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ขอกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 

จางประเมินมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)  

ระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)  

ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

  

1. ความเปนมา 

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ไดจัดทำ “โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ” เพื่อยกระดับการใหบริการดิจิทัลภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ มีความ

ม่ันคงปลอดภัย เพ่ือสรางความม่ันใจในการทำธุรกรรมออนไลนกับภาครัฐไดสะดวกยิ่งข้ึน พรอมขับเคลื่อน

ประเทศไทยใหสามารถกาวเขาสูโลกยุคใหมในยุคดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ สพร. จึงมีความประสงคจัดจาง

ผูเชี ่ยวชาญตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอกเพื่อประเมิน

สถานะความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ตรวจสอบ วิเคราะห และใหคำแนะนำในการปรับปรุงดาน

ระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอรของ ระบบพิสูจนและยืนยัน

ตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ของ สพร. 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหไดรับรองเปนสมาชิกท่ีไดรับอนุญาตใหเชื่อมตอระบบกับระบบ NDID Platform  

2.2 เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงระบบใหมีความม่ันคงปลอดภัยท่ีสูงข้ึน  

2.3 เพื่อใหระบบเกิดความนาเชื่อถือและมีความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอตอการรับมือกับภัยคุกคาม

ดานไซเบอร 

 

3. คุณสมบัติผูย่ืนขอเสนอ  

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง  
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3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงาน

เปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติ

บุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำ

การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผู ยื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคล ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวของความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ เชน ISO 27001 เปนตน โดยผูเสนอราคาจะตองแนบเอกสารหลักฐาน เพื่อยืนยัน

คุณสมบัติดังกลาวมาในวันท่ีเสนอราคาดวย  

 

4. การเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้  

4.1 ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารนี้   

4.2 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว

ดวยแลว  

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาตามวัน-เวลา ท่ีกำหนด 

4.4 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันที่ยืนยันราคาสุดทายโดย

ภายในกำหนดยืนราคา หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีท่ี สพร. จำเปนตองขอใหผูเสนอ

ราคาขยายระยะเวลาการยืนราคา ผูเสนอราคาตองทำการขยายกำหนดยืนราคาให สพร. ตาม

ความประสงค 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองจัดทำใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคาในแตละรายการตาม

ขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน-เวลาท่ี สพร. กำหนด  

4.6 ผูเสนอราคาจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี้ 
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ขอบเขตการดำเนินงาน 

สพร. กำหนด 

ขอบเขตการดำเนินงาน

ท่ีผูเสนอราคา เสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขตการ

ดำเนินงานท่ีผูเสนอราคา

เสนอ 

เอกสารอางอิง 

ใหขอบเขตการดำเนินงาน

ท่ี สำนักงานกำหนด 

ใหระบุขอบเขตการ

ดำเนินงานท่ี 

ผูเสนอราคาเสนอ 

ใหระบุจุดท่ีดีกวา หรือ 

เทียบเทา 

ใหระบุ

เอกสารอางอิง 

(ถามี) 

4.7 แผนการดำเนินงาน  

4.8 ผูเสนอราคาตองจัดบุคลากรที่เพียงพอตอปริมาณงาน เปนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาตรการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบจำนวน 1 คน, บุคลากรดานประเมินมาตรการการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของระบบไมนอยกวาจำนวน 2 คน, บุคคลากรดานการทดสอบเจาะระบบไมนอย

กวาจำนวน 3 คน, ผูประสานงานโครงการไมนอยกวาจำนวน 1 คน โดยบุคคลากรที่เสนอใน

โครงการ 1 คนรับผิดชอบงานได 1 ตำแหนงเทานั้น และบุคลากรตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 

 บุคลากรดานผูทำการประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบตอง ไดรับการ

รับรองหรือไดรับประกาศนียบัตรรับรองความรูจากหนวยงานในระดับสากลตามที่ระบุในเอกสาร 

NDID Member Qualification Assessment Framework (MQA) สำหรับสมาชิกที่ขอเชื่อมตอ 

ดังนี้ 

- ประกาศนียบัตร Certified Information System Auditor (CISA) หรือ 

- ประกาศนียบัตร Certified Information Security Manager (CISM) หรือ 

- ประกาศนียบัตร Certified Information System Security Professional (CISSP) หรือ 

- ประกาศน ียบ ัตร  ISO 27001 Information Security Management Systems Lead 

Auditor 

 บุคลากรดานการทดสอบเจาะระบบตอง ไดรับการรับรองหรือไดรับประกาศนียบัตรรับรอง

ความรูความสามารถทางดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร จากหนวยงานในระดับสากลตามท่ีระบุ

ในเอกสาร NDID Member Qualification Assessment Framework (MQA) สำหรับสมาชิกท่ี

ขอเชื่อมตอ ดังนี้ 

- ประกาศนียบัตร GIAC Penetration Tester (GPEN) หรือ 

- ประกาศนียบัตร Offensive Security Certified Professional (OSCP) หรือ 

- ประกาศนียบัตร eLearnSecurity Certified Professional Penetration Tester (eCPPT) 

ทั้งนี้ บุคลากรดำเนินงานที่เสนอในโครงการทุกตำแหนง ตองแนบแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ

วุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตรที่ยังไมหมดอายุ และรายละเอียดลำดับขั้นของประกาศนียบัตร 

(Certificate Career Path) ที่ไดรับ ประสบการณทำงานและความเชี่ยวชาญ มาในวันที่เสนอ

ราคาดวย 
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5. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

