
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�าย 

การจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมิใช�งานก�อสร�าง 

  

 1.ชื่อโครงการ  โครงการจัดจ�างผู�ให�บริการศูนย�ปฏิบัติการเฝ�าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Operation 

Center : SOC ) 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ ฝ6ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดย>อม (บสย.) 

 3.วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  3,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค>าเพ่ิมแล�ว)  

   4.วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  ณ วันท่ี  7 ตุลาคม 2563                                                                                                                             

    เปIนเงิน  3,010,266.67 บาท (รวมภาษีมลูค>าเพ่ิมแล�ว) 

 

 5.แหล�งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  

              5.1   บริษัท ไซเบอร�ตรอน จํากัด 

               5.2  บริษัท ซีเคียวอินโฟ จํากัด 

    5.3  บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเท็ม จํากัด 

 
 6.รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง  

     6.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู�อํานวยการอาวุโสฝ6ายบรหิารงานกลาง 

     6.2 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ� ผู�ช>วยผู�อํานวยการฝ6ายบริหารงานกลาง 

                6.3 นายชัชวาลย� สุนทรานนท� ผู�จัดอาวุโสส>วนบริหารจัดการโครงสร�างพ้ืนฐานและศูนย�คอมพิวเตอร� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ข�อกําหนดท่ัวไป 

1.1 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องจัดหาบุคลากรในการดําเนินโครงการดังน้ี 
1.1.1  ผู�เช่ียวชาญปฏิบัติงานท่ี บสย. อย>างน�อย 1 คน คุณสมบัติดังน้ี 

1.1.1.1 คุณวุฒิการศึกษาไม>ต่ํากว>าระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร� วิศวกรรมโทรคมนาคม 

วิทยาการคอมพิวเตอร� เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาท่ีเก่ียวข�อง  

1.1.1.2  มีประสบการณ�ทํางานในศูนย�ปฏบัิติการเฝ�าระวังภัยคุกคามทางด�านความปลอดภัยสารสนเทศใน
ตําแหน>ง Security analyst หรือตําแหน>งท่ีเก่ียวข�อง ให�แก>หน>วยงานราชการ หรือหน>วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัด (มหาชน) ในประเทศหรือ 
หน>วยงานราชการ หรือหน>วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัท
จํากัด (มหาชน) ในต>างประเทศ มาแล�วไม>น�อยกว>า 2 ปY 

1.1.1.3 ได�รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด�านความปลอดภัยสารสนเทศ Certified CompTIA Security 
หรือสูงกว>า และมีประกาศนียบัตรของ SIEM 

การเปลี่ยนตัวบุคลากรโครงการจะดําเนินการไม>ได� เว�นแต> บสย. ขอให�เปลี่ยนตัวหรือผู�ยื่นข�อเสนอขอเปลี่ยนตัว 
โดยมีเหตุผลอันสมควรและได�รับความเห็นชอบจาก บสย. โดยต�องดําเนินการแจ�ง บสย. ล>วงหน�าไม>น�อยกว>า 3 วันทําการพร�อม
แนบคุณสมบัติของบุคลากรท่ีเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนตัวดังกล>าว ผู�ยื่นข�อเสนอต�องจัดให�มีการถ>ายทอดข�อมูลและสถานะการ
ปฏิบัติงานระหว>างบุคลากรให�ทราบและเข�าใจด�วย เพ่ือให�การปฏิบัติงานดําเนินไปได�อย>างต>อเน่ือง 

1.2 คุณสมบัติของศูนย�ปฏิบัติการเฝ�าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Operation Center : SOC) 
1.2.1  ต�องมีเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานในศูนย�ปฏิบัติการตลอด 24 ช่ัวโมง อย>างน�อย 2 คน และมีคุณสมบัติอย>างน�อยดังน้ี 

1.2.1.2 คุณวุฒิการศึกษาไม>ต่ํากว>าระดับปริญญาตรี ด�านวิทยาการคอมพิวเตอร� หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  
1.2.1.3 ได�รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิมีประกาศนียบัตรด�านความปลอดภัยสารสนเทศ Certified 

