
 ขอกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 

 การวาจางดำเนินโครงการจัดประชุม/สัมมนาเผยแพรความรูทางวิชาการดานการรักษาความ 

 ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรเพ่ือประโยชนสาธารณะ ประจำป 2565 ดวยวิธีประกวดราคา 

 โดย สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ 

 1.  วัตถุประสงค 

 ดวยศูนยประสานงานรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรดานโทรคมนาคม ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียก 

 วา “ศูนย TTC-CERT” มีความประสงคจัดจางดำเนินโครงการจัดประชุม/สัมมนาเผยแพรความรูทางวิชาการดาน 

 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรเพ่ือประโยชนสาธารณะ ประจำป 2565 โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

 1.1.  เพ่ือเผยแพรองคความรู ถายทอดประสบการณ การจัดต้ังศูนยประสานงานรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

 ระบบคอมพิวเตอรดานโทรคมนาคม การรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร ขอมูลขาวกรองภัยคุกคาม 

 ทางไซเบอรโดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 

 1.2.  เพ่ือยกระดับความเช่ือม่ันและไววางใจ (Trust) ระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรหรือผูประกอบธุรกิจ 

 ดานโทรคมนาคมในประเทศไทย ตลอดจนเพ่ือสรางความตระหนักรูถึงความสำคัญท่ีอุตสาหกรรม 

 โทรคมนาคมตองมีความสามัคคี รวมแรงรวมใจกันเพ่ือเฝาระวังเหตุภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีนับวันจะมี 

 ความรุนแรงมากข้ึนตามเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยางรวดเร็ว 

 1.3.  เพ่ือสรางประโยชนสาธารณะโดยการเพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรและสรางความเช่ือม่ันใหกับ 

 ประชาชนหรือองคกรตาง ๆ ในประเทศในการใชบริการโทรคมนาคมอยางปลอดภัย 

 1.4.  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลากรหรือองคกรตาง ๆ ในการติดตามภัยคุกคามทางไซเบอรใหเทา 

 ทันกับภัยคุกคามใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยมุงเนนการสรางขีดความสามารถในการตรวจจับและการปองกัน 

 ภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคตกับองคกร 

 ท้ังน้ี การจัดงานในคร้ังน้ีเปนการจัดงานเพ่ือเผยแพรความรูดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรของภาคสวน 

 โทรคมนาคมท่ีจะชวยสงเสริมภาพลักษณของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อันจะนำไปสูการสรางความเช่ือม่ันใหกับ 

 ประชาชน หรือองคกรตาง ๆ ในประเทศ ในการใชบริการโทรคมนาคม การใชงานโครงขายและโครงสรางพ้ืนฐาน 

 โทรคมนาคมอยางปลอดภัย โดยคาดวาจะเชิญกลุมเปาหมายไดแก กสทช. สกมช. กระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจ 

 และสังคม ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม หนวยงานตาง ๆ ตลอดจนประชาชนผูใชบริการโทรคมนาคม และ 

 ส่ือมวลชน จำนวนประมาณ 150 คน เขารวมรับฟง และแสดงความเห็นตาง ๆ ดังน้ัน จึงมีความจำเปนตองดำเนิน 

 การจัดจางผูจัดงาน (Organizer) ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรูความสามารถมาดำเนินการจัดงานดังกลาว โดยมี 

 รายละเอียดตามท่ีกำหนดในเอกสารขอกำหนดและขอบเขตของงานฉบับน้ี 

 2.  คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา 

 2.1.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลซ่ึงไดจดทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง 

 พาณิชย 
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 2.2.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 

 เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคำส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

 2.3.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไม 

 แสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ ตามประกาศ 

 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำและแสดง 

 บัญชีรายการรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 

 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 2.4.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐใน 

 ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

 กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

 2.5.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน ณ วัน 

 ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 3.  ขอกำหนดความตองการ 

 3.1.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองดำเนินการจัดงานสัมมนาเผยแพรความรูทางวิชาการดานการรักษาความ 

 ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร จำนวนไมเกิน 150 คน 

 3.2.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการจัดงานสัมมนาฯ ออกแบบ ตกแตง 

 ติดต้ัง จัดสถานท่ี จัดเตรียมอุปกรณ จัดหาเจาหนาท่ีควบคุมงานและประสานการจัดงาน พรอมนำเสนอ 