 การจัดจางครั้งนี้เปนงานที่มีความชับซอนและมีขอจำกัดดานเทคนิค ซึ่งมีความแตกตางกันไปตาม

ลักษณะ ชนิดประเภทของงาน ซ่ึงไมอยูบนพ้ืนฐานเดียวกัน ซ่ึงผูยื่นขอเสนอตองแสดงใหเห็นถึงความพรอม

และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามขอบเขตการดำเนินงาน สพร.จะพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ผาน

เกณฑดานคุณภาพ (ขอเสนอดานเทคนิค) และเกณฑราคา โดยมีสัดสวนน้ำหนักของเกณฑคุณภาพ 

(ขอเสนอดานเทคนิค) น้ำหนักรอยละ70 และเกณฑราคาน้ำหนักรอยละ 30 โดย สพร. จะดำเนินการ

ตามลำดับ ดังนี้ 

5.1 ตรวจสอบการมีผลประโยชนรวมกัน และความครบถวนถูกตองของเอกสารหลักฐานตาง ๆ แลว

พิจารณาคัดเลือกรายที่ไมมีผลประโยชนรวมกัน มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ครบถวน

ถูกตอง และพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคตอไป สำหรับรายท่ีมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีคุณสมบัติ 

หรือยื่นเอกสารหลักฐานตาง ๆ ไมครบถวนถูกตอง สพร. จะไมทำการประเมินคาประสิทธิภาพตอ

ราคาตามหลักเกณฑท่ีกำหนด 

5.2 พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของผูรับจางทุกราย หากผูประสงคจะเสนอราคาใดมีคุณสมบัติไม

ถูกตอง หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวน สพร. จะไมรับพิจารณาขอเสนอ

ของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดแผกใน

สวนท่ีมิใชสาระสำคัญเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ สพร. เทานั้น 

 ท้ังนี้ สพร. จะเชิญใหผูยื่นขอเสนอทุกรายที่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารครบถวนถูกตอง ตาม

ขอ 5.1 นำเสนอดานเทคนิค โดยจะพิจารณาประเมินคาประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

  

เกณฑการพิจารณา 
กำหนดน้ำหนัก

เทากับรอยละ 

1. คุณสมบัติและคุณภาพของบุคลากรในโครงการ 50 

1.1 คุณสมบัติของบุคลากรโครงการ ในดานความเชี่ยวชาญมาตรการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัย 
10 

1.2 คุณสมบัติและจำนวนบุคลากรของโครงการ ในดานการประเมินมาตรการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัย 
20 

1.3 คุณสมบัติและจำนวนบุคลากรของโครงการ ในดานการเจาะระบบ 20 

2.  ผลงานและประสบการณของผูเสนอราคา  20 

3. การนำเสนอ ความรูความเขาใจในโครงการ แผนการดำเนินงาน ประสบการณ 

และการตอบคำถาม 30 
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เกณฑการพิจารณา 
กำหนดน้ำหนัก

เทากับรอยละ 

3.1 จัดทำเอกสารแผนการดำเนินงานครอบคลุมทุกดานของโครงการ โดยยื่นเขามา

พรอมในวันเสนอราคา 

10 

 

3.2 การนำเสนอ ตามขอเสนอท่ียื่นในวันเสนอราคา ชัดเจนครบถวน และความเขาใจ

ในโครงการ 10 

3.3 การตอบคำถาม 10 

รวมคะแนน 100 

 

 ท้ังนี้ ขอเสนอดานเทคนิคท่ีผานเกณฑการพิจารณา ตองไดรับคะแนนการประเมินดานคุณภาพ 

(Performance) ไมนอยกวารอยละ 70  ตามภาคผนวก ค. (รายละเอียด หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอ

ดานคุณภาพ) 

5.3 ขอเสนอดานเทคนิคที่ผานเกณฑการพิจารณาตามขอ 5.2 จะไดรับการประเมินคาประสิทธิภาพตอ

ราคาตามสัดสวนขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาท่ีกำหนดและจัดลำดับเรียงตามคะแนน 

ขอเสนอที่ไดรับคะแนนประเมินสูงสุดจะไดรับการคัดเลือก และ สพร. จะพิจารณาเจรจาตอรอง

ราคาตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน สพร. ตอไป 

5.4 ผูรับจางจะพิจารณาเกณฑคุณภาพและคุณสมบัติที ่เปนประโยชน โดยเชิญผูเสนอราคาที่ผาน

คุณสมบัติเบื้องตน เขามานำเสนอขอมูล ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณาผูเสนอ

ราคาท่ีผานคุณสมบัติเบื้องตนแลวเทานั้น 

5.5 กรณีผูไดรับการคัดเลือกไมไปทำสัญญาภายในวันเวลาที่กำหนด สพร. จะพิจารณาเรียกรายลำดับ

ถัดไปเพื่อเจรจาตอรองและ/หรือทำสัญญาตอไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวน 

เพ่ือดำเนินการใหมตามวิธีหรือข้ันตอนตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

 

6. ขอบเขตการดำเนินงาน 

 ผูรับจางตองดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห และใหคำแนะนำในการปรับปรุงดานระบบการรักษา

ความปลอดภัยของระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอรของระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

(Digital ID) ของ สพร. โดยจะตองครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ 

6.1 ทำการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) 

ของ สพร. ใหรองรับการเชื่อมตอกับบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID - 

NDID) โดยการตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

ตามเอกสาร NDID Member Qualification Assessment Framework (MQA) สำหรับสมาชิก
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ที่ขอเชื่อมตอ และทำการทดสอบเจาะระบบผานเครือขายภายในและเครือขายภายนอก สพร. 

