
 

   
ประกาศ บรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

เรื่อง  เผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจางที่ปรึกษาเพือ่พัฒนาระบบบริหารจัดการความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001    
 

 

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม มีความประสงคจะจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยวิธีคัดเลือก ดังนั้น เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ 

เกี่ยวกับรางขอบเขตของงาน (TOR) ดังกลาว บสย. จึงประกาศเผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือ

พัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 มาใหทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดตาม

เอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 

ทั้งนี้ หากผูประกอบการใดมีความคิดเห็นประการใด โปรดแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง โดยสงหนังสือมายัง

สวนจัดซื้อ ฝายบริหารงานกลาง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขที่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาว

เวอร 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 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ระหวางเวลา 8.30 

– 16.30 น.  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

     ฝายบริหารงานกลาง 
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(ร�าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 
โครงการจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ตามมาตรฐาน ISO 27001  
 

1. หลักการและเหตุผล 
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย"อม สํานักงานตั้งอยู"เลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร0 2  

ช้ัน 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม" เขตห#วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งต"อไปน้ีเรียกว"า “บสย.” 
บสย. มีความประสงค0จัดจ#างท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ของ บสย. ตามมาตรฐาน ISO 27001 และช"วยเตรียมความพร#อมในการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ประจําปD ในขอบเขตของ
งานบริหารจัดการโครงสร#างพ้ืนฐานและศูนย0คอมพิวเตอร0หลัก และ ระบบงานสารสนเทศออนไลน0 (Application Online) และ 
การออกหนังสือคํ้าประกันโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส0 (e-LG) ท้ังน้ีเพ่ือสร#างความน"าเช่ือถือให#กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บสย.  
แก"ผู#ใช#งานระบบหรือผู#มีส"วนได#ส"วนเสียท่ีเก่ียวข#อง และเพ่ือให#เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี  
(IT Governance) ภายในองค0กร   
 

2. วัตถุประสงค? 
2.1  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO 27001 อย"างต"อเน่ือง

ให#สอดคล#องกับเวอร0ช่ันป[จจุบัน และพัฒนาระบบบริหารจัดการข#อมูลส"วนบุคคลตามมาตรฐานสากล ISO 27701 อย"างต"อเน่ืองให#
สอดคล#องกับเวอร0ช่ันป[จจุบัน 

2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป\นไปตามมาตรฐานสากล  
ISO 27001 และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข#อมูลส"วนบุคคลตามมาตรฐานสากล ISO 27701 

2.3   เพ่ือสร#างภาพลักษณ0ท่ีดีให#แก"หน"วยงาน จากการได#รับใบรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 27001 ซึ่งเป\นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป  

 

3.   คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม"เป\นบุคคลล#มละลาย  
3.3 ไม"เป\นบุคคลท่ีอยู"ระหว"างเลิกกิจการ 
3.4 ไม"เป\นบุคคลซึ่งอยู"ระหว"างถูกระงับการยื่นข#อเสนอหรือทําสัญญากับหน"วยงานของรัฐไว#ช่ัวคราว เน่ืองจาก 

เป\นผู#ท่ีไม"ผ"านเกณฑ0การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู#ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว"าการกระทรวงการคลังกําหนด 
ตามท่ีประกาศเผยแพร"ในระบบเครือข"ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม"เป\นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว#ในบัญชีรายช่ือผู#ท้ิงงานและได#แจ#งเวียนช่ือให#เป\นผู#ท้ิงงานของหน"วยงานของรัฐ 
ในระบบเครือข"ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู#ท้ิงงานเป\นหุ#นส"วนผู#จัดการ กรรมการผู#จัดการ ผู#บริหาร  
ผู#มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด#วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม"มีลักษณะต#องห#ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา  

3.7 มีอาชีพรับจ#างในงานจ#างท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวกับโครงการท่ี บสย. จะจัดจ#าง  
3.8 ไม"เป\นผู#มีผลประโยชน0ร"วมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืนท่ีเข#ายื่นข#อเสนอให#แก" บสย. ณ วันท่ีในหนังสือเชิญชวน 

หรือไม"เป\นผู#กระทําการอันเป\นการขัดขวางการแข"งขันอย"างเป\นธรรมในการคัดเลือกครั้งน้ี 
    3.9   ไม"เป\นผู#ได#รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ#มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม"ยอมข้ึนศาลไทย เว#นแต"รัฐบาลของผู#ยื่นข#อเสนอ 

ได#มีคําสั่งให#สละเอกสิทธ์ิและความคุ#มกันเช"นว"าน้ัน 
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   3.10 ผู#ยื่นข#อเสนอต#องลงทะเบียนในระบบการจดัซื้อจัดจ#างภาครัฐ (Thai Government Procurement: e - GP) 
ของกรมบัญชีกลาง  

3.11 ผู#ยื่นข#อเสนอต#องไม"เคยผิดเง่ือนไขสัญญาจนเป\นเหตุให# บสย. บอกยกเลิกสัญญา หรือมีหน้ีสินค#างชําระ หรือ 
มีป[ญหาข#อโต#แย#งหรือข#อพิพาทใดๆ กับ บสย. ไม"ว"าข#อโต#แย#ง หรือข#อพิพาทจะอยู"ระหว"างเจรจาไกล"เกลี่ย หรือเป\นคดีในช้ันศาลหรือ
อนุญาโตตุลาการ ในขณะยื่นข#อเสนอ 

3.12 ผู#ยื่นข#อเสนอต#องเป\นนิติบุคคล ท่ีได#รับการข้ึนทะเบียนไว#ท่ีศูนย0ข#อมูลท่ีปรึกษา สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
กระทรวงการคลัง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได#รับ Rating ในระดับ 1 หรือ 2 

3.13 ผู#ยื่นข#อเสนอต#องมีผลงานการเป\นท่ีปรึกษาหรือผู#ตรวจประเมินในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 หรือผลงานการเป\นท่ีปรึกษาด#านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือผลงาน
ด#านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให#แก"หน"วยงานราชการ หรือหน"วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือ
ภาคเอกชนท่ีเป\นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อย"างน#อย 1 โครงการ และต#องเป\นผลงานท่ีดําเนินการตามสัญญาเป\นท่ี
เรียบร#อยแล#ว ระยะเวลาของผลงานไม"เกิน 5 (ห#า) ปDนับถึงวันท่ียื่นข#อเสนอ ซึ่งมีมูลค"าผลงานไม"ต่ํากว"า 750,000.00 บาท (เจ็ดแสน
ห#าหมื่นบาทถ#วน)                

3.14 ผู#ยื่นข#อเสนอต#องเสนอทีมงานท่ีมีความรู#และประสบการณ0ในการให#คําปรึกษาและสนับสนุนข#อมูลด#านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ และได#รับประกาศนียบัตรระดับสากล และทีมงานหลักต#องเป\นบุคคลสัญชาติไทยหรือสามารถสื่อสารภาษาไทย
ได#เป\นอย"างดีโดยจะจัดหาทีมงานให#มีจํานวนเหมาะสมกับขอบเขตของงานท่ีจะดําเนินการตามจํานวนและรายละเอียดอย"างน#อย ดงัน้ี 

3.14.1 ผู#จัดการโครงการ จํานวนอย"างน#อย 1 คน คุณวุฒิการศึกษาไม"ต่ํากว"าระดับปริญญาโท และมี
ประสบการณ0ด#านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ไม"น#อยกว"า 10 (สิบ) ปD ให#แก"หน"วยงานราชการ หรือ หน"วยงานรัฐวิสาหกิจหรือ
สถาบันการเงินในประเทศไทยหรือภาคเอกชนท่ีเป\นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด และได#รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด#าน 
Information Security Management System (ISMS) จากสถาบัน IRCA อย"างน#อยในระดับ Lead Auditor หรือประกาศนียบัตร
รับรองคุณวุฒิ ISO 27001 Provisional Auditor ของสถาบัน IRCA และหากได#รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิดังต"อไปน้ี จะ
พิจารณาเป\นพิเศษ 

- Project Management Professional (PMP) หรือ Project Management Institute (PMI) หรือ 
- Privacy Information Management (PIMS) จากสถาบัน IRCA อย"างน#อยในระดับ Lead Auditor หรือ  
        ISO 27701 Provisional Auditor ของสถาบัน IRCA หรือ Certified Data Protection Officer 

(CDPO) หรือ CEPAS DPO หรือ ICDL Data Protection หรือเทียบเท"า   
 3.14.2 ผู#เช่ียวชาญด#านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO 27001 จํานวนอย"างน#อย 1 คน 
คุณวุฒิการศึกษาไม"ต่ํากว"าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ0ด#านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ไม"น#อยกว"า 5 (ห#า) ปD และได#รับ
ประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด#าน Information Security Management System (ISMS) จากสถาบัน IRCA อย"างน#อยในระดับ 
Lead Auditor หรือ ประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ ISO 27001 Provisional Auditor ของสถาบัน IRCA  

3.14.3 ผู#เช่ียวชาญด#านการจัดการข#อมูลส"วนบุคคลตามมาตรฐานสากล ISO 27701:2019 จํานวนอย"างน#อย 1 คน 
คุณวุฒิการศึกษาไม"ต่ํากว"าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ0ด#านการจัดการข#อมูลส"วนบุคคล ไม"น#อยกว"า 2 (สอง) ปDได#รับประกาศนียบัตร
รับรองคุณวุฒิด#าน Privacy Information Management (PIMS) จากสถาบัน IRCA อย"างน#อยในระดับ Lead Auditor หรือ ประกาศนียบัตร
รับรองคุณวุฒิ ISO 27701 Provisional Auditor ของสถาบัน IRCA หรือ Certified Data Protection Officer (CDPO) หรือ 
CEPAS DPO หรือ ICDL Data Protection หรือเทียบเท"า  

3.14.4 ผู#ประสานงานโครงการ จํานวนอย"างน#อย 1 คน คุณวุฒิการศึกษาไม"ต่ํากว"าระดับปริญญาตรี และ 
ประสบการณ0ด#านการประสานงานโครงการอ่ืนๆ ไม"น#อยกว"า 2 (สอง) โครงการ  

3.14.5 ผู#รับผิดชอบงานด#านเอกสาร จํานวนอย"างน#อย 1 คน คุณวุฒิการศึกษาไม"ต่ํากว"าระดับปริญญาตรี 
ซึ่งอาจกําหนดให#เป\นบุคคลเดียวกันกับบุคลากรในตําแหน"งอ่ืนๆ ได# โดยต#องมีความเช่ียวชาญหรือมีทักษะด#าน การเขียน การใช#ภาษา 
และมีประสบการณ0การจัดทําแผน คู"มือ หรือ นโยบาย/แนวปฏิบัติ ให#กับหน"วยงานหรือองค0กรต"างๆ ท้ังน้ีเพ่ือให#สามารถส"งมอบ
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เอกสารท่ีใช#ในระหว"างการดําเนินโครงการได#อย"างมีคุณภาพ สามารถสื่อความหมายได#อย"างถูกต#อง ชัดเจน เข#าใจได#ง"าย และ เกิด
ความผิดพลาดน#อยท่ีสุด โดยหากพบว"าผู#ยื่นข#อเสนอไม"สามารถส"งมอบเอกสารท่ีมีคุณภาพได# บสย. ก็อาจพิจารณาร#องขอให#ผู#ยื่น
ข#อเสนอทําการเปลี่ยนตัวบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด#านเอกสารได# 

การเปลี่ยนตัวบุคลากรโครงการจะดําเนินการไม"ได# เว#นแต" บสย. ขอให#เปลี่ยนตัวหรือผู#ยื่นข#อเสนอขอเปลี่ยนตัว 
และบุคลากรท่ีเปลี่ยนจะต#องมีคุณสมบัติไม"ต่ํากว"าท่ีกําหนดไว# โดยมีเหตุผลอันสมควรและได#รับความเห็นชอบจาก บสย. การเปลี่ยนตัว
ดังกล"าว ผู#ยื่นข#อเสนอต#องจัดให#มีการถ"ายทอดข#อมูลและสถานะการปฏิบัติงานระหว"างบุคลากรให#ทราบและเข#าใจด#วย เพ่ือให#การ
ปฏิบัติงานดําเนินไปได#อย"างต"อเน่ือง และบุคลากรท่ีเปลี่ยนแปลงจะต#องมีคุณสมบัติไม"ต่ํากว"าท่ีกําหนดไว# 

3.15 ผู#ยื่นข#อเสนอต#องมีคุณสมบัติครบถ#วนตามท่ีกําหนดไว#ในข#อ 3.1 ถึงข#อ 3.14 ในกรณีท่ีผู#ยื่นข#อเสนอรายใด 
มีคุณสมบัติไม"ครบถ#วน บสย. สงวนสิทธิท่ีจะไม"รับพิจารณาราคาของผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ันๆ และจะถือว"าเป\นผู#ไม"มีสิทธิเสนอราคา 

 
4. ขอบเขตการดําเนินงาน 

ผู#ยื่นข#อเสนอท่ีได#รับการคัดเลือกจะต#องดําเนินการให#คําปรึกษาและร"วมดําเนินงานกับ บสย. เพ่ือปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ตามมาตรฐาน ISO 27001 
และการบริหารจัดการข#อมูลส"วนบุคคล ตามมาตรฐาน ISO 27701 ให#สอดคล#องกับเวอร0ช่ันป[จจุบัน และเตรียมความพร#อม 
ในการตรวจประเมินเพ่ือต"ออายุใบรับรองมาตรฐาน ตามขอบเขต “ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ของ
งานบริหารระบบโครงสร#างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการศูนย0คอมพิวเตอร0หลัก ณ สํานักงานใหญ"ของ บสย. เพ่ือสนับสนุนระบบงาน
สารสนเทศขององค0กร และระบบงานสารสนเทศออนไลน0 (Application Online) รวมถึงการออกหนังสือคํ้าประกันโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส0 
(e-LG)” โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

4.1 จัดทําและนําเสนอแผนการดําเนินโครงการ โดยต#องผ"านความเห็นชอบจาก บสย. ก"อน 
4.2 ศึกษาผลการดําเนินงานของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 

Management System: ISMS) และการบริหารจัดการข#อมูลส"วนบุคคล (Privacy Information Management System: PIMS) 
ของ บสย. ในปDท่ีผ"านมา และทําการวิเคราะห0/ประเมินสถานะป[จจุบันของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ
การบริหารจัดการข#อมูลส"วนบุคคล รวมท้ังเก็บรวบรวมความต#องการของ บสย. (Requirement) เพ่ือใช#เป\นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการบริหารจัดการข#อมูลส"วนบุคคล ของ บสย. ตามความต#องการ
ของ บสย. โดยให#พิจารณาความสอดคล#องกับข#อกําหนดของธนาคารแห"งประเทศไทย (ธปท.) และกฎหมายต"างๆ ท่ีเก่ียวข#อง จากน้ัน
ให#จัดทํารายงานการวิเคราะห0สถานะป[จจุบันของระบบ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและการบริหารจัดการข#อมูลส"วนบุคคลของ บสย. เพ่ือนําเสนอ บสย. 

