
 

ขอกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 

โครงการเชาใชบริการระบบ Cloud Service บริการ Google Workspace และช่ือ Domain 

Name ศูนยประสานงานรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรดานโทรคมนาคม  

ประจำป 2564 ดวยวิธีประกวดราคา  

โดย สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ 

1. วัตถุประสงค  

ดวยศูนยประสานงานรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรดานโทรคมนาคม ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียก

วา “ศูนย TTC-CERT” มีความประสงคจัดซ้ือ/จัดจาง ผูใหบริการ Cloud Service บริการ Google Workspace 

และช่ือ Domain Name ttc-cert.or.th เพ่ือรองรับการใชงานการแลกเปล่ียนขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอรกับ

สมาชิกของ ศูนย TTC-CERT เปนระยะเวลา 1 (หน่ึง) ป (ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กุมภาพันธ 

2565) และการจดช่ือ Domain Name ttc-cert.or.th เปนระยะเวลา 3 (สาม) ป (ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 

ถึงวันท่ี 31 กุมภาพันธ 2567) ซ่ึงการจัดหาคร้ังน้ีรวมถึงการใหสิทธ์ิการใชงาน ตลอดจนการดำเนินงานอ่ืน ๆ ท่ี

จำเปน เพ่ือใหศูนย TTC-CERT ใชบริการไดตามความตองการโดยมีรายละเอียดตามท่ีกำหนดในเอกสารขอ

กำหนดและขอบเขตของงานฉบับน้ี  

2. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา 

2.1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลซ่ึงไดจดทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย 

2.2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนตัวแทนการใหบริการ Cloud Service Provider ท่ีไดรับการแตงต้ัง

จากเจาของผลิตภัณฑ/บริการ ตามท่ีศูนย TTC-CERT มีความประสงคจะใชบริการ โดยมีหนังสือ

รับรองหรือแตงต้ังจากเจาของผลิตภัณฑ/บริการ หรือตัวแทนการใหบริการ Cloud Service Provider 

ตามแตละกรณีมาแสดงตอศูนย TTC-CERT ในวันย่ืนเอกสารเสนอราคา  

2.3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคำส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

2.4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไม

แสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ ตามประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำและแสดง

บัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

2.5. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐ

ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย  
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2.6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน ณ วัน

ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

2.7. ผูใหบริการ Cloud Service Provider หรือตัวแทนการใหบริการ Cloud Service Provider ท่ีไดรับ

การแตงต้ังจากเจาของผลิตภัณฑ/บริการ ตองมีศูนยขอมูลคอมพิวเตอร(Data Center) ท่ีเสนอ ไดรับ

การรับรองมาตรฐานสากล Uptime Institute ในระดับ Tier III หรือเทียบเทาหรือดีกวา 

2.8. ศูนยขอมูลคอมพิวเตอรของผูใหบริการ Cloud Service Provider ท่ีเสนอตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานดังตอไปน้ี ISO/IEC 27001 หรือ CSA-STAR Cloud Security (CSA STAR) ระดับ STAR 

Level 2: STAR Certification or STAR Attestation หรือเทียบเทาหรือดีกวา 

2.9. ศูนยขอมูลคอมพิวเตอรของผูใหบริการ Cloud Service Provider ท่ีเสนอ ตองมีศูนยขอมูล

คอมพิวเตอร (Data Center) สำหรับสำรองขอมูลอยางนอย 1 ศูนยขอมูล โดยศูนยขอมูลคอมพิวเตอร 

(Data Center) หลัก และ ศูนยขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) สำหรับสำรองขอมูล มีระยะทาง

หางกันอยางนอย 100 กิโลเมตร  

2.10. ศูนยขอมูลคอมพิวเตอรของผูใหบริการ Cloud Service Provider ท่ีเสนอน้ัน ศูนยขอมูลคอมพิวเตอร 

(Data Center) หลัก และ ศูนยขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) สำหรับสำรองขอมูล ตองมีระบบ

เครือขายส่ือสารหลัก และระบบเครือขายส่ือสารรอง เพ่ือรองรับแผนการดำเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 

(Business Continuity Planning: BCP) 

2.11. ศูนยขอมูลคอมพิวเตอรของผูใหบริการ Cloud Service Provider ท่ีเสนอน้ัน ศูนยขอมูลคอมพิวเตอร 

(Data Center) หลัก ตองมีวงจรเช่ือมโยงกับศูนยแลกเปล่ียนขอมูลอินเทอรเน็ตภายในประเทศ 

(National Internet Exchange: NIX) ไมนอยกวา 2 แหง และวงจรเช่ือมโยงกับศูนยแลกเปล่ียน

