ขอกําหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)
โครงการจัดซื้อบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence)
สําหรับศูนยประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรดานโทรคมนาคม
ดวยวิธีการคัดเลือก
โดย สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ
1. วัตถุประสงค
ด ว ยศู น ย ป ระสานงานรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบคอมพิ ว เตอร ด า นโทรคมนาคม ซึ่ ง ต อ ไปนี้ จ ะเรี ย กว า
“ศูนย TTC-CERT” มีความประสงคจัดซื้อบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence) สําหรับศูนย
TTC-CERT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามภัยคุกคามทางไซเบอรใหเทาทันกับภัยคุกคามใหม ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมุงเนน
ลดความเสี่ยงและปองกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคตกับสมาชิก และเปนขอมูลสําหรับรองรับการการดําเนินงาน
ตามภารกิจของศูนย TTC-CERT เปนระยะเวลาไมนอยกวา 29 (ยี่สิบเกา) เดือน (ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2564 ถึงวันที่
30 กันยายน 2567) ซึ่งการจัดหาครั้งนี้รวมถึงการใหสิทธิ์การใชงาน ตลอดจนการดําเนินงานอื่น ๆ ที่จําเปน เพื่อใหศูนย
TTC-CERT ใชบริการไดตามความตองการโดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดในเอกสารขอกําหนดและขอบเขตของงานฉบับนี้
1. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลซึ่งไดจดทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.4 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3. ขอกําหนดความตองการจัดซื้อบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence)
3.1 มีหนา Portal ที่สามารถใชงานผาน Web Interface ไดเปนอยางนอย และรองรับการยืนยันตัวตนแบบ
two - factor authentication ไดเปนอยางนอย
3.2 เสนอสิทธิ์การใชงานบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence) ผานหนา Portal ซึ่งมีสิทธิ์ใช
งานไดอยางนอย 1 ผูใชงาน หรือขอเสนอที่ดีกวา
3.3 ตองใหบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence) แกศูนย TTC-CERT อยางนอยดังนี้
3.3.1 ขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence) ที่มีรายละเอียดในเชิงลึก มีขอมูลตัวบงชี้ภัยคุกคาม
(Indicators of compromise - IOCs) ของภัยคุกคามนั้น ๆ มีการปรับปรุงขอมูลอยางนอยวันละ 1 ครั้ง
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3.3.2 ขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence) สามารถบอกขอมูลไดอยางนอย ดังตอไปนี้ Passive
DNS, IP address, location, open ports, reputation, vulnerabilities, whois, file hash และ
OSINT (open source intelligence)
3.3.3 สามารถแสดงขอมูลภัยคุกคามในอดีตและปจจุบันที่เกี่ยวของกับกลุมการโจมตีทางไซเบอรรวมทั้งสามารถ
แสดงขอมูลภัยคุกคามที่เกี่ยวของกับการโจมตีทางไซเบอร เกี่ยวกับหัวขอดังตอไปนี้
3.3.3.1 หนวยงานรัฐบาล (Governments)
3.3.4.2 หนวยงานเกี่ยวกับโทรคมนาคม (Telecommunication
3.3.4 การรวบรวมขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence) ที่เสนอ มีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้
3.3.4.1 ไมจํากัดเฉพาะแหลงที่มาที่เปนภาษาอังกฤษเทานั้น แตยังรวบรวมและตีความจากแหลงที่ไมใช
ภาษาอังกฤษดวย
3.3.4.2 แหลงที่มาของขอมูลสรางมาจาก sensors หรือ honeypot ที่เปนของบริษัทผูใหบริการเองเปน
อยางนอย
3.3.5 ฐานขอมูลภัยคุกคามไซเบอรควรไดรับการตรวจสอบความถูกตองจากผูใหบริการ เชน พฤติกรรมของไฟลที่
เปนอันตรายควรไดรับการวิเคราะหโดยตรงจากผูใ หบริการ หรือระบบควรมีความสามารถในการตรวจสอบ
ความถูกตองจากผูใหบริการหลายแหลง
3.4 ผูใหบริการตองใหบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence) มาแลวไมนอยกวา 3 ปนับจนถึง
วันยื่นเอกสาร
3.5 มี API interface ที่สามารถคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับภัยคุกคามไดอยางนอยดังตอไปนี้ Hash, File name,
IP address, Domain, URL และ Email address เปนตน
3.6 รองรับการดึงขอมูลตัวบงชี้ภัยคุกคาม (Indicators of compromise - IOCs) ไปใชในการทํางานรวมกับระบบ
Malware Information Sharing Platform (MISP) ของศูนย TTC-CERT ไดเปนอยางนอย
3.7 รองรับการสงขอมูลความปลอดภัยไซเบอร แบบ CSV, STIX, และ JSON ไดเปนอยางนอย
3.8 สามารถนํา keyword ที่ศูนย TTC-CERT กําหนด เชน IP address, Domain, URL, Hash, Threat Actor,
Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), หรือ Email address เปนตน ไปคนหาเพื่อดูขอมูล
รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม
3.9 ผูใหบริการตองนําเสนอการจัดอบรมการใชงานผานหนา Portal ที่นําเสนอ แกเจาหนาที่ของศูนย TTC-CERT
จํานวนอยางนอย 1 ครั้ง (หากมีการเปลี่ยนแปลง Interface หรือ feature อื่น ๆ ตองจัดการอบรมการใชงาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง) พรอมจัดทําคูมือการใชงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
4. เอกสารหลักฐานการเสนอราคา
ใหยื่นเอกสารดังนี้
4.1 กรณีผูเสนอราคาเปนหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลจากนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชยที่มีอายุการรับรองไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ประกาศขอกําหนด
และเงื่อนไขฉบับนี้ พรอมวัตถุประสงค บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจของหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด และประทับตรา (ถามี) ของหางหุนสวน
สามัญหรือหางหุนสวนจํากัดดวย
4.2 กรณีผูเสนอราคาเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จากนายทะเบียนของกระทรวงพาณิชยที่มีอายุการรับรองไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ประกาศขอกําหนดและ
ขอบเขตของงานฉบับนี้ หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
2/7

ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด และ
ประทับตรา (ถามี) ของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดดวย
4.3 กรณีเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูรวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่ไมใชสัญชาติไทย ใหยื่นสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวในขอ 4.1 หรือ 4.2 แลวแตกรณี
4.4 หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ใหระบุการมอบอํานาจใหชัดเจนในหนังสือมอบอํานาจตามแบบที่แนบทายขอกําหนด
และเงื่อนไขฉบับนี้ พรอมประทับตรา (ถามี) และติดอากรแสตมปใหครบถวนตามกฎหมาย พรอมหลักฐานของผู
มอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
4.5 ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มไว จะตองแนบแบบสําเนา ภ.พ. 20 พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
4.6 เอกสารคุณสมบัติของผูเสนอราคาตามที่กําหนดในขอ 2
4.7 เอกสารรายละเอียดขอเสนอ (Proposal) ของผูเสนอราคา ตองระบุลําดับหมายเลขของรายละเอียดใหตรงกับ
หมายเลขของรายละเอียดตามขอ 3 ขอกําหนดความตองการจัดซื้อบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat
Intelligence) ที่ศูนย TTC-CERT กําหนด
ในกรณีที่หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือผูรวมคา
ผูลงนามในเอกสารตาง ๆ ตองเปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือผูรวมคาตามที่ระบุไวในหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย
แลวแตกรณี และในกรณีมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปนผูลงนามในเอกสารหรือกระทําการใดๆที่เกี่ยวกับการเสนอ
ราคาในครั้งนี้ ตองจัดสงหนังสือมอบอํานาจตามขอ 4.4 ดวย
กรณีที่ เ อกสารหลั กฐานของผู ประสงคจ ะเสนอราคามิ ใ ชเ อกสารต นฉบับ ให ผูเ สนอราคาลงนามและ
ประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารทุกหนา หรือกรณีผูเสนอราคาทําการขุด ลบ ตก เติม หรือแกไขเพิ่มเติม
ขอความใดผูประสงคจะเสนอราคาตองลงลายมือชื่อกํากับและประทับตรา (ถามี) ทุกแหง
กรณีที่ศูนย TTC-CERT เห็นวาเอกสารหรือหลักฐานของผูประสงคจะเสนอราคารายใดไมสมบูรณ ไม
ครบถวน หรือไมถูกตอง หากความไมสมบูรณ ไมครบถวน หรือไมถูกตองดังกลาวมิใชสาระสําคัญ ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ ง ที่จะใหผูเสนอราคาดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขให
สมบูรณ ครบถวน ถูกตอง หรือจะรับเอกสารหรือหลักฐานนั้นไวพิจารณาหรือไมก็ได
5. ขอกําหนดในการเสนอราคา
5.1 ราคาที่เสนอตองรวมคาใชจายตาง ๆ ตลอดจนรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มแลว
5.2 ประสงค จ ะเสนอราคาตอ งเสนอสิท ธิ์ การใชบ ริ การข อมู ล ภัย คุก คามทางไซเบอร (Threat Intelligence)
ตามขอ 3 เปนระยะเวลาไมนอยกวา 29 (ยี่สิบเกา) เดือน ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2567
5.3 ในการเสนอราคา ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอราคาพรอมแจกแจงรายละเอียดของราคาที่เสนอ (ถามี)
ราคาที่เสนอตองระบุใหชัดแจงครบถวนทั้งราคาตอหนวย ราคารวม และคาภาษีมูลคาเพิ่ม โดยแสดงเปนตัวเลข
และตัวอักษร ถาปรากฏวาราคาที่เสนอเปนตัวเลขและตัวอักษรไมตรงกัน ใหถือเอาจํานวนเงินตามตัวอักษร
เปนสําคัญ แตถาเมื่อเอาราคาตอหนวยคูณกับจํานวนสิ่งของแลวปรากฏวาไมตรงกับราคารวม ผูประสงคจะเสนอ
ราคายอมใหศูนย TTC-CERT ถือเอาจํานวนเงินที่ต่ํากวาเปนราคาที่เสนอ ในกรณีที่มีการขูด ลบ เติม หรือแกไข
ขอความที่กรอกในใบเสนอราคา ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงลายมือชื่อกํากับและประทับตรา (ถามี) ทุกแหง
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5.4

ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงลายมือชื่อกํากับและประทับตรา (ถามี) ในใบเสนอราคาและเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ทุกหนา
5.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับตั้งแตวันยื่นเสนอราคา
6. การยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคา
6.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงมอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตามขอ 4 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ระหวาง
เวลา 09.30-11.30 น. ณ สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภอาคาร เอไอเอ แคปปตอล
เซ็นเตอร ชั้น 31 หอง 3101-3104 เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ โดยใหยื่น
เอกสารหลักฐานเปน 3 ซอง คือ
6.1.1 ซองที่ 1 ใบเสนอราคา
6.1.2 ซองที่ 2 เอกสารหลักฐานการเสนอราคาตามขอ 4.1 - ขอ 4.6
6.1.3 ซองที่ 3 เอกสารรายละเอียดขอเสนอ (Proposal) ตามขอ 4.7
6.2 ผูประสงคจะเสนอราคารายใดที่มิไดจัดสงเอกสารหลักฐานดังกลาว ภายในระยะเวลาที่กําหนด คณะกรรมการ
จัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง จะตัดสิทธิ์มิใหเปนผูมีสิทธิ์เสนอราคา และเมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสาร
หลักฐานการเสนอราคา คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง จะไมรับเอกสารเสนอราคาหรือเอกสาร
หลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
7. เกณฑการคัดเลือก
7.1 คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง จะไมพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาหากพบวา
7.1.1 ผูประสงคจะเสนอราคามีคุณสมบัติไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 2 หรือมีผลประโยชนรวมกัน หรือ
เปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
7.1.2 ขอบเขตงานและเงื่อนไขการใหบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence) ที่นําเสนอไม
เป น ไปตามข อ 3 ข อ กํ า หนดความต อ งการจั ด ซื้ อ บริ ก ารข อ มู ล ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร (Threat
Intelligence)
7.2 คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง จะพิจารณาตัดสินตามวิธีการและดุลยพินิจของคณะกรรมการ
จัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง โดยใชเกณฑ Price และ Performance ในการคัดเลือก ดังนี้
7.2.1 พิจารณาคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาตามขอ 2
7.2.2 พิจารณาเอกสารรายละเอียดขอเสนอ (Proposal) และเอกสารที่กําหนด ของผูประสงคจะเสนอราคา
7.2.3 ใหคะแนนตามเกณฑ Price และ Performance เฉพาะผูเขาเสนอราคาที่ผานการพิจารณาในขอ 7.2.1
และ 7.2.2 เทานั้น โดยใชเกณฑ Price และ Performance ซึ่งกําหนดหัวขอการพิจารณาและน้ําหนัก
ตามความสําคัญดังนี้
เกณฑการคัดเลือก
คะแนน
1. คุณสมบัติดานประสิทธิภาพ (คะแนนรวมของขอ 1)

