
 
   

ประกาศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

เร่ือง  เผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR)  

และรางเอกสารประกวดราคาเชาดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

โครงการเชาใชบริการระบบปองกันและบริหารจัดการภัยคกุคามทางไซเบอร (Managed Detection and 

Response) ฉบับปรับปรุง 

 

ตามท่ี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ไดประกาศเผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) 

และรางเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โครงการเชาใชบริการระบบปองกันและ

บริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร (Managed Detection and Response) ตั้งแตวันท่ี 12 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และ

เม่ือสิ้นสุดวันท่ีรับฟงคำวิจารณ ปรากฏวามีผูเสนอแนะ วิจารณ และมีความเห็นรางขอบเขตของงาน (TOR) ดังกลาว จำนวน 

2 ราย 

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ไดพิจารณาขอวิจารณและความเห็นดังกลาวแลว และ 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนย่ิงข้ึน จึงปรับปรุงรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ดังกลาว พรอมท้ังประกาศเผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา

เชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โครงการเชาใชบริการระบบปองกันและบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซ

เบอร (Managed Detection and Response) ฉบับปรับปรุง มาใหทราบโดยท่ัวกันตามรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย

ประกาศนี้ 

ท้ังนี้ หากผูประกอบการใดมีความคิดเห็นประการใด โปรดแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง โดยสง

หนังสือมายังสวนจัดซ้ือ ฝายบริหารงานกลาง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขท่ี 2922/243 อาคาร

ชาญอิสสระทาวเวอร 2 ชั้น 17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท         

0-2890-9882 โทรสาร 0-2890-9900 หรือ ทาง E-Mail : purchase@tcg.or.th โดยเปดเผยตัวภายในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2564 ระหวางเวลา 8.30 – 16.30 น.  

 

      จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

                                       ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

                                       ฝายบริหารงานกลาง 
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 ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)  

โครงการเชาใชบริการระบบปองกันและบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร (Managed Detection and Response)  
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) สำนักงานต้ังอยูเลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 

2 ชั้น 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บสย.” 

เนื่องดวย บสย. มีความประสงคจะเชาใชบริการระบบปองกันและบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร (Managed 

Detection and Response) เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรใหกับเครื่องคอมพิวเตอรของ บสย. ใหสามารถตรวจจับ 

ปองกัน และตอบสนองตอเหตุการณภัยคุกคามทางไซเบอรไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ    

 

2. วัตถุประสงค 

2.1. เพ่ือใหองคกรมีระบบปองกันและบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีทันสมัย สอดคลองกับรูปแบบภัย

คุกคามทางไซเบอรท่ีเกิดขึ้นในยุคปจจุบัน 

2.2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจจับ ปองกัน และการตอบสนองตอภัยคุกคามทางไซเบอร โดยใชเทคนิคการ

ตรวจจับแบบ Behavioral Analytic และ Machine Learning สามารถทำงานไดอยางรวดเร็ว และเปนไปอยางอัตโนมัติแบบ Realtime   

2.3. เพ่ือเปนการปองกัน  เตรียมการณ หรือ เฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอรรูปแบบใหมท่ีกำลังเกิดขึ้นหรือเพ่ิงจะถูก

คนพบ (Zero Day) ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอองคกร 

2.4. เพ่ือเปนการลดผลกระทบ หรือ ระดับความรุนแรงลงในกรณีท่ีองคกรไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินการเพ่ือฟนฟูใหกลับคืนสูสภาพปกติอยางรวดเร็ว 

   

3. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3. ไมเปนบุคคลท่ีอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปน 

ผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ี

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐใน

ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร           

ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3.7. มีอาชีพรับจางหรือใหบริการในงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

3.8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขาย่ืนขอเสนอใหแก บสย. ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมี

คำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (Thai Government Procurement : e - GP) 

ของกรมบัญชีกลาง 
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3.11. ผูย่ืนขอเสนอตองไมเคยผิดเงื่อนไขสัญญาจนเปนเหตุให บสย. บอกยกเลิกสัญญา หรือมีหนี้สินคางชำระ หรือมี

ปญหาขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ กับ บสย. ไมวาขอโตแยง หรือขอพิพาทจะอยูระหวางเจรจาไกลเกลี่ย หรือเปนคดีในชั้นศาลหรือ

อนุญาโตตุลาการ ในขณะย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

3.12. ผูย่ืนขอเสนอตองเคยมีผลงานดานการติดต้ังหรือใหบริการระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร หรือ 

ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและ/หรือระบบเครือขาย หรือ ผลงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับขางตน ใหแก

หนวยงานราชการ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด (มหาชน) และ

ตองเปนผลงานท่ีดำเนินการตามสัญญาเปนท่ีเรียบรอย ซ่ึงมีมูลคาผลงานในสัญญาเดียวไมต่ำกวา 2,000,000.00 บาท อยางนอย     

1 ผลงาน ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันท่ีย่ืนขอเสนอโครงการ 

3.13. ผูย่ืนขอเสนอตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑท่ีเสนอ จากเจาของผลิตภัณฑหรือจากสาขา 

ของเจาของผลิตภัณฑท่ีต้ังอยูในประเทศไทย โดยมีหนังสือยืนยันการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจำหนายจากเจาของผลิตภัณฑหรือจาก

สาขาของเจาของผลิตภัณฑท่ีตั้งอยูในประเทศไทยท่ีถูกตองตามกฎหมาย  

       ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอมิใชตัวแทนจำหนายตามขอกำหนดขางตน ผูย่ืนขอเสนอตองมีหนังสือยืนยันการแตงต้ังให

เปนตัวแทนจำหนายเฉพาะในการเสนอราคาคร้ังนี้จากเจาของผลิตภัณฑ หรือจากสาขาของเจาของผลิตภัณฑตามขอกำหนดขางตน 

ซ่ึงตัวแทนจำหนายนั้นตองยังคงสถานะเปนตัวแทนจำหนายในประเทศไทยท่ีถูกตองตามกฎหมายโดยมีหนังสือยืนยันการแตงต้ังให

เปนตัวแทนจำหนายจากเจาของผลิตภัณฑนั้นดวย  

  โดยหนังสือแตงตั้งตัวแทนจำหนายทุกกรณีตองมีสถานะยืนยันเปนตัวแทนจนถึงวันท่ีย่ืนเสนอราคา  

3.14. ผูย่ืนขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนและปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 3.1 – 3.13 ทุกประการ ในกรณีท่ีผูย่ืน

ขอเสนอรายใดปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขดังกลาว บสย. สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับพิจารณาราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้นๆ และจะถือวา

เปนผูไมมีสิทธิเสนอราคา 

 

4. ขอกำหนดทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ 

ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร ( Managed Detection & Response : MDR ) มีรายละเอียดดังนี้  

4.1. ระบบท่ีเสนอตองครอบคลุมสวนประกอบอยางนอยดังนี้ 

4.1.1. ซอฟตแวร Agent ท่ีใชติดตั้งลงบนเครื่อง Endpoint ของ บสย. ซ่ึงประกอบดวย 

(1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบของ VM หรือ Physical ก็ได  

(2) เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client)   

4.1.2. ระบบบริหารจัดการกลาง (Centralized Management) ท่ีทำหนาท่ี ควบคุมและบริหารจัดการเครื่อง 

Endpoint วิเคราะหขอมูล  แจงเตือน และตอบสนองตอเหตุการณภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีเกิดข้ึน โดยรองรับการเขาใชงานระบบ

ผาน Web Browser (HTTPS) และรองรับ Two-Step Verification 

4.2. ระบบท่ีเสนอตองครอบคลุมเคร่ือง Endpoint จำนวนไมนอยกวา 500 เครื่อง โดยแบงเปนเคร่ืองคอมพิวเตอร

แมขายจำนวนไมนอยกวา 100 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายจำนวนไมนอยกวา 400 เครื่อง  

4.3. ซอฟตแวร Agent ท่ีติดตั้งบนเครื่อง Endpoint ตองสามารถทำงานไดบนระบบปฏิบัติการอยางนอยดังนี้ 

Windows, MacOS, Linux (RHEL, SLES, Ubuntu, Debian, Centos), Window Server 2008 R2, Window Server 2012, 

Window Server 2016, และ Window Server 2019 หรือดีกวา 

4.4. ซอฟตแวร Agent ท่ีติดต้ังบนเครื่อง Endpoint  ตองสามารถตรวจจับภัยคุกคามโดยใชเทคนิคการวิเคราะห

พฤติกรรม (Behavioral Analytic)  และ Machine Learning ได 

4.5. ซอฟตแวร Agent ท่ีติดตั้งในเครื่อง Endpoint ตองมีกลไกในการตรวจจับภัยคุกคามไดอยางนอยดังตอไปนี้    

4.5.1. การตรวจจับรูปแบบผิดปกติท่ีสอดคลองกับภัยคุกคามท่ีเปนท่ีรูจัก หรือสิ่งท่ีบงชี้ภัยคุกคาม (Indicators 

of Compromise: IOCs) พรอมท้ังสามารถสงขอมูลไปยังระบบบริหารจัดการกลาง ไดแก Hash, IP Address, File Name, และ 

Process Name ไดเปนอยางนอย  
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4.5.2. การตรวจจับรูปแบบการโจมตีดวยการวิเคราะหพฤติกรรม หรือ Indicators of Attack: IOA  หรือ

เหตุการณท่ีผิดปกติท่ีเกิดขึ้นในเครื่อง Endpoint ไดแก Exploit Attack, Ransomware, และ Lateral Movement ไดเปนอยางนอย 

4.6. ระบบตองมีกลไกในการตอบสนองตอภัยคุกคามจากระบบบริหารจัดการกลางดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

4.6.1. มีการแจงเตือน (Alert) ท่ีระบบบริหารจัดการกลางเม่ือตรวจพบพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับภัยคุกคามใน

เครื่อง Endpoint ไดแบบอัตโนมัติ โดยสามารถแจงเตือนผาน Dashboard และ E-mail ไดเปนอยางนอย 

4.6.2. ระงับ ยับย้ัง หรือหยุดการทำงานเม่ือตรวจพบพฤติกรรมของเคร่ือง Endpoint ในลักษณะท่ีเกี่ยวของ

กับภัยคุกคามไดอัตโนมัติ 

4.6.3. สามารถสรางรายการ Whitelist (Exclusion) ได ในกรณีเกิดเหตุการณ False Positive เพ่ือชวยลด

