
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย 

การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง 

  

 1.ชื่อโครงการ  โครงการเช
าใช�บริการระบบป�องกันและบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร! (Managed Detection 

and Response) 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  ฝ3ายบริหารความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร! บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย
อม (บสย.) 

 3.วงเงินงบประมาณที่ได�รับจัดสรร  6,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค
าเพิ่มแล�ว)  

   4.วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564                                                                                                                             

    เปGนเงิน  6,445,963.75 บาท (รวมภาษีมูลค
าเพิ่มแล�ว) 

 

 5. แหล�งที่มาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  

                5.1 บริษัท เอส.ซี.พี. ซิสเท็ม จํากัด 

                5.2 บริษัท บิ๊กฟOช เอ็นเตอร!ไพร!ส จํากัด 

                5.3 บริษัท โกรโปร คอนซัลติ้ง แอนด! เซอร!วิสเซส จํากัด 

                5.4 บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จํากัด 

 
 6.รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง  

     6.1 นายพทิยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู�อํานวยการอาวโุสฝ3ายบริหารงานกลาง 

     6.2 นายสมเกียรติ  รุ
งเรืองลดา ผู�อํานวยการฝ3ายบริหารความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร! 

     6.3 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ! ผู�ช
วยผู�อํานวยการฝ3ายบริหารงานกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
1.   ขอบเขตของการดําเนินงาน 
             ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!จะต�องปฏิบัติงานตามท่ี บสย. กําหนด โดยปฏิบัติตามขอบเขตของงานใน
หัวข�อต
าง ๆ ดังต
อไปน้ี  

1.1  ดําเนินการจัดประชุมเริ่มต�นโครงการ (Kick off Meeting) กับ บสย. เพ่ือเก็บข�อมูลและวางแผนการ
ดําเนินงาน ให�เปGนไปตามท่ี บสย. กําหนด ภายในระยะเวลา 15 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

1.2  ดําเนินการติดตั้งระบบลงในเครื่องคอมพิวเตอร! ของ บสย. ตามท่ี บสย. ท่ีกําหนด ณ ท่ีทําการของ บสย. 
สํานักงานใหญ
 ในส
วนของเครื่องคอมพิวเตอร!บางส
วนท่ีตั้งอยู
ท่ีสาขาต
างๆ ของ บสย. สามารถใช�วิธีการติดตั้งโดยผ
าน Remote 
Access ได� ท้ังน้ีการติดตั้งระบบมีรายละเอียดอย
างน�อยดังน้ี 

1.2.1  ติดตั้งซอฟต!แวร! Agent ในเครื่องคอมพิวเตอร!ลูกข
ายและเครื่องคอมพิวเตอร!แม
ข
ายของ บสย. โดยจะ
มีเจ�าหน�าท่ีของ บสย. เปGนผู�ควบคุมดูแลขณะดําเนินการติดตั้ง  

1.2.2  ทําการสร�างหรือติดตั้งระบบบริหารจัดการกลาง  
1.2.3  ในกรณี ท่ีมีการส
งมอบอุปกรณ!เพ่ือใช� ในระบบ ให�ติดตั้ งอุปกรณ! ท่ีส
งมอบพร�อมทําการตั้ งค
 า 

Configuration ให�สามารถทํางานควบคู
หรือประสานงานกับอุปกรณ!ของ บสย. ได�โดยไม
เกิดปbญหา   
1.2.4  ทําการเช่ือมต
อเครื่องคอมพิวเตอร!ลูกข
ายและเครื่องคอมพิวเตอร!แม
ข
าย (Endpoints) เข�ากับระบบ

บริหารจัดการกลาง 
1.2.5  ทําการทดสอบการใช�งานและแก�ปbญหาเพ่ือให�ระบบสามารถทํางานได�อย
างมีประสิทธิภาพ 

1.3  หากผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!มีความจําเปGนต�องมีการใช�ซอฟต!แวร! หรืออุปกรณ!ต
างๆ เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากระบบท่ีส
งมอบ ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!จะต�องดําเนินการจัดหามาให�พร�อมในวันท่ีติดตั้ง และ
รับผิดชอบค
าใช�จ
ายเพ่ิมเติมเองท้ังหมดแต
ฝ3ายเดียว 

1.4  การติดตั้งระบบลงในเครื่องคอมพิวเตอร!ของ บสย. หากเปGนสาเหตุท่ีทําให�เกิดผลกระทบหรือเกิดความชํารุด
เสียหายต
ออุปกรณ!หรือระบบต
างๆ ของ บสย. ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!ต�องดําเนินการแก�ไขให�สามารถกลับมาใช�งาน
ได�ตามปกติโดยเร็ว 
 1.5  จัดให�มีการฝdกอบรมการใช�งานระบบบริหารจัดการกลางและวิธีการติดตั้งซอฟต!แวร!บนเครื่องคอมพิวเตอร!ลูก
ข
ายและเครื่องคอมพิวเตอร!แม
ข
าย (Endpoints) สําหรับผลิตภัณฑ!ท่ีเสนอ รวมถึงอุปกรณ!อ่ืนๆท่ีเสนอเพ่ิมเติม (ถ�ามี) และข้ันตอน
หรือวิธีการประสานงานกับทีมสนับสนุนของผู�ให�บริการให�แก
เจ�าหน�าท่ีผู�ดูแลระบบของ บสย. จํานวนอย
างน�อย 3 วัน   

