ประกาศเชิ ญชวนประกวดราคา
โครงการจัดซื้อ Hardware Refreshment 2022 ส่วนที่ 1

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) มีความประสงค์คดั เลือกผูป้ ระกอบกิจการหรือผูร้ บั จ้าง (“ผูเ้ สนองาน”) เพื่อ
ดาเนินการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ Hardware รวมถึง Software License พร้อมให้บริการติดตัง้ และบารุงรักษา สาหรับ
โครงการจัดซือ้ Hardware Refreshment 2022 ส่วนที่ 1 (“โครงการฯ”) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงบริษทั ย่อยของตลาด
หลักทรัพย์[1] ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อกาหนดและขอบเขตของงาน คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนองาน กาหนดการและข้อมูลอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีแ่ สดงไว้ในข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference) (ซึง่ ต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า “ข้อ
กาหนดการเสนองาน”)
ข้อกาหนด
1
งานตามสัญญา
1.1

ความต้องการด้านเทคนิ ค

ผูเ้ สนองานต้องดาเนินการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ Server รวมถึง Software License (“อุปกรณ์ ”) สาหรับโครงการ
จัดซือ้ Hardware Refreshment 2022 ส่วนที่ 1 พร้อมให้บริการการติดตัง้ และบารุงรักษา ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, อาคารวิทยาการตลาดทุน และ/หรือสถานทีอ่ ่นื ใดตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด (“สถานที่ติดตัง้ ”) ตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานของตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนให้บริการรับประกัน
ผลงาน โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์แบ่งเป็ น 2 กลุม่ รวมทัง้ สิน้ 5 ชุด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย Rack Server จานวน 4 (สี)่ ชุด โดยมีความต้องการทางเทคนิคขัน้ ต่ าของอุปกรณ์แต่ละรายการ
ดังต่อไปนี้
Item
Brand
Processor
Memory
Disk Controller
HDD
Optical Drive
Network
Power Supply
Remote
Management
Warranty
OS
[1]

Description
HP, Dell, Cisco
2 x Intel® Xeon® Silver 4310(2.1 GHz/12-Core)
ไม่น้อยกว่า 128GB
Hardware RAID รองรับการทา RAID 1, 5, 10
ไม่น้อยกว่า 2 x 480GB SSD + 4 x 300GB SAS 15K
Virtual Drive (DWD-RW เป็ น Optional)
4 x 10 Gbps UTP
Redundant Power Supply
Included
5Yrs 24 x 7 (non-Return disk)
RedHat Enterprise Linux (1 year)

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

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย Rack Server จานวน 1 (หนึ่ง) ชุด โดยมีความต้องการทางเทคนิคขัน้ ต่าของอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้
Item
Brand
Processor
Memory
Disk Controller
HDD
Optical Drive
Network
Power Supply
Remote
Management
Warranty
OS
1.2

Description
HP, Dell, Cisco
2 x Intel® Xeon® Silver 4310(2.1 GHz/12-Core)
ไม่น้อยกว่า 128GB
Hardware RAID รองรับการทา RAID 1, 5, 10
ไม่น้อยกว่า 2 x 480GB SSD + 4 x 300GB SAS 15K
Virtual Drive (DWD-RW เป็ น Optional)
4 x 10 Gbps UTP
Redundant Power Supply
Included
5Yrs 24 x 7 (non-Return disk)
Microsoft Windows Server 2019 Standard (ไม่รวม SA)

การดาเนิ นงาน และสิ่ งที่ต้องส่งมอบ
1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.2.7