4.3 ประเมินความเสี่ยงตามข#อกําหนดมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 27701 ดังน้ี 
4.3.1 ประเมินความเสี่ยงทรัพย0สินด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset) โดยครอบคลุมด#าน Hardware, 

Software, Information & Data, People และ Service เป\นอย"างน#อย 
4.3.2 ประเมินความเสี่ยงของระบบโครงสร#างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการศูนย0คอมพิวเตอร0หลัก  

ณ สํานักงานใหญ"ของ บสย. เพ่ือสนับสนุนระบบงานสารสนเทศขององค0กร และระบบงานสารสนเทศ
ออนไลน0 (Application Online) รวมถึงการออกหนังสือคํ้าประกันโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส0 (e-LG)  
(ตามขอบเขตการขอใบรับรอง) 

4.3.3 ประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร0 (Cybersecurity) ตาม THREAT LANDSCAPE 2021 ของ ENISA  
โดยครอบคลุมด#าน Ransomware, Malware, Cryptojacking, E-mail related threats,  
Threats against data, Threats against availability and integrity, Disinformation – 
misinformation, Non-malicious threats และ Supply-chain attacks เป\นอย"างน#อย 

4.4 จัดทําแผนลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) ตามข#อ 4.3 โดยต#องครอบคลุมแผนปฏิบัติการ 
ท้ังระยะสั้น ระยะยาว และงบประมาณท่ีต#องใช# จากน้ันให#นําเสนอ บสย. เพ่ือพิจารณาให#ความเห็นชอบ  
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4.5 ทบทวนและปรับปรุงเอกสารให#เป\นป[จจุบันให#สอดคล#องกับข#อกําหนดฉบับใหม"ล"าสุดของมาตรฐาน ISO 27001 
ISO 27002 และ ISO 27701 ข#อกําหนดและแนวปฏิบัติของธนาคารแห"งประเทศไทย (ธปท.) เกณฑ0การประเมินรัฐวิสาหกิจ (Enabler) 
กฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวข#องกับคอมพิวเตอร0และไซเบอร0 และการคุ#มครองข#อมูลส"วนบุคคล โดยเอกสารต"างๆ ท่ีต#องทบทวนอย"างน#อย
มีดังต"อไปน้ี  

4.5.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด#านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ บสย. 
4.5.2 นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดช้ันความลับ ของ บสย. โดยทบทวนเน้ือหา “การบริหารจัดการ 

การจัดช้ันความลับ” และยุบรวมเข#าไปอยู"ในเล"มนโยบายและแนวปฏิบัติด#านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ตามข#อ 4.5.1 

4.5.3 นโยบายและแนวปฏิบตัิการใช#บรกิารจากผู#ให#บริการภายนอกด#านเทคโนโลยสีารสนเทศ ของ บสย. 
ทบทวนเน้ือหา “การบริหารจัดการผู#ให#บริการภายนอก (Supplier Management, Third Party 
Management)” และยุบรวมเข#าไปอยู"ในเล"มนโยบายและแนวปฏิบตัิด#านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศตามข#อ 4.5.1 

4.5.4 มาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Standard) ของ บสย. และ
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีเลือกใช#ในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและการบริหารจัดการข#อมูลส"วนบุคคล (Statement of Applicability: SOA) ของ บสย.  

4.6 ทบทวนและปรับปรุงเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานและข้ันตอนปฏิบัติงาน (ISMS SOP) ของ บสย. ให#เป\นไปตาม 
Annex A ของ มาตรฐาน ISO 27001 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน), มาตรฐาน ISO 27002 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) มาตรฐาน ISO 27701 (เวอร0ช่ัน
ป[จจุบัน) และดาํเนินการ (ร"าง) เอกสารมาตรฐานการปฏบัิติงานและข้ันตอนปฏิบัติงาน (ISMS SOP) เพ่ิมเติมตามข#อ 4.4 (ถ#ามี) 

4.6.1 Document Control SOP 
4.6.2 Internal Control SOP and Nonconformity And Corrective Action SOP 
4.6.3 User registration and De-registration SOP 
4.6.4 Record Control SOP 
4.6.5 Asset Management SOP 
4.6.6 Capacity Management SOP 
4.6.7 Change Control SOP 
4.6.8 Incident Management SOP 
4.6.9 Risk Assessment SOP 
4.6.10 Software Development SOP 
4.6.11 Configuration Management SOP 
4.6.12 Ransomware Attack Response SOP 
4.6.13 Vulnerability Management SOP 
4.6.14 Resource Optimization Management SOP 
การปรับปรุงเอกสารข#างต#น ต#องมุ"งเน#นการบูรณาการเข#ากับกระบวนการทางธุรกิจของ บสย. (business 

process) ลดข้ันตอนและลดความซับซ#อนของกระบวนการ และจัดทําเป\นเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานและข้ันตอนปฏิบัติงาน 
ท่ีรวบรวมรายการ 4.6.1-4.6.14 ไว#อย"างเป\นหมวดหมู"ตามความเหมาะสมและบริบทของ บสย. ท้ังน้ี การดําเนินการดังกล"าว 
ให#เป\นไปตามความเห็นชอบของ บสย. 

4.7 ทบทวนและปรับปรุงเอกสารมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีเลือกใช#ในระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการบริหารจัดการข#อมูลส"วนบุคคล (Statement of Applicability: SOA) ดังน้ี  
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4.7.1 Statement of Applicability (SOA) ตามขอบเขตการขอรับรองมาตรฐาน ISO 27001 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) 
และพิจารณาให#ครอบคลมุรายการมาตรการด#านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในมาตรฐาน ISO 
27002 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) 

4.7.2 Statement of Applicability (SOA) ตามมาตรฐานสากล ISO 27701 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) 
4.8 จัดอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวกับความรู#พ้ืนฐานด#าน ISO 27001 ISO 27002 ISO 27005 ISO 27701 และ 

Cybersecurity เป\นระยะเวลาไม"น#อยกว"า 5 (ห#า) วัน ให#กับพนักงานของ บสย. ไม"น#อยกว"า 10 คน ให#จัดอบรมผ"านการประชุม
ออนไลน0ตามท่ี บสย. กําหนด พร#อมแบบทดสอบ PreTest และ PostTest ผ"าน Google Form ของ บสย. และพร#อมใบประกาศ
รับรองการฝ�กอบรม (File e-lectronic)  

4.8.1  เพ่ือทบทวนความเข#าใจภาพรวมมาตรฐาน ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005, ISO 27701 และ 
Cybersecurity ท้ังในด#าน People, Process, Technology และสามารถนําความรู# รวมถึง 
นําแนวทางการป�องกันไปต"อยอดในด#านต"าง ๆ ได# โดยมีรายละเอียดเบ้ืองต#นอย"างน#อยดังน้ี 
o ISO 27001 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) 
o ISO 27002 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) 
o ISO 27005 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) 
o ISO 27701 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) 
o Cybersecurity Introduction and Overview & Cybersecurity Concepts 
o NIST cybersecurity Framework 
o Security Architecture Principles 
o Security of Networks, Systems, Applications and Data 
o Incident Response 
o Security Implications and Adoption of Evolving Technology 

4.9 จัดอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข#องกับการตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 27001 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) มาตรฐาน 
ISO 27002 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) และ ISO 27701 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) เป\นระยะเวลาไม"น#อยกว"า 2 (สอง) วัน ให#กับพนักงานของ บสย.  
ไม"น#อยกว"า 5 คน ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยให#จัดอบรมผ"านการประชุมออนไลน0 ตามท่ี บสย. กําหนด และพร#อมใบประกาศรับรอง 
การฝ�กอบรม (File e-lectronic) 

4.9.1    เพ่ือทบทวนและตคีวามข#อกําหนดของมาตรฐาน ISO 27001, ISO 27002, ISO 27701 ในมมุมองของการตรวจ 
4.9.2    เพ่ือทบทวนความเข#าใจถึงข#อกําหนดของมาตรฐาน ISO 19011 และการประยุกต0ใช# 
4.9.3   เพ่ือทบทวนความเข#าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผู#ตรวจติดตามภายใน 
4.9.4   เพ่ือทบทวนความเข#าใจกระบวนการและกิจกรรมหลักของการตรวจติดตามภายใน 
4.9.5   กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป\นผู#ตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 27001, ISO 27002, ISO 27701 

ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลัก 
4.10 ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit Plan) และดําเนินการตรวจติดตามภายใน 

(Internal Audit Action) ตามมาตรฐาน ISO 27001 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) มาตรฐาน ISO 27002 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) และมาตรฐาน  
ISO 27701 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) รวมถึงตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) มาตรฐานการปฏิบัติงานและข้ันตอนปฏิบัติงาน (ISMS 
SOP) ของ บสย. ตามขอบเขตงานข#อ 4.6.1-4.6.14 และจัดทํารายงานผลการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit Report และ 
Corrective & Preventive Action Report) 

4.11 สรุปและนําเสนอผลการดําเนินงานของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการบริหาร
จัดการข#อมูลส"วนบุคคล ให#แก" คณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Management Review) อย"างน#อย 4 ครั้ง 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก"อนส"งมอบงานในแต"ละงวด และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและการบริหารจัดการข#อมูลส"วนบุคคล และปรับปรุงตามมติของคณะกรรมการฯ 

Somkiat
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4.12 จัดหาผู#ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) (Certification Body) ท่ีมีช่ือเสียงและเป\นท่ี
ยอมรับในระดับสากล เพ่ือดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) ซึ่งต#องได#รับความเห็นชอบจาก บสย. 
ก"อน และรับผิดชอบค"าใช#จ"ายในการดําเนินการดังกล"าว  

4.13 ให#คําปรึกษาและร"วมกับพนักงาน บสย. เพ่ือเตรียมความพร#อมด#านเอกสารสําหรับการตรวจรับรองมาตรฐาน
และเข#าร"วมสนับสนุนการตรวจสอบเพ่ือขอรับรองมาตรฐานพร#อมกับ บสย. จนกว"าการตรวจสอบจะแล#วเสร็จ  

4.14 ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานและข้ันตอนปฏิบัติงาน (ISMS SOP) ตามคําแนะนําของผู#ตรวจรับรอง
มาตรฐาน ISO 27001 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน) (Certification Body) ข#อ 4.12 

4.15 จัดอบรมหลักสูตรเพ่ือสร#างความตระหนักด#านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและด#านความมั่นคงปลอดภัย 
ทางไซเบอร0ให#กับพนักงานของ บสย. จํานวนไม"น#อยกว"า 4 รอบ รอบละไม"น#อยกว"า 3 (สาม) ช่ัวโมง ผ"านการประชุมออนไลน0 ตามท่ี 
บสย. กําหนด พร#อมแบบทดสอบ PreTest และ PostTest ผ"าน Google Form ของ บสย. โดยมีรายละเอียดเบ้ืองต#นอย"างน#อยดังน้ี 

4.15.1 เพ่ือสร#างความตระหนักในนโยบายและแนวปฏิบัติด#านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ บสย. 
4.15.2 เพ่ือสร#างความตระหนักตามกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวข#องกับคอมพิวเตอร0และไซเบอร0 และการคุ#มครอง

ข#อมูลส"วนบุคคล 
4.15.3  เพ่ือสร#างความตระหนักเก่ียวกับภัยคุกคามทางไซเบอร0  

4.16 การเข#ามาปฏิบัติงานท่ี บสย. หรือผ"านการประชุมออนไลน0 ตามท่ี บสย. กําหนด 
 4.16.1  ผู#จัดการโครงการ อย"างน#อย 4 ครั้ง ครั้งละไม"น#อยกว"า 2 (สอง) ช่ัวโมง 
 4.16.2  ผู#เช่ียวชาญตามข#อ 3.14.2 และข#อ 3.14.3 รวมกันอย"างน#อย 36 ครั้ง ครั้งละไม"น#อยกว"า 3 (สาม) ช่ัวโมง 
 4.16.3  ผู#ประสานงานโครงการและผู#รับผิดชอบงานด#านเอกสาร อย"างน#อย 36 ครั้ง ครั้งละไม"น#อยกว"า 3 (สาม) ช่ัวโมง 
 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ  
             180 (หน่ึงร#อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีคู"สัญญาลงนามในสัญญาจ#างเรียบร#อยแล#ว 

 

6.  เง่ือนไขการส�งมอบงาน   
ผู#ได#รับการคัดเลือกจะต#องส"งมอบงานในแต"ละงวดงาน โดยต#องจัดทําเอกสารรายงานในลักษณะสิ่งพิมพ0เป\นภาษาไทย  

เว#นแต"กรณีท่ีต#องมีการอธิบายด#วยภาษาทางเทคนิคหรือภาษาเฉพาะให#ใช#ภาษาอังกฤษได# จํานวน 1 ชุด และสื่อบันทึกข#อมูลใน
รูปแบบไฟล0 PDF File และ MS Office จํานวน 1 ชุด ท้ังน้ีเอกสารส"งมอบงานทุกฉบับต#องได#รับความเห็นชอบจากผู#จัดการโครงการ 
โดยมีรายละเอียดดังต"อไปน้ี 
งวดท่ี ผลงานส�งมอบ ขอบเขต

ของงาน 
กําหนดส�งมอบ

งาน 
1 (1)  แผนการดําเนินโครงการ 

(2)  รายงานการวิเคราะห0สถานะป[จจุบันของระบบ และแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการบริหาร
จัดการข#อมูลส"วนบุคคลของ บสย. 