 รูปแบบการจัดงานสัมมนาฯ พรอมระบบเทคนิค แสง สี เสียง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการ 

 จัดงานสัมมนาฯ โดยดำเนินการในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 3.2.1.  จัดหาและจัดเตรียมสถานท่ี ออกแบบ จัดทำ ประดับตกแตงเวที ณ สถานท่ีจัดงานเพ่ือจัดงาน 

 สัมมนาฯ โดยในพ้ืนท่ีจัดงานตองมีจอแสดงภาพหลักบริเวณเวที เปนจอโปรเจคเตอรขนาด 4 

 เมตร x 5 เมตร หรือดีกวา ความสวาง 8,500 lumens หรือดีกวา ความละเอียด 4K หรือดีกวา 

 หรือขนาดและความคมชัดท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีและเน้ือหาท่ีนำเสนอ โดยติดต้ังใหมีความแข็ง 

 แรง ปลอดภัย และสวยงามสอดคลองกับแนวคิดในการจัดงานตามแบบท่ีศูนย TTC-CERT ให 

 ความเห็นชอบ พรอมท้ังจัดทำกราฟกประกอบเพ่ือฉายบนจอตลอดงาน รวมถึงจัดวางตำแหนง 

 การน่ังและปายช่ือสำหรับแขกบุคคลสำคัญ (VIP) วิทยากร และผูเก่ียวของตามท่ีศูนย 

 TTC-CERT กำหนด 

 3.2.2.  หองประชุมสามารถจัดท่ีน่ังใหหางกันเปนไปตามมาตรการรักษาระยะหางทางสังคม (Social 

 Distancing) เชน บริเวณหนาหองประชุมมีจุดวัดอุณหภูมิ มีการต้ังแอลกอฮอลลางมือตามจุด 

 ตาง ๆ สำหรับผูเขารวมงานสัมมนาฯ 

 3.2.3.  จัดทำ Floor Plan ของหองประชุมและบริเวณพ้ืนท่ีสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 3.2.4.  จัดเตรียมโตะและเกาอ้ี สำหรับวิทยากรและผูเก่ียวของตามท่ีศูนย TTC-CERT กำหนด บนเวที 

 ใหสามารถน่ังพรอมกันได ไมนอยกวา 3 คน 
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 3.2.5.  จัดเตรียมโพเดียม พรอมตกแตงใหสอดคลองกับแนวคิดในการจัดงานตามแบบท่ีศูนย 

 TTC-CERT ใหความเห็นชอบ ดานลางเวที 1 จุด 

 3.2.6.  จัดเตรียมอุปกรณท่ีจำเปนในการเช่ือมตอระบบการถายทอดสดดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสของศูนย 

 TTC-CERT หรือของสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยผานอินเทอรเน็ต เพ่ือใหสามารถสง 

 ภาพและเสียงระหวางการจัดงานสัมมนาฯ ไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

 3.2.7.  จัดเตรียม ติดต้ัง ดูแล และควบคุมอุปกรณการนำเสนอภายในหองประชุมจัดงาน และการ 

 ถายทอดสดดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส ใหมีความพรอมตลอดการจัดงานสัมมนาฯ 

 3.2.8.  ประสานงานกับเจาของสถานท่ีรองรับการเขาใชงาน พรอมจัดเตรียมท่ีจอดรถใหเพียงพอในวันท่ี 

 จัดงานสัมมนาฯ 

 3.2.9.  จัดเตรียมและตกแตงพ้ืนท่ีรับรองและท่ีน่ังสำหรับแขกบุคคลสำคัญ (VIP) วิทยากร และผู 

 เก่ียวของจำนวนไมนอยกวา 7 คน 

 3.2.10.  จัดเตรียมอาหารกลางวันจำนวน 1 ชุด และอาหารวางจำนวน 2 ชุด สำหรับผูรวมงานจำนวน 

 150 คน 

 3.2.11.  จัดเตรียมเอกสารเพ่ือลงช่ือผูเขารวมงาน 

 3.3.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเตรียมระบบสารสนเทศและอุปกรณสำหรับการถายทอดสดดวยส่ือ 

 อิเล็กทรอนิกส สำหรับการนำเสนอ โดยดำเนินการในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 3.3.1.  จัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอรเพ่ือใชสำหรับการบันทึกการประชุม การถายทอดสดดวยส่ือ 