พรอมใหคำแนะนำการปดชองโหวท่ีพบ 

6.2 บุคลากรที่เสนอใหดำเนินโครงการ ตั้งแตชวงเสนอราคาจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ จะตองเปน

บุคคลเดียวกัน แตหากมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลง ตองมีการแจงเปนหนังสืออยางเปนทางการ

แก สพร. เพ่ือใหทราบเปนลายลักษณอักษรและพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงนั้น อีกท้ัง บุคลากร

ท่ีเสนอเขามาใหม จะตองมีคุณสมบัติไมนอยกวาบุคลากรเดิม 

6.3 ผูรับจางมีสิทธิในการเสนอบุคลากรในโครงการเพ่ิมเติมได โดยตองมีคุณสมบัติตามขอกำหนด โดย

ตองแจงใหแก สพร. ทราบเปนลายลักษณอักษรและพิจารณาถึงการเพิ่มบุคลากรในโครงการนั้น 

โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม 

6.4 ผูรับจางตองจัดทำแผนดำเนินงาน โดยตองเสนอแผนดำเนินงานดังกลาวให สพร. เห็นชอบกอน  

6.5 ผูรับจางตองแจงพนักงาน สพร. ใหทราบทุกครั้งกอนเขาดำเนินการตาง ๆ ท่ี สพร. ถึงแผนการเขา

ดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช หรือเทคนิคที่ใชในการเจาะระบบ รวมถึงการประเมินผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นระหวางดำเนินงาน ทั้งนี้ผูรับจางจะตองแจง สพร. ทราบลวงหนาอยางนอย 1 วันทำการ 

และจะดำเนินการไดหลังจากท่ีไดรับความเห็นชอบทุกครั้ง 

6.6 ผูรับจางตองดำเนินการประเมินมาตรการการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของระบบตามแบบ

ประเมินตนเองสำหรับสมาชิกท่ีจะทำหนาท่ีเปน RP Proxy และ RP (สมาชิกระดับ 1) ตามเอกสาร 

NDID Member Qualification Assessment Framework (MQA) สำหรับสมาชิกที่ขอเชื่อมตอ

กับบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID - NDID) หรือแบบประเมินอื่นตามที่ผู

วาจางกำหนด 

6.7 ผูรับจางตองทำการศึกษาระบบ Digital ID ของ สพร. ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบยอยตาง ๆ อยางนอย 

ดังนี้ 

6.7.1 ระบบ Digital ID ของ สพร. ซ่ึงรองรับการพิสูจน และยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนท่ัวไป 

6.7.2 ระบบ Digital ID ของ สพร. ซึ ่งรองรับบริหารจัดการผู ใชงานโดยเจาหนาที ่ที ่ไดรับ

มอบหมาย (User Management) 

6.7.3 ระบบ Digital ID ของ สพร. ที่รองรับการเชื่อมตอกับหนวยงานภายนอก เพื่อการยืนยัน

ตัวตน โดยใช OpenID Protocol 

6.7.4 ระบบ Digital ID ของ สพร. ที่รองรับการเชื่อมตอกับระบบงานอื่น ๆ ของ สพร. (API) 

เพ่ือรองรับการพิสูจน และออกบัญชีผูใชใหประชาชน (e-KYC) 

6.7.5 ระบบ Digital ID ของ สพร. ที่เชื่อมตอกับระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนตามมาตรฐานท่ี 

NDID กำหนด 

หมายเหตุ : โดยมีรายละเอียดผังโครงสรางของระบบที ่เกี ่ยวของตามภาคผนวก ก. และ

รายละเอียด API ขอ 6.7.4 ตามภาคผนวก ข. 
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6.8 ผูรับจางตองดำเนินการคนหาชองโหว ประเมินหาจุดออน ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบ 

(Vulnerability Assessment)  ในระบบเครือขาย (Network) โดยครอบคลุมระบบ Digital ID 

ของ สพร. ตามขอ 6.7 พรอมจัดทำขอเสนอแนะ สำหรับแนวทางแกไขระบบสารสนเทศและระบบ

ท่ีเก่ียวของ 

6.9 ผูรับจางตองดำเนินการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ตามมาตรฐาน OWAPS Top 

10 Web Application Security Risks หรือCWE/SANS TOP 25 Most Dangerous Software 

Errors เปนอยางนอย จากเครือขายภายนอกในรูปแบบท่ีเรียกวา External Penetration Testing 

ทั ้งแบบ Gray-Box และ Black-Box ที ่ระบบ Digital ID ของ สพร. ตามขอ 6.7 พรอมจัดทำ

รายงาน ขอเสนอแนะ สำหรับแนวทางแกไขระบบสารสนเทศระบบที่เกี่ยวของ และ Certificate 

ท่ีเก่ียวของกับการทดสอบเจาะระบบของผูทดสอบเจาะระบบ  

6.10 ผูรับจางตองดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบของชองโหวที่ตรวจพบ และแนะนำ

วิธีการแกไขหรือปองกัน พรอมดำเนินการจัดทำรายงานผลการทดสอบเจาะระบบอยางนอย โดย

อิงตามมาตรฐาน Common Vulnerability Scoring System (CVSS) version ปจจุบัน ดังนี้ 

- วิธีการตรวจสอบและทดสอบเจาะระบบ  

- ผลการประเมินตาง ๆ รายละเอียดชองโหวหรือจุดออนท่ีพบ ปริมาณชองโหวของระบบ 

โดยจัดลำดับความสำคัญของชองโหวที่พบวา ชองโหวใดที่มีความจําเปนเรงดวนที่ตอง

แกไข 

- ผลลัพธของการทดสอบเจาะระบบ โดยอางอิงตามระดับความเสี ่ยง (Risk) และ

ผลกระทบ (Impact) รวมถึงชองโหวท่ีตรวจพบอยางละเอียด  

- แนะนำวิธีการปองกันหรือแกไขชองโหวท่ีตรวจพบ 

6.11 ผูรับจางตองใหคำแนะนำกระบวนการสำรองขอมูล (Backup) กอนทำการทดสอบเจาะระบบ 

(Penetration Testing) และกูขอมูลคืน (Rollback) หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแลวทุกครั้ง 