การแจงเตือนท่ีผิดพลาดได 

4.6.4. คัดแยกไฟล (Quarantine) เม่ือตรวจพบไฟลท่ีเกี่ยวของกับภัยคุกคามไดโดยอัตโนมัติ 

4.6.5. ตัดการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Isolation) ของเครื่อง Endpoint เพ่ือจำกัดผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นภายในระบบเครือขายโดยท่ีระบบบริหารจัดการกลางยังสามารถเขาถึง Endpoint นั้นๆ ได โดยผลของการตัดการเชื่อมตอ

ระบบเครือขายจะตองไมหายไปหลังจากการ Reboot เครื่อง Endpoint  

4.6.6. สามารถบริหารจัดการเคร่ือง Endpoint จากระยะไกล (Remote Response/Remediation) ผาน

ระบบบริหารจัดการกลางได โดยสามารถดำเนินการดาน File Operation, File Download, Process Management และ 

Edit/Run Script ในเครื่อง Endpoint ไดเปนอยางนอย 

4.7. รองรับการคนหาขอมูลในระบบจาก Hash, File Name, และ Command Line ไดเปนอยางนอยจากระบบ

เพ่ือใชในการวิเคราะหและตรวจสอบเพ่ิมเติมได 

4.8. สามารถสราง Custom Rule เพ่ื อตรวจจับ ภัยคุกคามจาก Indicators of compromise (IOCs) หรือ 

Indicators of Attack (IOAs) เพ่ือใชในการตรวจจับหรือแจงเตือนพฤติกรรมการใชงานท่ีไมเหมาะสมภายในองคกรและเปนการ

ควบคุมการใชงานใหเปนไปตามนโยบายความม่ันคงปลอดภัยขององคกร 

4.9. สามารถบอกเทคนิค Techniques และ Tactics และ  Procedures (TTP) ของการโจมตีท่ีเกิดขึ้น โดยอางอิง

ตาม MITRE ATT&CK Framework หรือ Detection Model ไดแบบอัตโนมัติ เพ่ือชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจในเทคนิคของ

การโจมตีงายขึ้น และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการตรวจจับและปองกันภัยคุกคาม ในกรณีท่ีถูกโจมตีโดยใชพฤติกรรมได 

4.10. สามารถแสดงแผนภาพหรือ Process Tree ท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธของภัยคุกคาม (Attack chain) ท่ีตรวจพบ

บนเครื่อง Endpoint ท้ังหมดนับตั้งแตจุดเร่ิมตนของเหตุการณ  โดยสามารถแสดงรายละเอียดของภัยคุกคามเพ่ือใชในการวิเคราะห 

Root Cause Analysis ไดแก Hash, Process Name, และ Network ไดเปนอยางนอย 

4.11. รองรับการจัดกลุมใหกับ Endpoint และสามารถกำหนด Policies ใหแตละกลุมได   

4.12. สามารถกำหนดสิทธิในการเขาใชงานระบบบริหารจัดการกลางโดยแยกตามบทบาทหนาท่ีได (Role-based 

Administration) เชน Administrator,  Analyst, หรือ Operator เปนตน 

4.13. สามารถแสดงผลการวิเคราะหภัยคุกคามท่ีตรวจพบบนเคร่ือง Endpoint จากระบบบริหารจัดการกลางใน

ลักษณะของหนาจอ Dashboard และสามารถแยกแสดงหนาจอตามบทบาทหนาท่ีของผูปฏิบัติงานหรือ User Role ได เชนหนาจอ

สำหรับฝายปฏิบัติการเพ่ือใชในการติดตามและเฝาระวังและหนาจอสำหรับฝายบริหารเพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลภาพรวมได เปนตน 

4.14. มีระบบชวยในการวิเคราะหและเชื่อมโยงความสัมพันธของแตละการแจงเตือน (Alert) ท่ีเกิดขึ้นเขาดวยกันเพ่ือ

สรางกลุมของการแจงเตือนใหเปน Incident โดยสามารถแสดงระดับความรุนแรง (Severity) ของแตละ Incident เพ่ือใหสามารถ

วิเคราะหปญหาไดงายขึ้นและสามารถแสดงการจัดลำดับความสำคัญและความเรงดวนของ Incident โดยใชระดับคะแนน (Scoring) ได 

4.15. ระบบบริหารจัดการสวนกลางจะตองสามารถบันทึกขอมูลพฤติกรรมของเครื่อง Endpoint ท้ังหมดพรอมท้ัง

ขอมูลการวิเคราะหพฤติกรรมองครวม และรองรับการจัดเก็บขอมูลดังกลาวยอนหลังไดอยางนอย 90 วัน และรองรับการสงขอมูลจาก

ระบบบริหารจัดการสวนกลางไปท่ีอุปกรณ SIEM หรือ Log Management ขององคกรได 
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5.   ขอบเขตของการดำเนินงาน 

             ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองปฏิบัติงานตามท่ี บสย. กำหนด โดยปฏิบัติตามขอบเขตของงานในหัวขอ

ตาง ๆ ดังตอไปนี้  

5.1   ดำเนินการจัดประชุมเริ่มตนโครงการ (Kick off Meeting) กับ บสย. เพ่ือเก็บขอมูลและวางแผนการดำเนินงาน 

ใหเปนไปตามท่ี บสย. กำหนด ภายในระยะเวลา 15 วันนับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญา 

5.2  ดำเนินการติดตั้งระบบลงในเครื่องคอมพิวเตอร ของ บสย. ตามท่ี บสย. ท่ีกำหนด ณ ท่ีทำการของ บสย. 

สำนักงานใหญ ในสวนของเครื่องคอมพิวเตอรบางสวนท่ีตั้งอยูท่ีสาขาตางๆ ของ บสย. สามารถใชวิธีการติดตั้งโดยผาน Remote 

Access ได ท้ังนี้การติดตั้งระบบมีรายละเอียดอยางนอยดังนี้ 

5.2.1  ติดต้ังซอฟตแวร Agent ในเคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขายและเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายของ บสย. โดยจะมี

เจาหนาท่ีของ บสย. เปนผูควบคุมดูแลขณะดำเนินการติดต้ัง  

5.2.2  ทำการสรางหรือติดต้ังระบบบริหารจัดการกลาง  

5.2.3  ในกรณีท่ีมีการสงมอบอุปกรณเพ่ือใชในระบบ ใหติดต้ังอุปกรณท่ีสงมอบพรอมทำการต้ังคา Configuration 

ใหสามารถทำงานควบคูหรือประสานงานกับอุปกรณของ บสย. ไดโดยไมเกิดปญหา   

5.2.4  ทำการเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Endpoints) เขากับระบบ

บริหารจัดการกลาง 

5.2.5  ทำการทดสอบการใชงานและแกปญหาเพ่ือใหระบบสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.3  หากผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีความจำเปนตองมีการใชซอฟตแวร หรืออุปกรณตางๆ เพ่ิมเติม

นอกเหนือจากระบบท่ีสงมอบ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองดำเนินการจัดหามาใหพรอมในวันท่ีติดตั้ง และรับผิดชอบ

คาใชจายเพ่ิมเติมเองท้ังหมดแตฝายเดียว 

5.4  การติดต้ังระบบลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรของ บสย. หากเปนสาเหตุท่ีทำใหเกิดผลกระทบหรือเกิดความชำรุด

เสียหายตออุปกรณหรือระบบตางๆ ของ บสย. ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองดำเนินการแกไขใหสามารถกลับมาใชงานได

ตามปกติโดยเร็ว 

 5.5  จัดใหมีการฝกอบรมการใชงานระบบบริหารจัดการกลางและวิธีการติดตั้งซอฟตแวรบนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย

และเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Endpoints) สำหรับผลิตภัณฑท่ีเสนอ รวมถึงอุปกรณอ่ืนๆท่ีเสนอเพ่ิมเติม (ถามี) และข้ันตอนหรือ

วิธีการประสานงานกับทีมสนับสนุนของผูใหบริการใหแกเจาหนาท่ีผูดูแลระบบของ บสย. จำนวนอยางนอย 3 วัน   

5.6  ใหบริการเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอรโดยใหบริการในการตรวจจับ (Detect) ปองกัน (Protect) และ

ตอบสนอง (Response) ตออันตรายจากภัยคุกคามทางไซเบอรตางๆ โดยใหบริการในรูปแบบ 24x7 ผานการ Remote หรือ On-site

และจัดใหมีเจาหนาท่ีประสานงานท่ีมีความรูความชำนาญเกี่ยวกับการใชงานระบบ พรอมหมายเลขโทรศัพทและชองทางการสื่อสาร

อ่ืน เชน แอปพลิเคชั่นไลน (Line) หรือแอปพลิเคชั่นสงขอความ (Messenger) ท่ีสามารถรับแจงเหตุขัดของและใหคำปรึกษาและ

แกไขปญหาหรือเหตุการณตางๆ ในเบื้องตนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจงกลับ บสย. ตามระดับความรุนแรง (Severity) ในเงื่อนไข

ตอไปนี้ 
 

ระดับความรุนแรง 

(Severity) 

เวลาในการวิเคราะหและแจงเตือน บสย. 