CompTIA Security หรือสูงกว>า และประกาศนียบัตรด�านความปลอดภัยสารสนเทศ CEH 
(certified ethical hacker) หรือสูงกว>า และมีประกาศนียบัตรของ SIEM  

1.2.2  ต�องได�รับการรับรองระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security 
Management System: ISMS) หรือ ISO 27001  

1.2.3  ต�องมีระบบ Biometric Access control  
1.2.4  ต�องมีระบบ CCTV และสามารถดูภาพย�อนหลังได�ไม>น�อยกว>า 90 วัน 
1.2.5  ต�องมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน BCP Plan โดยมีศูนย�ปฏิบัติการสํารอง เพ่ือท่ีจะได�ทํางานแทนได�ทันที ในกรณี

ท่ีศูนย�ปฏิบัติการหลักไม>สามารถทํางานได�  
 
2 ขอบเขตของการดําเนินงาน 

ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต�องปฏิบัติงานตามท่ี บสย. กําหนด ตามขอบเขตของงานในหัวข�อต>างๆ 

ดังต>อไปน้ี 

2.1 ดําเนินงานด�านบริการตรวจจับและเฝ�าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร� ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง โดยใช�ช>องทาง SSL 
VPN ของ บสย. ครอบคลุมรายการอุปกรณ� ท้ังน้ีระหว>างสัญญา บสย. สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนระบบหรืออุปกรณ�ในการเฝ�า
ระวังภัยคุกคามได�ตามความต�องการ โดยมีรายการอุปกรณ�ดังต>อไปน้ี  
 



-  Firewall จํานวน 3 อุปกรณ� 
-  IPS จํานวน 1 อุปกรณ� 
-  Active Directory 2 เครื่อง 
-  Antivirus จํานวน 1 ระบบ 
-  SIEM จํานวน 1 ระบบ 

2.2 ผู�เช่ียวชาญตามข�อ 2.1 ต�องปฏิบัติงานท่ี บสย. สํานักงานใหญ> อย>างน�อย 1 คน ในวันเวลาทําการของ บสย. 
หรือท่ี บสย. กําหนด เพ่ือให�บริการและรับแจ�งปuญหาเก่ียวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ บสย. 

       กรณีท่ีผู�เช่ียวชาญไม>สามารถเข�ามาปฏิบัติงานท่ี บสย. ได� ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ต�องจัดหา
บุคลากรทดแทนท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท>าหรือดีกว>าท่ี บสย. กําหนดตามข�อ 4.1.1 มาทํางานแทนภายใน 3 ช่ัวโมงนับแต>เวลาท่ีได�รับ
แจ�งจาก บสย. ว>าพนักงานไม>มาปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานไม>ครบถ�วนตามสัญญา โดย บสย. จะแจ�งให�ผู�ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ทราบภายใน 1 ช่ัวโมงนับแต>เวลาท่ีได�รับทราบว>าพนักงาน มิได�มาปฎิบัติหน�าท่ี และให�นําส>งสําเนาบัตรประชาชน
รวมถึงหนังสือส>งตัวและรับรองคุณสมบัติ 

              หากไม>สามารถจัดหาพนักงานแทนได� ผู�ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ยินยอมให� บสย. มีสิทธิหักเงิน
ค>าปรับได�ทันทีจนกว>าพนักงานจะปฏิบัติงานครบถ�วนตามสัญญาหรือจนถึงวันเลิกสัญญา แล�วแต>กรณี ทั้งนี้ หากการไม>ได�มา
ปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานให�ครบถ�วนตามสัญญามีระยะเวลาติดต>อกันเกินกว>า 3 วัน บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได�ทันที 

2.3 ดําเนินการวิเคราะห�เหตุการณ�ผิดปกติทางด�านบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร�และระบบเครือข>ายสื่อสาร
และอินเทอร�เน็ต ในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับความผิดปกติของภัยคุกคามด�านความปลอดภัยสารสนเทศ (Security Monitoring) 
ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง พร�อมให�คําปรึกษาและร>วมกับ บสย. ในการแก�ไขอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือหาแนวทางการป�องกันไม>ให�เกิด
เหตุการณ�ข้ึนอีก  

