
 

 

 
 

ประกาศเชิญชวนประกวดราคา 
โครงการจดัหาผู้ให้บริการบ ารงุรกัษาอปุกรณ์และซอฟตแ์วร ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ปี 2566 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) มคีวามประสงคค์ดัเลอืกผูป้ระกอบกจิการ (“ผูเ้สนองาน”) เพื่อ
ใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และซอฟตแ์วร ์ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ ส าหรบัโครงการฯ ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยร์วมตลอดถงึ
บรษิทัย่อยของตลาดหลกัทรพัย1์ ใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ์ตามขอ้ก าหนดและขอบเขตของงาน โดยมรีายละเอยีดขอ้มลูโครงการฯ 
ขอบเขตงานตามสญัญา คุณสมบตัขิองผูย้ื่นขอ้เสนองาน ก าหนดการและขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามทีแ่สดงไวใ้นขอ้ก าหนดและ
ขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ต่อไปในเอกสารน้ีจะเรยีกว่า “ขอ้ก าหนดการเสนองาน”)   

  
ข้อก าหนด 

1. งานตามสญัญา 

1.1. ความต้องการด้านเทคนิค 

1.1.1. ผู้เสนองานมหีน้าที่บ ารุงรกัษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครอืข่ายของตลาดหลกัทรพัย์  ให้สามารถท างานได้

อย่างต่อเนื่อง เตม็ประสทิธภิาพ ตลอดระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

1.1.2. อุปกรณ์และซอฟตแ์วรร์ะบบเครอืขา่ย แบ่งเป็น 2 (สอง) หมวด ไดแ้ก่ 

1.1.2.1. หมวดอปุกรณ์และซอฟตแ์วรร์ะบบเครอืข่ายย่ีห้อ Cisco  

1.1.2.2. หมวดอปุกรณ์และซอฟตแ์วรร์ะบบเครอืข่ายท่ีไม่ใช่ย่ีห้อ Cisco (Non-Cisco)  

ผู้เสนองานสามารถเลือกเสนองานหมวดใดหมวดหน่ึง หรือทัง้สองหมวด โดยต้องเสนองานให้ครบทุก
รายการในแต่ละหมวด 

1.1.3. ผู้เสนองานมหีน้าทีใ่หบ้รกิารรบัแจง้เหตุขดัขอ้งและด าเนินการแกไ้ขอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครอืข่าย โดย

แบ่งบรกิารเป็น 2 (สอง) ประเภท ไดแ้ก่ 

1.1.3.1. บรกิารแบบ 24x7 หมายถงึ ผูเ้สนองานมหีน้าทีใ่หบ้รกิารทุกวนั ตลอด 24 ชัว่โมง 

1.1.3.2. บรกิารแบบ 8x5 หมายถงึ ผูเ้สนองานมหีน้าทีใ่หบ้รกิารทุกวนัท าการ เวลา 08:30 - 17:30 น. 

1.1.4. อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายตัง้อยู่ที่อาคารส านักงานทัง้ 2 แห่งของตลาดหลกัทรพัย์ และพื้นที่ของผู้

ใหบ้รกิาร Co-location หรอืสถานทีอ่ื่น ๆ ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1.1.5. ผู้เสนองานมีหน้าที่ต่ออายุ สิทธิก์ารใช้งานซอฟต์แวร์เครือข่ายหรือ License หรือ Subscription กับเจ้าของ

ผลติภณัฑ ์ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง ตามอายุสญัญา 

                                              
1 หมายถงึ บรษิทัทีจ่ดัตัง้โดยตลาดหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัย่อยของตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยถ์อืหุน้ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ย
ละ 50 (หา้สบิ) ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 



 

 

1.1.6. ผู้เสนองานต้องได้รบัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูใ้หบ้รกิารบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และซอฟต์แวรร์ะบบเครอืข่ายจากเจา้ของ

ผลติภณัฑ ์หรอืตวัแทน หรอืจากสาขาของเจา้ของผลติภณัฑใ์นประเทศไทย   

1.1.7. ผู้เสนองานต้องจดัให้มเีจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค าปรกึษาเกี่ยวกบัการใช้งานอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบ

เครือข่าย รวมถึงเข้าด าเนินการแก้ไขค่า Configuration หรือ Upgrade/Update ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายให้

ทนัสมยัอยู่เสมอ ตามทีเ่จา้หน้าทีต่ลาดหลกัทรพัยร์อ้งขอ หรอืตามประกาศจากเจา้ของผลติภณัฑ ์ 

1.1.8. ผูเ้สนองานมหีน้าทีแ่จง้ใหเ้จา้หน้าทีต่ลาดหลกัทรพัยท์ราบถงึการประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยัของ

อุปกรณ์และซอฟแวร์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น ช่องโหว่ หรือ Urgent Patch ต่างๆ และเข้าด าเนินการ 