(Detection & Investigation) 

High 2 ชั่วโมง 

Medium 6 ชั่วโมง 

Low 24 ชั่วโมง 

 5.7  บสย.สามารถรองขอใหดำเนินการคนหาภัยคุกคามแบบเชิงรุก (Threat Hunting) ในกรณีท่ี บสย. เกิดขอสงสัย

หรือตองการตรวจสอบขอมูลภัยคุกคามท่ีตองสงสัยท่ีคาดวาอาจจะสงผลกระทบตอ บสย. ได จากทีม Managed Threat Hunting  

จากเจาของผลิตภัณฑ 
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5.8  เม่ือมีเหตุการณภัยคุกคามท่ีเปนอันตรายเกิดขึ้น ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองตรวจสอบเหตุการณ

ภัยคุกคาม และทำการหยุดกระบวนการท่ีเปนอันตราย โดยตองดำเนินการอยางนอยดังตอไปนี้ 

5.8.1  ทำความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตของผลกระทบ และการแพรกระจายของภัยคุกคาม 

5.8.2  แยก Endpoint ท่ี เปนอันตรายออกจากระบบ ในกรณี ท่ีวิเคราะหไดวาอาจมีการแพรกระจายไปสู  

Endpoint เครื่องอ่ืนๆได 

5.8.3  ระงับ ยับย้ัง หรือ ยุติกระบวนการท่ีเปนอันตรายตอระบบ 

5.8.4  ลบ/ลางแอปพลิเคชั่นและไฟลท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณภัยคุกคามในกรณีท่ีเครื่อง Endpoint ไดรับ

ผลกระทบจะตองดำเนินการกูคืนกลับสูสภาพปกติ  

5.8.5  จัดทำรายงานเหตุการณภัยคุกคาม (Threat Incident Report)  

5.9  จัดทำรายงานประจำเดือน (Monthly Report) โดยสามารถแสดงภาพรวมของเหตุการณท่ีมีความผิดปกติท่ีเกิด

ขึ้นกับ บสย. และจัดใหมีเจาหนาท่ีประสานงาน เพ่ือรายงานเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใหกับ บสย. ทุกเดือน 

5.10 ในกรณีท่ีมีความจำเปนตองใชอุปกรณหรือฮารดแวรเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนการทำงานของระบบท่ีสงมอบ       

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองดำเนินการติดต้ังและสงมอบ ท้ังนี้ คาใชจายท่ีเกิดขึ้นผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังปวง 

5.11  ในกรณีสิ้นสุดสัญญาการใหบริการ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองดำเนินการขนยาย

คอมพิวเตอรหรืออุปกรณตอพวง หรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของในโครงการ (ถามี) โดยกอนการขนยายจะตองดำเนินการลางขอมูลท่ีอยูใน

อุปกรณหรือฮารดแวรขางตนท้ังหมดใหเรียบรอย  

5.12  ในกรณีสิ้นสุดสัญญาการใหบริการ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองดำเนินการลางขอมูลท่ีอยูบน

ระบบบริหารจัดการกลาง (ถามี) รวมท้ังถอนการติดตั้งซอฟตแวรท่ีเกี่ยวของท้ังหมดออกจากเครื่อง Endpoint 

 

6 ความตองการดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองยินยอมปฏิบัติตามนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ ของ บสย. อยางเครงครัด ดังนี้ 

6.1 ตองตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในขอมูลและทรัพยสินรวมท้ังความปลอดภัยของบุคลากรของ 

บสย. ในระหวางท่ีทำงานใหกับ บสย. อยางเครงครัด 

6.2 หากมีการวาจางผูรับจางชวง ในการทำงานใหกับ บสย. จะตองควบคุมใหผูรับจางชวงปฏิบัติตามนโยบายดาน

ความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ ของ บสย. อยางเครงครัด 

6.3 ตองปฏิบัติตามขอตกลงในการไมเปดเผยความลับ รวมท้ังเงื่อนไขอ่ืนหรือขอกำหนดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการไม

เปดเผยความลับของขอมูลสำคัญของบสย. 

6.4 ในชวงเวลาท่ีปฏิบัติงานผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองยินยอมให บสย. ตรวจสอบการทำงานไดโดย

ไมมีเงื่อนไข 

6.5 ไมอนุญาตใหนำอุปกรณประมวลผลหรือสื่อบันทึกขอมูลท่ีไมใชของ บสย. มาตอเชื่อมเขากับระบบเครือขาย

สื่อสารของ บสย. โดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตจาก บสย. โดยเครื่องท่ีไดรับอนุญาตตองตอเชื่อมในตำแหนงท่ีระบุไวเทานั้น 

6.6 ขอมูลและสื่อบนัทึกขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในลำดับชั้นความลับขึ้นไป หามไมใหนำออกไปใชงานโดยไมไดรับอนุญาต

จาก บสย. โดยเด็ดขาด 

6.7 หามไมใหเคลื่อนยายอุปกรณของ บสย. โดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตโดยการดำเนินการดังกลาว บสย.     

จะจัดใหมีเจาหนาท่ี ติดตาม ควบคุม ทุกครั้ง 

6.8 การติดต้ังและการทดสอบระบบ ผานระบบเครือขายสื่อสารของ บสย. ตองไดรับอนุญาตจาก บสย. และตองใช

งานพอรตสื่อสาร (Service Port) ท่ีกำหนดใหเทานั้น 
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6.9 ไมอนุญาตใหติดตั้งหรือเชาบริการระบบอินเทอรเน็ตหรือตอเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอรท่ีนำมาใชงานตามโครงการ

ท่ี บสย. วาจางไปยังเครือขายสื่อสารภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาต 

6.10 เครื่องมือ หรือซอฟตแวร ทุกประเภทท่ีนำมาใชภายในระบบเครือขายภายในของ บสย. ตองมีลิขสิทธ์ิถูกตอง

ตามกฎหมาย และตองไมมีโปรแกรมแอบแฝง หรือโปรแกรมมุงรายใดๆ ฝงตัวอยู หาก บสย. ตรวจพบวามีโปรแกรมดังกลาวได

กอใหเกิดความเสียหายตอระบบงานระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายสื่อสารของ บสย. ตองรับผิดชอบตอความเสียหายและ

คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับกรณีดังกลาวใหแก บสย. และบุคคลภายนอกท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 

 กรณีท่ีบุคคลภายนอกกลาวอางวา บสย. ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือสิทธิอ่ืนใดเกี่ยวกับเครื่องมือ หรือ

ซอฟตแวร ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีหนาท่ีตองเขาดำเนินการแทน บสย. ท้ังหมด เพ่ือใหขอกลาวอางดังกลาวหมดสิ้น

ไปโดยเร็วท่ีสุด และตองไมกระทบตอการดำเนินงานของ บสย. รวมท้ังตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในการดำเนินคดีความท่ีเกิดขึ้น

แทน บสย.ท้ังสิ้น  

6.11 หามนำบุคคลภายนอก ท่ีไมมีรายชื่อ นอกเหนือจากท่ีไดแจงไวตอ บสย. เขาพ้ืนท่ีควบคุมความปลอดภัยโดย

เด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตจาก บสย. 

6.12 ตองปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ตามท่ี บสย. กำหนดเทานั้น หากตองการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกำหนด

ไวตองไดรับอนุญาตจาก บสย.กอนทุกครั้ง 

 

7 เงื่อนไขการสงมอบงาน 

7.1 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองดำเนินการสงมอบงาน โดยมีหนังสือแจงการสงมอบงานลวงหนา 

ไมนอยกวา 7 วัน ใหแกคณะกรรมการตรวจรับของ บสย. 

7.2 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองสงมอบงานตามท่ีกำหนดเปนเอกสารรายงานในลักษณะสิ่งพิมพ 

โดยใชภาษาไทยเปนหลัก ยกเวนศัพทวิชาการหรือศัพทเทคนิคใหใชภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด และบันทึกลงในสื่อบันทึกขอมูล 

รูปแบบ PDF File จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้  

 

งวดที่ ผลงานที่สงมอบ กำหนดสงมอบงาน เงือ่นไขการชำระเงิน 

1 1.1  รายงานการประชุมเร่ิมตนโครงการ (Kick off Meeting) 

และแผนการดำเนินงานและแผนการอบรม 

ภายใน 60 วัน 

นับถัดจากคูสัญญา      

ลงนามในสัญญาจาง 

รอยละ 40 

กำหนดจายคาบริการ 

เงือ่นไขตามขอ 9 1.2  รายงานการติดต้ังระบบ 

1.3  รายงานการทดสอบระบบ 

1.4  รายการเครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมดท่ีไดรับการติดตั้ง

ซอฟตแวรและเชื่อมตอกับระบบบริหารจัดการกลาง 

1.5 คูมือการติดตั้งและใชงานระบบ 

 1.6 เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิ์การใชงานผลิตภัณฑ 

 1.7 หลักฐานแสดงการอบรมการใชงานและเอกสาร

ประกอบการอบรม 

 1.8 ตัวอยางรายงานสรุปประจำเดือนท่ีผานการเห็นชอบจาก

ผูบริหารของ บสย 

  

2 - 13 รายงานสรุปประจำเดือนท่ีผานการนำเสนอและเห็นชอบจาก

ผูบริหารของ บสย.  เปนงวดรายเดือน ตลอดระยะเวลา 12 

เดือน นับถัดจากวันท่ี บสย. ไดรับมอบงานงวดท่ี 1 ครบถวน

ถูกตองแลว  

สงมอบรายงานภายใน 

30 วัน นับถัดจากวัน

ครบกำหนดการ

ใหบริการครบเดือน 

รอยละ 60 

กำหนดจายคาบริการ

เงือ่นไขตามขอ 9 
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8.  ระยะเวลาของโครงการ  

      ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองดำเนินการติดต้ังระบบใหพรอมใชงานไดภายใน 60 (หกสิบวัน) วัน นับ

ถัดจากวันท่ีคูสัญญาลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว และใหบริการแก บสย. เปนระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน นับถัดจากวันท่ี บสย. 

ไดรับมอบงานงวดท่ี 1 ครบถวนถูกตองแลว 

  

9.  คาพัสดุและการจายเงิน  

บสย. จะชำระเงินคาพัสดุตามสัญญาภายหลังจากผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดปฏิบัติถูกตองครบถวน

ตามท่ี บสย. กำหนดและ บสย. ไดทำการตรวจรับและรับมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว โดยจะแบงการชำระเงิน ดังนี้ 

งวดท่ี 1 ชำระเงินจำนวนรอยละ 40 ของคาบริการท้ังหมด ภายหลังจากสงมอบงานงวดท่ี 1 เรียบรอยแลว  

งวดท่ี 2-13 ชำระเงินจำนวนรอยละ 60 ของคาบริการท้ังหมด โดยแบงจายคาบริการเปนรายเดือนๆ ละเทาๆ กัน 

เปนระยะเวลารวม 12 เดือน ซ่ึงในแตละเดือน บสย. จะชำระหลังจากสงมอบรายงานสรุปประจำเดือน

ในเดือนนั้นๆ และ บสย. ไดตรวจรับและรับมอบงานเรียบรอยแลว  

มีขั้นตอนดังนี้  

9.1  คณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับงาน เม่ือดำเนินการเรียบรอยแลวก็จะสงหนังสือแจงการรับมอบตอ          

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสสงใบเรียกเก็บเงินมายัง บสย. 