ขอมูลอินเทอรเน็ตเพ่ือออกตางประเทศ (International Internet Gateway: IIG) ไมนอยกวา 2 แหง 

ในกรณีท่ี Gateway ใด Gateway หน่ึงขัดของก็สามารถใชงานอีก Gateway หน่ึงไดโดยอัตโนมัติ  

2.12. ศูนยขอมูลคอมพิวเตอรของผูใหบริการ Cloud Service Provider ท่ีเสนอน้ัน ศูนยขอมูลคอมพิวเตอร 

(Data Center) หลัก ตองสามารถใหบริการไดอยางตอเน่ือง โดยมีระดับของการใหบริการ (Service 

Level Agreement) ไมต่ำกวา 99.90% ตอเดือน หรือหยุดใหบริการได (Down Time) ไมเกิน 44 

นาทีตอเดือน และจะตองมีเจาหนาท่ีดูแลการใหบริการทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วันตอสัปดาห  

3. ขอกำหนดข้ันต่ำดานเทคนิคและขอบเขตการดำเนินงาน 

3.1. การเชาใชบริการระบบ Cloud Service 

3.1.1. คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

3.1.1.1. ตองมีระบบประมวลผล Cloud Computing โดยตองมีคุณสมบัติทางเทคนิค ดังน้ี  

3.1.1.1.1. ระบบ Cloud Server ประกอบดวย  

● มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวนรวมไมนอยกวา 20 แกนหลัก 

(Core) 

● มีหนวยความจำหลัก (RAM) ขนาดรวมไมนอยกวา 72 GB 
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● มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Storage) ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 2400 GB 

● สามารถเช่ือมตอระบบเครือขายอินเตอรเน็ตได ตามขอ 3.1.1.1.6 และ 

3.1.1.1.7 

● มีการดำเนินการสำรองเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual 

Machine Backup) ท่ีใหบริการเชา ตามขอ 3.1.1.1.3 

3.1.1.1.2. ภาพรวมของระบบ (Computing Resource and Environment 

Specification) สามารถใหบริการไดอยางตอเน่ือง โดยมีระดับของการให

บริการ (Service Level Agreement) ไมต่ำกวา 99.90% ตอเดือน  

3.1.1.1.3. มีระบบสำรองขอมูล (Backup) และทำการบันทึกขอมูลของระบบท้ังหมด 

เก็บไวภายในศูนยขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) หลัก และศูนยขอมูล

คอมพิวเตอร (Data Center) สำหรับสำรองขอมูล ทุกวันโดยมีเง่ือนไขการ

สำรองขอมูล ดังน้ี  

● มีการสำรองขอมูลท่ีศูนยขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) หลัก โดย

ทำการเก็บสำรองขอมูลไวเปนรายวัน จำนวน 7 วัน  

● มีการสำรองขอมูลท่ีศูนยขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) สำหรับ

สำรองขอมูล โดยทำการเก็บสำรองขอมูลไวเปนรายวัน จำนวน 7 วัน  

3.1.1.1.4. ระบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Cloud Computing) จะตองทำงานบน 

Hyper Converged Technology 

3.1.1.1.5. Cloud Server สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Linux ไดเปนอยางนอย  

3.1.1.1.6. ระบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Cloud Computing) สามารถเช่ือมตอ

อินเทอรเน็ตภายในประเทศ  (Domestic) (ภายในประเทศไทย) รวมกันได

ไมนอยกวา 30 Gbps 

3.1.1.1.7. ระบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Cloud Computing) สามารถเช่ือมตอ

อินเทอรเน็ตภายนอกประเทศ (International) (ภายนอกประเทศไทย) 

รวมกันไดไมนอยกวา 200 Mbps 

3.1.1.1.8. ระบบคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Cloud Computing) จะตองมี NIC 

Bandwidth อยางนอย 1 Gbps 

3.1.1.1.9. ไมจำกัดจำนวนการถายโอนขอมูล (Unlimited Data Transfer) ท้ัง

ภายในระบบคลาวด (Cloud Computing Environment) และการถาย

โอนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

3.1.1.1.10. Cloud Server จะตองมี Public IP จำนวนไมนอยกวา 8 IP (ไมรวม 

Network address และ Broadcast address) 
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3.1.1.1.11. มีระบบ Monitoring ในระดับ operating system ในลักษณะ 

utilization ไดแก CPU, RAM, Disk, Network เปนอยางนอย  

3.1.1.1.12. มีการจัดสง Cloud Server Utilization Report (CPU, RAM, Disk, 

traffic) ในระดับ operating system เปนราย VM แบบ Monthly เปน

อยางนอย โดยมีรูปแบบ Report เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส หรือ แบบ

