
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 

การจัดซ้ือจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

  

 1.ชื่อโครงการ  โครงการจัดจางสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. (Vulnerability 

Assessment and Penetration Testing 

2. หนวยงานเจาของโครงการ  ฝายบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดยอม (บสย.) 

 3.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  1,000,000.00  บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)  

   4.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    เปนเงิน  997,550.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) 

 

 5. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  

                5.1 บรษิัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด) จำกดั 

                5.2 บรษิัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จำกัด 

 

 6.รายชือ่ผูรับผดิชอบกำหนดราคากลาง  

     6.1 นายพทิยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผูอำนวยการอาวุโสฝายบริหารงานกลาง 

     6.2 นายสมเกียรติ  รุงเรืองลดา ผูอำนวยการฝายบรหิารความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร 

     6.3 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ ผูชวยผูอำนวยการฝายบริหารงานกลาง 

 

1.  ขอกําหนดทั่วไป 

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองจัดหาทีมงานท่ีมีความรูและประสบการณ โดยสามารถทดสอบ 

เจาะระบบ สนับสนุนขอมูลดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศหรือดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรและไดรับ

ประกาศนียบัตรระดับสากลอยางนอย 2 ทาน และทีมงานหลักตองเปนบุคคลสัญชาติไทยหรือเปนบุคลากรตางชาติได แตตองมี

บุคลากรประสานงานโครงการท่ีเปนคนไทยท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยไดเปนอยางดี โดยจะตองจัดหาทีมงานใหมีจำนวนเหมาะสม

กับขอบเขตของงานท่ีจะดำเนินการ ตามจำนวนและรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 

 

 

 



1.1   ผูจัดการโครงการ จำนวนอยางนอย 1 ทาน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ 

ดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศหรือดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร เปนระยะเวลาอยางนอย 3 ปไดรับใบประกาศนียบัตร

รับรองคุณวุฒิมาตรฐาน (Certificate) ความรูความสามารถทางดานความปลอดภัยคอมพิวเตอร จากสถาบันระดับสากล เชน  

• PMP (Project Management Professional) 

• CISM (Certified Information Security Manager) 

• CISSP (Certified Information Systems Security Professional)  

• CompTIA Security+ 

• CEH (Certified Ethical Hacker) 

• GPEN (GIAC Penetration Tester)  

• OSCP (Offensive Security Certified Professional)  

• GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester) 

• GXPN (GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester) 

เปนตน 

1.2 ผูเชี่ยวชาญดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศหรือดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร จำนวนอยางนอย      

1 ทาน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศหรือดานความม่ันคง

ปลอดภัยทางไซเบอร เปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป ไดรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิไดรับการรับรองมาตรฐาน (Certificate) 

ความรูความสามารถทางดานความปลอดภัยคอมพิวเตอร จากสถาบันระดับสากล อยางนอยดังนี้  

• CISSP (Certified Information Systems Security Professional)  

• CompTIA Security+ 

• CEH (Certified Ethical Hacker) 

• GPEN (GIAC Penetration Tester)  

• OSCP (Offensive Security Certified Professional)  

• GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester) 

• GXPN (GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester) 

เปนตน 

1.3 ผูเชี่ยวชาญดานการเจาะระบบ จำนวนอยางนอย 1 ทาน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี และมี

ประสบการณดานการเจาะระบบ เปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป ไดรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิไดรับการรับรองมาตรฐาน 

(Certificate) ความรูความสามารถทางดานความปลอดภัยคอมพิวเตอร จากสถาบันระดับสากล อยางนอยดังนี้ 

• CISSP (Certified Information Systems Security Professional)  

• CompTIA Security+ 

• CEH (Certified Ethical Hacker) 

• GPEN (GIAC Penetration Tester)  

• OSCP (Offensive Security Certified Professional)  

• GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester) 

• GXPN (GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester) 

เปนตน 



การเปลี่ยนตัวบุคลากรโครงการจะดำเนินการไมได เวนแต บสย. ขอใหเปลี่ยนตัวหรือผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสขอเปลี่ยนตัว และบุคลากรท่ีเปลี่ยนจะตองมีคุณสมบัติไมต่ำกวาท่ีกำหนดไว โดยมีเหตุผลอันสมควรและไดรับ 

ความเห็นชอบจาก บสย. การเปลี่ยนตัวดังกลาว ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองจัดใหมีการถายทอดขอมูลและสถานะ 

การปฏิบัติงานระหวางบุคลากรใหทราบและเขาใจดวย เพ่ือใหการปฏิบัติงานดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง และบุคลากรท่ีเปลี่ยนแปลง