70

1.1 คุณสมบัติบริษัท

5

1.2 คุณสมบัติบริการที่นําเสนอ (คะแนนรวมของขอ 1.2)

65

1.2.1 สามารถสงขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence) ใหกับ MISP ไดโดยอัตโนมัติ

20

1.2.2 มีการรวบรวมขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence) มาจากหลาย ๆ แหลงขอมูล 15
1.2.3 แหลงขอมูลเนนในเรื่องภัยคุกคามทางไซเบอรที่เกี่ยวกับภาคสวนโทรคมนาคม

5
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1.2.4 รูปแบบไฟลของ thread feed เปน CSV, STIX, JSON หรือ API

10

1.2.5 มีหนา Portal ใหเขาใชงาน เพื่อ Investigate ขอมูลขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร
(Threat Intelligence) หรือ อานขอมูลตาง ๆ ซึ่งมีสิทธิ์ใชงานไดอยางนอย 1 ผูใชงาน
หรือขอเสนอที่ดีกวา

10

1.2.6 มี Function การแจงเตือน โดยกําหนดจากเรื่องหรือหัวขอที่เราสนใจ

5

2. ราคา

30
รวมคะแนน 100

7.2.4 ในกรณีที่ไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาผูชนะที่ไดรับคะแนนรวม “ขอ 1.2 คุณสมบัติบริการที่นําเสนอ”
มากที่สุด
8.3 ทั้งนี้ ใหคําตัดสินการคัดเลือกผูชนะโดยคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง ถือเปนที่สิ้นสุด และ
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้งที่สมาคมฯ แตงตั้ง อาจยกเลิกการประมูลหรือการคัดเลือกได
โดยผูเขารวมประมูลหรือผูชนะการประมูลไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
9. การเปดซองใบเสนอราคา
9.1 กําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ หองประชุม สมาคมโทรคมนาคม
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
9.2 คณะกรรมการจัดซือ้ /จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง จะเปดซองใบเสนอราคาของผูประสงคจะเสนอราคาเฉพาะราย
ที่ผานคุณสมบัติตามขอกําหนดและขอบเขตของงาน และ เกณฑ Price และ Performance เทานั้น
10. การพิจารณาคัดเลือกและการทําสัญญา
10.1 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดคะแนนรวมทั้งสวนคุณสมบัติดานประสิทธิภาพและสวนราคาที่เสนอสูงสุดจะเปน
ผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเจรจาตกลงราคาตามวงเงินที่ศูนย TTC-CERT กําหนดเปนลําดับแรก หากไม
สามารถตกลงกันไดคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง จะพิจารณาเรียกผูประสงคจะเสนอราคา
รายที่ไดคะแนนรวมในอันดับถัดไปมาตอรองราคาตามลําดับ โดยการตัดสินของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่
สมาคมฯ แตงตั้งถือเปนขอยุติ คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือก
ใหผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบภายใน 60 วันนับตั้งแตวันที่ยื่นซองเสนอราคา
10.2 เมื่อคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง ไดตัดสินคัดเลือกแลว ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกตองไมถอนการเสนอราคา อีกทั้งตองยืนราคาตามที่ไดเสนอไวจนกวา ศูนย TTC-CERT จะทําสัญญา
ครบถวนตามความประสงคแลว
10.3 ผูที่ ได รับ การคั ดเลือ กต องเข าทํ าสั ญญาภายใน 7 (เจ็ด ) วั น นับ ตั้ง แต วัน ที่ไ ดรั บแจง ผลการคั ดเลือ กจาก
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง และเสนอขอมูล แผนการดําเนินงานใหกับศูนย TTC-CERT
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
10.4 ตองดําเนินการรับผิดชอบผลการดําเนินการทั้งสิ้นในการจัดหา และติดตั้งอุปกรณ (ถามี) เพื่อใหไดตามความ
ตองการในการใชงาน (Overall Function) มีคุณภาพ (Performance Requirement) และถูกตองตรงตามที่
กําหนดในขอ 3
10.5 ในกรณีที่บุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิ์เรียกรองใด ๆ ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับบริการ
ขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence) และ/หรือ ซอฟแวรที่เสนอ ผูประสงคจะเสนอราคา
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11.
12.

13.
14.

15.

16.