 อิเล็กทรอนิกสของศูนย TTC-CERT หรือของสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยผาน 

 อินเทอรเน็ต 

 3.3.2.  Link Internet ความเร็วสำหรับ download/upload เพียงพอสำหรับการถายทอดสดดวยส่ือ 

 อิเล็กทรอนิกส 

 3.3.3.  จัดเตรียมอุปกรณสำหรับนำเสนอ เชน อุปกรณ Clicker เปนตน 

 3.3.4.  ระบบตองสามารถนำภาพและเสียง ณ สถานท่ีจัดงาน เช่ือมตอเขากับการถายทอดสดดวยส่ือ 

 อิเล็กทรอนิกสของศูนย TTC-CERT หรือของสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยผาน 

 อินเทอรเน็ต 

 3.3.5.  ตองมีผูประสานงานในการควบคุมลำดับคิวงาน ระบบภาพและเสียง รวมท้ังการลำดับ และการ 

 ตัดตอภาพบรรยากาศโดยรวมของงาน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และอำนวยความสะดวก 

 ไมนอยกวา 2 คน เพ่ือสนับสนุนการจัดงานสัมมนาฯ 

 3.4.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองดำเนินการทดสอบระบบการถายทอดสดดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสกอนการจัด 

 งานสัมมนาฯ จำนวนไมนอยกวา 1 คร้ัง 

 3.5.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองดำเนินการบันทึกวิดีโอและถายภาพน่ิง โดยดำเนินการในเร่ืองตาง ๆ ดังตอ 

 ไปน้ี 

 3.5.1.  จัดเตรียมชางภาพน่ิงท่ีมีความเช่ียวชาญ จำนวนไมนอยกวา 1 คน พรอมอุปกรณบันทึกภาพน่ิง 
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 3.5.2.  จัดเตรียมชางบันทึกภาพวิดีโอท่ีมีความเช่ียวชาญ จำนวนไมนอยกวา 2 คน พรอมอุปกรณบันทึก 

 ภาพวีดีโอ 

 3.5.3.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงมอบวีดีโอท่ีบันทึกจากกลองวิดีโอโดยจัดทำเปนไฟล และสงมอบ 

 ภาพท่ีบันทึกจากกลองถายภาพโดยจัดทำเปนไฟลภาพขนาดใหญและไฟลภาพแบบยอขนาด 

 ภาพละไมเกิน 2 MB โดยบรรจุในเอ็กซเทอนอล ฮารดดิสก จำนวน 1 ชุด ภายใน 10 วันทำการ 

 นับแตวันท่ีงานส้ินสุดลง 

 3.5.4.  จัดหาระบบแสง เสียง และอุปกรณ พรอมผูปฏิบัติงานท่ีมีความเช่ียวชาญ 

 3.6.  งานบริหารจัดการ โดยดำเนินการในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 3.6.1.  บริหารจัดการดานตาง ๆ พรอมประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอาทิเชน เตรียมความ 

 พรอม การเขาทดสอบ การใชงาน ติดต้ัง ร้ือถอน พ้ืนท่ีรับรอง เพ่ือใหการจัดงานเปนไปดวย 

 ความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 

 3.6.2.  จัดทำแผนและมีการเตรียมการสำหรับปองกันปญหาความไมตอเน่ืองของระบบการถายทอดสด 

 ดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส และหากเกิดเหตุอันทำใหไมสามารถใชงานระบบการถายทอดสดดวยส่ือ 

 อิเล็กทรอนิกสได ตองแกไขใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 10 นาที 

 3.7.  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองจัดเตรียมส่ิงตาง ๆ ใหแลวเสร็จและสมบูรณ โดยดำเนินการออกแบบ จัด 

 ทำติดต้ัง และตกแตงสถานท่ี รวมท้ังเตรียมความพรอมของวัสดุ อุปกรณ และผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

 กับการจัดงานใหครบถวน ถูกตอง และเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการจัดงาน ใหเสร็จส้ินภายในเวลา 

 18.00 น. ของวันกอนท่ีจะจัดงานสัมมนาฯ 

 3.8.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองปฏิบัติงานและใหบริการตาง ๆ ตามกำหนดการจัดงานท่ีศูนย TTC-CERT 