จะตองมีคุณสมบัติไมต่ำกวาท่ีกำหนดไว   

 

2.  ขอบเขตของการดำเนินงาน 

      ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองปฏิบัติงานตามท่ี บสย. กำหนด โดยปฏิบัติตามขอบเขตของงานใน

หัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

2.1 ดำเนินการจัดประชุมเร่ิมตนโครงการ (Kick off Meeting) กับ บสย. เพ่ือกำหนดกรอบเวลาและวางแผน 

การดำเนินงาน ใหเปนไปตามท่ี บสย. กำหนด โดยจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (Project Plan) อยางละเอียด และ 

ตองนำเสนอแผนฯ ให บสย. รับทราบและยอมรับกอนการดำเนินงานข้ันตอไป ภายในระยะเวลา 30 นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาลง

นามในสัญญาเรียบรอยแลว 

2.2  ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 ระบบงานสารสนเทศออนไลน (Web Application Online) 

2.2.1.1  ทดสอบการเจาะระบบจากเครือขายภายนอก (External) จำนวนอยางนอย 2 Domain Name ดังนี้ 

• www.tcg.or.th 

• www.tcgcyber.com 

2.2.1.2  ตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง ระบบงานสารสนเทศออนไลน (Web 

Application Online) 

2.2.1.3  จัดทำเอกสารนัดหมายเจาหนาท่ีของ บสย. เพ่ือดำเนินการ พรอมแนบรายงานการตรวจสอบ 

วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง ระบบงานสารสนเทศออนไลน (Web Application Online) 

2.2.1.4  ดำเนินการทดสอบเจาะระบบจากเครือขายภายนอก (External) นอกเวลาทำการ ตั้งแตเวลา    

22.00-06.00 น. 

2.2.1.5  ดำเนินการโดยไมใชขอมูลภายในของ บสย. (Black Box) 

2.2.1.6  เจาะระบบแบบ Ethical Hacking จากภายนอก บสย. เชน จากเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน  

2.2.1.7  ดำเนินการโดยใชโปรแกรมหรือซอฟทแวรท้ังท่ีเปนแบบ Commercial และ Non-commercial  

ท่ีมีความนาเชื่อถอื ไมนอยกวาอยางละ 2 โปรแกรม 

2.2.1.8  ตองใชการทดสอบและวิเคราะหดวยตัวบุคคลเองดวย (Manual Test) มิใหใชเคร่ืองมือ

อัตโนมัติเพียงอยางเดียว (Automatic Test Tool) 

2.2.1.9  จัดทำรายงานผลการดำเนินการทดสอบเจาะระบบ ระบบงานสารสนเทศออนไลน (Web 

Application Online) จากเครือขายภายนอก (External) พรอมนำเสนอจุดออนของระบบ  

ผลการประเมินความเสี่ยงโดยเรียงตามระดับความเสี่ยง วิธีการทดสอบเจาะระบบ และ

นำเสนอตอผูบริหารของ บสย. 

2.2.1.10 จัดทำรายงานขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมระดับการ

รักษาความปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศออนไลน (Web Application Online) จาก

เครือขายภายนอก (External) โดยมีองคประกอบดังนี้ 

2.2.1.10.1 แผนการดำเนินงานระยะสั้น (Short Term Planning)  

2.2.1.10.2 แผนการดำเนินการระยะยาว (Long Term Planning)  



2.3 ดำเนินการสแกนชองโหว (Vulnerability Assessment) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.3.1 สแกนชองโหวจากเครือขายภายใน (Internal) จำนวนอยางนอย 100 หมายเลขไอพี (IP Address)  

โดยกำหนดหมายเลขไอพี (IP Address) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใชงานปจจุบัน รวมกับเจาหนาท่ีของ บสย. 

2.3.2 ตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  

2.3.3 จัดทำเอกสารนัดหมายเจาหนาท่ีของ บสย. เพ่ือดำเนินการ พรอมแนบรายงานการตรวจสอบ วิเคราะห 

และประเมินความเสี่ยง เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  

2.3.4 ดำเนินการสแกนชองโหวจากเครือขายภายใน (Internal) ในเวลาทำการ 09.00-16.00 น. 

2.3.5 ดำเนินการโดยใชโปรแกรมหรือซอฟทแวรท่ี บสย. มีอยู หรือใชโปรแกรมท่ีเปนแบบ Commercial  

ท่ีมีความนาเชื่อถือ และตองเปนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

2.3.6 จัดทำรายงานผลการดำเนินการสแกนชองโหว เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายจากเครือขายภายใน 

(Internal) พรอมนำเสนอจุดออนของระบบ ผลการประเมินความเสี่ยงโดยเรียงตามระดับความเสี่ยง วิธีการทดสอบเจาะระบบ 

และนำเสนอตอผูบริหารของ บสย. 