2.4 ดําเนินการตั้งค>าระบบเฝ�าระวังภัยคุกคามไซเบอร�ของ บสย. ให�สามารถแจ�งเตือนภัยคุกคามด�านความมั่นคง
ปลอดภัยผ>านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส� (E-Mail) ของ บสย. หรือช>องทางท่ี บสย. กําหนด 

2.5 ดําเนินการจัดทํารายงานเฝ�าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร� (Incident Report) เปIนประจําทุกเดือนตลอดระยะ
สัญญา ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป โดยต�องครอบคลุมเน้ือหาอย>างน�อยดังต>อไปน้ี 

2.5.1 ระบุประเภทของภัยคุกคาม 
2.5.2 วัน-เวลา เริ่มต�นและสิ้นสุดของภัยคุกคาม 
2.5.3 ระบุต�นทาง (Attacker) และปลายทาง (Target) 
2.5.4 ให�คําแนะนําพร�อมข้ันตอนการดําเนินการแก�ไขเชิงเทคนิคและแนวทางในการป�องกันไม>ให�เกิด

เหตุการณ�เดิมซํ้าอีก 
2.5.5 ระบุระดับความรุนแรง (Severity) ตาม Service Level Agreement (SLA) ท่ี ตามเง่ือนไขต>อไปน้ี 

ระดับความรุนแรง 

(Severity) 

เวลาในการวิเคราะห;และแจ�งเตือน บสย. 

 (Detection & Investigation) 

Very High 30 นาที 

High 2 ช่ัวโมง 

Medium 6 ช่ัวโมง 

Low 24 ช่ัวโมง 



  

ความเร�งด�วน ผลกระทบ การดําเนินการ 

สูงมาก 

 (Very High) 

การดําเนินธุรกรรมหลักหยุดชะงัก และจําเปIนต�องแก�ไขอย>าง

เร>งด>วนท่ีสุด 

ต�องตรวจสอบและแก�ไขปuญหาโดย

เร>งด>วน 

สูง 

 (High) 

ธุรกรรมหลักไม>สามารถดําเนินการได�อย>างมีประสิทธิภาพ 

และจําเปIนจะต�องแก�ไขอย>างเร>งด>วน 

ต�องตรวจสอบเฝ�าระวังและแก�ไข

ปuญหา 

ปานกลาง 

 (Medium) 

ผลกระทบต>อการดําเนินธุรกิจ และมีความจําเปIน ต�องแก�ไข

อย>างทันท>วงที 

ควรตรวจสอบหรือเฝ�าระวัง 

ต่ํา 

 (Low) 

ผลกระทบต>อประสิทธิภาพการทํางานท่ัวไป แต>ไม>มี

ผลกระทบต>อการดําเนินธุรกิจโดยภายรวม 

ควรเฝ�าระวัง 

ควรเก็บไว�เปIนข�อมูลประกอบ 

การเฝ�าระวัง (Information) 

 
2.6   ดําเนินการแจ�งเตือนเมื่อตรวจพบภัยคุกคามหรือการบุกรุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และให�คําปรึกษา

พร�อมนําเสนอวิธีการแก�ปuญหาเฉพาะกิจให�แก> บสย. โดยจัดแบ>งตามระดับความสําคัญดังน้ี 
2.6.1 เมื่อพบว>ามีระดับความรุนแรงตั้งแต>ระดับสูงข้ึนไป จะต�องดําเนินการแจ�งให� บสย. ทราบทันทีทาง

โทรศัพท�เคลื่อนท่ีของผู�ประสานงานของ บสย. (Mobile Phone) หรือระบบการสื่อสารอ่ืน ๆ ท่ี
เหมาะสม และบันทึกในรายงานเฝ�าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร� (Incident Report)  

2.6.2 เมื่อพบว>ามีระดับความรุนแรงตั้งแต>ระดับปานกลางจนถึงระดับต่ํา จะต�องดําเนินการแจ�งบสย. ทาง
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส� (E-Mail) และบันทึกในรายงานเฝ�าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร� (Incident 
Report) 