 กำหนด ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและกำหนดการบางประการไดตามท่ีศูนย 

 TTC-CERT เห็นสมควรเพ่ือความเหมาะสมในการจัดงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 

 3.9.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองจัดทำ “รายงานการจัดงานสัมมนาเผยแพรความรูทางวิชาการดานการ 

 รักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรเพ่ือประโยชนสาธารณะ” ในรูปแบบ Hard Copy 1 เลม และ 

 รูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสชนิด PDF และ Microsoft Word โดยในรายงานมีหัวขออยางนอยดังน้ี 

 3.9.1.  กำหนดการจัดงานสัมมนาฯ 

 3.9.2.  รายละเอียดพิธีเปดการจัดงานสัมมนาฯ 

 3.9.3.  รายละเอียดการสัมมนาฯ หรือ การบรรยาย 

 3.9.4.  ผลการประเมินการจัดงานสัมมนาฯ 

 3.9.5.  สรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะการจัดงานสัมมนาฯ 

 3.9.6.  ภาคผนวก 

 3.9.6.1.  รายช่ือผูเขารวมงานสัมมนาฯ 

 3.9.6.2.  แบบประเมินการจัดงานสัมมนาฯ 

 3.9.6.3.  ภาพกิจกรรมการจัดงานสัมมนาฯ 
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 3.10.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองดำเนินการจัดงานสัมมนาฯ ใหแลวเสร็จภายใน 31 ธ.ค.65 

 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 ให 

 ย่ืนสำเนาหนังสือเดินทาง 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 ขอกำหนดความตองการ โดยผูประสงคจะเสนอราคาตอง 

 จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีศูนย 

 TTC-CERT ตองการ และการรับประกัน (ถามี) ตาม TOR น้ี กับขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา 

 ซ่ึงคุณลักษณะเฉพาะจะตองระบุหัวขอใหถูกตองตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกท่ีเสนอโดยใหจัดทำ 

 ในรูปแบบดังตอไปน้ี 
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 ลำดับ  ขอกำหนดตาม TOR  ความสอดคลอง  รายละเอียดขอเสนอ  เอกสารอางอิง 

 - คัดลอกคุณสมบัติของ 

 ผูประสงคจะเสนอราคา 

 - คัดลอกขอกำหนดราย 

 ละเอียดคุณ ลักษณะ 

 เฉพาะของงานตามท่ี 

 กำหนดใน TOR 

 - คัดลอกการรับประกัน 

 (ถามี) 

 - ตรงหรือดีกวาขอ 

 กำหนดตาม TOR 

 - ระบุคุณสมบัติของผูประสงคจะ 

 เสนอราคา 

 - ระบุรายการและรายละเอียดคุณ 

 ลักษณะเฉพาะของงานท่ีเสนอมา 

 ใหพิจารณา 

 - ระบุรายละเอียดการรับประกัน 

 งานท่ีเสนอมาใหพิจารณา 

 - ระบบเลขหนา 

 ของเอกสาร 

 อางอิงหรือแคต 

 ตาล็อก 

 4.8.  ในกรณีท่ีหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือผูรวม 

 คา ผูลงนามในเอกสารตาง ๆ ตองเปนผูมีอำนาจลงนามผูกพันหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจำกัด 

 หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือผูรวมคาตามท่ีระบุไวในหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

 ของกระทรวงพาณิชย แลวแตกรณี และในกรณีมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนเปนผูลงนามในเอกสารหรือ 

 กระทำการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการเสนอราคาในคร้ังน้ี ตองจัดสงหนังสือมอบอำนาจตามขอ 4.4 ดวย 

 กรณีท่ีเอกสารหลักฐานของผูประสงคจะเสนอราคามิใชเอกสารตนฉบับ ใหผูเสนอราคาลงนามและประทับ 

 ตรา (ถามี) กำกับในเอกสารทุกหนา หรือกรณีผูเสนอราคาทำการขุด ลบ ตก เติม หรือแกไขเพ่ิมเติมขอความใด  ผู 

 ประสงคจะเสนอราคาตองลงลายมือช่ือกำกับและประทับตรา (ถามี) ทุกแหง 

 กรณีท่ีศูนย TTC-CERT เห็นวาเอกสารหรือหลักฐานของผูประสงคจะเสนอราคารายใดไมสมบูรณ ไมครบ 

