
 

 

 
 

ประกาศเชิญชวนประกวดราคา 
โครงการจดัซ้ือ Hardware Refreshment 2022 ส่วนท่ี 1 

 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) มคีวามประสงคค์ดัเลอืกผูป้ระกอบกจิการหรอืผูร้บัจา้ง (“ผูเ้สนองาน”) เพื่อ
ด าเนินการจดัหาและสง่มอบอุปกรณ์ Hardware รวมถงึ Software License พรอ้มใหบ้รกิารตดิตัง้และบ ารุงรกัษา ส าหรบั
โครงการจดัซือ้ Hardware Refreshment 2022 สว่นที ่1  (“โครงการฯ”) ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึบรษิทัย่อยของตลาด
หลกัทรพัย[์1] ใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ์ตามขอ้ก าหนดและขอบเขตของงาน คุณสมบตัขิองผูย้ื่นขอ้เสนองาน ก าหนดการและขอ้มลูอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีแ่สดงไวใ้นขอ้ก าหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference)  (ซึง่ต่อไปในเอกสารน้ีจะเรยีกว่า “ขอ้
ก าหนดการเสนองาน”)   

  
ข้อก าหนด 
1 งานตามสญัญา 

1.1 ความต้องการด้านเทคนิค 

ผูเ้สนองานตอ้งด าเนินการจดัหาและสง่มอบอุปกรณ์ Server รวมถงึ Software License (“อปุกรณ์”) ส าหรบัโครงการ
จดัซือ้ Hardware Refreshment 2022 สว่นที ่1 พรอ้มใหบ้รกิารการตดิตัง้และบ ารงุรกัษา ณ อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย, อาคารวทิยาการตลาดทุน และ/หรอืสถานทีอ่ื่นใดตามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด (“สถานท่ีติดตัง้”) ตาม
วตัถุประสงคก์ารใชง้านของตลาดหลกัทรพัยร์วมตลอดถงึบรษิทัย่อยของตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนใหบ้รกิารรบัประกนั
ผลงาน โดยมรีายละเอยีดอุปกรณ์แบ่งเป็น 2 กลุ่มรวมทัง้สิน้ 5 ชุด ดงันี้  
กลุ่มท่ี 1 ประกอบดว้ย Rack Server จ านวน 4 (สี)่ ชุด โดยมคีวามต้องการทางเทคนิคขัน้ต ่าของอุปกรณ์แต่ละรายการ
ดงัต่อไปนี้ 
 

Item Description 
Brand HP, Dell, Cisco 
Processor 2 x Intel® Xeon® Silver 4310(2.1 GHz/12-Core) 
Memory ไม่น้อยกว่า 128GB 
Disk Controller Hardware RAID รองรบัการท า RAID 1, 5, 10 
HDD ไม่น้อยกว่า 2 x 480GB SSD + 4 x 300GB SAS 15K 
Optical Drive Virtual Drive (DWD-RW เป็น Optional) 
Network 4 x 10 Gbps UTP 
Power Supply Redundant Power Supply 
Remote 
Management 

Included 

Warranty 5Yrs 24 x 7 (non-Return disk) 
OS RedHat Enterprise Linux (1 year) 

                                              
[1] หมายถงึ บรษิทัทีจ่ดัตัง้โดยตลาดหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัย่อยของตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยถ์อืหุน้ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มเกนิกว่ารอ้ย
ละ 50 (หา้สบิ) ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 



 

 

 
กลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ย Rack Server จ านวน 1 (หนึ่ง) ชุด โดยมคีวามตอ้งการทางเทคนิคขัน้ต ่าของอุปกรณ์ดงัต่อไปนี้ 
 

Item Description 
Brand HP, Dell, Cisco 
Processor 2 x Intel® Xeon® Silver 4310(2.1 GHz/12-Core) 
Memory ไม่น้อยกว่า 128GB 
Disk Controller Hardware RAID รองรบัการท า RAID 1, 5, 10 
HDD ไม่น้อยกว่า 2 x 480GB SSD + 4 x 300GB SAS 15K 
Optical Drive Virtual Drive (DWD-RW เป็น Optional) 
Network 4 x 10 Gbps UTP 
Power Supply Redundant Power Supply 
Remote 
Management 

Included 

Warranty 5Yrs 24 x 7 (non-Return disk) 
OS Microsoft Windows Server 2019 Standard (ไม่รวม SA) 