เพ่ือใหระบบกลับคืนสูสภาพเดิมเสมอ 

6.12 จัดใหมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเขารวมประชุมเพ่ือนำเสนอผลการทดสอบเจาะระบบ 

(Penetration Testing) และประเมินความเสี่ยงเพื่อหาชองโหว (Vulnerability Assessment) 

พรอมท้ังแนะนำการปดชองโหวท่ีพบ  

6.13 ผูรับจางตองดำเนินการทดสอบเจาะระบบซ้ำ (Revisit) นับถัดจากวันที่ สพร. มีหนังสือแจงให

ผูรับจางดำเนินการ พรอมจัดทำรายงานผลการทดสอบทั้งหมด บทวิเคราะห คำแนะนำ การ

แกไข การตรวจสอบหลังการแกไข และบทสรุปผูบริหาร หลังจากท่ี สพร. ไดดำเนินการแกไขชอง

โหวแลว และกรณีที่ สพร. ไมสามารถดำเนินการปดชองโหวเดิม ตามคำแนะนำการปดชองโหว 

ผูรับจางจะตองวิเคราะหและหาแนวทางการแกไขอื่น ๆ และนำเสนอผลการทดสอบเจาะระบบ

ซ้ำ (Revisit) ตอท่ีประชุมตามท่ี สพร. กำหนด 
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6.14 ผูรับจางตองใชเอกสารขอมูล เครื่องมือ ฮารดแวรและซอฟตแวรตาง ๆ ในการดำเนินการอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย ไมละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของผูอ่ืน  

6.15 หากมีสวนหนึ่งสวนใดที่มิไดระบุไวในเอกสารนี้ แตมีความจำเปนตองจัดทำหรือ ผูรับจางตอง

จัดหาใหเพียงพอตอการใชงานของ สพร. โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม 

6.16 ผูรับจางตองจัดทำสัญญาไมเปดเผยขอมูลพรอมลงนามใหแก สพร. โดยขอมูล และเอกสาร

ท้ังหมดของโครงการนี้ท่ีจัดทำข้ึนถือเปนลิขสิทธิ์ของ สพร. ผูรับจางจะไมนำเอกสาร และขอมูลใด 

ๆ ที่ไดรับไปทำการเปดเผย หรือเผยแพร โดยไมไดรับความเห็นชอบจาก สพร. เปนลายลักษณ

อักษร 

 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ภายในกำหนด 150 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามสัญญา 

 

8. การสงมอบงาน  

 ผูรับจางจะตองสงมอบงานใหแก สพร. โดยไดดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานในขอ 6 พรอมสง

มอบเอกสารรูปเลมและซอฟตไฟล จำนวน 3 ชุด  ดังนี้ 

 

     งวดท่ี 1 ภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบดวย 

1) เมื่อผูรับจางดำเนินการประเมินมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบตามขอ 

6.6 พรอมจัดสง (ราง) ผลการประเมินมาตรการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ  

2) เมื่อผูรับจางดำเนินการศึกษาระบบ Digital ID ของ สพร. ตามขอ 6.7 พรอมจัดสง รายงาน

ผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อหาชองโหว ของระบบงาน สพร. ตามที่กำหนดไวในขอ 6.10 

พรอมคำแนะนำแนวทางการปดชองโหวท่ีพบ 

 

งวดท่ี 2 ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบดวย  

1) เม่ือผูรับจางดำเนินการประเมินมาตรการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบตามขอ 

6.6 พรอมจัดสงผลการประเมินมาตรการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ ฉบับ

สมบูรณ  

2) เม่ือผูรับจางดำเนินการทดสอบเจาะระบบซ้ำ (Revisit) ตามขอ 6.13  พรอมจัดสงรายงาน

ผลการตรวจสอบผลการปดชองโหวหรือจุดออน (Re-Test)   

3) จัดทำรายงานผลสรุปผลการวิเคราะห คำแนะนำ การแกไข การตรวจสอบหลังการแกไขและ

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
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9. เง่ือนไขการชำระเงิน 

 สพร. จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว

ใหแกผูรับจาง โดยแบงออกเปน 2 (สอง) งวด ดังนี้ 

งวดท่ี 1 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 40 (สี่สิบ) ของคาจางตามสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน  และ

สงมอบงานงวดท่ี 1 ถูกตองและครบถวนตามสัญญา และ สพร. ไดตรวจรับมอบงานจางดังกลาว

เรียบรอยแลว  

งวดท่ี 2 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 60 (หกสิบ) ของคาจางตามสัญญา เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานและ

สงมอบงานงวดท่ี 2 ถูกตองและครบถวนตามสัญญา และ สพร. ไดตรวจรับมอบงานจางในแตละ

งวดงานเรียบรอยแลว 

 

10. เง่ือนไขการปรับ 

 กรณีที่ผูรับจางไมสามารถดำเนินการไดตามขอกำหนดหรือไมสามารถสงมอบงานไดตามเงื่อนไขท่ี

กำหนดไวในเอกสารนี้ ผูรับจางจะตองชำระคาปรับในอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคางานตามสัญญาท้ังหมด 

แตตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท จนกวาจะสามารถดำเนินการไดตามขอกำหนดหรือจนกวาสงมอบงาน

ไดถูกตองครบถวนโดยเศษของวันจะถือเปนหนึ่งวันเต็ม 

 

11. วงเงินในการจัดหา 

จำนวนเงินท้ังสิ้น 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)  

 

12. การรับประกัน และงานบริการหลังการขาย  

12.1 การรับประกันและงานบริการหลังการขายกำหนดระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน หรือจนกวาทาง 

NDID ใหการยอมรับเปนสมาชิกในการเชื ่อมตอกับบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลเปนท่ี

เรียบรอย โดยเริ่มการรับประกันใหนับตั้งแตวันท่ี สพร. ตรวจรับงานงวดท่ี 2 แลวเสร็จ  

12.2 ผูรับจางจะตองใหคำปรึกษา หรือใหคำแนะนำเก่ียวกับงานท่ีระบุในเอกสารงานจางฉบับนี้ ตามท่ี 

สพร. รองขอ 

 

13. สิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

ผูวาจางเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญา รวมถึงสิทธิใด ๆ ในผลงานท่ีผูรับจางได

ปฏิบัติงานตามสัญญานี้แตเพียงฝายเดียว และท่ีผูรับจางจะนําผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงาน ตาม

สัญญานี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไปใช หรือเผยแพรในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ไดระบุไวในสัญญานี้

ไมได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูวาจางกอน 
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14. การเก็บรักษาขอมูลท่ีเปนความลับ 

ผูรับจางจะตองจัดการเก็บรักษาขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ที่ผูรับจางไดรับ

จากผูจาง ซึ่งรวมถึงขอมูลตาง ๆ ที่ ผูจางไดจัดทำขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานนี้อยางเปนความลับ และ/

หรือความลับทางการคาของผูจาง และผูรับจางตองหามาตรการในการจัดเก็บขอมูลที่เปนความลับให

มิดชิด ท้ังนี้ ผูรับจางจะตองลงนามใน “สัญญาไมเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ” พรอมสัญญาจาง 

 

15. เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

15.1 สพร. ทรงไวซ่ึงสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการดำเนินการจางโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา 

ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ 

15.2 สพร. สงวนสิทธิ์ท่ีจะดำเนินการจัดทำสัญญาเม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวเทานั้น 

15.3 ผูรับจาง ซ่ึง สพร. ไดคัดเลือกไวแลว ไมมาทำสัญญาหรือขอตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไมมีเหตุ

อันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาวาผูรับจางนั้น เปนผูท้ิงงานและจะแจงเวียนใหสวน

ราชการตาง ๆ ทราบตอไป 

15.4 สพร. สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น

ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

15.5 ผูรับจางท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปทำสัญญาจะตองวางหลักประกันสัญญาจำนวนรอยละ 5 ของ

มูลคาสัญญา  

15.6 ผูรับจางท่ีไดรับการคัดเลือกจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือแตบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีก

ทอดหนึ่ง เวนแตการจางชวงงานแตบางสวนท่ีไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก สพร. แลว 

15.7 ขอมูลและเอกสารใด ๆ ท่ีผูรับจางไดรับทราบหรือไดรับจาก สพร. หรือลูกคาของ สพร. รวมท้ัง

ผลงานท่ีสงมอบ ผูรับจางจะตองถือเปนความลับ ไมนำไปเผยแพรใหบุคคลใดทราบเปนอันขาด 

เวนแตจะไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง 

สพร. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการจายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผูรับจางไมสามารถสง

มอบงานไดตามขอกำหนดและเง่ือนไขการจาง (TOR) ขอหนึ่งขอใดก็ดี เวนแตการท่ีผูรับจางไม

สามารถสงมอบงานไดดังกลาวเปนผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร. หรือมิไดเกิดจาก

ความผิดของฝายหนึ่งฝายใด 

 

16. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สวนสนับสนุนบริการ (SOS) ฝายปฏิบัติการ (SO) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
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17. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม  

- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เลขท่ี 108 ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร 

ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

- E-mail    : cmp_division@dga.or.th 

- Website :  www.dga.or.th  

- โทรศัพท    0-2612-6000 

- โทรสาร     0-2612-6012 

 

mailto:cmp_division@dga.or.th
http://www.dga.or.th/
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ภาคผนวก ก. รายละเอียดผังโครงสรางของระบบท่ีเกี่ยวของ 
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ภาคผนวก ข. รายละเอียด API 

 

ลำดับท่ี API รายละเอียด 

  User 

1 URL 1 ลงชื่อเขาใชงาน 

2 URL 2 ลงชื่อเขาใชงานผาน DGA Kiosk 

3 URL 3 ตรวจสอบ PersonalToken หมดอายุ 

4 URL 4 ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนซ้ำพรอม IAL และ 

Stages 

5 URL 5 ตรวจสอบผูใชงานซ้ำ 

6 URL 6 ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนซ้ำ 

7 URL 7 ตรวจสอบอีเมลซ้ำ 

8 URL 8 ดึงขอมูลผูใชงานดวย PersonalToken 

9 URL 9 แกไขขอมูลผูใช 

10 URL 10 สมัครสมาชิก 

11 URL 11 สมัครสมาชิกผาน DGA Kiosk 

12 URL 12 ตรวจสอบ IAL ของผูใชงาน 

13 URL 13 ประวัติการใชงานระบบ 

14 URL 14 แกไขรหัสผานดวยรหัสผานเดิม 

15 URL 15 ลืมรหัสผานข้ันตอนท่ี 1 

16 URL 16 ลืมรหัสผานข้ันตอนท่ี 2 

17 URL 17 ลืมรหัสผานข้ันตอนท่ี 3 

18 URL 18 ลืมรหัสผานข้ันตอนท่ี 4 เปลี่ยนโดย Laser-code 

19 URL 19 ลืมรหัสผานข้ันตอนท่ี 4 เปลี่ยนโดย sms otp 

20 URL 20 ลืมรหัสผานข้ันตอนท่ี 4 สง sms otp อีกครั้ง 

21 URL 21 ลืมรหัสผาน เปลี่ยนรหัสผาน 

  eKYC (Pentest) 

