัญญานี้และภายหลังจากทีส่ ญ
ั ญานี้สน้ิ สุดลงแล้วหรือไม่กต็ าม เว้น
แต่จะได้รบั ความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
ในระหว่างอายุสญ
ั ญานี้และเมื่อสัญญานี้สน้ิ สุดลง หากบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สทิ ธิเรียกร้องใดๆ ว่า
มีการละเมิดลิขสิทธิหรื
์ อทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเกีย่ วกับงานตามสัญญา หรือสิง่ ทีส่ ่งมอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผูร้ บั
จ้าง/บริษทั ตกลงแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วนั ทีผ่ รู้ บั จ้าง/บริษทั ทราบเรื่อง
ดังกล่าว โดยผู้รบั จ้าง/บริษทั ต้องดาเนินการทัง้ ปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือเรียกร้องดังกล่าวระงับสิน้ ไป
โดยเร็ว เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถใช้งานได้ตามที่กาหนดไว้ในสัญ ญานี้ต่อไปได้โดยเร็วที่สุด หาก
ตลาดหลักทรัพย์ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิหรื
์ อ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาดังกล่าว ผู้รบั จ้าง/บริษัทจะเป็ นผู้ชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย รวมทัง้ ค่าฤชา
ธรรมเนียม และค่าทนายความทัง้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียว
8.6 กำรเก็บรักษำควำมลับ
ตลอดอายุสญ
ั ญานี้และภายหลังจากที่สญ
ั ญานี้ส้นิ สุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รบั จ้าง/บริษัท ตกลงเก็บ
รักษารายละเอียดและข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้รหู้ รือรับทราบ ไม่ว่าโดยวิธใี ดๆ จากการปฏิบตั งิ านตามสัญญานี้ไว้
เป็ น ความลับ โดยจะไม่ เปิ ด เผยให้กบั บุค คลใดไม่ว่า เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ใด เว้น แต่ จะได้ร ับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์ก่อน และในกรณีทข่ี อ้ มูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลส่วนบุคคล
ผูร้ บั จ้าง/บริษทั จะต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย รวมถึงจะต้องปฏิ บตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคาสัง่
ศาล หรือเมื่อรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวตกเป็ นของสาธารณะแล้ว และผู้รบั จ้าง/บริษัทตกลงจะดูแลให้
บุคลากรของผูร้ บั จ้าง/บริษทั ผูร้ บั จ้างช่วงของผูร้ บั จ้าง/บริษทั และบุคคลทีอ่ ยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง/บริษทั ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด
ข้อมูลความลับ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ข้อความ เอกสาร หรือการสื่อสารอื่นใดที่ ผู้รบั จ้าง/บริษัทได้รบั รู้
รับทราบ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจากการปฏิบตั ิงานตามสัญญานี้ ไม่ว่ าจะเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร วาจา
รูปภาพ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สือ่ แม่เหล็ก หรือสือ่ ใดๆ และไม่ว่าข้อมูลจะถูกระบุว่าเป็ น “ความลับ” หรือไม่กต็ าม
รวมถึง การเข้ามาปฏิบตั ิงานของผู้รบั จ้า ง/บริษัท ให้แก่ ตลาดหลัก ทรัพย์ และ/หรือ บริษัทย่ อ ยของตลาด
หลัก ทรัพ ย์ และข้อ มูลที่เ กี่ย วข้อ งกับ ข้อ มูลดัง กล่ า วที่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ละ/หรือ บริษัท ย่ อ ยของตลาด
หลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยให้แก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ทัง้ ก่อนเข้าทาสัญญาฉบับนี้ ในปั จจุบนั และในอนาคตด้วย
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 ติ าม
สัญญาเป็ นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือหนังสือค้าประกัน ตามแบบทีก่ าหนดไว้ในเอกสารทีแ่ นบ
ท้ายข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับ นี้ ในวงเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าตอบแทนตามสัญญา
ทัง้ หมด ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันทีส่ ญ
ั ญาเริม่ มีผลใช้บงั คับ
ถ้าวงเงินหลักประกันข้างต้นลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ต้องนาหลักประกันมาเพิม่ เติม
จนครบวงเงินข้างต้น ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รบั แจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
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หลัก ประกัน ที่จ ัด ให้ใ หม่ ห รือ ที่จ ัด ให้เ พิ่ม เติม จะต้ อ งเป็ น หลัก ประกัน ในประเภทเดีย วกัน กับ
หลักประกันเดิมทีผ่ รู้ บั จ้าง/บริษทั ได้สง่ มอบให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์จะคืนหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาให้ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ภายใน 30 (สามสิบ) วัน
นับแต่วนั ที่ผู้รบั จ้าง/บริษัทพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้ และผู้รบั จ้าง/บริษัทได้ทาหนังสือถึง
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอรับหลักประกันดังกล่าวคืน ทัง้ นี้ การคืนหลักประกันไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืน
ให้โดยไม่มดี อกเบีย้
8.7.3