(3)  สรุปผลการดําเนินงานของระบบ ISMS ให#แก" คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Management Review) ครั้งท่ี 1 

4.1 
4.2 

 
 

4.11 

ภายใน 30 วัน  
นับถัดจาก 

คู"สัญญาลงนาม 
ในสัญญาจ#าง 

2 (4) รายงานผลการประเมินความเสี่ยง 

 ผลการประเมินความเสีย่งทรัพย0สนิด#านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Asset) 

 ผลการประเมินความเสีย่งของระบบโครงสร#างพ้ืนฐานและการบรหิารจัดการ
ศูนย0คอมพิวเตอร0หลัก ณ สํานักงานใหญ"ของ บสย. เพ่ือสนับสนุนระบบงาน
สารสนเทศขององค0กร และระบบงานสารสนเทศออนไลน0 (Application 

4.3 
4.3.1 
4.3.2 

 
 

ภายใน 60 วัน  
นับถัดจาก 

คู"สัญญาลงนาม 
ในสัญญาจ#าง 
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งวดท่ี ผลงานส�งมอบ ขอบเขต
ของงาน 

กําหนดส�งมอบ
งาน 

Online) รวมถึงการออกหนังสือคํ้าประกันโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส0 (e-LG) 

 ผลการประเมินความเสีย่งทางไซเบอร0 (Cybersecurity) 
(5)  แผนลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) (ถ#ามี) 
(6)  สรุปผลการดําเนินงานของระบบ ISMS ให#แก" คณะกรรมการบรหิารจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Management Review) ครั้งท่ี 2 

 
4.3.3 
4.4 
4.11 

3 (7) รายงานให#ความเห็นในการปรบัปรุงเอกสารให#เป\นป[จจุบัน (ข#อ 4.5) 
โดยประกอบด#วย 

 (ร"าง) นโยบายและแนวปฏิบตัิด#านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) 

 (ร"าง) มาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS 
Standard) (ฉบับปรับปรุง) และ (ร"าง) เอกสารมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศท่ีเลือกใช#ในระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Statement of Applicability: SOA)  
(ฉบับปรับปรุง) 

(8) รายงานสรุปผลการอบรมตามข#อ 4.8 โดยประกอบด#วย 

 Course Outline & เอกสารประกอบการอบรม 

 รายช่ือผู#เข#าร"วมอบรม & สรุปผลการทดสอบ PreTest, PostTest  

 ใบประกาศรับรองฯ 

 คลิปวิดิโอ (เน#นเฉพาะ Slide เน้ือหาการอบรม) 
(6) สรุปผลการดําเนินงานของระบบ ISMS ให#แก" คณะกรรมการบรหิารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Management Review) ครั้งท่ี 3 

4.5 
 

4.5.1 
 

4.5.4 
 
 
 
 

4.8 
 
 
 
 
 

4.11 
 

ภายใน 120 วัน  
นับถัดจาก 

คู"สัญญาลงนาม 
ในสัญญาจ#าง 

4 (7) รายงานให#ความเห็นในการปรับปรุงเอกสารให#เป\นป[จจุบัน (ข#อ 4.6,4.7,4.14) 

 (ร"าง) มาตรฐานการปฏิบตัิงานและข้ันตอนปฏิบัติงาน (ISMS SOP) 

 (ร"าง) เอกสารมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีเลือกใช#ใน
ระบบบรหิารจดัการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Statement of 
Applicability: SOA) 

(8) รายงานสรุปผลการอบรมตามข#อ 4.9 โดยประกอบด#วย 

 Course Outline & เอกสารประกอบการอบรม 

 รายช่ือผู#เข#าร"วมอบรม & สรุปผลการทดสอบ PreTest, PostTest ใบ
ประกาศรับรองฯ 

 คลิปวิดิโอ (เน#นเฉพาะ Slide เน้ือหาการอบรม) 
(9)  แผนการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit Plan) และ (ร"าง) รายงานผล

การตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 27001 มาตรฐาน ISO 27002 
มาตรฐาน ISO 27701 และตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน 

 

 
4.6, 4.14 

4.7 
 
 

4.9 
 
 
 
 

4.10 
 
 
 
 

ภายใน 180 วัน  
นับถัดจาก 

คู"สัญญาลงนาม 
ในสัญญาจ#าง 
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งวดท่ี ผลงานส�งมอบ ขอบเขต
ของงาน 

กําหนดส�งมอบ
งาน 

(10) สรุปผลการดําเนินงานของระบบ ISMS ให#แก" คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Management Review) ครั้งท่ี 4 

(11) รายงานผลการตรวจประเมินจากผู#ตรวจสอบใบรับรองมาตรฐาน ISO  
27001 (Certification Body) 

(12) รายงานสรุปผลการอบรมตามข#อ 4.15 โดยประกอบด#วย 

 Course Outline & เอกสารประกอบการอบรม 

 รายช่ือผู#เข#าร"วมอบรม & สรุปผลการทดสอบ PreTest, PostTest จํานวน 4 
รอบ 

 คลิปวิดิโอ (เน#นเฉพาะ Slide เน้ือหาการอบรม) 
(13)  ใบเข#าปฏิบัติงาน ผู#จัดการโครงการ ผู#เช่ียวชาญ  

ผู#ประสานงานโครงการและผู#รับผดิชอบงานด#านเอกสาร 
(14)  เอกสารอ่ืนๆ ท่ีจําเป\น (ถ#ามี) 

4.11 
 

4.12 
 

4.15 
 
 
 
 
 

4.16 
 
 

 
7. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน   

บสย. จะชําระเงินค"าจ#างตามสัญญาภายหลังจากผู#ได#รับการคัดเลือกได#ปฏิบัติถูกต#องครบถ#วนตามท่ี บสย. กําหนด 
และ บสย. ได#ทําการตรวจรับและรับมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจรับเรียบร#อยแล#ว โดยจะแบ"งการชําระเงิน ดังน้ี 

งวดท่ี 1 ชําระเงินจํานวนร#อยละ 20 หลังจากส"งมอบงานงวดท่ี 1 เรียบร#อยแล#ว  
งวดท่ี 2 ชําระเงินจํานวนร#อยละ 20 หลังจากส"งมอบงานงวดท่ี 2 เรียบร#อยแล#ว  
งวดท่ี 3 ชําระเงินจํานวนร#อยละ 30 หลังจากส"งมอบงานงวดท่ี 3 เรียบร#อยแล#ว  
งวดท่ี 4 ชําระเงินจํานวนร#อยละ 30 หลังจากส"งมอบงานงวดท่ี 4 เรียบร#อยแล#ว  

โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
7.1 คณะกรรมการตรวจรับทําการตรวจรับงาน เมื่อดําเนินการเรียบร#อยแล#วก็จะส"งหนังสือแจ#งการรับมอบงานต"อ      

ผู#ได#รับการคัดเลือก เพ่ือให#ผู#ได#รับการคัดเลือกส"งใบเรียกเก็บเงินมายัง บสย. 
7.2 บสย. จะชําระเงิน ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต"วันท่ีได#รับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเข#าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของผู#ได#รับการคัดเลือกโดยตรง ท้ังน้ี ผู#ได#รับการคัดเลือก ตกลงเป\นผู#รับภาระเงินค"าธรรมเนียมหรือค"าบริการอ่ืนใดอัน
เก่ียวกับการโอนเงินท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให#มีการหักเงินดังกล"าวจากจํานวนเงินท่ีโอนในงวดน้ันๆ 

7.3 ผู#ได#รับการคัดเลือก จะต#องส"งใบเสร็จรับเงินให# บสย. ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการนับตั้งแต"วันท่ีได#รับเงิน 
 

8.  หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
 ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องเสนอเอกสารหลักฐานการยื่นข#อเสนอ โดยแยกเป\น 3 ส"วน คือ 

 8.1  ส�วนท่ี 1 ซองเอกสารหลักฐานด#านคุณสมบัติของผู#ยื่นข#อเสนอ ระบุหน#าซองว"า “ซองท่ี 1 เอกสารหลักฐาน 
ด#านคุณสมบัติ” โดยเอกสารท้ังหมดต#องลงนามรับรองความถูกต#องจากผู#มีอํานาจหรือผู#ได#รับมอบอํานาจให#ลงนามในเอกสาร  
อย"างน#อยต#องมีเอกสารดังต"อไปน้ี 
 (1) ในกรณีผู#ยื่นข#อเสนอเป\นนิติบุคคล 
 (ก)  ห#างหุ#นส"วนสามัญหรือห#างหุ#นส"วนจํากัด ให#ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี
รายช่ือหุ#นส"วนผู#จัดการ ผู#มีอํานาจควบคุม (ถ#ามี) พร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง 
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 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัด (มหาชน) ให#ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห0สนธิ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย0 และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค"าเพ่ิม (ภพ.20) บัญชีรายช่ือกรรมการผู#จัดการ  
ผู#มีอํานาจควบคุม (ถ#ามี) และบัญชีผู#ถือหุ#นรายใหญ" (ถ#ามี) พร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง 
    (2)   สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ EGP พร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง 
    (3)    เอกสารการข้ึนทะเบียนท่ีศูนย0ข#อมูลท่ีปรึกษา สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง และมี
สถานะเป\นท่ีปรึกษาจนถึงวันท่ียื่นเสนอราคา พร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง 
          (4)    ผลงานการเป\นท่ีปรึกษาหรือผู#ตรวจประเมินในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 หรือผลงานการเป\นท่ีปรึกษาด#านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือผลงานด#านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให#แก"หน"วยงานราชการ หรือหน"วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือภาคเอกชนท่ี
เป\นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อย"างน#อย 1 โครงการ และต#องเป\นผลงานท่ีดําเนินการตามสัญญาเป\นท่ีเรียบร#อยแล#ว 
ระยะเวลาของผลงานไม"เกิน 5 (ห#า) ปDนับถึงวันท่ียื่นข#อเสนอ ซึ่งมีมูลค"าผลงานไม"ต่ํากว"า 750,000.00 บาท (เจ็ดแสนห#าหมื่นบาท
ถ#วน) โดยแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญาจ#างประกอบ พร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง  ในกรณีท่ีแนบสําเนาหนังสือ
รับรองผลงานหรือสําเนาสัญญาจ#าง แต"ไม"สามารถเป�ดเผยข#อมูลของผู#ว"าจ#าง หรือมูลค"าโครงการ ให#จัดทําเป\นหนังสือยืนยันผลงานการ
เป\นท่ีปรึกษาแทนพร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง   
 (5) ทีมงาน ช่ือบุคลากร ประวัติของบุคลากรในข#อ 3.14 โดยให#ระบุรายช่ือและจํานวนบุคลากรท่ีเข#าร"วม
ทํางานในโครงการ พร#อมรายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ระดับการศึกษา ประสบการณ0การทํางาน ของบุคลากรท่ีเสนอในตําแหน"งต"าง ๆ 
โดยบุคลากรท่ีเสนอดังกล"าวจะต#องลงลายมือช่ือรับรองประวัติของตนเอง หรือผู#มีอํานาจหรือผู#ได#รับมอบอํานาจให#ลงนามเป\นผู#ลง
นามรับรองประวัติการทํางาน พร#อมแนบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ   

        เอกสารส"วนท่ี 1 ท่ียื่นให#จัดทําสารบัญของเอกสารและระบุเลขหน#า และรวบรวมเย็บเล"มหรือเข#าแฟ�มและ 
ใส"ซองป�ดผนึกให#เรียบร#อยพร#อมประทับตราบริษัทและลงนามกํากับ จํานวน 1 ชุด หากเจ#าหน#าท่ีพัสดุ ขอตรวจเอกสารฉบับจริง ผู#ยื่น
ข#อเสนอต#องสามารถแสดงหลักฐานฉบับจริงตามท่ีร#องขอได# 

8.2  ส�วนท่ี 2 ซองข#อเสนอด#านเทคนิค ระบุหน#าซองว"า “ซองท่ี 2 ข#อเสนอด#านเทคนิค” โดยเอกสารท้ังหมดต#อง 
ลงนามรับรองความถูกต#องจากผู#มีอํานาจหรือผู#ได#รับมอบอํานาจให#ลงนามในเอกสาร จํานวน 2 ชุด อย"างน#อยต#องมีเอกสารดังต"อไปน้ี 
 (1) ในกรณีท่ีผู#ยื่นข#อเสนอมอบอํานาจให#บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให#แนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งป�ดอากร
แสตมป�ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู#มอบอํานาจและผู#รับมอบอํานาจ ท้ังน้ี หากผู#รับมอบอํานาจเป\นบุคคลธรรมดา
ต#องเป\นผู#ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล#วเท"าน้ัน 

      (2)    ข#อเสนอด#านเทคนิค (Proposal) เป\นภาษาไทย เน้ือหาครอบคลุมขอบเขตของการดําเนินงานตามข#อ 4 
และ แผนการดําเนินโครงการ ซึ่งระบุระยะเวลาการส"งมอบผลงาน พร#อมรับรองสําเนาถูกต#อง  