22 URL 22 อานขอมูลหนาบัตรประชาชน (OCR) 

23 URL 23 ยืนยัน Liveness 

24 URL 24 ยืนยันรูปภาพแบบ 1 ตอ 1 
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ) ลงนาม...นิเวช มิ่งมิตรโอฬาร........................... วันที่...21/06/2564........ 
กรรมการ                  ( นายไพโรจน ชูเชิดดวงทินกร ) ลงนาม....ไพโรจน ชูเชิดดวงทินกร...................          คร้ังที่.......1….............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นายปรัสตยุ เทียมทอง ) ลงนาม....ปรัสตยุ เทียมทอง.....................  

25 URL 25 eKYC ผาน Kiosk 

26 URL 26 ยืนยันขอมูลเบอรมือถือ 

27 URL 27 ยืนยัน OTP 

28 URL 28 ยืนยัน E-mail ของผูใชงานดวยวิธี OTP 

29 URL 29 ยืนยัน OTP ท่ีไดรับทาง e-mail 

30 URL 30 อานขอมูลหนา บัตรประชาชน (OCR) 

หลังสมัครสมาชิก 

31 URL 31 ยืนยัน Liveness หลังสมัครสมาชิก 

32 URL 32 ยืนยันรูปภาพแบบ 1 ตอ 1 หลังสมัครสมาชิก 

33 URL 33 ยืนยันขอมูลเบอรมือถือ หลังสมัครสมาชิก 

34 URL 34 ยืนยัน OTP หลังสมัครสมาชิก 

35 URL 35 ยืนยัน E-mail ของผูใชงานหลังสมัคร สมาชิก 

36 URL 36 ยืนยัน E-mail ของผูใชงานหลังสมัครสมาชิกดวยวิธี 

otp 

37 URL 37 ยืนยัน otp ท่ีไดรับทาง e-mail 

 Laser Code (Pentest)   

38 URL 38 ยืนยันขอมูลเลขบัตรประชาชนดวยเลเซอรโคด 

39 URL 39 ยืนยันขอมูลเลขบัตรประชาชนดวยเลเซอรโคด 

หลังสมัครสมาชิก 

  NDID (Audit Process and Pentest)   

40 URL 40 List IDP จาก NDID 

41 URL 41 ทำ eKYC ผาน NDID 

42 URL 42 ตรวจสอบสถานะการทำ eKYC ผาน NDID 

  D.DOPA (Pentest)   

43 URL 43 พิสูจนตัวตนผาน D.Dopa เพ่ือสมัครสมาชิก 

44 URL 44 พิสูจนตัวตนผาน D.Dopa หลังสมัครสมาชิก 

 



15 
 

 
ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ) ลงนาม...นิเวช มิ่งมิตรโอฬาร........................... วันที่...21/06/2564........ 
กรรมการ                  ( นายไพโรจน ชูเชิดดวงทินกร ) ลงนาม....ไพโรจน ชูเชิดดวงทินกร...................          คร้ังที่.......1….............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นายปรัสตยุ เทียมทอง ) ลงนาม....ปรัสตยุ เทียมทอง.....................  

ภาคผนวก ค. หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอดานคุณภาพ 
กำหนดเกณฑการพิจารณา เกณฑยอยและเกณฑการใหคะแนนและวิธีการประเมินหรือการใหคะแนน

ของแตละเกณฑยอย ดังตาราง 

 

เกณฑการพิจารณา 
น้ำหนัก 

(รอยละ) 

1.  คุณสมบัติและคุณภาพของบุคคลากรในโครงการ 50 

1.1 คุณสมบัติของบุคลากรโครงการ ในดานความเช่ียวชาญมาตรการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัย โดยย่ืนเอกสารเขามาพรอมในวันเสนอราคา 
10 

 10 คะแนน คือ บุคลากรของโครงการมีประสบการณในดานท่ีเก่ียวของตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

 7   คะแนน คือ บุคลากรของโครงการมีประสบการณในดานท่ีเก่ียวของตั้งแต 7 ปข้ึนไป 

 3   คะแนน คือ บุคลากรของโครงการมีประสบการณในดานท่ีเก่ียวของตั้งแต 5 ปข้ึนไป 

 0   คะแนน คือ ไมมี 

*หมายเหตุ : บุคคลากรท่ีเสนอในโครงการ 1 คนรับผิดชอบงานได 1 ตำแหนงเทานั้น 

 

1.2 คุณสมบัติและจำนวนบุคลากรของโครงการ ในดานการประเมินมาตรการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัย โดยย่ืนเอกสารเขามาพรอมในวันเสนอราคา 
20 

 20 คะแนน คือ 

- บุคลากรของโครงการอยางนอย 1 คน มีประสบการณในดานการประเมินมาตรการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยตั้งแต 10 ปข้ึนไป และ 