เอกสาร (paper) อยางนอย 1 ชุด  

3.1.1.1.13. มีระบบ Notification/Alert ผานชองทางอีเมลหรือ SMS ใหศูนย 

TTC-CERT  

3.1.1.1.14. มีการเก็บ Log ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ท่ีผานเขาออก Cloud Server และมี

การเก็บ Log การเขาใชระบบควบคุมการทำงานของ Cloud Server ผาน

ชองทาง Cloud Portal หรือชองทางการเขาถึงระบบควบคุมการทำงาน

ของ Cloud Server อ่ืน ๆ  โดยผูรับจางจะตองนำสงขอมูล Log ใหศูนย 

TTC-CERT หากไดรับการรองขอ  

3.1.2. ขอกำหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

3.1.2.1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองจัดเตรียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส SSL (SSL Certificate) 

สำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายชนิด DV (Domain validation) Wildcard จำนวน 

1 ใบรับรอง ระยะเวลาอายุใบรับรองไมนอยกวา 1 ป  

3.1.2.2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองจัดเตรียมบริการ Cloudflare Pro หรือเทียบเทา หรือดี

กวา เพ่ือใชสำหรับการปองกันการโจมตีแบบ DDoS Attack (Distribute Denail of 

Service) สำหรับ Website 1 domain (ttc-cert.or.th) ไดเปนอยางนอย 

3.1.2.3. Cloud Server มีระบบการ Monitoring และแจงเตือนตามขอ 3.1.1.1.14 เม่ือเกิด

ปญหาภายในระยะเวลาไมเกิน 15 นาที 

3.1.2.4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีศูนย TTC-CERT ตามการ

รองขอในการเตรียมความพรอมของระบบ เพ่ือใหสามารถดำเนินการติดต้ังระบบได

อยางมีประสิทธิภาพทันตอความตองการ  

3.1.2.5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองแจงระบุช่ือผูประสานงานหลัก (Contact Point) พรอม

เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดโดยตรงสำหรับแจงปญหาหลังติดต้ัง 

3.2. การใหบริการ Google Workspace  

ตองเสนอการใหบริการ Google Workspace ตามขอกำหนดดานเทคนิคและขอบเขตงานท่ีศูนย 

TTC-CERT กำหนดดังน้ี 

3.2.1. ขอกำหนดข้ันต่ำดานเทคนิค/ขอบเขตการใหบริการ 
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สิทธิการใชงาน Google Workspace : Business Standard (domain: ttc-cert.or.th) 

จำนวน 5 (หา) สิทธ์ิ ท้ังน้ีผูเสนอราคาตองแนบรายละเอียดของสิทธ์ิการใชงานและประสิทธิภาพของ 

Google Workspace : Business Standard ฉบับท่ีไดกำหนดไวลาสุดจากเจาของผลิตภัณฑประกอบ

การเสนอราคา 

3.2.2. การใหบริการสนับสนุนระหวางใชบริการ (Support) 

3.2.2.1. ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีประสานงานท่ีมีความรูความชำนาญเก่ียวกับการใชงานบริการ 

Google Workspace ในประเทศไทยพรอมหมายเลขโทรศัพทและชองทางอ่ืนท่ี

สามารถรับแจงเหตุขัดของและใหคำปรึกษาและแกไขปญหาตาง ๆ ในเบ้ืองตน  (On 

Phone Support) ในวันและเวลาราชการ  

3.2.2.2. ตองติดตอกลับศูนย TTC-CERT ภายใน 2 (สอง) ช่ัวโมง นับจากไดรับแจงเหตุขัดของ

จากศูนย TTC-CERT  

3.2.2.3. ในกรณีท่ีการใชบริการ Google Workspace เกิดเหตุขัดของหรือชำรุดบกพรอง ผูให

บริการจะตองดำเนินการแกไขเหตุขัดของหรือความชำรุดบกพรองใหแลวเสร็จและ

สามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 4 (ส่ี) ช่ัวโมงนับจากไดรับแจงเหตุขัดของจากศูนย 

TTC-CERT 

3.3. การจดช่ือ Domain Name ttc-cert.or.th 

ตองเสนอการใหบริการการจดช่ือ Domain Name ttc-cert.or.th ตามขอกำหนดดานเทคนิคและ

ขอบเขตงานท่ีศูนย TTC-CERT กำหนดดังน้ี 

3.3.1. ขอกำหนดข้ันต่ำดานเทคนิค/ขอบเขตการใหบริการ 

สิทธิในช่ือ Domain Name ttc-cert.or.th เปนระยะเวลา 3 (สาม) ป ท้ังน้ีผูเสนอราคาตอง