8.3  ส�วนท่ี 3 ซองข#อเสนอด#านราคา ระบุหน#าซองว"า “ซองท่ี 3 ข#อเสนอด#านราคา” โดยต#องสรุปค"าใช#จ"าย 
การดําเนินงานรวมท้ังโครงการพร#อมรายละเอียดประมาณการค"าใช#จ"ายแต"ละรายการ รวมค"าธรรมเนียมและภาษีอ่ืน ๆ ทุกชนิด        
รวมภาษีมูลค"าเพ่ิม โดยเสนอราคาเป\นแบบเหมาจ"าย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 (1)  ค"าตอบแทนบุคลากร  
 (2)  ค"าวัสดุอุปกรณ0 

(3)  ค"าใช#จ"ายอ่ืน ๆ ท่ีใช#ในการดําเนินงานโครงการ  
 

9.  การเสนอราคา 
9.1  ผู#ยื่นข#อเสนอต#องยื่นข#อเสนอด#านราคา โดยจะต#องกรอกข#อความให#ถูกต#องครบถ#วน ลงลายมือช่ือของผู#ยื่นข#อเสนอ

ให#ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอจะต#องระบุตรงกันท้ังตัวเลข และตัวอักษรโดยไม"มีการขูดลบหรือแก#ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก#ไข
เปลี่ยนแปลง จะต#องลงลายมือช่ือผู#ยื่นข#อเสนอพร#อมประทับตรา (ถ#ามี) กํากับไว#ด#วยทุกแห"ง  
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         9.2  ก"อนยื่นเอกสาร ผู#ยื่นข#อเสนอควรตรวจดูรายละเอียดและขอบเขตของงาน (TOR) ฯลฯ ให#ถ่ีถ#วนและเข#าใจ
เอกสารท้ังหมดเสียก"อนท่ีจะตกลงยื่นซองข#อเสนอด#านราคา  
 9.3  ผู#ยื่นข#อเสนอต#องยื่นซองข#อเสนอด#านราคาท่ีป�ดผนึกซองเรียบร#อย โดยระบุไว#ท่ีหน#าซองว"า “ซองท่ี 3 ข#อเสนอ
ด#านราคา” ยื่นต"อ บสย. ตามวันและเวลาท่ีกําหนดในหนังสือเชิญชวน เมื่อพ#นกําหนดเวลายื่นข#อเสนอและเสนอราคาแล#ว จะไม"รับ
เอกสารการยื่นข#อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด ในการเสนอราคาให#เสนอราคาเป\นเงินบาท ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต#อง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ#าตัวเลขและตัวหนังสือไม"ตรงกัน ให#ถือตัวหนังสือเป\นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น 
ซึ่งรวมภาษีมูลค"าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค"าใช#จ"ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว#แล#ว 
 ราคาท่ีเสนอจะต#องเสนอกําหนดยืนราคาไม"น#อยกว"า 90 วัน ตั้งแต"วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา           
ผู#ยื่นข#อเสนอต#องรับผิดชอบราคาท่ีตนได#เสนอไว#และจะถอนการเสนอราคามิได# 

9.4   ผู#ยื่นข#อเสนอจะต#องเสนอกําหนดเวลาดําเนินงานแล#วเสร็จภายใน 180 (หน่ึงร#อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ี
คู"สัญญาลงนามในสัญญาจ#างเรียบร#อยแล#ว 
 9.5  คณะกรรมการดําเนินงานจ#างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู#ยื่นข#อเสนอแต"ละ
รายว"าเป\นผู#ยื่นข#อเสนอท่ีมีผลประโยชน0ร"วมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืนหรือไม" หากปรากฏว"าผู#ยื่นข#อเสนอรายใดเป\นผู#ยื่นข#อเสนอ 
ท่ีมีผลประโยชน0ร"วมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู#ยื่นข#อเสนอท่ีมีผลประโยชน0ร"วมกันน้ันออกจากการเป\น 
ผู#ยื่นข#อเสนอ 
 หากปรากฏต"อคณะกรรมการดําเนินงานจ#างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกว"าก"อนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณาข#อเสนอ      
มีผู#ยื่นข#อเสนอรายใดกระทําการอันเป\นการขัดขวางการแข"งขันอย"างเป\นธรรมและคณะกรรมการฯ เช่ือว"ามีการกระทําอันเป\นการ
ขัดขวางการแข"งขันอย"างเป\นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ันออกจากการเป\นผู#ยื่นข#อเสนอ และ บสย.จะ
พิจารณาลงโทษผู#ยื่นข#อเสนอดังกล"าวเป\นผู#ท้ิงงาน เว#นแต" บสย. จะพิจารณาเห็นว"าผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ันมิใช"เป\นผู#ริเริ่มให#มีการกระทํา
ดังกล"าวและได#ให#ความร"วมมือเป\นประโยชน0ต"อการพิจารณาของ บสย. 
 

10. หลักเกณฑ?และสิทธิในการพิจารณา    
           10.1  หากผู#ยื่นข#อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม"ถูกต#องตามข#อ 3 และข#อเสนอด#านเทคนิคไม"สามารถแสดงต"อ บสย. 
ได#ว"าสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตการดําเนินงานได# หรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นข#อเสนอไม"ถูกต#องครบถ#วน หรือไม"
ผ"านการตรวจการมีผลประโยชน0ร"วมกันของผู#ยื่นเสนอราคาทุกราย คณะกรรมการดําเนินงานจ#างท่ีปรึกษาโดยวีธีคัดเลือกจะไม"รับ
พิจารณาราคาของผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ัน เว#นแต"ผู#ยื่นข#อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุท่ีจะจ#างไม"ครบถ#วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต"างไปจากเง่ือนไขท่ี บสย. กําหนดไว#ในหนังสือเชิญชวนและขอบเขตของงาน 
(Term of Reference: TOR) ในส"วนท่ีมิใช"สาระสําคัญและความแตกต"างน้ันไม"มีผลทําให#เกิดการได#เปรียบเสียเปรียบต"อผู#ยื่น
ข#อเสนอรายอ่ืน หรือเป\นการผิดพลาดเล็กน#อย ให#คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ"อนปรนการตัดสิทธ์ิผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ัน 
   10.2   ในการพิจารณาผลการยื่นข#อเสนอครั้งน้ี บสย. จะพิจารณาตัดสินโดยใช#หลักเกณฑ0ราคาประกอบกับข#อเสนอ
ด#านเทคนิค พิจารณาจากคะแนนรวมเป\นสําคัญ  

 10.2.1 การพิจารณาผู#ได#รับการคัดเลือก บสย. จะพิจารณาโดยให#คะแนนตามป[จจัย ดังน้ี 
(1) ราคาท่ียื่นข#อเสนอ        ร#อยละ 20 
(2) ข#อเสนอด#านเทคนิค                ร#อยละ 80 

2.1 แนวคิดและข้ันตอนในการดําเนินโครงการ                                        40 คะแนน 
2.1.1  ความเข#าใจโครงการ แนวคิด การทบทวน            10 คะแนน 
         การให#ความเห็นและปรับปรุงเอกสาร 
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2.1.2  แนวทางการประสานงานผู#ตรวจรับรองมาตรฐาน           10 คะแนน 
         ISO  27001 (Certification Body)  
         ท่ีมีช่ือเสียงและเป\นท่ียอมรับในระดับสากล เพ่ือดําเนินการ 
         ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO  27001 (เวอร0ช่ันป[จจุบัน)  
         และการนําเสนอข้ันตอน กระบวนการ เครื่องมือ  
         ท่ีสามารถนํามาประยุกต0ใช#กับ บสย. ได# 
2.13 ความละเอียดและเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน                   10 คะแนน 
2.14 ความละเอียดและเหมาะสมของหลักสูตรอบรม             10 คะแนน 

2.2 คุณสมบัติของทีมงาน เช"น คุณวุฒิ ประสบการณ0 และความเช่ียวชาญ      20 คะแนน 
            2.2.1 ผู#จัดการโครงการ 5 คะแนน 

2.2.2 ผู#เช่ืยวชาญด#านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 5 คะแนน 
2.2.3 ผู#เช่ืยวชาญด#านการจดัการข#อมูลส"วนบุคคล 5 คะแนน 
2.2.4 ผู#ประสานงานโครงการ 5 คะแนน 

2.3 ผลงานอ#างอิงท่ีดําเนินการเสร็จเรียบร#อยแล#ว              5 คะแนน 
       2.3.1 ผลงานอ#างอิงท่ีดําเนินการเสร็จเรียบร#อยแล#ว   5 คะแนน 
2.4   คุณภาพและความพร#อมในการนําเสนองานต"อคณะกรรมการฯ ของ บสย.      15 คะแนน 

             โดยผู#จัดการโครงการเป\นผู#นําเสนอหรือผู#ร"วมนําเสนอโครงการ 
             2.4.1 ความพร#อมและความครบถ#วนเน้ือหาในการนําเสนอ   10 คะแนน 
             2.4.2 การตอบข#อซักถาม        5 คะแนน 

 ท้ังน้ีการกําหนดเกณฑ0การพิจารณาย"อยในการให#คะแนนของแต"ละข#อรายละเอียดตามเอกสารแนบท#าย 
ในกรณีผู#ยื่นข#อเสนอได#คะแนนรวมสูงสุดเท"ากันหลายราย บสย. จะพิจารณาให#ผู#ยื่นข#อเสนอท่ีได#คะแนนข#อเสนอด#านเทคนิคสูงสุด
เป\นผู#ได#รับการคัดเลือก  

10.3 บสย. สงวนสิทธ์ิไม"พิจารณาข#อเสนอของผู#ยื่นข#อเสนอโดยไม"มีการผ"อนผัน ในกรณีดังต"อไปน้ี 
 10.3.1  ไม"ปรากฏช่ือผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีมายื่นข#อเสนอ ให# บสย. 

10.3.2  เสนอรายละเอียดแตกต"างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ท่ีเป\น 
                                               สาระสําคัญ หรือมีผลทําให#เกิดความได#เปรียบเสียเปรียบแก"ผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืน 
 10.4  ในการตัดสินคัดเลือกหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการดําเนินงานจ#างท่ีปรึกษาโดยวีธีคัดเลือกหรือ บสย. มีสิทธิ
ให#ผู#ยื่นข#อเสนอช้ีแจงข#อเท็จจริงเพ่ิมเติมได# บสย. มีสิทธิท่ีจะไม"รับข#อเสนอ ไม"รับราคา หรือไม"ทําสัญญา หากข#อเท็จจริงดังกล"าวไม"มี
ความเหมาะสมหรือไม"ถูกต#อง 

     10.5 บสย. ทรงไว#ซึ่งสิทธิท่ีจะไม"รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได#และอาจพิจารณา     
เลือกจ#าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือกโดยไม"พิจารณาจัดจ#างเลยก็ได# 
สุดแต"จะพิจารณา ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน0ของ บสย.เป\นสําคัญ และให#ถือว"าการตัดสินของ บสย.เป\นเด็ดขาด ผู#ยื่นข#อเสนอจะเรียกร#อง
ค"าเสียหายใดๆมิได# รวมท้ัง บสย.จะพิจารณายกเลิกการคัดเลือกและลงโทษผู#ยื่นข#อเสนอเป\นผู#ท้ิงงานไม"ว"าจะเป\นผู#ยื่นข#อเสนอท่ี   
ได#รับการคัดเลือกหรือไม"ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได#ว"าการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไม"สุจริต เช"น การเสนอเอกสารอันเป\นเท็จ       
หรือใช#ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป\นต#น 

                 ในกรณีท่ีผู#ยื่นข#อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได#ว"าไม"อาจดําเนินงานตามเอกสาร
ขอบเขตของงาน (TOR) ได# คณะกรรมการดําเนินงานจ#างท่ีปรึกษาโดยวีธีคัดเลือกหรือ บสย. จะให#ผู#ยื่นข#อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให#เช่ือได#ว"าผู#ยื่นข#อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ให#เสร็จสมบูรณ0 หากคําช้ีแจงไม"เป\นท่ี
รับฟ[งได# บสย. มีสิทธิท่ีจะไม"รับข#อเสนอหรือไม"รับราคาของผู#ยื่นข#อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผู#ยื่นข#อเสนอดังกล"าวไม"มีสิทธิเรียกร#อง
ค"าใช#จ"ายหรือค"าเสียหายใดๆ จาก บสย.  
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 10.6 กรณีผู#ได#รับการคัดเลือกไว#ไม"ยอมเข#าทําสัญญาหรือข#อตกลงกับ บสย. ในเวลาท่ีกําหนด ให#คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ#างท่ีปรึกษาโดยวีธีคัดเลือกพิจารณาผู#ยื่นข#อเสนอท่ีได#คะแนนมากท่ีสุดลําดับถัดไป 

10.7 ก"อนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการคัดเลือก หากปรากฏว"ามีการกระทําท่ีเข#าลักษณะ             
ผู#ได#รับการคัดเลือกมีผลประโยชน0ร"วมกัน หรือมีส"วนได#เสียกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข"งขันอย"างเป\นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู#ยื่นข#อเสนอรายอ่ืน หรือเจ#าหน#าท่ีในการเสนอราคา หรือส"อว"ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

       ในกรณีน้ีหากผู#จัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นว"าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได#ดําเนินการไปแล#วจะ
เป\นประโยชน0แก"ทางบสย. อย"างยิ่ง ผู#จัดการท่ัวไปมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการคัดเลือกดังกล"าวได# 
 