2.3.7 จัดทำรายงานขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมระดับการรักษา 

ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากเครือขายภายใน (Internal) โดยมีองคประกอบดังนี้ 

2.3.7.1 แผนการดำเนินงานระยะสั้น (Short Term Planning)  

2.3.7.2 แผนการดำเนินการระยะยาว (Long Term Planning)  

             ท้ังนี้ การสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบ (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) 

ตองไมกอใหเกิดความเสียหายและผลกระทบตอระบบงานสารสนเทศ รวมถึงตองไมมีการรั่วไหลของขอมูล 

2.4 ในกรณผีูบริหารของ บสย. มีมติใหเจาหนาท่ีของ บสย. ดำเนินการปรับปรุงแกไขชองโหว ตามขอ 2.2 และ 2.3   

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองดำเนินการสแกนชองโหวและดำเนินการทดสอบเจาะระบบ (Vulnerability 

Assessment and Penetration Testing) ซ้ำอีกคร้ัง หลังเจาหนาท่ีของ บสย. ดำเนินการปรับปรุงแกไขแลวเสร็จ พรอมท้ังจัดทำ

รายงานผลการดำเนินการสแกนชองโหว เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย และรายงานผลการดำเนินการทดสอบเจาะระบบ ระบบงาน

สารสนเทศออนไลน (Web Application Online) จากเครือขายภายใน (Internal) และจากเครือขายภายนอก (External) ฉบับ

ปรับปรุง  

2.5 ออกแบบและทำการทดสอบ Cyber Drill ดวยวิธีการสง Phishing Mail ถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนพนักงานของ 

บสย. โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการดังนี้ 

2.5.1  จัดทำแผนการทดสอบ Cyber Drill ดวยวิธี Phishing Mail จำนวน 2 รอบ แตละรอบมีระยะเวลาหาง

กันไมนอยกวา 1 เดือน โดยกำหนดกลุมเปาหมายท่ีเปนพนักงานของ บสย. จำนวนไมนอยกวา 100 คน   

ตอรอบ และตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของ บสย. กอนเทานั้น  

2.5.2   ดำเนินการทดสอบ Cyber Drill ดวยวิธี Phishing Mail ในแตละรอบใหอางอิงกับกิจกรรมการ

เผยแพรสื่อประชาสัมพันธตามขอ 2.6 เชน รอบท่ี 1 ใหดำเนินการกอนการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธท่ี

เกี่ยวของกับการทำ Phishing Mail และ รอบท่ี 2 ใหดำเนินการหลังจากการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ

ท่ีเกี่ยวของกับการทำ Phishing Mail ไปแลวอยางนอย 1 เดือน 

2.5.3  ออกแบบวิธีการทำ Phishing Mail โดยไมใหมีผลกระทบตอบุคคลหรือองคกรภายนอก และตอง

กำหนดเทคนิคหรือวิธีการท่ีทำใหกลุมเปาหมายรูตัวลวงหนานอยท่ีสุดเพ่ือใหไดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.5.4  จัดทำรายงานผลการทดสอบเพ่ือวัดผล เปรียบเทียบ และสรุปผลการทดสอบท้ัง 2 รอบและนำเสนอตอ

ผูบริหารของ บสย. 

2.6 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ เชน คลิปวีดีโอ รูปภาพ หรืออ่ืนๆ ตามท่ี บสย. กำหนด เพ่ือใชในการสื่อสารและ 

สรางความตระหนักดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศหรือดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร จำนวนอยางนอย 12 ชิ้นงาน 



2.7 สรุปและนำเสนอผลการดําเนินงานของการสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. 

(Vulnerability Assessment and Penetration Testing) ใหแก ผูบริหารของ บสย. อยางนอย 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง

กอนสงมอบงานในแตละงวด และจัดทำรายงานสรุปผลการดําเนินงานของการสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบ

สารสนเทศของ บสย. (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) และปรับปรุงตามความเห็นของผูบริหารของ 

บสย. 

2.8 หากการปฏิบัติงานของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอ

ระบบงานของ บสย. ตองรายงานให บสย. ทราบในทันที และตองทำใหระบบงานท่ีเสียหายหรือไดรับผลกระทบนั้นกลับมาใชงาน

ไดเปนปกติภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยไมมีคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม  

 

 

 