แนบรายละเอียดของสิทธ์ิในช่ือ Domain Name ttc-cert.or.th ดวย  

3.3.2. การใหบริการสนับสนุนระหวางใชบริการ (Support) 

3.3.2.1. ตองจัดใหมีเจาหนาท่ีประสานงานท่ีมีความรูความชำนาญเก่ียวกับการจดช่ือ Domain 

Name ttc-cert.or.th ในประเทศไทยพรอมหมายเลขโทรศัพทและชองทางอ่ืนท่ี

สามารถรับแจงเหตุขัดของและใหคำปรึกษาและแกไขปญหาตาง ๆ ในเบ้ืองตน  (On 

Phone Support) ในวันและเวลาราชการ  

3.3.2.2. ตองติดตอกลับศูนย TTC-CERT ภายใน 2 (สอง) ช่ัวโมง นับจากไดรับแจงเหตุขัดของ

จากศูนย TTC-CERT  

3.3.2.3. ในกรณีท่ีการใชบริการการจดช่ือ Domain Name ttc-cert.or.th เกิดเหตุขัดของ

หรือชำรุดบกพรอง ผูใหบริการจะตองดำเนินการแกไขเหตุขัดของหรือความชำรุด

บกพรองใหแลวเสร็จและสามารถใชงานไดเปนปกติ ภายใน 4 (ส่ี) ช่ัวโมงนับจากไดรับ

แจงเหตุขัดของจากศูนย TTC-CERT 
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4. เอกสารหลักฐานการเสนอราคา  

ใหย่ืนเอกสารดังน้ี  

4.1. กรณีผูเสนอราคาเปนหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจำกัด ใหย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลจากนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชยท่ีมีอายุการรับรองไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันท่ี

ประกาศขอกำหนดและเง่ือนไขฉบับน้ี พรอมวัตถุประสงค บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจ

ควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตองโดยผูมีอำนาจของหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด 

และประทับตรา (ถามี) ของหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัดดวย  

4.2. กรณีผูเสนอราคาเปนบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลจากนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชยท่ีมีอายุการรับรองไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันท่ีประกาศ

ขอกำหนดและขอบเขตของงานฉบับน้ี หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจ

ควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง โดยผูมีอำนาจของบริษัทจำกัด 

หรือบริษัทมหาชนจำกัด และประทับตรา (ถามี) ของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดดวย  

4.3. กรณีเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสำเนาสัญญาของการเขารวมคา สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูรวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีไมใชสัญชาติไทย 

ใหย่ืนสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไวในขอ 4.1 

หรือ 4.2 แลวแตกรณี 

4.4. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ใหระบุการมอบอำนาจใหชัดเจนในหนังสือมอบอำนาจตามแบบท่ีแนบทาย

ขอกำหนดและเง่ือนไขฉบับน้ี พรอมประทับตรา (ถามี) และติดอากรแสตมปใหครบถวนตามกฎหมาย 

พรอมหลักฐานของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ  

4.5. ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไว จะตองแนบแบบสำเนา ภ.พ. 20 พรอม

รับรองสำเนาถูกตอง  

4.6. เอกสารคุณสมบัติของผูเสนอราคาตามท่ีกำหนดในขอ 2 

4.7. เอกสารรายละเอียดขอเสนอ (Proposal) ของผูเสนอราคา ตองระบุลำดับหมายเลขของรายละเอียดให

ตรงกับหมายเลขของรายละเอียดตามขอ 3 ขอกำหนดข้ันต่ำดานเทคนิคและขอบเขตการดำเนินงาน ท่ี

ศูนย TTC-CERT กำหนด  

ในกรณีท่ีหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือผูรวม

คา ผูลงนามในเอกสารตาง ๆ ตองเปนผูมีอำนาจลงนามผูกพันหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจำกัด หรือ

บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือผูรวมคาตามท่ีระบุไวในหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวง
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พาณิชย แลวแตกรณี และในกรณีมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนเปนผูลงนามในเอกสารหรือกระทำการใดๆท่ีเก่ียวกับ

การเสนอราคาในคร้ังน้ี ตองจัดสงหนังสือมอบอำนาจตามขอ 4.4 ดวย  

กรณีท่ีเอกสารหลักฐานของผูประสงคจะเสนอราคามิใชเอกสารตนฉบับ ใหผูเสนอราคาลงนามและ

ประทับตรา (ถามี) กำกับในเอกสารทุกหนา หรือกรณีผูเสนอราคาทำการขุด ลบ ตก เติม หรือแกไขเพ่ิมเติม

ขอความใด ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงลายมือช่ือกำกับและประทับตรา (ถามี) ทุกแหง  