11. หลักประกันผลงาน 
 กรณีผู#ได#รับการคัดเลือกเป\นหน"วยงานของรัฐ ในการจ"ายเงินในแต"ละงวด บสย. จะหักเงินจํานวนร#อยละ 5 ของเงิน    
ท่ีต#องจ"ายในแต"ละงวดน้ันเพ่ือเป\นการประกันผลงาน หรือผู#ได#รับการคัดเลือกอาจนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส0ของธนาคารภายในประเทศซึ่งมีอายุการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญามามอบให# บสย. ท้ังน้ีเพ่ือเป\นหลัก      
ประกันแทนก็ได# 
 กรณีไม"เกิดความเสียหาย หรือค"าใช#จ"ายใดๆ อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานท่ีจ#างหรือเก่ียวข#องกับงานท่ีจ#างท่ีผู#ได#รับ
การคัดเลือกมีหน#าท่ีต#องรับผิดชอบต"อความเสียหาย หรือค"าใช#จ"ายน้ันๆ บสย. จะคืนหลักประกันผลงานตามวรรคหน่ึงโดยไม"มี
ดอกเบ้ียให#แก"ผู#ได#รับการคัดเลือกพร#อมกับการจ"ายเงินค"าจ#างงวดสุดท#าย  
 

12. การทําสัญญา 
12.1  ผู#ได#รับการคัดเลือกจะต#องทําสัญญา กับ บสย. ภายใน 15 (สิบห#า) วันนับจากวันท่ี บสย. ได#แจ#ง ให#ทราบเป\น

ลายลักษณ0อักษรและในการทําสัญญาให#ใช#สัญญาของ บสย. เท"าน้ัน หากไม"เข#าทําสัญญาหรือข#อตกลงกับ บสย. ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดดังกล"าว บสย. สงวนสิทธ์ิท่ีจะถือว"าผู#ท่ีไม"เข#าทําสัญญากับ บสย. เป\นผู#ท้ิงงาน 

 12.2  การวางหลักประกัน  
 ผู#ได#รับการคัดเลือกต#องวางหลักประกันสัญญาท่ีมีมูลค"าร#อยละ 5 (ห#า) ของราคาท่ี บสย. ตกลงจ#าง ณ วันทําสัญญา 

โดยหลักประกันสัญญาให#ใช#ได#อย"างใดอย"างหน่ึงตามท่ี บสย.กําหนด ดังต"อไปน้ี  
  12.2.1 เงินสด 
  12.2.2 เช็คหรือดราฟท0ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ"ายให#แก" บสย. ซึ่งเป\นเช็คหรือดราฟท0ลงวันท่ีท่ีใช#เช็คหรือดราฟท0น้ัน
ชําระต"อเจ#าหน#าท่ีในวันทําสัญญา หรือก"อนวันน้ันไม"เกิน 3 (สาม) วันทําการ 

 12.2.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย"างท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนดหรือจะเป\น
หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส0ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด โดยมีผลบังคับใช#จํานวน 180 (หน่ึงร#อยแปดสิบ) วันนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ#าง 
   12.2.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย0ท่ีได#รับอนุญาตให#ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย0และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห"งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห"ง
ประเทศไทยแจ#งเวียนให#ทราบ โดยอนุโลมให#ใช#ตามตัวอย"างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  

  12.2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
  กรณีไม"เกิดความเสียหายหรือค"าใช#จ"ายใด ๆ อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานหรือเก่ียวข#องกับงานท่ีผู#ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส0มีหน#าท่ีต#องรับผิดชอบต"อความเสียหายหรือค"าใช#จ"ายน้ัน ๆ หลักประกันน้ีจะคืนให# โดยไม"มีดอกเบ้ียภายใน 15 
(สิบห#า) วันนับถัดจากวันท่ีผู#ได#รับการคัดเลือกพ#นจากข#อผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาแล#ว  

12.3  เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงข#อเสนอของผู#ได#รับการคัดเลือกถือเป\นภาระผูกพันและเป\น
ส"วนหน่ึงของสัญญา 

12.4  ผู#ได#รับการคัดเลือกต#องรับผิดชอบในการดําเนินงานไม"ให#มีการละเมิดสิทธิหรือทรัพย0สินทางป[ญญาของบุคคล
ใดๆ ท้ังน้ี หากมีความเสียหายเกิดข้ึนผู#ได#รับการคัดเลือกต#องรับผิดชอบชดใช#ค"าเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
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บสย. ขอสงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบว"าไม"เป\นไปตามสัญญาท่ีทําไว#กับ บสย. โดย บสย. 
สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกร#องค"าเสียหายได# 
 

13. การบอกเลิกสัญญา 
 13.1 ในกรณีท่ีผลงานของผู#ได#รับการคัดเลือกในข้ันตอนใดไม"ผ"านการตรวจรับจาก บสย. และต#องปรับปรุงแก#ไขให#
เป\นไปตามท่ีกําหนดไว#ในขอบเขตการดําเนินงานน้ีหรือตามท่ีได#ตกลงกัน ถ#าการแก#ไขดังกล"าวยังไม"ผ"านการตรวจรับอีก บสย. อาจ
พิจารณาบอกเลิกสัญญาจ#างมิให#ดําเนินการต"อไปโดยท่ี บสย. ไม"ต#องรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
 13.2 บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจ#างในกรณีท่ี บสย.พิจารณาแล#วเห็นว"า การดําเนินงานของผู#ได#รับการคัดเลือก 
ไม"ได#เป\นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไม"สามารถทํางานให#แล#วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดในสัญญาได# 
 13.3 การบอกเลิกสัญญาตามข#อ 13.1 หรือ ข#อ 13.2 บสย. มีสิทธิริบหรือบังคับหลักประกันหรือเรียกร#องจาก
ธนาคารผู#ออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญาเป\นจํานวนเงินท้ังหมดหรือแต"บางส"วนก็ได#แล#วแต" บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิ
เรียกค"าเสียหายใดๆ อันเน่ืองจากผู#ได#รับการคัดเลือกไม"ปฏิบัติตามสัญญา หาก บสย. ต#องจ#างผู#อ่ืนดําเนินงานโครงการน้ีแทนผู#ได#รับ
การคัดเลือก จะต#องชดใช#ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไว#ในสัญญาด#วย 
 13.4 บสย. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาก"อนกําหนดได#  โดยการบอกกล"าวล"วงหน#าอย"างน#อย 30 (สามสิบ) วัน  โดยท่ี บสย. 
ตกลงจะจ"ายเงินค"าจ#างตามสัดส"วนของงานท่ีส"งมอบและผ"านการตรวจรับแล#ว รวมท้ังเงินค"าใช#จ"ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#อง (ถ#ามี)  ท้ังน้ี    
การชําระเงินท้ังหมดจะต#องไม"เกินค"าจ#างตามสัญญา  
 

14.  อัตราค�าปรับ    
 14.1 กรณีผู#ได#รับการคัดเลือกไม"ส"งมอบงานท่ีจ#างภายในกําหนด หรือส"งมอบงานท่ีจ#างไม"ถูกต#องครบถ#วน           
ตามวัตถุประสงค0ขอบเขตงาน ผู#ได#รับการคัดเลือกยินยอมให# บสย. ปรับเป\นรายวันในอัตราร#อยละ 0.1 (ศูนย0จุดหน่ึง) ของมูลค"า
สัญญาท้ังหมด จนกว"าจะสามารถส"งมอบงานท่ีจ#างได#ถูกต#องครบถ#วน  

       14.2 กรณีท่ีผู#ได#รับการคัดเลือกปฏิบัติงานไม"ถูกต#องตามวัตถุประสงค0ขอบเขตงาน หรือฝ�าฝ�นการปฏิบัติงานด#วย   
เหตุใดๆ ก็ตาม จนก"อให#ความเสียหาย หรือค"าใช#จ"ายแก" บสย. ผู#ได#รับการคัดเลือกต#องชดใช#ค"าเสียหาย รวมท้ังค"าใช#จ"ายท่ีเกิดข้ึน
ให#แก" บสย. โดยไม"มีข#อโต#แย#ง ท้ังน้ี หาก บสย. ต#องจ#างบุคคลภายนอกเข#ามาทํางานแทนในส"วนงานท่ียังไม"แล#วเสร็จ ผู#ได#รับการ
คัดเลือกต#องชดใช#เงินค"าจ#าง รวมถึงค"าใช#จ"ายท่ีเพ่ิมข้ึนอีกส"วนหน่ึงแทน บสย. ด#วย  

14.3 กรณีท่ีผู#ได#รับการคัดเลือกปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพร"องจนเป\นเหตุให# บสย. ได#รับความเสียหาย เกิดค"าปรับ 
หรือค"าใช#จ"าย โดยท่ี บสย. ไม"ได#ใช#สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู#ได#รับการคัดเลือกต#องชดใช#ค"าเสียหาย ค"าปรับ หรือค"าใช#จ"ายให#แก" บสย. 
โดยสิ้นเชิง  

       การชดใช#ค"าเสียหาย ค"าปรับ หรือค"าใช#จ"าย ตาม ข#อ 14.1 - 14.3  ผู#ได#รับการคัดเลือกต#องชําระภายใน 15 (สิบห#า) 
วัน นับถัดจากวันท่ีได#รับการแจ#งเป\นหนังสือจาก บสย. หากไม"ชําระภายในระยะเวลาดังกล"าว ผู#ได#รับการคัดเลือกยินยอมให# บสย. 
หักเงินค"าจ#างงวดท่ีจะจ"ายให#แก"ผู#ได#รับการคัดเลือก หากยังไม"ครบถ#วนเพียงพอ ให# บสย. มีสิทธ์ิหักเงินหลักประกันตามสัญญา      
จนครบถ#วนท้ังจํานวนได#ทันที 

    14.4 การของดหรือลดค"าปรับ ให#ผู#ได#รับการคัดเลือกแสดงเจตนาเป\นหนังสือพร#อมเหตุผล โดยให#อยู"ในดุลพินิจของ 
บสย. ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดค"าปรับ หากพิสูจน0ได#ว"าเป\นเพราะความผิดของ บสย. การอนุมัติให#งดหรือลดค"าปรับน้ันจะ
ถือว"าผู#ได#รับการคัดเลือกได#ยินยอมสละสิทธ์ิในการเรียกร#องค"าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดจากเหตุน้ันได#อีก 
 

15. ลิขสิทธิ์ของงาน 
   งานท่ีได#ดําเนินการตามสัญญาภายใต#โครงการน้ี ให#ถือเป\นลิขสิทธ์ิของ บสย. ตามกฎหมาย ห#ามมิให#ผู#ได#รับ 
การคัดเลือกเผยแพร" ทําซ้ํา หรือส"งมอบให#แก"บุคคลใด ไม"ว"าบางส"วนหรือท้ังหมดของงาน เว#นแต"จะได#รับความยินยอมเป\นลายลักษณ0
อักษรจาก บสย. เท"าน้ัน 
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  ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกกล"าวอ#างหรือใช#สิทธิเรียกร#องใด ๆ ว"ามีการละเมิดสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆเก่ียวกับ
งานจ#างตามสัญญาน้ี โดย บสย. มิได#แก#ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู#ได#รับการคัดเลือกจะต#องดําเนินการท้ังปวงเพ่ือการกล"าวอ#างหรือ 
การเรียกร#องดังกล"าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หาก บสย. ต#องรับผิดชดใช#ค"าเสียหายต"อบุคคลภายนอก เน่ืองจากผลแห"งการละเมิดลิขสิทธ์ิ
หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิใดๆดังกล"าว ผู#ได#รับการคัดเลือกต#องเป\นผู#ชําระค"าเสียหาย และค"าใช#จ"าย รวมท้ังค"าฤชาธรรมเนียมและ 
ค"าทนายความแทน บสย. 
 

16. เง่ือนไขการรักษาความลับ 
 16.1 ผู#ได#รับการคัดเลือกจะต#องเก็บรักษาข#อมูลความลับตามข#อกําหนดและเง่ือนไขของ บสย. โดยไม"มีสิทธิเป�ดเผย
ข#อมูลความลับแก"บุคคลอ่ืนใด เว#นแต"จะได#รับอนุญาตเป\นลายลักษณ0อักษรจาก บสย. และจะต#องใช#ข#อมูลความลับเฉพาะ 
เพ่ือการดําเนินการตามข#อกําหนดและเง่ือนไขของ บสย. เท"าน้ัน 
 16.2  ผู#ได#รับการคัดเลือกจะต#องดูแลรักษาและป�องกันข#อมูลความลับ โดยใช#ความระมัดระวังในการเข#าถึงข#อมูล 
ท่ีจัดช้ันความลับ โดย บสย.จะอนุญาตให#เข#าถึงข#อมูลตามความเหมาะสมในการรักษาความลับของข#อมูลความลับเพ่ือไม"ให#นําข#อมูล
ความลับน้ันไปเป�ดเผยโดยมิได#รับอนุญาต หรือทําสําเนาข#อมูลความลับเพ่ือนําไปเผยแพร" 
 16.3  บสย. จะให#ข#อมูลท่ีเก่ียวข#องกับการดําเนินงานแก"ผู#ได#รับการคัดเลือก เมื่อผู#ได#รับการคัดเลือกได#ลงนาม 
ในเอกสารสัญญาปกป�ดความลับ (Non-Disclosure Agreement : NDA) 
 16.4 ผู#ได#รับการคัดเลือกจะต#องแจ#งให# บสย. ทราบทันที หากทราบว"าข#อมูลความลับถูกเป�ดเผยหรือตกอยู"ในความ
ครอบครองของบุคคลภายนอกท่ีไม"ได#รับอนุญาตหรือไม"มีสิทธิ 
 16.5  ผู#ได#รับการคัดเลือกอาจเป�ดเผยข#อมูลความลับให#แก"บุคคลอ่ืนได#เฉพาะกรณีดังต"อไปน้ี 
         16.5.1   เป�ดเผยแก"ผู#บริหาร กรรมการบริษัท ลูกจ#าง เจ#าหน#าท่ี พนักงาน ตัวแทนช"วงหรือท่ีปรึกษาทาง

วิชาชีพของผู#รับข#อมูลเฉพาะผู#ซึ่งมีหน#าท่ีเก่ียวข#องกับการดําเนินการตามข#อตกลงท่ีทํากับ บสย. เท"าน้ัน 
         16.5.2   เป�ดเผยเพ่ือปฏิบัติตามบัญญัติแห"งกฎหมาย คําสั่งศาล หรือหน"วยงานราชการท่ีเก่ียวข#อง ท้ังน้ี  