9.2  บสย. จะชําระเงิน ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยตรง ท้ังนี้ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม

หรือคาบริการอ่ืนใดอันเกี่ยวกับการโอนเงิน ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินท่ีโอนในเดือนนั้นๆ 

9.3 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองสงใบเสร็จรับเงินให บสย. ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันท่ีไดรับเงิน 

 

10.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

10.1 หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 3. หรือย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืน

ขอเสนอไมถูกตองครบถวน หรือไมผานการตรวจการมีผลประโยชนรวมกันของผูย่ืนเสนอราคาทุกราย คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ี บสย. กำหนดไวใน

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบ

เสียเปรียบตอ ผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส       

อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

 10.2 ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ บสย.จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ 

ประกอบกับขอเสนอดานเทคนิค โดยพิจารณาจากคะแนนรวมเปนสำคัญ  

10.3 การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ บสย. จะพิจารณาโดยใหคะแนนแบบถวงน้ำหนักแตละปจจัย ดังนี้  

(1)    ราคาท่ีย่ืนขอเสนอ        รอยละ 20 

(2)    ขอเสนอดานเทคนิค                รอยละ 80 

2.1 เทคนิคการตรวจจับและปองกันภัยคุกคามแบบ  10 คะแนน 

      Fileless Attack และ File-based Attack ในเครื่อง Endpoint  

2.2 ประสิทธิภาพ และระดับของ Visibility ในการทำ Root Cause Analysis  10 คะแนน 

   เพ่ือตรวจจับและปองกันภัยคุกคาม  
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2.3 การตรวจจับและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบของ C&C, 10 คะแนน 

     Exfiltration, และ Lateral Movement และสามารถแสดงขอมูล  

    Computer Name, IP Address (Source & Destination), 

    และ Protocol พรอมดวย Timeline นับต้ังแตจุดเริ่มตนของเหตุการณไดภายในหนาจอเดียวกัน   

    (สงตัวอยางหนาจอเพ่ือเปนหลักฐานดวย)   

    2.4 รองรับการปกปอง Container บน Platform ของ Windows Server 10 คะแนน 

          และ RHEL ท่ี บสย. ใชงานอยู  

             2.5 ระบบปองกันการถอนการติดตั้ง (Uninstallation Protection) 10 คะแนน 

                                         ซอฟตแวร Agent ในเครื่อง Endpoint โดยครอบคลุม Platform  

                                         Windows, Windows Server และ Red Hat Enterprise Linux  

 2.6 (1) เฉพาะในกรณีท่ีเลือกเสนอระบบบริหารจัดการกลางท่ีอยูบน Cloud  10 คะแนน 

                                             : พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลบน Cloud ของระบบบริหารจัดการกลาง 

     (2) เฉพาะในกรณีท่ีเลือกนำเสนอระบบบริหารจัดการกลางท่ีติดตั้งแบบ   

          On-Premises: พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล  

2.7 ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑหรือบริการของผูผลิตโดยพิจารณา       10 คะแนน 

      จากมาตรฐานหรือเอกสารรับรองท่ีไดรับในดานของ Security  

      และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน  มาตรฐาน  ISO 27001 SOC2,  

      PCI-DSS หริอ GDPR เปนตน  

                                         (แสดงเอกสารหลักฐานดวย)   

2.8 จำนวนผลงานดานการติดตั้งหรือใหบริการระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย      10 คะแนน 

      ทางไซเบอร หรือระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร และ/หรือ 

      ระบบเครือขาย หรือผลงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับขางตน  

      ใหแกหนวยงานราชการ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย  

      หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด (มหาชน) และตองเปนผลงานท่ีดำเนินการตามสัญญา 

      เปนท่ีเรียบรอย ซ่ึงมีมูลคาผลงานในสัญญาเดียวไมต่ำกวา 2,000,000.00 บาท  

      ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันท่ีย่ืนขอเสนอโครงการ 

  2.9 ขอเสนอพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติมดานผลิตภัณฑ ท่ีเปนประโยชนตอ      10 คะแนน 

       บสย. ท่ีชวยใหการตรวจจับและปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     2.10 ขอเสนอพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติมดานบริการ ท่ีเปนประโยชนตอ บสย.     10 คะแนน 

 

 ท้ังนี้การกำหนดเกณฑการพิจารณายอยในการใหคะแนนของแตละขอรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

บสย.จะพิจารณาจากคะแนนรวมเปนสำคัญ ในกรณีผูย่ืนขอเสนอไดคะแนนรวมสูงสุดเทากัน บสย.จะพิจารณาใหผูย่ืนขอเสนอท่ีได

คะแนนดานเทคนิคสูงสุดเปนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 10.4  บสย. สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

10.4.1  ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ

การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ของ บสย. 

  10.4.2  ไมกรอกขอมูลผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

10.4.3  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปน

สาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 
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10.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ บสย. มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได บสย. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไม

ทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 10.6 บสย. ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณา

เลือกจาง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณา

จัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของ บสย. เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ บสย. เปนเด็ดขาดผูย่ืน

ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได รวมท้ัง บสย. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอ

เปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการย่ืนเสนอราคากระทำการโดยไม

สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

              ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ บสย. จะใหผูย่ืนขอเสนอนั้นชี้แจง

และแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำ

ชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได บสย. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้นท้ังนี้ ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก บสย.  

10.7 กอนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำท่ี

เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอ 

รายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวา

กระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

             ในกรณีนี้หากผูจัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดำเนินการไปแลวจะ

เปนประโยชนแกทาง บสย. อยางย่ิง ผูจัดการท่ัวไปมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

 

11.   เงื่อนไขการรักษาความลับ 

11.1 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองเก็บรักษาขอมูลความลับตามขอกำหนดและเงื่อนไขของ บสย.  

โดยไมมีสิทธิเปดเผยขอมูลความลับแกบุคคลอ่ืนใด เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก บสย. และจะตองใชขอมูล

ความลับเฉพาะเพ่ือการดำเนินการตามขอกำหนดและเงื่อนไขของ บสย. เทานั้น 

11.2 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองดูแลรักษาและปองกันขอมูลความลับ โดยใชความระมัดระวังใน

การเขาถึงขอมูลท่ีจัดชั้นความลับ โดย บสย. จะอนุญาตใหเขาถึงขอมูลตามความเหมาะสมในการรักษาความลับของขอมูลความลับ

เพ่ือไมใหนำขอมูลความลับนั้นไปเปดเผยโดยมิไดรับอนุญาต หรือทำสำเนาขอมูลความลับเพ่ือนำไปเผยแพร 

11.3 บสย. จะใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานแกผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เม่ือผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดลงนามในเอกสารสัญญาปกปดความลับ NDA (Non-Disclosure Agreement) 

11.4 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองแจงให บสย. ทราบทันที หากทราบวาขอมูลความลับถูกเปดเผย

หรือตกอยูในความครอบครองของบุคคลภายนอกท่ีไมไดรับอนุญาตหรือไมมีสิทธิ 

11.5 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสอาจเปดเผยขอมูลความลับใหแกบุคคลอ่ืนไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 

11.5.1 เปดเผยแกผูบริหาร กรรมการบริษัท ลูกจาง เจาหนาท่ี พนักงาน ตัวแทนชวงหรือท่ีปรึกษาทาง

วิชาชีพของผูรับขอมูล เฉพาะผูซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินการตามขอตกลงท่ีทำกับ บสย. เทานั้น 

11.5.2 เปดเผยเพ่ือปฏิบัติตามบัญญัติแหงกฎหมาย คำสั่งศาล หรือหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ ใน

กรณีดังกลาวผูชนะการย่ืนขอเสนอมีหนาท่ีตองแจงให บสย. ทราบเปนหนังสือทันทีท่ีผูชนะการย่ืน

ขอเสนอไดรับหมายศาลหรือคำสั่งดังกลาว 
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 11.6 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีหนาท่ีรักษาความลับและไมนำขอมูลความลับไปใชนอกเหนือจากการ

ปฏิบัติงานท่ีจาง หรืออนุญาตใหผูอ่ืนนำไปใช เปดเผย ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น โดยไมไดรับอนุญาตจาก บสย. ท้ังนี้ การรักษาความลับนี้

มีผลบังคับใชตลอดไปแมสัญญาสิ้นสุดลงแลวก็ตาม 

 11.7 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีหนาท่ีปฏิบัติใหถูกตองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูควบคุม

ขอมูล หรือผูประมวลผลขอมูล พรอมท้ังตองจัดใหมีมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน รวมถึงอาจมีการบัญญัติเพ่ิมเติมในอนาคตดวย   

 

12. การทำสัญญา 

12.1  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาตามแบบสัญญา ภายใน 15 วันนับจากวันท่ี บสย. ไดแจง

ใหทราบเปนลายลักษณอักษร และในการทำสัญญาใหใชสัญญาของ บสย. เทานั้น หากไมเขาทำสัญญาหรือขอตกลงกับ บสย. ภายใน

เวลาท่ีกำหนดดังกลาว บสย.สงวนสิทธิ์ท่ีจะถือวาผูท่ีไมเขาทำสัญญากับ บสย.เปนผูท้ิงงาน 

12.2 การวางหลักประกัน 

    ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองวางหลักประกันสัญญาท่ีมีมูลคารอยละ 5 ของราคาท่ี บสย. ตกลงจาง

ตลอดอายุสัญญา ณ วันท่ีทำสัญญา โดยหลักประกันสัญญาใหใชอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี บสย. กำหนดดังตอไปนี้ 

   (1)  เงินสด 

   (2)  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารภายในประเทศลงนามสั่งจายใหแก บสย. ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใช

เช็คหรือดราฟทนั้นชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทำการ 

    (3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือจะเปน

หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

    (4)  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหง

ประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด  

   (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  กรณีไมเกิดความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับงานท่ีผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอความเสียหาย หรือคาใชจายนั้นๆ หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย

ภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส พนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาแลว 

12.3 เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

รวมถึงขอเสนอของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสถือเปนภาระผูกพันและเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

12.4  ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสตองรับผิดชอบในการดำเนินงานไมใหมีการละเมิดสิทธิหรือทรัพยสินทาง 

ปญญาของบุคคลใดๆ ท้ังนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 

 12.5 บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบวาไมเปนไปตามสัญญาท่ีทำไวกับ บสย. โดย 

บสย. สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายได 

 

13.   การบอกเลิกสัญญา 

 13.1 ในกรณีท่ีผลงานของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในข้ันตอนใดไมผานการตรวจรับจาก บสย. และตอง

ปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในขอบเขตการดำเนินงานนี้หรือตามท่ีไดตกลงกัน ถาการแกไขดังกลาวยังไมผานการตรวจรับ

อีก บสย. อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจางมิใหดำเนินการตอไปโดยท่ี บสย. ไมตองรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 13.2  บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจางในกรณีท่ี บสย. พิจารณาแลวเห็นวา การดำเนินงานของผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสไมไดเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดในสัญญาได 
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 13.3 การบอกเลิกสัญญาตามขอ 13.1 หรือ ขอ 13.2 บสย. มีสิทธิริบหรือบังคับหลักประกันหรือเรียกรองจาก

ธนาคารผูออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาเปนจำนวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแต บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิ

เรียกคาเสียหายใดๆ อันเนื่องจากผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมปฏิบัติตามสัญญา หาก บสย. ตองจางผูอ่ืนดำเนินงาน

โครงการนี้แทนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมขึ้นจากราคาท่ีกำหนดไวในสัญญาดวย 

 13.4 บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนกำหนดได  โดยการบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 30 (สามสิบ) วัน โดยท่ี บสย. 