 
1.2 การด าเนินงาน และส่ิงท่ีต้องส่งมอบ 

1.2.1 ผู้เสนองานมหีน้าทีใ่หค้วามร่วมมอืกบัเจา้หน้าทีข่องตลาดหลกัทรพัยต์ามทีร่้องขอ ในการเตรยีมความ
พรอ้มของระบบส าหรบัโครงการฯ เพื่อใหส้ามารถด าเนินการตดิตัง้อุปกรณ์ และระบบส าหรบัโครงการฯ 
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพใหท้นัท่วงท ีทัง้นี้ การเขา้ปฏบิตังิานของผูเ้สนองานตอ้งปฏบิตัติามนโยบายความ
ปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ปฏบิตัอิื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง ผูเ้สนองานมหีน้าที่
ให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีข่องตลาดหลกัทรพัยต์ามการร้องขอ ในการเตรยีมความพร้อมของระบบ
ส าหรบัโครงการฯ เพื่อให้สามารถด าเนินการติดตัง้อุปกรณ์ และระบบส าหรบัโครงการฯ ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพใหท้นัท่วงท ีทัง้นี้ การเขา้ปฏบิตังิานของผูเ้สนองานตอ้งปฏบิตัติามนโยบายความปลอดภยั
เทคโนโลยสีารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้ปฏบิตัิอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้จะต้องปฏบิตัิตาม
เงื่อนไขในการรกัษาความลบัขององคก์ร (NDA) ดว้ย 

1.2.2 ผูเ้สนองานมหีน้าทีใ่นการออกแบบ ใหค้ าแนะน า และตดิตัง้อุปกรณ์ทีใ่นสถานทีต่ดิตัง้ เพื่อใหส้ามารถใช้
งานตอบสนองต่อความต้องการของตลาดหลกัทรพัย์และบรษิัทย่อยของตลาดหลกัทรพัย์ และเพื่อให้
อุปกรณ์ทีจ่ดัซือ้สามารถท างานร่วมกบัอุปกรณ์อื่นทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัย่อยของตลาดหลกัทรพัย์
ใชง้านอยู่ในปัจจุบนัไดอ้ย่างสมบรูณ์ 

1.2.3 ผู้เสนองานมีหน้าที่ในการจดัเก็บสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ระบบระบายความร้อน
สามารถท างานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 

1.2.4 ผู้เสนองานมหีน้าที่ในการจดัเกบ็สายเคเบิล้ทัง้หมดใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบร้อย รวมถึงการติดป้ายชื่อบน
สายเคเบิล้ (Label) แต่ละเสน้ เพื่อใหส้ามารถจ าแนกการใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม 

1.2.5 ผูเ้สนองานมหีน้าทีใ่นการตดิตัง้ Hardware และ/หรอื Software รวมทัง้ License ต่างๆ (ถา้ม)ี 
1.2.6 ผู้เสนองานมหีน้าทีใ่นการตัง้ค่า Configuration อุปกรณ์ที่น าเสนอ และติดตัง้ OS อุปกรณ์ที่น าเสนอให้

สามารถท างานร่วมกับ Access Network หรือตามที่ตลาดหลักทรพัย์ก าหนด เพื่อรองรับระบบงาน 
ภายใน 4 (สี)่ สปัดาห ์หลงัจากสง่มอบอุปกรณ์ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์

1.2.7 ผู้เสนองานมีหน้าที่ในการปรบัแต่งค่า Parameter ต่างๆ พร้อมการ Hardening OS และ Software ที่
ตดิตัง้ตาม Guideline ทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด เพื่อใหอุ้ปกรณ์สามารถท างานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
ภายใน 4 (สี)่ สปัดาห ์หลงัจากสง่มอบอุปกรณ์ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์



 

 

1.2.8 ผู้เสนองานมหีน้าที่ในการอพัเดต (Update) และ/หรอื อพัเกรด (Upgrade) ซอฟต์แวร์หรอืโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ และ /หรือการติดตัง้อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล ตลอดระยะเวลาการรบัประกนั 

1.2.9 ผู้เสนองานมีหน้าที่ในการอพัเดต (Update) และ/หรือ อพัเกรด (Upgrade) ให้เป็นปัจจุบนัล่าสุดและ
เพื่อใหอุ้ปกรณ์ใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยผูเ้สนองานจะตอ้งแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบล่วงหน้า
ก่อนท าการอพัเดต (Update) และ/หรือ อพัเกรด (Upgrade) และจะด าเนินการดงักล่าวภายใต้ความ
ยนิยอมของตลาดหลกัทรพัย ์และตามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1.2.10 ผูเ้สนองานมหีน้าทีจ่ดัท าเอกสารสรุปการด าเนินการ โดยมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
- เอกสารแสดงรูปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทีน่ าเสนอในโครงการฯ ทัง้ในรูปแบบ Logical View 