ตองการดําเนินการทั้งปวง เพื่อใหการกลาวอาง หรือการเรียกรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็วผูประสงคจะเสนอ
ราคาตองเปนผูชําระคาเสียหาย และคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาไมนอยกวา 29 (ยี่สิบเกา) เดือน ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
การสงมอบและการเบิกจายเงิน
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองสงมอบงานใหแกคณะกรรมการตรวจรับฯ โดยแบงออกเปน 5 งวดงานดังนี้
12.1 งวดงานที่ 1 จํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของวงเงินคาจาง เมื่อผูประสงคจะเสนอราคาไดดําเนินการสงมอบ
สิทธิ์การใชบริการ พรอมทั้งศูนย TCC-CERT ไดใชบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence)
เปนระยะเวลา 6 เดือน (เดือนที่ 1 - เดือนที่ 6) ตามเงื่อนไขที่ศูนย TTC-CERT วาจาง ภายใน 15 (สิบหา) วัน
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
12.2 งวดงานที่ 2 จํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของวงเงินคาจาง เมื่อผูประสงคจะเสนอราคาไดดําเนินการสงมอบ
สิทธิ์การใชบริการ พรอมทั้งศูนย TCC-CERT ไดใชบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence)
เปนระยะเวลา 6 เดือน เปนระยะเวลา 6 เดือน (เดือนที่ 7 - เดือนที่ 12) ตามเงื่อนไขที่ศูนย TTC-CERT วาจาง
12.3 งวดงานที่ 3 จํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของวงเงินคาจาง เมื่อผูประสงคจะเสนอราคาไดดําเนินการสงมอบ
สิทธิ์การใชบริการ พรอมทั้งศูนย TCC-CERT ไดใชบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence)
เปนระยะเวลา 6 เดือน (เดือนที่ 13 - เดือนที่ 18) ตามเงื่อนไขที่ศูนย TTC-CERT วาจาง
12.4 งวดงานที่ 4 จํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของวงเงินคาจาง เมื่อผูประสงคจะเสนอราคาไดดําเนินการสงมอบ
สิทธิ์การใชบริการ พรอมทั้งศูนย TCC-CERT ไดใชบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence)
เปนระยะเวลา 6 เดือน (เดือนที่ 19 - เดือนที่ 24) ตามเงื่อนไขที่ศูนย TTC-CERT วาจาง
12.5 งวดงานที่ 5 จํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของวงเงินคาจาง เมื่อผูประสงคจะเสนอราคาไดดําเนินการสงมอบ
สิทธิ์การใชบริการ พรอมทั้งศูนย TCC-CERT ไดใชบริการขอมูลภัยคุกคามทางไซเบอร (Threat Intelligence)
เปนระยะเวลา 5 เดือน (เดือนที่ 25 - เดือนที่ 29) ตามเงื่อนไขที่ศูนย TTC-CERT วาจาง
วงเงินงบประมาณ
ใชวงเงินในการจัดหาเปนเงิน 4,400,000.- บาท (สี่ลานสี่แสนบาทถวน) โดยรวมภาษีตาง ๆ แลว
เงื่อนไขการปรับ
14.1 หากผูไดรับการคัดเลือกไมสงมอบพัสดุที่ตกลงซื้อขายตามสัญญาภายในเวลาที่กําหนด ศูนย TTC-CERT มีสิทธิ์
ปรับผูไดรับการคัดเลือกสําหรับระยะเวลาที่ลาชาเปนรายวันในอัตรารอยละศูนยจุดสอง (0.2) ของราคาสิ่งของที่
ไมไดสง มอบ
14.2 หากผูไดรับการคัดเลือกไมปฏิบัติตามสัญญาศูนย TTC-CERT มีสิทธิ์ปรับผูไดรับการคัดเลือกเปนรายวันในอัตรา