ในกรณีดังกล"าวผู# ได#รับการคัดเลือกมีหน#าท่ีต#องแจ#งให# บสย. ทราบเป\นหนังสือทันทีท่ีผู#ได#รับ 
การคัดเลือกได#รับหมายศาลหรือคําสั่งดังกล"าว 

 16.6 การบริหารจัดการผู#ให#บริการภายนอก (third party management) กรณีท่ีผู#ได#รับการคัดเลือกมีผู#ให#บริการ
ภายนอก ผู#รับจ#างช"วง รวมท้ังตัวแทน ลูกจ#าง พนักงาน ทํางานท่ีจ#างไม"ว"าท้ังหมดหรือแต"บางส"วนตามสัญญาจ#าง หากมีความเก่ียวข#อง
ต#องเช่ือมต"อกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บสย. หรือสามารถเข#าถึงข#อมูลความลับหรือข#อมูลสําคัญของ บสย. หรือของลูกค#าของ 
บสย. ผู#ได#รับการคัดเลือกจะต#องจัดทําสัญญาหรือข#อตกลงระหว"างกันเพ่ือกําหนดหน#าท่ีและความรับผิดชอบอย"างชัดเจน เช"น หน#าท่ี
รักษาความลับและไม"นําข#อมูลความลับไปใช#นอกเหนือการปฏิบัติงานท่ีจ#างเท"าน้ัน และต#องทําลายข#อมูลความลับหรือข#อมูลสําคัญของ 
บสย. และของลูกค#าของ บสย. ท้ังหมดเมื่อสัญญาจ#างสิ้นสุดลง รวมท้ังต#องระบุความรับผิดชอบต"อการรั่วไหลของข#อมูลอันเน่ืองมาจาก
การนําข#อมูลความลับไปใช#นอกเหนือจากท่ีระบุไว#ในสัญญาจ#าง  

          16.7 ผู#ได#รับการคัดเลือกมีหน#าท่ีรักษาความลับและไม"นําข#อมูลความลับไปใช#นอกเหนือจากการปฏิบัติงานท่ีจ#าง หรือ
อนุญาตให#ผู#อ่ืนนําไปใช# เป�ดเผย ไม"ว"ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น โดยไม"ได#รับอนุญาตจาก บสย.  ท้ังน้ี การรักษาความลับน้ีมีผลบังคับใช#ตลอดไป   
แม#สัญญาจ#างสิ้นสุดลงแล#วก็ตาม 
 16.8 ผู#ได#รับการคัดเลือกมีหน#าท่ีปฏิบัติให#ถูกต#องตามหน#าท่ีและความรับผิดชอบของผู#ควบคุมข#อมูล หรือผู#ประมวลผล
ข#อมูล พร#อมท้ังต#องจัดให#มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข#อมูลส"วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ#มครองข#อมูลส"วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ท่ีมีผลบังคับใช#อยู"ในป[จจุบัน รวมถึงอาจมีการบัญญัติเพ่ิมเติมในอนาคตด#วย  
 

17. ความต�องการด�านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
ผู#ได#รับการคัดเลือกต#องยินยอมปฏิบัติตามนโยบายด#านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีปฏิบัติท่ี

เก่ียวข#อง ของ บสย. อย"างเคร"งครัด ดังน้ี 
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17.1 ต#องตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในข#อมูลและทรัพย0สินรวมท้ังความปลอดภัยของบุคลากรของ 
บสย. ในระหว"างท่ีทํางานให#กับ บสย. อย"างเคร"งครัด 

17.2 หากมีการว"าจ#างผู#รับจ#างช"วง ในการทํางานให#กับ บสย. จะต#องควบคุมให#ผู#รับจ#างช"วงปฏิบัติตามนโยบายด#าน
ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข#อง ของ บสย. อย"างเคร"งครัด 

17.3 ต#องปฏิบัติตามข#อตกลงในการไม"เป�ดเผยความลับ รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืนหรือข#อกําหนดต"าง ๆ ท่ีเก่ียวข#องกับการไม"
เป�ดเผยความลับของข#อมูลสําคัญของบสย. 

17.4 ในช"วงเวลาท่ีปฏิบัติงานผู#ได#รับการคัดเลือกต#องยินยอมให# บสย. ตรวจสอบการทํางานได#โดยไม"มีเง่ือนไข 
17.5 ไม"อนุญาตให#นําอุปกรณ0ประมวลผลหรือสื่อบันทึกข#อมูล ท่ีไม"ใช"ของ บสย. มาต"อเช่ือมเข#ากับระบบเครือข"าย

สื่อสารของ บสย. โดยเด็ดขาด เว#นแต"ได#รับอนุญาตจาก บสย. โดยเครื่องท่ีได#รับอนุญาตต#องต"อเช่ือมในตําแหน"งท่ีระบุไว#เท"าน้ัน 
17.6 ข#อมูลและสื่อบันทึกข#อมูลท่ีจัดเก็บอยู"ในลําดับช้ันความลับข้ึนไป ห#ามไม"ให#นําออกไปใช#งานโดยไม"ได#รับอนุญาต

จาก บสย. โดยเด็ดขาด 
17.7 ห#ามไม"ให#เคลื่อนย#ายอุปกรณ0ของ บสย. โดยเด็ดขาด เว#นแต"ได#รับอนุญาตโดยการดําเนินการดังกล"าว บสย.     

จะจัดให#มีเจ#าหน#าท่ี ติดตาม ควบคุม ทุกครั้ง 
17.8 การติดตั้งและการทดสอบระบบ ผ"านระบบเครือข"ายสื่อสารของ บสย. ต#องได#รับอนุญาตจาก บสย. และต#องใช#

งานพอร0ตสื่อสาร (Service Port) ท่ีกําหนดให#เท"าน้ัน 
17.9 ไม"อนุญาตให#ติดตั้งหรือเช"าบริการระบบอินเทอร0เน็ตหรือต"อเช่ือมเครื่องคอมพิวเตอร0ท่ีนํามาใช#งานตามโครงการ

ท่ี บสย. ว"าจ#างไปยังเครือข"ายสื่อสารภายนอกโดยเด็ดขาด เว#นแต"ได#รับอนุญาต 
17.10 ซอฟต0แวร0ทุกประเภทท่ีนํามาใช#กับงานกับ บสย. ต#องมีลิขสิทธ์ิใช#งานถูกต#อง ตามกฎหมายและต#องไม"มี

โปรแกรมแอบแฝงหรือโปรแกรมมุ"งร#ายใด ๆ ฝ[งตัวอยู"และหาก บสย. ตรวจพบว"ามีโปรแกรมดังกล"าวและได#ก"อให#เกิดความเสียหาย
ต"อระบบงานระบบคอมพิวเตอร0และระบบเครือข"ายสื่อสารของ บสย. ต#องรับผิดชอบต"อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 

17.11  ห#ามนําบุคคลภายนอก ท่ีไม"มีรายช่ือ นอกเหนือจากท่ีได#แจ#งไว#ต"อ บสย. เข#าพ้ืนท่ีควบคุมความปลอดภัยโดยเด็ดขาด 
17.12 ต#องปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ท่ี บสย. กําหนดเท"าน้ัน หากต#องการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว#

ต#องได#รับอนุญาตจาก บสย.ก"อนทุกครั้ง 
 

18. วงเงินในการจัดจ�าง 
วงเงินงบประมาณ 1,500,000.00 บาท (หน่ึงล#านห#าแสนบาทถ#วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค"าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนๆ และค"าใช#จ"าย 

ท้ังปวงไว#แล#ว  
 

19. ประเภทท่ีปรึกษา 
        สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

20. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ฝ�ายบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร0 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย"อม (บสย.) เลขท่ี 2922/243 

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร0 2 ช้ัน 16-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม" แขวงบางกะป� เขตห#วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท0  
0-2890-9988 โทรสาร 0-2890-9900 หากผู#สนใจมีข#อสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับขอบเขตของงาน (TOR) สามารถส"งทาง E-Mail 
: purchase@tcg.or.th  ได#ในวันและเวลาทําการของ บสย. 

 
 

......................................................  .......................................................  ................................................... 
    (นางผกามาศ สัจจพงษ0)                  (นายสมเกียรติ  รุ"งเรืองลดา)                 (นางสาวศิยาพร พันธ0ฟ[ก) 
       ประธานกรรมการ                  กรรรมการ                   กรรมการและเลขานุการ 

Somkiat



คุณสมบัติ วิธีการประเมินหรือให�คะแนน น้ําหนัก

1.ราคาที่ยื่นข�อเสนอ (Price) พิจารณาจากราคาเป�นหลัก ร�อยละ 20

2.ข�อเสนอทางเทคนิค ร�อยละ 80

2.1 แนวคิดและขั้นตอนในการดําเนินโครงการ          40 คะแนน

2.1.1  ความเข�าใจโครงการ แนวคิด 

การทบทวน การให�ความเห็นและปรับปรุงเอกสาร

พิจารณาจากครบถ�วนตาม

ขอบเขตการดําเนินงานข�อ 4 ของ

เอกสารที่ยื่นเสนอ

10 คะแนน เป�นไปตาม TOR  มีรายละเอียดชัดเจนและสมเหตุสมผล 

(4 คะแนน)

เป�นไปตาม TOR  มีรายละเอียดชัดเจนและสมเหตุสมผล 

รวมถึงมีข�อเสนอแนะที่เป�นประโยชน6ต7อ บสย. (มากกว7า 

TOR 1 ข�อ)

(6 คะแนน)

เป�นไปตาม TOR  มีรายละเอียดชัดเจนและสมเหตุสมผล 

รวมถึงมีข�อเสนอแนะที่เป�นประโยชน6ต7อ บสย. (มากกว7า 

TOR 2 ข�อ ) 

( 8 คะแนน)

เป�นไปตาม TOR  มีรายละเอียดชัดเจนและ

สมเหตุสมผล 

รวมถึงมีข�อเสนอแนะที่เป�นประโยชน6ต7อ บสย.

 (มากกว7า TOR 3 ข�อขึ้นไป) (10 คะแนน)

2.1.2  แนวทางการประสานงานผู�ตรวจรับรองมาตรฐาน 

ISO27001 (Certification Body)  ที่มีชื่อเสียงและเป�นที่ยอมรับ

ในระดับสากล เพื่อดําเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001

 (เวอร6ชั่นปNจจุบัน) 

และการนําเสนอขั้นตอน กระบวนการ เครื่องมือ ที่สามารถ

นํามาประยุกต6ใช�กับ บสย. ได�

พิจารณาจากเอกสาร

ที่ยื่นเสนอ

10 คะแนน แนวทางหรือขั้นตอนในการเตรียมความพร�อมในการ

ตรวจใบรับรอง 

มีความเหมาะสม มีความเป�นไปได�ในทางปฏิบัติ และ

ช7วยสร�างความมั่นใจให� กับ บสย. ให�สามารถผ7านการ

ตรวจใบรับรองได� 

(6 คะแนน)

แนวทางหรือขั้นตอนในการเตรียมความพร�อมในการตรวจ

ใบรับรอง 

มีความเหมาะสม มีความเป�นไปได�ในทางปฏิบัติ และช7วย

สร�างความมั่นใจให� กับ บสย. ให�สามารถผ7านการตรวจ

ใบรับรองได� 

และมีขั้นตอนที่สามารถช7วยลดภาระ เช7น งานเอกสาร 

หรือช7วยเพิ่มประสิทธิภาพให�เจ�าหน�าที่ บสย 

ในการสนับสนุนการตรวจใบรับรองได� 

( 8 คะแนน)

2.1.3  ความละเอียดและเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน พิจารณาจากเอกสาร

ที่ยื่นเสนอ

10 คะแนน มีการกําหนดกิจกรรม และ Timeline ที่ ชัดเจน 

ครบถ�วน หรือ ครอบคลุมทุกๆ กิจกรรมที่สําคัญ  

และมีการกําหนดบุคลากร/จํานวนบุคลากร หรือชื่อ

ผู�รับผิดชอบที่ใช�ในแต7ละกิจกรรมอย7างชัดเจน

(6 คะแนน)

มีการกําหนดกิจกรรม และ Timeline ที่ ชัดเจน ครบถ�วน

 หรือ ครอบคลุมทุกๆ กิจกรรมที่สําคัญ  

และมีการกําหนดบุคลากร/จํานวนบุคลากร หรือชื่อ

ผู�รับผิดชอบที่ใช�ในแต7ละกิจกรรมอย7างชัดเจน 

และมีการกําหนด Output/Outcome  เป�นไปอย7าง

เหมาะสมตรงตามความต�องการของ บสย. 