กรณีท่ีศูนย TTC-CERT เห็นวาเอกสารหรือหลักฐานของผูประสงคจะเสนอราคารายใดไมสมบูรณ ไม

ครบถวน หรือไมถูกตอง หากความไมสมบูรณ ไมครบถวน หรือไมถูกตองดังกลาวมิใชสาระสำคัญ ใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง ท่ีจะใหผูเสนอราคาดำเนินการใด ๆ เพ่ือแกไขให

สมบูรณ ครบถวน ถูกตอง หรือจะรับเอกสารหรือหลักฐานน้ันไวพิจารณาหรือไมก็ได  

5. ขอกำหนดในการเสนอราคา  

5.1. ราคาท่ีเสนอตองรวมคาใชจายตาง ๆ ตลอดจนรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมแลว  

5.2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอราคาตามขอ “3.1 การเชาใชบริการระบบ Cloud Service” และขอ 

“3.2 การใหบริการ Google Workspace” เปนระยะเวลา 1 (หน่ึง) ป ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึง

วันท่ี 31 กุมภาพันธ 2565 และ ขอ “3.3 การจดช่ือ Domain Name ttc-cert.or.th” เปนระยะเวลา 

3 (สาม) ป ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กุมภาพันธ 2567 

5.3. ในการเสนอราคา ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอราคาพรอมแจกแจงรายละเอียดของราคาท่ีเสนอ (

ถามี) ราคาท่ีเสนอตองระบุใหชัดแจงครบถวนท้ังราคาตอหนวย ราคารวม และคาภาษีมูลคาเพ่ิม โดย

แสดงเปนตัวเลขและตัวอักษร ถาปรากฏวาราคาท่ีเสนอเปนตัวเลขและตัวอักษรไมตรงกัน ใหถือเอา

จำนวนเงินตามตัวอักษรเปนสำคัญ แตถาเม่ือเอาราคาตอหนวยคูณกับจำนวนส่ิงของแลวปรากฏวาไม

ตรงกับราคารวม ผูประสงคจะเสนอราคายอมใหศูนย TTC-CERT ถือเอาจำนวนเงินท่ีต่ำกวาเปนราคา

ท่ีเสนอ ในกรณีท่ีมีการขูด ลบ เติม หรือแกไขขอความท่ีกรอกในใบเสนอราคา ผูประสงคจะเสนอราคา

ตองลงลายมือช่ือกำกับและประทับตรา (ถามี) ทุกแหง  

5.4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงลายมือช่ือกำกับและประทับตรา (ถามี) ในใบเสนอราคา และเอกสาร

หลักฐานตาง ๆ ทุกหนา 

5.5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับต้ังแตวันย่ืนเสนอราคา  

6. การย่ืนเอกสารหลักฐานการเสนอราคา  

6.1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงมอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตามขอ 4 ในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 

2564 ระหวางเวลา 09.30-11.30 น. ณ สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
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อาคาร เอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ช้ัน 31 หอง 3101-3104 เลขท่ี 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวง

ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ โดยใหย่ืนเอกสารหลักฐานเปน 3 ซอง คือ  

6.1.1. ซองท่ี 1  ใบเสนอราคา  

6.1.2. ซองท่ี 2  เอกสารหลักฐานการเสนอราคาตามขอ 4.1 - ขอ 4.6 

6.1.3. ซองท่ี 3  เอกสารรายละเอียดขอเสนอ (Proposal) ตามขอ 4.7 

6.2. ผูประสงคจะเสนอราคารายใดท่ีมิไดจัดสงเอกสารหลักฐานดังกลาว ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด คณะ

กรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง จะตัดสิทธ์ิมิใหเปนผูมีสิทธ์ิเสนอราคา และเม่ือพนกำหนด

เวลาย่ืนเอกสารหลักฐานการเสนอราคา คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง จะไมรับ

เอกสารเสนอราคาหรือเอกสารหลักฐานใด ๆ เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  

7. เกณฑการคัดเลือก  

7.1. คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง จะไมพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา

หากพบวา  

7.1.1. ผูประสงคจะเสนอราคามีคุณสมบัติไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 2 หรือมีผลประโยชนรวม

กัน หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

7.1.2. ขอบเขตงานและเง่ือนไขการใหบริการระบบ Cloud Service บริการ Google Workspace 

และช่ือ Domain Name ศูนย TTC-CERT ท่ีนำเสนอไมเปนไปตามขอ 3 ขอกำหนดข้ันต่ำดาน

เทคนิคและขอบเขตการดำเนินงาน 

7.2. คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง จะใชเกณฑราคาในการคัดเลือกผูท่ีเสนอราคาต่ำสุด