รอยละศูนยจุดสอง (0.2) ของมูลคาสัญญา
การโอนสิทธิ์และหนาที่
ผูไดรับการคัดเลือกตองไมโอนงานที่ตกลงซื้อขายตามสัญญา ไมมอบหรือโอนผลประโยชน รวมทั้งสิทธิ์หรือหนาที่ ไมวา
จะทั้งหมดหรือบางสวนตามสัญญา ไปใหบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากศูนย TTC-CERT
การสงวนสิทธิ์
16.1 คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการคัดเลือก
งานดังกลาว เพื่อใหการคัดเลือกเกิดประโยชนสูงสุดตอศูนย TTC-CERT
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16.2 คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง อาจพิจารณายกเลิกการคัดเลือกงานดังกลาว หากมีเหตุที่เชื่อได
วาผูเขารวมการคัดเลือก และการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
16.3 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการคัดเลือกงานดังกลาววา ผูประสงคจะเสนอราคา ผูมีสิทธิ์เสนอราคา
หรือผูไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศขอกําหนดและ
ขอบเขตของงานฉบับนี้ หรือเปนผูมีสทิ ธิ์เสนอราคา หรือผูชนะการเสนอราคาที่มีการกระทําอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้งมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิ์
เสนอราคาหรือผูไดรับการคัดเลือกดังกลาว
16.4 คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ในขอกําหนดและ
ขอบเขตของงานฉบับนี้ไดตามความเห็นวาเหมาะสม โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
17. ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
17.1 ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองรักษาความลับของศูนย TTC-CERT และไมเปดเผยขอมูลของศูนย TTC-CERT
โดยมิไดรับอนุญาตจากศูนย TTC-CERT เปนลายลักษณอักษร
17.2 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคา จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ของสมาคมโทรคมนาคมแห ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ กฎ ระเบียบของศูนย TTC-CERT และกฎหมายของราชอาณาจักรไทย โดยเครงครัด
17.3 ในกรณีที่มีขอขัดแยงระหวางกันภายในเอกสารนี้หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่
สมาคมฯ แตงตั้ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดเอาเอกสารที่คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง พิจารณาแลว
เปนประโยชนสูงสุดตอศูนย TTC-CERT เปนหลัก และใหถือการพิจารณาของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่
สมาคมฯ แตงตั้ง เปนสิ้นสุด
17.4 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่ง คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือ
ขอตกลงภายในระยะเวลาที่ศูนย TTC-CERT กําหนด คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง อาจ
พิจารณาเรียกรองชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทอดทิ้งงาน
_________________________________________
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