2.7 ดําเนินการตั้งค>าระบบเฝ�าระวังภัยคุกคามไซเบอร�ของ บสย ให�สามารถกําหนดเง่ือนไขรูปแบบการเฝ�าระวัง
และตรวจจับภัยคุกคาม (Use Case) ตามท่ีได�ทําการประเมินและตกลงร>วมกับทาง บสย. ได�ไม>น�อยกว>า 5 Use Case พร�อมจัดทํา
รายงานสรุปรูปแบบการเฝ�าระวังและตรวจจับภัยคุกคาม (Use Case) 

2.8 ดําเนินการสํารองข�อมูล (Backup Log ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการ) และจัดเก็บไว�ท่ีศูนย�ข�อมูลหลักของ บสย. 
(Data Center) โดย บสย. จะจัดเตรียมพ้ืนท่ีในการสํารองข�อมูลไว�ให�  

2.9 ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลวิเคราะห� เฝ�าระวัง และรายงานผลภัยคุกคามต>าง ๆ เปIนประจําทุกเดือน
ตลอดระยะสัญญา โดยจัดส>งทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส� (E-Mail) ให� บสย. ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป 

2.10 ประชุมสรุปผลงานบริการวิเคราะห�เฝ�าระวังภัยคุกคามต>าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ บสย. ทุก ๆ เดือน (Monthly Report 
meeting) รวมถึงจัดทํารายงานการประชุมดังกล>าวด�วย 

2.11 ดําเนินการแจ�งข>าวสารท่ีเก่ียวข�องกับระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร�และเครือข>ายท่ีเกิดข้ึน
ผ>านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส� (E-Mail) และจัดทํารายงานสรุปข>าวสารให�แก> บสย. เปIนประจําทุกเดือนตลอดระยะสญัญา 
ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป โดยมีรายละเอียดอย>างน�อยดังน้ี 
 



2.11.1 รายช่ือ และคุณลักษณะของมัลแวร� (Malware) 
2.11.2 ช>องโหว>ใหม> (Vulnerability) ของอุปกรณ�ในระบบเครือข>าย (Network Equipment) 
2.11.3 ช>องโหว>ใหม> (Vulnerability) ของระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
2.11.4 ช>องโหว>ใหม> (Vulnerability) ของระบบฐานข�อมูลหลัก (Database) 
2.11.5 ช>องโหว>ใหม> (Vulnerability) ของโปรแกรมต>าง ๆ ท่ีผู�รับจ�างเห็นว>าจะก>อให�เกิดผลเสียหายต>อ

การดําเนินงานของ บสย 
โดยข>าวสารดังกล>าวประกอบด�วยเน้ือหาท่ีสําคัญ เช>น คําอธิบายอย>างคร>าวๆ (Overview) คําอธิบายอย>างละเอียด (Description) 
ผลกระทบ (Impact) ระบบท่ีได�รับผลกระทบ (System Affected) ทางแก�ไข (Solution) (ถ�ามี) อ�างอิง (Reference) เปIนต�น 

2.12 ดําเนินการศึกษาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการเหตุการณ�ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของ บสย. และจัดทําแผนการปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ�ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber 
Resilience Plan) 

2.13 ดําเนินการจัดทําคู>มือการตอบรับเหตุการณ� (Incident Response Playbook) เพ่ืออ�างอิงในการปฏิบัติการ
ในการจัดการหรือตอบรับภัยคุกคามต>าง ๆ ได�อย>างถูกต�องให�กับ บสย.  

2.14 เมื่อพบเหตุการณ�ต�องสงสัยให�ดําเนินการพิสูจน�หลักฐาน (Forensic) วิเคราะห�ภัยคุกคาม เช>น Malware , 
Ransomware พร�อมนําเสนอแผนภูมิรูปภาพสรุปเหตุการณ� ท่ีแสดงถึงการวิเคราะห�แบบ Dynamic และแบบ Static ในรายงาน
สรุปผลวิเคราะห�เฝ�าระวังและรายงานผลภัยคุกคามต>าง ๆ 

 
 
 
 