เปนผูชนะการซ้ือหรือจาง หากมีผูประสงคจะเสนอราคาไดเสนอราคาต่ำสุดเทากันหลายราย คณะ

กรรมการจัดซ้ือ/จัดจาง จะแจงผูท่ีเสนอราคาต่ำสุดทุกรายมาเสนอราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธีย่ืนซอง

เสนอราคา 

7.3. ท้ังน้ี ใหคำตัดสินการคัดเลือกผูชนะโดยคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง ถือเปนท่ีส้ินสุด 

และคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ังท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง อาจยกเลิกการประมูลหรือการ

คัดเลือกได โดยผูเขารวมประมูลหรือผูชนะการประมูลไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 

8. การเปดซองใบเสนอราคา  

8.1. กำหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม สมาคม

โทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

8.2. คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง จะเปดซองใบเสนอราคาของผูประสงคจะเสนอราคา

เฉพาะรายท่ีผานคุณสมบัติตามขอกำหนดและขอบเขตของงาน เทาน้ัน 
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9. การพิจารณาคัดเลือกและการทำสัญญา  

9.1. ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีเปนผูท่ีเสนอราคาต่ำสุดจะเปนผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเจรจาตกลง

ราคาตามวงเงินท่ีศูนย TTC-CERT กำหนดเปนลำดับแรก หากไมสามารถตกลงกันไดคณะกรรมการจัด

ซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง จะพิจารณาเรียกผูประสงคจะเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ำสุดในอันดับ

ถัดไปมาตอรองราคาตามลำดับ โดยการตัดสินของคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ังถือ

เปนขอยุติ คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกใหผู

ประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบภายใน 60 วันนับต้ังแตวันท่ีย่ืนซองเสนอราคา  

9.2. เม่ือคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง ไดตัดสินคัดเลือกแลว ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีได

รับการคัดเลือกตองไมถอนการเสนอราคา อีกท้ังตองยืนราคาตามท่ีไดเสนอไวจนกวา ศูนย TTC-CERT 

จะทำสัญญาครบถวนตามความประสงคแลว  

9.3. ผูท่ีไดรับการคัดเลือกตองเขาทำสัญญาภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับแจงผลการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง และเสนอขอมูล แผนการดำเนินงานใหกับศูนย 

TTC-CERT ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

9.4. ตองดำเนินการรับผิดชอบผลการดำเนินการท้ังส้ินในการจัดหา และติดต้ังอุปกรณ (ถามี) เพ่ือใหไดตาม

ความตองการในการใชงาน (Overall Function) มีคุณภาพ (Performance Requirement) และถูก

ตองตรงตามท่ีกำหนดในขอ 3  

9.5. ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธ์ิเรียกรองใด ๆ ท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรเก่ียว

กับบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence) และ/หรือ ซอฟแวรท่ีเสนอ ผูประสงค

จะเสนอราคาตองการดำเนินการท้ังปวง เพ่ือใหการกลาวอาง หรือการเรียกรองดังกลาวระงับส้ินไป

โดยเร็วผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูชำระคาเสียหาย และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

10. ระยะเวลาดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 (หน่ึง) ป นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

11. การสงมอบและการเบิกจายเงิน  

ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงมอบงานใหแกคณะกรรมการตรวจรับฯ โดยแบงออกเปน 3 งวดงานดังน้ี  

11.1. งวดงานท่ี 1 จำนวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของวงเงินคาจาง เม่ือผูประสงคจะเสนอราคาไดดำเนินการ

ดังน้ี 

11.1.1. สงมอบสิทธ์ิการใชงาน Google Workspace : Business Standard (domain: 

ttc-cert.or.th จำนวน 5 (หา) สิทธ์ิ ระยะเวลาใชบริการ 1 (หน่ึง) ป ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 

2564 ถึงวันท่ี 31 กุมภาพันธ 2565 พรอมเอกสารยืนยัน/แสดงสิทธ์ิ และ/หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของในการใหบริการและ/หรือสิทธ์ิการใชงาน และ/หรือ Subscription (ถามี) ตาม

เง่ือนไขท่ีศูนย TTC-CERT วาจาง ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีลงนามใน

สัญญา 
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11.1.2. ตองสงมอบสิทธ์ิการจดช่ือ Domain Name ttc-cert.or.th เปนระยะเวลา 3 (สาม) ป ต้ังแต

วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กุมภาพันธ 2567 พรอมเอกสารยืนยัน/แสดงสิทธ์ิ และ/หรือ

เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการใหบริการและ/หรือสิทธ์ิการใชงาน และ/หรือ Subscription (

