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กณฑ์อ้างอิง (Terms of Reference) 
การจ้างเหมาบริหารจัดท าแผนความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) 

ส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) มีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) อยู่

ภายในอุทยานนวัตกรรม ใช้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์ระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) ระบบเครือข่าย (Network) 
และระบบอุปกรณ์ความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศของส านักงาน ซึ่งศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) 
ไม่ได้ถูกออกแบบตามมาตราฐาน จึงอาจส่งผลกระทบต่อระดับความพร้อมในการ ให้บริการ (Service 
Availability) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) และความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม จึงเห็นควรให้มีการจัดท าแผนความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) เพ่ือก าหนดนโยบาย
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเป็นแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายของ
ส านักงาน โดยอ้างอิงจากความเสี่ยงของส านักงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นสากล 
ทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือท าการระบุระดับสถานภาพในปัจจุบันของกระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ แผนการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของส านักงาน ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับส านักงาน 

2.2 เพ่ือระบุความเสี่ยง วิ เคราะห์ผลกระทบ และโอกาสการเกิดความเสี่ยงของ ศูนย์ข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ (Data Center) รวมถึงการก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง 

2.3 เพ่ือก าหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(Data Center) 

2.4 เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับศูนย์ข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ (Data Center) พร้อมเสนอแผนที่น าทาง (Roadmap) ในการพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและแผนปฏิบัติงาน (Action Plan/Implementation Plan) ในระยะสั้น 
(3 ปี) ระยะกลาง (5 ปี) และระยะยาว (10 ปี)  
 

3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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3.4 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ไม่ เป็นผู้ที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานตามระเบียบที่ รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังก าหนด 

3.11 ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง 

3.12 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.13 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

3.14 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์และมีผลงานที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่ก าหนด โดยมีมูลค่าของผลงาน 
ไม่น้อยกว่า 1,600,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวและท าสัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารหนังสือรับรองผลงานหรื อ
ส าเนาสัญญาหรือส าเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง มาประกอบการพิจารณา 

 

4. ขอบเขตของโครงการ 
 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดท าแผนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ส าหรับศูนย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ดังนี้ 

4.1 ผู้รับจ้างต้องก าหนดแผนการด าเนินงาน (Work Plan) แต่ละขั้นตอนตลอดทั้งโครงการ และ
วิธีการท างาน (Methodology) รวมถึงมาตรฐาน/เกณฑ์วัดที่จะใช้ในการจัดท าแผนความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ (Cyber Security) และก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ผลการด าเนินงานและ
การน าเสนอผลการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
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4.2 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการวิเคราะห์และระบุระดับสถานภาพในปัจจุบันของกระบวนการ ขั้นตอน
ปฏิบัติ แผนการด าเนินงาน/เกณฑ์วัดที่ผู้รับจ้างเสนอ เกี่ยวข้องกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของส านักงาน 
เทียบกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Gap Analysis) พร้อมทั้งระบุประเด็น
หลักที่ควรปรับปรุงรวมถึงข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ส าหรับศูนย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) 

4.3 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
(Data Center) พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง 

4.4 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดท านโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ICT Security 
Policy) ส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) 

4.5 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับ
ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) พร้อมน าเสนอแผนที่น าทาง (Roadmap) ในการพัฒนาโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและแผนปฏิบัติงาน (Action Plan/Implementation Plan) 
ในระยะสั้น (3 ปี) ระยะกลาง (5 ปี) และระยะยาว (10 ปี) 

4.6 ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมชี้แจงแผนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ส าหรับศูนย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ที่ส่งมอบต่อผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้อง
น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของโครงการต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการของส านักงานในชุดต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสนับสนุนข้อมูลรายละเอียดในเชิงลึก ตอบข้อ
ซักถาม (ถ้ามี) ทุกครั้งที่มีการน าเสนอ 

4.7 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการด าเนินการวิเคราะห์ Gap Analysis ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 ประเมินความเสี่ยง จัดท านโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และแผนกลยุทธ์การพัฒนา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน ความรู้ความสามารถ และความปลอดภัยสารสนเทศโดยหน่วยงานในระดับ
สากล โดยมีบุคลากรไม่น้อยกว่าดังนี้ ผู้จัดการโครงการ จ านวน 1 คน ที่ปรึกษาทางเทคนิค จ านวน 1 คน 
ที่ปรึกษา จ านวน 2 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

ต าแหน่ง คุณสมบัติ 
จ านวนอย่าง
น้อย (คน) 

