
 

   
ประกาศ บรรษัทประกันสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

เรื่อง  เผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โครงการจัดจางสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. 

(Vulnerability Assessment and Penetration Testing) 
 

 

  บรรษัทประกันสินเชื ่ออุตสาหกรรมขนาดยอม มีความประสงคจะจัดจางสแกนชองโหวและการ

ทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ดังนั้น เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการ เกี่ยวกับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว บสย. 

จึงประกาศเผยแพรรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding) โครงการจัดจางสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. (Vulnerability Assessment 

and Penetration Testing) มาใหทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 

ทั้งนี้ หากผูประกอบการใดมีความคิดเห็นประการใด โปรดแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง โดยสงหนังสือ

มายังสวนจัดซื้อ ฝายบริหารงานกลาง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เลขที่ 2922/243 อาคารชาญอิส

สระทาวเวอร 2 ชั้น 17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท 0-2890-9882 

โทรสาร 0-2890-9900 หรือ ทาง E-Mail : purchase@tcg.or.th โดยเปดเผยตัวภายในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ระหวาง

เวลา 8.30 – 16.30 น.  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

 

     ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 

     ฝายบริหารงานกลาง 
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 (ราง) ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR)  

โครงการจัดจางสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย.  

(Vulnerability Assessment and Penetration Testing) 

 

1. หลักการและเหตุผล 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม สำนักงานตั้งอยูเลขท่ี 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2       

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

เนื่องดวย บสย. มีความประสงคท่ีจะจัดจางสแกนชองโหวและทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. (Vulnerability 

Assessment and Penetration Testing) เพราะในปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และไดเขามา

มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของ บสย.ดังนั้นเรื่องของความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรจึง

เปนสิ่งสำคัญอยางย่ิง เนื่องจากภัยคุกคามคอมพิวเตอรในปจจุบันมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและหลากหลาย ซ่ึงอาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอการดำเนินงานของ บสย. ได 

เนื่องจาก บสย. มีระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย เพ่ือใหบริการแกสถาบันการเงิน ในการค้ำประกันสินเชื่อ 

ให SMEs บสย. จึงมีความจำเปนตองมีการสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. ((Vulnerability 

Assessment and Penetration Testing) เพ่ือลดปจจัยความเสี่ยงและมีผลกระทบตอการดำเนินงานอยางตอเนื่องของ บสย.  

ใหเปนไปในมุมมองท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานบุคลากร (People) ดานกระบวนการปฏิบัติการงาน (Process) และดานเทคโนโลยี 

(Technology) เพ่ือรักษาคุณสมบัติของความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรท้ังสามประการ ไดแก 

การรักษาความลับของขอมูล (Confidentiality) การรักษาความครบถวนสมบูรณของขอมูล (Integrity) และการท่ีระบบสามารถพรอม

ใหบริการอยูเสมอ (Availability) 

ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเปนไป สงผลใหผูใชบริการของ บสย. มีความม่ันใจในระบบงานและใหบริการ 

แกผูใชบริการและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค 

บสย. มีความประสงคท่ีจะจัดจางบริษัทฯ ดำเนินการสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบ (Vulnerability 

Assessment and Penetration Testing) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Production Server) และระบบงานสารสนเทศออนไลน 

(Web Application Online) ท่ีใชงานอยูในปจจุบัน เพ่ือไดขอเสนอแนะมาเพ่ิมประสิทธิภาพและปองกันการโจมตีจากผูบุกรุก 

 

3. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ   

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย  

3.3 ไมเปนบุคคลท่ีอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจาก 

เปน ผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ี

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐ 

ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร           

ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3.7 มีอาชีพรับจางหรือใหบริการในงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  

 

r



                                      

                                      

……………………………….. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม หนาที่ 2/11 

3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขาย่ืนขอเสนอใหแก บสย. ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมี

คำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (Thai Government Procurement : e - GP) 

ของกรมบัญชีกลาง 

3.11 ผูย่ืนขอเสนอตองไมเคยผิดเงื่อนไขสัญญาจนเปนเหตุให บสย. บอกยกเลิกสัญญา หรือมีหนี้สินคางชำระ หรือมี 

ปญหาขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ กับ บสย. ไมวาขอโตแยง หรือขอพิพาทจะอยูระหวางเจรจาไกลเกลี่ย หรือเปนคดีในชั้นศาลหรือ

อนุญาโตตุลาการ ในขณะย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

3.12 ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานดานการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศ (Penetration Testing) ใหแกหนวยงานราชการ 

หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัด (มหาชน) อยางนอย 1 ผลงาน และ

ตองเปนผลงานท่ีดำเนินการตามสัญญาเปนท่ีเรียบรอยแลว ระยะเวลาของผลงานไมเกิน 5 ป นับถึงวันท่ีย่ืนขอเสนอ ซ่ึงมีมูลคาผลงาน

ในสัญญาเดียวไมต่ำกวา 500,000.00 บาท  

3.13 ผูย่ืนขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนและปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 3.1 – 3.12 ทุกประการ ในกรณีท่ีผูย่ืน

ขอเสนอรายใดปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขดังกลาว บสย. สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับพิจารณาราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้นๆ และจะถือวา

เปนผูไมมีสิทธิเสนอราคา  

 

4.  ขอกําหนดทั่วไป 

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองจัดหาทีมงานท่ีมีความรูและประสบการณ โดยสามารถทดสอบ 

เจาะระบบ สนับสนุนขอมูลดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศหรือดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรและไดรับประกาศนียบัตร

ระดับสากลอยางนอย 2 ทาน และทีมงานหลักตองเปนบุคคลสัญชาติไทยหรือเปนบุคลากรตางชาติได แตตองมีบุคลากรประสานงาน

โครงการท่ีเปนคนไทยท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยไดเปนอยางดี โดยจะตองจัดหาทีมงานใหมีจำนวนเหมาะสมกับขอบเขตของงานท่ี 

จะดำเนินการ ตามจำนวนและรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 

4.1   ผูจัดการโครงการ จำนวนอยางนอย 1 ทาน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ 

ดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศหรือดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร เปนระยะเวลาอยางนอย 3 ปไดรับใบประกาศนียบัตร

รับรองคุณวุฒิมาตรฐาน (Certificate) ความรูความสามารถทางดานความปลอดภัยคอมพิวเตอร จากสถาบันระดับสากล เชน  

• PMP (Project Management Professional) 

• CISM (Certified Information Security Manager) 

• CISSP (Certified Information Systems Security Professional)  

• CompTIA Security+ 

• CEH (Certified Ethical Hacker) 

• GPEN (GIAC Penetration Tester)  

• OSCP (Offensive Security Certified Professional)  

• GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester) 

• GXPN (GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester) 

เปนตน 
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4.2 ผูเชี่ยวชาญดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศหรือดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร จำนวนอยางนอย      

1 ทาน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศหรือดานความม่ันคง

ปลอดภัยทางไซเบอร เปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป ไดรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิไดรับการรับรองมาตรฐาน (Certificate) 

ความรูความสามารถทางดานความปลอดภัยคอมพิวเตอร จากสถาบันระดับสากล อยางนอยดังนี้  

• CISSP (Certified Information Systems Security Professional)  

• CompTIA Security+ 

• CEH (Certified Ethical Hacker) 

• GPEN (GIAC Penetration Tester)  

• OSCP (Offensive Security Certified Professional)  

• GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester) 

• GXPN (GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester) 

เปนตน 

4.3 ผูเชี่ยวชาญดานการเจาะระบบ จำนวนอยางนอย 1 ทาน วุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี และมี

ประสบการณดานการเจาะระบบ เปนระยะเวลาอยางนอย 2 ป ไดรับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิไดรับการรับรองมาตรฐาน 

(Certificate) ความรูความสามารถทางดานความปลอดภัยคอมพิวเตอร จากสถาบันระดับสากล อยางนอยดังนี้ 

• CISSP (Certified Information Systems Security Professional)  

• CompTIA Security+ 

• CEH (Certified Ethical Hacker) 

• GPEN (GIAC Penetration Tester)  

• OSCP (Offensive Security Certified Professional)  

• GWAPT (GIAC Web Application Penetration Tester) 

• GXPN (GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester) 

เปนตน 

 

