
 

ประกาศ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย�อม 
เรื่อง ประกาศเปล่ียนแปลง ราคากลางโครงการจ#างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001  
 

   
ตามที่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย�อม ได�ประกาศเผยแพร�ราคากลาง โครงการจ�าง     

ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 เม่ือวันที่ 9 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป8นเงิน 2,767,204.80 บาท (รวมภาษีมูลค�าเพิ่มแล�ว) นั้น  

เนื่องจากราคากลางดังกล�าวเป8นราคาที่ห�างจากงบประมาณที่จะจัดจ�างอยู� 1,267,204.80 บาท 
(รวมภาษีมูลค�าเพิ่มแล�ว) ซ่ึงเป8นราคาที่ถือว�าห�างกันมาก ดังนั้น บสย. จึงได�คํานวณราคากลางใหม�เพื่อให�ได�ราคา
กลางตามความเป8นจริง  

ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงราคากลางโครงการจ�างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความ
ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 จากเดิม 2,767,204.80 บาท (รวมภาษีมูลค�าเพิ่มแล�ว) เป8น
1,841,860.80 บาท (รวมภาษีมูลค�าเพิ่มแล�ว) รายละเอียดตามแนบท�ายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

     ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

  ฝFายบริหารงานกลาง 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได�รับจัดสรรและรายละเอียดค�าใช�จ�ายในการจ�างที่ปรึกษา 

            1. ชื่อโครงการ โครงการจ	างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 

27001 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  ฝ-ายบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร0 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดย4อม  

 3. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  1,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค4าเพ่ิมแล	ว)  

   4. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง)  2 มิถุนายน 2565                                                                                                                             

     1,841,860.80 บาท (รวมภาษีมูลค4าเพ่ิมแล	ว) 

            5. ค�าตอบแทนบุคลากร 1,778,860.80 บาท (รวมภาษีมูลค4าเพ่ิมแล	ว)  

        5.1  ประเภทท่ีปรึกษา   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

        5.2  คุณสมบัติท่ีปรึกษา 

              5.2.1 ผู	จัดการโครงการ จํานวนอย4างน	อย 1 คน คุณวุฒิการศึกษาไม4ต่ํากว4าระดับปริญญาโท และมี
ประสบการณ0ด	านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ไม4น	อยกว4า 10 (สิบ) ปD ให	แก4หน4วยงานราชการ หรือ หน4วยงานรัฐวิสาหกิจ
หรือสถาบันการเงินในประเทศไทยหรือภาคเอกชนท่ีเปFนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด และได	รับประกาศนียบัตรรับรอง
คุณวุฒิด	าน Information Security Management System (ISMS) จากสถาบัน IRCA อย4างน	อยในระดับ Lead Auditor หรือ
ประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ ISO 27001 Provisional Auditor ของสถาบัน IRCA และหากได	รับประกาศนียบัตรรับรอง
คุณวุฒิดังต4อไปน้ี จะพิจารณาเปFนพิเศษ 

            - Project Management Professional (PMP) หรือ Project Management Institute (PMI) หรือ 
            - Privacy Information Management (PIMS) จากสถาบัน IRCA อย4างน	อยในระดับ Lead Auditor หรือ 
              ISO 27701 Provisional Auditor ของสถาบัน IRCA หรือ Certified Data Protection Officer 
              (CDPO) หรือ CEPAS DPO หรือ ICDL Data Protection หรือเทียบเท4า 
              5.2.2 ผู	เช่ียวชาญด	านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO 27001 จํานวนอย4างน	อย 1 

คน คุณวุฒิการศึกษาไม4ต่ํากว4าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ0ด	านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ไม4น	อยกว4า 5 (ห	า) ปD 
และได	รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด	าน Information Security Management System (ISMS) จากสถาบัน IRCA 
อย4างน	อยในระดับ Lead Auditor หรือ ประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ ISO 27001 Provisional Auditor ของสถาบัน IRCA 