 ถวน หรือไมถูกตอง หากความไมสมบูรณ ไมครบถวน หรือไมถูกตองดังกลาวมิใชสาระสำคัญ ใหอยูในดุลยพินิจ 

 ของคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง ท่ีจะใหผูเสนอราคาดำเนินการใด ๆ เพ่ือแกไขใหสมบูรณ ครบ 

 ถวน ถูกตอง หรือจะรับเอกสารหรือหลักฐานน้ันไวพิจารณาหรือไมก็ได 

 5.  ขอกำหนดในการเสนอราคา 

 5.1.  ราคาท่ีเสนอตองรวมคาใชจายตาง ๆ ตลอดจนรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

 5.2.  ในการเสนอราคา ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอราคาพรอมแจกแจงรายละเอียดของราคาท่ีเสนอ ( 

 ถามี) ราคาท่ีเสนอตองระบุใหชัดแจงครบถวนท้ังราคาตอหนวย ราคารวม และคาภาษีมูลคาเพ่ิม โดย 

 แสดงเปนตัวเลขและตัวอักษร ถาปรากฏวาราคาท่ีเสนอเปนตัวเลขและตัวอักษรไมตรงกัน ใหถือเอา 

 จำนวนเงินตามตัวอักษรเปนสำคัญ แตถาเม่ือเอาราคาตอหนวยคูณกับจำนวนส่ิงของแลวปรากฏวาไม 

 ตรงกับราคารวม ผูประสงคจะเสนอราคายอมใหศูนย TTC-CERT ถือเอาจำนวนเงินท่ีต่ำกวาเปนราคาท่ี 

 เสนอ ในกรณีท่ีมีการขูด ลบ เติม หรือแกไขขอความท่ีกรอกในใบเสนอราคา ผูประสงคจะเสนอราคา 

 ตองลงลายมือช่ือกำกับและประทับตรา (ถามี) ทุกแหง 
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 5.3.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองลงลายมือชื่อกำกับและประทับตรา (ถามี) ในใบเสนอราคา และเอกสาร 

 หลักฐานตาง ๆ ทุกหนา 

 5.4.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน นับตั้งแตวันยื่นเสนอราคา 

 6.  การยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคา

 6.1.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงมอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาตามขอ 4 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน

 2565 ระหวางเวลา 09.30-11.30 น. ณ ศูนยประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร 

 ดานโทรคมนาคม (ศูนย TTC-CERT) หอง 1804 ชั้น 18 อาคารเลิศปญญา เลขที่ 41 ซอยเลิศปญญา 

 ถนนศรีอยุธยา  แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยใหยื่นเอกสารหลักฐานเปน 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 คณะ 

 กรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง จะตัดสิทธิ์มิใหเปนผูมีสิทธิ์เสนอราคา และเมื่อพนกำหนด 

 เวลายื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคา คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง จะไมรับ 

 เอกสารเสนอราคาหรือเอกสารหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

 7.  เกณฑการคัดเลือก

 7.1.  คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง จะไมพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคาหาก

 พบวา 

 7.1.1.  ผูประสงคจะเสนอราคามีคุณสมบัติไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 2 หรือมีผลประโยชนรวม 

 กัน หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 7.1.2.  ขอบเขตงานและเงื่อนไขการฝกอบรม ที่นำเสนอไมเปนไปตามขอ 3 ขอกำหนดความตองการ 

 7.2.  คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง จะใชเกณฑราคาในการคัดเลือกผูที่เสนอราคาต่ำสุดเปน 

 ผูชนะการซื้อหรือจาง หากมีผูประสงคจะเสนอราคาไดเสนอราคาต่ำสุดเทากันหลายราย คณะกรรมการ 

 จัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง จะแจงผูที่เสนอราคาต่ำสุดทุกรายมาเสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธี 

 ยื่นซองเสนอราคา 

 7.3.  ทั้งนี้ ใหคำตัดสินการคัดเลือกผูชนะโดยคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง ถือเปนที่สิ้นสุด 

 และคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้งที่สมาคมฯ แตงตั้ง อาจยกเลิกการประมูลหรือการ 

 คัดเลือกได โดยผูเขารวมประมูลหรือผูชนะการประมูลไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 8.  การเปดซองใบเสนอราคา

 8.1. กำหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.30 น. ณ ศูนยประสานงานรักษา

 ความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอรดานโทรคมนาคม (ศูนย TTC-CERT) 

 8.2.  คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางที่สมาคมฯ แตงตั้ง จะเปดซองใบเสนอราคาของผูประสงคจะเสนอราคา 

 เฉพาะรายที่ผานคุณสมบัติตามขอกำหนดและขอบเขตของงาน เทานั้น 
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 9.  การพิจารณาคัดเลือกและการทำสัญญา 

 9.1.  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีเปนผูท่ีเสนอราคาต่ำสุดจะเปนผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือเจรจาตกลง 

 ราคาตามวงเงินท่ีศูนย TTC-CERT กำหนดเปนลำดับแรก หากไมสามารถตกลงกันไดคณะกรรมการจัด 

 ซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง จะพิจารณาเรียกผูประสงคจะเสนอราคารายท่ีไดคะแนนรวมในอันดับถัด 

 ไปมาตอรองราคาตามลำดับ โดยการตัดสินของคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ังถือเปน 

 ขอยุติ คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง จะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกใหผูประสงคจะ 

 เสนอราคาแตละรายทราบภายใน 60 วันนับต้ังแตวันท่ีย่ืนซองเสนอราคา 

 9.2.  เม่ือคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง ไดตัดสินคัดเลือกแลว ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีได 

 รับการคัดเลือกตองไมถอนการเสนอราคา อีกท้ังตองยืนราคาตามท่ีไดเสนอไวจนกวา ศูนย TTC-CERT 

 จะทำสัญญาครบถวนตามความประสงคแลว 

 9.3.  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกตองเขาทำสัญญาภายใน 15 (สิบหา) วัน นับต้ังแตวันท่ีไดรับแจงผลการคัดเลือก 

 จากคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง และเสนอขอมูล แผนการดำเนินงานใหกับศูนย 

 TTC-CERT ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

 9.4.  ตองดำเนินการรับผิดชอบผลการดำเนินการท้ังส้ินในการจัดหา และติดต้ังอุปกรณ (ถามี) เพ่ือใหไดตาม 

 ความตองการในการใชงาน (Overall Function) มีคุณภาพ (Performance Requirement) และถูก 

 ตองตรงตามท่ีกำหนดในขอ 3 

 9.5.  ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธ์ิเรียกรองใด ๆ ท่ีมีการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรเก่ียวกับ 

 การเน้ือหาการฝกอบรม ผูประสงคจะเสนอราคาตองการดำเนินการท้ังปวง เพ่ือใหการกลาวอาง หรือ 

 การเรียกรองดังกลาวระงับส้ินไปโดยเร็วผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูชำระคาเสียหาย และคาใช 

 จายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

 10.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน ต้ังแตเวลา 08.00 - 16.00 น. เปนอยางนอย โดยจัดภายในระหวางวันท่ี 1 

 ธันวาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 หรือ วันอ่ืนตามท่ีศูนย TTC-CERT กำหนด 

 11.  การสงมอบและการเบิกจายเงิน 

 ชำระงวดแรกรอยละ 40 ของวงเงินคาจาง ภายใน 10 วันหลังจากวันทำสัญญา และเม่ือผูประสงคจะ 

 เสนอราคาไดสงใบแจงหน้ีแลว 

 ชำระงวดสุดทายรอยละ 60 ของวงเงินคาจาง เม่ือผูประสงคจะเสนอราคาไดสงมอบ “รายงานจัดงาน 

 สัมมนาเผยแพรความรูทางวิชาการดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรเพ่ือประโยชนสาธารณะ” ตามท่ี 

 ระบุไวใน ขอ 3.9 และ “ไฟลวีดีโอท่ีบันทึกจากกลองวิดีโอ และภาพท่ีบันทึกจากกลองถายภาพ” ตามท่ีระบุไวใน 

 ขอ 3.5.3 ใหแกคณะกรรมการตรวจรับฯ ภายใน 7 วันหลังจากวันท่ีดำเนินการตามขอ 10. เม่ือผูประสงคจะเสนอ 

 ราคาไดดำเนินการตามขอ 3 เปนท่ีเรียบรอยแลวตามเง่ือนไขท่ีศูนย TTC-CERT วาจางเพ่ือใชในการเบิกจายเงิน 

