ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดหาผู้ให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ ปี 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์คดั เลือกผูป้ ระกอบกิจการ (“ผูเ้ สนองาน”) เพื่อ
ให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับโครงการฯ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึง
บริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์1 ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน โดยมีรายละเอียดข้อมูลโครงการฯ
ขอบเขตงานตามสัญญา คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและ
ขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อกาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1.

งานตามสัญญา
1.1. ความต้องการด้านเทคนิ ค
1.1.1. ผู้เสนองานมีหน้าที่บารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์ ให้สามารถทางานได้
อย่างต่อเนื่อง เต็มประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
1.1.2. อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย แบ่งเป็ น 2 (สอง) หมวด ได้แก่
1.1.2.1. หมวดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายยี่ห้อ Cisco
1.1.2.2. หมวดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายที่ไม่ใช่ยี่ห้อ Cisco (Non-Cisco)
ผู้เสนองานสามารถเลือกเสนองานหมวดใดหมวดหนึ่ ง หรือทัง้ สองหมวด โดยต้องเสนองานให้ครบทุก
รายการในแต่ละหมวด
1.1.3. ผู้เสนองานมีหน้าทีใ่ ห้บริการรับแจ้งเหตุขดั ข้องและดาเนินการแก้ไขอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย โดย
แบ่งบริการเป็ น 2 (สอง) ประเภท ได้แก่
1.1.3.1. บริการแบบ 24x7 หมายถึง ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชัวโมง
่
1.1.3.2. บริการแบบ 8x5 หมายถึง ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ ห้บริการทุกวันทาการ เวลา 08:30 - 17:30 น.
1.1.4. อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายตัง้ อยู่ท่อี าคารสานักงานทัง้ 2 แห่งของตลาดหลักทรัพย์ และพื้นที่ของผู้
ให้บริการ Co-location หรือสถานทีอ่ ่นื ๆ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
1.1.5. ผู้เ สนองานมีห น้ า ที่ต่ อ อายุ สิท ธิก์ ารใช้ง านซอฟต์แ วร์เ ครือ ข่า ยหรือ License หรือ Subscription กับ เจ้า ของ
ผลิตภัณฑ์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามอายุสญ
ั ญา

1

หมายถึง บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยตลาดหลักทรัพย์หรือบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ถอื หุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อย
ละ 50 (ห้าสิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษทั

1.1.6. ผู้เสนองานต้องได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูใ้ ห้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทน หรือจากสาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
1.1.7. ผู้เสนองานต้องจัดให้มเี จ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบ
เครือ ข่า ย รวมถึง เข้าดาเนิน การแก้ไขค่า Configuration หรือ Upgrade/Update ซอฟต์แ วร์ร ะบบเครือข่ายให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ตามทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์รอ้ งขอ หรือตามประกาศจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
1.1.8. ผูเ้ สนองานมีหน้าทีแ่ จ้งให้เจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์ทราบถึงการประกาศทีเ่ กีย่ วข้องกับความมันคงปลอดภั
่
ยของ
อุ ป กรณ์ แ ละซอฟแวร์จ ากเจ้า ของผลิต ภัณ ฑ์ เช่ น ช่ อ งโหว่ หรือ Urgent Patch ต่ า งๆ และเข้า ด าเนิ น การ
Upgrade/Update ซอฟต์แวร์ตามข้อ 1.1.7
1.1.9. ผู้เสนองานในหมวดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายยี่ห้อ Cisco ต้องเป็ นบริษัทคู่ค้าของ Cisco ในระดับ
Gold Certified Partner
1.2. การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
1.2.1. ผู้เ สนองานตกลงจัด ให้มีเ จ้า หน้ า ที่เ ข้า ด าเนิ น การบ ารุ ง รัก ษาอุ ป กรณ์ ต ามระยะเวลา (Physical Preventive
Maintenance) เป็ นรายเดือน พร้อมจัดส่งรายงานสรุปการดาเนินการรักษาอุปกรณ์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน
7 วัน หลังจากเข้าดาเนินการบารุงรักษาอุปกรณ์
1.2.2. ในกรณีทอ่ี ุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผูเ้ สนองานมีหน้าทีบ่ ารุงรักษาและ
ซ่ อ มแซมอุป กรณ์ ฯ ตามที่เ จ้าหน้ า ที่ตลาดหลัก ทรัพย์ ร้อ งขอ เพื่อ ให้ร ะบบงานของตลาดหลักทรัพ ย์สามารถ
ดาเนินงานได้อย่างต่ อเนื่อง ด้วยความรวดเร็ว โดยการจัดส่งช่างผู้ชานาญงานในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพื่อให้
คาปรึกษา ดาเนินการตรวจซ่อม และ/หรือจัดหาอุปกรณ์เปลีย่ นทดแทนอุปกรณ์ทเ่ี สียหาย อย่างสุดความสามารถ
โดยระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 (สอง) ชัวโมง
่
หากปั ญหา
ดังกล่าวมีความซับซ้อน จะขยายเวลาเพิม่ อีก 2 (สอง) ชัวโมง
่
รวมระยะเวลาการแก้ไขปั ญหาทัง้ หมดให้แล้วเสร็จ
เป็ น 4 (สี)่ ชัวโมง
่
นับจากได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ หากผูเ้ สนองานไม่ดาเนินการภายในเวลา
ดังกล่าว หรือไม่สามารถดาเนินการได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ตลาดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิว่าจ้างให้บุคคลอื่นเข้าทาการแก้ไข
ข้อขัดข้อง โดยผูเ้ สนองานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง
ทัง้ นี้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิของตลาดหลักทรัพย์ทจ่ี ะเรียกค่าเสียหายหรือบอกเลิกสัญญา
1.2.3. ในกรณีท่ผี ู้เสนองานมีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ อันเนื่องมาจากความชารุดเสียหายของอุปกรณ์ เดิม ผู้
ให้บริการจะต้องใช้อุปกรณ์สารองทีม่ สี ภาพดี มีประสิทธิภาพ ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของเจ้าของผลิตภัณฑ์
และมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ทเ่ี ดิมทีเ่ สียหาย และจะต้องทาหนังสือแจ้งเปลีย่ นหมายเลขอุปกรณ์ (Serial
No.) ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์
1.2.4. ผูเ้ สนอให้บริการมีหน้าทีใ่ นการรักษาระดับของการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามทีก่ าหนดในแต่ละ
อุปกรณ์ตลอดอายุของสัญญา
2.

ระยะเวลา
ผู้เสนองานที่ได้รบั การคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ จะต้องเข้าทาสัญญากับตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบและระยะเวลาที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยงานตามสัญญาเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2566 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทัง้ นี้ ระยะเวลาดังกล่าวอาจปรับเปลีย่ นได้โดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์ หรือตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ได้ตกลง
ร่วมกับผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือก
กาหนดการ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผ่านทาง ITProcurementUnit@set.or.th
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผ่านทาง ITProcurementUnit@set.or.th
ยื่นข้อเสนองาน
ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
9 พฤศจิกายน 2565
9-15 พฤศจิกายน 2565
16 พฤศจิกายน 2565
22 พฤศจิกายน 2565
เดือน ธันวาคม 2565

หมายเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ขอสวงนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงกาหนดการดังกล่าวข้างต้นได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
Email: itprocurementunit@set.or.th
ฝ่ ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชัน้ ที่ 10 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th
Visit us at www.set.or.th