              5.2.3 ผู	เช่ียวชาญด	านการจัดการข	อมูลส4วนบุคคลตามมาตรฐานสากล ISO 27701:2019 จํานวนอย4างน	อย 1 
คน คุณวุฒิการศึกษาไม4ต่ํากว4าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ0ด	านการจัดการข	อมูลส4วนบุคคล ไม4น	อยกว4า 2 (สอง) ปDได	รับ
ประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด	าน Privacy Information Management (PIMS) จากสถาบัน IRCA อย4างน	อยในระดับ Lead Auditor 
หรือ ประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ ISO 27701 Provisional Auditor ของสถาบัน IRCA หรือ Certified Data Protection 
Officer (CDPO) หรือ CEPAS DPO หรือ ICDL Data Protection หรือเทียบเท4า 

              5.2.4 ผู	ประสานงานโครงการ จํานวนอย4างน	อย 1 คน คุณวุฒิการศึกษาไม4ต่ํากว4าระดับปริญญาตรี และมี
ประสบการณ0ด	านการประสานงานโครงการอ่ืนๆ ไม4น	อยกว4า 2 (สอง) โครงการ 

               5.2.5 ผู	รับผิดชอบงานด	านเอกสาร จํานวนอย4างน	อย 1 คน คุณวุฒิการศึกษาไม4ต่ํากว4าระดับปริญญาตรี 
ซ่ึงอาจกําหนดให	เปFนบุคคลเดียวกันกับบุคลากรในตําแหน4งอ่ืนๆ ได	 โดยต	องมีความเช่ียวชาญหรือมีทักษะด	าน การเขียน การ
ใช	ภาษา และมีประสบการณ0การจัดทําแผน คู4มือ หรือ นโยบาย/แนวปฏิบัติ ให	กับหน4วยงานหรือองค0กรต4างๆ ท้ังน้ีเพ่ือให	
สามารถส4งมอบเอกสารท่ีใช	ในระหว4างการดําเนินโครงการได	อย4างมีคุณภาพ สามารถสื่อความหมายได	อย4างถูกต	อง ชัดเจน 
เข	าใจได	ง4าย และ เกิดความผิดพลาดน	อยท่ีสุด โดยหากพบว4าผู	ยื่นข	อเสนอไม4สามารถส4งมอบเอกสารท่ีมีคุณภาพได	 บสย. ก็
อาจพิจารณาร	องขอให	ผู	ยื่นข	อเสนอทําการเปลี่ยนตัวบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด	านเอกสารได	 

        5.3  จํานวนท่ีปรึกษา  อย4างน	อย  5  คน 
 



 
 
6. ค�าวัสดุอุปกรณ3               60,000.00 บาท 

7. ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปต�างประเทศ (ถ�ามี)                             - 

8. ค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ                  3,000.00 บาท 

9. รายชื่อผู�รับผิดชอบกําหนดราคากลาง 

        9.1 นายพิทยา  ปริวัฒนศักดิ ์ ผู	อํานวยการอาวุโสฝ-ายบรหิารงานกลาง 

        9.2 นางสาวพิไลพร  ซุงสุวรรณ0 ผู	ช4วยผู	อํานวยการฝ-ายบริหารงานกลาง 

            10. แหล�งท่ีมาของราคากลาง คือ ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหน4วยงานกลางอ่ืนกําหนด 

                  10.1  อัตราค4าตอบแทนบุคลากร อ	างอิงหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล ท่ี นร.0506/ ว
128 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ0ราคากลางการจ	างท่ีปรึกษา ข	อ 1.3 (1) ท่ีปรึกษาประจําทํางานเต็มเวลาใน
บริษัทท่ีปรึกษา ตัวคูณเท4ากับ 2.64 เท4าของอัตราเงินเดือน และข	อ 2 แนวทางการใช	อัตราเงินเดือนพ้ืนฐานกลุ4มวิจัย 
(ภาคเอกชน) ตารางท่ี 5 
                  10.2  พระราชบัญญัติระเบียบข	าราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

     10.3  อัตราค4าวัสดุอุปกรณ0และค4าใช	จ4ายอ่ืนๆ อ	างอิงคู4มือแนวทางการคัดเลือกและว4าจ	างท่ีปรึกษา สํานักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง 

 