ผู้เสนองานมีหน้าทีใ่ ห้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ตามทีร่ ้องขอ ในการเตรียมความ
พร้อมของระบบสาหรับโครงการฯ เพื่อให้สามารถดาเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ และระบบสาหรับโครงการฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ทนั ท่วงที ทัง้ นี้ การเข้าปฏิบตั งิ านของผูเ้ สนองานต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และข้อปฏิบตั อิ ่ืนใดทีเ่ กีย่ วข้อง ผูเ้ สนองานมีหน้าที่
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์ตามการร้องขอ ในการเตรียมความพร้อมของระบบ
สาหรับโครงการฯ เพื่อให้สามารถดาเนินการติดตัง้ อุป กรณ์ และระบบสาหรับโครงการฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพให้ทนั ท่วงที ทัง้ นี้ การเข้าปฏิบตั งิ านของผูเ้ สนองานต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และข้อปฏิบตั ิอ่นื ใดที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ จะต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขในการรักษาความลับขององค์กร (NDA) ด้วย
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการออกแบบ ให้คาแนะนา และติดตัง้ อุปกรณ์ทใ่ี นสถานทีต่ ดิ ตัง้ เพื่อให้สามารถใช้
งานตอบสนองต่อความต้องการของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อให้
อุปกรณ์ทจ่ี ดั ซือ้ สามารถทางานร่วมกับอุปกรณ์อ่นื ทีต่ ลาดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์
ใช้งานอยู่ในปั จจุบนั ได้อย่างสมบูรณ์
ผู้เสนองานมีหน้ าที่ในการจัด เก็บ สายไฟฟ้ าให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ระบบระบายความร้อ น
สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ผู้เสนองานมีหน้าที่ในการจัดเก็บสายเคเบิล้ ทัง้ หมดให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการติดป้ ายชื่อบน
สายเคเบิล้ (Label) แต่ละเส้น เพื่อให้สามารถจาแนกการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีใ่ นการติดตัง้ Hardware และ/หรือ Software รวมทัง้ License ต่างๆ (ถ้ามี)
ผู้เสนองานมีหน้าทีใ่ นการตัง้ ค่า Configuration อุปกรณ์ท่นี าเสนอ และติดตัง้ OS อุปกรณ์ท่นี าเสนอให้
สามารถท างานร่ วมกับ Access Network หรือ ตามที่ตลาดหลักทรัพ ย์ก าหนด เพื่อ รองรับ ระบบงาน
ภายใน 4 (สี)่ สัปดาห์ หลังจากส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
ผู้เสนองานมีหน้ าที่ในการปรับแต่ งค่า Parameter ต่ างๆ พร้อมการ Hardening OS และ Software ที่
ติดตัง้ ตาม Guideline ทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ภายใน 4 (สี)่ สัปดาห์ หลังจากส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11
1.2.12

1.2.13

1.2.14

1.2.15

1.3

ผู้เสนองานมีหน้าที่ในการอัพเดต (Update) และ/หรือ อัพเกรด (Upgrade) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่
เกี่ย วข้อ งกับ อุ ป กรณ์ และ/หรือ การติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ใ ห้ส ามารถใช้ง านได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
ผู้เสนองานมีหน้ าที่ในการอัพเดต (Update) และ/หรือ อัพเกรด (Upgrade) ให้เป็ นปั จจุบนั ล่าสุดและ
เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผูเ้ สนองานจะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้า
ก่อนทาการอัพเดต (Update) และ/หรือ อัพเกรด (Upgrade) และจะดาเนินการดังกล่าวภายใต้ความ
ยินยอมของตลาดหลักทรัพย์ และตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีจ่ ดั ทาเอกสารสรุปการดาเนินการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
- เอกสารแสดงรูปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทน่ี าเสนอในโครงการฯ ทั ง้ ในรูปแบบ Logical View
และ Physical View (ต้ อ งใช้ Stencil ที่ ต รงกั บ item นั ้น ๆ) ในรู ป แบบ Soft Copy ที่ ส ามารถ
ปรับเปลีย่ นแก้ไขเพิม่ เติมได้
- เอกสารแสดงค่า Configuration และ/หรือ Parameter ที่กาหนดในตัวอุปกรณ์ พร้อมรายละเอียดที่
แสดงถึงเหตุผลในการปรับเปลีย่ นค่า Parameter ต่างๆ ในรูปแบบ Soft Copy ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ น
แก้ไขเพิม่ เติมได้
- เอกสารแสดงถึงอุปกรณ์ ต่อพ่วงทัง้ หมด พร้อมทัง้ Label อุปกรณ์ และแสดงถึงวิธกี ารใช้งานอุปกรณ์
ต่อพ่วงนัน้ ๆ (ถ้ามี)
ผู้เ สนองานมีห น้ า ที่ใ นการปรับ เอกสารตามข้อ 1.2.10 ให้มีค วามทัน สมัย อยู่เ สมอตลอดระยะเวลา
รับประกัน
ผูเ้ สนองานมีหน้าทีจ่ ดั อบรม อธิบายถึง Design และการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทงั ้ หมดอย่างเป็ นทางการ
ให้แก่เจ้าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ ณ สถานที่ท่ตี ลาดหลักทรัพย์กาหนด พร้อมจัดทา
เอกสารประกอบการจัดอบรมดังกล่าว
กรณีทต่ี อ้ งดาเนินการในงานทีเ่ กีย่ วกับระบบสารสนเทศ
- ผู้เสนองานต้องยินยอมให้ตลาดหลัก ทรัพ ย์และองค์ก รที่กากับตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องและสามารถเข้าตรวจสอบการปฎิบตั งิ าน
- เสนองานต้ อ งมีค วบคุ ม การรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ ในกรณี ท่ีมีก าร
มอบหมายการปฏิบตั งิ านให้กบั บุคคลอื่นต่อ (sub-contracting to another supplier)
ผูเ้ สนองานสามารถพิจารณาเลือกเสนออุปกรณ์ทไ่ี ด้รบั มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมต่างๆ เช่น Energy
Star, Restriction of Hazardous Substances (RoHS), WEE (Waste electrical and Electronic
Equipment) และ อื่นๆ โดยสามารถตรวจสอบเพิม่ เติมได้จากเว็บไซต์
http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/#I (โปรดระบุมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้รบั (ถ้ามี))
ผูเ้ สนองานต้องปฏิบตั งิ านให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์โดยเจ้าหน้าทีผ่ มู้ ปี ระสบการณ์และได้รบั การ
รับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ด้วยพนักงานทีม่ คี วามรู้ ซึง่ มีขนั ้ ตอน วิธกี าร เครื่องมือ อุปกรณ์
และสารเคมีต่างๆทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green Environment) และปฏิบตั ถิ ูกต้องตามหลักวิชาการ
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน กรณีทใ่ี ช้สารเคมีอนั ตราย จะต้องมีเอกสารแสดง
วิธกี ารใช้งานเสนอแก่ตลาดหลักทรัพย์ก่อนดาเนินงาน