1.6  ให�บริการเฝ�าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร!โดยให�บริการในการตรวจจับ (Detect) ป�องกัน (Protect) และ
ตอบสนอง (Response) ต
ออันตรายจากภัยคุกคามทางไซเบอร!ต
างๆ โดยให�บริการในรูปแบบ 24x7 และจัดให�มีเจ�าหน�าท่ี
ประสานงานท่ีมีความรู�ความชํานาญเก่ียวกับการใช�งานระบบ พร�อมหมายเลขโทรศัพท!และช
องทางการสื่อสารอ่ืน เช
น 
แอปพลิเคช่ันไลน! (Line) หรือแอปพลิเคช่ันส
งข�อความ (Messenger) ท่ีสามารถรับแจ�งเหตุขัดข�องและให�คําปรึกษาและแก�ไข
ปbญหาหรือเหตุการณ!ต
างๆ ในเบ้ืองต�นทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง โดยแจ�งกลับ บสย. ตามระดับความรุนแรง (Severity) ในเง่ือนไข
ต
อไปน้ี 

 

ระดับความรุนแรง 
(Severity) 

เวลาในการวิเคราะห;และแจ�งเตือน บสย. 
(Detection & Investigation) 

High 2 ช่ัวโมง 

Medium 6 ช่ัวโมง 

Low 24 ช่ัวโมง 



 1.7  บสย.สามารถร�องขอให�ดําเนินการค�นหาภัยคุกคามแบบเชิงรุก (Threat Hunting) ในกรณีท่ี บสย. เกิดข�อ
สงสัยหรือต�องการตรวจสอบข�อมูลภัยคุกคามท่ีต�องสงสัยท่ีคาดว
าอาจจะส
งผลกระทบต
อ บสย. ได� จากทีม Managed Threat 
Hunting  จากเจ�าของผลิตภัณฑ! 

1.8  เมื่อมีเหตุการณ!ภัยคุกคามท่ีเปGนอันตรายเกิดข้ึน ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!ต�องตรวจสอบ
เหตุการณ!ภัยคุกคาม และทําการหยุดกระบวนการท่ีเปGนอันตราย โดยต�องดําเนินการอย
างน�อยดังต
อไปน้ี 

1.8.1  ทําความเข�าใจเก่ียวกับขอบเขตของผลกระทบ และการแพร
กระจายของภัยคุกคาม 
1.8.2  แยก Endpoint ท่ีเปGนอันตรายออกจากระบบ ในกรณีท่ีวิเคราะห!ได�ว
าอาจมีการแพร
กระจายไปสู
 

Endpoint เครื่องอ่ืนๆได� 
1.8.3  ระงับ ยับยั้ง หรือ ยุติกระบวนการท่ีเปGนอันตรายต
อระบบ 
1.8.4  ลบ/ล�างแอปพลิเคช่ันและไฟล!ท่ีเก่ียวข�องกับเหตุการณ!ภัยคุกคามในกรณีท่ีเครื่อง Endpoint ได�รับ

ผลกระทบจะต�องดําเนินการกู�คืนกลับสู
สภาพปกติ  
1.8.5  จัดทํารายงานเหตุการณ!ภัยคุกคาม (Threat Incident Report)  

1.9  จัดทํารายงานประจําเดือน (Monthly Report) โดยสามารถแสดงภาพรวมของเหตุการณ!ท่ีมีความผิดปกติท่ี
เกิดข้ึนกับ บสย. และจัดให�มีเจ�าหน�าท่ีประสานงาน เพ่ือรายงานเหตุการณ!ท่ีเกิดข้ึนให�กับ บสย. ทุกเดือน 

1.10 ในกรณีท่ีมีความจําเปGนต�องใช�อุปกรณ!หรือฮาร!ดแวร!เพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนการทํางานของระบบท่ีส
งมอบ       
ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส!จะต�องดําเนินการติดตั้งและส
งมอบ ท้ังน้ี ค
าใช�จ
ายท่ีเกิดข้ึนผู�ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส!ต�องเปGนผู�รับผิดชอบค
าใช�จ
ายท้ังปวง 

1.11  ในกรณีสิ้นสุดสัญญาการให�บริการ ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส! จะต�องดําเนินการขนย�าย
คอมพิวเตอร!หรืออุปกรณ!ต
อพ
วง หรืออุปกรณ!ท่ีเก่ียวข�องในโครงการ (ถ�ามี) โดยก
อนการขนย�ายจะต�องดําเนินการล�างข�อมูลท่ีอยู

ในอุปกรณ!หรือฮาร!ดแวร!ข�างต�นท้ังหมดให�เรียบร�อย  

1.12  ในกรณีสิ้นสุดสัญญาการให�บริการ ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส! จะต�องดําเนินการล�างข�อมูลท่ีอยู

บนระบบบริหารจัดการกลาง (ถ�ามี) รวมท้ังถอนการติดตั้งซอฟต!แวร!ท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดออกจากเครื่อง Endpoint 

 
 