และ Physical View (ต้องใช้ Stencil ที่ตรงกับ item นั ้นๆ) ในรูปแบบ Soft Copy ที่สามารถ
ปรบัเปลีย่นแกไ้ขเพิม่เตมิได ้ 

- เอกสารแสดงค่า Configuration และ/หรอื Parameter ที่ก าหนดในตวัอุปกรณ์ พร้อมรายละเอยีดที่
แสดงถงึเหตุผลในการปรบัเปลีย่นค่า Parameter ต่างๆ ในรปูแบบ Soft Copy ทีส่ามารถปรบัเปลีย่น
แกไ้ขเพิม่เตมิได ้ 

- เอกสารแสดงถงึอุปกรณ์ ต่อพ่วงทัง้หมด พรอ้มทัง้ Label อุปกรณ์ และแสดงถงึวธิกีารใชง้านอุปกรณ์
ต่อพ่วงนัน้ๆ (ถา้ม)ี 

1.2.11 ผู้เสนองานมีหน้าที่ในการปรับเอกสารตามข้อ 1.2.10 ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอตลอดระยะเวลา
รบัประกนั 

1.2.12 ผูเ้สนองานมหีน้าทีจ่ดัอบรม อธบิายถงึ Design และการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทัง้หมดอย่างเป็นทางการ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลกัทรพัย์ ณ สถานที่ที่ตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด พร้อมจดัท า
เอกสารประกอบการจดัอบรมดงักล่าว 

1.2.13 กรณีทีต่อ้งด าเนินการในงานทีเ่กีย่วกบัระบบสารสนเทศ 
- ผู้เสนองานต้องยินยอมให้ตลาดหลกัทรพัย์และองค์กรที่ก ากบัตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งและสามารถเขา้ตรวจสอบการปฎบิตังิาน 
- เสนองานต้องมีควบคุมการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ในกรณีที่มีการ

มอบหมายการปฏบิตังิานใหก้บับุคคลอื่นต่อ (sub-contracting to another supplier) 
1.2.14 ผูเ้สนองานสามารถพจิารณาเลอืกเสนออุปกรณ์ทีไ่ดร้บัมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มต่างๆ เช่น Energy 

Star, Restriction of Hazardous Substances (RoHS), WEE (Waste electrical and Electronic 
Equipment) และ อื่นๆ โดยสามารถตรวจสอบเพิม่เตมิไดจ้ากเวบ็ไซต ์
http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/#I (โปรดระบุมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บั (ถา้ม)ี)  

1.2.15 ผูเ้สนองานตอ้งปฏบิตังิานใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาอุปกรณ์โดยเจา้หน้าทีผู่ม้ปีระสบการณ์และไดร้บัการ
รบัรองจากเจา้ของผลติภณัฑด์งักล่าว ดว้ยพนกังานทีม่คีวามรู ้ซึง่มขี ัน้ตอน วธิกีาร เครื่องมอื อุปกรณ์ 
และสารเคมต่ีางๆทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Environment) และปฏบิตัถิูกตอ้งตามหลกัวชิาการ
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน กรณีทีใ่ชส้ารเคมอีนัตราย จะตอ้งมเีอกสารแสดง
วธิกีารใชง้านเสนอแก่ตลาดหลกัทรพัยก์่อนด าเนินงาน  

 

1.3 การส่งมอบและการติดตัง้ 

ผูเ้สนองานจะตอ้งส่งมอบอุปกรณ์ ณ สถานทีต่ดิตัง้ ภายใน 120 (หนึ่งรอ้ยยีส่บิ) วนั นับตัง้แต่ไดร้บัการยนืยนัการ
สัง่ซื้อเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรพัย์ และด าเนินการติดตัง้ให้แล้วเสรจ็พร้อมใช้งานภายใน 4 (สี)่ สปัดาห์ 
หลงัจากส่งมอบอุปกรณ์ดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี ทางตลาดหลกัทรพัยข์อสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงวนัใน
การสง่มอบอปุกรณ์และตดิตัง้อุปกรณ์ไดต้ามทีต่ลาดหลกัทรพัยเ์หน็สมควร 

 

http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/#I


 