การเปลี่ยนตัวบุคลากรโครงการจะดำเนินการไมได เวนแต บสย. ขอใหเปลี่ยนตัวหรือผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสขอเปลี่ยนตัว และบุคลากรท่ีเปลี่ยนจะตองมีคุณสมบัติไมต่ำกวาท่ีกำหนดไว โดยมีเหตุผลอันสมควรและไดรับ 

ความเห็นชอบจาก บสย. การเปลี่ยนตัวดังกลาว ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองจัดใหมีการถายทอดขอมูลและสถานะ 

การปฏิบัติงานระหวางบุคลากรใหทราบและเขาใจดวย เพ่ือใหการปฏิบัติงานดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง และบุคลากรท่ีเปลี่ยนแปลง

จะตองมีคุณสมบัติไมต่ำกวาท่ีกำหนดไว   

 

5.  ขอบเขตของการดำเนินงาน 

      ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองปฏิบัติงานตามท่ี บสย. กำหนด โดยปฏิบัติตามขอบเขตของงานในหัวขอ

ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

5.1 ดำเนินการจัดประชุมเริ่มตนโครงการ (Kick off Meeting) กับ บสย. เพ่ือกำหนดกรอบเวลาและวางแผน 

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

ตองนำเสนอแผนฯ ให บสย. รับทราบและยอมรับกอนการดำเนินงานขั้นตอไป ภายในระยะเวลา 30 นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาลงนาม

ในสัญญาเรียบรอยแลว 

 

 

n
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5.2  ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 ระบบงานสารสนเทศออนไลน (Web Application Online) 

5.2.1.1  ทดสอบการเจาะระบบจากเครือขายภายนอก (External) จำนวนอยางนอย 2 Domain Name ดังนี ้

• www.tcg.or.th 

• www.tcgcyber.com 

5.2.1.2  ตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง ระบบงานสารสนเทศออนไลน (Web Application 

Online) 

5.2.1.3  จัดทำเอกสารนัดหมายเจาหนาท่ีของ บสย. เพ่ือดำเนินการ พรอมแนบรายงานการตรวจสอบ 

วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง ระบบงานสารสนเทศออนไลน (Web Application Online) 

5.2.1.4  ดำเนินการทดสอบเจาะระบบจากเครือขายภายนอก (External) นอกเวลาทำการ ตั้งแตเวลา    

22.00-06.00 น. 

5.2.1.5  ดำเนินการโดยไมใชขอมูลภายในของ บสย. (Black Box) 

5.2.1.6  เจาะระบบแบบ Ethical Hacking จากภายนอก บสย. เชน จากเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน  

5.2.1.7  ดำเนินการโดยใชโปรแกรมหรือซอฟทแวรท้ังท่ีเปนแบบ Commercial และ Non-commercial  

ท่ีมีความนาเชื่อถอื ไมนอยกวาอยางละ 2 โปรแกรม 

5.2.1.8  ตองใชการทดสอบและวิเคราะหดวยตัวบุคคลเองดวย (Manual Test) มิใหใชเครื่องมืออัตโนมัติ

เพียงอยางเดียว (Automatic Test Tool) 

5.2.1.9  จัดทำรายงานผลการดำเนินการทดสอบเจาะระบบ ระบบงานสารสนเทศออนไลน (Web 

Application Online) จากเครือขายภายนอก (External) พรอมนำเสนอจุดออนของระบบ  

ผลการประเมินความเสี่ยงโดยเรียงตามระดับความเสี่ยง วิธีการทดสอบเจาะระบบ และนำเสนอ

ตอผูบริหารของ บสย. 

5.2.1.10 จัดทำรายงานขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมระดับการรักษา

ความปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศออนไลน (Web Application Online) จากเครือขาย

ภายนอก (External) โดยมีองคประกอบดังนี้ 

5.2.1.10.1 แผนการดำเนินงานระยะสั้น (Short Term Planning)  

5.2.1.10.2 แผนการดำเนินการระยะยาว (Long Term Planning)  

5.3 ดำเนินการสแกนชองโหว (Vulnerability Assessment) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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

โดยกำหนดหมายเลขไอพี (IP Address) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใชงานปจจุบัน รวมกับเจาหนาท่ีของ บสย. 

5.3.2 ตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  

5.3.3 จัดทำเอกสารนัดหมายเจาหนาท่ีของ บสย. เพ่ือดำเนินการ พรอมแนบรายงานการตรวจสอบ วิเคราะห 

และประเมินความเสี่ยง เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  

5.3.4 ดำเนินการสแกนชองโหวจากเครือขายภายใน (Internal) ในเวลาทำการ 09.00-16.00 น. 

5.3.5 ดำเนินการโดยใชโปรแกรมหรือซอฟทแวรท่ี บสย. มีอยู หรือใชโปรแกรมท่ีเปนแบบ Commercial  

ท่ีมีความนาเชื่อถือ และตองเปนโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

5.3.6 จัดทำรายงานผลการดำเนินการสแกนชองโหว เครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากเครือขายภายใน (Internal) 

พรอมนำเสนอจุดออนของระบบ ผลการประเมินความเสี่ยงโดยเรียงตามระดับความเสี่ยง วิธีการทดสอบเจาะระบบ และนำเสนอตอ

ผูบริหารของ บสย. 
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5.3.7 จัดทำรายงานขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ เพ่ือเปนการเพ่ิมระดับการรักษา 

ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากเครือขายภายใน (Internal) โดยมีองคประกอบดังนี้ 

5.3.7.1 แผนการดำเนินงานระยะสั้น (Short Term Planning)  

5.3.7.2 แผนการดำเนินการระยะยาว (Long Term Planning)  

             ท้ังนี้ การสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบ (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) 

ตองไมกอใหเกิดความเสียหายและผลกระทบตอระบบงานสารสนเทศ รวมถึงตองไมมีการรั่วไหลของขอมูล 

5.4 ในกรณีผูบริหารของ บสย. มีมติใหเจาหนาท่ีของ บสย. ดำเนินการปรับปรุงแกไขชองโหว ตามขอ 5.2 และ 5.3   

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองดำเนินการสแกนชองโหวและดำเนินการทดสอบเจาะระบบ (Vulnerability Assessment 

and Penetration Testing) ซ้ำอีกครั้ง หลังเจาหนาท่ีของ บสย. ดำเนินการปรับปรุงแกไขแลวเสร็จ พรอมท้ังจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการสแกนชองโหว เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และรายงานผลการดำเนินการทดสอบเจาะระบบ ระบบงานสารสนเทศออนไลน 

(Web Application Online) จากเครือขายภายใน (Internal) และจากเครือขายภายนอก (External) ฉบับปรับปรุง  

5.5 ออกแบบและทำการทดสอบ Cyber Drill ดวยวิธีการสง Phishing Mail ถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนพนักงานของ 

บสย. โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการดังนี้ 

5.5.1  จัดทำแผนการทดสอบ Cyber Drill ดวยวิธี Phishing Mail จำนวน 2 รอบ แตละรอบมีระยะเวลาหางกัน

ไมนอยกวา 1 เดือน โดยกำหนดกลุมเปาหมายท่ีเปนพนักงานของ บสย. จำนวนไมนอยกวา 100 คนตอรอบ  

และตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารของ บสย. กอนเทานั้น  

5.5.2   ดำเนินการทดสอบ Cyber Drill ดวยวิธี Phishing Mail ในแตละรอบใหอางอิงกับกิจกรรมการเผยแพร

สื่อประชาสัมพันธตามขอ 5.6 เชน รอบท่ี 1 ใหดำเนินการกอนการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของ

กับการทำ Phishing Mail และ รอบท่ี 2 ใหดำเนินการหลังจากการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของ

กับการทำ Phishing Mail ไปแลวอยางนอย 1 เดือน 

5.5.3  ออกแบบวิธีการทำ Phishing Mail โดยไมใหมีผลกระทบตอบุคคลหรือองคกรภายนอก และตองกำหนด

เทคนิคหรือวิธีการท่ีทำใหกลุมเปาหมายรูตัวลวงหนานอยท่ีสุดเพ่ือใหไดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.5.4  จัดทำรายงานผลการทดสอบเพ่ือวัดผล เปรียบเทียบ และสรุปผลการทดสอบท้ัง 2 รอบและนำเสนอตอ

ผูบริหารของ บสย. 