หลักประกันผลงำนและควำมชำรุดบกพร่อง (Maintenance Bond)
<ไม่ม>ี

8.8

กำรเปลี่ยนแปลงงำนตำมสัญญำ
ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิทจ่ี ะแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงงานตามสัญญา ด้วยการเพิม่ หรือลดปริมาณหรือขอบเขต
งานตามสัญญาได้ โดยไม่ตอ้ งยกเลิกสัญญานี้ และไม่เป็ นเหตุให้สญ
ั ญานี้เสือ่ มเสียไป

8.9 กำรปฏิ บตั ิ ผิดสัญญำ
ในกรณีทผ่ี รู้ บั จ้าง/บริษทั ปฏิบตั ฝิ ่ าฝื นสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือกรณีทม่ี เี หตุอ่นื ให้ตลาดหลักทรัพย์เชื่อได้ว่า
ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ไม่สามารถปฏิบตั งิ านตามสัญญาได้ หรือจะสาเร็จไม่ทนั ตามกาหนดระยะเวลาตามสัญญานี้
ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิกระทาการดังต่อไปนี้ทงั ้ หมดหรือบางส่วน
8.9.1

ให้ถือ เอางานตามสัญ ญานี้ เ ป็ น ของตลาดหลัก ทรัพย์ท ัน ที ทัง้ นี้ ให้ร วมถึง งานที่อยู่ในระหว่าง
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 ธิเรียกจากผู้รบั จ้าง/บริษทั
ตามสัญญา กับค่าตอบแทนตามสัญญาที่ตลาดหลักทรัพย์จะต้องชาระแก่ผู้รบั จ้าง/บริษัท หรือ
หลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ (ถ้ามี) ได้ทนั ที

8.9.6

ว่าจ้างผูร้ บั จ้างอื่นเพื่อดาเนินการแทน โดยผูร้ บั จ้าง/บริษทั มีหน้าทีช่ าระค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้
จากการว่าจ้างผูอ้ ่นื ดาเนินการแทนด้วย

8.9.7

ปรับผูร้ บั จ้าง/บริษทั เป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของค่าตอบแทนตามสัญญาทีย่ งั
ไม่ได้ตรวจรับมอบ แต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท นับตัง้ แต่วนั ที่ผรู้ บั จ้าง/บริษัท
ปฏิบตั ิฝ่าฝื นสัญญา หรือไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาจนถึงวันที่ ผู้รบั จ้าง/บริษัทได้ปฏิบตั ิตาม
สัญญา หรือวันทีต่ ลาดหลักทรัพย์บอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

8.9.8

บอกเลิกสัญญาได้ทนั ทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ า และตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายและความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั เนื่องจากการบอกเลิกสัญญาตามข้อนี้