 

1.4 การรบัประกนัและบ ารงุรกัษา 

1.4.1 ระยะเวลาการรบัประกนัและบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นความตอ้งการทางเทคนิคของอุปกรณ์
แต่ละหมวดข้างต้น เป็นระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นับตัง้แต่วนัที่อุปกรณ์ในแต่ละหมวดได้ท าการติดตัง้แล้วเสร็จ
ครบถ้วน จนสามารถใชง้านไดต้ามความต้องการของตลาดหลกัทรพัย ์และผ่านการทดสอบการใชง้านจากตลาด
หลกัทรพัย ์(UAT) เรยีบรอ้ยแลว้  

1.4.2 ตลอดระยะเวลาของสญัญา ผู้เสนองานมหีน้าทีใ่นการใหค้วามช่วยเหลอืตามการร้องขอของตลาดหลกัทรพัยใ์น
การใหค้ าปรกึษา รวมถงึการปรบัเปลีย่นค่า Configuration เพื่อใหอุ้ปกรณ์สามารถท างานร่วมกบัระบบต่างๆ ของ
ตลาดหลกัทรพัยไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

1.4.3 ผูเ้สนองานตอ้งใหบ้รกิารบ ารุงรกัษาอุปกรณ์เป็นประจ าทุกๆ  3 (สาม) เดอืน นบัตัง้แต่อุปกรณ์ไดท้ าการตดิตัง้แลว้
เสรจ็จนครบระยะเวลาการรบัประกนั โดยด าเนินการ ณ สถานที่ติดตัง้อุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบขอ้มูลด้านความ
สมบูรณ์ในการท างานของอุปกรณ์ พรอ้มส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์
ภายใน 7 (เจด็) วนั หลงัจากการเขา้ตรวจสอบอุปกรณ์ ทัง้นี้ ในกรณีที่ตรวจพบเหตุการณ์ผดิปกติ ผู้เสนองาน
จะต้องท าการแกไ้ขให้อุปกรณ์ดงักล่าวให้กลบัคนืสู่สภาพปกต ิภายในเวลาไม่เกนิ 7 (เจด็) วนั นับจากวนัทีเ่ขา้
ตรวจสอบ โดยเจา้หน้าทีผู่ม้ปีระสบการณ์และไดร้บัการรบัรองจากเจา้ของผลติภณัฑด์งักล่าว  

1.4.4 ผูเ้สนองานตอ้งใหบ้รกิารสนบัสนุนหลงัการขายตลอด 24 (ยีส่บิสี)่ ชัว่โมง 7 (เจด็) วนัต่อสปัดาห ์และเขา้ถงึสถานที่
ตดิตัง้อุปกรณ์ พรอ้มอุปกรณ์ส ารองเพื่อแกไ้ขปัญหา (ถ้าม)ี เพื่อใหร้ะบบงานของตลาดหลกัทรพัยส์ามารถท างาน
ต่อไดต้ามรูปแบบ Warranty ทีน่ าเสนอ ทัง้นี้ ผูเ้สนองานต้องมกีารตอบสนองภายใน 4 (สี)่ ชัว่โมง หลงัจากไดร้บั
แจง้เหตุจากเจา้หน้าทีข่องตลาดหลกัทรพัย ์

2 ข้อควรทราบ 

2.1.1 ผู้เสนองานที่ชนะการประกวดราคาตกลงและรบัทราบว่า บรรดากรรมสทิธิใ์นอุปกรณ์ และความสูญหายหรอื
เสยีหายของอุปกรณ์จะถูกโอนมายงัหรอืตกเป็นของตลาดหลกัทรพัย์เมื่ออุปกรณ์ได้ถูกตดิตัง้ ณ สถานที่ติดตัง้
อุปกรณ์ จนสามารถใชง้านไดต้ามความตอ้งการของตลาดหลกัทรพัย ์(UAT) และตลาดหลกัทรพัยไ์ดต้รวจรบัมอบ
งานตามสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ 

ก าหนดการ 
ล าดบั รายละเอียด ก าหนดการ 

1 ประกาศเชญิชวน 16 พฤศจกิายน 2565 
2 สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเป็นลายลกัษณ์อกัษร 16 – 22 พฤศจกิายน 2565 
3 ก าหนดตอบค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 23 พฤศจกิายน 2565 
4 ยื่นขอ้เสนองาน ภายในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 
5 ประกาศรายชื่อผูช้นะการประกวดราคา ภายหลงัวนัที ่14 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  
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