ถามี) ตามเง่ือนไขท่ีศูนย TTC-CERT วาจาง ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีลง

นามในสัญญา 

11.1.3. เอกสาร logical diagram สำหรับระบบ Cloud Service ท่ีใหบริการโดยระบุรายละเอียด

แตละ VM ท่ีใชงานท้ังหมด ใหคณะกรรมการตรวจรับ ฯ 

11.1.4. เอกสารคูมือการใชงาน Cloud Portal 

11.1.5. เอกสารแสดงรายละเอียดสถานท่ีติดต้ังศูนยขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) หลัก และศูนย

ขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) สำหรับสำรองขอมูล พรอมหมายเลขโทรศัพทติดตอ Call 

Center และอีเมล  

11.2. งวดงานท่ี 2 จำนวนเงินในอัตรารอยละ 35 ของวงเงินคาจาง เม่ือผูประสงคจะเสนอราคาไดสงมอบ

เอกสารจำนวน 4 ชุด พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส ภายในระยะเวลา 180 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีลง

นามในสัญญาประกอบดวย  

11.2.1. รายงานการติดต้ังใบรับรองอิเล็กทรอนิกส SSL (SSL Certificate) สำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร

แมขายชนิด DV (Domain validation) Wildcard 

11.2.2. รายงานประสิทธิภาพระบบคลาวด ซ่ึงระบุรายละเอียดปริมาณการใชงานของ CPU, RAM, 

และ Storage ในแตละ VM 

11.2.3. รายงานผลการสำรองขอมูล (Backup) ในศูนยขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) หลัก และ

ศูนยขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) สำหรับสำรองขอมูล 

11.2.4. รายงานผลการใชงานคอมพิวเตอรเสมือนของระบบ Cloud Computing 

11.2.5. รายงานการแกไขปญหาของระบบและเครือขายส่ือสาร (ถามี) 

11.3. งวดงานท่ี 3 จำนวนเงินในอัตรารอยละ 45 ของวงเงินคาจาง เม่ือผูประสงคจะเสนอราคาไดสงมอบ

เอกสารจำนวน 4 ชุด พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส ภายในระยะเวลา 365 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีลง

นามในสัญญาประกอบดวย  

11.3.1. รายงานประสิทธิภาพระบบคลาวด ซ่ึงระบุรายละเอียดปริมาณการใชงานของ CPU, RAM, 

และ Storage ในแตละ VM 

11.3.2. รายงานผลการสำรองขอมูล (Backup) ในศูนยขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) หลัก และ

ศูนยขอมูลคอมพิวเตอร (Data Center) สำหรับสำรองขอมูล 

11.3.3. รายงานผลการใชงานคอมพิวเตอรเสมือนของระบบ Cloud Computing 

11.3.4. รายงานการแกไขปญหาของระบบและเครือขายส่ือสาร (ถามี) 

11.4. หากศูนย TTC-CERT ตรวจสอบแลวพบวาบริการระบบ Cloud Service และ/หรือ บริการ Google 

Workspace และ/หรือ การจดช่ือ Domain Name ttc-cert.or.th ท่ีสงมอบไมตรงตามขอบเขตการ
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ดำเนินงานและขอกำหนดดานเทคนิคท่ีกำหนดในสัญญา หรือมีความชำรุดบกพรองประการหน่ึง

ประการใด ศูนย TTC-CERT สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับมอบบริการ หรือใหผูใหบริการดำเนินการ

เปล่ียนแปลง และ/หรือปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามคำช้ีขาดของ ศูนย TTC-CERT ดวยคาใชจายของ

ผูใหบริการเองท้ังส้ิน ท้ังน้ี ระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาว ไมเปนเหตุใหผูใหบริการมีสิทธ์ิขยาย

ระยะเวลาการสงมอบเกินกำหนดเวลาท่ีระบุในสัญญา หรือ ขอยกเวนหรือ ลดคาปรับได  

11.5. กรณีผูใหบริการไมปฏิบัติตามสัญญา โดยมีหลักฐานชัดเจน ศูนย TTC-CERT ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณา

จัดหาผูประกอบการรายอ่ืนท่ีคุณสมบัติสามารถดำเนินงานเพ่ือใหงานตามสัญญา ท้ังน้ีผูใหบริการยังคง

ตองรับผิดชอบตอการดำเนินการของผูประกอบการรายน้ัน 

12. วงเงินงบประมาณ 

ใชวงเงินในการจัดหาเปนเงิน 636,800.- บาท (หกแสนสามหม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน) โดยรวมภาษี

ตาง ๆ แลว 

13. เง่ือนไขการปรับ  

13.1. ในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคาไมสามารถใหบริการ หรือแกไขปญหาระบบคลาวด (Cloud 