การทีต่ ลาดหลักทรัพย์ไม่ใช้สทิ ธิใดๆ ตามสัญญานี้ ไม่ถอื เป็ นการสละสิทธิในการบอกเลิกสัญญา หรือเป็ น
การยอมรับ หรือไม่ถอื ว่าการกระทาเช่นว่านัน้ ไม่เป็ นการประพฤติผดิ สัญญาของผู้รบั จ้าง/บริษทั หรือเป็ น
เหตุให้ผรู้ บั จ้าง/บริษทั หลุดพ้นความรับผิดตามสัญญานี้แต่ประการใด
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8.10 กำรบอกเลิ กสัญญำ
8.10.1 ไม่ว่ากรณีจะเป็ นเช่นใดก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยการแจ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
8.10.2 ในกรณีท่ปี รากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิบอกเลิ กสัญญาฉบับนี้ได้ทนั ทีโดย
แจ้งให้ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยการใช้สทิ ธิในการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่
ถือ เป็ น การตัด สิท ธิในการใช้สิทธิอ่ืนๆ ที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์จะได้กาหนดในสัญ ญา และให้สทิ ธิ
ดังกล่าวเป็ นสิทธิเพิม่ เติมจากสิทธิอ่นื ๆ ทีม่ อี ยู่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ
8.10.2.1 ผู้รบั จ้าง/บริษัทไม่ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตรงตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นที่ใช้
บังคับกับงานตามสัญญา
8.10.2.2 ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของตลาดหลั
่
กทรัพย์ ผูแ้ ทนหรือตัวแทนของตลาด
หลักทรัพย์ทไ่ี ด้ออกคาสังแก่
่ ผรู้ บั จ้าง/บริษทั หรือตัวแทนหรือผูร้ บั จ้างช่วงของผูร้ บั จ้าง/
บริษัท อันเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามสัญญาเพื่อให้งานตามสัญญาได้สาเร็จลุล่วงลง
ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
8.10.2.3 ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ถูกร้องเรียนว่าปฏิบตั งิ านโดยไม่สจุ ริต หรือไม่เป็ นกลาง หรือไม่ธารงไว้
ซึ่งจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้สอบสวนแล้วว่ามีมูลอัน
ควรเชื่อหรือเป็ นจริงตามคาร้องเรียนนัน้
8.10.2.4 ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกเป็ นบุคคลทีม่ หี นี้สนิ ล้นพ้นตัว หรือศาลมีคาสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ (ไม่ว่า
เด็ดขาดหรือชัวคราว)
่
หรือศาลในคดีฟ้ื นฟูกจิ การมีคาสังรั
่ บคาร้องขอฟื้ นฟูกจิ การของผู้
รับจ้าง/บริษทั
8.10.2.5 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้รบั จ้าง/บริษทั ไม่มคี ุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วน
ตามสัญ ญานี้ หรือ ค ารับ รองใดๆ ที่ใ ห้ไ ว้แ ก่ ต ลาดหลัก ทรัพย์อ ัน เกี่ยวเนื่ อ งกับ การ
ปฏิบตั งิ านตามสัญญา รวมถึงคารับรองใดๆ ในข้อเสนองานด้านเทคนิค หรือข้อเสนอ
งานด้านราคาที่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั ได้ย่นื ต่อตลาดหลักทรัพย์เป็ นเท็จ หรือคลาดเคลื่อนต่อ
ความเป็ นจริง
8.10.2.6 ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ทาการชาระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือโดยถูกบังคับ
8.11 เหตุสุดวิ สยั
ในกรณี ท่ี คู่ ส ัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามสัญ ญานี้ ไ ด้ อ ั น เนื่ อ งมาจากเหตุ สุ ด วิ ส ัย
ให้ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายทีป่ ระสบเหตุสุดวิสยั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบในทันที และ
หากเหตุสุดวิสยั ดังกล่าวเกิดขึน้ เกินกว่า 15 (สิบห้า) วัน คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันที โดยการแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ถอื ว่าการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
ด้วยเหตุดงั กล่าว ไม่เป็ นการปฏิบตั ฝิ ่ าฝืนสัญญา
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในการที
จ่ ะเปลีย่ นแปลงระยะเวลาการปฏิบตั งิ านตามสัญญาออกไป
์
จนกว่าเหตุสดุ วิสยั จะสิน้ สุดลงหรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดยตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยทีผ่ รู้ บั จ้าง/บริษทั ตกลงทีจ่ ะไม่คดิ ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใด
ๆ เพิม่ เติมในช่วงระยะเวลาทีไ่ ด้มกี ารขยายออกไป รวมทัง้ ในกรณีทม่ี กี ารใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาตามวรรค
หนึ่ง และตลาดหลักทรัพย์มกี ารชาระค่าตอบแทนตามสัญญาให้แก่ผรู้ บั จ้าง/บริษทั แล้ว ผูร้ บั จ้าง/บริษทั ตกลง
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ทีจ่ ะคืนค่าตอบแทนตามสัญญาในส่วนทีย่ งั ไม่ได้ใช้บริการให้แก่ตลาดหลักทรัพย์โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน 30
(สามสิบ) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจากตลาดหลักทรัพย์
เหตุ สุดวิสยั ตามวรรคหนึ่ง หมายถึง เหตุ การณ์ หรือภัยพิบตั ิท่เี กิดขึน้ หรือใกล้จะมาถึงและไม่สามารถ
ป้ องกันได้แม้ทงั ้ บุคคลผู้ทต่ี ้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนนั ้ จะได้จดั การตามควรอันพึงคาดหมายได้
จากบุคคลนัน้ ในฐานะเช่นนัน้ เช่น เหตุภยั พิบตั ิ การกระทาของรัฐบาล สงคราม สงครามกลางเมือง ความ
เป็ นปรปั กษ์ การประท้วง การจลาจล ความวุ่นวายทางการเมือง เหตุการณ์ความไม่สงบ การใช้ กาลังทาง
ทหาร กบฎ การรัฐ ประหาร การล้ม ล้า งอานาจ การคว่ า บาตร การลอบวางเพลิง หรือ ระเบิด การ ก่อ
วินาศกรรม การก่อการร้าย การระเบิด อัคคีภยั ภัยธรรมชาติ น้ าท่วม ไข้หวัด โรคติดต่อ อาทิ การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคระบาดอื่น ๆ การหยุดชะงักหรือความล่าช้าอัน
เนื่องมาจากขัน้ ตอนทางราชการซึ่งหน่ วยงานที่มอี านาจบังคับใช้เป็ นครัง้ คราว การขนส่งหยุดชะงักอั น
เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั การนัดหยุดงาน การปิ ดงานหรือการพิพาทแรงงาน กฎหมายหรือคาสังของหน่
่
วยงาน
ราชการ เป็ นต้น รวมถึงเหตุการณ์ท่คี ่สู ญ
ั ญาคาดเห็นว่าจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผใู้ ช้บริการพื้นที่
หรือผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านตามสัญญา
9.