Upgrade/Update ซอฟตแ์วรต์ามขอ้ 1.1.7 

1.1.9. ผู้เสนองานในหมวดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ระบบเครอืข่ายยี่ห้อ Cisco ต้องเป็นบรษิัทคู่ค้าของ Cisco ในระดบั 

Gold Certified Partner 

1.2. การด าเนินงาน และส่ิงท่ีต้องส่งมอบ 

1.2.1. ผู้เสนองานตกลงจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลา (Physical Preventive 

Maintenance) เป็นรายเดอืน พรอ้มจดัสง่รายงานสรุปการด าเนินการรกัษาอุปกรณ์ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 

7 วนั หลงัจากเขา้ด าเนินการบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ 

1.2.2. ในกรณีทีอุ่ปกรณ์หรอืซอฟต์แวรร์ะบบเครอืข่ายไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกต ิผูเ้สนองานมหีน้าทีบ่ ารุงรกัษาและ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ ตามที่เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ เพื่อให้ระบบงานของตลาดหลักทรพัย์สามารถ

ด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความรวดเร็ว โดยการจดัส่งช่างผู้ช านาญงานในผลิตภัณฑ์ดงักล่าว เพื่อให้

ค าปรกึษา ด าเนินการตรวจซ่อม และ/หรอืจดัหาอุปกรณ์เปลีย่นทดแทนอุปกรณ์ทีเ่สยีหาย อย่างสุดความสามารถ 

โดยระยะเวลาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 (สอง) ชัว่โมง หากปัญหา

ดงักล่าวมคีวามซบัซอ้น จะขยายเวลาเพิม่อกี 2 (สอง) ชัว่โมง รวมระยะเวลาการแกไ้ขปัญหาทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็

เป็น 4 (สี)่ ชัว่โมง นับจากไดร้บัแจง้จากเจา้หน้าทีข่องตลาดหลกัทรพัย ์หากผูเ้สนองานไม่ด าเนินการภายในเวลา

ดงักล่าว หรอืไม่สามารถด าเนินการไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด ตลาดหลกัทรพัยม์สีทิธวิ่าจา้งใหบุ้คคลอื่นเขา้ท าการแกไ้ข

ขอ้ขดัขอ้ง โดยผูเ้สนองานต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการว่าจา้งบุคคลอื่นเพื่อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง 

ทัง้นี้ ไม่เป็นการตดัสทิธขิองตลาดหลกัทรพัยท์ีจ่ะเรยีกค่าเสยีหายหรอืบอกเลกิสญัญา 

1.2.3. ในกรณีที่ผู้เสนองานมคีวามจ าเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ อนัเนื่องมาจากความช ารุดเสยีหายของอุปกรณ์เดิม ผู้

ใหบ้รกิารจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ส ารองทีม่สีภาพด ีมปีระสทิธภิาพ ไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของเจา้ของผลติภณัฑ ์

และมปีระสทิธภิาพ ไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ทีเ่ดมิทีเ่สยีหาย และจะตอ้งท าหนงัสอืแจง้เปลีย่นหมายเลขอุปกรณ์ (Serial 

No.) ใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องตลาดหลกัทรพัย ์

1.2.4. ผูเ้สนอใหบ้รกิารมหีน้าทีใ่นการรกัษาระดบัของการใหบ้รกิาร (Service Level Agreement) ตามทีก่ าหนดในแต่ละ

อุปกรณ์ตลอดอายุของสญัญา 

2. ระยะเวลา 

ผู้เสนองานที่ได้รบัการคดัเลอืกจากตลาดหลกัทรพัย ์จะต้องเขา้ท าสญัญากบัตลาดหลกัทรพัย์ตามแบบและระยะเวลาที่
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยงานตามสญัญาเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2566 และสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 



 

 

ทัง้นี้ ระยะเวลาดงักล่าวอาจปรบัเปลีย่นไดโ้ดยความเหน็ชอบของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามทีต่ลาดหลกัทรพัยไ์ด้ตกลง
ร่วมกบัผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 

 
ก าหนดการ 

ล าดบั รายละเอียด ก าหนดการ 
1.  ประกาศเชญิชวน 9 พฤศจกิายน 2565 

2.  สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ผ่านทาง ITProcurementUnit@set.or.th  

9-15 พฤศจกิายน 2565 

3.  ก าหนดตอบค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ผ่านทาง ITProcurementUnit@set.or.th 

16 พฤศจกิายน 2565 

4.  ยื่นขอ้เสนองาน 22 พฤศจกิายน 2565 

5.  ประกาศรายชื่อผูช้นะการประกวดราคา เดอืน ธนัวาคม 2565 

 
 หมายเหตุ ตลาดหลกัทรพัยข์อสวงนสทิธใินการเปลีย่นแปลงก าหนดการดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ามความเหมาะสม 

  
ตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ   
Email: itprocurementunit@set.or.th 
ฝ่ายบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ สว่นจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ชัน้ที ่10 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ Visit us at http://www.set.or.th  

 
 Visit us at www.set.or.th 
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