ผู้จัดการโครงการ - มีประสบการณ์บริหารโครงการด้านการทดสอบหรือการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

- ได้รับใบรับรอง (Certificate) ด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างน้อย 3 
ฉบับในรายการต่อไปนี้ 
- Certified Ethical Hacker (C|EH) 
- Certified Information Security Audit (CISA) – ISACA 
- Certified Information Security Manager (CISM) – ISACA 

1 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติ 
จ านวนอย่าง
น้อย (คน) 

- Certified Information Systems Security Professional 
(CISSP) – ISC2 

- PECB ISO/IEC 27001:2013 Senior Lead Implementer 
- Certified Ethical Hacker (C|EH) 

ที่ปรึกษาทาง
เทคนิค 

- มีประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระบบ
เครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 
ปี 

- ได้รับใบรับรอง (Certificate) ด้านความมั่นคงปลอดภัย CompTIA 
Security+ เป็นอย่างน้อย 

1 

ที่ปรึกษา - มีประสบการณ์ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศระบบ
เครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 
อย่างน้อย 2 ปี 

- ได้รับใบรับรอง (Certificate) ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
อย่างน้อย 2 ฉบับในรายการต่อไปนี้ 
- CompTIA Security+ 
- EC-Council Certified Ethical Hacking (CEH) 
- PECB ISO/IEC 27001:2013 Lead Implementer 
- IRCA ISO/IEC 27001:2013 Lead Auditor 

2 

รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4 
 

5. คุณลักษณะเฉพาะ 
ผู้รับจ้างต้องด าเนินการวิเคราะห์ Gap Analysis ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประเมินความ

เสี่ยง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดท ากลยุทธ์ด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) พร้อมน าเสนอแผนที่น าทาง 
(Roadmap) ในการพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในระยะสั้น (3 ปี) ระยะ
กลาง (5 ปี) และระยะยาว (10 ปี) ส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ดังนี้ 

5.1 ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการด าเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
5.1.1 ขอบเขตของการด าเนินงาน 
5.1.2 ระยะเวลาด าเนินงาน โดยจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่และบุคลากรท่ีด าเนินการ 
5.1.3 วิธีการและขั้นตอนในการด าเนินการวิเคราะห์ Gap Analysis ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

27001:2013 ประเมินความเสี่ยง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และแผนกล
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ยุทธ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data 
Center) 

5.1.4 รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในโครงการ 
5.1.5 แผนผังของบุคลากรและช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้รับจ้าง 

5.2 ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการวิ เคราะห์  Gap Analysis ตามมาตรฐาน ISO/ IEC 27001:2013 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

5.2.1 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรฐาน 
รวมทั้งแผนกลยุทธ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับศูนย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ของส านักงาน 

5.2.2 ผู้รับจ้างต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับส านักงาน 
5.2.3 ผู้รับจ้างต้องศึกษา ตรวจสอบศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ระบบเครือข่ายและ

ระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ 
5.2.4 ผู้รับจ้างต้องศึกษามาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) 

ที่เหมาะสมกับส านักงาน ครอบคลุมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
ระบบเครือข่าย (Network) ระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) แอพพลิเคชั่น 
(Application) โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

5.2.5 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดท า Gap Analysis ตามมาตรฐาน ISO/ IEC 27001:2013 
ทางด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของส านักงาน 

5.2.6 ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ Gap Analysis ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 

5.3 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
5.3.1 ผู้รับจ้างต้องทบทวนหรือปรับปรุงหลักวิธีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment 

Methodology) ตามแนวปฏิบัติ ISO/IEC 27005 หรือ ISO/IEC 31000 
5.3.2 ผู้รับจ้างต้องให้ค าปรึกษาและท างานร่วมกับส านักงาน จัดท าบัญชีรายการทรัพย์สิน 

(Asset Inventory) พร้อมระบุผู้เป็นเจ้าของความเสี่ยงของทรัพย์สินภายในส าหรับศูนย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) 

5.3.3 ผู้รับจ้างต้องให้ค าปรึกษาและท างานร่วมกับส านักงาน ด าเนินการระบุปัจจัยเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อการสูญเสียด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (C-I-A) ตามหลักวิธีการ
ประเมินความเสี่ยง 

5.3.4 ผู้รับจ้างต้องให้ค าปรึกษาและท างานร่วมกับส านักงานในการประเมิน (Risk Assessment) 
พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารรายงานการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Report) 