Computing) ตามท่ีไดกำหนดไวในขอ 3 ศูนย TTC-CERT จะคิดคาปรับจากระยะเวลาท่ีไมสามารถใช

บริการระบบคลาวด โดยมีการคำนวณดังน้ี 

 

A = จำนวนคาจางท่ีไมสามารถใชบริการระบบคลาวดตอเดือน (หนวยเปนบาท) 

B = คาบริการระบบคลาวดตอเดือน (หนวยเปนบาท) 

C = 43,200 นาที (โดยคำนวณจากระยะเวลาท่ีใชบริการท้ังหมดตอเดือนเปนนาที ซ่ึงกำหนดให 

1 เดือนเทากับ 30 วัน) 

D = ระยะเวลาผูรับจางไมสามารถใหบริการหรือแกไขปญหาระบบคลาวดตอเดือน (หนวยเปน

นาที ซ่ึงกำหนดใหเศษของนาทีคิดเปน 1 นาที)  

13.2. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงมอบงานตามท่ีระบุในขอ 6 ตามกำหนดระยะเวลาการสงมอบ หาก

ไมสามารถดำเนินการไดเสร็จส้ินตามระยะเวลาท่ีกำหนดในแตละงวดงาน ศูนย TTC-CERT จะปรับ

เปนรายวันในอัตราคาปรับรอยละ 0.01 ตอวันของวงเงินตามงวดงาน โดยเศษของวันนับเปน 1 วัน 

จนกวาผูรับจางจะสงมอบงานตามขอบเขตท่ีระบุไวอยางครบถวนและถูกตอง  

14. การโอนสิทธ์ิและหนาท่ี  

ผูไดรับการคัดเลือกตองไมโอนงานท่ีตกลงซ้ือขายตามสัญญา ไมมอบหรือโอนผลประโยชน รวมท้ังสิทธ์ิ

หรือหนาท่ี ไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวนตามสัญญา ไปใหบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากศูนย 

TTC-CERT 
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15. การสงวนสิทธ์ิ  

15.1. คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหวางการ

คัดเลือกงานดังกลาว เพ่ือใหการคัดเลือกเกิดประโยชนสูงสุดตอศูนย TTC-CERT  

15.2. คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง อาจพิจารณายกเลิกการคัดเลือกงานดังกลาว หากมี

เหตุท่ีเช่ือไดวาผูเขารวมการคัดเลือก และการเสนอราคากระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร

อันเปนเท็จ หรือใชช่ือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน  

15.3. ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการคัดเลือกงานดังกลาววา ผูประสงคจะเสนอราคา ผูมีสิทธ์ิ

เสนอราคา หรือผูไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน ณ วัน

ประกาศขอกำหนดและขอบเขตของงานฉบับน้ี หรือเปนผูมีสิทธ์ิเสนอราคา หรือผูชนะการเสนอราคาท่ี

มีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมา

คมฯ แตงต้ังมีอำนาจท่ีจะตัดรายช่ือผูมีสิทธ์ิเสนอราคาหรือผูไดรับการคัดเลือกดังกลาว  

15.4. คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง สงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดใด ๆ ในขอ

กำหนดและขอบเขตของงานฉบับน้ีไดตามความเห็นวาเหมาะสม โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวง

หนา  

16. ขอกำหนดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ 

16.1. ผูประสงคจะเสนอ จะตองรักษาความลับของศูนย TTC-CERT และไมเปดเผยขอมูลของศูนย 

TTC-CERT โดยมิไดรับอนุญาตจากศูนย TTC-CERT เปนลายลักษณอักษร 

16.2. ผูประสงคจะเสนอ จะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ กฎ ระเบียบของศูนย TTC-CERT และกฎหมายของราชอาณาจักรไทย โดยเครงครัด 

16.3. ในกรณีท่ีมีขอขัดแยงระหวางกันภายในเอกสารน้ีหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ศูนย TTC-CERT ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะยึดเอาเอกสารท่ีศูนย TTC-CERT พิจารณาแลวเปนประโยชนสูงสุดตอศูนย TTC-CERT 

เปนหลัก และใหถือการพิจารณาของศูนย TTC-CERT เปนส้ินสุด 

16.4. ผูประสงคจะเสนอซ่ึง ศูนย TTC-CERT ไดคัดเลือกแลวไมไปทำสัญญา หรือขอตกลงภายในระยะเวลา

ท่ีศูนย TTC-CERT กำหนด ศูนย TTC-CERT อาจพิจารณาเรียกรองชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวม

ท้ังพิจารณาใหเปนผูทอดท้ิงงาน 

_________________________________________ 
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