5.6 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ เชน คลิปวีดีโอ รูปภาพ หรืออ่ืนๆ ตามท่ี บสย. กำหนด เพ่ือใชในการสื่อสารและ 

สรางความตระหนักดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศหรือดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร จำนวนอยางนอย 12 ชิ้นงาน 

5.7 สรุปและนำเสนอผลการดําเนินงานของการสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. 

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

สงมอบงานในแตละงวด และจัดทำรายงานสรุปผลการดําเนินงานของการสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ 

บสย. (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) และปรับปรุงตามความเห็นของผูบริหารของ บสย. 

5.8 หากการปฏิบัติงานของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอระบบงาน

ของ บสย. ตองรายงานให บสย. ทราบในทันที และตองทำใหระบบงานท่ีเสียหายหรือไดรับผลกระทบนั้นกลับมาใชงานไดเปนปกติ

ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยไมมีคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม  

 

6.  ความตองการดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองยินยอมปฏิบัติตามนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ ของ บสย. อยางเครงครัด ดังนี้ 

6.1 ตองตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในขอมูลและทรัพยสินรวมท้ังความปลอดภัยของบุคลากรของ 

บสย. ในระหวางท่ีทำงานใหกับ บสย. อยางเครงครัด 
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6.2 หากมีการวาจางผูรับจางชวง ในการทำงานใหกับ บสย. จะตองควบคุมใหผูรับจางชวงปฏิบัติตามนโยบายดาน

ความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ ของ บสย. อยางเครงครัด 

6.3 ตองปฏิบัติตามขอตกลงในการไมเปดเผยความลับ รวมท้ังเงื่อนไขอ่ืนหรือขอกำหนดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการไม

เปดเผยความลับของขอมูลสำคัญของบสย. 

6.4 ในชวงเวลาท่ีปฏิบัติงานผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองยินยอมให บสย. ตรวจสอบการทำงานไดโดย

ไมมีเงื่อนไข 

6.5 ไมอนุญาตใหนำอุปกรณประมวลผลหรือสื่อบันทึกขอมูล ท่ีไมใชของ บสย. มาตอเชื่อมเขากับระบบเครือขาย

สื่อสารของ บสย. โดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตจาก บสย. โดยเครื่องท่ีไดรับอนุญาตตองตอเชื่อมในตำแหนงท่ีระบุไวเทานั้น 

6.6 ขอมูลและสื่อบันทึกขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในลำดับชั้นความลับขึ้นไป หามไมใหนำออกไปใชงานโดยไมไดรับอนุญาต

จาก บสย. โดยเด็ดขาด 

6.7 หามไมใหเคลื่อนยายอุปกรณของ บสย. โดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตโดยการดำเนินการดังกลาว บสย.     

จะจัดใหมีเจาหนาท่ี ติดตาม ควบคุม ทุกครั้ง 

6.8 การติดตั้งและการทดสอบระบบ ผานระบบเครือขายสื่อสารของ บสย. ตองไดรับอนุญาตจาก บสย. และตองใช

งานพอรตสื่อสาร (Service Port) ท่ีกำหนดใหเทานั้น 

6.9 ไมอนุญาตใหติดตั้งหรือเชาบริการระบบอินเทอรเน็ตหรือตอเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอรท่ีนำมาใชงานตามโครงการ

ท่ี บสย. วาจางไปยังเครือขายสื่อสารภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาต 

6.10 เครื่องมือ หรือซอฟตแวร ทุกประเภทท่ีนำมาใชภายในระบบเครือขายภายในของ บสย. ตองมีลิขสิทธิ์ถูกตอง

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 ท่ี บสย. กำหนดเทานั้น หากตองการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกำหนดไว

ตองไดรับอนุญาตจาก 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 และ Microsoft Office (Power Point ,Word (ถามี)) จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

 
 

H



                                      

                                      

……………………………….. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม หนาที่ 7/11 

งวดที่ ผลงานสงมอบ ขอบเขต 

ของงาน 

กำหนด 

สงมอบงาน 

1 1.1 แผนการดำเนินงานโครงการ (Project Plan) 

 

ขอ 5.1 ภายใน 30 วัน 

นับถัดจากคูสัญญาลงนาม 

ในสัญญาจาง 

2 2.1 รายงานผลการดำเนินการทดสอบเจาะระบบ ระบบงาน 

สารสนเทศออนไลน (Web Application Online) จาก

เครือขายภายนอก (External) 

2.2 รายงานขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ   

เพ่ือเปนการเพ่ิมระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน

สารสนเทศออนไลน (Web Application Online) จาก

เครือขายภายนอก (External) 

ขอ 5.2 

 

ภายใน 60 วัน 

นับถัดจากคูสัญญาลงนาม 

ในสัญญาจาง 

 2.3 รายการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีใชงานปจจุบัน จำนวน     

ไมเกิน 100 หมายเลขไอพี (IP Address) เพ่ือใชในการสแกน

ชองโหว 

2.4 รายงานผลการดำเนินการสแกนชองโหว เครื่องคอมพิวเตอร   

แมขายจากเครือขายภายใน (Internal) 

2.5 รายงานขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ    

เพ่ือเปนการเพ่ิมระดับการรักษาความปลอดภัยของเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายจากเครือขายภายใน (Internal) 

2.6 สื่อประชาสัมพันธ จำนวนอยางนอย 6 ชิ้นงาน 

ขอ 5.3 

 

 

 

 

ขอ 5.6 

 

3 3.1 รายงานผลการดำเนินการทดสอบเจาะระบบ ระบบงาน

สารสนเทศออนไลน (Web Application Online) จาก

เครือขายภายใน (Internal) และจากเครือขายภายนอก 

(External) ฉบับปรับปรุง ในกรณีผูบริหารของ บสย. มีมติให

เจาหนาท่ีของ บสย. ดำเนินการปรับปรุงแกไขชองโหว ตามขอ 

5.2 และ 5.3 

3.2 แผนการทดสอบ Cyber Drill และวิธีการทดสอบ  

      Phishing Mail  

3.3 รายงานผลการทดสอบเพ่ือวัดผล เปรียบเทียบ และสรุปผลการ

ทดสอบท้ัง 2 รอบ 

3.4 สื่อประชาสัมพันธ จำนวนอยางนอย 6 ชิ้นงาน 
 

ขอ 5.4 

 

 

 

 

 

ขอ 5.5.1 

 

   ขอ 5.5.4 

 

ขอ 5.6 

ภายใน 120 วัน 

นับถัดจากคูสัญญาลงนาม 

ในสัญญาจาง 

 

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  

120 (หนึ่งรอยย่ีสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว 

 

 

 

x
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9.  คาพัสดุและการจายเงิน  

บสย. จะชำระเงินคาจางตามสัญญาภายหลังจากผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดปฏิบัติถูกตองครบถวน

ตามท่ี บสย. กำหนด และ บสย. ไดทำการตรวจรับและรับมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว จะแบงการชำระเงิน ดังนี้ 

งวดท่ี 1 ชำระเงินจำนวนรอยละ 10 ของคาจางท้ังหมด ภายหลังจากสงมอบงานงวดท่ี 1 เรียบรอยแลว 

งวดท่ี 2 ชำระเงินจำนวนรอยละ 50 ของคาจางท้ังหมด ภายหลังจากสงมอบงานงวดท่ี 2 เรียบรอยแลว 

งวดท่ี 3 ชำระเงินจำนวนรอยละ 40 ของคาจางท้ังหมด ภายหลังจากสงมอบงานงวดท่ี 3 เรียบรอยแลว 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

9.1  คณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับงาน เม่ือดำเนินการเรียบรอยแลวก็จะสงหนังสือแจงการรับมอบตอ          

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสสงใบเรียกเก็บเงินมายัง บสย. 