 12.  วงเงินงบประมาณ 

 ใชวงเงินในการจัดจางเปนเงิน 348,000.- บาท (สามแสนส่ีหม่ืนแปดพันบาทถวน) โดยรวมภาษีตาง ๆ แลว 
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 13.  เง่ือนไขการปรับ 

 13.1.  หากผูไดรับการคัดเลือกไมสงมอบการจัดงานสัมมนาเผยแพรความรูทางวิชาการดานการรักษาความ 

 ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรและเอกสารท่ีตกลงซ้ือขายตามสัญญาภายในเวลาท่ีกำหนด ศูนย 

 TTC-CERT มีสิทธ์ิปรับผูไดรับการคัดเลือกสำหรับระยะเวลาท่ีลาชาเปนรายวันในอัตรารอยละศูนยจุด 

 สอง (0.2) ของราคาส่ิงของท่ียังไมไดสงมอบ 

 13.2.  หากผูไดรับการคัดเลือกไมปฏิบัติตามสัญญาฯ ศูนย TTC-CERT มีสิทธ์ิปรับผูไดรับการคัดเลือกเปนราย 

 วันในอัตรารอยละศูนยจุดสอง (0.2) ของมูลคาสัญญา 

 14.  การโอนสิทธ์ิและหนาท่ี 

 ผูไดรับการคัดเลือกตองไมโอนงานท่ีตกลงซ้ือขายตามสัญญา ไมมอบหรือโอนผลประโยชน รวมท้ังสิทธ์ิ 

 หรือหนาท่ี ไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวนตามสัญญา ไปใหบุคคลอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากศูนย 

 TTC-CERT 

 15.  การสงวนสิทธ์ิ 

 15.1.  คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง สงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหวางการ 

 คัดเลือกงานดังกลาว เพ่ือใหการคัดเลือกเกิดประโยชนสูงสุดตอศูนย TTC-CERT 

 15.2.  คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง อาจพิจารณายกเลิกการคัดเลือกงานดังกลาว หากมีเหตุ 

 ท่ีเช่ือไดวาผูเขารวมการคัดเลือก และการเสนอราคากระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน 

 เปนเท็จ หรือใชช่ือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

 15.3.  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการคัดเลือกงานดังกลาววา ผูประสงคจะเสนอราคา ผูมีสิทธ์ิ 

 เสนอราคา หรือผูไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน ณ วัน 

 ประกาศขอกำหนดและขอบเขตของงานฉบับน้ี หรือเปนผูมีสิทธ์ิเสนอราคา หรือผูชนะการเสนอราคาท่ี 

 มีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ 

 แตงต้ังมีอำนาจท่ีจะตัดรายช่ือผูมีสิทธ์ิเสนอราคาหรือผูไดรับการคัดเลือกดังกลาว 

 15.4.  คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง สงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดใด ๆ ในขอ 

 กำหนดและขอบเขตของงานฉบับน้ีไดตามความเห็นวาเหมาะสม โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

 16.  ขอกำหนดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ 

 16.1.  ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองรักษาความลับของศูนย TTC-CERT และไมเปดเผยขอมูลของศูนย 

 TTC-CERT โดยมิไดรับอนุญาตจากศูนย TTC-CERT เปนลายลักษณอักษร 

 16.2.  ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยใน 

 พระบรมราชูปถัมภ กฎ ระเบียบของศูนย TTC-CERT และกฎหมายของราชอาณาจักรไทย โดย 

 เครงครัด 

 16.3.  ในกรณีท่ีมีขอขัดแยงระหวางกันภายในเอกสารน้ีหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการจัดซ้ือ/ 

 จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยึดเอาเอกสารท่ีคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ 
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 แตงต้ัง พิจารณาแลวเปนประโยชนสูงสุดตอศูนย TTC-CERT เปนหลัก และใหถือการพิจารณาของคณะ 

 กรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง เปนส้ินสุด 

 16.4.  ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึง คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมาคมฯ แตงต้ัง ไดคัดเลือกแลวไมไปทำ 

 สัญญา หรือขอตกลงภายในระยะเวลาท่ีศูนย TTC-CERT กำหนด คณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางท่ีสมา 

 คมฯ แตงต้ัง อาจพิจารณาเรียกรองชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังพิจารณาใหเปนผูทอดท้ิงงาน 

 _________________________________________ 
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