ข้อควรทรำบ
การเสนองานและ/หรือเข้าปฏิบตั งิ านตามทีก่ าหนดไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
9.1

เว้นแต่ ข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น กรณีผู้เสนองานกระทาการฝ่ าฝื น
เงื่อ นไขการประกวดราคาที่ก าหนดไว้ในข้อ ก าหนดและขอบเขตของงานฉบับ นี้ และตลาดหลัก ทรัพย์
พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็ นการฝ่ าฝื นเงื่อนไขการประกวดราคาในสาระสาคัญ ผู้เสนองานตกลงรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือยินยอมให้รบิ หลักประกันการเสนอราคาของ
ผูเ้ สนองานรายนัน้ (ถ้ามี) ได้ทนั ที

9.2

ผูเ้ สนองานจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบการเข้าพืน้ ทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดหรือกฎหมายอื่นใดที่
เกีย่ วข้องโดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย รวมถึงนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อปฏิบตั อิ ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้อง และจะต้องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขในการรักษาความลับของตลาดหลักทรัพย์

9.3

กรณีทต่ี อ้ งดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.4

(1)

ผูเ้ สนองานต้องยินยอมให้ตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานทีก่ ากับ
ดูแลตลาดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้องและสามารถเข้าตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูเ้ สนองานได้

(2)

ผูเ้ สนองานต้องมีมาตรการควบคุมการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงในกรณีท่มี กี ารมอบหมายการปฏิบตั ิงานต่อให้กบั บุคคลอื่น (sub-contracting to another
supplier)

ผูเ้ สนองานยอมรับและตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกระบวนการควบคุมในด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 9.2
และ 9.3 ในส่ว นข้อที่เ กี่ยวกับ โครงการฯ รวมถึงการอนุ ญาตให้ตลาดหลัก ทรัพ ย์ บริษัท ย่อ ยของตลาด
หลักทรัพย์ และหน่ วยงานทีก่ ากับดูแลตลาดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
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เข้าตรวจสอบการดาเนินงาน เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ประกาศแนว
ปฏิ บ ัติ ท่ี นป.3/2559 เรื่ อ ง แนวปฏิ บ ัติ ใ นการจัด ให้ มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
10.

กำหนดกำรและสถำนที่ติดต่อขอทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ ม
รายละเอียดกาหนดการสาหรับการประกวดราคาตามข้อกาหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้ มีรายละเอียดตาม
ตารางด้านล่างนี้
ลำดับ
รำยละเอียด
1 ประกาศเชิญชวน
2 สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่าน E-mail
: ITProcurementUnit@set.or.th
3 กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4 ยื่นข้อเสนองาน
5 ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กำหนดกำร
26 เมษายน 2565
26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565
5 พฤษภาคม 2565
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
ภายหลังวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ
ก.
ข.
ค.

ง.

11.

กาหนดการข้างต้นอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทาได้โดยส่งคาถามผ่าน E-mail ถึง ส่วนจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ าย
บริหารเทคโนโลยี ITProcurementUnit@set.or.th ตามกาหนดการทีร่ ะบุขา้ งต้น
ผูเ้ สนองานรายทีไ่ ม่ได้รบั การคัดเลือกสามารถรับคืนหลักประกันการเสนอราคาทีต่ ลาดหลักทรัพย์ได้รบั ไว้
โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือผลตอบแทนอื่นใด พร้อมส่งคืนเอกสารและข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากตลาด
หลักทรัพย์ (ถ้ามี)
หากผู้เ สนองานรายใดไม่ย่นื ข้อ เสนองานตามวัน และเวลาที่ก าหนดดังกล่ า ว ตลาดหลัก ทรัพ ย์จะไม่รบั
ข้อเสนองานของผูเ้ สนองานรายนัน้ ไว้พจิ ารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

เอกสำรแนบท้ำย
เอกสารแนบท้ายข้อกาหนดและขอบเขตของงานดังต่อไปนี้ให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและขอบเขตของงาน
ฉบับนี้
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1:
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2:
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3:
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4:
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5:
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6:
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รายละเอียดขอบเขตของงาน
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เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1
รำยละเอียดขอบเขตของงำน
สำหรับ
ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Terms of Reference)
โครงกำรจัดจ้ำงบริกำรบำรุงรักษำ กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ IBM
1.