9.2  บสย. จะชําระเงิน ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยตรง ท้ังนี้ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือ

คาบริการอ่ืนใดอันเกี่ยวกับการโอนเงิน 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 อาจ

พิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

 10.2 ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ บสย.จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ 

ประกอบกับขอเสนอดานเทคนิค โดยพิจารณาจากคะแนนรวมเปนสำคัญ 

        10.3 การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ บสย. จะพิจารณาโดยใหคะแนนแบบถวงน้ำหนักแตละปจจัย ดังนี้ 

(1) ราคาท่ีย่ืนขอเสนอ        รอยละ 30 

(2) ขอเสนอดานเทคนิค                รอยละ 70 

2.1 กลยุทธและวิธีการดำเนินโครงการ  60 คะแนน  

                              2.1.1 แนวคิดและวิธีการดำเนินโครงการ 15 คะแนน 

                              2.1.2 กลยุทธในการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) 15 คะแนน 

    เพ่ือใหไดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.1.3 กลยุทธในการสแกนชองโหว (Vulnerability Assessment)  15 คะแนน 

    เพ่ือใหไดประสิทธิภาพสูงสุด   

 2.1.4 กลยุทธในการทดสอบ Cyber Drill ดวยวิธี Phishing Mail         15 คะแนน 

          เพ่ือใหไดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2 คุณสมบัติของทีมงาน เชน คุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ      15 คะแนน 

          2.2.1  ผูจัดการโครงการ 5 คะแนน 

2.2.2 ผูเชี่ยวชาญดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 5 คะแนน 

                                       หรือดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร  

2.2.3 ผูเชี่ยวชาญดานการเจาะระบบ 5 คะแนน 

of
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2.3 ผลงานอางอิงท่ีดำเนินการเสร็จเรียบรอย   15 คะแนน 

  2.4 คุณภาพและความพรอมในการนำเสนองานตอคณะกรรมการฯ                  10 คะแนน 

             2.4.1 ความพรอมและความครบถวนเนื้อหาในการนำเสนอ                   5 คะแนน 

             2.4.2 การตอบขอซักถาม                                                           5 คะแนน 

 ท้ังนี้การกำหนดเกณฑการพิจารณายอยในการใหคะแนนของแตละขอรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

บสย.จะพิจารณาจากคะแนนรวมเปนสำคัญ ในกรณีผูย่ืนขอเสนอไดคะแนนรวมสูงสุดเทากัน บสย.จะพิจารณาใหผูย่ืนขอเสนอท่ีได

คะแนนดานเทคนิคสูงสุดเปนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 10.4  บสย. สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

10.4.1  ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ

การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ของ บสย. 

  10.4.2  ไมกรอกขอมูลผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

10.4.3  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปน

สาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 

10.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ บสย. มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได บสย. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือ    

ไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

10.6 บสย. ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณา

เลือกจาง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณา

จัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของ บสย. เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ บสย. เปนเด็ดขาดผูย่ืน

ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 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 พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดำเนินการไปแลวจะเปน

ประโยชนแกทาง บสย. อยางย่ิง ผูจัดการท่ัวไปมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

 

11.   เงื่อนไขการรักษาความลับ 

11.1  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองเก็บรักษาขอมูลความลับตามขอกำหนดและเงื่อนไขของ บสย.  

โดยไมมีสิทธิเปดเผยขอมูลความลับแกบุคคลอ่ืนใด เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก บสย. และจะตองใชขอมูล

ความลับเฉพาะเพ่ือการดำเนินการตามขอกำหนดและเงื่อนไขของ บสย. เทานั้น 
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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 

 11.6 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีหนาท่ีรักษาความลับและไมนำขอมูลความลับไปใชนอกเหนือจากการ

ปฏิบัติงานท่ีจาง หรืออนุญาตใหผูอ่ืนนำไปใช เปดเผย ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น โดยไมไดรับอนุญาตจาก บสย. ท้ังนี้ การรักษาความลับนี้

มีผลบังคับใชตลอดไปแมสญัญาสิ้นสุดลงแลวก็ตาม 

 

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)  เงนิสด 

   (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  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองรับผิดชอบในการดำเนินงานไมใหมีการละเมิดสิทธิหรือทรัพยสินทาง 

ปญญาของบุคคลใดๆ ท้ังนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด 

x
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 12.5 บสย. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบวาไมเปนไปตามสัญญาท่ีทำไวกับ บสย. โดย 

บสย. สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายได 

 

13.   การบอกเลิกสัญญา 

 13.1 ในกรณีท่ีผลงานของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในขั้นตอนใดไมผานการตรวจรับจาก บสย. และตอง

ปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในขอบเขตการดำเนินงานนี้หรือตามท่ีไดตกลงกัน ถาการแกไขดังกลาวยังไมผานการตรวจรับ

อีก บสย. อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจางมิใหดำเนินการตอไปโดยท่ี บสย. ไมตองรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 13.2  บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจางในกรณีท่ี บสย. พิจารณาแลวเห็นวา การดำเนินงานของผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสไมไดเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดในสัญญาได 

 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. 

จะจายเงินคาจางตามสัดสวนของงานท่ีสงมอบและผานการตรวจรับแลวเทานั้น   

 

14. อัตราคาปรับ  

 14.1 กรณีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสงมอบงานท่ีจางในกำหนด หรือสงมอบงานท่ีจางไมถูกตอง

ครบถวนตามวัตถุประสงคขอบเขตงาน ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสยินยอมให บสย. ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 

(ศูนยจุดหนึ่ง) ของมูลคาสัญญาท้ังหมดนับถัดจากวันครบกำหนดสงมอบตามระยะเวลาดำเนินงาน จนกวาจะสามารถสงมอบงานท่ี

จางไดถูกตองครบถวน  

       หากคาปรับตลอดระยะเวลาของสัญญาสูงเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาสัญญาท้ังหมด บสย. มีสิทธ์ิยกเลิก

สัญญาไดทันที   

  14.2 กรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานไมถูกตองตามวัตถุประสงคขอบเขตงาน หรือฝาฝนการ

ปฏิบัติงานดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนกอใหความเสียหาย หรือคาใชจายแก บสย. ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใช

คาเสียหาย รวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใหแก บสย. โดยไมมีขอโตแยง ท้ังนี้ หาก บสย. ตองจางบุคคลภายนอกเขามาทำงานแทนในสวน

งานท่ียังไมแลวเสร็จ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใชเงินคาจาง รวมถึงคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นอีกสวนหนึ่งแทน บสย. ดวย  

 14.3 กรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพรองจนเปนเหตุให บสย. ไดรับความ

เสียหาย เกิดคาปรับ หรือคาใชจาย โดยท่ี บสย. ไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใช

คาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจายใหแก บสย. โดยสิ้นเชิง 

                         การชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจาย ตาม ขอ 14.1 - 14.3 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตอง

ชำระภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับการแจงเปนหนังสือจาก บสย. หากไมชำระภายในระยะเวลาดังกลาว ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสยินยอมให บสย. หักเงินท่ีจะจายใหแกผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากยังไมครบถวนเพียงพอ 

ให บสย. มีสิทธิ์หักเงินหลักประกันตามสัญญาจนครบถวนท้ังจำนวนไดทันที 

    14.4 การของดหรือลดคาปรับ ใหผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส แสดงเจตนาเปนหนังสือพรอมเหตุผล      

โดยใหอยูในดุลพินิจของ บสย. ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดคาปรับ หากพิสูจนไดวาเปนเพราะความผิดของ บสย. มีสวนรวม

ดวย การอนุมัติใหงดหรือลดคาปรับนั้นจะถือวาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกรองคาเสียหาย

ใดๆ อันอาจเกิดจากเหตุนั้นไดอีก 

 

 



                                      

                                      

……………………………….. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม หนาที่ 12/11 

15. การสงวนสิทธ์ิ  

บสย. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข รายละเอียดใดๆ ในขอกำหนดฉบับนี้ หรือแบบสัญญาตาม

ความเห็นของคณะกรรมการจัดซ้ือ จัดจาง และคณะกรรมการตรวจรับไดตามท่ีเห็นวาเหมาะสม  

บสย. ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความ วินิจฉัยรายละเอียดตางๆ ท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเสนอมานั้น แตฝาย

เดียว และใหถือวาการตีความ คำวินิจฉัยของ บสย. เปนท่ียุติ  

16. วงเงินในการจัดจาง 

วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

 

17. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ฝายบริหารความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 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 

 

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

(นางสาวศิยาพร พันธฟก) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

mailto://(null)purchase@tcg.or.th


1.ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) พิจารณาจากราคาที่เสนอ รอยละ 30

2.ขอเสนอทางเทคนิค รอยละ 70

 6  คะแนน

2.1.1 แนวคิด และวิธีการดําเนินงานโครงการ พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่นเสนอ

มีความครบถวนตาม

ขอบเขตการดําเนินงานขอ 4

15 คะแนน แผนการดําเนินโครงการ

มีกิจกรรมครบถวน เปนไปตาม TOR 

 

(9 คะแนน)

แผนการดําเนินโครงการ 

มีกิจกรรมครบถวน เปนไปตาม TOR  

มีรายละเอียดชัดเจนและสมเหตุสมผล 

กิจกรรมมีความสอดคลองกัน

(12 คะแนน)

แผนการดําเนินโครงการ 

มีกิจกรรมครบถวน เปนไปตาม TOR  

มีรายละเอียดชัดเจนและสมเหตุสมผล 

กิจกรรมมีความสอดคลองกัน

รวมถึงมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

ตอ บสย. (มากกวา TOR 1 ขอ) 

(15 คะแนน)

2.1.2 กลยุทธในการทดสอบเจาะระบบ 

(Penetration Testing) 

เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด

พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่นเสนอ

15 คะแนน แนวทางหรือขั้นตอน

ในการทดสอบเจาะระบบ

มีความเหมาะสม มีความเปนไปได

ในทางปฏิบัติ 

และชวยสรางความมั่นใจให กับ บสย. 

ไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอการดําเนินงานของ บสย.  

(9 คะแนน)

แนวทางหรือขั้นตอน

ในการทดสอบเจาะระบบ

มีความเหมาะสม มีความเปนไปได

ในทางปฏิบัติ 

และชวยสรางความมั่นใจให กับ บสย. 

ไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอการดําเนินงานของ บสย.  

พรอมเสนอขั้นตอนที่สามารถชวย

ลดการเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้น

กับระบบงานฯ บสย. 

(12 คะแนน)

แนวทางหรือขั้นตอน

ในการทดสอบเจาะระบบ

มีความเหมาะสม มีความเปนไปได

ในทางปฏิบัติ

และชวยสรางความมั่นใจให กับ บสย. 

ไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอการดําเนินงานของ บสย.  

พรอมเสนอขั้นตอนที่สามารถชวย

ลดการเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้น

กับระบบงานฯ บสย.  

และแนวทางกูคืนระบบ

ในกรณีที่เกิดผลกระทบตอระบบงาน 

(15 คะแนน)

2.1.3 กลยุทธในการสแกนชองโหว 

(Vulnerability Assessment) 

เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด

พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่นเสนอ

15 คะแนน แนวทางหรือขั้นตอน

ในการสแกนชองโหว

มีความเหมาะสม มีความเปนไปได

ในทางปฏิบัติ 

และชวยสรางความมั่นใจให กับ บสย. 

ไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอการดําเนินงานของ บสย.  

(9 คะแนน)

แนวทางหรือขั้นตอน

ในการสแกนชองโหว

มีความเหมาะสม มีความเปนไปได

ในทางปฏิบัติ 

และชวยสรางความมั่นใจให กับ บสย. 

ไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอการดําเนินงานของ บสย.  

พรอมเสนอขั้นตอนที่สามารถชวย

ลดการเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้น

กับระบบงานฯ บสย.

(12 คะแนน)

แนวทางหรือขั้นตอน

ในการสแกนชองโหว

มีความเหมาะสม มีความเปนไปได

ในทางปฏิบัติ 

และชวยสรางความมั่นใจให กับ บสย. 

ไมกอใหเกิดผลกระทบตอ

การดําเนินงานของ บสย.  

พรอมเสนอขั้นตอนที่สามารถชวย

ลดการเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้น

กับระบบงานฯ บสย  

และแนวทางกูคืนระบบ

ในกรณีที่เกิดผลกระทบตอระบบงาน 

(15 คะแนน)

การพิจารณาหลักเกณฑดานเทคนิค  โครงการจัดจางสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. (     )

คุณสมบัติ วิธีการประเมินหรือใหคะแนน
นําหนัก

คะแนน

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

2.1 กลยุทธและวิธีการดําเนินโครงการ         

r



การพิจารณาหลักเกณฑดานเทคนิค  โครงการจัดจางสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. (     )

คุณสมบัติ วิธีการประเมินหรือใหคะแนน
นําหนัก

คะแนน

2.1.4 กลยุทธในการทดสอบ Cyber Drill 

ดวยวิธี Phishing Mail 

เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด

พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่นเสนอ

15 คะแนน แนวทางหรือขั้นตอน

ในการทดสอบ Cyber Drill 

และวิธีการวัดผล ที่มีความเหมาะสม 

มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

และชวยสรางความมั่นใจให กับ บสย. 

ไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอการดําเนินงานของ บสย.

 

(9 คะแนน)

แนวทางหรือขั้นตอน

ในการทดสอบ Cyber Drill 

และวิธีการวัดผล ที่มีความเหมาะสม 

มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

และชวยสรางความมั่นใจให กับ บสย. 

ไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอการดําเนินงานของ บสย.  

 และสามารถเสนอ KPI 

ที่ใชในการวัดผลไดอยางนอย 1 KPI 

พรอมตัวอยาง Out put / Out come

(12 คะแนน)

แนวทางหรือขั้นตอน

ในการทดสอบ Cyber Drill 

และวิธีการวัดผล ที่มีความเหมาะสม 

มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 

และชวยสรางความมั่นใจให กับ บสย. 

ไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอการดําเนินงานของ บสย.  

 และสามารถเสนอ KPI 

ที่ใชในการวัดผลไดอยางนอย 2 KPI 

พรอมตัวอยาง Out put / Out come

(15 คะแนน)

15 คะแนน

2.2.1 ผูจัดการโครงการ พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่นเสนอ

5 คะแนน คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

อยางนอย 3 ป

 และไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ

อยางนอย 1 ใบ

(3 คะแนน)

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

อยางนอย 3 ป

และไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ

 2-3 ใบ

(4 คะแนน)

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

อยางนอย 3 ป

และไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ

มากกวา 3 ใบ

(5 คะแนน)

2.2.2 ผูเชี่ยวชาญดานความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศหรือดานความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร

พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่นเสนอ

5 คะแนน คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

อยางนอย 2 ป

และไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ

อยางนอย 1 ใบ

(3 คะแนน)

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

อยางนอย 2 ป

และไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ

2-3 ใบ

(4 คะแนน)

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

อยางนอย 2 ป

และไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ

มากกวา 3 ใบ

(5 คะแนน)

2.2.3 ผูเชี่ยวชาญดานการเจาะระบบ พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่นเสนอ

5 คะแนน คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

อยางนอย 2 ป

และไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ

อยางนอย 1 ใบ

(3 คะแนน)

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

อยางนอย 2 ป

และไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ

2-3 ใบ

(4 คะแนน)

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

อยางนอย 2 ป

และไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ

มากกวา 3 ใบ

(5 คะแนน)

2.3 ผลงานอางอิงที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอย พิจารณาจาก

เอกสารที่ยื่นเสนอผลงาน

ดานการทดสอบเจาะระบบ

สารสนเทศ (Penetration 

Testing) ใหแกหนวยงาน

ราชการ หรือหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือ

สถาบันการเงินในประเทศไทย

 หรือ

บริษัทจํากัด หรือบริษัทจํากัด 

(มหาชน)

15 คะแนน ผลงานดานการทดสอบเจาะระบบ

สารสนเทศ (Penetration Testing) 

จํานวนผลงาน

อยางนอย 1 ผลงาน 

และตองเปนผลงานที่ดําเนินการ

ตามสัญญาเปนที่เรียบรอยแลว 

ระยะเวลาของผลงานไมเกิน 5 ป 

นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ ซึ่งมีมูลคาผลงาน

ในสัญญาเดียวไมต่ํากวา 

500,000.00 บาท

(9 คะแนน)

ผลงานดานการทดสอบเจาะระบบ

สารสนเทศ (Penetration Testing) 

จํานวนผลงาน

2-3 ผลงาน 

และตองเปนผลงานที่ดําเนินการ

ตามสัญญาเปนที่เรียบรอยแลว 

ระยะเวลาของผลงานไมเกิน 5 ป 

นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ ซึ่งมีมูลคาผลงาน

ในสัญญาเดียวไมต่ํากวา 

500,000.00 บาท

(12 คะแนน)

ผลงานดานการทดสอบเจาะระบบ

สารสนเทศ (Penetration Testing) 

จํานวนผลงาน

มากกวา 3 ผลงาน 

และตองเปนผลงานที่ดําเนินการ

ตามสัญญาเปนที่เรียบรอยแลว 

ระยะเวลาของผลงานไมเกิน 5 ป 

นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ ซึ่งมีมูลคาผลงาน

ในสัญญาเดียวไมต่ํากวา 

500,000.00 บาท

(15 คะแนน)

2.2 คุณสมบัติของทีมงาน เชน คุณวุ ิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ

A



การพิจารณาหลักเกณฑดานเทคนิค  โครงการจัดจางสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. (     )

คุณสมบัติ วิธีการประเมินหรือใหคะแนน
นําหนัก

คะแนน

1  คะแนน

2.4.1 ความพรอมและความครบถวนเนื้อหาใน

การนําเสนอ

พิจารณาจาก

วันที่นําเสนอ (Present)

5 คะแนน นําเสนอเนื้อหาสาระสําคัญ

ไมครบถวนตาม TOR  

(3 คะแนน)

นําเสนอเนื้อหาสาระสําคัญ

ครบถวนตาม TOR 

(4 คะแนน)

นําเสนอเนื้อหาสาระสําคัญ

ครบถวนตาม TOR  

และมีขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอ บสย. 