ตกลงจะจายเงินคาจางตามสัดสวนของงานท่ีสงมอบและผานการตรวจรับแลวเทานั้น  

 

14. การรับประกัน  

14.1 การรับประกัน 

 14.1.1  ในกรณีท่ีมีการติดตั้งอุปกรณหรือฮารดแวรเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการทำงานของระบบท่ีสงมอบ 

จะตองมีการรับประกันอุปกรณหรือฮารดแวรท่ีสงมอบ จากเจาของผลิตภัณฑเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับตั้งแตวันท่ี บสย. ได

ตรวจรับงานเรียบรอยแลว โดยการรับประกันครอบคลุมท้ังในสวนคาบริการท้ังหมดจากเจาของผลิตภัณฑโดยไมมีคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

 14.1.2  การรับประกันรวมถึงบริการ Support Service,Update Firmware ณ จุดท่ีติดตั้งระบบ (On-site 

Service) และมีขอตกลงในการใหบริการ (Service Level Agreement : SLA) เปนแบบ 24x7 หรือดีกวา 
 

ท้ังนี้ คาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามขอ 14 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังสิ้น 

 

15. อัตราคาปรับ  

 15.1 กรณีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสงมอบงานท่ีจางในกำหนด หรือสงมอบงานท่ีจางไมถูกตอง

ครบถวนตามวัตถุประสงคขอบเขตงาน ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสยินยอมให บสย. ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 

(ศูนยจุดหนึ่ง) ของมูลคาสัญญาท้ังหมดนับถัดจากวันครบกำหนดสงมอบตามระยะเวลาดำเนินงาน จนกวาจะสามารถสงมอบงานท่ี

จางไดถูกตองครบถวน  

       หากคาปรับตลอดระยะเวลาของสัญญาสูงเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาสัญญาท้ังหมด บสย. มีสิทธ์ิยกเลิก

สัญญาไดทันที   

  15.2 กรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานไมถูกตองตามวัตถุประสงคขอบเขตงาน หรือฝาฝนการ

ปฏิบัติงานดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนกอใหความเสียหาย หรือคาใชจายแก บสย. ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใช

คาเสียหาย รวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใหแก บสย. โดยไมมีขอโตแยง ท้ังนี้ หาก บสย. ตองจางบุคคลภายนอกเขามาทำงานแทนในสวน

งานท่ียังไมแลวเสร็จ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใชเงินคาจาง รวมถึงคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นอีกสวนหนึ่งแทน บสย. ดวย  

 15.3 กรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพรองจนเปนเหตุให บสย. ไดรับความ

เสียหาย เกิดคาปรับ หรือคาใชจาย โดยท่ี บสย. ไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใช

คาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจายใหแก บสย. โดยสิ้นเชิง 

                         การชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจาย ตาม ขอ 15.1 - 15.3 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตอง

ชำระภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับการแจงเปนหนังสือจาก บสย. หากไมชำระภายในระยะเวลาดังกลาว ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสยินยอมให บสย. หักเงินท่ีจะจายใหแกผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากยังไมครบถวนเพียงพอ 

ให บสย. มีสิทธิ์หักเงินหลักประกันตามสัญญาจนครบถวนท้ังจำนวนไดทันที 

    15.4 การของดหรือลดคาปรับ ใหผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส แสดงเจตนาเปนหนังสือพรอมเหตุผล      

โดยใหอยูในดุลพินิจของ บสย. ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดคาปรับ หากพิสูจนไดวาเปนเพราะความผิดของ บสย. มีสวนรวม

ดวย การอนุมัติใหงดหรือลดคาปรับนั้นจะถือวาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดยินยอมสละสิทธ์ิในการเรียกรองคาเสียหาย

ใดๆ อันอาจเกิดจากเหตุนั้นไดอีก 
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16. วงเงินในการจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน)  ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

 

17. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ฝายบริหารความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขท่ี 2922/243 

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 ชั้น 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท       

0-2890-9988 โทรสาร 0-2890-9900 หากผูสนใจมีขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) สามารถสงทาง          

E-Mail : purchase@tcg.or.th ไดในวันและเวลาทำการของ บสย. 
 

 

 

 

........................................................... 

       (นางผกามาศ  สัจจพงษ) 

           ประธานกรรมการ 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

........................................................... 

       (นายสมเกียรติ รุงเรืองลดา) 

                กรรมการ 

 

 

  

 

 

 

  

 

   
 

 

 

........................................................... 

        (นายชัชวาลย สุนทรานนท) 

                 กรรมการ 

 

 

  

 

 

 

  

 

   
 

   

 

  .............................................................. 

         (นางสาวศิยาพร พันธฟก) 

         กรรมการและเลขานุการ 

mailto:purchase@tcg.or.th
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เอกสารแนบทาย (เกณฑการใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิค) 

No. ขอกำหนด 

วิธีการ

ประเมินหรือ

ใหคะแนน 

น้ำหนัก

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนยอย 

2.1 เทคนิคการตรวจจับและปองกันภัยคุกคามแบบ 

Fileless Attack และ File-based Attack  ใน

เคร่ือง Endpoint   

พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่น

เสนอ 

10 

คะแนน 

สามารถใชเทคนิคการตรวจจับและปองกันภัย

คุกคามในเคร่ือง Endpoint ดวยวิธี Behavioral 

Analytics & Machine Learning และ Behavior-

based Detection หรือ Heuristic–based 

Detection 

(6 คะแนน)  

สามารถใชเทคนิคการตรวจจับและปองกันภัย

คุกคามในเคร่ือง Endpoint ดวยวิธี Behavioral 

Analytics & Machine Learning, Behavior-

based Detection หรือ Heuristic–based 

Detection และ Signature-based Detection.  

(8 คะแนน)  

สามารถใชเทคนิคการตรวจจับและปองกันภัยคุกคาม

ในเคร่ือง Endpoint ดวยวิธี Behavioral Analytics 

& Machine Learning, Behavior-based 

Detection หรือ Heuristic–based Detection, 

Signature-based Detection และเทคนิคอ่ืนๆ เพ่ือ

เติมนอกเหนือจากที่กำหนดขางตนและเปนประโยชน

ตอ บสย.  (10 คะแนน)  
2.2 ประสิทธิภาพ และระดับของ Visibility ในการทำ 

Root Cause Analysis เพ่ือตรวจจับและปองกันภัย

คุกคาม 

พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่น

เสนอ 

10 

คะแนน 

ใชขอมูลจาก Endpoint ในการตรวจจับภัยคุกคาม

และการทำ Root Cause Analysis   

(6 คะแนน) 

 

N/A สามารถรวบรวมขอมูลจากระบบเครือขายมาใชควบคู

กับขอมูลจาก Endpoint  ในการทำ Root Cause 

Analysis เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ Visibility ใน

การตรวจจับและปองกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับ 

Endpoint  และระบบเครือขายได (10 คะแนน) 

2.3 การตรวจจับและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบของ 

C&C, Exfiltration, และ Lateral Movement และ

สามารถแสดงขอมูล  Computer Name, IP 

Address (Source & Destination), และ 

Protocol พรอมดวย Timeline นับต้ังแตจุดเร่ิมตน

ของเหตุการณไดภายในหนาจอเดียวกัน   

(สงตัวอยางหนาจอเพ่ือเปนหลักฐานดวย) 

พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่น

เสนอ 

10 

คะแนน 

สามารถตรวจจับและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบ

ของ C&C, Exfiltration, และ Lateral 

Movement ได แตไมสามารถแสดงขอมูล  

Computer Name, IP Address (Source & 

Destination), และ Protocol พรอมดวย 

Timeline นับต้ังแตจุดเร่ิมตนของเหตุการณ ได

ครบถวน 

(6 คะแนน) 

สามารถตรวจจับและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบ

ของ C&C, Exfiltration, และ Lateral 

Movement และสามารถแสดงขอมูล  

Computer Name, IP Address (Source & 

Destination), และ Protocol พรอมดวย 

Timeline นับต้ังแตจุดเร่ิมตนของเหตุการณได

ครบถวน  แตตองใชหลายหนาจอประกอบกัน    

(8 คะแนน) 

สามารถตรวจจับและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบของ 

C&C, Exfiltration, และ Lateral Movement และ

สามารถแสดงขอมูล  Computer Name, IP 

Address (Source & Destination), และ Protocol 

พรอมดวย Timeline นับต้ังแตจุดเร่ิมตนของ

เหตุการณไดครบถวนภายในหนาจอเดียวกัน          

(10 คะแนน) 

2.4 รองรับการปกปอง  Container บน Platform ของ 

Windows Server และ Red Hat Enterprise 

Linux ที่ บสย. ใชงานอยู 

พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่น

เสนอ 

10 

คะแนน 

ไมรองรับการปกปอง Container 

(6 คะแนน) 

รองรับการปกปอง Container บน Platform 

ของ Windows Server  หรือ  Red Hat 

Enterprise Linux ไดอยางใดอยางหนึ่ง 

(8 คะแนน) 

รองรับการปกปอง  Container บน Platform ของ 

Windows Server และRed Hat Enterprise Linux 

ไดครอบคลุมทั้ง 2 Platform (10 คะแนน) 
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No. ขอกำหนด 

วิธีการ

ประเมินหรือ

ใหคะแนน 

น้ำหนัก

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนยอย 

2.5 ระบบปองกันการถอนการติดต้ัง (Uninstallation 

Protection) ซอฟตแวร Agent ในเคร่ือง 

Endpoint โดยครอบคลุม Platform Windows, 

Windows Server และ Red Hat Enterprise 

Linux 

พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่น

เสนอ 

10 

คะแนน 

ไมมีระบบปองกันการถอนการติดต้ัง 

(Uninstallation Protection) ซอฟตแวร Agent 

ในเคร่ือง Endpoint (6 คะแนน) 