(8 คะแนน)

เกณฑ3การให�คะแนนย4อย

การพิจารณาหลักเกณฑ3ด�านเทคนิค  โครงการจ�างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO27001

การคํานวณราคา = 100 - (100x (ราคาที่เสนอ - ราคาที่ต่ําสุด) / ราคาต่ําสุด)

แนวทางหรือขั้นตอนในการเตรียมความพร�อมในการตรวจใบรับรอง 

มีความเหมาะสม มีความเป�นไปได�ในทางปฏิบัติ และช7วยสร�างความมั่นใจให� กับ บสย. ให�สามารถผ7านการ

ตรวจใบรับรองได� 

และมีขั้นตอนที่สามารถช7วยลดภาระ เช7น งานเอกสาร หรือช7วยเพิ่มประสิทธิภาพให�เจ�าหน�าที่ บสย 

ในการสนับสนุนการตรวจใบรับรองได� และมีการนําเสนอเครื่องมือหรือกระบวนการที่สนับสนุนความคิด

สร�างสรรค6 ให�เกิดนวัตกรรมได�

( 10 คะแนน)

มีการกําหนดกิจกรรม และ Timeline ที่ ชัดเจน ครบถ�วน หรือ ครอบคลุมทุกๆ กิจกรรมที่สําคัญ  

และมีการกําหนดบุคลากร/จํานวนบุคลากร หรือชื่อผู�รับผิดชอบที่ใช�ในแต7ละกิจกรรมอย7างชัดเจน 

และมีการกําหนด Output/Outcome และมีการกําหนด KPI เป�นไปอย7างเหมาะสมตรงตามความต�องการ

ของ บสย. (10 คะแนน)

Somkiat



คุณสมบัติ วิธีการประเมินหรือให�คะแนน น้ําหนัก เกณฑ3การให�คะแนนย4อย

การพิจารณาหลักเกณฑ3ด�านเทคนิค  โครงการจ�างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO27001

2.1.4  ความละเอียดและเหมาะสมของหลักสูตรอบรม พิจารณาจากเอกสาร

ที่ยื่นเสนอ

10 คะแนน ความละเอียดของหลักสูตร (Course Outline) 

ระยะเวลาในการอบรม

มีความสอดคล�องกับเนื้อหาที่นําเสนอ (ไม7ควรน�อย

เกินไปหรือมากเกินไป)

(6 คะแนน)

ความละเอียดของหลักสูตร (Course Outline) ระยะเวลา

ในการอบรม

มีความสอดคล�องกับเนื้อหาที่นําเสนอ(ไม7ควรน�อยเกินไป

หรือมากเกินไป)

และนําเสนอตัวอย7าง รูปแบบของสื่อการเรียนการสอนที่

นําเสนอ  เช7นหนังสือ  e-book  presentation เอกสาร

ประกอบ  และแสดงให�เห็นถึงความมีคุณภาพดี

( 8 คะแนน)

20 คะแนน

2.2.1 ผู�จัดการโครงการ พิจารณาจากเอกสาร

ที่ยื่นเสนอ

5 คะแนน คุณวุฒิการศึกษาไม7ต่ํากว7าระดับปริญญาโท และ

มีประสบการณ6ด�านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ไม7น�อยกว7า 10 ปe 

และได�รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด�าน 

Information Security Management System 

(ISMS) จากสถาบัน IRCA 

อย7างน�อยในระดับ Lead Auditor หรือประกาศนียบัตร

รับรองคุณวุฒิ 

ISO 27001 Provisional Auditor 

ของสถาบัน IRCA  (3 คะแนน)

คุณวุฒิการศึกษาไม7ต่ํากว7าระดับปริญญาโท และ

มีประสบการณ6ด�านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ไม7น�อยกว7า 10 ปe 

และได�รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด�าน 

Information Security Management System (ISMS) 

จากสถาบัน IRCA 

อย7างน�อยในระดับ Lead Auditor หรือประกาศนียบัตร

รับรองคุณวุฒิ 

ISO 27001 Provisional Auditor 

ของสถาบัน IRCA และ Privacy Information 

Management (PIMS) จากสถาบัน IRCA อย7างน�อยใน

ระดับ Lead Auditor หรือ  ISO 27701 Provisional 

Auditor ของสถาบัน IRCA หรือ Certified Data 

Protection Officer (CDPO) หรือ CEPAS DPO หรือ 

ICDL Data Protection หรือเทียบเท7า (4 คะแนน)

ความละเอียดของหลักสูตร (Course Outline) ระยะเวลาในการอบรม

มีความสอดคล�องกับเนื้อหาที่นําเสนอ(ไม7ควรน�อยเกินไปหรือมากเกินไป)

และนําเสนอตัวอย7าง รูปแบบของสื่อการเรียนการสอนที่นําเสนอ  เช7นหนังสือ  e-book  presentation 

เอกสารประกอบ  และแสดงให�เห็นถึงความมีคุณภาพดี  และมีการนําเสนอกระบวนการที่สนับสนุน

ความคิดสร�างสรรค6 ให�เกิดนวัตกรรมได� เช7น การอบรมออนไลน6ที่มีฐานข�อมูล

องค6ความรู�ให� บสย. 

(10 คะแนน)

คุณวุฒิการศึกษาไม7ต่ํากว7าระดับปริญญาโท และ

มีประสบการณ6ด�านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ไม7น�อยกว7า 10 ปe 

และได�รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด�าน 

Information Security Management System (ISMS) จากสถาบัน IRCA 

อย7างน�อยในระดับ Lead Auditor หรือประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ 

ISO 27001 Provisional Auditor 

ของสถาบัน IRCA  และ Privacy Information Management (PIMS) จากสถาบัน IRCA อย7างน�อยใน

ระดับ Lead Auditor หรือ  ISO 27701 Provisional Auditor ของสถาบัน IRCA หรือ Certified Data 

Protection Officer (CDPO) หรือ CEPAS DPO หรือ ICDL Data Protection หรือเทียบเท7า และ 

Project Management Professional (PMP) หรือ Project Management Institute (PMI) (5 คะแนน)

2.2 คุณสมบัติของทีมงาน เช7น คุณวุฒิ ประสบการณ6 และความเชี่ยวชาญ

Somkiat



คุณสมบัติ วิธีการประเมินหรือให�คะแนน น้ําหนัก เกณฑ3การให�คะแนนย4อย

การพิจารณาหลักเกณฑ3ด�านเทคนิค  โครงการจ�างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO27001

2.2.2 ผู�เชื่ยวชาญด�านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พิจารณาจากเอกสาร

ที่ยื่นเสนอ

5 คะแนน คุณวุฒิการศึกษาไม7ต่ํากว7าระดับปริญญาตรี และ

มีประสบการณ6ด�านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ไม7น�อยกว7า 5 ปe 

และได�รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด�าน 

Information Security Management System 

(ISMS) จากสถาบัน IRCA 

อย7างน�อยในระดับ Lead Auditor หรือ 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ 

ISO 27001 Provisional Auditor 

ของสถาบัน IRCA 

(3 คะแนน)

คุณวุฒิการศึกษาไม7ต่ํากว7าระดับปริญญาตรี และ

มีประสบการณ6ด�านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 6 - 8 ปe

และได�รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด�าน 

Information Security Management System (ISMS) 

จากสถาบัน IRCA อย7างน�อยในระดับ Lead Auditor หรือ

 ประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ 

ISO 27001 Provisional Auditor 

ของสถาบัน IRCA

(4 คะแนน)

2.2.3 ผู�เชื่ยวชาญด�านการจัดการข�อมูลส7วนบุคคล พิจารณาจากเอกสาร

ที่ยื่นเสนอ

5 คะแนน คุณวุฒิการศึกษาไม7ต่ํากว7าระดับปริญญาตรี และมี

ประสบการณ6

ด�านการจัดการข�อมลส7วนบุคคล 

ไม7น�อยกว7า 2 ปe 

และได�รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด�าน 

Privacy Information Management (PIMS) จาก

สถาบัน IRCA 

อย7างน�อยในระดับ Lead Auditor หรือ 

ประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ 

ISO 27701 Provisional Auditor 

ของสถาบัน IRCA หรือ Certified Data Protection 

Office (CDPO) หรือ CEPAS DPO หรือ ICDL Data 

Protection หรือเทียบเท7า 

จํานวน 1 Certified (3 คะแนน)

คุณวุฒิการศึกษาไม7ต่ํากว7าระดับปริญญาตรี และมี

ประสบการณ6

ด�านการจัดการข�อมลส7วนบุคคล 

ไม7น�อยกว7า 2 ปe

และได�รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด�าน 

Privacy Information Management (PIMS) จาก

สถาบัน IRCA 

อย7างน�อยในระดับ Lead Auditor หรือ ประกาศนียบัตร

รับรองคุณวุฒิ 

ISO 27701 Provisional Auditor 

ของสถาบัน IRCA หรือ Certified Data Protection 

Office (CDPO) หรือ CEPAS DPO หรือ ICDL Data 

Protection หรือเทียบเท7า 

จํานวน 2 Certified (4 คะแนน)

คุณวุฒิการศึกษาไม7ต่ํากว7าระดับปริญญาตรี และ

มีประสบการณ6ด�านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

มากกว7า 8 ปeขึ้นไป 

และได�รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด�าน 

Information Security Management System (ISMS) จากสถาบัน IRCA 

อย7างน�อยในระดับ Lead Auditor หรือ ประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ 

ISO 27001 Provisional Auditor 

ของสถาบัน IRCA

(5 คะแนน)

คุณวุฒิการศึกษาไม7ต่ํากว7าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ6

ด�านการจัดการข�อมลส7วนบุคคล 

ไม7น�อยกว7า 2 ปe

และได�รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิด�าน 

Privacy Information Management (PIMS) จากสถาบัน IRCA 

อย7างน�อยในระดับ Lead Auditor หรือ ประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ 

ISO 27701 Provisional Auditor 

ของสถาบัน IRCA หรือ Certified Data Protection Office (CDPO) หรือ CEPAS DPO หรือ ICDL Data 

Protection หรือเทียบเท7า 

มากกว7า 2 Certified (5 คะแนน)

Somkiat



คุณสมบัติ วิธีการประเมินหรือให�คะแนน น้ําหนัก เกณฑ3การให�คะแนนย4อย

การพิจารณาหลักเกณฑ3ด�านเทคนิค  โครงการจ�างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO27001

2.2.4  ผู�ประสานงานโครงการ พิจารณาจากเอกสาร

ที่ยื่นเสนอ

5 คะแนน คุณวุฒิการศึกษาไม7ต่ํากว7าระดับปริญญาตรี และ

ประสบการณ6ด�านการประสานงานโครงการอื่นๆ  2  

โครงการ

(3 คะแนน)

คุณวุฒิการศึกษาไม7ต่ํากว7าระดับปริญญาตรี และ

ประสบการณ6ด�านการประสานงานโครงการอื่นๆ  3 - 4  

โครงการ

(4 คะแนน)

2.3 ผลงานอ�างอิงที่ดําเนินการเสร็จเรียบร�อย 5 คะแนน

2.3.1 ผลงานอ�างอิงที่ดําเนินการเสร็จเรียบร�อยแล�ว พิจารณาจากเอกสาร

ที่ยื่นเสนอ

5 คะแนน ผลงานการเป�นที่ปรึกษาหรือ

ผู�ตรวจประเมิน

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC

 27001:2013 หรือ ผลงานการเป�นที่ปรึกษาด�านความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  หรือ ผลงานด�านความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ให�แก7หน7วยงานราชการ หรือหน7วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

สถาบันการเงิน

ในประเทศไทย หรือภาคเอกชนที่เป�นบริษัทจํากัดหรือ

บริษัทมหาชนจํากัด 

อย7างน�อย 1 โครงการ ระยะเวลาของผลงานไม7เกิน 5 ปe

นับถึงวันที่ยื่นข�อเสนอ ซึ่งมีมูลค7าผลงานต7อโครงการไม7

ต่ํากว7า 750,000.00 บาท (3 คะแนน)

ผลงานการเป�นที่ปรึกษาหรือ

ผู�ตรวจประเมิน

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 

27001:2013 หรือ ผลงานการเป�นที่ปรึกษาด�านความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  หรือ ผลงานด�านความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ

ให�แก7หน7วยงานราชการ หรือหน7วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

สถาบันการเงิน

ในประเทศไทย หรือภาคเอกชนที่เป�นบริษัทจํากัดหรือ

บริษัทมหาชนจํากัด 

จํานวน 2 โครงการ ระยะเวลาของ

ผลงานไม7เกิน 5 ปeนับถึงวันที่ยื่นข�อเสนอ ซึ่งมีมูลค7า

ผลงานต7อโครงการไม7ต่ํากว7า 750,000.00 บาท (4 คะแนน)

15 คะแนน

2.4.1 ความพร�อมและความครบถ�วนเนื้อหาในการนําเสนอ ความครบถ�วนเนื้อหาตาม

ขอบเขตงาน

ในการนําเสนอ

10 คะแนน นําเสนอเนื้อหาสาระสําคัญ

ไม7ครบถ�วนตาม TOR (5 คะแนน)

นําเสนอเนื้อหาสาระสําคัญ

ครบถ�วนตาม TOR 

(8 คะแนน)

2.4.2 การตอบข�อซักถาม     พิจารณาจากการตอบข�อซักถาม 5 คะแนน ตอบข�อซักถามชัดเจน แต7ไม7ครบถ�วนทุกประเด็น (3 

คะแนน)

ตอบข�อซักถามชัดเจน เข�าใจง7าย 

ครบทุกประเด็น (4 คะแนน)

ตอบข�อซักถามชัดเจน เข�าใจง7าย 

ครบทุกประเด็น 

พร�อมยกตัวอย7างประกอบ (5 คะแนน)

คุณวุฒิการศึกษาไม7ต่ํากว7าระดับปริญญาตรี และ

ประสบการณ6ด�านการประสานงานโครงการอื่นๆ  5 โครงการขึ้นไป

(5 คะแนน)

ผลงานการเป�นที่ปรึกษาหรือ

ผู�ตรวจประเมิน

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 หรือ ผลงานการเป�นที่ปรึกษาด�าน

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  หรือ ผลงานด�านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ให�แก7หน7วยงานราชการ หรือหน7วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน

ในประเทศไทย หรือภาคเอกชนที่เป�น

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

มากกว7า 2 โครงการ ระยะเวลาของ

ผลงานไม7เกิน 5 ปeนับถึงวันที่ยื่นข�อเสนอ ซึ่งมีมูลค7าผลงานต7อโครงการไม7ต่ํากว7า 750,000.00 บาท (5 

คะแนน)

2.4 คุณภาพและความพร�อมในการนําเสนองานต4อคณะกรรมการฯ ของ บสย. โดยผู�จัดการ

โครงการเปGนผู�นําเสนอหรือผู�ร4วมนําเสนอโครงการ

นําเสนอเนื้อหาสาระสําคัญ

ครบถ�วนตาม TOR  

และมีข�อเสนอแนะที่เป�นประโยชน6ต7อ บสย. บริหารจัดการเวลานําเสนอได�ดี  (10 คะแนน)
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สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบรหิารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน ISO 27001 

 
สัญญาเลขท่ี บง……../2565 

 
สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 2922/243 

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ช้ัน 16 - 18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 
………………………………… ระหว่าง บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดย ………………………………………………………………….. 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี ้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ ่ง กับบริษัท …………………………………………… จ ากัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 
…………………………………………. ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ………………………………………………………………………………… โดย………………………………………………… 
ผู้รับมอบอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลตามหนังสือมอบอ านาจที่แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” 
อีกฝ่ายหนึ่ง 

 
ทั้งสองฝ่ายไดต้กลงท าสัญญากันมขี้อความดังต่อไปนี ้

 
ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสาร แนบท้ายสัญญาผนวก 1 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.2  ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือท างานภายในวันที่ ……………………………….. และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ……………………………….. 