( 5 คะแนน)

2.4.2 การตอบขอซักถาม พิจารณาจาก

วันที่นําเสนอ (Present)

5 คะแนน ตอบขอซักถามชัดเจน 

แตไมครบถวนทุกประเด็น 

(3 คะแนน)

ตอบขอซักถามชัดเจน 

เขาใจงาย ครบทุกประเด็น 

(4 คะแนน)

ตอบขอซักถามชัดเจน 

เขาใจงาย ครบทุกประเด็น 

พรอมยกตัวอยางประกอบ 

(5 คะแนน)

2.4 คุณภาพและความพรอมในการนําเสนองานตอคณะกรรมการ

N



                   

(ราง) เอกสารประกวดราคาจางดวยวธิีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส (e–bidding)  

เลขที ่........................ 

โครงการจัดจางสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย.  

(   and  ) 

ตามประกาศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 

ลงวันที ่.......................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บสย.” มีความประสงคจะประกวดราคาจางดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการจัดจางสแกนชองโหวและการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศของ บสย. (Vulnerability Assessment 

and Penetration Testing) ณ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปนี้ 

 
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลกทรอนิกส 

1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน  

1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

1.3 แบบสัญญาจาง 

1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 

     (1)   หลักประกันสัญญา 

1.5 บทนิยาม 

    (1)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

    (2)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

    (1)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 1  

    (2)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 2  

 

2. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย  

2.3 ไมเปนบุคคลท่ีอยูระหวางเลิกกิจการ 

2.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจาก

เปน  ผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนด

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

2.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง และไดแจงเวียนแลว ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจใน

การดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2.7 มีอาชีพรับจางหรือใหบริการในงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขาย่ืนขอเสนอใหแก บสย. ณ วันประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
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2.9   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมี

คำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.10 ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (Thai Government Procurement: e - GP) 

ของกรมบัญชีกลาง  

2.11 ผูย่ืนขอเสนอตองไมเคยผิดเงื่อนไขสัญญาจนเปนเหตุให บสย.บอกยกเลิกสัญญา หรือมีหนี้สินคางชำระ หรือมี

ปญหาขอโตแยงหรือขอพิพาทใดๆ กับ บสย. ไมวาขอโตแยง หรือขอพิพาทจะอยูระหวางเจรจาไกลเกลี่ย หรือเปนคดีในชั้นศาลหรือ

อนุญาโตตุลาการ ในขณะย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

2.12 ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานดานการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศ (Penetration Testing) ใหแกหนวยงาน

ราชการ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัด (มหาชน) อยางนอย        

1 ผลงาน และตองเปนผลงานท่ีดำเนินการตามสัญญาเปนท่ีเรียบรอยแลว ระยะเวลาของผลงานไมเกิน 5 ป นับถึงวันท่ีย่ืนขอเสนอ 

ซ่ึงมีมูลคาผลงานในสัญญาเดียวไมต่ำกวา 500 000.00 บาท 

2.13 ผูย่ืนขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนและปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอ 2.1 – 2.12 ทุกประการ ในกรณีท่ีผูย่ืน

ขอเสนอรายใดปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขดังกลาว บสย. สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับพิจารณาราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้นๆ และจะถือ

วาเปนผูไมมีสิทธิเสนอราคา 

 

3.  หลัก านการยื่นขอเสนอ 

ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ โดย

แยกเปน 2 สวน คือ 

3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี 

(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) สำเนาใบทะเบียนพาณิชยและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภพ.20) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

(5) สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ EGP พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

    (6)  ผลงานดานการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศ (Penetration Testing) ใหแกหนวยงานราชการ หรือหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินในประเทศไทย หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัด (มหาชน) อยางนอย 1 ผลงาน และตองเปน

ผลงานท่ีดำเนินการตามสัญญาเปนท่ีเรียบรอยแลว ระยะเวลาของผลงานไมเกิน 5 ป นับถึงวันท่ีย่ืนขอเสนอ ซ่ึงมีมูลคาผลงานใน

สัญญาเดียวไมต่ำกวา 500 000.00 บาท พรอมแนบหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาจาง พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

      (7)  โครงสรางทีมงาน ชื่อบุคลากร ประวัติการทำงานของบุคลากรในขอ 4 โดยใหระบุรายชื่อและจำนวน

บุคลากรท่ีเขารวมทำงานในโครงการ พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ระดับการศึกษา คุณวุฒิ ประสบการณการทำงานของ

บุคลากรท่ีเสนอในตำแหนงตาง ๆ พรอมแนบใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิมาตรฐาน (Certificate) โดยบุคลากรดังกลาวจะตอง

ลงลายมือชื่อรับรองประวัติของตนเองดวย  
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  (8)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ตามแบบ

ในขอ 1.6 (1)  โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ท้ังนี้ เม่ือผูย่ืนขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ครบถวน ถูกตองแลว ระบบการ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ตามแบบในขอ 1.6 (1) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี 

 (1)  ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจซ่ึงปดอากร

แสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังนี้ หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคล

ธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

 (2)   ขอเสนอดานเทคนิค (Proposal) ภาษาไทยเปนหลัก โดยเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตของการ

ดำเนินงานขอ 5 ตามเอกสารขอบเขตงาน (TOR) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง   

  (3)   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) 

 

4.   การเสนอราคา 

4.1  ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐตามท่ีกำหนดไวในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดง

ตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 4.2  ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม 

ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลขและ

ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ 

ท้ังปวงไวแลว 

     ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา     

ผูย่ืนขอ เสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3  ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินงานแลวเสร็จ 120 (หนึ่งรอยย่ีสิบ) วันนับถัดจากวันท่ีคูสัญญา   

ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว 

 4.4  กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ ใหถี่ถวนและ

เขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจาง

อิเล็กทรอนิกส 

 4.5  ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐในวันท่ี ..

ระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐเปนเกณฑ 

        เม่ือพนกำหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดย

เด็ดขาด 

 4.6  ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File 

(Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร 

PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก บสย. ผานทางระบบการจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐ 

x
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 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  

 

5.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

5.1 หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 2 หรือย่ืนเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืน

ขอเสนอไมถูกตองครบถวน หรือไมผานการตรวจการมีผลประโยชนรวมกันของผูย่ืนเสนอราคาทุกราย คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง

เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ี บสย. 

กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการ

ไดเปรียบเสียเปรียบตอ ผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

 5.2 ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ บสย.จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ 

ประกอบกับขอเสนอดานเทคนิค โดยพิจารณาจากคะแนนรวมเปนสำคัญ 

        5.3 การพิจารณาผชูนะการย่ืนขอเสนอ บสย. จะพิจารณาโดยใหคะแนนแบบถวงน้ำหนักแตละปจจัย ดังนี้ 

(1) ราคาท่ีย่ืนขอเสนอ        รอยละ 30 

(2) ขอเสนอดานเทคนิค                รอยละ 70 

2.1 กลยุทธและวิธีการดำเนินโครงการ  6  คะแนน 

                              2.1.1 แนวคิดและวธิีการดำเนินโครงการ 15 คะแนน 

                              2.1.2 กลยุทธในการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) 15 คะแนน 

    เพ่ือใหไดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.1.3 กลยุทธในการสแกนชองโหว (Vulnerability Assessment)  15 คะแนน 

    เพ่ือใหไดประสิทธิภาพสูงสุด   

 2.1.4 กลยุทธในการทดสอบ Cyber Drill ดวยวิธี Phishing Mail         15 คะแนน 

          เพ่ือใหไดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.2 คุณสมบัติของทีมงาน เชน คุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ      15 คะแนน 

          2.2.1  ผูจัดการโครงการ 5 คะแนน 

2.2.2 ผูเชี่ยวชาญดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 5 คะแนน 

                                       หรือดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร  

2.2.3 ผูเชี่ยวชาญดานการเจาะระบบ 5 คะแนน 

2.3 ผลงานอางอิงท่ีดำเนินการเสร็จเรียบรอย   15 คะแนน 

  2.4 คุณภาพและความพรอมในการนำเสนองานตอคณะกรรมการฯ                  10 คะแนน 

             2.4.1 ความพรอมและความครบถวนเนือ้หาในการนำเสนอ                   5 คะแนน 

             2.4.2 การตอบขอซักถาม                                                           5 คะแนน 

 ท้ังนี้การกำหนดเกณฑการพิจารณายอยในการใหคะแนนของแตละขอรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

บสย.จะพิจารณาจากคะแนนรวมเปนสำคัญ ในกรณีผูย่ืนขอเสนอไดคะแนนรวมสูงสุดเทากัน บสย.จะพิจารณาใหผูย่ืนขอเสนอท่ีได

คะแนนดานเทคนิคสูงสุดเปนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 5.4  บสย. สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

5.4.1  ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง

ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ของ บสย. 

  5.4.2  ไมกรอกขอมูลผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

5.4.3  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปน

สาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 

5.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ บสย. มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได บสย. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือ    

ไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.6 บสย. ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณา

เลือกจาง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไม

พิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของ บสย. เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ บสย. เปนเด็ดขาด

ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 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.  

5.7 กอนลงนามในสัญญา บสย. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำท่ี

เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอ 

รายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวา

กระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

             ในกรณีนี้หากผูจัดการท่ัวไป พิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดำเนินการไปแลว

จะเปนประโยชนแกทาง บสย. อยางย่ิง ผูจัดการท่ัวไปมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 
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6. การทำสัญญาจาง  

6.1 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจาง กับ บสย. ภายใน 15 วันนับจากวันท่ี บสย.  

ไดแจง ใหทราบเปนลายลักษณอักษรและในการทำสัญญาใหใชสัญญาของ บสย. เทานั้น หากไมเขาทำสัญญาหรือขอตกลงกับ 

บสย. ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดดังกลาว บสย. สงวนสิทธิ์ท่ีจะถือวาผูท่ีไมเขาทำสัญญากับ บสย. เปนผูท้ิงงาน 

6.2  การวางหลักประกัน  

 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองวางหลักประกันสัญญาท่ีมีมูลคารอยละ 5 ของราคาท่ี บสย. ตกลงจาง 

ณ วันทำสัญญา โดยหลักประกันสัญญาใหใชไดอยางใดอยางหนึ่งตามท่ี บสย.กำหนด ดังตอไปนี้  

  6.2.1 เงนิสด 

  6.2.2 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก บสย. ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น

ชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทำการ 

 6.2.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนดหรือจะเปน

หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

   6.2.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหง

ประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด  

  6.2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

    กรณีไมเกิดความเสียหาย หรือคาใชจายใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของกับงานท่ีผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสมีหนาท่ีตองรับผิดชอบตอความเสียหาย หรือคาใชจายนั้นๆ หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย

ภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส พนจากขอผูกพันและความรับผิดท้ังปวงตามสัญญาแลว 

6.3 เอกสารเสนอราคา ขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

รวมถึงขอเสนอของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสถือเปนภาระผูกพันและเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง 

 6.4  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองรับผิดชอบในการดำเนินงานไมใหมีการละเมิดสิทธิหรือทรัพยสิน

ทางปญญาของบุคคลใดๆ ท้ังนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ี

เกิดขึ้นท้ังหมด 

 6.5  บสย. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบภายหลังในทุกกรณี หากพบวาไมเปนไปตามสัญญาท่ีทำไวกับ บสย. โดย 

บสย. สามารถยกเลิกสัญญาและเรียกรองคาเสียหายได 

 

.  การบอกเลิกสัญญา   

          7.1 ในกรณีท่ีผลงานของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในขั้นตอนใดไมผานการตรวจรับจาก บสย. และ

ตองปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวในขอบเขตการดำเนินงานนี้หรือตามท่ีไดตกลงกัน ถาการแกไขดังกลาวยังไมผานการ

ตรวจรับอีก บสย. อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาจางมิใหดำเนินการตอไปโดยท่ี บสย. ไมตองรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 7.2  บสย. มีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาจางในกรณีท่ี บสย. พิจารณาแลวเห็นวา การดำเนินงานของผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสไมไดเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรืออาจไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกำหนดในสัญญาได 

 7.3 การบอกเลิกสัญญาตามขอ 7.1 หรือ ขอ 7.2 บสย. มีสิทธิริบหรือบังคับหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคาร   

ผูออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาเปนจำนวนเงินท้ังหมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแต บสย. จะเห็นสมควร ตลอดจนมีสิทธิเรียก

คาเสียหายใดๆ อันเนื่องจากผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมปฏิบัติตามสัญญา หาก บสย. ตองจางผูอ่ืนดำเนินงาน

โครงการนี้แทนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมขึ้นจากราคาท่ีกำหนดไวในสัญญาดวย 

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

จะจายเงินคาจางตามสัดสวนของงานท่ีสงมอบและผานการตรวจรับแลวเทานั้น  

 

 

 

n



- 7 - 

 

8.    คาจางและการจายเงิน  

บสย. จะชำระเงินคาจางตามสัญญาภายหลังจากผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดปฏิบัติถูกตองครบถวน

ตามท่ี บสย. กำหนด และ บสย. ไดทำการตรวจรับและรับมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว จะแบงการชำระเงิน ดังนี้ 

งวดท่ี 1 ชำระเงินจำนวนรอยละ 10 ของคาจางท้ังหมด ภายหลังจากสงมอบงานงวดท่ี 1 เรียบรอยแลว 

งวดท่ี 2 ชำระเงินจำนวนรอยละ 50 ของคาจางท้ังหมด ภายหลังจากสงมอบงานงวดท่ี 2 เรียบรอยแลว 

งวดท่ี 3 ชำระเงินจำนวนรอยละ 40 ของคาจางท้ังหมด ภายหลังจากสงมอบงานงวดท่ี 3 เรียบรอยแลว 

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

8.1  คณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับงาน เม่ือดำเนินการเรียบรอยแลวก็จะสงหนังสือแจงการรับมอบตอ          

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสสงใบเรียกเก็บเงินมายัง บสย. 

8.2  บสย. จะชําระเงิน ภายใน 30 วันนับต้ังแตวันท่ีไดรับใบเรียกเก็บเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยตรง ท้ังนี้ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตกลงเปนผูรับภาระเงิน

คาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดอันเกี่ยวกับการโอนเงิน ท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินท่ี

โอนในเดือนนั้นๆ 

8.3  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองสงใบเสร็จรับเงินให บสย. ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันท่ีไดรับเงิน 

9.   อัตราคาปรับ  

 9.1 กรณีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสงมอบงานท่ีจางในกำหนด หรือสงมอบงานท่ีจางไมถูกตอง

ครบถวนตามวัตถุประสงคขอบเขตงาน ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสยินยอมให บสย. ปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.1 

(ศูนยจุดหนึ่ง) ของมูลคาสัญญาท้ังหมดนับถัดจากวันครบกำหนดสงมอบตามระยะเวลาดำเนินงาน จนกวาจะสามารถสงมอบงานท่ี

จางไดถูกตองครบถวน  

  หากคาปรับตลอดระยะเวลาของสัญญาสูงเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาสัญญาท้ังหมด บสย. มีสิทธิ์ยกเลิก

สัญญาไดทันที   

  9.2 กรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานไมถูกตองตามวัตถุประสงคขอบเขตงาน หรือฝาฝน

การปฏิบัติงานดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จนกอใหความเสียหาย หรือคาใชจายแก บสย. ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใช

คาเสียหาย รวมท้ังคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใหแก บสย. โดยไมมีขอโตแยง ท้ังนี้ หาก บสย. ตองจางบุคคลภายนอกเขามาทำงานแทนใน

สวนงานท่ียังไมแลวเสร็จ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใชเงินคาจาง รวมถึงคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นอีกสวนหนึ่งแทน บสย. ดวย  

 9.3 กรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพรองจนเปนเหตุให บสย. ไดรับความ

เสียหาย เกิดคาปรับ หรือคาใชจาย โดยท่ี บสย. ไมไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตองชดใช

คาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจายใหแก บสย. โดยสิ้นเชิง 

                         การชดใชคาเสียหาย คาปรับ หรือคาใชจาย ตาม ขอ 9.1 -9.3 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตอง

ชำระภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับการแจงเปนหนังสือจาก บสย. หากไมชำระภายในระยะเวลาดังกลาว ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสยินยอมให บสย. หักเงินท่ีจะจายใหแกผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากยังไมครบถวน

เพียงพอ ให บสย. มีสิทธิ์หักเงินหลักประกันตามสัญญาจนครบถวนท้ังจำนวนไดทันที 

    9.4 การของดหรือลดคาปรับ ใหผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส แสดงเจตนาเปนหนังสือพรอมเหตุผล      

โดยใหอยูในดุลพินิจของ บสย. ตามท่ีเห็นสมควร การของดหรือลดคาปรับ หากพิสูจนไดวาเปนเพราะความผิดของ บสย. การ

อนุมัติใหงดหรือลดคาปรับนั้นจะถือวาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดยินยอมสละสิทธิ์ในการเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 

อันอาจเกิดจากเหตุนั้นไดอีก 

 

10.   ขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นขอเสนอและอื่น  

 10.1  เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป 2564 

r
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 10.2  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 

 10.3 ผูย่ืนขอเสนอซ่ึง บสย. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกำหนดดัง

ระบุไวในขอ 6 บสย. จะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจ

พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 10.4  บสย. สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของ

สำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 10.5  ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูย่ืนขอเสนอจะตอง

ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ บสย. คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม. 

 10.6  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 

 

11.   การป ิบัติตามก หมายและระเบียบ 

      ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูรับจางพึงปฏิบตัิตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดโดยเครงครัด

    

12.   การประเมินผลการป ิบัติงานของผูประกอบการ 

 บสย. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือ

นำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

     ท้ังนี้ หากผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคดัเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับบสย.  

ไวชั่วคราว 

 

 

A
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........................................................... 

     (นางผกามาศ  สัจจพงษ) 

          ประธานกรรมการ 

 

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

          (นายสมเกียรติ รุงเรืองลดา) 

                  กรรมการ 

 

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

(นางสาวศิยาพร พันธฟก) 

          กรรมการและเลขานุการ 

 

A



 
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
เรียน ...................(ระบตุ าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)........................ 
 ๑. ข้าพเจ้า............(ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)..........................ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่
.............................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.์.................................................
โดย.....................................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้  (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า  
ข้ าพ เจ้ า . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . (ร ะบุ ชื่ อ บุ ค ค ล ธรรม ด า ).. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . .. .อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่
..............................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่............................................โทรศัพท์.....................................โดย.....................................ได้พิจารณา
เงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................
โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๒.   ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างานจ้าง.........................................ตามข้อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามราคาดังที่ ได้ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี้  เป็นเงินทั้ งสิ้น 
............................... บาท (........................................) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้ เป็นระยะเวลา........................วัน ตั้ งแต่วันยื่นข้อเสนอ  
และ .........................1 อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ 
 4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
 5. ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าได้ รับการพิจารณาให้ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
   5.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ ..........................1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 
   5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา 
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
    หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่...............................1 และ...............................1 มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ.................. .............1อาจด าเนินการ 
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 
   6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ...........................1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี ้
 7.   เพ่ือเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ 
ข้าพเจ้าขอมอบ........................เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจ านวนเงิน..........................บาท 
(...................................) มาพร้อมนี้ 
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ 
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 
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 9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ 
ในคราวเดียวกัน 
   เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................  
 
 
                    ลงชื่อ  .....................................................  

                    (..........................................................) 
             ต าแหน่ง...........................................................  
      
หมายเหตุ 
 1  ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น 



แบบหนงัสอืคำ้ประกัน 
 

(หลักประกนัสัญญาจ้าง) 
(กรณีปกต)ิ 

 

 
เลขที่............................                  วันที่............................ 
 

ข้าพเจ้า..........(ชื่อธนาคาร)............ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..............ถนน... ................................. 
ตำบล/แขวง.................  อำเภอ/เขต........................ จังหวัด .......................  โดย.......................... 
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ไว้ต่อ.................(ชื่อหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ว่าจ้าง)...........ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

1. ตามที่........(ชื่อผู้รับจ้าง).......ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง................กับผู้ว่าจ้าง
ตามสัญญาเลขที่....................ลงวันที่............. เดือน...................... พ.ศ. ................. ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน...........บาท (...............) ซึ่งเท่ากับร้อยละ......... (........)  
ของมูลค่าท้ังหมดของสัญญา 

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มี เงื่อนไขที่ จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิ เรียกร้อง 
ของผู้ ว่ าจ้ าง จำนวนไม่ เกิน................................บาท (................. .....................) ในฐานะเป็นลูกหนี้ ร่วม 
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ 
ตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง 
ชำระหนี้นั้นก่อน 

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ *วันที่............. เดือน...................... พ.ศ. ................. ถึงวันที่.............  
เดือน...................... พ.ศ. .................และข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

3. หากผู้ ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ รับจ้าง ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ายินยอมในกรณี นั้ น ๆ ด้วย  
โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง
ดังกล่าวข้างตน้ 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ 
 

    ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ำประกัน 

           (....................................................) 

          ตำแหน่ง........................................................ 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

    ลงชื่อ...................................................พยาน 

           (..................................................) 

* หมายเหตุ :  กรณีลงนามในสัญญาจ้างตามปกติ ให้หน่วยงานของรัฐระบุวันที่หนังสือค้ำประกันเริ่มมีผล 
ใช้บังคับให้มีผลตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง 

       

 



บทนิยาม 
 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมใน
คราวเดียวกัน 
  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
 ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล 
อีกรายหนึ่งหรือหลายราย มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
คร้ังนี้ 
   คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ 
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่ เข้าเสนอราคาให้แก่กรม
ในการประกวดราคาซื้อคร้ังนี้ หรือในนัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวด
ราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) 
แล้วแต่กรณี  



“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคา
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส 
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือ 
โดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทํา
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

-------------------------------------------------- 

บทนิยาม 



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

 

    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล   
        ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …… …….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร    

     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)    
    ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
    มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

         ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
      - ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล      

  ไฟล์ข้อมูล………………………….…...ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ       

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร      

    ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………….….......แผน่     
       บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำม)ี   

   ไม่มีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 
   มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่           

     ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
    -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
   ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
   มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

        ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น   

      ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ข)  คณะบุคคล 
     - ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน 

  ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
     - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ……….…….......แผ่น 
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    3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
    - ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ    

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชำติไทย 
        ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย 
         ส ำเนำหนังสือเดินทำง 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………… ….......แผน่ 
     (ข)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
         ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดักำร 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

 ไม่มีผู้ควบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น
              -  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
        ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
     -  ส ำนำหนังสือบริคณห์สนธิ  

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
 -  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  -  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

        ไฟล์ข้อมูล……………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
 ไม่มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 
 มีผู้มีอ ำนำจควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
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  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ............................................................................................................................. .......................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   .............................................................................................................................. ........................ 

ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
   ........................................................................................................................................ ................ 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 
  

 ข้ำพ เจ้ ำขอรับ รองว่ำ  เอกสำรหลักฐำนที่ ข้ ำพ เจ้ำยื่ นพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร 
 
 
      ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
 
      



 

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน ………..…….......แผ่น 

 2.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน 
               ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 3.  หลักประกันการเสนอราคา 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้จัดส่งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้ 

   4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
   4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 5.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.2................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 
     5.3................................................................................................................................... ............ 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จ านวน …………….......แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                    (...........................................................) 
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