มีระบบปองกันการถอนการติดต้ัง 

(Uninstallation Protection) ซอฟตแวร Agent 

ในเคร่ือง Endpoint โดยครอบคลุมเพียงบาง 

Platform ที่กำหนด (Windows, Windows 

Server และ Red Hat Enterprise Linux) 

(8 คะแนน) 

มีระบบปองกันการถอนการติดต้ัง (Uninstallation 

Protection) ซอฟตแวร Agent ในเคร่ือง Endpoint 

โดยครอบคลุม Platform Windows, Windows 

Server และ Red Hat Enterprise Linux 

(10 คะแนน) 

2.6 (1) เฉพาะในกรณีที่เลือกเสนอระบบบริหารจัดการ

กลางที่อยูบน Cloud : พิจารณาจากระยะเวลาใน

การจัดเก็บขอมูลบน Cloud ของระบบบริหาร

จัดการกลาง 

พิจารณาจาก

รูปแบบที่ยื่น

เสนอ 

10 

คะแนน  

90 วัน  

(6 คะแนน)   

ไมนอยกวา 120 วัน  

(8 คะแนน)   

ไมนอยกวา 180 วัน 

(10 คะแนน)  

(2) เฉพาะในกรณีที่เลือกนำเสนอระบบบริหาร

จัดการกลางที่ติดต้ังแบบ On-Premises : พิจารณา 

จากระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

 

 

ผูยื่นขอเสนอจะตองสงมอบ Hardware, Software, 

Network และรับผิดชอบคาใชจายตางๆที่เก่ียวของ

ทั้งหมดที่ใชรองรับระบบ On-Premises พรอมทำ

การติดต้ังใหสามารถทำงานได และเก็บขอมูลได     

90 วัน 

(6 คะแนน) 

ผูยื่นขอเสนอจะตองสงมอบ Hardware, 

Software, Network และรับผิดชอบคาใชจาย

ตางๆที่เก่ียวของทั้งหมดที่ใชรองรับระบบ On-

Premises พรอมทำการติดต้ังใหสามารถทำงาน

ได และเก็บขอมูลไดไมนอยกวา 120 วัน 

(8 คะแนน) 

ผูยื่นขอเสนอจะตองสงมอบ Hardware, Software, 

Network และรับผิดชอบคาใชจายตางๆที่เก่ียวของ

ทั้งหมดที่ใชรองรับระบบ On-Premises พรอม 

ทำการติดต้ังระบบทั้งหมดใหสามารถทำงานได และ

เก็บขอมูลไดไมนอยกวา 180 วัน 

(10 คะแนน) 

2.7 ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑหรือบริการของผูผลิต

โดยพิจารณาจากมาตรฐานหรือเอกสารรับรองที่

ไดรับในดานของ Security และการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล เชน  มาตรฐาน  ISO 27001 SOC2, 

PCI-DSS หริอ GDPR เปนตน  

(แสดงเอกสารหลักฐานดวย)    

พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่น

เสนอ 

10 

คะแนน 

ผานมาตรฐาน หรือ มีเอกสารรับรอง  ในดานของ 

Security และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล      

อยางนอย 1 มาตรฐาน (6 คะแนน) 

ผานมาตรฐาน หรือ มีเอกสารรับรอง ในดานของ 

Security และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล    

อยางนอย 2 มาตรฐาน (8 คะแนน) 

ผานมาตรฐาน หรือ มีเอกสารรับรอง  ในดานของ 

Security และการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางนอย 

3 มาตรฐาน (10 คะแนน) 

2.8 จำนวนผลงานดานการติดต้ังหรือใหบริการระบบ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร หรือ ระบบ

รักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและ/

หรือระบบเครือขาย หรือ ผลงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกับขางตน ใหแกหนวยงานราชการ หรือ

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินใน

ประเทศไทย หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด 

(มหาชน) และตองเปนผลงานที่ดำเนินการตาม

สัญญาเปนที่เรียบรอย ซึ่งมีมูลคาผลงานในสัญญา

พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่น

เสนอ 

  10 

คะแนน 

1 ผลงาน 

(6 คะแนน) 

อยางนอย 2 ผลงาน 

(8 คะแนน) 

อยางนอย 3 ผลงาน และตองมีอยางนอย 1 ผลงานที่

เก่ียวของกับการใหบริการเฝาระวังภัยคุกคามทางไซ

เบอร (SOC Service) ดวย (10 คะแนน)  

Somkiat



No. ขอกำหนด 

วิธีการ

ประเมินหรือ

ใหคะแนน 

น้ำหนัก

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนยอย 

เดียวไมต่ำกวา 2,000,000.00 บาท ระยะเวลา    

ไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันที่ยื่นขอเสนอโครงการ  

2.9 ขอเสนอพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติมดานผลิตภัณฑ ที่เปน

ประโยชนตอ บสย, ที่ชวยใหการตรวจจับและ

ปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่น

เสนอ 

10 

คะแนน 

1 ขอเสนอ 

(6 คะแนน) 

2 ขอเสนอ 

(8 คะแนน) 

ต้ังแต 3 ขอเสนอขึ้นไป 

(10 คะแนน) 

2.10 ขอเสนอพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติมดานบริการ ที่เปน

ประโยชนตอ บสย, 

พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่น

เสนอ 

10 

คะแนน 

1 ขอเสนอ 

(6 คะแนน) 

2 ขอเสนอ 

(8 คะแนน) 

ต้ังแต 3 ขอเสนอขึ้นไป 

(10 คะแนน) 

  รวม  100 

คะแนน 
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เอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e–bidding)  

เลขที ่.......................... 

โครงการเชาใชบริการระบบปองกันและบริหารจัดการภัยคกุคามทางไซเบอร (Managed Detection and 

Response)  

ลงวันที ่26 ตุลาคม 2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บสย.” มีความประสงคจะประกวดราคาเชาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการเชาใชบริการระบบปองกันและบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร (Managed Detection 

and Response) ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปนี้ 

 
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน  

1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

1.3 แบบสัญญาจาง 

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 

                        (1)   หลักประกันการเสนอราคา  

(2)   หลักประกันสัญญา 

1.5 บทนิยาม 

    (1)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

    (2)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6 แบบบญัชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

    (1)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 1  

    (2)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 2  

 

2. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

2.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

2.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

2.3. ไมเปนบุคคลท่ีอยูระหวางเลิกกิจการ 

2.4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจาก

เปน ผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ี

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

2.5. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐ

ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมี

อำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

2.6. มีคุณสมบติัและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2.7. มีอาชีพรับจางหรือใหบริการในงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

2.8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขาย่ืนขอเสนอใหแก บสย. ณ วันประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

2.9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมี

คำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
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2.10. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (Thai Government Procurement : e - GP) 

ของกรมบัญชีกลาง 

2.11. ผูย่ืนขอเสนอตองไมเคยผิดเงื่อนไขสัญญาจนเปนเหตุให บสย. บอกยกเลิกสัญญา หรือมีหนี้สินคางชำระ หรือ

มีปญหาขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ กับ บสย. ไมวาขอโตแยง หรือขอพิพาทจะอยูระหวางเจรจาไกลเกลี่ย หรือเปนคดีในชั้นศาล

หรืออนุญาโตตุลาการ ในขณะย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

2.12. ผูย่ืนขอเสนอตองเคยมีผลงานดานการติดต้ังหรือใหบริการระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร หรือ 

ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและ/หรือระบบเครือขาย หรือ ผลงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับขางตน ใหแก

หนวยงานราชการ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด (มหาชน) และ

ตองเปนผลงานท่ีดำเนินการตามสัญญาเปนท่ีเรียบรอย ซ่ึงมีมูลคาผลงานในสัญญาเดียวไมต่ำกวา 2,000,000.00 บาท อยางนอย     

1 ผลงาน ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันท่ีย่ืนขอเสนอโครงการ 

2.13. ผูย่ืนขอเสนอตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑท่ีเสนอ จากเจาของผลิตภัณฑหรือจากสาขา 

ของเจาของผลิตภัณฑท่ีตั้งอยูในประเทศไทย โดยมีหนังสือยืนยันการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจำหนายจากเจาของผลิตภัณฑหรือจาก

สาขาของเจาของผลิตภัณฑท่ีตั้งอยูในประเทศไทยท่ีถูกตองตามกฎหมาย  

       ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอมิใชตัวแทนจำหนายตามขอกำหนดขางตน ผูย่ืนขอเสนอตองมีหนังสือยืนยันการแตงตั้ง

ใหเปนตัวแทนจำหนายเฉพาะในการเสนอราคาคร้ังนี้จากเจาของผลิตภัณฑ หรือจากสาขาของเจาของผลิตภัณฑตามขอกำหนด

ขางตน ซ่ึงตัวแทนจำหนายนั้นตองยังคงสถานะเปนตัวแทนจำหนายในประเทศไทยท่ีถูกตองตามกฎหมายโดยมีหนังสือยืนยันการ

แตงต้ังใหเปนตัวแทนจำหนายจากเจาของผลิตภัณฑนั้นดวย  

  โดยหนังสือแตงตั้งตัวแทนจำหนายทุกกรณีตองมีสถานะยืนยันเปนตัวแทนจนถึงวันท่ีย่ืนเสนอราคา  

2.14. ผูย่ืนขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนและปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 2.1 – 2.13 ทุกประการ ในกรณีท่ีผูย่ืน

ขอเสนอรายใดปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขดังกลาว บสย. สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับพิจารณาราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้นๆ และจะถือ

วาเปนผูไมมีสิทธิเสนอราคา 

 

3.  หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ โดย

แยกเปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 

 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี

รายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

 (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ

บริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง    

(2) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหย่ืนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ของผูนั้น สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือ

เดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสำเนาสัญญาของการเขารวมคา 

และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

    (4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชยและสำเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภพ.20) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

(5) สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ EGP พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
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    (6)  ผลงานดานการติดต้ังหรือใหบริการระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร หรือ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและ/หรือระบบเครือขาย หรือ ผลงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับขางตน ใหแกหนวยงาน

ราชการ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด (มหาชน) และตองเปน

ผลงานท่ีดำเนินการตามสัญญาเปนท่ีเรียบรอย ซ่ึงมีมูลคาผลงานในสัญญาเดียวไมต่ำกวา 2,000,000.00 บาท อยางนอย 1 ผลงาน 

ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันท่ีย่ืนขอเสนอโครงการ โดยแนบหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาจาง พรอมรับรองสำเนา

ถูกตอง 

      (7)  หนังสือยืนยันการแตงต้ังเปนตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑท่ีเสนอ จากเจาของผลิตภัณฑหรือจากสาขาของ

เจาของผลิตภัณฑท่ีตั้งอยูในประเทศไทย โดยมีหนังสือยืนยันการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจำหนายจากเจาของผลิตภัณฑหรือจากสาขา

ของเจาของผลิตภัณฑท่ีต้ังอยูในประเทศไทยท่ีถูกตองตามกฎหมาย  

             ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอมิใชตัวแทนจำหนายตามขอกำหนดขางตน ผูย่ืนขอเสนอตองมีหนังสือยืนยันการ

แตงต้ังใหเปนตัวแทนจำหนายเฉพาะในการเสนอราคาคร้ังนี้จากเจาของผลิตภัณฑ หรือจากสาขาของเจาของผลิตภัณฑตาม

ขอกำหนดขางตน ซ่ึงตัวแทนจำหนายนั้นตองยังคงสถานะเปนตัวแทนจำหนายในประเทศไทยท่ีถูกตองตามกฎหมายโดยมีหนังสือ

ยืนยันการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจำหนายจากเจาของผลิตภัณฑนั้นดวย  

                                 โดยหนังสือแตงตั้งตัวแทนจำหนายทุกกรณีตองมีสถานะยืนยันเปนตัวแทนจนถึงวันท่ีย่ืนเสนอราคา       

พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

 

                          ท้ังนี้ เม่ือผูย่ืนขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ครบถวน ถูกตองแลว ระบบการ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ตามแบบในขอ 1.6 (1) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

 (1)  ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจซ่ึงปดอากร

แสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังนี้ หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคล

ธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

 (2)   หลักประกันการเสนอราคา  

     (3)   ขอเสนอดานเทคนิค (Proposal) ภาษาไทยเปนหลัก โดยเนื้อหาครอบคลุมขอ 4 และขอ 5 ตาม

เอกสารขอบเขตงาน (TOR) โดยตองมีตัวอยางหนาจอการตรวจจบัและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบของ C&C, Exfiltration, และ 

Lateral Movement และสามารถแสดงขอมูล  Computer Name, IP Address (Source & Destination), และ Protocol 

พรอมดวย Timeline นับต้ังแตจุดเริ่มตนของเหตุการณไดภายในหนาจอเดียวกัน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง   

 (4)    มาตรฐานหรือเอกสารรับรองท่ีไดรับในดานของ Security และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน  

มาตรฐาน  ISO 27001 SOC2, PCI-DSS หริอ GDPR เปนตน พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

(5)    ตารางเปรียบเทียบ (Comply Spec.) รายละเอียดท่ีเสนอ กับขอกำหนดท่ัวไปและคุณลักษณะเฉพาะ 

ขอ 4 และขอบเขตของการดำเนินงาน ขอ 5 ตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง  

 (5)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจดัซ้ือจัดจางภาครัฐ ตาม 

แบบในขอ 1.6 (2)  โดยไมตองแนบในรูปแบบ  PDF File (Portable Document Format) 

  ท้ังนี้ เม่ือผูย่ืนขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ครบถวน ถูกตองแลว ระบบการ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ตามแบบในขอ 1.6 (2) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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4.   การเสนอราคา 

4.1  ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐตามท่ีกำหนดไวในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดง

ตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 4.2  ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงคร้ังเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม 

ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลขและ

ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ 

ท้ังปวงไวแลว 

     ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา     

ผูย่ืนขอ เสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3  ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอตองดำเนินการติดต้ังระบบใหพรอมใชงานได ภายใน 60 (หกสิบวัน) วันนับถัดจาก

วันท่ีคูสัญญาลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว และใหบริการแก บสย. เปนระยะเวลา 12 เดือน นับถัดจากวันท่ี บสย. ไดรับมอบงาน

งวดท่ี 1 ครบถวนถูกตองแลว 

 4.4  กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ ใหถ่ีถวนและ

เขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจาง

อิเล็กทรอนิกส 

 4.5  ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐในวันท่ี .......... พ.ศ. 2564 

ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเปนเกณฑ 

        เม่ือพนกำหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดย

เด็ดขาด 

 4.6  ผู ย่ืนขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File 

(Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร 

PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก บสย. ผานทางระบบการจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐ 

 4.7  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืน

ขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนตามขอ 1.5 (1) หรือไม หากปรากฏวา ผูย่ืน

ขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอท่ีมี

ผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ีมีการ

พิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะ

กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้น

ออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และ บสย.จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต บสย. จะพิจารณาเห็นวา     

ผูย่ืนขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ บสย. 

 4.8  ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  (2) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

  (3) ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

  (4) ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

  (5) ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  

 

http://www.gprocurement.go.th/
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5.  หลักประกันการเสนอราคา 

 ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

 โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จำนวน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถวน) 

 5.1  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก บสย. ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชำระ

ตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทำการ  

 5.2  หนงัสือคำ้ประกันอิเล็กทรอนิกสหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ระยะเวลาไมนอยกวา 90 

วันตั้งแตวันเสนอราคา 

 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย  

 5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ

การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหง

ประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 

  กรณีท่ีผู ย่ืนขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารภายในประเทศหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคา

จะตองสงตนฉบับ เอกสารดังกลาวมาให บสย. ตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี ........... 2564 ระหวาง เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  

 กรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของ

ธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูย่ืนขอเสนอในหนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้  

 (1)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาวเปนผูย่ืนขอเสนอ  

 (2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคา รายท่ีสัญญารวมคากำหนดให

เปนผูเขาย่ืนขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืนขอเสนอ ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา 

กิจการรวมคา ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  

 หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ บสย. จะคืนใหผูย่ืนขอเสนอหรือผูค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ี 

บสย. ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอ

ราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุด ไมเกิน 3 ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทำสัญญาหรือขอตกลง หรือผูย่ืนขอเสนอไดพนจากขอผูกพัน

แลว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 

6.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

6.1 หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 2 หรือย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืน

ขอเสนอไมถูกตองครบถวน หรือไมผานการตรวจการมีผลประโยชนรวมกันของผูย่ืนเสนอราคาทุกราย คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง

เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ี บสย. 

กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการ

ไดเปรียบเสียเปรียบตอ ผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

 6.2 ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ บสย.จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ 

ประกอบกับขอเสนอดานเทคนิค โดยพิจารณาจากคะแนนรวมเปนสำคัญ  

6.3 การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ บสย. จะพิจารณาโดยใหคะแนนแบบถวงน้ำหนักแตละปจจัย ดังนี้  

(1)    ราคาท่ีย่ืนขอเสนอ        รอยละ 20 

(2)    ขอเสนอดานเทคนิค                รอยละ 80 

2.1 เทคนิคการตรวจจับและปองกันภัยคุกคามแบบ  10 คะแนน 

      Fileless Attack และ File-based Attack ในเครื่อง Endpoint  
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2.2 ประสิทธิภาพ และระดับของ Visibility ในการทำ Root Cause Analysis  10 คะแนน 

   เพ่ือตรวจจับและปองกันภัยคุกคาม  

2.3 การตรวจจับและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบของ C&C, 10 คะแนน 

     Exfiltration, และ Lateral Movement และสามารถแสดงขอมูล  

    Computer Name, IP Address (Source & Destination), 

    และ Protocol พรอมดวย Timeline นับตั้งแตจุดเริ่มตนของเหตุการณไดภายในหนาจอเดียวกัน   

    (สงตัวอยางหนาจอเพ่ือเปนหลักฐานดวย)   

    2.4 รองรับการปกปอง Container บน Platform ของ Windows Server 10 คะแนน 

          และ RHEL ท่ี บสย. ใชงานอยู  

             2.5 ระบบปองกันการถอนการติดตั้ง (Uninstallation Protection) 10 คะแนน 

                                         ซอฟตแวร Agent ในเครื่อง Endpoint โดยครอบคลุม Platform  

                                         Windows, Windows Server และ Red Hat Enterprise Linux  

 2.6 (1) เฉพาะในกรณีท่ีเลือกเสนอระบบบริหารจัดการกลางท่ีอยูบน Cloud  10 คะแนน 

                                             : พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลบน Cloud ของระบบบริหารจัดการกลาง 

     (2) เฉพาะในกรณีท่ีเลือกนำเสนอระบบบริหารจัดการกลางท่ีติดตั้งแบบ   

          On-Premises: พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล  

2.7 ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑหรือบริการของผูผลิตโดยพิจารณา       10 คะแนน 

      จากมาตรฐานหรือเอกสารรับรองท่ีไดรับในดานของ Security  

      และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน  มาตรฐาน  ISO 27001 SOC2,  

      PCI-DSS หริอ GDPR เปนตน  

                                         (แสดงเอกสารหลักฐานดวย)   

2.8 จำนวนผลงานดานการติดตั้งหรือใหบริการระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย      10 คะแนน 

      ทางไซเบอร หรือระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร และ/หรือ 

      ระบบเครือขาย หรือผลงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับขางตน  

      ใหแกหนวยงานราชการ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย  

      หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด (มหาชน) และตองเปนผลงานท่ีดำเนินการตามสัญญา 

      เปนท่ีเรียบรอย ซ่ึงมีมูลคาผลงานในสัญญาเดียวไมต่ำกวา 2,000,000.00 บาท  

      ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันท่ีย่ืนขอเสนอโครงการ 

  2.9 ขอเสนอพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติมดานผลิตภัณฑ ท่ีเปนประโยชนตอ      10 คะแนน 

       บสย. ท่ีชวยใหการตรวจจับและปองกันภัยคุกคามทางไซเบอรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     2.10 ขอเสนอพิเศษอ่ืนๆ เพ่ิมเติมดานบริการ ท่ีเปนประโยชนตอ บสย.     10 คะแนน 

 

 ท้ังนี้การกำหนดเกณฑการพิจารณายอยในการใหคะแนนของแตละขอรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

บสย.จะพิจารณาจากคะแนนรวมเปนสำคัญ ในกรณีผูย่ืนขอเสนอไดคะแนนรวมสูงสุดเทากัน บสย.จะพิจารณาใหผูย่ืนขอเสนอท่ีได

คะแนนดานเทคนิคสูงสุดเปนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 6.4  บสย. สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี ้

6.4.1  ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง

ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ของ บสย. 

  6.4.2  ไมกรอกขอมูลผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

6.4.3  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปน

สาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 
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6.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ บสย. มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได บสย. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไม

ทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

6.6 บสย. ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณา

เลือกจาง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไม

พิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของ บสย. เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ บสย. เปนเด็ดขาด

ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆมิได รวมท้ัง บสย. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืน

ขอเสนอเปนผูท้ิงงานไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการย่ืนเสนอราคากระทำ

การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

              ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ บสย. จะใหผูย่ืนขอเสนอนั้นชี้แจง

และแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หาก

คำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได บสย. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้นท้ังนี้ ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมี

สิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก บสย.  

6.7 กอนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำท่ี

เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอ 

รายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวา

กระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

             ในกรณีนี้หากผูจัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดำเนินการไปแลว

จะเปนประโยชนแกทาง บสย. อยางย่ิง ผูจัดการท่ัวไปมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

 

7.   การทำสัญญา 

7.1 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาตามแบบสัญญา ภายใน 15 วันนับจากวันท่ี บสย. ไดแจง

ใหทราบเปนลายลักษณอักษร และในการทำสัญญาใหใชสัญญาของ บสย. เทานั้น หากไมเขาทำสัญญาหรือขอตกลงกับ บสย. 

ภายในเวลาท่ีกำหนดดังกลาว บสย.สงวนสิทธิ์ท่ีจะถือวาผูท่ีไมเขาทำสัญญากับ บสย.เปนผูท้ิงงาน 

7.2   การวางหลักประกัน 

    ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองวางหลักประกันสัญญาท่ีมีมูลคารอยละ 5 ของราคาท่ี บสย. ตกลงจาง

ตลอดอายุสัญญา ณ วันท่ีทำสัญญา โดยหลักประกันสัญญาใหใชอยางหนึ่งอยางใดตามท่ี บสย. กำหนดดังตอไปนี้ 

   (1)  เงนิสด 

   (2)  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารภายในประเทศลงนามสั่งจายใหแก บสย. ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใช

เช็คหรือดราฟทนั้นชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทำการ 

    (3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือจะ

เปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

    (4)  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหง

ประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด  

   (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  กรณีไมเกิดความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับงานท่ีผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอความเสียหาย หรือคาใชจายนั้นๆ หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย

ภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส พนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาแลว 
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  7.3  เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

รวมถึงขอเสนอของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสถือเปนภาระผูกพันและเปนสวนหนึ่งของสัญญา 

7.4  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองรับผิดชอบในการดำเนินงานไมใหมีการละเมิดสิทธิหรือทรัพยสิน

ทางปญญาของบุคคลใดๆ ท้ังนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้น

ท้ังหมด 

 7.5 บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบวาไมเปนไปตามสัญญาท่ีทำไวกับ บสย. โดย 

บสย. สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายได 

 

8.  การบอกเลิกสัญญา 

 8.1  ในกรณีท่ีผลงานของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในข้ันตอนใดไมผานการตรวจรับจาก บสย. และ

ตองปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในขอบเขตการดำเนินงานนี้หรือตามท่ีไดตกลงกัน ถาการแกไขดังกลาวยังไมผานการ

ตรวจรับอีก บสย. อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจางมิใหดำเนินการตอไปโดยท่ี บสย. ไมตองรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 8.2  บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจางในกรณีท่ี บสย. พิจารณาแลวเห็นวา การดำเนินงานของผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสไมไดเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดในสัญญาได 

 8.3 การบอกเลกิสัญญาตามขอ 8.1 หรือ ขอ 8.2 บสย. มีสิทธิริบหรือบังคับหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผู

ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาเปนจำนวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแต บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิเรียก

คาเสียหายใดๆ อันเนื่องจากผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมปฏิบัติตามสัญญา หาก บสย. ตองจางผูอ่ืนดำเนินงาน

โครงการนี้แทนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมขึ้นจากราคาท่ีกำหนดไวในสัญญาดวย 

 8.4 บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนกำหนดได  โดยการบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 30 (สามสิบ) วัน โดยท่ี บสย. 

ตกลงจะจายเงินคาจางตามสัดสวนของงานท่ีสงมอบและผานการตรวจรับแลวเทานั้น  

 

9.  คาพัสดุและการจายเงิน  

บสย. จะชำระเงินคาพัสดุตามสัญญาภายหลังจากผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดปฏิบัติถูกตองครบถวน

ตามท่ี บสย. กำหนดและ บสย. ไดทำการตรวจรับและรับมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว โดยจะแบงการชำระเงิน 

ดังนี้ 

งวดท่ี 1 ชำระเงินจำนวนรอยละ 40 ของคาบริการท้ังหมด ภายหลังจากสงมอบงานงวดท่ี 1 เรียบรอยแลว  

งวดท่ี 2-13 ชำระเงินจำนวนรอยละ 60 ของคาบริการท้ังหมด โดยแบงจายคาบริการเปนรายเดือนๆ ละเทาๆ กัน 

เปนระยะเวลารวม 12 เดือน ซ่ึงในแตละเดือน บสย. จะชำระหลังจากสงมอบรายงานสรุป

ประจำเดือนในเดือนนั้นๆ และ บสย. ไดตรวจรับและรับมอบงานเรียบรอยแลว  

มีขั้นตอนดังนี้  

9.1  คณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับงาน เม่ือดำเนินการเรียบรอยแลวก็จะสงหนังสือแจงการรับมอบตอ          

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสสงใบเรียกเก็บเงินมายัง บสย. 

9.2  บสย. จะชําระเงิน ภายใน 30 วันนับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยตรง ท้ังนี้ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตกลงเปนผู รับภาระเงิน

คาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดอันเกี่ยวกับการโอนเงิน ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินท่ี

โอนในเดือนนั้นๆ 

9.3 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองสงใบเสร็จรับเงินให บสย. ภายใน 7 วันทำการนับต้ังแตวันท่ีไดรับเงิน 

 

 

 

Somkiat



- 9 - 

 

10. อัตราคาปรับ  

 10.1 กรณีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสงมอบงานท่ีจางในกำหนด หรือสงมอบงานท่ีจางไมถูกตอง

ครบถวนตามวัตถุประสงคขอบเขตงาน ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสยินยอมให บสย. ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 

(ศูนยจุดหนึ่ง) ของมูลคาสัญญาท้ังหมดนับถัดจากวันครบกำหนดสงมอบตามระยะเวลาดำเนินงาน จนกวาจะสามารถสงมอบงานท่ี

จางไดถูกตองครบถวน  

       หากคาปรับตลอดระยะเวลาของสัญญาสูงเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาสัญญาท้ังหมด บสย. มีสิทธ์ิยกเลิก

สัญญาไดทันที   

  10.2 กรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานไมถูกตองตามวัตถุประสงคขอบเขตงาน หรือฝาฝน

การปฏิบัติงานดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนกอใหความเสียหาย หรือคาใชจายแก บสย. ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใช

คาเสียหาย รวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใหแก บสย. โดยไมมีขอโตแยง ท้ังนี้ หาก บสย. ตองจางบุคคลภายนอกเขามาทำงานแทนใน

สวนงานท่ียังไมแลวเสร็จ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใชเงินคาจาง รวมถึงคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนอีกสวนหนึ่งแทน 

บสย. ดวย  

 10.3 กรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพรองจนเปนเหตุให บสย. ไดรับ

ความเสียหาย เกิดคาปรับ หรือคาใชจาย โดยท่ี บสย. ไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใช

คาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจายใหแก บสย. โดยสิ้นเชิง 

                         การชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจาย ตาม ขอ 10.1 - 10.3 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตอง

ชำระภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับการแจงเปนหนังสือจาก บสย. หากไมชำระภายในระยะเวลาดังกลาว ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสยินยอมให บสย. หักเงินท่ีจะจายใหแกผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากยังไมครบถวน

เพียงพอ ให บสย. มีสิทธิ์หักเงินหลักประกันตามสัญญาจนครบถวนท้ังจำนวนไดทันที 

    10.4 การของดหรือลดคาปรับ ใหผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส แสดงเจตนาเปนหนังสือพรอมเหตุผล      

โดยใหอยูในดุลพินิจของ บสย. ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดคาปรับ หากพิสูจนไดวาเปนเพราะความผิดของ บสย. มีสวน

รวมดวย การอนุมัติใหงดหรือลดคาปรับนั้นจะถือวาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดยินยอมสละสิทธ์ิในการเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ อันอาจเกิดจากเหตุนั้นไดอีก 

 

11.   ขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 

 11.1  เงินคาจางสำหรับงานจางคร้ังนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป 2564 

 11.2  เม่ือ บสย. ไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนำเขามาโดยทางเรือใน

เสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผูเสนอราคาซ่ึง  

เปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

 (1)  แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจาง

สั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

 (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายัง

ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น

กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

 11.3 ผูย่ืนขอเสนอซ่ึง บสย. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกำหนดดัง

ระบุไวในขอ 7 บสย. จะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจ

พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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 11.4  บสย. สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของ

สำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 11.5  ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูย่ืนขอเสนอจะตอง

ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ บสย. คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม. 

 11.6  บสย. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก 

บสย. ไมได  

 (1)   บสย.  ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทำการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

  (2)   มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน 

หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือ

เจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

  (3)  การทำการจัดจางครัง้นี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก บสย. หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

  (4)  กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในกฎหมายวา

ดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 
 

12.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

      ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูรับจางพึงปฏิบตัิตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดโดยเครงครัด
    

13.   การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

 บสย. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือ

นำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

     ท้ังนี้ หากผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับบสย.  

ไวชั่วคราว 

 

 
 

 

........................................................... 

       (นางผกามาศ  สัจจพงษ) 

            ประธานกรรมการ 

 

.............................................................. 

(นายสมเกียรติ รุงเรืองลดา) 

กรรมการ 

 

.......................................................... 

(นายชัชวาลย สุนทรานนท) 

กรรมการ 
 

   

 

  

 

   
 

 

 

          

                  

 

 

  

 

 

 

  

 

   
 

  ........................................................... 

        (นางสาวศยิาพร พันธฟก) 

        กรรมการและเลขานุการ 
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