5.3.5 ผู้รับจ้างต้องให้ค าปรึกษาและท างานร่วมกับส านักงาน ก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการ
จัดการความเสี่ยงและก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการ
ตามทางเลือกที่ก าหนดไว้ (Risk Treatment Options) 
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5.3.6 ผู้รับจ้างต้องให้ค าปรึกษาและท างานร่วมกับส านักงาน ด าเนินการในการวางแผนควบคุม
ความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) 

5.4 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดท านโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับศูนย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) 

5.5 ผู้รับจ้างต้องน าเสนอผลการศึกษาของโครงการฯ ต่อผู้บริหารของส านักงาน ในรูปแบบของ
เอกสารรายงานการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแผนกลยุทธ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับศูนย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) พร้อมน าเสนอแผนที่น าทาง (Roadmap) ในการพัฒนาโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan/Implementation Plan) 
ในระยะสั้น (3 ปี) ระยะกลาง (5 ปี) และระยะยาว (10 ปี) 
 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
6.1. ต้องด าเนินการตามขอบเขตของงานแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
จ านวนเดือน 

1 3 6 

1 แผนการด าเนินงานจัดท าแผนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ X   

2 - ศึกษา วิเคราะห์ Gap Analysis ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 

- ทบทวนหรือปรับปรุงหลักวิธีการประเมินความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติ 
ISO/IEC 27005 หรือ ISO/IEC 31000 

- ตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สิน (Asset Inventory) 
- จัดประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนควบคุมความเสี่ยง  

 X  

3 - ก าหนดนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับ
ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)  

- จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ
ส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)  

- จัดท าแผนที่น าทาง (Roadmap) ในการพัฒนาโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan/Implementation Plan) ในระยะสั้น (3 ปี) ระยะ
กลาง (5 ปี) และระยะยาว (10 ปี) 

  X 
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7. งบประมาณ 
งบประมาณในการด าเนินการ 1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
 

8. ราคากลางและแหล่งท่ีมา 
8.1 ราคากลาง 1,505,180.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
8.2 แหล่งที่มาของราคากลาง 

- บริษัท โกไฟว์ จ ากัด 
- บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จ ากัด 

 

9. ผลงานที่ต้องส่งมอบ 
9.1 เอกสารแผนการด าเนินงาน รายละเอียดแผนประกอบด้วย กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ ผลลัพธ์ 

และผู้รับผิดชอบ 
9.2 แผนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data 

Center) ที่ประกอบด้วยรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ Gap Analysis 
9.2.1 รายงานการทบทวนหรือปรับปรุงหลักวิธีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment 

Methodology) ตามแนวปฏิบัติ ISO/IEC 27005 หรือ ISO/IEC 31000 
9.2.2 บัญชีรายการทรัพย์สิน (Asset Inventory) พร้อมระบุผู้เป็นเจ้าของความเสี่ยงของ

ทรัพย์สินภายในศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) 
9.2.3 รายงานการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Report) และแผนควบคุมความเสี่ยง 

(Risk Treatment Plan) 
9.2.4 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data 

Center) 
9.2.5 แผนกลยุทธ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

(Data Center) พร้อม แผนที่น าทาง (Roadmap) ในการพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและแผนปฏิบัติงาน (Action Plan/Implementation 
Plan) ในระยะสั้น (3 ปี) ระยะกลาง (5 ปี) และระยะยาว (10 ปี) 

 

10 ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินซึ่งเป็นเงินบาทโดยตรงให้แก่ผู้รับจ้าง โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้ส่ง

มอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงาน
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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โดยก าหนดการจ่ายค่าจ้าง จ านวน 3 (สาม) งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก าหนดจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 30 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานการด าเนินการ 

ตามข้อ 9.1 ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ก าหนดจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 40 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานการด าเนินการ 
ตามข้อ 9.2.1 – 9.2.4 ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการ
ตรวจรับพสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 (สุดท้าย) ก าหนดจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 30 ของวงเงินจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานการ
ด าเนินการ ตามข้อ 9.2.5 – 9.2.6 ภายใน 6 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับผลงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

11. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ครั้งนี้ ส านักงานพิจารณาตัดสินโดยใช้

หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจากราคารวม 
โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 

1) ราคาที่ยื่นเสนอ (Price)   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 20 

2) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 80 
 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม 
ส านักงานนวัตกรรมห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
โทร. 02 017 5555 ต่อ 627 
โทรสาร 02 017 5566 