การส่งมอบและการติ ดตัง้

ผูเ้ สนองานจะต้องส่งมอบอุปกรณ์ ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้ ภายใน 120 (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ) วัน นับตัง้ แต่ได้รบั การยืนยันการ
สังซื
่ ้อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์ และดาเนินการติดตัง้ ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายใน 4 (สี)่ สัปดาห์
หลังจากส่งมอบอุปกรณ์ดงั กล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงวันใน
์
การส่งมอบอุปกรณ์และติดตัง้ อุปกรณ์ได้ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

1.4

การรับประกันและบารุงรักษา

1.4.1 ระยะเวลาการรับประกันและบารุงรักษาอุปกรณ์ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในความต้องการทางเทคนิคของอุปกรณ์
แต่ ละหมวดข้างต้น เป็ นระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นับตัง้ แต่ วนั ที่อุปกรณ์ ในแต่ ละหมวดได้ทาการติดตัง้ แล้วเสร็จ
ครบถ้วน จนสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านการทดสอบการใช้งานจากตลาด
หลักทรัพย์ (UAT) เรียบร้อยแล้ว
1.4.2 ตลอดระยะเวลาของสัญญา ผู้เสนองานมีหน้าทีใ่ นการให้ความช่วยเหลือตามการร้องขอของตลาดหลักทรัพย์ใน
การให้คาปรึกษา รวมถึงการปรับเปลีย่ นค่า Configuration เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทางานร่วมกับระบบต่างๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.3 ผูเ้ สนองานต้องให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์เป็ นประจาทุกๆ 3 (สาม) เดือน นับตัง้ แต่อุปกรณ์ได้ทาการติดตัง้ แล้ว
เสร็จจนครบระยะเวลาการรับประกัน โดยดาเนินการ ณ สถานที่ติดตัง้ อุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านความ
สมบูรณ์ในการทางานของอุปกรณ์ พร้อมส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากการเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ตี รวจพบเหตุการณ์ผดิ ปกติ ผู้เสนองาน
จะต้องทาการแก้ไขให้อุปกรณ์ดงั กล่าวให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ภายในเวลาไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันทีเ่ ข้า
ตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าทีผ่ มู้ ปี ระสบการณ์และได้รบั การรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
1.4.4 ผูเ้ สนองานต้องให้บริการสนับสนุนหลังการขายตลอด 24 (ยีส่ บิ สี)่ ชัวโมง
่ 7 (เจ็ด) วันต่อสัปดาห์ และเข้าถึงสถานที่
ติดตัง้ อุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์สารองเพื่อแก้ไขปั ญหา (ถ้ามี) เพื่อให้ระบบงานของตลาดหลักทรัพย์สามารถทางาน
ต่อได้ตามรูปแบบ Warranty ทีน่ าเสนอ ทัง้ นี้ ผูเ้ สนองานต้องมีการตอบสนองภายใน 4 (สี)่ ชัวโมง
่
หลังจากได้รบั
แจ้งเหตุจากเจ้าหน้าทีข่ องตลาดหลักทรัพย์
2

ข้อควรทราบ
2.1.1 ผู้เสนองานที่ชนะการประกวดราคาตกลงและรับทราบว่า บรรดากรรมสิทธิในอุ
์ ปกรณ์ และความสูญหายหรือ
เสียหายของอุปกรณ์จะถูกโอนมายังหรือตกเป็ นของตลาดหลักทรัพย์เมื่ออุปกรณ์ได้ถูกติดตัง้ ณ สถานที่ติดตัง้
อุปกรณ์ จนสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์ (UAT) และตลาดหลักทรัพย์ได้ตรวจรับมอบ
งานตามสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว

กาหนดการ
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายละเอียด
ประกาศเชิญชวน
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กาหนดตอบคาถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ยื่นข้อเสนองาน
ประกาศรายชื่อผูช้ นะการประกวดราคา

กาหนดการ
16 พฤศจิกายน 2565
16 – 22 พฤศจิกายน 2565
23 พฤศจิกายน 2565
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ภายหลังวันที่ 14 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
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