 
ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

เอกสารแนบท้ายสญัญาดังต่อไปนี ้ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี ้
2.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)  จ านวน  .. หน้า  

 2.2 ผนวก 2 ข้อเสนอของที่ปรึกษา  จ านวน  .. หน้า 
 2.3 ผนวก 3 ข้อตกลงในการไมเ่ปิดเผยข้อมลู  จ านวน   4  หน้า 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และ
ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือ
เป็นที่สุด และที่ปรึกษาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างท้ังสิ้น 

ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดที่มิได้ระบุไว้ในรายการละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการอันจ าเป็นต้อง
ท าเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องหรือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ที่ปรึกษาต้องจัดท าการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอา
ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น 
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ข้อ 3 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ……………………………….. บาท 

(………………………………..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินจ านวน ……………………………….. บาท (………………………………..) 
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

ค่าจ้างจะแบ่งออกเป็น 4 งวด ซึ่งแต่ละงวดจะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในเอกสารแนบท้าย
สัญญาผนวก 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  

ผู้ว่าจ้างอาจจะยึดหน่วงเงินค่าจ้างไว้ก็ได้ หากท่ีปรึกษาปฏิบตัิงานไมเ่ป็นไปตามสญัญาและจะจ่ายใหต้อ่เมื่อ
ที่ปรึกษาได้ท าการแก้ไขข้อบกพรอ่งนั้นแล้ว 

การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญานี ้ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ผ่านการตรวจรับ
จากผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม 
หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จ านวนเงินที่โอนในงวดนั้นๆ เมื่อได้รับค่าจ้างดังกล่าวแล้วที่ปรึกษาจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีท่ีเกี่ยวข้องที่มีข้อความ
ถูกต้องตรงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วันท าการ  

 
ข้อ 4 ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 

4.1 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบผลงาน โดยจัดท าเอกสารรายงานในลักษณะสิ่งพิมพ์ จ านวน 1 ชุด และสื่อบันทึก
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF File และ MS Office จ านวน 1 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 

4.2 ในกรณีที่ผลงานของที่ปรึกษาบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสัญญาหรือมิได้
ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จาก                      
ผู้ว่าจ้างอีก ถ้าที่ปรึกษาหลีกเลี่ยงหรือไม่รีบจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในก าหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
จ้างที่ปรึกษารายอื่นท าการแทน โดยที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง 

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ หรือวิชาชีพทางด้านสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหรือเหตุใด ที่ปรึกษาจะต้องท าการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ ถ้าที่ปรึกษาไม่สามารถ
แก้ไขได้ ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย 

การที่ผู้ว่าจ้างได้ให้การรับรองหรือความเห็นชอบหรือความยินยอมใดๆ ในการปฏิบัติงานหรือผลงาน
ของที่ปรึกษาหรือการช าระเงินค่าจ้างตามสัญญาแก่ท่ีปรึกษา ไม่เป็นการปลดเปลื้องพันธะและความรับผิดชอบใดๆ ของที่ปรึกษา
ตามสัญญานี้ 

4.3 บุคลากรหลักของที่ปรึกษา ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสญัญานี้ไม่ซ้ าซ้อนกับงานในโครงการอืน่ๆ 
ของที่ปรึกษาที่ด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน หากผู้ว่าจ้างพบว่าบุคลากรหลักไม่ว่าคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนปฏิบัติงานซ้ าซ้อน
กับงานในโครงการอื่นๆ ไม่ว่าจะพบในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาหรือในภายหลังผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือ
เรียกค่าเสียหายจากท่ีปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้ 
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ข้อ 5 การระงับการท างานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา 
5.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสญัญาในกรณีดังต่อไปนี ้

(ก) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษามิได้ปฏิบัติงานด้วยความช านาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของ
ที่ปรึกษาเท่าที่พึงคาดหมายได้จากท่ีปรึกษาในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะ
บอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าที่ปรึกษามิได้ด าเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจภายในระยะเวลา 
15 วันนับถัดจากวันท่ีได้รับค าบอกกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งค าบอกกล่าวแก่ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้รับ
หนังสือบอกกล่าวนั้นแล้วที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่าง
การหยุดปฏิบัติงานน้ันให้น้อยที่สุด 

(ข) หากที่ปรึกษามิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเช่ือได้ว่าที่ปรึกษาไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาหรือล่วงเลยก าหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว
หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 

(ค)  หากผลงานของที่ปรึกษาในข้ันตอนใดไม่ผ่านการตรวจรับจากผู้ว่าจ้าง และต้องปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสญัญาผนวก 1 หรือตามที่ได้ตกลงกัน ถ้าการแก้ไขดังกล่าวยังไม่ผ่านการตรวจรบัอกี 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น  

การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากท่ีปรึกษาด้วย 

5.2 ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่าผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะระงับ
การท างานของที่ปรึกษาไว้ช่ัวคราวไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา 
การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับถัดจากวันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจ
เร็วกว่าหรือช้ากว่าก าหนดเวลานั้นก็ได้แล้วแต่คู่สัญญาจะท าความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ที่ปรึกษา
ต้องหยุดปฏิบัติงานทันที ทั้งนี้ ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างระงับการท างานไว้ช่ัวคราว และที่ปรึกษาจะต้องด าเนินการ
ทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด  

กรณีที่มีการระงับการท างานช่ัวคราวตามข้อ 5.2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นให้แก่                
ที่ปรึกษาตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

กรณีที่มีการเลิกสัญญาตามข้อ 5.2 ผู้ว่าจ้างจะช าระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่ก าหนด
ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 ให้แก่ท่ีปรึกษา โดยค านวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้าง
จะคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งเงินชดเชยค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ทดรองจ่ายไปตามสมควรและตาม
ความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังมิได้ช าระให้แก่ท่ีปรึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินที่ได้ช าระไปแล้วท้ังหมดจะต้องไม่เกิน
ราคาค่าจ้างตามข้อ 3 
 

ข้อ 6 สิทธิและหน้าที่ของที่ปรึกษา 
6.1 ที่ปรึกษาจะต้องใช้ความช านาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญา

อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับ
นับถือกันโดยทั่วไป 
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6.2 ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะช าระแก่ที่ปรึกษาตามข้อ 3 เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งที่ปรึกษา
จะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาจะต้องไม่รับค่านายหน้าทางการค้า ส่วนลด เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือสิ่งตอบแทนใดๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามสัญญานี้ 

6.3 ที่ปรึกษาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิ  เงินบ าเหน็จ หรือค่า
นายหน้าใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการน าวัสดุสิ่งของหรือกรรมวิธีใดๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตรหรือได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา
หรือตามกฎหมายอื่นใดมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษา
อาจจะได้ผลประโยชน์หรือเงินเช่นว่าน้ันได้ 

6.4 บรรดางานและเอกสารที่ที่ปรึกษาได้จัดท าขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบบรรดางานและเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ที่ปรึกษาอาจ
เก็บส าเนาเอกสารไว้กับตนได้แต่ต้องไม่น าข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ ได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 

6.5 ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิใดๆ ในผลงานที่ที่ปรึกษาได้
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และที่ปรึกษาจะน าผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้างก่อน 

6.6 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลาย ซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ที่ปรึกษาใช้หรือซึ่งที่ปรึกษา
ซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายชดใช้คืนให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่าจ้างและต้องท าข้อความและ
เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้างไว้ท่ีทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ที่ปรึกษาต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว
อยา่งเหมาะสมตามระเบียบของผู้ว่าจ้างหรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างท่ีปรึกษาเท่านั้น 

เมื่อที่ปรึกษาท างานเสร็จหรือมีการเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องท าบัญชีแสดงรายการเครื่องมือเครื่องใช้
และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายข้างต้นที่ยังคงเหลืออยู่ และจัดการโยกย้ายไปเก็บรักษาตามค าสั่งผู้ว่าจ้างโดยพลัน ที่ปรึกษาต้อง
ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมตลอดเวลาที่ครอบครอง และต้องคืนเครื่องมือเครื่องใช้และ
วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนในสภาพดีตามความเหมาะสมแต่ไม่ต้องรับผิดชอบส าหรับความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ตามปกติ 

6.7 ที่ปรึกษาจะจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญงานมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการ
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้และให้สอดคล้องกับขอบเขตของงานของที่ปรึกษาตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 1 
การเปลี่ยนแปลงบุคลากรดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 

6.8 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่า การด าเนินงานของบุคลากรที่ที่ปรึกษาจัดหามาจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่งานตามสัญญานี้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ท่ีปรึกษาเปลี่ยนบุคลากรบางคนหรือท้ังหมดนั้นได้ และ
ที่ปรึกษาต้องด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างโดยเร็ว 

การเปลี่ยนบุคลากรตามความในวรรคก่อน ที่ปรึกษาจะต้องเสนอรายช่ือบุคลากรที่จะปฏิบัติงานแทนนั้น 
ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
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ข้อ 7 ความรับผิดชอบของที่ปรึกษาต่อบุคคลภายนอก 
7.1 ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันมิให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิ

เรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลภายนอกอันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้น
ไม่กระท าการของที่ปรึกษา หรือของลูกจ้างของที่ปรึกษา 

7.2 ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือการละเมิดลิขสิทธิห์รือสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง 

 
ข้อ 8 พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง 

ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่าและภายใน
เวลาอันควร 

ในกรณีที่ที่ปรึกษาร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกตาม
สมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

ข้อ 9 ค่าปรับ 
กรณีที่ท่ีปรึกษาท างานไม่แล้วเสรจ็ตามเวลาที่ก าหนดในข้อ 1 ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผูว้่าจ้างเปน็

รายวัน ในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ 3 นับถัดจากวันครบก าหนดในข้อ 1 จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตาม
สัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว 
 

ข้อ 10 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
ในกรณีที่ท่ีปรึกษาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย 

หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด 
30 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากท่ีปรึกษาไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจ านวนเงินค่าจ้างของที่ปรึกษาที่ต้องช าระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ทันท ี

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างท่ีต้องช าระ หลักประกันการปฏิบัติตามสญัญา 
แล้วยังไม่เพียงพอ ที่ปรึกษายินยอมช าระส่วนท่ีเหลือท่ียังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจ านวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น 
ภายในก าหนด 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้าง
จะคืนให้แก่ที่ปรึกษาท้ังหมด 
 
 ข้อ 11 (ก) เงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพื่อเป็นประกันผลงาน หรือที่ปรึกษาอาจน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศซึ่งมีอายุการค้ าประกันตลอดอายุสัญญามามอบให้ผู้ว่าจ้าง ทั้งนีเ้พื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มี
ดอกเบี้ยให้แก่ท่ีปรึกษาพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
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ข้อ 11 (ข) หลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 

ในขณะท าสัญญานี้ที่ปรึกษาได้น าหลักประกันเป็น………………………. เป็นจ านวนเงิน …………………….. บาท 
(………………………………..) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญานี้ 

กรณีที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ าประกันดังกล่าวจะต้อง
ออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ก าหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ าประกัน
ตลอดไปจนกว่าที่ปรึกษาพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้  

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ท่ีปรึกษา
น ามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
ก็ตาม รวมถึงกรณีที่ปรึกษาส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ที่ปรึกษาต้องหาหลักประกันใหม่
หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ านวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หลักประกันที่ที่ปรึกษาน ามามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ที่ปรึกษาโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อที่ปรึกษา
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว 
 

ข้อ 12 การจ้างช่วง 
ที่ปรึกษาจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงาน

แต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุ
ให้ที่ปรึกษาหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้และที่ปรึกษาจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท
เลินเล่อของผู้รับช่วงงาน หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับช่วงงานนั้นทุกประการ 

กรณีที่ปรึกษาไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงตามสัญญา ท้ังนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
 

ข้อ 13 การโอนสิทธิตามสัญญา 
ที่ปรึกษาจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสญัญานี้ให้แกผู่้อื่นโดยไมไ่ด้รบัความยินยอมเป็นหนังสือจาก

ผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธทิี่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี ้
 

ข้อ 14 การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้างหรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์

อันหนึ่งอันใดที่ที่ปรึกษาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ท าให้ที่ปรึกษาไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลา
แห่งสัญญานี้ได้ ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ
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ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าวแล้วแต่กรณี 

ถ้าท่ีปรึกษาไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่ปรึกษาได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท างานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผดิหรอืความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
 
 ข้อ 15 การรักษาความลับ  
  ที่ปรึกษาจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 3 
 
 

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้
ลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน และคู่สญัญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 
       บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม            บริษัท ……………………………….. จ ากัด 
 
 
ลงช่ือ .................................................................ผู้ว่าจ้าง       ลงช่ือ....................................................................ที่ปรึกษา 
                 (………………………………..)                                     (………………………………..)                                                                      
 
 
ลงช่ือ..................................................................ผู้ว่าจ้าง 
                 (………………………………..)    
 
 
ลงช่ือ .................................................................พยาน              ลงช่ือ.....................................................................พยาน 
                 (………………………………..)                                                   (………………………………..)        
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