- บุคลากรของโครงการอยางนอย 1 คน มีใบประกาศนียบัตร ไดแก ประกาศนียบัตร CISA หรือ CISM 

หรือ CISSP หรือ ISO 27001 lead auditor อยางใดอยางหนึ่ง 

 14 คะแนน คือ 

- บุคลากรของโครงการอยางนอย 1 คน มีประสบการณในดานการประเมินมาตรการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยตั้งแต 7 ปข้ึนไป และ 

- บุคลากรของโครงการอยางนอย 1 คน มีใบประกาศนียบัตร ไดแก ประกาศนียบัตร CISA หรือ CISM 

หรือ CISSP หรือ ISO 27001 lead auditor อยางใดอยางหนึ่ง 

 6 คะแนน คือ 

- บุคลากรของโครงการอยางนอย 1 คน มีประสบการณในดานการประเมินมาตรการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยตั้งแต 5 ปข้ึนไป และ  
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ) ลงนาม...นิเวช มิ่งมิตรโอฬาร........................... วันที่...21/06/2564........ 
กรรมการ                  ( นายไพโรจน ชูเชิดดวงทินกร ) ลงนาม....ไพโรจน ชูเชิดดวงทินกร...................          คร้ังที่.......1….............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นายปรัสตยุ เทียมทอง ) ลงนาม....ปรัสตยุ เทียมทอง.....................  

เกณฑการพิจารณา 
น้ำหนัก 

(รอยละ) 

- บุคลากรของโครงการอยางนอย 1 คน มีใบประกาศนียบัตร ไดแก ประกาศนียบัตร CISA หรือ CISM 

หรือ CISSP หรือ ISO 27001 lead auditor อยางใดอยางหนึ่ง 

 0 คะแนน คือ ไมมี 

*หมายเหตุ : บุคคลากรท่ีเสนอในโครงการ 1 คนรับผิดชอบงานได 1 ตำแหนงเทานั้น  
1.3 คุณสมบัติและจำนวนบุคลากรของโครงการ ในดานการเจาะระบบ โดยย่ืนเอกสาร

เขามาพรอมในวันเสนอราคา 
20 

 20 คะแนน คือ 

- บุคลากรของโครงการอยางนอย 2 คน มีประสบการณในดานการเจาะระบบตั้งแต 10 ปข้ึนไป และ 

- บุคลากรของโครงการ อยางนอย 1 คน มีใบประกาศนียบัตร ไดแก ประกาศนียบัตร GPEN หรือ 

OSCP หรือ eCPPT อยางใดอยางหนึ่ง 

 14 คะแนน คือ 

- บุคลากรของโครงการอยางนอย 2 คน มีประสบการณในดานการเจาะระบบตั้งแต 7 ปข้ึนไป และ 

- บุคลากรของโครงการ อยางนอย 1 คน มีใบประกาศนียบัตร ไดแก ประกาศนียบตัร GPEN หรือ 

OSCP หรือ eCPPT อยางใดอยางหนึ่ง 

 6 คะแนน คือ 

- บุคลากรของโครงการอยางนอย 1 คน มีประสบการณในดานการเจาะระบบตั้งแต 7 ปข้ึนไป และ 

- บุคลากรของโครงการ อยางนอย 1 คน มีใบประกาศนียบัตร ไดแก ประกาศนียบัตร GPEN หรือ 

OSCP หรือ eCPPT อยางใดอยางหนึ่ง 

 0 คะแนน คือ ไมมี 

*หมายเหตุ : บุคคลากรท่ีเสนอในโครงการ 1 คนรับผิดชอบงานได 1 ตำแหนงเทานั้น 

 

2. ผลงานและประสบการณของผูเสนอราคา ในดานการประเมินมาตรการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยของระบบตามเอกสาร NDID Member Qualification Assessment 

Framework (MQA) สำหรับสมาชิกท่ีขอเช่ือมตอ และดานทดสอบเจาะระบบ 

(Penetration Testing) ระบบท่ีเกี่ยวของกับ NDID (เอกสารท่ีเสนอตองเปนผลงาน

ยอนหลังไมเกิน 3 ป นับจากวันท่ีงานแลวเสร็จจนถึงวันท่ีย่ืนเอกสาร ซ่ึงเปนผลงานท่ี

เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ี สพร. เช่ือถือ โดย

จะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือ สำเนาหนังสือสัญญาหรือใบส่ังซ้ือ พรอม

รับรองสำเนาถูกตองมาพรอมกันในวันเสนอราคา 

20 
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ) ลงนาม...นิเวช มิ่งมิตรโอฬาร........................... วันที่...21/06/2564........ 
กรรมการ                  ( นายไพโรจน ชูเชิดดวงทินกร ) ลงนาม....ไพโรจน ชูเชิดดวงทินกร...................          คร้ังที่.......1….............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นายปรัสตยุ เทียมทอง ) ลงนาม....ปรัสตยุ เทียมทอง.....................  