งำนตำมสัญญำ
1.1 ผู้เสนองานมีหน้าที่บารุงรักษาซอฟต์แวร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยตามเอกสารแนบท้าย
หมายเลข 6 รายการซอฟท์แวร์ ให้สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตามข้อกาหนด
1.2 ในกรณีทซ่ี อฟต์แวร์ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อยไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผูใ้ ห้บริการมี
หน้าทีท่ าให้ซอฟต์แวร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อย กลับมาใช้งานได้ดดี งั เดิม ด้วยความรวดเร็ว
โดยวิธใี ห้คาแนะนาปรึกษา การปรับเปลีย่ นค่า configuration ของซอฟต์แวร์ การจัดหา ซอฟต์แวร์แพทช์
(Patch) ซอฟต์แวร์อพั เดต (Update) หรือ ซอฟต์แวร์อพั เกรด (Upgrade) เป็ นต้น
1.3 ผูเ้ สนองานต้องจัดให้เจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญในแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษาและดาเนินการ
แก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่างสุดความสามารถ
1.4 ผูเ้ สนองานมีหน้าทีเ่ สนอให้บริการบารุงรักษา กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
รายการซอฟต์แวร์
1.5 ระยะเวลาของสัญญาให้บริการ ตามเอกสารแนบรายการซอฟต์แวร์

2.

ระยะเวลำ
ผู้เสนองานที่ได้รบั การคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ จะต้องเข้าทาสัญญากับตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบและ
ระยะเวลาทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยงานตามสัญญาระยะเวลา 1 ปี จะเริม่ ประมาณวันที่ 1 กรกฏาคม 2565
หรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด และดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทัง้ นี้ระยะเวลา
ดังกล่าวอาจปรับเปลีย่ นได้โดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์ หรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ได้ตกลงร่วมกับผู้
ทีไ่ 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 กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ IBM (“ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน”) โดยตลอดแล้ว
และยอมรับเงื่อนไขนัน้ รวมทัง้ รับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผู้คุณสมบัตคิ รบถ้วนและได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการยื่น
ข้อเสนองานตามทีก่ 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/หรือทาความตกลงในเรื่องดังกล่าวตามรูปแบบที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนดภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รบั แจ้ง หรือภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร รวมทัง้
ตกลงจะปฏิบตั ติ ามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ กาหนดและขอบเขตของงานทุก ประการ ตลอดจนปฏิบตั ิ
ตามรายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่จะได้ตกลงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเสนองานนี้เป็ นข้อเสนองานทีโ่ ปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การฉ้อฉล และการ
สมรูร้ ่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคล หรือนิตบิ ุคคลอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ย่นื หรือไม่ได้ย่นื ข้อเสนอ
งานในคราวเดียวกันนี้กต็ 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. ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อเสนองานด้านคุณสมบัติและเทคนิค ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ตามข้อกาหนดและ
ขอบเขตของงานนี้ ไม่มหี ลักฐานด้านราคาในข้อมูลดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทีน่ าส่ง
แม้ไม่ปรากฏลายมือชื่อของข้าพเจ้าหรือผูร้ บั มอบอานาจในข้อมูลดังกล่าวก็ตาม
ยื่นข้อเสนองาน มา ณ วันที่ ______ เดือน ____________ พ.ศ.______
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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 กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ IBM 1 ปี

Unit Price

Total

1

รวม

ซึง่ เป็ นราคาทีร่ วมค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านแล้ว แต่ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ ซึง่ ผูเ้ สนอ
งานตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด และภาษีมลู ค่าเพิม่
1. คาเสนอนี้จะยืนราคาอยู่เป็ นระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วนั ทีก่ ารประกวดราคาแล้วเสร็จหรือการประกวด
ราคาสิน้ สุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ และตลาดหลักทรัพย์อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว และ/หรือในระยะเวลาที่ได้ยดื ออกไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรและได้แจ้งให้ผเู้ สนอ
งานรับทราบแล้ว
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 ชัน่ 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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เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 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 ที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบเป็ 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 ที่กาหนดไว้ใน
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 าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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 หรือผูม้ าติดต่อด้วย
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 ข้อมูลในเรื่ องที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่มี
นโยบายหรือแนวทางดาเนินการในเรื่องนัน้ ๆ อย่างแน่ ชดั ต่อผู้ไม่มสี ทิ ธิได้รบั รู้ รวมทัง้ บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รบั
อนุญาต
2. พนักงาน Outsource ต้องไม่ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด 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
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 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 หรื อขัดต่อศีลธรรมอันดี 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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