เกณฑการพิจารณา 
น้ำหนัก 

(รอยละ) 

 20 คะแนน คือ  

- มีผลงานเก่ียวกับดานการประเมินมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบตามเอกสาร NDID 

MQA สำหรับสมาชิกท่ีขอเชื่อมตอ และ  

- ดานทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ระบบท่ีเก่ียวของกับ NDID โดยเปนผลงานอยูใน

สัญญาเดียวกัน ท่ีทำกับหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ี สพร. เชื่อถือ อยางนอย 1 ผลงาน 

 14 คะแนน คือ 

- มีผลงานเก่ียวกับดานการประเมินมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบตามเอกสาร NDID 

MQA สำหรับสมาชิกท่ีขอเชื่อมตอ อยางนอย 1 ผลงาน และ 

- มีผลงานดานทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ระบบท่ีเก่ียวของกับ NDID อยางนอย 1 

ผลงาน 

- ผลงานขางตน อยูคนละสัญญา โดยเปนผลงานท่ีทำกับหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ี 

สพร. เชื่อถือ 

 6 คะแนน คือ 

- มีผลงานเก่ียวกับดานการประเมินมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบตามเอกสาร NDID 

MQA สำหรับสมาชิกท่ีขอเชื่อมตอ อยางนอย 1 ผลงาน และ 

- มีผลงานดานทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) อยางนอย 1 ผลงาน 

- ผลงานขางตน อยูคนละสัญญา หรือ สัญญาเดียวกัน โดยเปนผลงานท่ีทำกับหนวยงานภาครัฐ หรือ

หนวยงานเอกชนท่ี สพร. เชื่อถือ 

 0 คะแนน คือ ไมมีผลงาน 

 

3. การนำเสนอ ความรูความเขาใจในโครงการ แผนการดำเนินงาน ประสบการณ และการ

ตอบคำถาม 
30 

 

3.1 จัดทำเอกสารแผนการดำเนินงานครอบคลุมทุกดานของโครงการ โดยย่ืนเขามาพรอม

ในวันเสนอราคา 

10 

 

 10 คะแนน สำหรับการจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงาน ดวยแผนภูมิแกนต (Gantt Chart) ท่ีมี

รายละเอียด ตางๆ ชัดเจน ครบถวน ดังนี้  

1) กรอบระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน  

2) ลำดับของกิจกรรม  

3) ผูรับผิดชอบ 
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ) ลงนาม...นิเวช มิ่งมิตรโอฬาร........................... วันที่...21/06/2564........ 
กรรมการ                  ( นายไพโรจน ชูเชิดดวงทินกร ) ลงนาม....ไพโรจน ชูเชิดดวงทินกร...................          คร้ังที่.......1….............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นายปรัสตยุ เทียมทอง ) ลงนาม....ปรัสตยุ เทียมทอง.....................  

เกณฑการพิจารณา 
น้ำหนัก 

(รอยละ) 

4) บอกรายละเอียด output ของกิจกรรมท่ีจำเปน เชน ผลรายงาน หรือ แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ เปน

ตน 

 7 คะแนน สำหรับการจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงาน ดวยแผนภูมิแกนต (Gantt Chart) ท่ีมี

รายละเอียด ตางๆ ครบถวน ดังนี้ 

1) กรอบระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน  

2) ลำดับของกิจกรรม  

3) ผูรับผิดชอบ 

4) บอกรายละเอียด output ของกิจกรรมท่ีจำเปน เชน ผลรายงาน หรือ แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ เปน

ตน 

 3 คะแนน สำหรับการจัดทำเอกสารแผนการดำเนินงาน ดวยแผนภูมิแกนต (Gantt Chart) ท่ีมี

รายละเอียด ตางๆ ไมครบถวน ดังนี้ 

1) กรอบระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน  

2) ลำดับของกิจกรรม  

3) ผูรับผิดชอบ 

4) บอกรายละเอียด output ของกิจกรรมท่ีจำเปน เชน ผลรายงาน หรือ แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ เปน

ตน 

 0 คะแนน คือ ไมมี 

 

3.2 การนำเสนอ ตามขอเสนอท่ีย่ืนในวันเสนอราคาชัดเจนครบถวน และความเขาใจใน

โครงการ  

10 

 

 คะแนน 10 คือ ขอเสนอท่ียื่นในวันเสนอราคา มีการนำเสนอแผนการดำเนินโครงการท่ีชัดเจนครบถวน 

มีความเขาใจวัตถุประสงค หลักการและเหตุผลในการพัฒนาโครงการและการนำไปใช และสามารถสรุป

ระเด็นไดอยางชัดเจน  

 คะแนน 7 คือ ขอเสนอท่ียื่นในวันเสนอราคา มีการนำเสนอแผนการดำเนินโครงการท่ีชัดเจนครบถวน มี

ความเขาใจวัตถุประสงค หลักการและเหตุผลในการพัฒนาโครงการและการนำไปใชได  

 คะแนน 3 คือ ขอเสนอท่ียื่นในวันเสนอราคา มีการนำเสนอแผนการดำเนินโครงการ วัตถุประสงค 

หลักการและเหตุผลในการพัฒนาโครงการ  

 0 คะแนน คือ ไมไดเขานำเสนอ  
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ลงนามผูกำหนดขอบเขตของงาน 
ประธานกรรมการ        ( นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ) ลงนาม...นิเวช มิ่งมิตรโอฬาร........................... วันที่...21/06/2564........ 
กรรมการ                  ( นายไพโรจน ชูเชิดดวงทินกร ) ลงนาม....ไพโรจน ชูเชิดดวงทินกร...................          คร้ังที่.......1….............. 
กรรมการและเลขานกุาร   ( นายปรัสตยุ เทียมทอง ) ลงนาม....ปรัสตยุ เทียมทอง.....................  

เกณฑการพิจารณา 
น้ำหนัก 

(รอยละ) 

3.3 การตอบคำถาม  10 

 คะแนน 10 คือ อธิบายไดทุกประเด็น ครบถวน และสามารถชี้แจงไดอยางชัดเจน 

 คะแนน 7 คือ อธิบายไดทุกประเด็น 

 คะแนน 3 คือ อธิบายได 

 0 คะแนน คือ ไมไดเขานำเสนอ 

 

รวมคะแนน 100 

 


